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2010. szeptember Felsôpakony

Apu kezdôdik, kezdôdik, kezdôdik…
„Három lyukas, vicsori fogas, sárga tök, 
mi vagyunk az ördögök…”
Biztos lesz vicsori fogas sárga tök a tökfesztiválon, de

ezt a csodát csak az láthatja, aki ellátogat hozzánk

2010. október 9 – én, szombaton 
a 6. óvodai tökfesztiválra 

Hívunk és várunk sok-sok szeretettel, tettrekészséggel
minden kicsit és nagyot, akik kíváncsiak ránk. Töltsük
együtt a napot, érezzük jól magunkat, együnk-igyunk, jól
mulassunk, de együtt.

Aki kedveskedni szeretne nekünk, és segíteni szeretné a
munkánkat, szívesen hozhat bármikor tököt óvodánkba.
Legyen az kicsi, nagy, spárgatök, lopótök, turbántök, kol-
básztök, marhatök, cukkini vagy korsótök, mi mindenfé-
lébôl csodát készítünk.

Emlékeztek gyerekek a tavalyi elefántra, zsiráfra vagy a
juhászbojtárra meg a bárányaira…?

Elevenítsük fel emlékeinket együtt, tevékenykedjünk és
bandukoljunk együtt a fúvószenekar kísérete mellett tök-
lámpások kíséretében a falu fôutcáján.

Munkára fel, gyûjtsük együtt a tököt október 9-re.
Keresünk olyan támogatót, aki szponzorálná, hogy

egy kézzel hajtott kosárhintát állíthassunk fel az óvoda

udvarán, melyet az óvodás gyerekek (30 kg-ig) kipró-

bálhatnának, mint régen a vásárokban. Elôre is kö-

szönjük!

Várható programjaink, melynek plakátja szeptember vé-
gén már mindenhol látható lesz: 

A délelôtt folyamán kézmûves tevékenységekkel várunk
benneteket: 

Tökbábuk, töklámpások barkácsolása, tökfaragás, tök-
karcolással ismerkedés, népi játékok, szövés-fonás-pókhá-
lózás és még sok más újdonság.

Délután zenés mûsorok, arcfestés, bábszínház, táncház
és sötétedéskor a töklámpás felvonulás vár mindenkit.

A nap folyamán lesz sétakocsikázás, tökbôl készült éte-
lek és italok kóstolója, gyertya kiállítás, tökbazár.

Tök jó napot kívánunk minden látogatónknak!
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Következô lapzárta: OKTÓBER 1.

A Felsôpakony Jövôjéért Egyesület 
október 6-án 18 órakor

a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban 
ünnepi megemlékezést tart az 1848-49-es szabadság-

harc vértanúiról. Ezt követôen gyertyát gyújtunk 
a Mártírok Emlékparkjában.

Szeretettel várunk minden felsôpakonyi szépkorút az
Idôsek Világnapja alkalmából október 1-jén 15 órakor 
a Herman Ottó Általános Iskola tornatermében tartandó

ünnepségre.
Felsôpakonyi Önkormányzat 

és a Vöröskereszt helyi szervezete

Újszülöttek:
Bernáth Szonja – 08.04.
Uzsoki-Tóth Lilien – 08.11.
Reszler Mira – 08.18.
Magyari Dorka – 08.25.
Antal Lili – 08.26.

Felsôpakony Község Önkormányzatának 
Képviselô-testülete fotópályázatot hirdet

„Az Én Felsôpakonyom”
címmel.

A pályázat témája: Felsôpakony természetes és épített
környezete

Pályázat idôtartama 2010. augusztus 15 - 2011. április 30.
A fotókat minden hónapban az AGORA címû újság 

lapzártáig (hónap utolsó napja) pontos, névvel, lakcímmel el-
látva kell leadni a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi 

Házban, vagy elektronikus úton 
agora@felsopakony.hu címre megküldeni

Gazdag György elnök
Kulturális-, Oktatási- és Sportbizottság

Falunap 2010
Mint minden évben, idén is lesz Falunap Felsôpakonyon.

Szeptember 24-25-én, szokás szerint az iskolaudvaron, illetve
24-én, pénteken a könyvtárban és a katolikus templomban.

A program ezúttal is a falu kulturális keresztmetszetét mu-
tatja majd, azaz elsôsorban helyi mûkedvelô és profi elôadók,
mûvészeti csoportok, civil szervezetek és intézmények mutat-
ják meg magukat. Vendégeink lesznek testvértelepülésünk,
Rév küldöttei, ezúttal egy 6 tagú táncegyüttes is elkíséri a révi
elöljárókat. A nagyszabású rezesbandás, majorettes felvonu-
láshoz, a vasútállomástól 11:00-kor induló menethez, remél-
jük, minél többen csatlakoznak majd. A szabadtéri programok
közül érdekesnek ígérkezik Koós Nóráék vadonatúj country-
tánc koreográfiája, a révi táncosok bemutatója, a Csepeli
Öregtáncosok produkciója, a falu két külön hastánccsoportjá-
nak közös bemutatója, és még további meglepetések várhatók.
Az eseményt, mint mindig, utcabál zárja, ehhez a ritmust Joó
Szabolcsék retro-diszkója szolgáltatja. Bôvebb, részletesebb
program plakátokon, és a weboldalakon.

Mindenkit szeretettel várunk! 
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Tisztelt Választópolgárok!

Polgármesterjelöltek

Felsôpakony Község Helyi Választási Bizottsága az
önkormányzati képviselôk és polgármesterek 2010.
évi választásra az alábbi, polgármester jelöltként
jelentkezôket vette nyilvántartásba:

Dus Mihály független
Kempf Károly Ignác független
Matusekné Dimov Éva független
Papp Norbert független
Sztancs János független

A német kisebbségi önkormányzati képviselôk 2010.
évi választására Felsôpakony Községben német
kisebbségi képviselô jelöltként nyilvántartásba
vettek:

Kempf-Gyüge Szilvia Észak-Magyarországi 
Német Önkormányzatok
Szövetsége Egyesület

Leiner Attila Észak-Magyarországi
Német Önkormányzatok 
Szövetsége Egyesület

Lisóczki Tímea Észak-Magyarországi 
Német Önkormányzatok 
Szövetsége Egyesület

Szabó József Észak-Magyarországi 
Német Önkormányzatok
Szövetsége Egyesület

A helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek

2010. évi választására Felsôpakony Községben

képviselô jelöltként nyilvántartásba vettek:

Balassa Jánosné független
Bánki ErzsébetAnna független
Boros György László független
Borosné Radics Marianna független
Czeczidlovszky Hervatin Gábor független
Durkó Éva Cecília független
Erdei Sándor Csaba független
Fitos Róbertné független
Gavló Jánosné független
Gazdag György független
Häger János Vilmos független
Horváth Gergely független
Kovács Gábor FIDESZ-KDNP
Mag Kálmán független
Nagy János független
Papp Norbert független
Révész Gyöngyi FIDESZ-KDNP
Rupp Ferenc Ádám független
Rusz Attila FIDESZ-KDNP
Szlávik István független
Dr. Szántó József független
Takács László független
Ujj Sándor független

Tisztelt választópolgárok, kedves barátaim!
Eljött ismét a választás ideje, és az urna elé járu-

lunk.

Sokan talán még nem döntötték el kire, vagy mi-
lyen programra adják le voksukat.

Bemutatkoznék röviden:
Dús Mihály, 42 éves vállalkozó, családapa, egy

gyermek édesapja vagyok.
Több, mint 10 éve költöztünk Százhalombattáról

Felsôpakonyra, megszerettük a települést, boldog-
ságot adott és ad a mindenkori életünkben.

A sportkör életében tevékenykedtem hosszú ide-
ig, mint elnök.

Közös összefogással sok mindent elértünk. Úgy
érzem tapasztalataimmal a település nehéz helyze-
tét is rendbe tudnám tenni. Több közösségi prog-
ramban részt vettem, ahol tudtam segítettem a tele-
pülésnek. Kérem tiszteljen meg szavazatával,
amely támogatná a fiatalokat, idôseket, és minden
jóérzésû embert, aki a településen él. Programomat
sajnos a hirdetések rövidsége miatt nem tudom leír-
ni, de a szórólapokat, programomat eljuttatom min-
denkihez.

Együtt, összefogással nehéz helyzetben is a tele-
pülés jövôjéért!

Baráti üdvözlettel: Dus Mihály

FÜGGETLEN POLGÁRMESTERJELÖLT

Dus Mihály
FÜGGETLEN POLGÁRMESTERJELÖLT
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Tisztelt Felsôpakonyi Lakótársaim!
Matusekné Dimov Éva vagyok. Szegeden születtem 1955-

ben. 1975-tôl élek Felsôpakonyon családommal, két gyerme-
künkkel és 5 unokánkkal. Fôiskolai diplomát a Szombathelyi
Berzsenyi Dániel Fôiskola mûvelôdésszervezô szakán szerez-
tem. Munkahelyem a Felsôpakonyi Klubkönyvtár volt. 1994-
tôl választott képviselôként vettem részt a közéletben 2002-ig
polgármesterré választásomig. 

Felsôpakony település az elmúlt évtizedben sokat fejlôdött,
jelentôsen növekedett a lakosság lélekszáma. Budapest közel-
sége, a jó levegô, a fás erdôs környezet élhetô feltételeket te-
remt az itt lakóknak. Lakossági igény alapján a MÁV-val
folytatott tárgyalásaim eredményeként bôvült a délelôtt közle-
kedô vonatok száma.

Az elmúlt évek során elkészült az infrastruktúra jelentôs ré-
sze gáz, víz, csatorna, telefon, aszfaltos utak. Bôvítettük az
óvodát új férôhelyekkel és tornaszobával, mára minden gyer-
mek igénybe veheti az óvodai ellátást. Létrehoztuk a gyer-
mekorvosi szakrendelôt, a felnôtt fogászat mellett mûködik a
gyermek fogászat. A közvilágítás korszerûsítése, a körzeti
megbízott állandó jelenléte hozzájárult a biztonságos telepü-
lés cím elnyeréséhez. Új ravatalozó építésével megszüntettük
a kegyeletsértô állapotokat temetônkben. 

Megoldásra váró feladat az ipari területek fejlesztése, a
honvédségi bázis hasznosítása, mely során az önkormányzat
bevételhez és a lakosság munkahelyhez juthat. 

Kijelölésre került az új faluközpont, a Templom téren. El-
készült a tornacsarnok terve. Benyújtásra került az iskola kor-
szerûsítésére a pályázat. Mindezek megvalósításához további
települési összefogásra és pályázatokon való részvételre van
szükség. 

Legfontosabb
feladatomnak tar-
tom az önkor-
mányzat gazdasá-
gi stabilitását, in-
tézmények mû-
ködtetését, a szo-
ciális és egyéb
feladatok törvény
szerinti ellátását.

Tisztelt Válasz-
tópolgárok!

Köszönettel
vettem eddigi se-
gítségüket és ké-
rem, segítsenek
szavazatukkal,
hogy együtt foly-
tassuk megkezdett
közös munkánkat.

Megköszönöm
a jelölés során
hozzám eljuttatott
ajánlásaikat és ké-
rem október 3-án
éljenek állampol-
gári jogukkal és
menjenek el szavazni.

Azt gondolom, hogy összefogással tovább építhetjük, szé-
píthetjük egyre élhetôbb településünket, Felsôpakonyt.

Matusekné Dimov Éva
független polgármester jelölt

Tiszta kézzel, becsülettel, 
alku nélkül Felsôpakonyért!

Papp Norbert vagyok, pedagógus, 3 gyermekes családapa.
Mint a többség, én sem ide születtem. Budapestrôl, a VIII. ke-
rületbôl jöttünk ebbe a szép kis faluba. Hamar megszerettük,
otthonra, barátokra leltünk benne és már semmi pénzért nem
hagynánk itt. 

Sokan ismernek, mint nyughatatlan, aktív embert, mint ta-
nárt, mint íjászedzôt, mint szomszédot, mint amatôr énekest. 

Most polgármesterként szeretnék a község javára tenni,
Önöket szolgálni, mégpedig úgy, hogy bármikor, ôszintén az
Önök szemébe nézhessek. 

Minden helybelinek joga van tisztán látni a falu kiadásai-
ban, bevételeiben, szerzôdéseiben, hiteleiben, tulajdonviszo-
nyaiban, polgármesterségem alatt ez így is lesz. A falu ügyei-
nek rendbetétele mindannyiunk közös érdeke. Ha kell, meg-
tesszük a szükséges jogi lépéseket, pl. az óriási adósság kelet-
kezésének felelôseivel szemben. Mindenkivel együtt fogok
mûködni, aki a falu javát elôrébb helyezi saját gyarapodásá-
nál. 

