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Szomszédolás 2011
„ A mûvészet örök, a többi por..”

(Théophile Gautier)

A felsôpakonyi Szabó Magda Közösségi Ház és Könyv-
tár nagyterme hetedik alkalommal fogadta be a Görög Bé-
la által megálmodott és minden évben rendszeresen bemu-
tatkozó kiállítást, amely öt település, Vecsés, Gyál,
Felsôpakony, Üllô és Alsónémedi képzômûvészeinek vá-
logatott munkáit vitte az elmúlt években vándorkiállítás-
ként a résztvevô településekre. Ebben az évben sajnálattal
vettük tudomásul, hogy Alsónémedibôl nem érkezett kép a
kiállításra. Így csak az elsôként felsorolt helységek alkotó-
mûvészeinek munkáiban volt módunk gyönyörködni. 

A rendezvényt 2011. február 18–án 17 órakor Hevesi
István intézményvezetô néhány mondatos köszöntôje ve-
zette be, amelyben üdvözölte a település megjelent ve-
zetôit, a kiállító mûvészeket és a termet megtöltô hallgató-
ságot, majd felkérte Sztancs János polgármestert a kiállítás
megnyitására.

A polgármester úr megnyitó beszédében elismeréssel
nyilatkozott a helyi és vendégkiállítók mûvészi tevékeny-
ségérôl, amely azonfelül, hogy magasrendû esztétikai él-
ménnyel ajándékozza meg mindazokat, akik ezeket a ké-
peket megtekintik, közelebb is hozza egymáshoz a telepü-
léseket, hiszen egymás értékeinek megismerése, befogadá-
sa egymás megbecsülését is jelenti. A polgármesteri meg-
nyitó után Fegyó Béla festômûvész, a helyi képzômûvé-
szeti kör mentora, szakmai szempontok alapján elemezte a
kiállított képeket.

A kiállított mûvekbôl, szám szerint harmincháromból
Vecsés és Üllô hat-hat, Gyál öt, Felsôpakony tizenöt alko-
tással szerepelt. A mûvek mindegyike kiemelkedô mester-
ségbeli tudásról vallott. A vecsési kollekcióból Fegyó tanár
úr külön is kiemelte Baranyai Zsolt: A zászlótartó címet
viselô monokróm grafikáját, amelynek gondolatisága, és
kompozíciós zártsága követendô példa lehet. Kaiser Ilona:
Téli táj és Dobos Rózsa: Hideg verôfény címû festménye
kevés szín alkalmazásával is megdöbbentôen plasztikus,
térhatású alkotás. Fekete Szilvia: Hajni,esernyôkkel meg-
nevezésû kompozíciója vidám, de egyben el is gondolkoz-
tató mû. Kordás Sándor a fafaragó népmûvészet két híres
mesterét, idôsebb és ifjabb Kapoli Antal arcképét mintázta
meg, körülvéve a hagyományos pásztormûvészet jellegze-
tes díszítômotívumaival. Remekmûvû fa féldombormûvét
A két Kapoli néven állította ki, amelynek kivitelezése ma-
gasfokú mûvészi igényességet igazol.

A gyáli mûvészek, mint mindig, most is nagyon színvo-
nalas alkotásokat hoztak a kiállításra. Pósa Mária: Bar-
langlakások, és dr. Bán Éva: Indiai nô címû festménye a
valóság mûvészi lenyomata. Mindkét alkotóra jellemzô a
viszonylag kevés alapszínen belül a rendkívül gazdag ár-
nyalatok alkalmazásának technikája. Pankovics Mária :
Csendélete megragad harsány koloritjával. A virágok és a
gyümölcsök egy gazdag ôsz színvilágát közvetítik. Hefler
Gábor: Krisztusfej és Gáll Sándor: Vihar elôtti csend címû
grafikája drámaiságával hat. Mindkét képbôl árad a fe-
szültség, a végzet lehetôsége és vállalásának terhe.

Az üllôi alkotók öt festményébôl Sárándi Tibor: Jack-
son címû képe modern felfogásban festett portré Andy
Warhol stílusában. A fotótechnikában isohélia néven is-
mert eljáráshoz hasonlóan erôs tónusredukcióval él, és ez

teszi ezt a képet különlegessé és figyelemfelkeltôvé. Mint-
ha ennek a sajnos már nem élô nagytehetségû elôadónak
az örökös változásra, az eredendô sötétrôl az áhított fehér-
re irányuló igényét festette volna meg ezen a képen. Né-
methné Sebestyén Katalin: Gyémántgyûrûje, egy teljes
napfogyatkozás mûvészi reprodukciója. Dudás Sándor:
Holdfényben címû munkája hideg nyugalmat áraszt. Mint-
ha egy mesebeli tájon járnánk, az öböl, vagy talán fjord vi-
zét fehérre festi a láthatatlan Hold, amelyet sötét felhôtö-
meg takar. A kép csak kék, fehér, és fekete színekbôl és
azok sok–sok árnyalatából épül fel, hatása megragadó és
misztikus. Vidámabb alkotás Nagy Kiszti: Lantozó lányok
megnevezésû selyemfestménye. Olyan a kép, mint egy
kártyalap, a lányok egymás tükörképei, csak a hajuk színe
más. Robitsek Ibolya: Nyári álom Krétán hangulatos szép
zsánerkép, a mediterrán tájra, környezetre jellemzô színek-
kel. Egy kiállított kép azonban nem festmény, vagy grafika
volt, hanem egy fotó Gara György alkotása, Üllô város
látképe, amely jól komponált, szépen fényképezett és gon-
dosan kidolgozott munka, csak egy más mûvészeti ágat
képvisel, ezért, és mûvészi kvalitására való tekintettel jobb
lett volna egy rangos fotókiállításon bemutatni.

Felsôpakony képzômûvészei azért állítottak ki több ké-
pet a szokásosnál, hogy némiképpen pótolják azokat, ame-
lyeket Alsónémedinek kellett volna küldeni. Gergely Mi-
hályné, Kalasné Boros Eszter, Durkó Éva, Dobos Kriszti-
na, Tancsikné Kökény Csilla, Barkócziné G. Gyöngyi és
Boros Eleonóra részben új, részben már más kiállításról is-
mert képpel lépett a nyilvánosság elé. Mûvészi teljesítmé-
nyük minden elismerést megérdemel. Gergely Mihályné:
Fiú portréja finom vonalvezetésû grafika, egy kedves
gyermeket ábrázol, világranyíló, csodálkozó szemekkel.
Hazafelé címû alkotásán a vonuló nyáj, és az ôt kísérô
pásztor a lemenô nap elôtt ellenfényben ábrázolva, mé-
lyebb képzettársításokra készteti a gondolkodó embert.
Barkócziné G. Gyöngyi három képpel képviseltette magát.
Ez a három kép a Ragyogás; Ebédidô és ôsszel a tóparton
élénk színeikkel, amely annyira jellemzô az alkotóra, har-
móniát és meleget sugárzó. Dobos Krisztina: Zarándokok
pihenôje szép példáját adja annak, hogy milyen csodálato-
san lehet megfelelô tehetséggel egy zarándokút menti ko-
lostorépület falainak anyagszerûségét érzékeltetni. A Pro-
vence-i kert amellett, hogy ugyanezekkel az erényekkel
rendelkezik az épület ábrázolásánál, még valami légies,
könnyû hangulatot is sugall, állandóságot és idôtlen nyu-

(Folytatás a következô oldalon.)
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Kedves Olvasó! Az elmúlt év végén megalakult a

Szövetség a Felsôpakonyi Családokért azzal a szándék-
kal, hogy a településünkön mûködô civil szervezetek mun-
káját összehangolja, segítse, hatékonyabbá tegye. A Szö-
vetség alapító tagjai a Darumadár Nyugdíjas Egyesület, a
Felsôpakony Jövôjéért Egyesület, a Felsôpakonyi Önkén-
tes Tûzoltók, a Faluvédôk, és a Felsôpakonyi Faluházért
Alapítvány. Az intézmények, az egyházak, és a többi civil
szervezet pedig pártoló tagként segíti a munkát. A Szövet-
ség havonta ülésezik a Szabó Magda Könyvtár és Közös-
ségi Házban, legutóbb 2011.február 9-én tartottunk meg-
beszélést - már a tavaszra készülve. Az ülésen sok-sok jó
ötlet hangzott el, amelyek kis összefogással megvalósítha-
tók. Az üléseken elhangzottakról emlékeztetô íródik, hogy
ne merüljön feledésbe semmi, sem az ötletek, sem pedig
az a sok okos dolog, ami a megbeszéléseken elhangzik.

