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Felsôpakonyi

Agora
A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója – XXI. évf. 5. szám, 2011. május
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Pillanatképek az iskola és óvoda életébôl

Az iskolások Brüsszelben, Londonban, Párizsban... cikk a 6. oldalon

Tavaszi asztalitenisz bajnokság...

Föld napja az óvodában…

cikk a 6. oldalon

cikk a 6. oldalon

Felhívjuk a kedves olvasóink figyelmét, hogy július-augusztus-t összevont számnak tervezzük.
Június 03-a után következô lapzárta augusztus 03-án lesz!
Felsôpakony 2011. május
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Kivonat a 2011. május 02-án megtartott képviselô-testületi ülésrôl:
◆ A Pest Megyei Rendôr- fôkapitányság vezetôje kérelemmel fordult a képviselô-testülethez, melyben kérte Önkormányzatunk hozzájárulását Kocsis István rendôr alezredes kinevezéséhez a Dabasi Rendôrkapitányság élére. A
Képviselô-testület ülésére Kocsis István alezredes úr meghívást kapott, melyet el is fogadott. Kocsis István 1995.
szeptember 16-án közalkalmazottként kezdte munkáját a
Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság Dabasi Rendôrkapitányságán. Néhány hónappal késôbb hivatásos rendôr lett.
2000. március 1-ig vizsgálóként dolgozott, majd alosztályvezetô, 2004-ben pedig Bûnügyi Osztályvezetô lett. Az
alezredes úr bemutatkozása után a Képviselô-testület hozzájárult a kinevezéshez.
◆ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény számos módosításon esett át a tavaszi országgyûlési ülésszakban, és ezek átvezetése feltétlenül szükséges a helyi szociális rendeletbe is. Ezen felül a
Szociális és Rehabilitációs Bizottság jelezte, hogy módosításokat kíván alkalmazni a helyi rendeletben a temetési segély igénybe vétele és megállapítása tárgyában. Ehhez
kapcsolódóan elmondható, hogy a temetési segély a továbbiakban rászorultsági alapon kerül elbírálásra.
Ezen felül a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 2011. március 31.
ülésén határozatot hozott arról, hogy a kistérség központja, Gyál város önkormányzata alkossa meg azt a szociális tárgyú
rendeletet, melyet a kistérség tag-önkormányzatai saját rendeletükben hivatkozásként megjelölnek. A rendelet elfogadására a Társulási Tanács 2011. április 28-án
kerített sort. A változásokat a Képviselô-testület
határozatával beemelte a helyi rendeletei sorai közé.
◆ A Képviselô-testület úgy határozott, hogy elfogadja
az alábbiakban részletezett beszámolót a 2010. évi gyámhatósági és gyermekvédelmi tevékenységrôl.
Felsôpakony község lakossága a 2010. évben megközelítette a 3380 fôt. Ebbôl a 18 éven aluli korosztály létszáma - az elmúlt években tapasztaltaknak megfelelôen-,
emelkedô tendenciát mutat. Településünk a gyermekvédelmi és gyámhatósági problémák tekintetében, a lélekszámhoz és a környezô településekhez viszonyítva, kedvezô
helyzetét az elmúlt évben is megtartotta. Ez elsôsorban a
lakosság összetételének köszönhetô. A családok anyagi
helyzetében bekövetkezett kedvezôtlen változást és a
munkanélküliség hatását elsôsorban a segélykérelmek számában tudjuk mérni.
Az anyagilag veszélyeztetett gyermekek száma az elmúlt évhez képest nagymértékben emelkedett, így tavaly
217 gyermek vált jogosulttá a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre. Ezt mutatja az a tény is, hogy közmûtartozás miatt a Gázmûveknél 140, az Elektromos Mûveknél 93
védendô fogyasztót tartanak nyilván Felsôpakonyon. Ezek
alapján elmondható, hogy szinte minden családnak, amely rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-, van közmûtartozása.
Az Önkormányzat az elmúlt évben 1.976.320 Ft összeget fizetett ki gyermekvédelmi támogatás, beiskolázási támogatás, gyermekvédelmi segély jogcímén. Kiegészítô
gyermekvédelmi támogatásra 3 gyermek volt jogosult. Az
elôzô évekhez hasonlóan idén is többnyire a gyermeküket
egyedül nevelô szülôk kértek támogatást, de jelentôsen

emelkedett a rászoruló, többgyermekes családok száma,
valamint az olyan családoké, ahol valamelyik szülô munkanélküli, vagy alkalmi munkás.
A fenti ügyek elbírálása a Szociális és Rehabilitációs Bizottság hatáskörébe tartozik. Az elôzô évnél jelentôsebb
számú, képviselô-testületi hatáskörben lévô segélykérelmeket a Bizottság az év folyamán a háromhetente megtartott ülésein bírálta el.
A gyermekvédelmi törvény elôírásának megfelelôen a
gyermekek napközbeni ellátásáról gyermekintézményeink, a Mesevár óvoda és a Herman Ottó Általános Iskola
napközije gondoskodik. Az érvényben lévô jogszabályoknak megfelelôen a három vagy több gyermekes családból
származó iskolás gyermekek, valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülô iskolások 50%-os étkezési díjkedvezményben, a 2009/2010-es tanévtôl az
óvodások és az alsó tagozatos általános iskolások térítés
mentesen étkeznek az óvodában, iskolában.
A gyámügyi igazgatás területén sem romlott a helyzet az
elôzô évekhez viszonyítva. Hivatalunkban 39 db fôszámon
és 103 alszámon iktatott gyámügyi ügyirat keletkezett a
2010. évben. Ezek többsége családi jogállásrendezés, apai
elismerés, gondozási díjfizetési kötelezettséggel
kapcsolatos környezettanulmányok és társhatósági megkeresések. Kettô fô kiskorú védelembe vételének felülvizsgálatára került
sor, valamint hat fô kiskorú igazolatlan
iskolai hiányzásai miatt indult eljárás iskoláztatási támogatás megszüntetése
iránt.
Az elmúlt évben kiskorúak családból való
kiemelésére, ideiglenes elhelyezésére nem került sor. Szabálysértési feljelentés egy fô kiskorú ellen
érkezett, lopás szabálysértés elkövetése miatt.
Önkormányzatunk az elmúlt évben is pályázott a „nyári
gyermekétkeztetés” támogatására. A pályázat szerint a
nyár folyamán az arra rászorult gyermekeknek 30 napon át
legalább napi egyszeri étkeztetését kellett megoldani.
Gyámhatóságunk és a gyermekjóléti szolgálat sikeres
együttmûködésének eredményeként a támogatással kilenc
családból mintegy 18 gyermeknek tudtunk a nyári szünet
teljes idôtartamára napi kétszeri érkezést biztosítani
Önkormányzatunk a gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos, törvényben meghatározott feladatait a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szociális és Családvédelmi Központja látja el egy fô családsegítô és egy fô családgondozó alkalmazásával. A szolgáltatás keretében: a gyermekjóléti szolgálat alapellátásban gondozott 11 fô veszélyeztetett kiskorút. A gyermekek
veszélyeztetettségének legfôbb okai évrôl évre a szülôk
életvitele, az alkoholizmus, a rossz szociális háttér, a közömbösség.
A családokból kikerült gyermekek szüleinek gondozása
folyamatos, de az elmúlt évben sem sikerült egyetlen családnál sem a visszagondozás. Ez véleményem szerint a
megalapozott gyámhatósági döntést igazolja, mely a gyermek családból való kiemelését eredményezte.
A Gyermekjóléti Szolgálat és az Önkormányzat a nyár
folyamán egy hetes táborozást szervezett a problémás és
rászoruló gyermekek számára ingyenesen, amelyen 20
(Folytatás a következô oldalon.)
2011. május Felsôpakony
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gyermek vett részt. A táborozók élelmezését a község vállalkozói támogatták természetbeli juttatásokkal, programokkal.
A körzeti megbízottunk, aki jó kapcsolatot alakított ki
többek között a gyermekintézményekkel is, az iskolában
több elôadást tartott például az áldozattá válásról, a bûnmegelôzésrôl és a biztonságos közlekedés szabályairól.
Drogmegelôzéssel kapcsolatban az idei évben is megtartotta felvilágosító elôadását iskolánkban Zacher Gábor,
toxikológus fôorvos. Az elôadást korcsoportonként hallgathatták meg a felsô tagozatos gyermekek.
◆ A Képviselô-testület határozatával felhatalmazza a
Polgármestert, hogy kezdeményezze a Magyarországi
Volksbank Zrt. –nél, 2011. június 30. napján lejáró
50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint összegû folyószámlahitele, illetve 50.000.000 Ft, azaz ötven millió forint likvid hitele futamidejének 1 évvel történô meghosszabbítását.
Felsôpakony Község Önkormányzata jelenleg likvid és
folyószámla hitellel is rendelkezik, melyek rendelkezésre
tartási ideje 2011. június 30-án lejár. A folyószámlahitel je-