Pár programpont, ahol javítani valót látok:
– átlátható, korrupciómentes önkormányzati mûködés, fo-

lyamatos tájékoztatás, kapcsolattartás a lakossággal
– helyi ifjúsági, nyugdíjas, vállalkozói, egyéb civil érdek-

képviselet és a helyi egyházak aktívabb bevonása a döntésho-
zatalba

– gazdálkodóink, tanyáink megtartása, védelme, terménye-
ik helyi fogyasztásának támogatása

– turizmus feltételeinek kialakítása, helyi mûvészek, tehet-
ségek, sportolók felkarolása

– polgárôrség, Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Mezôôrség

aktívabb tá-
mogatása, if-
júsági bûnme-
gelôzési prog-
ram végrehaj-
tása

– jobb tö-
megközleke-
dés ill. tárgya-
lások felújítá-
sa e témában,
figyelembe
véve a Ve-
csés- Gyál-
F.pakony-
Ócsa vonalat

– helyiek-
nek helyi
munka, folya-
matos konzul-
táció a helyi
és környékbe-
li cégekkel állásajánlataik és álláskeresôink ügyében

– bölcsôde létrehozása, az óvoda bôvítése, az általános isko-
la felsô tagozatán a minôségi pedagógiai munka támogatása

– itt következnek az Ön gondolatai, ötletei…

Kérem, támogassanak, tegyünk együtt gyermekeink
jövôjéért, a virágzó, biztonságos Felsôpakonyért!

Papp Norbert
Felsôpakony polgármesterjelöltje

Tel: 06 70 2890849 Cím: Felsôpakony, Rét u. 4/b. 
E-mail: pappnorbert@freemail.hu

Matusekné Dimov Éva
POLGÁRMESTERJELÖLT

Papp Norbert
POLGÁRMESTERJELÖLT
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Képviselôjelöltek
Szeretettel üdvözlöm kedves

Lakótársam!
Mire Ön ezt a bemutatkozó néhány sort

olvassa már 37. éve szolgálom a falu la-
kosságát óvónôként, 12. éve képvi-
selôként. A képviselô testület munkáját,
döntéseit a nevelés, oktatás terén szerzett
tapasztalataimmal, ebben való jártassá-
gommal, valamint a szociális problémák-
ra való érzékenységemmel szeretném se-
gíteni, mint ahogy tettem ezt eddig is.

Ha ajánlásom elnyerte tetszését, kérem

szavazatával támogasson engem is októ-
ber 3.-án.

Köszönöm:

Bánki Erzsébet Anna

Kedves Felsôpakonyi Lakótársam!
Közel tizenöt éve lakom feleségemmel és három

gyermekünkkel Felsôpakonyon. Itt építettem házat,
itt jártak a gyerekek óvodába, iskolába, kitapasztal-
tam jót, rosszat, amit csak ez a kis falu nyújtani tu-
dott. Lassacskán megismertem a pakonyiakat, s ôk is
megismerhettek engem. Észrevétlen lettem igazi
felsôpakonyi, s egyszerre érdekelni kezdett az is,
hogy mi történik körülöttünk, s miként vehetnék ben-
ne részt. 

A közelmúlt fontosabb eseményei, amelyekben ki-
vettem a részem: Az Agora újság szerkesztése, a Mi-
újság Felsôpakony? címû újság elindítása, Felsôpa-
kony internethálózatának korszerûsítése, a Felsôpa-
kony Portál (pakony.hu) létrehozása, ünnepségek és
rendezvények segítése, konferálása és a Felsôpakonyi
Színkör megalapítása és vezetése.

Mondhatnék litániát arról, hogy mi mindent sze-
retnék, ha megvalósulna Pakonyon, de nem teszem,
mert nem hitegetek senkit. A jövô nem csak az akara-
tunkon, hanem az okosan megragadott lehetôségeken
is múlik. 

Arról viszont bátran nyilatkozom, hogy képvi-
selôként csak olyan esetben emelem szavazásra a ke-
zem, ha értem és egyet is értek azzal, amirôl dönte-
nem kell. Lustaságból, kényelembôl vagy ostobaság-
ból bólogatni nem fogok!

Nem függök pártoktól, polgármesterektôl, csak
Önöktôl. Csakis egy dolog számít: Felsôpakony! Ké-
rem, szavazzon rám, szavazzon mindkettônkre, hogy
jobbá, tisztábbá és szebbé tehessük Felsôpakonyt!

Boros György László

Kedves Felsôpakonyiak!
Idén csupán hat képviselôt választunk az eddigi

tizenegy helyett. Kérem Önöket, jól fontolják
meg, kire szavaznak! Olyan képviselôkre van
szükségünk, akik hajlandóak megfontoltan, fe-
lelôsségteljesen döntéseket hozni, akik hajlandó-
ak idôt áldozni a képviselôi munkájukra. Én való-
ban függetlenként szeretném képviselni a Felôpa-
konyon élôk érdekeit. Függetlenül pártoktól, füg-
getlenül polgármesterektôl. Ha megtisztelnek a
bizalmukkal, képviselôként felelôsségteljesen fo-
gom szolgálni Önöket.
15 éve élek Felsôpakonyon férjemmel és három
gyermekünkkel. A gyerekeim itt nôttek fel, tevé-
kenyen részt vettem az óvoda és az iskola életé-

ben: ovis bált szerveztem, hogy fajátékokat ve-
hessünk az ovi udvarára, ha kellett tornatermet,
osztálytermet festettem az iskolában, adományo-
kat gyûjtöttem, hogy játszóterünk lehessen. 1998-
ban néhány lelkes szülôvel megalapítottuk a
felsôpakonyi Nagycsaládos Egyesületet. Már ré-
gebben is szerkesztettem az Agora újságot, s la-
punknak három hónapja újból szerkesztôje va-
gyok. Ezzel együtt jár, hogy nap nap után ki kell
állnom a szerkesztôbizottság nevében az újságunk
védelmében.. Férjemmel együtt szerkesztjük a
felsôpakonyiak internetes fórumát, a pakony.hu-t.

Ha szeretnék, hogy képviseljem Önöket, ké-
rem, szavazzanak rám!

Borosné Radics Marianna

Tisztelt Felsôpakonyiak!
Ismét egy választás elôtt állunk, ami egy új le-

hetôséget is kínál.
Milyen képviselôkre van szüksége Felsôpa-

konynak, Önöknek?
Olyanokra, akikre bátran lehet számítani a telepü-

lés közügyeit illetôen.
Független képviselô jelöltként indulok a válasz-

táson.
Czeczidlovszky H.Gábor vagyok, 56 éves, nôs,

egy felnôtt gyermek édesapja. A Díjbeszedô Hold-
ing Zrt.-nél dolgozom Budapesten, mint kirendelt-
ség vezetô. 100 ember munkáját irányítom, koordi-
nálom. 2002. évben költöztem ide, 2003-tól a sport-
ban szerzett tapasztalatommal segítem a sportegye-
sület mûködését, 2004.-tôl mint elnökségi tag, 2006.
évtôl mint elnök helyettes.

Szeretnének közvetve bekapcsolódni az önkor-
mányzat munkájába? 

Nekem számít az Önök véleménye.
Fontosnak tartom meghallgatni az embereket, és

segíteni problémáik megoldásában. Alkalmas va-
gyok arra, hogy közös értékeinket és érdekeinket
képviseljem az önkormányzati képviselô testület-
ben. 

Felsôpakonynak megújulásra van szüksége, ami
szemléletváltással, személyi cserékkel, frissítéssel
jár együtt. Megválasztásom esetén többek között a
tisztességes helyi közélet kialakításán fogok dolgoz-
ni az elkövetkezô négy évben. Ehhez számítok az
Önök támogatására.

Czeczidlovszky H. Gábor

Bánki
Erzsébet

Anna

Boros György
László

Borosné 
Radics Marianna

Czeczidlovszky
H. Gábor
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2010. szeptember Felsôpakony

Képviselôjelöltek
Tisztelt Felsôpakonyiak!
Önök közül sokan ismernek engem, látásból,

vagy a szüleim kapcsán. Édesapám Guti István az
elsôk között települt be az akkor még szinte „la-
katlan” faluba, amikor feleségül vette édesanyá-
mat, Vitéz Ibolyát, aki itt született. Én is itt szü-
lettem, nôttem föl és mindmáig itt élünk a csalá-
dommal.

Élô hitû keresztyénként, és a református gyüle-
kezet aktív tagjaként, hiszem, hogy ebben a „lel-
ketlen” világban egyre nagyobb szükségünk van
a valódi értékek megismertetésére. Arra, hogy se-
gítsünk másoknak is megismerni, megérteni eze-
ket az értékeket.

A falu képviselôjeként arra törekszem, azért
dolgozom, hogy fölismerjük az emberek szükség-

leteit, és az itt élô emberek megtalálják a hit, a
család és a másokért való tenni akarás alapjait. 

Született Felsôpakonyiként pedig fontosnak
tartom, hogy senki se tartsa idegennek a beköl-
tözôket. A befogadásukért és beilleszkedésükért
szívesen dolgozom képviselôként tovább.

Nem tisztem ígéretekkel elhalmozni Önöket. A
polgármester-jelöltek feladata határozott prog-
rammal elôállni, és vezetni a falut. Nekem képvi-
selôként az a feladatom, hogy támogassam és el-
lenôrizzem a falu vezetôjének munkáját, valamint
küzdeni az fölsorolt, számomra fontos célokért.

Ehhez kérem az Önök támogatását, szavazatát
október 3-án!

Tisztelettel: Fitos Róbertné

A sokak által ismert „Virágos Magdi néni”
szeretettel köszöntöm a lakótársaimat, a ked-
ves választópolgárokat. Férjem, két felnôtt
gyermekem és három fiú unokám van. 

1971 áprilisa óta dolgozom Felsôpakonyon,
15 évig a helyi „Kocsmában”, 1986 decembe-
rétôl mint vállalkozó a virágüzletbe. 1978 óta
itt is lakom. Láttam Felsôpakonyt fejlôdni és
gazdagodni, az emberek 80%-át ismerem. 16
év részt veszek az önkormányzat munkájában,
mint képviselô.

A munkámból adódóan a település lakóival
napi kapcsolatban vagyok, ismerem örömei-

ket, gondjaikat, problémáikat. A lakosság és
az önkormányzat között - mint lokálpatrióta –
összekötô kapocs szeretnék lenni. Az önkor-
mányzatban folyó munkáról tájékoztatni a la-
kókat, ugyanakkor az emberek problémáit, ja-
vaslatait eljuttatni az önkormányzat elé. Az
adott keretek között szeretném elôsegíteni a
település további fejlôdését. A mögöttünk ha-
gyott nehéz évek után reménykedem, hogy a
következô ciklus végén az eddigieknél na-
gyobb eredményekrôl tudok beszámolni.

Gavló Jánosné

Kedves Felsôpakonyiak!
Ezúton is köszönöm a nevemre kiállított ajánló-

szelvényeket és a sok baráti bíztatást, amit kaptam.
Gazdag György vagyok, 42 éves vendéglátóipari
vállalkozó. 1997 óta lakom családommal Felsôpa-
konyon. A közösségi életben 1998 óta veszek részt,
amikor is megalakítottuk a faluban a Nagycsaládos
Egyesületet. Alapítója és alelnöke vagyok a
Felsôpakony Jövôjéért Egyesületnek is. 

2002 óta kisérem figyelemmel és veszek részt az
Önkormányzat munkájában, elôször mint szociális
bizottsági tag, 2006-tól pedig elnyerve a település
lakóinak bizalmát, mint képviselô. 2009 ôszén a
Kulturális- Oktatási- és Sportbizottság vezetésével
bíztak meg. A bizottság elnökeként szeretnék na-
gyobb hangsúlyt fektetni a sport, elsôsorban tömeg-

sport támogatására, mert vallom a sport nem csak
testi, lelki tartást is ad.

21 éve élek házasságban, feleségemmel, Kriszti-
nával, akivel három leánygyermeket nevelünk. Aki
személyesen ismer, tudja mennyire fontos nekem a
hagyomány és a család tisztelete.

Pártnak nem vagyok tagja, de azért van vélemé-
nyem a „nagypolitikáról” és független jelöltként
vallom, hogy pártpolitikát nem is kívánok folytatni
a faluban. 

Remélem, hogy az eddigi tevékenységem alapján
érdemesnek találnak arra, hogy tovább dolgozhassak
Felsôpakonyért, valamint annak minden lakójáért.
Ezért kérem október 3-án ismét szavazzanak rám. 