Ebben a kellemes, élhetô kisfaluban is sajnos nagyon
sokan egyre nehezebben élnek. Gondot jelent a számlák
befizetése, ha elromlik valami, - csöpög a csap - megjavít-
tatása… Ötleteztünk, hogyan segíthetnénk másokon, egy-
máson /börzék szervezése, pótmama szolgálat, stb/. Fel-
vetôdött egy jónak tûnô ötlet: elhelyezünk egy dobozt a
könyvtárban „Adok - Kapok” vagy „Adhatok –Kaphatok”
felirattal, azzal a céllal, hogy ha valakinek szüksége van
valamire /dologra, szolgáltatásra stb./ valakinek pedig fe-
lajánlása van /dolog, szolgáltatás, stb./, egy papírra leírja
és a dobozba bedobja.  A dobozt 2011. március 28-án elhe-
lyezzük a könyvtár elôterében. Éljen a lehetôséggel.
igyekszünk a szükségleteket a felajánlásokkal összehozni.
Így mindenki jól járhat

A továbbiakban tájékozódhatnak a konkrét, megvalósí-
tásra váró ötleteinkrôl, terveinkrôl, és várjuk az Önök ötle-
tét is. Mindenkit szeretettek fogadunk, aki tenni szeretne a
felsôpakonyiakért, Felsôpakonyért. Mindenkit, akinek
vannak jó ötletei, - vagy csak a mi ötleteinket jónak tartva
-, segítene azokat megvalósítani. Mindenkit, aki szeretne
szebb, jobb környezetben élni itt ebben a kedves kisfalu-
ban, itt FELSÔPAKONYON. 

Kronvalter Emília

Bemutatkozik a Szövetség 
a Felsôpakonyi Családokért

galmat. Durkó Éva: Csupa szépség címet viselô csendélete
érett, szép alkotás. Vall a természet, a virágok szeretetérôl,
és ugyanez érhetô tetten a Gyönyörû gyurgyalag címû ké-
pén is, ahol ennek a színes tollú madárnak olyan hûséges
képét alkotja meg, hogy az ember szinte óvatosan lép a
kép elé, mert fél, hogy egy óvatlan mozdulatával felreb-
benti az ágon ülô madarat. Ilyen hatás elérésére, csak egy
igazi mûvész képes. Tancsikné Kökény Csilla rendhagyó
technikájú képe a Napraforgók. Ez egy különleges appli-
káció. Textilanyagból varrott(ragasztott), festett kép. Na-
gyon dekoratív, nagyon hatásos, egyértelmûen bizonyítja
alkotójának kivételes tehetségét. Kalasné Boros Eszter:
Megfáradtan címet viselô képe, már a Téli tárlaton is kiál-
lításra került. A kép mind gondolatiságában, mind kivitele-
zésében rendkívüli. A tökéletes emberismerettel megáldott
mûvész a megfáradt öregasszony alakjában egy lassan el-
múló generáció jellegzetes típusát ábrázolja, az egész éle-
tét munkában töltô, a mindenkit kiszolgáló, megroskadt,

de bölcs, rezignált mosolyú anyát, nagymamát. A másik
kiállított képe a Hódolat El-Greconak. A kép a Budapesti
Szépmûvészeti Múzeumban található El-Greco: Tanul-
mányfej címû festményének nagy mûgonddal, és szakmai
hozzáértéssel elkészített másolata. Boros Eleonóra sokol-
dalú tehetség. Énekel, táncol, járatos a színészmesterség-
ben, mint a kiállított képei bizonyítják a képzômûvészet-
hez is van tehetsége. A Tavi rózsák, az Álomország, a Kék
magány címeket viselô képei legjobb példái ennek.

A sok remek kép között szerényen meghúzódott egy kis
rajz is Jakubik Réka: Meghívó címû alkotása. Szép és tisz-
ta vonalvezetés, pontos arányok, nagyon jó rajztudás, és az
alkotó csak 9 éves. Hát így kezdôdik ez. 

Akik látták a kiállítást, akár a megnyitón, akár késôbb,
(hiszen egy hétig rendelkezésére állt minden ér-
deklôdônek) biztos, hogy nem bánták meg. Gazdagabbak
lettek általa. Köszönet érte minden alkotónak.

Varga Imre Lajos  

A Felsôpakonyi Családokért 

Szövetség Tájékoztatója a februári

megbeszélésünkrôl: 

1. Részt veszünk, és benevezünk a „Fôzzön játszó-
teret!” Delikátos gyûjtômozgalomba. Már kihelyezés-
re kerültek a gyûjtôdobozok, ezekbe várjuk a vonalkó-
dokat. Szerencsére sok gyerek van falunkban, jó lenne
még több hely, ahol játszhatnának. Az interneten meg-
található minden részlet a gyûjtéssel kapcsolatban,
ahol ötleteket is lehet találni, hogyan lehet sok vonal-
kódot összegyûjteni. (pl.távolabbi családtagoktól,
munkahelyeken, barátoktól, stb.)

2. Még egyszer a folyamatos, jótékonysági gyûj-
tésrôl! „Adok-kapok”, vagyis: adhatok, kaphatok. Eh-
hez a már saját részre nem, de mások által még hasz-
nálható állapotban lévô dolgokat (pl.: hajszárító, por-
szívó, szônyeg, stb.), illetve szolgáltatásokat lehet fel-
ajánlani írásban, elérhetôséget megadva a könyvtár-
ban erre a célra elhelyezett dobozba. Annak is ebbe a
dobozba kell papíron, elérhetôséggel jeleznie, aki sze-
retne kérni valamit. Fontos: A dolgokat ingyen ajánl-
juk fel, és ingyen, rászorultsági alapon lehet megkap-
ni, ezeket értékesíteni nem lehet! Minden felajánlónak
ezúton is köszönjük a segítségét. 

Szeretnénk, ha Felsôpakony még virágosabb lenne
ezen a nyáron!

1. A játszótéren az önkormányzat által tavasszal
elôkészített részre az odalátogató családokat kérjük,
hogy egy-egy virág vagy virághagyma ültetésével
gazdagítsák ezt a törekvésünket. Elképzelésünk, hogy
az itt játszó gyermekek, akik édesanyjukkal, vagy
nagymamájukkal együtt részt vesznek a játszótér virá-
gosításában, késôbb ezek ápolásában is, igazi termé-
szet-és faluvédôkké nônek fel. 

2. Szeretnénk Felsôpakony legszebb virágos utcája
elnevezést is kiosztani idén nyáron. Az utcákról ké-
szült fényképeket a könyvtárba kérjük majd leadni.
Igazán rendhagyó díjazást tervezünk, amit a késôbbi-
ek folyamán fogunk közölni.

N.P.Tünde koordinátor
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EboltásEboltás
Felhívjuk a Tisztelt Kutyatulajdonosok figyelmét,

hogy a kutyák kötelezô veszettség elleni oltása
rendelônkben a következô idôpontokban 

kedvezményes áron vehetô igénybe.

2011. április 09. (szombat): 
10.00 órától 12.00 óráig

2011. április 16. (szombat): 
10.00 órától 12.00 óráig

Oltás helyszíne:

Felsôpakonyi Állatorvosi Rendelô 
2363 Felsôpakony Kölcsey u. 8.

www.pakonyvet.hu

Veszettségoltás: 3800 Ft helyett 3400 Ft
Féreghajtás: 300 Ft helyett 200 Ft/10 testtömeg kg.

Amennyiben a kutya nem rendelkezik sorszámozott
oltási könyvel, annak költsége 500 Ft

A kötelezô veszettségoltást rendelési idôben,
illetve igény szerint háznál normál díjon bármikor 

elvégezzük.

Dr. Branyiczki Róbert
Tel.: 06 70 365 82 60

VÉRADÁS: 
Március 28-án 15.30-18-ig
a Szabó Magda Könyvtár

és Közösségi Házban

Áprilisi programok a Szabó Magda 
Könyvtár és Közösségi Házban

ápr. 11-én 17.30 
Költészet Napja – megemlékezés

Kortárs költôk 
– Tóth Krisztina, Varró Dániel...

ápr. 21-én 14 órától 
Húsvéti Kézmûves foglalkozás,

tojásfestés, asztal és lakásdíszek készítése

A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján
nyitott integrált kormányzati ügyfélszolgálati irodákat -
Kormányablakokat, ahol az állampolgárok egyszerûen és
gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat
elsô lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó Ál-
lam megteremtése felé.  

A Kormányablak
· széles körû tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mi-

kor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti,
· felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen

kérelmet, formanyomtatványt szükséges elôterjeszteni,
· segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében,

a csatolandó dokumentumok ellenôrzésében.

A Kormányablakban többek között
· ügyfélkaput létesíthet,
· egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szol-

gáltatásokat intézhet,
· családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági tá-

mogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyer-
meknevelési támogatás),

· tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély,
illetve gyermekgondozási díj igénylésérôl, a Magyar iga-
zolványokkal kapcsolatos ügyintézésrôl, 

· megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni
lap másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésé-
vel.

Célunk, hogy 2013 végére az egyablakos ügyintézés
megkönnyítse minden állampolgár életét. Ennek érdeké-
ben folyamatosan bôvítjük nemcsak az ügyfélszolgálati
irodákban intézhetô ügyek, hanem a Kormányablakok
helyszíneinek számát is.

Kormányablakok Pest megyében munkanapokon
8.00-20.00-ig tartó, ügyfélbarát nyitva tartással az alábbi
3 városban várják ügyfeleiket:

· Érden (a Polgármesteri Hivatallal szemben)
Budai út 7/b II. emelet 217.
2030 
· Vácott (a Magyar Államkincstár, az Egészségbiztosí-

tási Pénztár és a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság épületé-
nek földszintjén) 2600 Dr. Csányi László krt. 16.

· Cegléden (a Ceglédi Körzeti Fölhivatalban) 2700
Kossuth tér 7.