lenlegi összege közel -48 millió Ft. Sajnos nem áll rendelkezésre olyan külsô forrás, melybôl ez visszafizethetô lenne, ezért továbbra is indokolt ennek fenntartása.
A Magyarországi Volksbank Zrt. -vel történt tárgyalások
értelmében, a meglévô folyószámlahitelünk, valamint az
50 millió Ft-os likvid hitel meghosszabbítása további 1 évre lehetséges.
◆ A Képviselô-testület úgy határoz, hogy pályázatot ír
ki a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda (2363 Felsôpakony, Zrínyi Miklós u. 36.) vezetôi állására, illetve a Herman Ottó Általános Iskola (2363 Felsôpakony, Iskola u.
20.) vezetôi állására. A két intézmény igazgatójának vezetôi kinevezése 2011. július 31. napjáig szól. A kiírt pályázatot meg kell jelentetni az Önkormányzat hivatalos
weblapján, a helyi újságban, és az Oktatási és Kulturális
Közlönyben, illetve KSZK honlapján is.
◆ Önkormányzatunk jogszabályi kötelezettségnek tesz
eleget azzal, hogy képviselôi elé bocsátja az Önkormányzat 2010. évi mérlegbeszámolóját. Az egyszerûsített éves
beszámolóról készített független könyvvizsgálói jelentést
a Képviselô-testület áttekintette, megtárgyalta.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. (NIF Zrt.)
tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy „Az elôvárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének
fejlesztése: P+R és B+R parkolók és buszfordulók
építése” címû projekt keretein belül parkoló és
buszforduló kerül kialakításra a felsôpakonyi vasút
állomásnál.
A TURA-TERV Mérnökiroda Kft. a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. nevében tulajdonosi és közútkezelôi
hozzájárulás kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz a
vasút állomásnál a 142. sz. vasút vonallal párhuzamosan futó Állomás utcára, 30 db „P + R” parkoló
építéséhez. Önkormányzatunk természetesen hozzájárult a munkálatokhoz, azzal a kikötéssel, hogy a
munkálatok során az aszfaltos útburkolat nem bontható meg. A beruházáshoz szükséges forrást a NIF
Zrt. biztosítja, az Önkormányzatnak ez esetben nem
kell hozzájárulni a tervezési, beruházási és egyéb
költségekhez.
Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal – Fogadóórák
SZTANCS JÁNOS polgármester
Telefon: 06 20 966 0579
E-mail: polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu
FOGADÓ ÓRÁJA:
minden hónap elsô szerda: 13-17 óráig
Helye: Polgármesteri Hivatal
(Felsôpakony, Petôfi Sándor utca 9.)
Idôpont egyeztetés: 06 29 317-131-es telefonszámon

Dr. REMETE SÁNDOR jegyzô
E-mail: jegyzo@felsopakony.hu
FOGADÓ ÓRÁJA:
minden hónap elsô szerda: 13-17 óráig
Helye: Polgármesteri Hivatal
(Felsôpakony, Petôfi Sándor utca 9.)
Idôpont egyeztetés: 06 29 317-131-es telefonszámon

HORVÁTH GERGELY alpolgármester
Telefon: 06 20 547 9288
E-mail: horvath.gergely@felsopakony.hu
FOGADÓ ÓRÁJA:
minden hónap elsô szerda: 13-17 óráig
Helye: Polgármesteri Hivatal
(Felsôpakony, Petôfi Sándor utca 9.)
Idôpont egyeztetés: 06 29 317-131-es telefonszámon

Képviselôi fogadóóra

Felsôpakony 2011. május

Czeczidlovszky Hervatin Gábor és Nagy János
képviselôi fogadóórát tart
a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban,
május 23-án és június 20-án,
hétfôn 17.00 és 18.00 között.
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Pályázati Kiírás

Pályázati Kiírás

Felsôpakony Község Önkormányzata pályázatot hirdet
a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda
intézményvezetô (magasabb vezetô)
beosztás ellátására.