Támogatásukat elôre is köszönöm!
Tisztelettel: Gazdag György

Mindannyiunk érdeke…
Településünk egy igazi „ékszerdo-

boz”, értékeit egyre többen fedezik fel,
ennek köszönhetôen lélekszámunk je-
lentôs gyarapodásnak indult. Azonban
észre kell venni, hogy a lakosság számá-
nak növekedésével az igények is növe-
kednek, mely igényeknek a jelenlegi inf-
rastruktúra (óvoda, iskola, orvosi ellá-
tás, tömegközlekedés) nem képes meg-
felelni. Emiatt alapvetô fontosságúvá
vált községünk ilyen irányú fejlôdésé-

nek elôsegítése, melyhez fiatal, a tele-
pülésért tenni akaró, széles látókörû
és mindenekelôtt hozzáértô önkor-
mányzati képviselôkre van szükség. 

Szeretném az egyetemen megszerzett
tudásomat Felsôpakony szolgálatába
állítani. 

Ezért tisztelettel megkérem Önt,
amennyiben egyetért velem, támogas-
son szavazatával az október 3-ai Ön-
kormányzati Választásokon.     

Horváth Gergely

Fitos Róbertné

Gavló Jánosné

Gazdag György

Horváth Gergely
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Felsôpakony 2010. szeptember

Képviselôjelöltek
Kedves Pakonyi Polgárok!
Kovács Gábor vagyok, programtervezô mate-

matikus, családos, családapa.
A FIDESZ-KDNP színeiben indulva az önkor-

mányzati választáson képviselô jelöltként szeret-
nék még aktívabban részt venni a mi közösségünk
életében. 

Ehhez szakmai elôképzettségem, és tapasztala-
tomat tudom adni, amit az informatikusi és tanári
múltamból, jelenembôl kívánok kamatoztatni min-
dannyiunk számára. 

Látható a számok embere vagyok. Így, ha meg-
kapom a bizalmat, akkor garantálni tudom az el-
múlt évek számait, illetve az elkövetkezendô évek
mindig aktuális számait pontosan el fogom mon-
dani, mindenféle kivonások és osztók nélkül. 

Ez már ránk fér! Megérdemeljük mindannyian,
hogy tiszta és átlátható költségvetés készüljön!

Családos emberként szívügyem a falu családba-
rát szemléletének még erôsebbé tétele.

Itt gondolok az iskola, illetve az óvoda korsze-
rûsítése, az ott dolgozók tanárok és óvónôk közér-
zetének javítására, ami még pozitívabban hat ki a
következô generáció életére. Illetve több közössé-
gi program kiírása, ahol a családok együtt lehetnek
és tölthetnek el kellemesen órákat, illetve ismer-
hetnek meg másik még nem ismert családokat.

Szeretném megköszönni azt a bizalmat és bátorí-
tást, amit a kopogtató cédulák gyûjtésekor kaptam.

Kérem tiszteljen meg szavazatával október 3-n
is!

Kovács Gábor

A felsôpakonyi gazdálkodókért, a külterü-

letek és a falu rendbetételéért!

1946-ban, Felsôpakonyon születtem és itt
is élek családommal azóta is. Az általános
iskola után az esztergályos szakmában tet-
tem mestervizsgát. 1993 óta földmûveléssel
foglalkozom, mezôgazdasági termelôként.
Jelenleg több mint tíz hektáron gazdálko-
dunk a falunk külterületein.

A felsôpakonyi földtulajdonosok, gazdál-
kodók, vállalkozók érdekeit szeretném
hangsúlyosan képviselni a testületben, mert

meggyôzôdésem, hogy ezek egybeesnek a
faluban élô összes ember érdekeivel. A kül-
területeken is számos orvosolandó problé-
ma van, például az utak rendbetétele, kar-
bantartása. Úgy gondolom, hogy Kempf
Károly Ignáccal és egy új képviselô testü-
lettel közösen ezeket ténylegesen meg tud-
juk majd valósítani.

Elôre is megköszönöm megtisztelô bizal-
mukat és kérem, támogassanak október 3-
án is!

Mag Kálmán

Tisztelettel köszöntöm Felsôpakony polgárait!
1974-ben születtem Siófokon, Pápán érettségiztem.

Felsôfokú tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen és az ELTE BGGYF-n végeztem. Elsô
diplomámat katolikus hittanárként szereztem, második
diplomám gyógypedagógiából lesz. 

Józsefvárosban 6 éven át tanárként és edzôként fog-
lalkoztam értelmileg akadályozott fiatalokkal, ezt kö-
vetôen Felsôpakonyon és Gyálon általános iskolákban
tanítottam, majd pedig Monoron dolgoztam a gyer-
mekvédelemnél. Jelenleg egy hazai cég alkalmazottja
vagyok Budapesten. Gyermekeim Pakonyon járnak is-
kolába, oviba. Feleségem asszisztens a Szent István
kórházban. 

1994-tôl foglalkozom érdekképviselettel, jogvéde-
lemmel, politikával. Számtalan esetben keltem munka-
társaimmal elesettek, rászorulók, jogsértettek védel-

mére, pl. kilakoltatáskor is. Többször szerveztünk Er-
délybe és Felvidékre, valamint az árvíz sújtotta régiók-
ba segélyszállítmányokat. 2006-2009-ig a VIII. ker.
Önkormányzat külsôs munkatársa voltam.

Az önkormányzatban elsôsorban ifjúsági, oktatási,
turisztikai, kulturális, sport területen szeretnék segíte-
ni, új ötleteket megvalósítani.

Polgármesterjelöltjeink mind csak a legfelsô posz-
ton tudják magukat elképzelni, én vagyok az a polgár-
mester jelölt, akinek legfontosabb a közösség szolgá-
lata, akár „egyszerû” képviselôként is, ezért indulok a
képviselôi székért is. 

Kérem, támogassanak szavazataikkal, hogy az
értékeinket, hagyományainkat megtartva, új, fris-
sebb szemlélet legyen a testületben.

Köszönöm megtisztelô figyelmüket!    
Papp Norbert képviselôjelölt

Tisztelt Felsôpakonyi Polgárok!
Rupp Ferenc Ádám vagyok, családommal

születésemtôl fogva Felsôpakonyon élek.
Mindig is érdeklôdtem a falunk ügyei iránt, és

mint ifjú ember úgy gondolom, hogy saját gene-
rációm ügyeit képviselni tudom a leendô önkor-
mányzatban. A jövô a fiatalságban rejlik, ezért
az egyik legfontosabb feladat a jövô nemzedé-
keire való megfelelô odafigyelés, törôdés, mert:
„A fiatalok nem csupán a jövô …, mi a jelen va-
gyunk.” 

Fontosnak tartom a lokálpatriotizmust, hogy
településünk továbbra is biztonságos, csendes,
„takaros” és vonzó maradjon az emberek számá-
ra.

Úgy gondolom, hogy alkalmas vagyok arra,
hogy Önöket, felsôpakonyiakat képviseljem, és
döntsek a falunkat és az Önöket érintô kérdések-
ben.

Célom pakonyi lakótársaimmal együttmûköd-
ve a lakosság életminôségének javítása, a közér-
dekû problémák megoldása. 

Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, úgy
ígérem, hogy szeretett közösségünk, Felsôpa-
kony érdekeit mindig szem elôtt fogom tartani.

Mottóm: „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a je-
lent, és munkálkodhass a jövôn.” (Széchenyi Ist-
ván)

Rupp Ferenc Ádám
független képviselôjelölt

Mag Kálmán

Kovács Gábor

Papp Norbert

Rupp Ferenc Ádám
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2010. augusztus Felsôpakony

Képviselôjelöltek
Nevem: Szlávik István 56 éves vagyok,

55 éve élek Felsôpakonyon.
Az általános iskolát helyben, a szakis-

kolát Budapesten végeztem. 
Szakmám dísznövénytermesztô, kert-

építô és kert tervezô.
34 éve egyéni vállalkozóként tevékeny-

kedem. Jelenleg fémtömegcikk, reklám
és díszárú készítéssel foglalkozom. A
Polgárôr Egyesületnek 16 éve tagja, 9
éve vezetôje vagyok. 4 éve lehetôségem
nyílt arra, hogy nem csak bûnmegelôzés

terén, hanem képviselôként is segíthes-
sem településünket. Több bizottságnak is
tagja vagyok, melyben eddig eredménye-
sen képviseltem a lakosság és a falu érde-
keit. Várom ötleteiket, tanácsaikat és ja-
vaslataikat, melyeket Önökkel együtt
megvalósíthatnánk.

Kérem, szavazzanak rám, hogy tovább-
ra is képviselhessem Önöket Önkor-
mányzatunknál. 

Tisztelettel: Szlávik István 
független jelölt.

Tisztelt Pakonyi Lakosok!
Takács Lászlónak hívnak, 19 éves vagyok. Szü-

leimmel és testvéremmel 2006 ôszén költöztünk
ide. A középiskolai tanulmányaimat 2010. májusi
idôszakban fejeztem be ahol érettségi bizonyít-
ványt szereztem illetve Felsôfokú „C” típusú
nyelvvizsgát angol nyelvbôl. 

Miért is szeretnék Képviselô lenni? Mindenki
úgy gondolja, hogy a politika mindenkié, holott ez
ma nem így van. Mindig csak azt halljuk, hogy ez
vagy az történt, de hogy miért és minek az érdeké-
ben, senki nem mondja meg. Ez az, amin változtat-
ni szeretnék, hogy a politikára ne úgy gondoljanak,
hogy 4 évente választunk, hanem legyünk aktív ré-
szesei. „A politika mindenkié” - tartja a mondás.

Én nem láttam fiatalokat a politikában, aki ért a fi-
atalok nyelvén és nem csak, mint szavazó tekint rá-
juk, hanem mint önálló döntést hozó polgár. Né-
hány példa, amin kis odafigyeléssel lehetne változ-
tatni: Egy mondás tartja, hogy sok helyen az állo-
másról alkotnak képet egy településrôl. Akkor ró-
lunk nagyon rossz véleményük lehet. Van egy le-
pusztult graffitival teli bódé. Nincs jelenleg a fiata-
lok számára egy sportpálya, amit tudnak használni.
Az iskola udvarát nem nevezném annak. A Stadi-
ont használni nem lehet egyéb okok miatt. 

Elérhetôségek: lakcímem: Gépház utca 8/B.
E-mail: 1laszlo.takacs@gmail.com 
Köszönöm figyelmét!    

Takács László

Tisztelt Felsôpakonyi Választók!
Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzak és cél-

jaimat megismertessem Önökkel. Tizenhárom évvel ez-
elôtt költöztünk családommal Pestrôl a településre. Hu-
szonhárom éve dolgozom az ország egyik legnagyobb
társaságánál, ahol már hosszú évek óta dolgozói érdek-
védelemmel foglalkozom. Három éve közel 12 ezer
dolgozó támogatását elnyerve a Központi Munkavédel-
mi Bizottság elnöke lettem. Munkámmal midig arra tö-
rekedtem, hogy megoldjam azokat a problémákat, amik
elém kerültek. Jelenleg kapcsolatban állok az Országos
Érdekegyeztetô Tanács szakembereivel. Felsôpako-
nyon elô kell készíteni egy olyan lakásépítkezési prog-
ramot, ahol az Önkormányzat vállalkozók bevonásával
megfelelô munkát tud biztosítani az itt élô munkanél-
küliek és dolgozó emberek részére. Egy idô után elke-
rülhetetlen lesz a gyalogosok biztonsága érdekében jár-
dák, elzárt járórészek létrehozása a megnövekedett jár-

mûforgalom miatt. Környezô területünket kihasználva
vonzóvá kell tenni vállalkozások részére a letelepedést
/adókönnyítés, ôrzésvédés/ felvállalásával, hosszú távú
helyi foglalkoztatással cserébe. Jó úton haladunk a leg-
biztonságosabb falu címéért. Lelkes önkéntes Pol-
gárôrök éjszakánként vigyáznak ránk, meg kell keres-
nünk annak a lehetôségét, hogy napközben is járôröz-
zenek, üresen hagyott ingatlanainkra, nyugdíjas hozzá
tartózóinkra vigyázzanak. Önkormányzatunk, valamint
a falu pénzügyi helyzetén segítenek a különbözô pályá-
zatokon nyert pénzösszegek. Jómagam már több pályá-
zaton és elbíráláson vettem részt. Tapasztalataimat
hasznosítva szeretnék hozzájárulni Felsôpakony, és az
itt élô emberek sikeréhez. 

Támogatásukat képviselô jelöltségemhez, elôre is
köszönöm!