A Kormányzati Ügyfélvonalon (telefonszám: 1818,
helyi tarifával hívható „kék” szám) a nap 24 órájában ér-
deklôdhet ügyeivel kapcsolatban. A Kormányablakok
mûködésével kapcsolatos véleményét, észrevételét, ja-
vaslatát a 1818@ugyfelvonal.hu e-mail címre várjuk.
Az ügyfélszolgálatok mûködésérôl, helyszíneirôl, ügy-
köreirôl részletes és aktuális információt talál a
www.kormanyablak.hu honlapon.

Viszontlátásra a Kormányablakban!

Pest Megyei Kormányhivatal
Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálatai
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Tisztelt Pakonyi Polgárok!

Sok felsôpakonyi lakos kérésének teszek eleget akkor,
amikor a Felsôpakonyi Polgárôr Egylet és Szomszédok Egy-
másért mozgalom által bérelt úgynevezett „vastalanitó” épü-
letének felújításával kapcsolatos feladatainkról, gondjaink-
ról írok. 

A romos épületet 2010 végén vettük bérbe az önkormány-
zattól, rendôr Körzeti Megbízotti Iroda és a Polgárôr Egylet
központi irodájának létrehozására. Terveink szerint az ingat-
lant az Egylethez befolyt pályázati pénzekbôl, tagdíjakból,
adományokból, felajánlásokból újjáépítjük. 

Az önkormányzat – azon kívül, hogy jelképes bérleti dí-
jért megkaptuk az épületet – anyagi helyzetébôl adódóan
nem támogat bennünket, így a magunk erejére, a falu össze-
fogására támaszkodunk.

Az épület az önkormányzat tulajdonában van, az építke-
zés dokumentációja is a falu önkormányzatának nevében ké-
szült, mi „csak” megtervezzük, újjáépítjük, használhatóvá
tesszük azt a falunk érdekében, annak javára.

Megépülése ugyanis falunk minden lakójának érdeke. Ha
elkészül, végre megvalósul a rendôrség helyi képviselôjének
régi célja: egy különálló fogadóiroda ahol a fogadónapokon
fel lehet keresni a problémákkal. Ha itt van kmb-s iroda, ak-
kor az adminisztrációt és egyéb rendôri munkát is itt helyben
tud végezni a falu rendôre, így a mind több itteni jelenlétével
is növelve a közbiztonságot. Ha sürgôs intézkedésre van
szükség, akkor nem Gyálról kell jönnie, hanem az ott lévô
polgárôrök segítségével sokkal hamarabb tud intézkedni. 

A kmb-s iroda mellett ugyanis ez az épület ad majd ott-
hont a polgárôrségünknek is. 

Mint azt tapasztalják, a Polgárôr Egylet tagjai egy éve már
MINDEN ÉJJEL önkéntes szolgálatot látnak el a falunk te-
rületén. A normális mûködéshez, a szervezet további
fejlôdéséhez szükségünk van egy központra, ahol hivatalos
formában, illetve helyen intézzük ügyeinket. Gondolok itt a
továbbképzésekre, a rendôrséggel közös akciók elôtti eliga-
zításra, lakossági kapcsolattartásra.

További céljaink is vannak a falu közbiztonságának erôsí-
tésével kapcsolatban. Az egylet mihamarabb szeretne kiala-
kítani az épületben egy központi 24 órás riasztó távfelügye-
letet ahova a falu közintézményeit és a családi házait, vállal-
kozások telephelyeit be lehetne kötni, amellyel még hatéko-
nyabban tudjuk majd védeni a felsôpakonyiak értékeit a bû-
nözôktôl.

Eddig – mint ahogy tapasztalták – Tamás Péter tagtársunk
hathatós hozzájárulásával rendeztük a terepet, illetve a fö-
dém lebontása után kialakítottuk a koszorút, majd elkészítet-
tük az aljzatbetont. Mindez már milliós értékû munka.

Rusz Attila tagtársunk (aki egyben a Tondach területi kép-
viselôje) közbenjárásának eredményeképp nagyon kedvez-
ményes áron megvettük a tetôcserepeket, fóliát és a tartozé-
kokat a tetôhöz. Ez is milliós érték. 

Ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, most a tetôzethez fa-
anyagra, majd nyílászárókra van szükség. A beszerzett
–egyébként igen kedvezô - árajánlatok „pénztárcánkhoz”
mérten még így is drágának bizonyultak. Keressük a megol-
dást – pénzügyi lehetôségeinkhez mérten – a tetô faanyagá-
nak beszerzésére.

Tisztelt Olvasó!
Szeretném a késôbbiekben is – amennyiben lehetôséget

kapok rá – folyamatosan tájékoztatni önöket az építkezés
menetérôl, terveinkrôl, gondjainkról és eredményeinkrôl, hi-

Rendôr kmb-s iroda és polgárôr központ épül Felsôpakonyon
szen az Egylet tagjainak összefogásán túl, az önök segítségé-
re is számítunk.

Kérjük, segítse munkánkat, hiszen a mi sikerünk az
önök érdeke. A mi eredményes munkánk azt jelenti, hogy
önök, családjukkal együtt nagyobb biztonságban élhet-
nek, biztonságban tudhatják értékeiket, ingatlanjukat!

Kérjük, ha tud, segítsen abban, hogy mihamarabb fö-
lépülhessen a rendôr KMB-s iroda és polgárôr központ.

Mi a kicsit is megbecsüljük! Kérjük, ha lehetôsége van
rá, támogassa egyesületünket adományaival!

Átutalással a Pakonyi Polgárôr Egylet bankszámlájá-
ra:

65500116-31003085-53000004

Személyesen is befizetheti adományát a Takarékszövet-
kezetben, ugyanerre a számlaszámra! 

Amennyiben kérdésük, javaslatuk van az egylet mûködé-
sével, céljaival, terveinkkel kapcsolatban, kérem, keressenek
minket.

Az egylet telefonszáma, amely egyben éjszakai ügyeleti
telefonunk: 06-30-956-3748.

Tisztelettel és köszönettel:   

Dr. Szántó József Pakonyi Polgárôr Egylet elnöke

Hogyan tanulhatunk a 
reformkorról másképpen?
Erre a kérdésre a választ a Herman Ottó Ált. Iskola 7.

osztályos tanulói már bizonyára tudják. A diákok egy
olyan témanapon vettek részt, amikor egy délelôttön ke-
resztül játékos feladatok segítségével vizsgálták meg kö-
zelebbrôl a reformkori eseményeket, mind a történelem,
mind az irodalom tárgykörébôl. Nemcsak tárgyi tudással
gazdagodtak a tanulók, hanem a közös játék élményével
is. Csoportokra bontva dolgoztak, mindenki kivette a ré-
szét a munkából.
Megismerkedtek a
reformkori divattal,
a nyelvújítással. Vi-
táztak, hogy legyen-e
vasút Magyarorszá-
gon, vagy ne. Meg-
rendezték a ’48/49-es
forradalom és sza-
badságharc nevezetes
helyszíneinek forga-
tókönyvét, és elô is
adták a jelenetet.
Egyszóval változatos
feladatokban mutat-
hatták meg tehetsé-
güket a fiatalok. En-
nek az emlékezetes
napnak a megrendezésérôl, lebonyolításáról Princzné
Szilágyi Ilona és Riegel Ágnes tanárnôk gondoskodtak.

Riegel Ágnes
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Boldog Születésnapot
Hagyomány nálunk, hogy az önkormányzat köszönti

Felsôpakonyon a szépkorúakat. Az idén Sztancs János pol-
gármester úr és Kronvalter Emília fôtanácsos asszony kö-
szöntötték falunk legidôsebb asszonyát, Horváth Józsefnét.
Erzsike néni idén március 16-án töltötte be a 95. életévét.
Örkényen, 1916.03.16-án született földmûves nagy család
legkisebb gyermekeként. Örkényen és Ócsán végezte isko-
láit, 23 évesen ment férjhez Horváth József géplakatoshoz
és a faluban telepedtek le. Egy lánygyermekük született
1940-ben, aki az Erzsébet nevet kapta.

Háztartásbeliként otthon dolgozott, majd az államosítás
után a helyi TSZ dolgozója lett, onnan százalékolták le rok-
kantnyugdíjasként. Felsôpakonyra 1971-ben költöztek a lá-
nyukhoz, ahol elkezdték az építkezést az udvar hátsó ré-
szén.

Múló élet
(Születésnapra)

Egyre csak peregnek a napok az évek homokóráján, 
Lassan fogyó kanócként az élet égô gyertyáján. 
Amit máig megéltél, majd emlékké kövülnek, 
Akár jók, rosszak, keserûek, vagy szépek. 

De felejtsd el mi fájt, csak a jókra emlékezzél, 
Letévén a terheidet, az utadon továbblépjél! 
Lásd nem hiábavaló a céltudatos, küzdô élet, 
Ha minden rezdülését áthatja az igaz szeretet. 

Íme, újabb mérföldkôhöz érkeztél eme mai napon, 
Kívánom Neked, hogy továbbra boldog légy nagyon! 
Örülj szívbôl mindannak, amit Isten Neked adott, 
S fogadd most köszöntésem: Boldog Születésnapot! 

Fazakas Imre (2011. január 20.)