Felsôpakony Község Önkormányzata pályázatot hirdet
a Herman Ottó Általános Iskola
igazgató (magasabb vezetô) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidô
A vezetôi megbízás idôtartama: A vezetôi megbízás határozott idôre, 1. évre szól
A munkavégzés helye: 2363 Felsôpakony, Zrínyi Miklós
u. 36.
Illetményi és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– fôiskola, szakirányú felsôfokú iskolai végzettség és pedagógus szakvizsga,
– közoktatási intézményben intézményvezetôi munkakörben szerzett szakmai tapasztalat- legalább 3-5 év vezetôi
tapasztalat
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen elôélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– pályázó szakmai önéletrajza
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai
helyzetelemzésre épülô fejlesztési elképzelései
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggô kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: A munkakör legkorábban 2011. augusztus 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 16.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton és személyesen a pályázatnak Felsôpakony
Község Önkormányzata címére (2363 Felsôpakony, Petôfi
Sándor u. 9.) történô megküldésével. Kérjük a zárt borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplô azonosító
számot: 2692/2011., valamint a munkakör megnevezését:
intézményvezetô
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot 1 példányban kell benyújtani. A benyújtott
pályázatokat a képviselô-testület tagjai közül megválasztott
bizottság – közoktatási szakértô bevonásával- véleményezi.
A vélemények birtokában, a testületi ülésen való személyes
meghallgatás után – dönt a testület. A kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 25.
Felsôpakony, 2010. május 02.
Sztancs János s.k.
Polgármester

A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidô
A vezetôi megbízás idôtartama: A vezetôi megbízás határozott idôre, 1. évre szól
A munkavégzés helye: 2363 Felsôpakony, Iskola u. 20.
Illetményi és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– fôiskola, szakirányú felsôfokú iskolai végzettség és pedagógus szakvizsga,
– iskolaigazgatói munkakörben szerzett szakmai tapasztalat- legalább 3-5 év vezetôi tapasztalat
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen elôélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– pályázó szakmai önéletrajza
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai
helyzetelemzésre épülô fejlesztési elképzelései
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggô kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: A munkakör legkorábban 2011. augusztus 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 16.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton és személyesen a pályázatnak Felsôpakony
Község Önkormányzata címére (2363 Felsôpakony, Petôfi
Sándor u. 9.) történô megküldésével. Kérjük a zárt borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplô azonosító
számot: 2691/2011., valamint a munkakör megnevezését:
intézményvezetô
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot 1 példányban kell benyújtani. A benyújtott
pályázatokat a képviselô-testület tagjai közül megválasztott
bizottság – közoktatási szakértô bevonásával- véleményezi.
A vélemények birtokában, a testületi ülésen való személyes
meghallgatás után – dönt a testület. A kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 25.
Felsôpakony, 2010. május 02.
Sztancs János s.k.
Polgármester

Fogadóórák a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház-ban, fontos telefonszámok
Hétfô 14.00 – 16.00 óráig.
Ügyvédi fogadóóra
Tartja: Dr. Viola Enikô
Mobil: +36 (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
FONTOS:
Polgárôrség központi száma:
06 30 956 3748

Minden hónap elsô hétfôn
14-16 óráig és harmadik hétfô
16.00 – 18.00 óráig.
Körzeti Megbízott fogadóóra
Tartja: Bodzán Lajos r. zls.
Mobil: +36 (30) 513 7348
2011. május Felsôpakony
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Föld napja az óvodában
Április 22-e a Föld Napja. Óvodásainkkal április 20-án
(szerdán) emlékeztünk meg e jeles napról, mert csütörtökön és pénteken sokan az iskolai tavaszi szünet miatt kivették pihenônapjukat. Az egész hét ebben a témában zajlott az összes csoportban. De mindenki legjobban a szerdai
napot várta, mikor is bicikli túrára indultunk a vasútállomásra. A hét folyamán beszélgettünk a Földrôl, mint bolygóról, környezetvédelemrôl, szelektív hulladékgyûjtésrôl.
Tablót készítettünk, képeket gyûjtöttünk, és transzparenst
festettünk közösen, mellyel a Föld óvására hívtuk fel a figyelmet. Majd elérkezett a várva várt szerdai nap, amikor
is az egész óvoda vagy gyalog, vagy a saját jármûvével
(kismotor, roller, tricikli, kerékpár) elindult az állomásra.
A szülôk bevonásával vonultunk végig az utcán, elôl a
gyalogosok és utánuk következtek a „szelíd” motorosok,
rolleresek, triciklisek és végül a biciklis csapat. Nagy örömünkre szolgál, hogy a kerékpárral rendelkezô óvodásaink
tábora egyre nô. 3 évvel ezelôtt rendeztük meg elôször a
Föld napján a kerékpáros felvonulást. Akkor még a kerékpárral közlekedni tudók száma kb. 20 fô volt, mára ez a
szám a többszörösére emelkedett. A kerékpározás ugyanis
nem csak kellemes idôtöltés, hanem kiváló mozgásfejlesz-

IRÁNY LONDON!
Április 16-án indultunk egy 10 napos körutazásra (Brüsszel – London Párizs) Felsôpakonyról. Szombaton
este volt az indulás, majd egy éjszaka
után az autóbuszon megérkeztünk
Brüsszelbe, ahol egy rövid városnézést tettünk a Grand Place, Maneken
Pis, Szt. Mihály Székesegyház, stb.
megtekintésével. Ezután elfoglaltuk a
szállásunkat, ami egy hangulatos külvárosi részen volt. Másnap, újult
erôvel, megint nekivágtunk Brüsszelnek és megnéztük az Atomiumot, valamint a mini Európát. Ezután komppal átkeltünk Calais-ból Doverba, és
máris Angliában találhattuk magunkat.
Az idô gyönyörû szép volt, tisztán lehetett látni a doveri fehér sziklákat. Átkelés után utunk a szállásunkra vezetett, ahol a szállás elfoglalása után
mindenki szépen megvacsorázott,
majd lepihent. A következô négy napból hármat Londonban töltöttünk a
nevezetességek megtekintésével, valamint szabad programokkal. Többek
között megnéztük a Westminster
Apátságot (Vilmos herceg és Kate
Middleton esküvôjének helyszíne is ez
volt), a Panoptikumot, a British Múzeumot, a Buckingham Palotát, a
Monumentet (311 lépcsôfok!!!), valamint elmentünk Greenichbe, majd a
Temzén hajózva eljutottunk a Tower
of London-ig. Felültünk az óriáskerékre (London Eye) is, ahonnan lenyûgözô látvány tárult a szemünk elé. Óriási élmény volt a londoni metrón utaz-
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tés és jó sport, mindeközben megtanulja a gyerek a közlekedési szabályokat is.
Kedves szülôk! Érdemes idôt és energiát szentelni, hogy
megtanítsuk kerékpározni csemetéinket!
Integettünk a vonatnak, játszhattak, szaladgálhattak a
gyerekek egy kicsit az állomás zöld füvén, majd a jármûvek megkeresése után indultunk vissza az óvodába. A gyerekek nevében is elmondhatom, hogy hatalmas élménnyel
gazdagodtunk ezen a napon. A Tesco áruház adományából
biztosítottuk a finom falatokat, s az üdítô innivalót a pihenô alatt.
Nagyon szépen köszönjük a szülôk és a polgárôrök segítségét, hogy a biztonságos közlekedés lehetôségét biztosították számunkra.
Gungli Judit
A Napraforgó csoport minden tagja és az óvoda nevében
szeretnénk megköszönni Kádár Fecó, Kovács Márk és Kocsis Zolika családjának a közremûködést, hogy egy szép,
esztétikus kis konyhakertet tudtunk varázsolni a mi udvarrészünkre is.
Kati óvó néni és Judit óvó néni