Tisztelettel:
Ujj Sándor képviselôjelölt

8 alapszabály 
egy képviselônek: 

1. Sose higgyél magadnak, mert lelkiismeret fur-
dalásod lesz.

2. Csak olyat ígérj meg, amit utólag cáfolni
tudsz.

3. Ha bonyolult kérdéssel találkozol, állj hozzá
korruptan.

4. A gyerek- és nyugdíjas simogatás ingyen van,
de csak tanúk jelenlétében tegyed! 

5. Mindegy, melyik párt tagja vagy, ha át is ülsz
egy másikba, ugyanaz marad a munkahelyed.

6. Ha tévéközvetítés van, vegyél feltûnô nyak-
kendôt, hogy felismerjenek a választókörzetedben.
Ha nem mutat a kamera, kiabálj be valami csúnya
szót, hogy rád menjen. 

7. Csak olyan témához szólj hozzá, ami nem igé-
nyel szakértelmet, viszont lehet benne személyes-
kedni.

8. Nem elég tisztességesnek látszani, négy év
alatt valahogy családról is gondoskodni kell.

Szlávik István

Takács László

Ujj Sándor
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Képek a Faluház alapkô-letételi ünnepségrôl – 2010 augusztus 26.

Varga Imre Lajos

A faluház 
alapkôletételére

Ma még csak puszta tér,
gyomos meddô homok.
Esô után egy tócsa víz

tükröz egy árva templomot.
Csatorna part, bokrokkal tele,

hol barkát tép játékos szele
a tavasznak és a tél

havával mindig beborítja.
Jótékony lepel, mert alatta

csendben pihen a föld.

s most fürge ásó tépi fel,
a százados pihenésnek vége.

Valaki, valamit álmodott
ide a puszta térre.

Még néhány év és lehet
felnô majd három épület, 

szolgál majd téged itt lakó.
Ma egynek kövét leteszik,

belerejtve a terveit.
Alapját jelzi négy karó..

Itt állunk most némán, csendben
s elhangzanak bölcs beszédek.
Nagy és nemes ez a szándék

ettôl telik meg a lélek.
Hogy megvalósul?! Bízzunk benne!
S ha összefogunk, miért ne menne?

Hisz’ minden gond megoldható!
Ez a ház itt - majd felépül,

a kopár tér tôle szépül
és helyet ad neked - itt lakó! 

2010-08-25             Felsôpakony

Köszönöm mindenkinek, aki az
alapkô-letételen részt vett.

Matusekné Dimov Éva
polgármester
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A tavalyi évben környezetünk védelmében indított, újra-
hasznosítható elektromos gépek begyûjtési akciónkat az idén
is meghirdetjük.

Lehetôséget biztosítunk Önöknek arra, hogy az üzemképte-
len, meghibásodott, háztartási gépeiket (TV., hûtôszekrény,
hajszárító, monitor stb.), és egyéb elektronikai hulladékaikat
valamint a feleslegessé vált gumiabroncsokat, akkumulátoro-
kat 

2010. október 30-ig minden hétfôn 17- 18 óra
között beszállítsák a volt gázcsere telep (játszótérrel szem-

ben) területére, ahol ingyen átveszik.
Matusekné Dimov Éva 

polgármester

2010. augusztus 10-én a Szabó Magda Könyvtár és Közös-
ségi Házban egyeztetô ülést tartottunk, civilszervezetek, egy-
házak, vállalkozók, önkormányzati képviselôk részvételével a
Felsôpakonyi Szövetség a Családokért létrehozására. 

A meghívottak közül a nyári nyaralási idô ellenére sokan
megjelentek.

Huszonketten ültük körül az asztalokat, s mikor elképzelé-
sem felvázoltam a jelenlévôk elôtt, a kezdeményezést hasz-
nos javaslatokkal, új ötletekkel gazdagították.

A hozzászólást az egyházak képviselôi kezdték és elmond-
ták, nagyon jónak tartják az ötletet, hiszen az egyházon belül
hasonló tevékenységet folytatnak és szívesen kiterjesztenék
tevékenységüket - felekezettôl függetlenül - az egész telepü-
lésre.

A jelen lévô intézményvezetôk is részt kívánnak venni a
szövetség munkájában. 

A civil szervezetek képviselôi többségükben kinyilvánítot-
ták részvételi szándékukat.

Hívásomra több vállalkozó is részt vett a megbeszélésen és
fontosnak ítélték meg a szövetség mielôbbi mûködésének
megkezdését. A jelenlévôk úgy döntöttek, hogy szeptember
hónapban végérvényesen létrehozzuk a szövetséget.

Hívok és várok minden érdeklôdôt, érdekeltet, hogy 2010.
szeptember 15-én 17 órakor a Szabó Magda Könyvtár és Kö-
zösségi Házban tartandó összejövetelen vegyen részt. 

Bízom abban, hogy a Felsôpakonyi Szövetség a Családo-
kért mielôbb megkezdi mûködését. 

2010. szeptember 02
Matusekné Dimov Éva

polgármester

Felsôpakonyon 2010. augusztus 31-én, szeptember 1-én és
2-án bonyolódott le az ernyôképszûrô szolgálat által szerve-
zett tüdôszûrô vizsgálat.

Annak ellenére, hogy minden ingatlanhoz eljutattuk az ér-
tesítést a tüdôszûrô vizsgálat idôpontjáról, valamint a faluban
több helyen elhelyezett plakát is hirdette, sajnos sokkal ki-
sebb számban jelentünk meg a vizsgálaton mint tavaly.

Míg 2009-ben több mint 1100-an, addig az idén csak 935-
en éltek a lehetôséggel és mentek el az ingyenes szûrésre.

A vizsgálaton megjelentek számának csökkenô tendenciája
arra enged következtetni, hogy nem vesszük komolyan a ránk
leselkedô, alattomos betegségeket, nem vigyázunk magunkra,
pedig az egészségünknél nincs nagyobb érték.

A három napon át tartó vizsgálat lebonyolítását az admi-
nisztrációs munkák elvégzésével segítette Füzi Annamária,

Sárvári Jánosné és Vajda Jánosné.

Szabadidejükben, ellenszolgáltatás nélkül végzett, lelkiis-
meretes munkájukért ezúton mondunk köszönetet.

Kronvalter Emilia

Tisztelt Lakosság!

Zárójelentés

Sikeres kezdeményezés

„Felsôpakonyi Szövetség a
Családokért”

Az idei évben elôször -remélhetôleg nem utoljára- a szoci-
álisan rászorult, problémás, magatartás zavaros, felsôpakonyi,
általános iskoláskorú gyermekek részére tábort szerveztünk a
Gyermekjóléti Szolgálattal közösen. A szükségletek felméré-
sét követôen a tábor gyermeklétszáma 20 fô volt. A tábor a
hét minden napján reggel 8 órakor kezdôdött és délután 4-5
órakor fejezôdött be. A gyerekek az éjszakákat otthon töltöt-
ték, napközben különbözô sport- és kulturális programokat,
játékokat szerveztek számukra a Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai. Több táborozó gyermek szülôje és a gyáli kollé-
gák is besegítettek a programok és a naponta háromszori ét-
keztetés zökkenômentes lebonyolítása érdekében. A sportfog-
lalkozásokat Gergely Mihály tanár bácsi felügyelte és szer-
vezte.

A tábor ingyenes volt.
A gyermekek részére az ebédet az önkormányzat biztosítot-

ta. Az ezen kívüli szükséges anyagi fedezetet, a megkeresett
vállalkozók, magánszemélyek adták össze. Vagyis a húsz
gyermek reggelijét, uzsonnáját, tejet és üdítôt. A pizzákhoz
szükséges hozzávalókat Fazekas Ferenc, az eldobható tányé-
rokat, evôeszközöket Erdei Sándor fizette ki, a palacsintához
szükséges hozzávalókat a Magyar Vöröskereszt ajánlotta fel.
Egy fagyira meghívta a gyerekeket Dani Erika, Tóth Zoltán
szódavizet és szörpöt adott, és egy felejthetetlen lovas progra-
mon is részt vettek Mérges Zoltán segítségével. 

A sok-sok közös program között legnagyobb sikere talán a
közös pizza- és palacsintasütésnek, és az ugrálóvárnak volt.

Az idei tábor az elsô volt a sorban, szeretnénk ezzel hagyo-
mányt teremteni. 

A sok halmozottan hátrányos helyzetû gyermek számára,
akiknek családja anyagi helyzete nem engedhette meg a csa-
ládi nyaralást, ez egy lehetôség volt arra, hogy egy kicsit ki-
kapcsolódjanak, hogy új dolgokat ismerhessenek meg, és
közben felügyeletük is megoldott volt, míg a szüleik dolgoz-
tak.

A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai számára is tanulsá-
gos volt a gyerekekkel eltöltött egy hét. Az egy hét alatt sok
tapasztalatot gyûjtöttünk a jövôre nézve, és azokból tanulva
közösen készülünk a jövô nyári táboroztatásra.

Adakozásból ismét jelesre vizsgáztak a felsôpakonyi lako-
sok. /Volt, aki kérte nevét ne említsem./ Nem csak az árvízká-
rosultak megsegítéséhez, hanem a helyi gyermekek táborozta-
tásához is szívesen járultak hozzá a megkeresett személyek,
így, egy kis összefogással örömet tudtunk szerezni néhány rá-
szoruló gyermek számára.

Ezúton is köszönetet mondok mindenkinek, aki a segítsé-
günkre volt.

Kronvalter Emilia

Felsôpakony és még 36 
Közép-Magyarországi település hírei, 

mindennapjai az
interneten. www.dabasregio.hu
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Szolgáltatások:
Fénymásolás és nyomtatás:

A/4-es lap: 20 Ft/ oldal; dupla oldal 30 Ft/lap
A/3-as lap: 30 Ft/ oldal; dupla oldal 45 Ft/lap

E-Magyarország Pont hozzáférés a nyitva tartási idôben. 
Minden megkezdett félóra 50 Ft. Havi bérlet (naponta 1 órát foglal 

magában): Diákoknak 300 Ft/hó, 16 éves kortól 500 Ft/hó, 
nyugdíjasoknak 200 Ft/hó, 70 év felett ingyenes.

Fax: Elsô oldal 280 Ft, további oldalak 180 Ft/oldal. Fax fogadás: 60 Ft/oldal
Szerkesztés, tördelés és gépelés: Megkezdett oldalanként: 300 Ft.

Állandó szolgáltatás
Hétfô 09.30 – 10.30 óráig. Falugazdász fogadóóra 
Tartja: Nagyszegi Imréné; Mobil: 06 30 461 7863

Hétfô 14.00 – 16.00 óráig. Ügyvédi fogadóóra
Tartja: Dr. Viola Enikô; Mobil: 06 20 941 68 28

Hétfô 15.00 – 18.00 óráig.
Víz és csatornadíj ügyfélszolgálat Tartja: Kurucz Edit
Minden hónap második csütörtök 09.00 – 11.00 óráig.

A.S.A Magyarország fogadóóra

Szakkörök, tanfolyamok
Hétfô 16.00 – 18.00 és Kedd 16.00 – 18.00 óráig.

Hip-hop tánc
Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban

Kedd 15.00 – 16.00 óráig.
Akrobatikus Rock and Roll

Vezeti: Pál Ágnes. Jelentkezni lehet: 06-30-407-58-42
Szerda 09.15 – 11.00 óráig.

Baba mama torna (09.15-tôl) majd Pöttöm torna (10.00-tól)
Vezeti: Ecsôdi Beatrix. Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár 

és Közösségi Házban 400 Ft/alkalom!
Csütörtök 16.00 – 18.00 óráig.

Darumadár Nyugdíjas Klub: énekkari próba, majd klubfoglalkozás
Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban

Péntek 17.00 – 18.00 óráig.
B. Elli Dance Hastánccsoport próbái – Információk: 06 20 966 8218

Ezüst Holdfény Hastánccsoport próbái
Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban

Vasárnap 16.00 Kálvinista Egyház Istentisztelete
Vezeti: Fábián Gábor

Új szakkör, tanfolyam, klub indul szeptemberben:
Szept. 16-án Country Line Dance Klub

Információ: Nóri:30/827-74-31; Melinda:30/355-57-55
Szept. 20-án 10 órakor bemutató RINGATÓ foglalkozás

Információ: 70/510-6995 
Szept. 14-én 15 órától Folytatódik a Rajzszakkör Fegyó Béla vezetésével

Információ a könyvtárban

OKTÓBERI elôzetes
Október 5-én – Szabó Magda születésnapján 17:30-kor újra indul 

az irodalmi teadélután
Könyvbemutató: Varga Imre Lajos: Ladik a holtágon

Jó program a mamának és a babának együtt!

A baba- mama torna egy nem túl megerôltetô, alakformáló
órát jelent, ahol minden izomcsoportot megdolgoztatunk és min-
den ízületet megmozgatunk. A szülés után 8-10 héttel lehet el-
kezdeni a tornát, amely fôleg az anyák fizikai regenerálódását
célozza de a babákkal is aktívan foglalkozik.

A torna során izmaink erôsödnek, rugalmasabbá és terhel-
hetôbbé válnak, így segítve a mindennapi rutinfeladatok elvégzé-
sét.