… Kedves Olvasó, talán Te is kedvet kaptál volna a ka-
tolikus közösség farsangi bálján való részvételre, amelyet
idén elôször (és reméljük ez hagyomány lesz) nem csak a
gyermekek, hanem a családok számára rendeztünk. Beren-
csiné Marika testvérünk alábbi beszámolója arról tanús-
kodik, hogy jó kezdeményezés volt:

„Végre elérkezett a nagy igyekezettel, sok ötlettel várt
február 5-e, a “BATYUS-BÁL napja! Bennünk élt a kér-
dés, vajon milyen is lesz? Elárulom, nagyon jól sikerült.
Jövôre megismételjük.

Szeretném megköszönni minden kedves vendégünknek,
aki elfogadta meghívásunkat és megtisztelte közösségün-
ket jelenlétével.

Külön megköszönöm Horváth Gergely alpolgármester
úrnak, hogy még kedves édesanyját is elhozta, akit nagy
szeretettel fogadtunk. Megragadva az alkalmat további kö-
zös programokra is meghívtuk mindkettôjüket. 

A bál 15 órakor vette kezdetét. Felvonultak a jelmezbe
öltözöttek. Láthattunk “Gábrielt - szakácsokat – tudóst –
hófehérkét - gyönyörû méhecskét - szigorú vámosokat -
testôrt”. Közben pedig szólt a jó talpalávaló.

Kitûnô zenészünket köszönhetjük Lôrincz Imrének. Iga-
zi jó hangulat, nóta-tánc váltotta egymást. Közben megér-
kezett a finom 140 db FARSANGI-fánk! Drevényi Margit-
ka néni finomsága. Mert farsangi fánkot sütni tudni kell!!
Fáradságos munkájáért hálás köszönet. Jövôre is számí-
tunk a finomságra. Rendeztünk tombolát is. Nyertünk,
örültünk, a befizetett összegbôl a MAJÁLISON fogunk
bográcsolni.

Aki eljött: mulatott, aki nem jött, sajnálhatja!
Meghirdettünk az elsô zarándok utat is: április 2-ára

egy, a környékbeli hitközségeket útba ejtô túrát szerve-
zünk Vecsés – Üllô – Monor – Pilis – Nyáregyháza - Al-
bertirsa útvonallal. A részvételi díj 1400Ft/fô.

Pethô Imre

Ha itt lettél volna…

Sajnos 1978-
ban elvesztette a
férjét, azután ro-
hamosan romlott
az egészségi álla-
pota is. Lánya sok
szeretettel ápolta,
de 2003-tól Erzsi-
ke is nyugdíjba
vonult. Az ô
egészségi állapota
sem az igazi, így
2009-tôl házi se-
g í t s é g n y ú j t á s t
kért az édesanyjá-
nak. Erzsike néni-
nek szépen telnek
napjai szeretô lá-
nya és unokája
körében. Kíván-
juk, hogy a jó Is-
ten tartsa meg kö-
rünkben még nagyon sokáig. Gratulálunk és további boldog
éveket kívánunk!

Kovács Ilona gondozónô
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Hosszú szervezés és egyeztetés után, s az idôjárás ke-
gyének köszönhetôen február 14-én egész napos síoktatá-
son vettek részt vállalkozó kedvû tanulóink az eplényi sí-
paradicsomban. Fábián Attila a Magyar Serdülô- és a Para-
olimpiai Sí Válogatott edzôje és kolléganôje hozzáértô
munkájának köszönhetôen, a kezdeti csúszkálás és bizony-
talanság után, a nap végén már minden résztvevô tanulónk
önállóan szlalomozott a felállított bóják között. Reméljük,
hogy ez az emlékezetes nap nemcsak megismertette tanu-
lóinkkal e sportágat, hanem a kedvet is meghozta a mûve-
léséhez. Ha igen, legközelebb is megyünk… A nap fotói
megtekinthetôk az iskola honlapján.

Síoktatáson vettek részt tanulóink

MESE AZ ÓVODÁRÓL

1 %1 %
Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa a 

Herman Ottó Általános Iskola alapítványát, 
az Egyenlô Esélyt Közalapítványt! 
Támogatását elôre is köszönjük!

Adószám: 18676556-1-13 
Számlaszám:65500116-11003595-00000000

Még nem volt Balázs fiam három éves, amikor megis-
merhettem személyesen az óvoda akkori vezetôjét, Csorba
Ilona Gizellát. Ma is szemem elôtt látom, ahogy akkor ta-
lálkoztam vele. Egy társaság kellôs közepén állt – éppen
óvoda bejáráson voltak -, sudár, karcsú alakja kimagaso-
dott közülük. Hangjának határozottsága, megjelenésének
magabiztossága lenyûgözött, szinte visszaváltoztatott
gyermekké. (Akkori negyvenvalahány kilómmal, százöt-
vennégy centimmel nem volt nehéz törpének érezni magam
mellette.) Az idô elszállt felettünk, s az élet egyikünket sem
kímélt, sok mindent megéltünk mindketten, jót és rosszat
egyaránt, de elôttem még ma is az a csinos, dekoratív nô
idézôdik meg, ahogy elsô találkozásunkon belém
rögzôdött.

Icuka kedves! Évtizedeken át Te voltál minden
felsôpakonyi csemetének és szülônek az „ICA ÓVÓNÉ-
NI”. Mi szél röpített Téged Felsôpakonyra, hisz Kerek-
egyházán születtél? 

Mostanság, amikor eltöprengek az életemen, bizony, ne-
kem is az jut az eszembe, hogy a sors szele volt az. Nézd
csak! Ezen a régi fotón elsôáldozós vagyok. Felsôpakony
ekkor lépett be elôször az életembe: kislányként ide küld-
tek a szüleim nyaralni, amikor építkezni kezdtek, és úgy
vélték, egy kisgyermeknek jobb, ha nem éli végig azt a ne-
héz idôszakot. Ami azt illeti, ez a „nyaralás” elég Móra Fe-
rencesre sikeredett. Sorsszerû, hogy életem nehéz idôszaka

itt kezdôdött. Szüleim emberpróbáló
körülmények között neveltek ben-
nünket. Nem volt könnyû az életük.
Édesanyám – kereset kiegészítés-
ként – a petróleumlámpa gyatra fé-
nye mellett készítette gyönyörûen
kivarrt kézimunkáit. Emlékszem, 20
fillérért hímzett ki egy-egy monog-
ramot, amit gyakran vele együtt vit-
tünk el a megrendelôhöz. Mindig fi-
gyelmeztetett bennünket a bátyám-
mal: - „Illedelmesen köszönjetek, ha
valamit kaptok, köszönjétek meg!”-
ô zárdában nevelkedett. Szerénysé-
gét, jó modorát, munkabírását hagy-
ta ránk örökül. Amikor késôbb aztán
férjhez mentem, Ócsára kerültem s
ott lettem óvónô. Szolgálati lakás-
ban éltünk, amikor 71-ben Felsôpa-
konyra agilis óvónôt kerestek. Vajda
Ferenc, az akkori iskolaigazgató
csábított ide engem. 

Elmesélnéd, hogy sikerült neki?
Soha nem felejtem azt a reggelt, amikor a hetes vonattal

átjöttem Felsôpakonyra, megnézni, mirôl is van szó. Lesz-

Ami az „EGÉSZ ÉVBEN FELSÔPAKONY”sorozatból kimaradt

A kis elsôáldozó

(Folytatás a következô oldalon.)
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álltam… és egy pillanatig valahol egy tanyán, a szabadban
éreztem magam. Körülöttem egy-két ház… és a köves
úton épp kolompoló gulyát hajtottak. A mellékutcákból
sorra csatlakoztak a tehenek, egy fekete kis szôrgombo-
lyag rendezte ôket egymáshoz az ostor durrogása közben.
Mesei volt… Az óvoda bejáratánál, az út mentén kapirgáló
csirkék, legelészô libák fogadtak, a szomszéd jószágai.
Csend, nyugalom, igazi vidék… és ami leginkább megfo-
gott: a szép lakás, ami végre igazi otthont kínált! Meg az
emberek! Gergelyné, Margó, aki annyit segített, és Békési
Gabi, Géczi Lôrinc, akik a költözésemet bonyolították,
szállítottak, cipekedtek! Annyi szeretetet, figyelmességet
kaptam! Nekik köszönhetôen, férjemmel és négy éves kis-
lányommal novembertôl már itt is lakhattam.

Én ezekben az idôkben olyannyira Budapesthez
kötôdtem, alig tudok valamit az új intézmények felépí-
tésérôl. 

Nos, én úgy tudom, Matusek Rudolf – iskolaigazgató és
párttitkár – kezdeményezésére, Cseh Sándor tanácselnök
igyekezetébôl és az akkori TESZÖV támogatásával jött
létre ez az intézmény. Galamb Miklós volt az építésvezetô,
és sok-sok társadalmi összefogással 1971-ben készült el.
Rengeteg munka fekszik benne, szinte mindenki hozzáad-
ta legjobb tudását, mint Pekker Gyuri bácsi is, aki szinte
artézi kúti mélységbe fúrt le nekünk vízért nagy-nagy ki-
tartással. Cserépkályhákkal fûtöttünk akkoriban, s csak a
begyújtás maga komoly munka volt - reggelente - az itt
dolgozó asszonyoknak, akik dajkák voltak, mint Németh-
né: Borika, Fecskéné: Icuka, vagy Ferencsákné: Erzsike,
Rozgonyiné: Jucika, és konyhások, mint Vidáné: Marika,
Fazekasné: Bözsike, Füziné: Esztike! Hogy’ szerettem
ôket! És a többieket is késôbb!