ni, ahol szépen megterveztük utunkat,
mint egy jó minôségû GPS. Egy nap,
Londontól egy kicsit eltávolodva, elmentünk Canterbury-be a Katedrálisba, majd Dickens szülôvárosába, Rochesterbe.
A 8. nap reggelén már Párizsban
voltunk, ahol helyi közlekedéssel néztünk meg néhány nevezetességet,
mint például a Notre-Dame, az Eiffel
Torony, valamint a Montmarte és a
Sacre-Coeur. Másnap mindenki választható programon vehetett részt;
volt aki Disneyland-ben töltötte a napját, de voltak olyanok is, akik elmentek
Versailles-ba a kastélyt megtekinteni.
Majd este, telis tele csupa kellemes élményekkel, elindultunk buszunkkal kis
hazánk felé.
Angliai tartózkodásunk alatt nem
tudtam kiverni a fejembôl azt, amit
földrajz órán tanítottak nekünk Angliáról; az esô országa, a ködös Albion.
Lehet, hogy egy kicsit át kellene írnunk a földrajzkönyveket, ugyanis az
idôjárás egész utunk alatt nagyon kegyes volt hozzánk. Végig verôfényes
napsütés volt és 20 fok feletti hômérséklet. (Mondanom sem kell, hogy mi
jó meleg ruhákkal készültünk az útra.)
A képeket is azért készítettük, hogy bizonyíthassuk, hogy nem tengerparti
nyaraláson voltunk, hanem igenis az
esô hazájában! Remélem, pár év múlva ismét felkerekedhetünk és felfedezhetjük Anglia gyönyörû vidékeit és nevezetességeit. Bizton állíthatom, hogy
felejthetetlen élmény gyereknek és
felnôttnek egyaránt.
Kocsisné Matusek Diána tanárnô

Tavaszi
asztalitenisz bajnokság
Április 9-én lezajlott a tavaszi asztalitenisz bajnokság a Herman Ottó Általános
Iskola tornatermében. 9 és 14 óra között
15 versenyzô ütötte a pingponglabdát, s
küzdött a „tavaszi” helyezésekért, melyen
a „Tavasz bajnoka” címet ezúttal is Rehó
Imre nyerte. A verseny után közös ebéden
és a Ménesi Pincészet borbemutatóján
vettünk részt.
(Az idei és a korábbi versenyek képei
megtekinthetôk – egyéb információk mellett – a Felsôpakonyi pingpongozók blogján, a http://necc06.blog.hu/ weboldalon.)
A tavaszi bajnokság résztvevôi,
eredményei
Bogár Árpád
Fitos Róbert - 2. helyezett
Gazdag György - 6. helyezett
Hajas József
Kerecsányin Tibor
Mladoneczky Mihály
Molnár Zsolt - 5. helyezett
Mósa László
Papp Norbert
Rehó Imre - 1. helyezett
Szépvölgyi Péter
Tancsik László
Tôtôs György - 3. helyezett
Vizi János
Zsíros József - 4. helyezett
Ezúton is köszönjük minden versenyzô és
támogató részvételét, hiszen a verseny bevételével az iskolai sportot támogatták!
Matisz Zsolt
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Húsvét hava iskolánkban
Az április hónap elsôsorban a versmondásé volt, hiszen
11-én ünnepeljük a Költészet Napját, de természetesen
egyéb programok is színesítették iskolánk életét.
Diákjaink ezen a napon versmondó versenyen mérték
össze tehetségüket. A verseny két fordulós volt. A felkészítô
szakaszban a résztvevôket iskolánk tanárai (Pataki Rozália,
Nagyné Pál Tünde és Riegel Ágnes) hallgatták meg, és tanácsaikkal segítették a tanulókat, hogy április 11-én mindenki a legjobbat hozhassa ki magából. A verseny helyszíne
a Szabó Magda Könyvtár volt, ahol a zsûri elôtt két korcsoportban adták elô a kiválasztott költeményeket a szavalók.
A zsûri tagjai: Cseh Rózsa, Konkoly Miklósné, Nagyné Pál
Tünde, Varga-Illés Anna, Varga Imre Lajos meghívottak
voltak. Nemcsak a helyezetteknek, hanem minden tanulónknak gratulálunk a szép és eredményes részvételhez!
Díjakat pedig a következô tanulók kaptak:
(képek megtekinthetôk az Archívumban)
Az 1. évfolyam eredményei:
1. helyezett: Sultisz Regina
2. helyezett: Ceglédi Tamás
3.helyezett: Vincze Bálint
A 2. évfolyam eredményei:
1. helyezett: Fazekas Kitti (2.b)
2.helyezett: Hegedûs Magdolna (2.b)
3.helyezett: Balogh Enikô (2.a)
A 3-4. évfolyam eredményei:
1.helyezett: Dura Zsófia és Seres Rebeka (3.o)
2.helyezett:Janocsek Zsófia és Varga Zsófia (3.o)
3.helyezett: Oláh Georgina és Vizi Gréta (3.o)
Az 5-6. évfolyam eredményei:
1.helyezett: Ambrus Daniella (5.b)
2.helyezett: Janocsek Rebeka (6.) és Bucsi Ilona (5.a)
3.helyezett: Czirják József (5.a) és Nagy Dóra (5.a)
A 7-8. évfolyam eredményei:
1.helyezett: Nagy József (7.b) és Varga Balázs (8.a)
2.helyezett: Hojer Kristóf (7.b) és Varga Dóra (7.b)
3.helyezett: Ferenczi Anett (8.b) és Tancsik Dóra (7.b)
Különdíjat kapott:
Bazsik Gréta (2.b)
Takács Imre (2.a)
Danó Norbert (2.a)
Somogyi Bianka (3.o)
Szabó Dorottya (4.o)
Borbély Anna (6.o.)
Lassan már tényleg hagyománnyá válik a gyáli szomszédságba látogatás a bowlingozni vágyóknak. Nemrég Dia
néni osztálya volt az a szerencsés kis csapat, akiknek osztályfônökük kedvezett ezzel a játékkal. Természetesen mindenki fantasztikusan érezte magát, és alig várják a következô alkalmat.
Rita néni a tagozatos 5. osztállyal Ócsára tett egy rövid
kis kirándulást az Ételek és italok Project keretén belül. A
Sarokház Pizzériában természetesen pizzáztak egyet, azután
a közeli nemrég felújított játszótéren töltötték el az idôt. Az
idôjárás is kedvezett az osztálynak, hiszen végig ragyogóan
sütött a nap. A gyerekek igazán jól érezték magukat. Jövôre
is terveznek egy hasonló kirándulást az ócsai Pincékhez.
Április 14-én Polgárvédelmi Vetélkedôn vett részt iskolánk csapata a gyáli Ady Endre Általános Iskolában, Wareczki Sándorné tanárnô vezetésével. Habár dobogós helyezést nem értek el, újabb tapasztalatokat szerezve, jókedvûen
tértek haza.