Megtanuljuk a helyes testtartást, az ízületek védelmét, vala-
mint a babák emelése és cipelése miatt kialakuló hát- és gerinc-
bántalmak kiküszöbölését.

A közös tornával nemcsak saját testünkért és hangulatunkért
teszünk sokat, hanem a baba testi-lelki fejlôdését is elôsegítjük.

A tornához szükség van tornamatracra, vagy vastag plédre, ké-
nyelmes ruhára és a baba kedvenc csörgôjére, játékára.

Vizet hozzatok magatokkal!

Befogadás az óvodába, segítség a szülôknek!

Fontos az elôkészület:
Ismerkedjünk meg az óvodával, látogassuk meg!
Fokozatosan alakítsunk ki az óvodáéhoz hasonló napirendet, mely
segíti a gyermeknek a szabályok megértését és biztonságérzetet ad.
Az óvoda megkezdése elôtt bízzuk gyermekünket másra, hogy meg-
tanulja, ha édesanyja távol is van vissza fog jönni.
Befogadás menete:
Óvodánkban ez két nap történik valamely családtaggal.
Délelôtti órákban elsô nap a szülôvel közösen játszanak, együtt fe-
dezik fel az óvodát, csoportot.
Második nap a szülô már csak szemlélôje a cselekvéseknek. Eseten-
ként 0,5-1 órára elmegy boltba vagy a postára. 
Amikor már gyermekünket reggelente otthagyjuk, mindig búcsúz-
zunk el, mondjuk el neki mikor jövünk érte (ebéd után, alvás után).
Búcsúzás után határozottan induljunk dolgunkra, ne forduljunk
vissza még egy puszira, még egy ölelésre. Ez csak azt erôsíti a gyer-
mekben, hogy valami rossz fog történni vele.
Bízzunk az óvónôkben, óvodában! A gyermekek megérzik a szülô
bizonytalanságát és ezt ki is használják (toporzékolás, sírás).
Segítség lehet gyermekünk számára, ha valamelyik kedvenc játékát
magával viheti.
Mindezek közben fontos, hogy fokozatosan történjen a szülôrôl való
leválás, és elegendô idô legyen arra, hogy az óvónô és a gyermek
közt egy biztonságos kapcsolat alakuljon ki.
Ilyenkor különösen szükséges a sok türelem, törôdés és odafordulás!
Ha az elsô kortárscsoportba való beilleszkedés kisebb zökkenôkkel
sikerül, akkor az óvodában eltöltött idô életének legszebb korszaka
lehet!

Dénes Mariann

Honlapunkon mindig friss információkkal várjuk: 
http://konyvtar.felsopakony.hu

Nyitva tartási idô: Hétfô: 08 – 18; Kedd: 08 – 18; Szerda: 08 – 16; 
Csütörtök: 08 – 18; Péntek: 08 – 18; 

Baba-Mama torna

Köszönôlevél

A Pöttöm tornáról
A Pöttöm torna egy speciálisan 1-3 éves gyermekek számára

összeállított mozgásanyag, melyet dalokra, mondókákra végzünk
a gyerekekkel. A foglalkozáson játékosan tanulhatják meg az
alapgyakorlatok nevét és végrehajtását, amelyek dalokhoz, mon-
dókákhoz kötöttek. A játék segíti a mozgásfejlôdést, a gondolko-
dást, bôvíti a gyerekek ismeret anyagát. A speciális tornaszerek
használata elôsegíti e korosztály számára oly fontos képességek
fejlôdését, mint a koordinációs képesség, egyensúlyozás, vala-
mint a térérzékelést. A közös játék során alakulnak ki a viselke-
dés formái, fejlôdik a szocializáció.

Ez a közösség az elsô lépés a társaikkal való kapcsolatterem-
tés fejlesztésére. Azok a gyerekek, akik csoportos foglalkozáso-
kon vesznek részt, késôbb könnyebben illeszkednek be az óvodai
közösségbe és társaikkal, óvónôikkel könnyebben alakítanak ki
kapcsolatot.

Ecsôdi Beatrix

Ilyen köszönôlevelet küldtünk óvodánk egyik patronálójának, aki
„ahol tud, segít” alapon a világító berendezés korszerûsítését vállalta
magára, majd a felszerelés „nyomait” mázoltatta le munkatársaival a
nyáron. 

Még egyszer köszönjük SZAICZ CSABA igazgató úrnak és a
Comday Kft. segítséget.

Továbbra is várjuk és keressük azokat az embereket, patronálókat,
akik segíteni tudnak nekünk bármiben.

Tisztelt Szaicz Csaba Ügyvezetô Igazgató Úr!
A Mesevár Napközi Otthonos Óvoda PAKONYI PALÁNTÁK

KÖZALAPÍTVÁNY - és természetesen minden dolgozója - öröm-
mel fogadta annak lehetôségét, hogy óvodánk kettô csoportszobájá-
ban és a hozzátartozó kiszolgáló helyiségekben a világító berendezés
korszerûsítését követôen a mennyezet festését is magára vállalta az
ön vállalkozása.

Köszönjük kollégáinak is a segítséget, akik lelkiismeretesen dol-
goztak. Külön köszönet a cég titkárnôjének is, aki megszervezte és
irányította a munkálatokat.

Tisztelettel megköszönve, üdvözletünket küldjük az egész óvoda,
valamint kisgyermekeink nevében:

Dobosné Kerepeczki Mária óvodavezetô
Szalóki Éva Tünde a kuratórium elnöke
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Mint oly gyakran, megint egy nappal korábban, augusztus 19-
én ünnepeltük augusztus 20-át. Egy kicsit mindig lehangol, mi-
ért nem vagyunk képesek az ünnepet ünnepként kezelni, nem
csupán egy kellemesen eltölthetô meghosszabbított hétvégeként.
De sokat kell még ahhoz tanulnunk, hogy a dolgokat helyükön
tudjuk kezelni!

Végül is, már annak is örülnünk kell, hogy egyre többen va-
gyunk az eseményen, s a falu felzászlózva, a Petôfi tér megtisz-
títva, ünnepre készítve várja az ünnepelni vágyókat, nem úgy,
mint 2002-ben, amikor is magunk szaladgáltunk zászlóért, hogy

felhúzhassuk, s ön-
magunkat mozgósí-
tottuk, hogy leg-
alább a Himnuszt
elénekelhessük.
(Amire az akkori
polgármester he-
lyettesnek egyetlen
kérdése volt: -
Kitôl kértünk rá en-
gedélyt?)

Ha nem is vol-
tunk túl sokan,
mindenesetre egyre

többen jövünk
össze ezeken a
nemzeti ünnepeken,
és egyre örömtelibb
az alkalom színvo-
nala, eseménydú-
sabb a rendezvény
maga is. (Ha még a
hangosítás is meg-
felelô volna, talán a
beszédeket, verse-
ket és az imát is ér-
teni lehetne. Bi-
zony ráférne a kul-
túrházunkra egy kis technikai frissítés!) Örömteli viszont, hogy
a katolikus templom kórusa gyönyörû, új programmal örvendez-
tetett meg bennünket! A Darumadár Nyugdíjas Klub elôadása
után Hegedûs Bözsike és unokája voltak kedves színfoltjai a
mûsornak és a Heffler Gábor atya által megszentelt kenyér min-
den falatja jól esett!

Nagy öröm számomra és a Felsôpakony Jövôjéért Egyesület

AUGUSZTUS 20. AZ ÁLLAMALAPÍTÁS, SZENT ISTVÁN, AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE

Kempf Károly Ignác
Felsôpakony alpolgármesterének fogadóórái:

minden hónap elsô hétfô, 16 és 18 óra között
a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban

hírek, közérdekû információk, testületi döntések, rendezvényeink,
minden, ami a Felsôpakonyon élôket érinti, érdekli

http://www.kempfkaroly.hu 

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.)
Idôpontegyeztetés: 06-29-317-131-es telefonszámon

számára, hogy állni tudtuk szavunkat és méltóképpen köszönt-
hettük kedves barátunkat, falunk büszkeségét, az író-költô VAR-
GA IMRE LAJOST hetvenedik születésnapján, új kötetének
megjelentetésével, amelynek címe: LADIK A HOLTÁGON.
Így, a novellákkal –verses kötete, az OLVADT SZÁRNYAK-
KAL… mellett -, immár teljesebb képet kaphatunk tehetségérôl,
emberi látásmódjáról, hétköznapi életünk, szûkebb világunk sa-
játos, rá jellemzô, de bennünket nagyon is érintô szemléletmód-
járól. Szeretném remélni, hogy könyveinek megszületése,
amelyben alig-alig hitt már, ösztönzôleg hat rá! Mi pedig ado-
mányaink révén rájöhetünk, pénzecskéinket, munkálkodásunkat
jó ügy szolgálatába állítottuk, érdemes a közügyeket személyes-
sé tenni, mert így élvezhetjük újabb s újabb mûveit, amelyek ró-
lunk s nekünk szólnak. Mert megérdemeljük. (Tetszik tudni,
mint a reklámokban!) 

És ha már a reklámoknál tartunk! A köteteket megvásárolhat-
ják a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban, Tamás Ta-
másék piros boltjában és Gavló Magdi virágüzletében!

Megragadva az alkalmat: köszöntjük szeretettel és tisztelettel
Fejes Lajost, községünk mindennapjainak aktív támogatóját, aki
életének ahhoz a fordulójához érkezett, amikor is olyan nyomot
szeretne maga után hagyni a falu életében, amely az egész kö-
zösség számára meghatározó! Faluházunk alapításán és létreho-
zásán fáradozik s úgy látszik egyre közelebb kerül hozzá, hogy
álma megvalósuljon. Adjon a Jóisten hozzá sok erôt, jó egészsé-
get, bölcs kitartást és kívánjuk, hiányt semmiben ne szenvedjen!
Az alapkôletételt valóban követhesse Horváth Zoltán építész
színvonalas tervének megvalósulása! 

Húsz év vágya teljesülhetne a falu kulturális életében.
Durkó Éva/FJE

SEXY COWS
LINE DANCE CLUB

Ha szeretnél a „Sexy Cows” csapatához csatlakozni,
gyere, és táncolj velünk a 

2010. szeptemberében induló

Country Line Dance
klubunkban, ahol a Line dance’ táncstílussal

ismerkedve könnyen sajátíthatod el az egyszerû,
de mutatós és vidám koreográfiákat.

Laza hangulatban, vidám csapatban, vidám csapattal jó
zene mellett töltheted 2 hetente minden csütörtök estéd.

Kortól és nemtôl függetlenül várunk minden 
„szexszi tehenet” és „bátor bikát”.

Kezdés: 2010. szeptember 16 csütörtök
Hely.: Felsôpakony-könyvtár

Nóri: 30/827-74-31
Melinda: 30/355-57-55
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Családi és Sporthétvége 
– másodszor, de nem utoljára

Összességében több százan vettek részt a szeptember elsô
hétvégéjén megrendezett 2. Családi és Sporthétvégén. Az idô
ezúttal még kevésbé volt kegyes, mint tavaly. Akkor csak szom-
baton reggel esett, idén azonban teljesen elmosta a szombat dé-
lelôtti sportprogramokat. Az esti fergeteges táncprodukciókat és
koncerteket azonban már az esô sem tudta legyôzni. 

Péntek délután a gyermekeké volt a fôszerep, az iskolában, a
pedagógusoknak hála számos ügyességi és sportvetélkedôn ve-
hettek részt a kicsik és a nagyok. Külön öröm volt látni, hogy a
legkisebbek ügyességi vetélkedôjét számos anyuka, apuka és
nagyi izgulta végig. Este csodálatos Jazz koncert volt, mérsékelt
érdeklôdéssel. Írhatom, hogy „ha eljöttél volna…”, bizony fe-
ledhetetlen élményben lett volna részed. A jelenlévô mintegy 30
fônyi közönség megígértette a fellépô ifjú mûvésznôvel, Szabó
Dorottyával, hogy mihamarabb visszatér Felsôpakonyra.

Szombaton a délelôtti programok közül a tornatermi baba-
mama, pöttöm- és gyermektorna vonzott sokakat. No meg a pa-
ci, amely fáradhatatlanul rótta a köröket, gyermekekkel a hátán,
az iskolaudvaron. A fôzôverseny két csapatának kedvét sem vet-
te el a rossz idô, így a két nagy bográcsnyi étel – pacalpörkölt és
csülökpörkölt – bizony hamar elfogyott. Nem véletlenül, hiszen
például én is repetáztam mindkettôbôl. Közben sajnos a sport-
versenyre jelentkezô néhány lelkes pakonyi szomorúan szemlél-
te az esôs, borús, szeles idôt. A foci és kosárlabda bajnokság
ugyan elmaradt, de azért játszottak egy jót a teremben. 