1972-tôl 80-ig az óvoda két, részben osztott csoporttal
mûködött. Ez azt jelentette, hogy a kiscsoportban voltak a
kisebb, a nagycsoportban a nagyobb középsôs korúak. Ké-
pesített óvónô csak a vezetô volt. Saját konyhán fôztünk,
de még az iskola napközijének is! (Kézikocsival húzták át
az asszonyok az iskolába az ételt!) Remek szakácsokkal,
akiknek ugyan képesítésük nem volt, de annál jobb falusi
háziasszonyok voltak! Ezt pontosan tudom, mert abban az
idôben, az élelmezésvezetés is a feladatkörömhöz tarto-
zott. A húslevesbe frissen gyúrták a tésztát! Pestszentimrén
vásároltuk a húst, Békési Gabi segített elhozni a furgonjá-
val. Frisset ehettek a gyerekek mindig, mert a helyi és a
környékbeli kistermelôktôl is vásároltunk. Jaj, nagyon jó
konyhánk volt! Ezek a csodálatos asszonyok még rétest is
sütöttek, és virslit reggelire! Énekszótól volt hangos az iro-
dám is, mert vidáman, énekelgetve fôztek. Emlékszem,
legszebb hangja Bözsikének volt!

Úgy rémlik, Balázs fiam az utolsó óvodai évében nem
ide, a nagy óvodába járt.

Vidáné, Fazekas Bözsike, Füzi Esztike - az elsô konyhások

Az Új Óvodai Program bevezetése késett egy évet tárgyi
és személyi feltételek miatt, minisztériumi engedéllyel.
Nem kis feladatra vállalkoztam a teljesítésével, de vállal-
tam. 1980-tól a GÉPSZEV lakást bérelt óvodának, ahol
egy csoport mûködhetett, oda járhatott akkor Balázs is.
1985-re bôvítettük az óvodát, mert csoportot megszüntetni
nem lehetett. Az udvar bogáncsos homoksivatagjából mi
magunk hoztunk létre igazi játszóteret. Szeméttárlóval
kezdtük, amely egy gödör helyére került. Parkosítottunk:
fák, bokrok kerül-
tek az udvarra,
évekig öntöztük az
egyetlen Norton
kútból, hogy ki ne
száradjanak. Hét-
végeken 30-40 vö-
dör vizet pumpál-
tam fel, s hordtam
a tövükhöz, hogy a
munkánk ne
vesszen kárba. Ma-
gunk füvesítettünk,
húztuk a hengert
jókedvvel. Sok-sok
társadalmi munka
segített bennünket,
mert hál’Isten, a
szülôkre, néhány
helyi és környezô
üzemre lehetett
számítani! Legtöb-
bet a TESZÖV (késôbb GÉPSZEV) segített, és sokat kö-
szönhettünk vezetôjének, dr. Mandula Sándornak, (akit a
falu díszpolgárává választottunk késôbb). A nyolcvanas
évek végére olyan lett az udvarunk, hogy csodájára jártak!
Forrai Katalin a zenei továbbképzéseit tartotta itt köztünk,
az orgona és aranyesô bokrok árnyékában. Bemutató fog-
lalkozásokkal egybekötve, nagyon sok járási és megyei to-
vábbképzésnek adhattunk helyet: a gyermekcentrikusság,
a szülôi –dolgozói összefogás példaértékû volt, büszkék is
lehettünk rá! Az volt az elvünk, hogy „a legegyszerûbb fa-
lusi gyermeknek is joga van magas színvonalú óvodai ne-
velésben, szeretetben részesülni, csodálatos óvodába jár-
ni.” A mi gyermekeink remekül megállták a helyüket az is-
koláikban és az életben is, mert olyan alapokat kaptak az
óvodánkban. Került ki közülük orvos, mérnök, nyelvész,

Kislányom az elsô homokozónál

Együtt örülünk a gyerekekkel az elsô hónak

(Folytatás a következô oldalon.)
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jogász, pedagógus, építész, üzletember, szakember, vállal-
kozó stb. szép számmal, akik ma is szívesen emlékeznek
vissza szeretett óvodájukra, mint barátnôm kislánya K.
Réka is, aki kész orvosként meglátogatva engem, rohant a
hintához, s felülve rá boldogan sorolta emlékeit.

Magam is nagyon elégedett voltam az óvoda munká-
jával. Mindkét fiam szeretett itt lenni.

Azt gondolom, abban is szerepünk van, hogy ez a gyö-
nyörû falu kulturáltabbá, esztétikusabbá lett. Kis óvodása-
ink ezt az ösztönzést kapták innen, de szüleik is egyre igé-
nyesebbekké váltak az évek folyamán. Rengeteget kirán-
dultunk itthon, s ismerték a gyerekek a környezô réteket,
erdôket, (belôlük biztos nem lettek szemetelô felnôttek!),
de busszal is sokfelé jártunk minden évben. A mi óvodás
gyermekeink a Margitszigeten is köszöntek a szembe-
jövôknek, meg is mosolyogták ôket a külföldi turisták.
Büszkék voltunk! Szó nélkül köszönték meg a tölcséres
fagyit a Casino cukrászdájában, de bárhol, amerre jártunk,
szégyenbe mi nem maradtunk, olyan jól viselkedtek!

Elrohantak az évek…
…és a képesítés nélküli, kis óvónôkbôl végzett, több

diplomás óvónôk lettek, szép eredményekkel, sikeres pá-
lyázatokkal. A jelenlegi óvodavezetô is elsô óvodásaink
közül került ki. Mégis, talán az a legboldogítóbb érzés ma
is, hogy korábban a pilisi, vadasparkban elkallódott K. Zo-
lika kezét fogva egy reptéri kirándulásunkon, otthon úgy
felelt a -„Na, ki volt a párod kisfiam?”- szülôi kérdésre,
hogy: -„Hát a JICa óvónéni!”. Máig a család JICA óvó né-
nije vagyok. Akit Zoli a kórházi ágynál is meglátogat.

Kaphat ennél nevelô többet?
Soha nem is vágytam ennél többre. Ugyanígy tenném,

ha újra kezdhetném. Boldog és büszke vagyok azért is,
hogy az óvoda nem veszített identitásából: jó és szeretô
kezek végzik a dolgukat továbbra is.

CSORBA ILONA GIZELLA volt óvodavezetô vissza-
emlékezéseit lejegyezte:

Durkó Éva

Akár a farsangi idôszakhoz is köthetném a végkifejletet,
hiszen mármár mesébe illô volt a megvalósítás folyamata.
De inkább kezdem az elôzményekkel. A Generali Biztonsá-
gért Alapítvány Simba intézményi pályázatával, melynek
témája: a baleset- megelôzés az intézményben, 2010.09.17.-
én találkoztunk. Nem volt kétséges, hogy részt veszünk, hi-
szen az udvarunkon bôven van teendô. A pályázat megírás-
ra került, és egy igen nagy játék az Aladdin mászó vár alá
kerülô ütéscsillapító gumiburkolatra pályáztunk, amely 36
m2. Csak az esésvédô 60mm vastag gumilapok ára 282 149
Ft. volt a legalacsonyabb összeg az árajánlatkérések alap-
ján.

A pályázat 2010.10.05,-én került beadásra, elôtte a Pako-
nyi Palánták Közalapítvánnyal kötöttünk együttmûködési
megállapodást (a pályázható összeg 200 000 Ft. volt) , hogy
a megvalósítás érdekében a pályázati összegen felüli támo-
gatást megadja. 2010.11.05. azért volt különösen szép nap
számunkra, mert értesítést kaptunk arról, hogy elbírálás
után 100 000 Ft- ot nyert intézményünk.

A pályázati összeg 2010.12.23- án érkezett hozzánk, s bi-
zony a két ünnep között kellet lebonyolítani a szükséges
megrendeléseket, mert a megvalósítás határideje (2011. feb-
ruár 15) sürgetett. Innentôl versenyt futottunk az idôvel. A
telepítéshez szükséges egyéb anyagok, szegélykô, zúzott
kôzet, 0,5 szemcsézetû homok, valamint a tömörítéshez
szükséges gép beszerzése. A legfontosabb egy jó szakem-
ber, aki érti a munka csínját- bínját.

Társadalmi munkában a fagyos földet kiásni, azt sem volt
egyszerû.

Ahogyan a mesében van, a fôhôs útjába mindig valami
akadályt gördítenek, ez a mi esetünkben a hó, a fagy, a sü-
vítô szél, mely nem kedvezett a munkálatoknak.

Ám, mint a mesében a legkisebb „királyfi” segítségével
sikerül a nehézségeken túljutni, a mi esetünkben Daróczi
András, egyik kisóvodásunk édesapja és édesanyja vállalta,
hogy a telepítést elvégzi és az utolsó napokban, az utolsó
órákban is küzdött az idôjárás által elénk gördített akadá-
lyokkal, hogy a munkálatokról készült fotókat az elszámo-
lással együtt határidôi postázni tudjuk,. Aki még nem volt
meseszereplô, az nem is tudja tán mekkora boldogság a cél-
hoz érni. Egy újabb álom megvalósult bármily nehézségek
árán is.