A Rákosi Vipera Védelmi Program vándorkiállításának
adott helyszínt iskolánk, melynek keretén belül egész délelôtt tartó elôadásokon vettek részt tanulóink. A Rákosi Vipera Védelmi Programról és a kiállítások helyszínérôl
bôvebb információ található a http://www.mme.hu/hirek/1393-a-rakosi-vipera-vedelmi-program-vandorkiallitasanak-aprilisi-helyszinei.html webhelyen. Ezúton is köszönetet mondunk
a kiállítás szervezôinek,
elôadóinak és a
Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesületnek a
tartalmas programért!
Április 7-én
és 8-án hulladékgyûjtést
szervezett iskolánk Diákönkormányzata. A felsô tagozaton az 5.b osztály, az alsó tagozaton a 2.a osztály gyûjtötte a legtöbb hulladékot. Gratulálunk nekik, és köszönjük minden évfolyamnak a lelkes fáradozást!
Alsó és felsô tagozaton egyaránt Futóversenyt szerveztek
a pedagógusok ebben a hónapban, ahol a következô eredmények születtek:
5.-6.o.lányok: 1.Kocsis Henrietta, 2. Mózer Natasa,3.
Matisz Orsolya
5.-6.o.fiúk: 1. Benkóczki Ádám, 2. Imre Dániel, 3. Kánai
Attila
7.-8.o.lányok: 1. Pálinkás Alexandra, 2. Illés Orsolya, 3.
Orosz Bettina
7.-8.o. fiúk: 1. Nagy Szabolcs, 2. Mózer Zoltán, 3. Kaszala József
Váltóversenyben a következô csapatok nyertek: 1. helyezett lett a 8.a osztály fiú csapata, 2. lett a 7.b osztály fiú csapata, 3. pedig az 5.b osztály fiú csapata.
Gratulálunk a gyôzteseknek!
E szép tavaszi hónapban örülhettünk a húsvétnak és a tavaszi szünetnek is. Sajnos, nem volt túl hosszú, de bízunk
benne, hogy e néhány nap is segített abban, hogy mindenki
újult erôvel induljon az év végi hajrának. Május még sok
meglepést tartogat diákjaink számára, de errôl bôvebben a
következô számban írunk.
További képekért és információkért, kérjük, látogassanak
el iskolánk honlapjára: http://iskola.felsopakony.hu
Máténé Virág Rita

2011. május Felsôpakony

agora-majus_16old

5/18/11 19:53

Page 8

8

Gyermekruhák – felsôfokon
A felsôpakonyi
Szabó
Magda
Könyvtár és Közösségi Ház adott helyet az április 17 –
én megnyitott kiállításnak,
amely
Gortvai Györgyinek
a gyermekruha-tervezés hosszú évtizedeken át meghatározó személyiségének munkáiból mutatott be széleskörû válogatást. A kiállított gyermekruhák a játszóruháktól az ünneplôig képviselték
a mindennapok, és az ünnepek választékos öltözködéséhez
szükséges, minden felsôruházati kelléket. A kiállítást, mint
olyan sok más kulturális eseményt a Felsôpakony Jövôéért
Egyesület, valamint a Durkó Dekor Stúdió szervezte és kivitelezte, de a szervezésben tevékenyen résztvettek a Herman
Ottó Általános Iskola, a Mesevár Óvoda, és a Közösségi Ház
dolgozói is. Nem jöhetett volna létre ez a kiállítás Fejes Margó és Tamás Edit önzetlen támogatása nélkül, amely lehetôvé
tette, hogy igazi húsvéti hangulatot teremthessenek a szervezôk, sôt még ajándékkal is tudjanak kedveskedni a kiállítás
részeként megrendezett divatbemutató önkéntes, ügyes szereplôinek. A kis manökenek biztos, bár néha kissé gyors léptekkel vonultak végig a kifutón, úgy, mint az igazi nagyok.
Kedvességükért és helytállásukért megérdemlik, hogy itt és
most felsoroljuk azoknak a neveit, akik vállalták ezeknek a
kis ruhakölteményeknek a bemutatását: Csányi Lívia, Somogyi Bianka, Somogyi Alexandra, Tüskés Máté, Tüskés Kira,
Turbucz Csenge, Matusek Réka, Kempf Blanka, ifj. Kempf
Károly, Zsíros Enikô, Dura Zsófia, Rusz Anna, Gedô Vivien,
Lôrincz Botond, Papp Csenge, Geyer Laura (rajtuk kívül ter-

Néhány elismerô gondolat
A gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2004
óta hirdeti meg minden évben
irodalmi pályázatait, beleértve a
Kistérségi Versíró Pályázatot is,
„Verset írunk...” címmel. Ez
idén sem volt másképp.
Örömmel számolhatunk be arról, hogy Varga Imre Lajosnak,
akinek Felsôpakonyon már verses- és novelláskötete is megjelent, 2011 áprilisban ismét sikerült elnyernie a versíró verseny I.
helyezését, felnôtt kategóriában,
ezúttal A mélység peremén címû
költeményével.
Az író számos díjjal tért már haza Gyálról: prózaíró versenyen eddig három ízben lett elsô, 2007-ben, 2009-ben és
2010-ben; versíró versenyen pedig a 2007-es évtôl kezdve
minden évben ô hozhatta haza a tiszteletre méltó elsô díjat.
A 2011-es versíró verseny III. helyezettje pedig Boros
György László lett, aki Távolodó kedves címû versével vívta ki a zsûri elismerését.
Mindkét versírónknak szívbôl gratulálunk, amiért színvonalas írásaikkal öregbítették Felsôpakony hírnevét is!
Kiszl Ivett