Szombaton délután a családi terem valódi lelki élményt, tölte-
kezést adott két alkalommal is. A házasságról szóló elôadás és
beszélgetés, majd este a filmvetítés bizony többeknek adott – ta-
lán egész életre szóló lelki útravalót.

A bulis éjszakára a fergeteges táncprodukciók és koncertek
hangolták az egyre népesebb közönséget. Elôbb Boros Eleonóra
hastánca, majd Ujj Viktor csodálatos, tiszta hangja varázsolta el
a pakonyiakat. Az eredményhirdetés után ismét Eleonóra lépett
a színpadra, pörgôs koncerttel fokozva a hangulatot. A zenés
részt a West Dance Team látványos táncprodukciója zárta. A
koncertek és a táncmûsorok már közel kétszáz embert szórakoz-
tattak, akik a bulit az iskolában folytatták. Ezúttal nem csak ret-
ro disco hanem egy különteremben – Boros Györgynek hála –
igazi karaoke party várta a felsôpakonyiakat. Sokan éltek is a le-
hetôséggel, egészen hajnali négyig tartott a buli.

Az immáron második alkalommal megrendezett Családi és
Sporthétvége tehát bevált és így – reméljük – hagyományos
programmá lett. Hála és köszönet mindazoknak is, akik anyagi-
lag is támogatták a rendezvényünket! A szervezôk – Boros Ma-
rianna, Fitos Róbertné, Bednárik Gábor, Kerek István – nevében
is hálás köszönetet mondok annak a több tucat embernek, akik
részt vettek az elôkészítésben, lebonyolításban, a helyszínek
elôkészítésében, a takarításban, a fôzésben. Mindazoknak, akik
segítettek és természetesen azoknak is, akik eljöttek a rendezvé-
nyünkre. Jövôre, veletek, ugyanitt!

A szervezôk nevében:
Kempf Károly Ignác

Felsôpakony alpolgármestere

Helytörténet
A falu pusztulása

A falu végleges elpusztulásáról nincs pontos adat, de körülbe-
lül kideríthetô, hogy mikor válik teljes pusztává. Nem valószí-
nû, hogy már az elsô, 1526-os hadjáratban teljesen lakatlanná
vált . A környezô nádas, mocsaras vidék az idôben elmene-
külôknek menedéket nyújthatott – és ôk vissza is térhettek a fa-
luba.

A következô évekbôl egyáltalán nem találni adatot Pakonnyal
kapcsolatban. A falu neve 1540-ben bukkan fel legközelebb:
Budai János váci kanonok ekkor rendeli el, hogy a szentfalvi,
pakonyi és biali plébánosok László Péter és felesége, valamint
László Péter édesanyja közötti viszálykodást vizsgálják ki és
írásban tegyenek jelentést.

Az említett pakonyi plébános léte arra utal, hogy 1540-ig (ha
nem is folyamatosan, de) kellett életnek lenni a faluban.

Ez könnyen el is képzelhetô, hiszen az 1529-es, 1532-es török
hadjáratok fôleg a Dunántúlt sújtották. Nem lehetetlen tehát,
hogy a rendezetlen magyar közállapotok és a megismétlôdô tö-
rök portyák ellenére az 1541-es török hadjáratokig fennállt a fa-
lu, sôt a jelek szerint plébánost is el tudott tartani.

1540 után már csak a török defterek (adóösszeírások) szolgál-
tatnak adatot a környezô falvakról, így Pakonyról is.

A defterekben már Pakony, mint üres faluhely, lakatlan puszta
szerepel.

Az elsô ismert török defter 1546-ból való, de ebben Pakony
nem szerepel. A környékrôl csak Vecsést, Üllôt, Péterit említi. A
következô, 1559-es összeírásból tudjuk: Pakony már üres falu-
hely Lôbbel, Gyállal, Halommal stb. együtt.

A falu sorsa tehát 1540 és 1559 között teljesedett be.
A Budát elfoglaló 1541-es hadjáratnak eshetett áldozatul, bár

a következô évben Ferdinánd király seregei is végig dúlják ezt a
vidéket.

Az 1552-es török hadjárat már Eger és Szolnok bevételére
irányul – a Duna-Tisza közét már felvonulási területként hasz-
nálja a török, mint végleg meghódított földet.

A következô részben megtudhatjuk, hogyan illeszkedik be Pa-
kony a hódoltságba, milyen ismert török birtokosai voltak.

Kocsis Gabriella munkája alapján Filák Lászlóné

HITTAN TANÉVNYITÓ
ISTENTISZTELET

A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

2010. SZEPTEMBER 19. 
VASÁRNAP 10.00. 

PEDAGÓGUSOKAT, GYEREKEKET, 
SZÜLEIKET, KERESZTSZÜLEIKET, 

ÉS MINDEN ÉRDEKLÔDÔT SZERETETTEL
HÍVUNK ÉS VÁRUNK!

M E G H Í V Ó

A Felsôpakonyi Református templomban

2010. október 11-15.-ig minden este 6 órai kezdettel

EVANGÉLIZÁCIÓT

tartunk,

MONTY TAYLER

a Budapest Szabad Evangéliumi Gyülekezet 

lelkipásztora szolgálatával. Szeretettel hívunk és várunk

minden kedves érdeklôdôt!

A PRESBITÉRIUM

MEGHÍVÓ

6 éves a református templom

2010. október2010. október 3. vasárnap 10 órakor3. vasárnap 10 órakor

HÁLAADÓ ISTENTISZTELET
a ra református templombaneformátus templomban

Igét hirdet: Igét hirdet: 

GYIMÓTHYGYIMÓTHY ZSOLZSOLTT
gyáli református lelkipásztor

MINDENKITMINDENKIT SZERETETTELSZERETETTEL VÁRUNK!!! VÁRUNK!!! 

a Pra Presbitériumesbitérium
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Interjú Tamási Péterrel a Felsôpakonyi Önkéntes Tûzoltó 
és Katasztrófa-elhárítási Egyesület parancsnokával

– Mit kell tudni az Felsôpakonyi
Önkéntes Tûzoltó és Katasztrófa-el-
hárítási Egyesületrôl? Hány taggal
rendelkeznek? 

– Elôször is, szervezetünk nevében
üdvözlöm az Agora olvasóit! Jelenleg
huszonkét taggal rendelkezik a szerve-
zet. A huszonkét emberbôl öten va-
gyunk hivatásos tûzoltók.

– Az egyesület mikor lett bejegyez-
ve? 

– Hivatalosan ez év január 1-tôl va-
gyunk bejegyezve. 

– Ha valaki kedvet kapna helyi tû-
zoltónak állni, az beléphet önökhöz?
Ha igen, akkor mi kell hozzá? 

– Természetesen be lehet lépni.
Egyetlen egy dolgot kérünk, azt, hogy
feddhetetlen legyen a jelentkezô. A kép-
zés rajtunk keresztül bonyolódik le. Ez
egy negyven órás tanfolyamot jelent,
amit az Országos Katasztrófavédelmi
Igazgatóság indít a tagok részére. Ez a
képesítés tûzoltói alapfokú képzettséget
ad. 

– Milyen szervezeti kapcsolatokkal
rendelkezik az egyesület? 

– 2010. augusztus 18-án lett aláírva a
Fôvárosi Tûzoltósággal az együttmûkö-
dési megállapodás. Ez azt jelenti, hogy
ha valaki felhívja az ingyenesen hívható
105 telefonszámot Felsôpakonyról, és
bejelentést tesz, azt a Fôvárosi Tûzoltó-
ság rövid szöveges üzenetben (SMS) to-
vábbítja a helyi tûzoltóságnak, vagyis
nekünk. 

– A gyáli tûzoltósággal milyen a
kapcsolatuk?

– Épp tárgyalásban vagyunk velük is
az együttmûködési megállapodás ügyé-
ben. Ez nagyon fontos lenne számunkra,
mert eddig az ô körzetükbe tartozott
Felsôpakony is, de mióta megalakult a
szervezetünk, nem kapnak riasztást, ha

Felsôpakonyon baj van. Ezen kívül sze-
retnénk velük kommunikációs hálózatot
is kialakítani. Ezzel is segítve egymást a
munkában. 

– Mire lenne szüksége ennek a szer-
vezetnek, hogy optimálisan mûköd-
jön? 

– Lassan jön a tél, ezért nagy szüksé-
günk lenne egy fûthetô szertárra, ahol
nem fagy bele a víz a tartályba. Végsô

esetben tudunk anélkül is üzemelni, de
ha van egy tûzeset, amitôl isten óvja
Felsôpakonyt, akkor az autót a tûzcsap-
ról kell megtankolni, és csak utána tu-
dunk a helyszínre menni. Ha azt
vesszük számításul, hogy egy lakástûz
2-3 perc alatt alakul ki, akkor nem kell
magyarázkodni, hogy mekkora az
idôbeli különbség a két módszer között. 

– Hogyan állnak a támogatással? 
– Civil szervezet vagyunk, és sajnos,

támogatóból nincs sok. Szám szerint
ketten vannak eddig. Az egyik támoga-
tónk havi háromezer forinttal segíti a
munkánkat, a másik úriember a matricá-
kat biztosítja az autókra. 

– Várnak-e támogatást a helyi ön-
kormányzattól?

– Minden olyan egyesület, aminek
nincs külsô bevételi forrása, és tesz is a
faluért, természetesen vár a helyi önkor-

mányzattól támogatást. Sajnos, eddig
még nem kerestek meg ez ügyben min-
ket. A napokban beszéltünk dr. Szántó
Józseffel, a Pakonyi Polgárôr Egylet el-
nökével, és szóbeli megállapodást kö-
töttünk a telephelyhasználatról, így mi
is a falu közepén tárolhatjuk a tûzoltó
autót. 

– Ha már itt tartunk! A helyi pol-
gárôrséggel terveznek-e közös megáll-
apodást? 

– Természetesen igen! Ha nem is
egyesülni, de közös ügyeletet ellátni, se-
gíteni egymást. Beszélgetve Szántó úr-
ral, ô is támogatta ezt az elgondolásun-
kat, sôt hozzátette, hogy a pol-
gárôrségbôl is biztos lenne pár jelent-
kezô, aki elvégezné az elôbb említett
tanfolyamot. Ezzel is segítve egymás
munkáját. 

– Ha ne adj’ Isten Felsôpakonyon
lakástûz lenne, a bejelentéstôl számít-
va mennyi idô alatt érnének a hely-
színre a teljes menetfelszereléssel? 

– Hét perc alatt a helyszínen lennénk.
A hivatásos önkormányzati tûzoltóság,
ami Kispestrôl vagy Erzsébetrôl jön, ôk
kb. 20 perc alatt érnek ide.

– Felsôpakony milyen tûzbiztonsági
besorolásba tartozik? 

– Felsôpakony B minôsítésû. Mit is
jelen ez? Az ipari területeknek köszön-
hetôen kapja a B minôsítést, mivel ott
fokozottan tûzveszélyes anyagok is van-
nak. Itt értem ez alatt a különbözô gépe-
ket, olajokat, gázolaj, benzin stb. Amire
fokozottan ügyelni kell: a szelektív hul-
ladékgyûjtôk. Nagyon gyorsan lángra
kapnak, és nagyon jól égnek. 

24 órában hívható telefonszámunk:
70/33-57-319, 20/460-68-05

Számlaszámunk: 
65500116-31004749-53000004

Horváth Károly
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… Kedves Olvasó, hallhattad volna azokat a pozitív élmé-
nyeket, amelyeket a nyári szabadságáról visszatért Gábor atya
osztott meg a hívekkel, illetve átérezhetted volna azt a lelkese-
dést, amellyel a gyáli búcsú egyházi programjait szervezte.

Az augusztusi nyárban is útra kelhettünk egy zarándoklatra.
Augusztus 15-én, vasárnap Nagyboldogasszony – Égi édesa-
nyánk – mennybemenetelének ünnepén Mátraverebély-Szent-
kútra látogatott el a 23 felsôpakonyi és 26 gyáli testvérünk.
ôsi és történelmi ünnep ez, Szent István királyunk felajánlotta
Magyarországot a Boldogságos Szûz Máriának és Boldog-
asszony Országának nevezte.

A korai indulás miatt már 9 órakor megérkezett a csoport a
gyönyörû mátrai völgyben fekvô településre, ahol a Mátrave-
rebély-Szentkúti Bazilika található. Kedves ferences atya ér-
kezett a fogadtatásukra, aki a zászlókról és táblákról megtud-
hatta, honnan érkezett a társaság. Az ünnepre több vidékrôl-
városból is érkeztek csoportok, voltak, akik már a szombat éj-
szakai virrasztáson is részt vettek. A szombati szertartásokat
Zágrábból érkezett püspök atya celebrálta, amelyet a Duna tv
vasárnap közvetített.