Több mint fél millió forint lenne a 36m2- es gumitégla
telepítésének költsége, nekünk ez most 182 149 Ft.- ba ke-
rült, melyet a Pakonyi Palánták Közalapítvány biztosított az
elnyert összeg mellé.

Ami a legfontosabb, sikerült a baleset megelôzés érdeké-
ben újabb lépést tenni.

Köszönet azoknak, akik segítettek társadalmi munkában
a földmunkáért, a polgármester úrnak aki biztosította a gu-
mitégla alá kerülô kavicságyhoz az anyagot, Tóth Józsefnek
aki tömörítô gépet bocsátotta rendelkezésünkre, s Daróczi
Andrásnak és feleségének fáradságot nem ismerô aktív se-
gítségéért.

Dobosné Kerepeczki Mária

Generali pályázaton nyert óvodánk
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Farsang az óvodában

Farsang hava az iskolában
Igazi élménnyel indult a hónap a Hermanos kisdiákok

számára, ugyanis az Állatkertbe szerveztek látogatást a ta-
nító nénik. A két második és a harmadik osztály vett részt a
kiránduláson a Maci-hét alkalmából. Egy hétig ingyenes
volt a belépô minden kisgyermek számára. Mindössze
annyit kellett tenniük, hogy brummogni kellett a bejárat-
nál. Ezen a délelôttön nemcsak a kis kedvenceket csodál-
hatták meg, de még állat bemutatón is részt vehettek.

A negyedik osztályosok a káprázatos Munkácsy kiállí-
tást tekintették meg a Budai Vár galériájában. Zsuzsa néni
kíséretében lehettek szemtanúi a gyönyörû festmények-
nek.

A helyi Szép Magyar Beszéd verseny gyôzteseit, Rácz
Attila 6. osztályos és Varga Dóra 7.osztályos tanulót kísér-
te Riegel Ági néni a körzeti versenyre. Február 11-én Gyá-
lon rendezték meg a Bartók Béla Általános Iskolában. Ági
néni volt a két tanuló felkészítô tanára is. Köszönet érte!

Február 18-án, pénteken elérkezett a várva várt Farsang
ideje. Délután 3 órától vonultak fel a jelmezesek, akik az
ötletesebbnél ötletesebb ruháikkal kápráztatták el mind a
zsûrit, mind a közönséget. A zsûri tagjainak, név szerint
Lôrentei Erzsikének, Egressy Magdolnának, Barta Ildikó-

Február 25-én, végre eljött a várva-várt nap, kezdôdhe-
tett a farsangi bál az oviban. 

A gyerekek nagy izgalommal mutogatták, vagy éppen
rejtegették jelmezeiket, mikor reggel beléptek az ajtón. A
kedves szülôk, nagy tálcákon hozták a fánkot, az édes és
sós házi süteményeket, szörpöket, s mindenféle finomsá-
got.

A csoportszobákat már napokkal ezelôtt feldíszítettük,
hogy igazi, ünnepi hangulatot teremtsünk az apróságok-
nak.

A nap elsô szakasza, egészen a reggeli elfogyasztásáig,
a megszokott módon zajlott, csak a hangulaton érzôdött
„némi” izgatottság.

Elrendeztük a bútorokat, s szinte egy varázsütésre vál-
toztak át a gyermekek is, boszorkánnyá, kalózzá, katonává
s mindenféle varázslatos figurává.

Minden jelmezt megcsodáltunk, ezután kezdôdhetett a
mulatság.

Sokat táncoltunk, nevettünk, jókat ettünk, ittunk, meglá-
togattuk a szomszédos csoportokat.

Késôbb, közös játékokat találtunk ki, melyben kicsik és
nagyok egyaránt részt vettek. Ilyen volt például, egymás
megetetése, lekvárral, bekötött szemmel, vagy a medve
táncoltatásnak is beillô, padgyakorlatok.

Miután kellôképpen elfáradtunk, levetettük díszes, ün-
nepi ruháinkat, hagyományainkhoz híven, télûzô, farsangi
ünnepségünket, néphagyományi elemekre építve, az udva-
ron folytattuk tovább. 

Közös, vidám játékkal, naphívogató rigmusokat kiabál-
va, énekelve, elégettük kisze bábunkat, hátha sikerül elû-
zünk a telet, s végre eljöhet a virágillatú, madárcsicser-
géstôl hangos tavasz.

Ancsa óvó néni

nak, Józsa Anettnek és Kozma Barbarának nem volt
könnyû dolga a döntéshozatalnál.

Azonban ezt a feladatot fel kellett vállalniuk, és a követ-
kezô eredmények születtek:

Alsó tagozat, egyéni: 

1. Fába szorult féreg    
2. Mobil telefon
3. Ôrült tudós

4. Szôlô
5. Húsvéti tojás
6. Madárijesztô

Felsô tagozat, egyéni: 

Hegedûs a háztetôn

Alsó tagozat csoportos: 

1. Túró Rudi
2.Középkori szellemek

Különdíjat kapott: 

Paraszt bácsi és családja

Felsô tagozat csoportos: Az 1-2. helyen holtversenyben
a Kannibálok és a Hófehérke és a hét törpe végzett, a 3.
helyet pedig a Mamma Mia elôadói szerezték meg. Vigasz
díjban részesült az ’Ez az igazi arcunk’ csapata. Köszönjük
a zsûri lelkes munkáját! Szintén sok-sok köszönet Kalmár
Szimonetta és Németh Szabolcs anyukájának a büfében
nyújtott segítségéért

Már hagyománynak számít, hogy szinte minden hónap
egyik szerdájára Erika néni 3D-s mozit szervez az Aréna
Plázába. Vad óceán címmel egy lenyûgözô filmnek lehet-
tek a szerencsés nézôi a diákok.

Február 22-én a két második és a harmadik osztály a ta-
nító nénikkel együtt a Planetáriumba látogatott Budapest-
re. Az élet bolygója: a Föld címû rendkívül látványos
elôadás részesei lehettek ezen a napon. Az érdekességeken
kívül a képi megjelenítés is elkápráztatta a gyerekeket.

Korábbi ígéretünkhöz híven ismét megpróbáltunk diák-
jaink kedvébe járni ebben a hónapban is. Reméljük, min-
denki talált magának érdekes programot, ami egy kicsit
változatosabbá tette az iskolai napokat a tanulás mellett.

További információkért és képekért, kérjük, látogassa-
nak el az iskola honlapjára: http://iskola.felsopakony.hu

Máténé Virág Rita
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A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972.
március 1-jén alakult meg. Erre emlékezve 1992-ben ha-
tároztak a Polgári Védelem Világnapjának megrendezé-
sérôl. Ez a jeles dátum egyidejûleg a Nukleáris Fegyve-
rek Elleni Harc Nemzetközi Napja is. 

A polgári védelem, aminek léte szorosan kötôdik a légi-
támadó eszközök (bombatámadások) megjelenéséhez és
alkalmazásához a magyar honvédelem egyik legfiatalabb
alkotó eleme. Alig emberöltônyi történelmének fonto-
sabb állomásai a következôk voltak. 1935: mega-
lakul a Magyar Légoltalom. Fô feladataként a
légoltalmi felkészítésre helyezte a hang-
súlyt. A két világháború közötti években
fogalmazták meg azokat a védelmi elve-
ket és módszereket, amelyek alapján vi-
lágszerte kiépült a légoltalom, és ame-
lyek – kisebb változásokkal – ma is alap-
ját képezik a polgári védelem legfonto-
sabb feladatának, a lakosság védelmének.
1949-ben újjászervezés – a lakosság védel-
me a fô cél. 1964-ben létre jött a Polgári Vé-
delem teljesen új feladatrendszerrel, szervezet-
tel, a honvédelmi miniszter irányításával, aláren-
deltségében. A háborús feladatok mellett egy új rendel-
tetésre is készen állt: a természeti és ipari katasztrófák el-
leni küzdelemre. Fô feladata a lakosság védelme, az or-
szág anyagi javainak óvása. Kiemelkedôen fontos határkôt
jelentett az 1996-ban megjelent XXXVII. számú törvény a
polgári védelemrôl, mely 1950 óta elôször szabályozta
mindenkire egyformán érvényes formában a polgári véde-
lem egész feladatrendszerét, az állampolgárok polgári vé-
delmi kötelezettségeit. 2000-ben a Tûzoltóság Országos
Parancsnokságával összevonva létrejött az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Fôigazgatóság. 

A harmadik évezred kihívásai újszerû munkát és szem-
léletet igényelnek a polgári védelemtôl. Fokozódó mérték-
ben számolni kell többek között Földünk klimatikus viszo-
nyainak érezhetô változásából eredô civilizációs következ-
ményeivel, közlekedési tömegbalesetek vagy veszélyes
áruk szállításához kapcsolódó balesetek kezelésével, is-
mert vagy eddig nem ismert emberekre és/vagy állatokra
veszélyes járványok következményeivel, ipari és/vagy ter-
mészeti katasztrófákkal, de a nemzetközi terrorizmus is je-
len lévô kockázatot jelent.