Felsôpakony 2011. május

mészetesen köszönet illeti meg ezeknek a gyermekeknek a
szüleit is, akik együttmûködtek a szervezôkkel a bemutató sikeréért.)
A hangulatot fokozták a divatbemutató átöltözésre szánt
szüneteiben elhangzó versek Agócs Zoltán, Janocsek Zsófia
és Dura Zsófia szép, hibátlan elôadásában. Agócsné Polgár
Aranka által vezetett citerazenekar,( most is, mint mindig) tovább színesítette a rendezvényt.
A kiállítást Durkó Éva nyitotta meg. Megnyitójában Gortvai Györgyirôl beszélt, akihez személyes kapcsolat fûzi. Elmondta, hogy milyen elhívatott tervezô volt aktív korában,
mennyire szívügye volt a magyar gyermekdivat, és annak általa mûvelt irányzata, amely számtalan önálló és a Magyar
Divat Intézettel közösen rendezett divatbemutatón kivívta a
szakma és a közönség elismerését. – „rendkívüli igényességû
kollekcióit a Kígyó utcai reprezentatív vitrintôl a Metró állomásokon létrehozott reklám kirakatokig láthatták és csodálhatták meg. Gortvai Györgyi tudatában volt annak, hogy az
egyéni stílus kialakítása, már a gyermekkorban elkezdôdik,
amikor a gyermek még mindenre nyitott. Az öltözködési stílus kihat a gyermek személyiségfejlôdésére, késôbbi viselkedésének kialakulására… egy-egy jól megfogalmazott ruhadarab generációkat képes kiszolgálni. Öröklôdnek a gyermekek
körében a megfelelôen kialakított nevelési elvek nyomán.
Megtervezett formaviláguk irányt mutat a gyermekek ízlésének kialakításában. Ezek voltak Gortvai Györgyi tervezôi
munkájának meghatározó jellemzôi. Sajnos az alkotó betegsége miatt a folyamat megszakadt. A kiállításon látható ruhácskák utolsó darabjai egy gazdag életpálya termésének.
Tisztelet az alkotónak, Gortvai Györgyinek!”
A kiállítás április 17- tôl, április 26 – ig várta a látogatókat.
Akik nem láthatták, azok számára néhány fénykép ad bizonyságot az alkotó tehetségérôl és elhívatottságáról.
Varga Imre Lajos

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk a gyermek
képzômûvész kör kiállításának
megnyitójára a Szabó Magda
Könyvtár és Közösségi Házba!
Megnyitó:
2011. június 7-én 16.00-kor

MEGHÍVÓ
A FELSÔPAKONYI KÁLVINISTA EGYHÁZ (SZIGORÚ REFORMÁTUS) SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT ISTENTISZTELETI ALKALMAINKRA, MELYET MINDEN VASÁRNAP 16.00 ÓRAI KEZDETTEL A SZABÓ MAGDA KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZBAN TARTUNK.
A GYERMEKEKET IS VÁRJUK SZERETETTEL.
GYERMEK-ISTENTISZTELET
IS
TARTUNK
UGYANEBBEN AZ IDÔBEN (VASÁRNAP 16.00)
TISZTELETTEL: FÁBIÁN GÁBOR – FKE PRESBITER
„ÉS NAPRÓL NAPRA KUTATTÁK AZ ÍRÁSOKAT,
HOGY VALÓBAN ÍGY VANNAK-E. APCSEL. 17.11”
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Ha itt lettél volna…
MEGEMLÉKEZTÜNK, KÖSZÖNTÖTTÜNK
ÉS ÜNNEPELTÜNK!
Megemlékeztünk április 30-án, a Szabó Magda Könyvtár
és Közösségi Házban, 19 órától, a ma már Boldoggá avatott
II. JÁNOS PÁL pápáról.
Hefler Gábor plébános atya személyes találkozásának élményét osztotta meg a jelenlévôkkel. Majd közös imádsággal folytattuk az estét. Imádkozás után Durkó Éva és Kempf
Károly Ignác filmvetítéssel mutatta be a pápa zarándoklatait
és fogadásait a mindenkori államfôkkel, Angliától a Szovjetunióig. A film megtekintése után a Római Katolikus Templom kertben a „lourdesi-barlang” emlékhelyen a Szûzanya
elôtt mécsest gyújtottunk és a pápai Himnusz eléneklésével
fejeztük be az estét. Köszönetemet kívánom nyilvánítani
Hefler Gábor plébános atyának, Durkó Évának és Kempf Károly Ignácnak fáradságukért, amivel felemelô módon emlékezhettünk a BÉKE EMBERÉRE – BOLDOG II. JÁNOS
PÁL pápánkra.
Május 1-je a munka ünnepe! Ez évben nemcsak Szent József munkásságára, hanem az Édesanyák Köszöntésére is
ezen a napon került sor. Lelkes készülôdéssel (meghívók
szétküldése, iskolás-óvodás hittanos gyermekeknek szerepek
betanításával) készültek Bánki Erzsike óvónéni, Tóthné Ledniczki Terike tanító néni és Agócsné Polgár Aranka zenetanár
irányításával. Köszönet a fáradtságos munkájukért.
Szép versek, énekek, furulya-, hegedûszó köszöntötte az
Édesanyákat és Nagymamákat.
A köszöntôk után a gyermekek egy szál szegfût és egy
szép anyák napi képeslapot adtak át az ünnepelteknek. Az
ünnepséget Gábor atya zárta . Köszönjük az ô fáradhatatlan
munkáját is.
A magam nevében kívánok minden Édesanyának és Nagymamának Boldog, hosszú és türelmes életet egy idézettel:
„Boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Mindig csak adni, csak adni,
Jó szót, bátorítást, hitet,
És Önzetlen tiszta, igaz szeretetet!”
2011. május 01.
Berencsi Gézáné – egyh. tanács világi elnök

Anyák napja a templomban

Május a Szûz Mária tisztelt hónapja
Radványi Kálmán Május Királynéja
Új élet Anyja, térdre hull elôtted
Az olthatatlan élet tiszta vágya.
Köszöntelek Téged a bimbók nevében,
És elzengem a csírák himnuszát:
Hallgass meg engem, rügyek patrónája,
Tavaszi csodák szûz Nagyasszonya,
Égô szívem ma Te feléd dobog.
Ó, Mária, szûz asszony, élet anyja,
Anyai szíved lüktet a virágban;
Szent ritmusát a bimbók szíve érzi.
Élet szülôje Tégedet magasztal
Az ünneplôbe öltözött világ!
A katolikus egyház ünnepei sokszor szinkronban vannak a természet megnyilvánulásaival.
Sorolhatom: A Világ Világosságának, Jézusnak a születésnapja a téli nap-éj egyenlôség idején van, húsvét, a feltámadás ünnepe a természet újjáéledésnek idején, tavasszal van. A virágvasárnap néha pontosan a meggyfák
virágzásnak pompázó hetében van. A pünkösd, a lángok
ünnepe, a nyár hevében van. A Mária tiszteletnek két hónapja is van: május és október. A május hozza meg az orgonavirágzást, és másként is a virágzásban tobzódik. Október az utolsó virágok hónapja és a gyümölcsérés ideje.
Ebben a két hónapban különösen sokat gondolunk
mennyei Édesanyánkra.
A május a földi édesanyák ünnepével kezdôdik, ezt is
ôszinte örömmel és odaadással tudjuk megünnepelni a
templomban is. Nagy öröm, hogy ezt az ünnepet mi aztán
egy hónapra prolongáljuk, vagyis meghosszabbítjuk.
Felsôpakonyon külsôségeiben és tartalmában is szép
kultusza van Jézus Édesanyjának. A templom védôszentje
is Mária, így az oltárkép is ôt ábrázolja. A templomkertben
is van egy szép Mária ábrázolás, a lourdes-i barlang szolgál az áhítat felébresztésére úgymond a természet ölén.
Elôtte szép pázsit, körülötte szép lombhullató és örökzöld
fák egyaránt találhatók. És körülötte van a Feltámadott útja. Ezen az úton is találkozhatunk Máriával csakúgy, mint
a keresztúton. A tizenharmadik stáció címe: Az apostolok
Máriával együtt imádkozva várják a Szentlélek eljövetelét.
Milyen alázatos Mária.
Neki már volt bôséges,
bensôséges találkozása
a Szentlélekkel, mégis
mint egy lelki vezetô az
apostolokkal együtt várja ôt.
Az említettek alapján
akár három képet is közölhetnénk mellékletként: Az oltárképet, a
lourdes-i barlangot, és a
13. Stációt. Mégis egy
anyák napjára édesanyámnak kapott képeslapot
javaslok.
Ez
ugyanis összefoglalja az
egész mondanivalót. A
kép középpontjában biztosan az Istenanya van karján a
kisgyermekkel, hiszen egy oltártabló a háttérkeret, mintegy ablakon át látjuk a katolikus templomot, és az elôtérben pedig május virágaiból egy vázában elhelyezett csokor. Mária az Egyház anyja is. Ezt jelképezi a templom.
Neki hódolunk a május virágaival. A kép szerzôje Durkó
Éva. Köszönet az alkotásért.
Tisztelettel: Hefler Gábor plébános