Ki-ki megtekinthette a remete barlangot, a Szent László-
forrást és parkot. Beer Miklós több száz hívô elôtt celebrált
ünnepi szentmisét, amely a hit elmélyülésérôl, egymás meg-
becsülésérôl, a jövô felemelkedésérôl és természetesen a Szû-
zanyához címzett kérések meghallgatásáról szólt. A befejezô

áldást enyhe zápor kísérte, mintegy égi áldásként a remény-
kedô sokaságra. A délutáni litániát követôen a kérések meg-
hallgatásában, kegyelmek elnyerésében bízva köszöntek el a
zarándokok a Bazilikában a Szentkúti Szûz Anyától és indul-
tak haza errôl a gyönyörû ünneprôl. (Berencsiné Marika be-
számolója alapján)

Ígéretemhez híven az iskolai hittanról a tudnivalók röviden:
A hittanórák rendje ebben a tanévben a következô lesz:
1-2. osztálynak az iskolában csütörtökönként 12-1 óráig, a

3-4. osztálynak az iskolában csütörtökönként 1-tôl fél 3-ig, a
felsôsöknek és a középiskolásoknak a templomban pénteken-
ként 4-tôl fél 6-ig lesznek a hittan foglalkozások.

A pénteken tartott hittanra járók jelentkezhetnek egy év
múlva bérmálkozás elôkészítésre.

Az újság korai megjelenésében bízva ismét szeretném fel-
hívni minden kedves olvasó figyelmét, hogy a római katoli-
kus Fájdalmas Anya templom szeptember 19–én tartja a
templombúcsút, melyre mindenkit szeretettel várunk! Az ün-
nepi mise idôpontja 15 óra, amelyet a hagyományoknak meg-
felelôen ismét vendég atya celebrál. Hagyományosan ilyenkor
gondolunk azokra a testvéreinkre, akik régóta kapcsolatban
vannak templomunkkal, a szertartás keretében ezúttal egy
idôs felsôpakonyi házaspárt fogunk köszönteni. A búcsúi be-
számolóval az októberi számban jelentkezünk.

Pethô Imre

Ha itt lettél volna…

Pekker György Újhartyánban született
1934. január 7.-én,

Suhajda Teréz Kakucson született
1937. április l9.-én.

Gyermekkoruk szülôfalujukban telt el.
Itt jártak általános iskolába. Késôbb
Gyuri bácsi szakmunkás tanuló lett Bu-
dapesten, ahol a lakatos szakmát tanulta.
Teri néni szövônônek tanult a kispesti
textilgyárban.

Mindketten vidám fiatalok voltak, sze-
rettek szerényen szórakozni. Így sikerült
a KISTEX mûvelôdési házában megis-
merkedniük egy tánciskolai rendezvé-
nyen.

1954-ben Kakucson esküdtek örök hû-
séget egymásnak a római katolikus
templomban. Idén az 57. házassági év-
fordulót ünneplik.

1960-ban, vagyis 50 éve költöztek
Felsôpakonyra. Felsôpakonyon munkát
találtak, Gyuri bácsi lakatos, vízvezeték
szerelôként vált közismertté, Terike néni
a rugó üzemben dolgozott. Késôbb Gyu-
ri bácsi magánvállalkozóként még több
mindennel foglalkozott. Megtanulta a
kútfúrást is. Kemény munkával alakítot-
ták ki szép otthonukat. Hosszú idô eltelt
mire kis gyümölcsöst tudtak telepíteni,
majd gépkocsit vásárolhattak. 

Családjukban két gyermek született:
György 1956. május 21.-én, Szidónia
1960 szept. 26.-án. Sajnos Szidónia már
nincs közöttünk. A szülôk keresztény hi-

te és reménye szerint az örök béke orszá-
gában van. Még e fájdalmas és nagy
veszteség ellenére is öt unokának és há-
rom dédunokának örvendhetnek. Így
boldog nagyszülôk, sôt most már déd-
szülôk.

Sosem csak magukra gondoltak, a kö-
zösségnek is éltek. A katolikus egyház
vezetôi közül már Nagy Árpád atya
munkásságát is támogatták. Segítettek
mind a gyáli, mind a felsôpakonyi temp-
lomi építkezésekben. A katolikus temp-
lom, az óvoda, a református templom, a
sportpálya kútfúrási munkáját mind
Gyuri bácsi végezte, és adományként
ajánlotta fel. A könyvtár és az orvosi ren-
delônél csatornákat és védôrácsokat ké-
szített.

Íme két csendes, szorgos ember éle-
tútja. Azonban, ha plébánosként, a kato-
likus egyház búcsú ünnepe alkalmából
méltatom ôket, a méltatás nem állhat
csupán az életrajzi adatok felsorolásából.

A Bibliából ide illik, s biztos vagyok
benne, hogy a Pekker szülôk ismerik és a
gyermekekre és szülôkre vonatkozó igék
szerint alakították az életüket:

„Tiszteld atyádat és anyádat, hogy
hosszú életû légy ezen a földön.” II.Móz.
20,12 

„Fiaid /unokáid!/, mint az olajfacse-
meték asztalod körül.” I.Móz. 123,3

„Eleve elhatározta, hogy fiaivá fogad
Jézus Krisztusban.” Ef. 1,5

Van egy nagyon szép vers, amely ép-
pen a kútról szól, s ha sor kerül az idézé-
sére, akkor az önzetlenséget szoktam ve-
le illusztrálni. Nos egy adakozó és vallá-
sos kútfúrónak nem is lehetne szebben
kifejezni a méltatását.

Mindig csak adni!
Az öreg kút csendesen adja a vizét, /

Így telik minden napja.
Áldott élet ez, fontolgatom. / Csak ad-

ni, mindennap adni.
Ilyen kúttá kellene lennem: / Csak ad-

ni, adni teljes életemben.
Csak adni? Terhet is jelenhet. / Jó Kút!

Nem érzed ezt a terhet?
Belenézek - tükre rám ragyog./ Hiszen

a forrás nem én vagyok.
Árad belém, csak tovább adom. / Fris-

sen, vidáman, szabadon.
Hadd éljek ilyen kút életet./ Osszak ál-

dást és szeretetet.
Nem az enyém, Krisztustól kaptam, /

Egyszerû, csak tovább kell adnom.
Áldással fejezem be:
Költözzék házukba örökös boldogság,

isteni áldás, derûs öröm, termékeny sze-
retet, tartós egészség. Dicsôítsd meg
szent nevedet Urunk bennük. Lakjanak
náluk a békesség angyalai!!!

Tisztelettel és szeretettel Hefler Gábor
plébános és munkatársai!

2010-ben, a Fájdalmas Anya búcsú al-
kalmából!

Pekker György és felesége, Suhajda Teréz méltatása

agora-szept  9/15/10 20:13  Page 16



17

2010. szeptember Felsôpakony

Beszélgetés Bodzán Lajos körzeti megbízottal

– Egy kicsit beszélgessünk statisztikai adatokról! Elôzô
évhez képest hogy áll a falu közbiztonsága?

– Körzeti megbízottként tudom, hogy milyen és mennyi
bûncselekményt követtek el a faluban, de amíg nem kaptam
kezembe a pontos statisztikai adatokat, addig errôl érdemben
nem beszélhettem! Gondoltam, hogy javítottunk az elôzô év-
hez képest, de most a kezemben tartva, én is meglepôdtem a
számokon. 2009. augusztus 31-ig 54 bûncselekmény történt
Felsôpakonyon, ebbôl lopás 24,ezen belül betörés 4. 2009-
ben egész évben összesen 88 bûncselekmény történt. 2010.
augusztus 31-ig 38 bûneset történt. Ebbôl 8 esetben lo-
pás,ezen belül 3 esetben betörés. Viszont ebbôl a három betö-
résbôl már kettô esetnél megtaláltuk az elkövetôket, akik
elôzetes letartóztatásban vannak. Két csalás is történt. Mind a
két esetben boltba mentek be, ÁNTSZ ellenôrként kiadva ma-
gukat. Sajnos az egyik boltból sikerült 40 000 forintot kicsal-
ni. A másik boltban nem jártak eredménnyel. Szerencsére si-
került az elkövetôket felkutatnom. A polgárôrökkel közösen
mentünk el Százhalombattára két személyért, ott házkutatást
tartottunk. Az ügyészség már el is küldte a bíróságra a váde-
melési javaslatot. Gépkocsi lopásból 2 eset, gépkocsi feltö-
résbôl 2 eset, 3 kerékpárlopás, az utóbbi esetben mind a há-
rom kerékpár megkerült! Így gyakorlatilag a lopások fele fel-
derítést nyert! Baleset Felsôpakony közigazgatatási területén
belül ebben az évben egy történt. A tavalyi évben négy esetrôl
tudok. Ám 2008-ban 16 baleset volt. 

– Meg van elégedve ezekkel az adatokkal?
– Természetesen igen! De a cél továbbra is az, hogy ne tör-

ténjenek bûncselekmények a faluban! Ám ez egy összetett
feladat! Itt a lakosság fokozott figyelmére is szükség van! Ar-
ra, hogy ôk is megfelelôen védekezzenek a bûncselekmények
ellen!

– Ehhez a pozitív statisztikához közük van a helyi pol-
gárôröknek is?

– Természetesen igen! A polgárôröknek köszönhetôen je-
lentôsen visszaesett a bûncselekmények száma. Példának fel-
hozva: Nemrégiben töltöttem két hetes szabadságomat. Ami-
kor hazaértem, egyetlen egy bûncselekményrôl tájékoztattak,
ami a játszótéren történt. Nevezetesen, egy telefonlopásról tá-
jékoztattak. Az illetô a padra tette le a telefonját, és onnan tu-
lajdonították el. Ám, ha zsebében tartotta volna, akkor feltéte-
lezhetôen ez se történt volna meg!

– Milyen a kapcsolata a helyi polgárôrséggel?
– Egyértelmûen jó, mivel én segédkeztem a megalakulá-

sukban is. Elég nagy szerepet vállaltam: Megkerestem helyi
lakosokat azzal a szándékkal, hogy csatlakozzanak az egyesü-
letbe. Egy jó részét én protezsáltam be az elején. Utána már
alakult magától a dolog, ahogy látták, hogy mennyire jól szer-
vezett csapatról van szó. 

– Együtt is csinálnak akciókat, vagy csak külön-külön? 
– Természetesen közös akcióban is rész veszünk, úgy Gyá-

lon, mint Pakonyon is! Közösen teljesítünk szolgálatokat, il-
letve folyamatos kommunikációs összeköttetetésben va-
gyunk. Ha intézkedni kell egy helyszínen, és én szolgálaton
kívül vagyok, akkor is felhívhatnak, és a segítségükre sietek! 

– Ha ne adj’ Isten nagyobb rendbontás lenne Pakonyon,
van-e riadólánc? Milyen lehetôségek vannak egy ilyen
esetre?

– Gyakorlatilag, egy körüzenettel tudunk jelezni egymás-
nak. Ezen kívül a gyáli polgárôrség is beavatkozhat a felkéré-
sünkre, akár 20-30 fôvel!

– Ehhez kapcsolódik a következô kérdésem! A bejelen-
téstôl számítva, mennyi idô alatt érnek a helyszínre?

– Rövidesen megvalósítjuk – gyáli mintára – a 24 órás
ügyeletet. De már most is 2-3 perc alatt a helyszínre tudnak
érni – Felsôpakony belterületén – a szolgálatban lévô pol-
gárôreink. Ehhez kapcsolódik egy új törvény, ami sokat
könnyít a munkánkon, és egyben visszatartó ereje sem elha-
nyagolható. A köznyelvben 20 000 forintos szabályként is-
mert törvény módosításáról beszélek. Eddig a jegyzô hatáskö-
rébe tartozott, de mostantól úgy szól, hogy tettenérés esetén
gyorsított bírósági eljárással ôrizetbe lehet venni a szabálysér-
tési értékre elkövetett lopást vagy rongálást elkövetô sze-
mélyt, és bíróság elé lehet állítani. A tetten érés akkor is telje-
sül, ha az elkövetô ismert, és 48 órán belül sikerül elfogni.

– Amikor Felsôpakonyon szolgálatot lát el, milyen ta-
pasztalatai vannak a Felsôpakonyi lakosokkal kapcsolat-
ban? 

– Rendesek, segítôkészek. Ám vannak olyan lakosok, akik
elzárkóznak bizonyos dolgok elôl. Nem mindenki kedvenc
idôtöltése szemtanúként tárgyalásokra járni. Nagyon sok eset-
ben névtelenül emelnek panaszt, amivel megnehezítik a mun-
kám. De hála istennek felvállalja önmagát és a falu érdekében
tanúskodik.