2010. október 04—én hazánk történetének eddigi legna-
gyobb, ökológiai következményekkel is járó ipari kataszt-
rófája történt, amikor a Magyar Alumínium Zrt. területén
lévô X.sz. iszaptároló kazetta gátja átszakadt A katasztró-
fa, amelynek halálos áldozatai, és számos sérültje volt,
szinte percek alatt okozott dermesztô pusztítást három te-
lepülésen is. Az anyagi veszteségek milliárdos nagyság-
rendûek, s a környezetben keletkezett károkból vélhetôleg
hosszú évek múltán áll helyre a táj ökológiai rendszere. Az
eseményben világszerte pozitív elismerést kiváltóan álltak
helyt a mentésben, a jelenleg is zajló újjáépítésben részt
vevô erôk közül a Polgári Védelem erôi is. 

Hazánkat sem kerülik el azok a természeti károk, ame-
lyek eredôje valószínûleg a globális klímaváltozás, s ame-
lyek szárazsággal, vagy viharokkal, rendkívüli havazással,
esôzésekkel pusztítanak, hoznak létre belvíz-tengereket,

patakokból vízáradatokat, ezzel mérhetetlen károkat okoz-
va embernek, a bioszférának egyaránt. A 2010. év május-
júniusában Magyarországon kialakult árvizek alkalmával
több, mint nyolcszáz településen volt egyidejû védekezés.
Ebben a munkában a katasztrófavédelem keretein belül a
Polgári Védelem együttmûködve a mentésben részt vevô
lakossági és más erôkkel kimagaslóan teljesítette feladatát.

A Polgári Védelem helyi erôi a települési polgári véde-
lemi szervezetek, melyek kellô felkészítés mellett képesek

alapvetô kármegelôzési, kárenyhítési feladatokat ellát-
ni, illetve a helyi lehetôségek kihasználásával kár-

eseményt követôen, szinte azonnal hozzáfog-
hatnak a helyreállítási tevékenység legszük-

ségesebb teendôinek megkezdéséhez. A
szervezetekbe beosztottak munkáját je-
lentôsen segítheti, ha a településeken ilyen
célzatú rendeltetésre, önkéntes alapon
szervezôdô csoportok jönnek létre. A Ma-
gyar Polgári Védelmi Szövetség egyik fel-
adata az ilyen civil szervezôdések összefo-

gása, segítése.
A napjainkban átalakulóban lévô Polgári

Védelem kiemelt jelentôségû szervezet. Mun-
kájuk nemes célú, ha kell életük kockáztatásával is

vállalják a bajbajutott emberek segítését, értékeik men-
tését. Ahonnan mások menekülnek, ôk odamennek, mert
ez hivatásuk, küldetésük. 

Mihályi Sándor iroda vez.

A Polgári Védelem Napja: március 1.
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A lelkigyakorlat többféle fokozatban és módon valósul-
hat meg.

a) Lehet az embernek teljesen egymagában végezni. Ez
az elcsendesedés. Ehhez hozzátartozik egy kis kikapcsoló-
dás, félrehúzódás, csendesség, egyedüllét, imádság, Biblia
olvasás, elmélkedések végzése. Benne van a szentségek vé-
tele: Szentmisén való részvétel, szentgyónás, szentáldozás.

b) Lehet közösségben, lelkigyakorlat vezetôvel. Ez a
plébániai ünnepi elôkészületek gyakorlata is. Ebbe beletar-
tozik mindaz, ami az elôzô fokozatban és módszerben ben-
ne van. De van benne többlet is. Benne van egy alkalmas
közvetítô, egy lelkiatya irányítása. Valljuk meg ez nagyon is
jól jön olyankor, amikor az eredmény nem külsô tettekben
mérhetô, mert különben szétfolyik, ellaposodik az ember.
Benne van a közösség ereje, tanúságtevése. Amit más is csi-
nál, az mindig hatással van ránk.

Hadd ajánljak figyelmükbe Sík Sándor költôtôl néhány
sort, amelyet „ A csendességrôl” címû versében találhatnak
e lap hátsó borítóján.

Ismerôs a Bibliából a Mária és a Márta esete. Márta Jézu-
sért sürög forog, Mária csak csendesen hallgatja és ô nyeri
el a dicséretet. Kell hát idôt szakítani a lázas tevékenység
közepette mindenkinek, hogy csak magával, csak Jézussal
foglalkozhasson.

A csendességnek, a lelkigyakorlatoknak a mesterei a
szerzetesek. Thomas Merton, kartauzi szerzetes írja:

A szemlélôdésben szerzett tapasztalatunk Istenrôl nem
csupán a miénk, hanem másoké is. Ha élményed valóban Is-
tentôl származik, akkor ennek egyik jele az, hogy nagyon
nehezen beszélsz róla másoknak. Ha elmondod másoknak,
hogy milyen ajándékokban részesültél, úgy érzed elárultad
és beszennyezted azt az ürességet, amelyben Isten fénye ra-
gyogott. Senki sem olyan szemérmes ezekben a kérdések-
ben, mint a szemlélôdô ember. Néha szinte fizikai fájdalmat
érez, hogy beszéljen arról, amit Istenbôl meglátott.

Ugyanakkor viszont halálosan komolyan akarja, hogy
mindenki részesüljön békéjében és örömében. Szemlélôdé-
se új távlatokat nyitott meg elôtte az emberek világában.
Titkos és békés gyanakvással szemlél mindent. Talán el sem
árulja senkinek, de folyton azt reméli, hogy mások arcán
vagy hangjában is fölfedezi ugyanennek a mélységes bol-
dogságnak és bölcsességnek a hivatását és lehetôségét.

S akkor egyszerre beszélni kezd Istenrôl azoknak az em-
bereknek, akikben reménye szerint fölfedezte a saját béké-
jének fényét, saját titkának mását.. A szemlélôdô élete min-
daddig tökéletlen, amíg meg nem osztja másokkal. Amíg
társakra nem talál.

A plébániai gyakorlatban, ahol ismerik egymást az em-
berek, elég, ha egyik a másikat látja mélyen imádkozni,
gyónni, a szentáldozáshoz járulni, a templom körül tevé-
kenykedni, aztán majd adódik beszélgetési lehetôség, ahol
fel lehet tárulkozni.

A maga idejében Isten majd kezünkbe adja az elvégzendô
munkát, s anélkül fogjuk megtenni, hogy tudnánk, hogyan
jutottunk hozzá vagy hogyan kezdôdött az egész.  Megta-
nuljuk, hogy Istentôl várjuk az eredményt. S ne várjunk
gyors és látható megtérést azoktól, akikhez szóltunk. - Ezt
is a fent idézett író mondja.

Szóval nagyon fontos a húsvéti gyónás és szentáldozás a
közösségben végzett gyakorlata. Ehhez kell egy kis össze-
szedettség. Erre szerettem volna bátorítani a fenti gondola-
tokkal.

A lelkigyakorlatos vendég atya
április 10.én vasárnap délután látogat el hozzánk.

5 órától gyónni lehet a plébánosnál és a vendégatyánál, ez
alatt végzik a hívek a keresztutat,

6 órától szentmise lesz a vendég atya prédikációjával, és
az énekkarunk szép énekeivel.

Tisztelettel Hefler Gábor plébános, és munkatársai

LELKIGYAKORLAT
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Új elnöke van a sportegyesületnek

Új edzôvel, újított csapattal kezdjük a tavaszt

A Felsôpakony Község Sport Egyesület elnöki pozíció-
jában változás történt a télen. Errôl kérdeztük az újdonsült
elnököt, Fazekas Ferencet.

Pontosan mikorra tehetô az elnök váltás idôpontja?

A váltás idôpontja 2011. január 18-án történt.
Mi volt ennek az oka? Szakmai vagy anyagi je-

lentôsége van?

A váltás lényeges pontja az, hogy új szponzor érkezett az
egyesülethez. Az új szponzornak az volt a kérése, hogy
felsôpakonyi lakosnak kell lennie az egyesület elnökének,
csak ebben az esetben volt hajlandó támogatni a csapatot.
Jómagam és Imrik József (régi elnök) között volt egy meg-
állapodás, hogy ha olyan befektetô érkezik, akinek ehhez
hasonló kívánsága van, akkor Imrik József feláll elnöki
székébôl. Ezt most meg is tette, megírta lemondási szándé-
kát, melyet a vezetôség elfogadott. Megújított elnökként,
jómagam látom el az elnöki teendôket, június 25-ig. Nyu-
godtan mondhatom, semmiféle szakmai oldala nincs az el-
nöki pozíció cseréjének, csupán szponzori oldala van en-
nek.

Az új elnökkel változik-e a klubvezetés struktúrája,

vagy a megkezdett munkát folytatja? Mik a fôbb ter-

vek a 2011-es tavaszi félévre?

A megkezdett munkát folytatjuk, de kicsit jobb összefo-
gásra szeretném késztetni a játékosokat! Ugyanakkor a
munkába szeretném sokkal jobban bevonni a vezetôségi ta-
gokat is, amelyben mindenkinek meg lesz a maga feladata.
A játékosoknak is elmondtam, hogy hozzáállás terén sze-
retnék változásokat látni, fôleg a fiatalokra gondolok. 

Utánpótlás csapatokat is irányított, hogyan tovább,

ki irányítja ezentúl ôket?

Az utánpótlás csapatoknál, melyeket irányítottam, az
U19-es csapatot visszaadtam eredeti edzôjének, Korcsmá-
ros Tamásnak, aki felépült betegségébôl, és a csapatát
visszavette. Az U7, U11, U13-as csapatokra új edzô lesz
kinevezve, a fejemben már összeállt a kép. Én most csak a
vezetési teendôkkel szeretnék foglalkozni, mert akad tenni-
való bôven, legfôképp szponzorok után kell járni. 