Virágvasárnapi körmenet

2011. május Felsôpakony
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A gyermeknap alkalmából ebben az évben a szülôk, nagyszülôk nevében rendhagyó módon most egy dalszöveggel szeretném köszönteni kicsi és nagy lányainkat, fiainkat, az unokákat.

HÁROM KÉP
HÁROM KÉP FÜGG A HÁLÓSZOBÁNK FALÁN
FIAIMMAL EGY-EGY DERÛS PILLANAT
ARCUKON GYERMEKI AZ ÁRTATLANSÁG
BÍZVA BENNÜNK MÉG RÁNK SZÁMÍTANAK
HÁNYSZOR FÁJT A SZÍVEM, HA BÜNTETNI KELLETT
HÁNYSZOR OSZTHATTUK MEG AZ ÖRÖMET
HÁROM KÉP FÜGG A HÁLÓSZOBÁNK FALÁN
HÁROM KÉP: HÁROM ARC MOSOLYOG REÁM
A GYERMEKKOR BÁR ELSZÁLL MESSZE MAJD AZ ÉVEKKEL
TOVÁBB

PÜNKÖSDI ÜNNEPKÖR ALKALMAI:
2011. 06. 08. SZERDA 18.00
ÚRVACSORA ELÔKÉSZÍTÔ ISTENTISZTELET
2011. 06. 09. CSÜTÖRTÖK 18.00
ÚRVACSORA ELÔKÉSZÍTÔ ISTENTISZTELET
2011. 06. 12. VASÁRNAP 10.00
ÜNNEPI ISTENTISZTELET és
25. éves konfirmációi jubileum
ÚRVACSORAOSZTÁSSAL
2011. 06. 13. HÉTFÔ 10.00
ÜNNEPZÁRÓ ISTENTISZTELET
SZERETETTEL HÍVUNK MINDENKIT
AZ ALKALMAINKRA!
Áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk!

Református hittantábor:
Idôpontja: 2011. június 20-24.
Helye: Fülöpháza
Költsége: 14.500 Ft/fô.
Hittanosoknak: 1.000 Ft kedvezmény! 13.500 Ft/fô.
Ha egy családból több gyermek jön: 11.000 Ft/fô.
Jelentkezés határideje:
Hittanévzáró istentisztelet (május 29);
Kérjük, a jelentkezéssel egy idôben 5.000 Ft elôleget fizessék be! A részletek megbeszélése a hittanévzárón lesz.
Jelentkezés: Vizi János lelkipásztornál személyesen vagy
a 29/ 317-968 és: 06 30 6373 190 telefonszámokon.

MOZI FILMKLUB
Minden hónap utolsó szombatján vetítünk egy filmet!
Következô alkalom idôpontja:
2011. május 28. 18.00 – Gyülekezeti terem.
Utána egy kis sütemény mellett megbeszéljük a film mondanivalóját.
A film címe: VÉGTELEN HIT
(amerikai szinkronizált fim)
– a filmet tehát újra vetítjük!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Felsôpakony 2011. május

MOSOLYUK MINDENNÉL DRÁGÁBB
HÁROM ÉLET KI BOLDOG JÖVÔT REMÉL
VISSZA NEM TÉR SOHA A PILLANAT
ADDIG KELL A MEGHITT EGYÜTTLÉT
AMÍG KIMONDJÁK, HOGY SZERETLEK, APA!
Ó, ÉN VÁROM A CSILLOGÓ SZEMMEL ÚJSÁGOLT SIKEREKET
S BOLDOGAN MONDANÉK DÍCSÉRETET
HÁROM KÉP FÜGG A HÁLÓSZOBÁNK FALÁN
HÁROM KÉP: HÁROM ARC MOSOLYOG REÁM
A GYERMEKKOR BÁR ELSZÁLL MESSZE MAJD AZ ÉVEKKEL
TOVÁBB
MOSOLYUK MINDENNÉL DRÁGÁBB
Pierre

A PÜNKÖSD:
AZ EGYHÁZ SZÜLETÉSNAPJA
A Bibliában olvashatjuk, hogy az elsô pünkösdön 3000
ember tért meg, és keresztelkedett meg. Ezek az emberek
nem magányosan, Robinson-módon élték hívô életüket.
„Kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.”
(Apostolok Cselekedetei 2, 42).
A Szentlélek egyik iránya felülrôl lefelé tart, merôleges,
vertikális: Istennel köt össze. Másik iránya vízszintes, horizontális: embertársainkkal kapcsol egybe.
Egyedül a hasáb fa is csak füstölög-bûzölög, a pásztortûzben viszont vidáman lobog. Egyedül egy szál búzakalász a viharban eltörik, a ringó táblában egymást tartják.
Egyedül a hívô élet csak küszködés, a közösségben igazi
öröm.
A Szentlélek Isten Igéje által munkálkodik bennünk.
Érthetôvé teszi az Igét. A betû megöl, a Lélek megelevenít. (2.Korintus 3,6.) Isten Igéje élô és ható, s ezt a Szentlélek végzi el bennünk. Megtanít a SZERETET nyelvére,
hogy akard és tudd a másik embert szeretni! Magadtól ez
nem megy igazán. Megtanít a megbocsátásra és az Istentôl
való örömre. Felszabadít a szolgálat szabadságára és az Isten iránti engedelmességre!
A Szentlélek teljes összhangban van az Atyával és a Fiúval, Jézus Krisztussal. A célunk az, hogy mi is összhangban, élô kapcsolatban legyünk a Szentháromság Istennel!
Kívánok minden kedves olvasónak Istentôl megáldott
pünkösdi ünnepeket!
Vizi János lelkipásztor