– Bekapcsolódnak a munkádba külsôs rendôrök segít-
ségként? 

– Többen is csodálkoznak, hogy miért van ilyen sok rendôr
Felsôpakonyon alkalmanként. Minden település be van sorol-
va közbiztonsági szempontból különbözô fokozatokba.
Felsôpakony a nem veszélyeztetett települések közé tartozik!
Így hetente egy alkalommal fokozott ellenôrzést kell tarta-
nunk. Ilyenkor 4-5 kolléga segítségével kijövünk két rendôra-
utóval, motoros rendôrrel, és fokozott ellenôrzést tartunk. 

– Melyek jövôbeli tervei a közbiztonság javítása érdeké-
ben?

– Szeretném feltérképezni a környezô tanyákat. Pol-
gárôrök, és mezôôrök bevonásával körbe járjuk az összes pa-
konyhoz tartozó tanyát! Felírjuk mindenkinek a nevét, elér-
hetôségét stb. Mivel egyre több esetben hallom, hogy bejár-
nak a faluba, azon belül a kocsmákba kötekedni, garázdál-
kodni. Ezen kívül, ha keresünk egy olyan lakost, aki tanyán
lakik, azt jóval könnyebben megtaláljuk. Továbbá, szeretnék
több fokozott jelenlétet és ez a polgárôrségnek köszönhetôen
ez kezd megvalósulni. 

Horváth Károly

Ingyen hívható telefonszámok: 
- MENTÔK: 104 

- TÛZOLTÓK: 105 
- RENDÔRSÉG: 107

- ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112
Bodzán Lajos r.tzls Körzeti megbízott

06-30-513-73-48

ÖNÖKKEL, ÖNÖKÉRT!

Minden éjjel az utcán vagyunk! Ügyeleti számunk,
amelyen a szolgálatban lévô polgárôröket elérheti:
06-30-956-3748. Amikor Felsôpakonyon éppen
nincs polgárôr szolgálat, hívható a gyáli központi
szám, amelyen 24 órás ügyeleti iroda érhetô el. A hí-
vószáma: 06-29-340-33

Pakonyi Polgárôr Egylet
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MK: Hôsies küzdelem az NB II-es Vác ellen
Remekül rajtolt a bajnokságban ifjúsági

együttesünk

Pest megyei I. osztály

1. forduló
Felsôpakony-Police-Kop-Törtel 3-0 (2-0)

FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Varga Z., Tóth T., Imrik,
Bárdos – Kerekes (Tóth Z.), Csapó, Szabó G., Tôkés – Malik
(Nagy I.), Király (Tóth R.). Vezetôedzô: Goran Kopunovics.

G: Malik (2), Király

2. forduló
Veresegyház-Felsôpakony-Police-Kop 5-2 (3-1)

FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Tóth Z., Varga Z., Imrik,
Bárdos – Kerekes, Szabó G., Csapó, Tôkés – Tóth R. 

(Király), Malik. Vezetôedzô: Goran Kopunovics. 
G: Tóth R., Malik

3. forduló
Gödöllô-Felsôpakony-Police-Kop 1-2 (0-2)

FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Bárdos, Imrik, Egervári,
Varga Z. – Tóth R. (Tóth T.), Kerekes, Szabó G., Tôkés 

– Malik, Nagy I. (Király). Vezetôedzô: Goran Kopunovics. 
G: Egervári, Tôkés

4. forduló
Felsôpakony-Police-Kop-Pilissport (Pilisvörösvár) 1-2 (1-2)

FELSÔPAKONY: Gerstenbrein - Imrik, Egervári, Tóth T.,
Bárdos – Tóth R., Kerekes, Szabó G., Varga Z. – Nagy I. 

(Király), Tôkés. Vezetôedzô: Goran Kopunovics. G: Tóth R.

A bajnokság állása
1. Tápiószecsô FC 4 4 0 0 11 2 9 12
2. Diósdi TC 4 3 0 1 9 3 6 9
3. Pilissport-PLSE 4 3 0 1 11 6 5 9
4. Újlengyel DSE 4 3 0 1 9 4 5 9
5. Üllô SE 4 3 0 1 8 3 5 9
6. Örkény SE 4 3 0 1 9 5 4 9
7. Veresegyház VSK 4 2 1 1 11 11 0 7
8. Halásztelek FC 4 2 0 2 10 8 2 6
9. Felsôpakony-Police-Kop 4 2 0 2 8 8 0 6

10. Gödöllôi SK 4 1 1 2 6 9 -3 4
11. Bagi TC ‘96 4 1 1 2 4 7 -3 4
12. Hévízgyörk SC 4 1 1 2 4 11 -7 4
13. Pilisi LK-LEGEA 4 1 0 3 6 9 -3 3
14. Erdôkertes SE 4 1 0 3 4 9 -5 3
15. Törteli KSK 4 0 0 4 6 12 -6 0
16. Tárnok KSK 4 0 0 4 1 10 -9 0

Pest megyei I. osztály, ifjúságiak

Felsôpakony-Police-Kop-Törtel 3-0 (1-0)
G: Fülöp, Tunner, Gombik

Veresegyház-Felsôpakony-Police-Kop 0-4 (0-1)
G: Fülöp, Horváth Zs., Szôke, Novák (öngól)
Gödöllô-Felsôpakony-Police-Kop 1-2 (1-1)

G: Tunner, Krizsán
Felsôpakony-Police-Kop-Pilissport (Pilisvörösvár) 1-0 (0-0)

G: Horváth Zs. (11-esbôl)

A bajnokság állása
1. Felsôpakony-Police-Kop 4 4 0 0 10 1 9 12

2. Gödöllôi SK 4 3 0 1 18 513 9
3. Üllô SE 3 3 0 0 8 3 5 9
4. Hévízgyörk SC 3 2 1 0 12 8 4 7
5. Tápiószecsô FC 4 2 1 1 10 10 0 7
6. Pilisi LK-LEGEA 3 2 0 1 16 511 6
7. Tárnok KSK 3 2 0 1 8 5 3 6
8. Diósdi TC 4 1 2 1 27 423 5
9. Pilissport-PLSE 4 1 1 2 11 5 6 4
10. Bagi TC ‘96 3 1 1 1 8 260 4
11. Halásztelek FC 4 1 1 2 12 12 0 4
12. Erdôkertes SE 4 1 1 2 13 17 -4 4
13. Veresegyház VSK 4 1 0 3 15 14 1 3
14. Törteli KSK 4 1 0 3 7 19-12 3
15. Örkény SE 3 0 0 3 5 18-13 0
16. Újlengyel DSE 4 0 0 4 1 53-52 0

MIELÔBBI GYÓGYULÁST! Az ifjúsági együttes kitûnô
eredményeit tovább emeli az a tény, hogy a csapatot a bajnok-
ságra felkészítô vezetôedzô, Korcsmáros Tamás betegsége
miatt az utóbbi hetekben sem az edzéseken sem a mérkôzése-
ken nem tudott jelen lenni. A szakvezetôt Fazekas Ferenc he-
lyettesítette, aki a csapat tagjaival együtt reméli, hogy a jó
eredmények meggyorsítják Korcsmáros Tamás gyógyulását.
A csapat, a szurkolók és az egyesület nevében ezúton kívánok
Korcsmáros Tamásnak mielôbbi gyógyulást!

Pest megyei III. osztály, Déli csoport

Felsôpakony II-Szigetszentmárton 1-3 (0-0)
G: Kruppai 

Viadukt-Biatorbágy II-Felsôpakony II 1-0

U13, Ócsai körzet

Felsôpakony-Gyál Lurkó 0-0

Kupabúcsúk
Hôsies küzdelemben, hosszabbítás után kerekedett csak

felül a Felsôpakony megyei elsô osztályú együttesén az
NB II-es Dunakanyar-Vác csapata. A vendégek a
mérkôzés elején vezetést szereztek, ám a két osztálynyi
különbség ellenére a pakonyiak nem adták fel: Tôkés
bombagóljával – negyven méterrôl emelt a kapuból kint
álló váci hálóôr felett a kapuba – egyenlítettek. A kilenc-
ven perc aztán nem hozott újabb találatot, következett a
kétszer tizenöt perces hosszabbítás, amelyben sajnos már
kiütközött a játékosok közötti erônléti különbség: a profi
labdarúgókból álló vendégek eldöntötték a továbbjutás
sorsát.

– Büszke vagyok csapatomra – értékelt a találkozó után
Goran Kopunovics vezetôedzô, - hiszen a rendes játé-
kidôben döntetlenre végzett a két osztállyal magasabban
jegyzett Váccal. Úgy gondolom, hogy az erônlétet és a
pénzt leszámítva nincs nagy különbség a két bajnokság
között, és ezt bizonyítottuk kilencven percen keresztül. A
hosszabbítás során már nem voltak illúzióim. Tudtam,
hogy erônlétileg nem fogjuk bírni, hiszen a mi játékosaink
egyenesen a munkahelyükrôl érkeztek a mérkôzésre és
mivel csak heti háromszor edzünk, nem érhetjük el azt a
szintet, emelyet egy NB II-es csapat képvisel.

Nem járt sikerrel a Felsôpakony II együttese sem. A
csapat 7-1-es különbséggel maradt alul a megyei másod-
osztályban szereplô Taksony gárdája ellen, és ezzel elbú-
csúzott a Pest Megyei Kupa mezônyétôl.

Nagy János
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Október 3.! Kempf Károly Ignác!
Felsôpakony ismét a fejlôdés útjára léphet! 

Ha Családbarát Felsôpakonyt akar,

Ha tisztességes, korrupciómentes Felsôpakonyt akar,

Ha még élhetôbb, rendezettebb, tisztább és biztonságosabb

Felsôpakonyt akar, 

Ha fejlôdô, gyarapodó, vállalkozásbarát Felsôpakonyt akar:

kérem, támogasson szavazatával október 3-án!

Így talál meg a szavazólapon: 

Kempf Károly Ignác független jelölt

Köszönet érte, hogy 423 felsôpakonyi polgár megtisztelt bizalmával, ajánlószel-
vényével! A következô napokban, hetekben, október másodikáig, szívesen találko-
zom Önnel, Önökkel is és örömmel mutatom be személyesen is Önnek, Önöknek
programomat. De még nagyobb örömmel várom az Önök javaslatait, ötleteit!
Programvázlatomat közzétettem a Pakonyi Valóság címû képviselôi hírlevelem-
ben és a www.kempfkaroly.hu weboldalamon.

Kérem, keressen a 06-29-317-123 helyi telefonszámon vagy a 06-20-912-3112 mobilszámon. Elérhetô vagyok a
kempf.karoly@felsopakony.hu e-mail címen is, illetve személyesen a Deák Ferenc utca 3-ban! Szeretettel várom
Önt, Önöket is!

Tegyük együtt, közösen családbarát faluvá Felsôpakonyt!

Kempf Károly Ignác

Felsôpakony független polgármester-jelöltje

Köszönjük az ajánlószelvényeket! 
Kérjük, október 3-án szavazataikkal is támogassanak!

Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselô-jelöltek:
Révész Gyöngyi - 3 gyermekes családanya, cégtulajdonos-vállalkozó, mesterfodrász

Kovács Gábor – programtervezô matematikus, az ELTE tanára, informatikus
Rusz Attila – gépész üzemmérnök, tartalékos katonatiszt, a Tondach képviseletvezetôje

A Fidesz-KDNP által támogatott független önkormányzati képviselô-jelöltek:
Durkó Éva Cecília – grafikus és festômûvész, dekoratôr

Erdei Sándor – közgazdász, cégtulajdonos-vállalkozó, a Pakonyi Kereskedôház tulajdonosa
Nagy János – sportújságíró, cégtulajdonos-vállalkozó

Képviselôi munkánk, a Felsôpakonyon élôkkel közös munkánk alapvetése:
1. Leszámolunk a mutyikorszakkal!

Becsületesen és korrupciómentesen dolgozunk!
A képviselôket és a falunkban élôket mindenrôl, teljeskörûen, ôszintén, idejében tájékoztatjuk.

2. Nem azt nézzük, hogy mit miért nem lehet megcsinálni!
Mindig a megoldást keressük, hogy mit hogyan lehet megcsinálni!

3. Csak egy rossz ötlet van: amelyet nem mondanak el.
Mindig mindenben nyitottak vagyunk mindenki ötleteire, tanácsaira, javaslataira!

4. Mindig, minden körülmények között ôszinték leszünk!
Így azt is nyilvánosan vállaljuk, ha hibázunk.

Támogassa a Fidesz-KDNP jelöltjeit szavazatával, 
hogy Felsôpakony is újra a fejlôdés útjára léphessen!

Fizetett politikai hirdetés

agora-szept  9/15/10 20:12  Page 20