Goran Kopunovics az ôsszel külföldre távozott, he-

lyére Tóth László érkezett. Az ôszi fordulók végére len-

dületbe jöttünk, és az utolsó két mérkôzést meg is nyer-

tük. Mik az elvárások a tavaszra nézve?

A célok általam módosultak egy kicsit. Bajnoki helyezés-

ben én az ötödik-nyolcadik hely valamelyikében gondolko-
zom. Úgy érzem, a jelenlegi, illetve leendô kerettel, ezzel a
játékos állománnyal reális cél lehet az elôbb említett vala-
melyik helyezés megszerzése. A játékosok mozgását is sza-
badabbá tesszük olyan értelemben, hogy aki kerettag, de
nem került be a nagy csapatba, az a második csapatban
szerepelhessen, vagy az ifiben, ha még életkora lehetôvé
teszi. Azért, hogy rendelkezzen meccsrutinnal, ne essen ki
a ritmusból, játékban legyen. Eddig ebben, Détári Lajos
edzôt kivéve, senki nem volt partner. Ezt ismét kötelezôvé
tettük.

Téli átigazolási idôszakban a csapat összetétel válto-

zik? Ha igen, mely posztokon, milyen arányban?

A kérdés még kicsit korai, konkrétumokat nem tudok
mondani ezzel kapcsolatban. Kapus poszton elképzelhetô
változás. Ami biztos, hogy elment Imrik Roland. ô a buda-
pesti RTK csapatában folytatja pályafutását. Biztos, hogy
szükségünk volna egy belsô védôre, meg egy csatárra, és
lehet, kapusra is! Vannak már máshonnan jelentkezôk,
akik a csapatunk tagjai lehetnének, az edzômérkôzések
alatt meg is fogjuk nézni ôket. Úgy gondolom, ifjúsági já-
tékosokkal kiegészítve, nem lesz rossz csapatunk.

Erre a szezonra meglehetôsen sok korosztályos csa-

pattal rendelkezünk. Most már Öregfiúk csapatunk is

van. Az igény vagy a versenykiírás az oka ennek? Tény,

hogy nagyon fontos az utánpótlás is, U7, U9, U11, U13,

U16, U19, hisz remélhetôleg ôk alkotják majd a jövô

nagy egyesületét. Van csapatunk, amelyik sereghajtó,

van, aki középmezôny tagja, de van 2. helyen telelô csa-

patunk is, mint az évek óta sikeres U19-es korosztály.

Velük szemben van-e valami elképzelt jövôkép?

Az utánpótlás csapatokat a versenykiírás teszi köte-
lezôvé, ez alól az U13 kivétel. Az öregfiúk önszer-
vezôdésbôl jöttek létre. Célunk szép fokozatosan az után-
pótlás játékosokat beépíteni a „nagy” csapatba. Nem
könnyû ezt megvalósítani, hisz ilyenkor a gyerekek hónap-
ról-hónapra változnak. Idén még focizik, lehet azonban,
hogy jövôre már nem. De ha évente két-három játékost ki
tudunk nevelni, az már nagyon jó arány.

Köszönöm, hogy a rendelkezésemre állt. Kitûzött cél-

jaihoz kívánok sok sikert, problémamentes téli felkész-

ülési idôszakot! Tavasszal várjuk a jó eredményeket!

Lejegyezte: Kun Attila szerk.

Tóth Lászlót, a labdarúgó csapat új edzôjét kérdeztük a
felkészülési idôszak kezdetén.

Goran Kopunovics (a csapat régi edzôje) külföldre

távozása után önt nevezték ki edzônek. Sok helyen

megfordult már, most a Halásztelek csapatától jött ide.

Honnan ered a megbízás erre a posztra? 

A pakonyi egyesületbôl ismertem két srácot. ôk az én já-
tékosaim voltak egy korábbi csapatban. Gyakorlatilag ôk
ajánlották nekem ezt a pozíciót. Egyszer egy ôszi
mérkôzésre ellátogattam Felsôpakonyra, és sikerült is rög-
tön megállapodni a vezetôkkel. Ez az edzôi felkérésem rö-

vid története.
Meddig érvényes megbízatása? A tavaszi szezon vé-

géig?

Megállapodásunk határozatlan ideig szól. Ez nagyjából
annyit jelent, hogy amíg kölcsönösen meg vagyunk egy-
mással elégedve, addig.

Kihívás az Ön számára Felsôpakony edzôjének len-

ni?

Hogyne volna! 2010. ôsz végén csatlakoztam a csapat-
hoz. Az igazi munka most januárban kezdôdött el, a fel-

(Folytatás a következô oldalon.)



készülési idôszak legelején járunk. Az edzések alatt a csa-
pat tagjaival sikerült megismerkednem, de az igazi feladat
most jön, amikor az apró kis mozaikokból összerakjuk az
új csapatot. Egy páran távoztak a télen, és ilyenkor mindig
újjá kell építeni az együttest! Reméljük, megérik a munka
gyümölcse!

2010 novemberében állt a csapat élére. Három

mérkôzést játszottak és az utóbbi két mérkôzést meg is

nyerte a csapat. Milyennek látta a fiúkat e három

mérkôzés alatt? Lehet már levonni következtetéseket?

Igen, az utolsó három mérkôzésen már én ültem a kispa-
don. Ez az idôszak akkor még az ismerkedés jegyében telt.
Sok mindent nem sikerült leszûrni e rövid idôszak alatt, de
az ôszi mérkôzésekbôl szerencsésen jöttünk ki, utolsó két
meccsünket megnyertük. Annyit már tudok, hogy a táma-
dások építésével és a befejezésével voltak problémák.
Szükségünk volna egy jó csatárra. Sajnos az anyagi le-
hetôségink korlátozottak. Szeretnék olyan csapatot össze-
hozni, amelyik szépen és látványosan játszik! Szeretném,
ha a közönségnek örömöt szerezhetnénk a játékunkkal.
Igaz, azt is tudom, nem megy egyik pillanatról a másikra.

Az egyesület új elnökét már kérdeztem arról, mik a

célok a tavaszra. Fazekas Ferenc az alábbiakat mond-

ta: „A célok általam módosultak egy kicsit. Bajnoki helye-
zésben én az ötödik-nyolcadik hely valamelyikében gon-
dolkozom. Úgy érzem, a jelenlegi, illetve leendô kerettel,
ezzel a játékos állománnyal reális cél lehet, az elôbb emlí-
tett valamelyik helyezés megszerzése.” Ön miként véleke-

dik errôl?

Erre a kérdésre sajnos nem tudok még konkrétumokat
mondani, elég sok ügy függôben van még, fôleg a játékos
állományt illetôen. Nem tudni még, kik mennek, kik jönnek.
Én egy kicsit merésznek tartom az elnök úr kijelentését. Je-
lenleg a nyolcadik helyen telelünk a tabellán, egyelôre úgy
látom, gyengült a keretünk. Hadd ne mondjak most szám-
szerû helyezést, de én nem tartom reális célnak az elôbbi
reményeket. Erre a kérdésre térjünk vissza késôbb!

A tavasz folyamán valószínûleg lesz még alkalmunk

találkozni. Köszönöm a beszélgetést. Kívánok sérülés-

mentes, sikeres téli felkészülési idôszakot és jó rajtot a

tavaszi szezonra!

Köszönjük szépen.
Lejegyezte: Kun Attila szerk.



Ülj mellém, Uram, jöjj és fogd meg csendesen
Türelmetlen, ideges két kezem.
Szûnjenek egyszer fogni, motozni, írni, alakítani.
Kulcsolódjanak nyugalomra békén,
Legyenek egyszer magukért és érted.
Jöjj, csókold meg a szememet, hadd szûnjék egyszer néz-
ni és kutatni,
Csukódjék nézni békén befelé,
Látni magát és téged.

Sokáig jártam sokfelé és Márta-módra sokban szorgoskod-
tam.
Kopogtattam a dolgokon és megmaradtak tompa néma-
ságban.
Visszhangot adtak mások, de nem nekem valót,
Nem a te hangodat.
És mind a dolgok, amiket mohó és munkás ujjaim illettek,
Elnyeltek egy-egy darabkát belôlem.
El-elhagytam magamból mindenfelé az útfelen,
A lelkem jó, nekedvaló, érônek termett darabkáit.
Azt hittem: elhozom neked, amit lelek, és örömödre lesz,
Pedig ôk emésztettek engemet,
És megmaradtak: rossz kônek a kô, és ólomnak az ólom,
Mert nem volt ujjaimban az élet szent hatalma még,
Mert nem csókoltál még belém magadból eleget:
Én voltam még nagyon, a régi termés-durva én;
Termés-arany, mert kezedbôl került ki,
És csillogó, mert fényed fénylik róla szerteszét,
De szétfolyó, puha, erôtlen csillogás,
És nem született meg belôle még a drága Magisterium,
Mely amit ér, arannyá nemesít.
És mindhiába volt a jámbor járás sokfelé:
Egy-, egyfelé kell menni makacsul.

Jöjj, Uram, visszajöttem,
Jöjj és keverj belém acélt a lágy aranyba,

Fogj meg s taníts meg magamat megfogni,
És kezedet el nem bocsátani…

- részlet-
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II. A csendességrôl