ÚJSZÜLÖTTEK
A márciusi számból, technikai ok miatt kimaradt:
Kocsis Ádám 02.08.
Bus Hunor Damien 02.09.
Bus Levente Dylan 02.09.
Budai Barnabás 02.22.
Haraszin Alexandra Norina 02.24.
Áprilisban érkeztek:
Rap Nóra Vivien 04.12.
Dani Alexa 04.14.
Sztraka Kálmán 04.22.
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Darumadár Nyugdíjas
Klub áprilisa

I. Felsôpakonyi Hagyományôrzô
és Kulturális Találkozó

Április elejét az elôzô lapban már leírtam,
azért most ismételnék egy picit. 1-jén Ócsán,
színházi elôadást, 3-án az operában a Karamazov testvéreket nézhettük meg, 6-án pedig a
Budai Várban sétálhattunk körbe.
7-én az Operettszínházban az „Egy éj Velencében” c. mûsort tekintettük meg. A „túl modern” változat nem nyerte el tetszésünket.
14-én énekkar és klubnap volt, ahol az énekkar sokat gyakorolt. A piactéren a Pillangó
Egyesület húsvéti ajándéktárgyai kerültek eladásra, amelybôl tagjaink sokat vásároltak, ezzel is segítve az egyesületet.
14-én volt egy 25 perces termékismertetônk
is, ahol klubunk egy TENS rezgô-fizikoterápiás
készüléket kapott ajándékba, és tagjaink közül
többen vásároltak is.
21-én ismét énekkar és klubnap volt. Húsvét
elôtt már készülôdtünk az ünnepre, néhányan
süteményrecepteket cseréltünk egymással. Az
ünnepeket családi körben ünnepeltük, sajnos ez
sem volt koleszterinmentes és fogyókúrás.
28-án vezetôségi ülést tartottunk, a májusi
programokat beszéltük meg, utána pedig az
énekkar sokat gyakorolt a 30-i fellépésünkre.
Utána klubnapot tartottunk.
30-án énekkarunk fellépett a Haller utcai
Mûvelôdési Központban, a mûsor nagyon színvonalasra sikeredett, mindenki jól érezte magát.
Énekkarunkat több klubtagunk is elkísérte ide.
Május 4-én végre eljutottunk Dunaújvárosba.
Régóta készültünk oda fürdeni és megismerni a
fürdôt. Nekem nagyon tetszett, kulturált, színvonalas és modern. Persze nem mindenki volt
feldobva – ez mindennel így van, egyik embernek tetszik, a másiknak nem-.
Május 5-én énekkari próbát tartottunk, melyet klubnap követett. Készültünk a Majálisra,
amit Pakonyon 7-én tartottunk meg. A sportpályán és környékén is nagy volt a készülôdés,
szinte a búcsúnál is nagyobb felhozatal volt
hintákból és vásárosokból. Énekkarunk meghívta a gyáli ôszidô Nyugdíjas Klub énekkarát,
akik a majálisi ünnepségen felléptek, szép mûsort adtak elô. A mi énekkarunk ebéd elôtt lépett fel, ôk is szépen szerepeltek. Minden megjelent klubtársunk finom ebédet ehetett meghívott vendégeinkkel, amelyet klubunk fizetett.
Kellemes idôben, színvonalas mûsorokkal tarkított majálison szórakozhattunk, bár sajnos estére nagyon lehûlt a levegô. A tûzijáték kezdete
csúszott egy kicsit, s utána nagyon sokan hazamentek, így a táncos mulatságon csak kevesen
mozgolódtak. De még így is szerencsések voltunk, mert az idôjárás kegyes volt hozzánk.
Másnap, vasárnap reggeltôl délutánig sûrûn
esett az esô. Akik vasárnap bontották a - pénteken felállított- sátrat, bôrig áztak. Reméljük
nem fáztak meg, mert a hômérséklet is csak 8 C
fok volt. Igaz ez az esô a kiskerteknek nagyon
hiányzott, mivel a „májusi esô aranyat ér”.
Ennyit szerettem volna tudatni kedves olvasóinkkal és klubtársainkkal, akik nem tudtak
velünk tartani programjainkon.
Kovácsné Németh Ilona

Tisztelt Pakonyiak, tisztelt érdeklôdôk!
Az idei majálison nagyon sokan érdeklôdtek tevékenységünk iránt,
ezért pár sorban felvázolnám kik is vagyunk. A múlt évben alakítottuk
meg a Felsôpakonyi Lovas és Hagyományôrzô Egyesületet. Egyesületünk azzal a céllal alakult, hogy egy csoportba fogja, illetve segítse egymásra találását azoknak a helyieknek, akik valamilyen okból fontosnak
érzik eleink hagyományainak ôrzését, ápolását, továbbadását. Azt szeretnénk elérni, hogy minél szélesebb rétegek ismerjék meg ôseink mindennapi életét, mûveltségét, eszközeit, dallamkincsét, táncait, írását, a természettel harmóniára törekvô gondolkodásmódját, értékrendjét.
Foglalkozunk íjászattal, lovaglással, kulturális és kézmûves tevékenységekkel, stb. Lehetôségeink szerint próbáljuk minden korosztály, de
fôleg a fiatalok érdeklôdését felkelteni a magyar hagyományok iránt, melyekre méltán lehetünk büszkék. Elôdeink harcmûvészete, kézmûvessége
fôleg az ifjúság körében kedvelt, míg pl. a lovaglás szinte mindenkit
vonz, aki közel akar kerülni a természethez. Ezeknek a tevékenységeknek a sportoláson túl igen jelentôs egyéniségformáló, közösségfejlesztô,
sôt gyógyterápiás hatása is van. Tevékenységi körünk folyamatosan
bôvül, ahogyan egyre több irányból csatlakoznak hozzánk tagok, támogatók.
Mindezek szellemében Egyesületünk elhatározta, hogy megrendezi
2011. július 30-án az I. Felsôpakonyi Hagyományôrzô és Kulturális
Találkozót.
A találkozó folyamatosan bôvülô
programjában várhatóan szerepel:
– lovas harcmûvészeti, íjász, baranta-bemutató,
csikósprogram
(Buck Viktor elôadásában), négyesfogathajtó bemutató (Országos Bajnokunk Scheik József közremûködésével), népzenei és néptánc elôadások neves fellépôkkel, a felsôpakonyi iskolások furulyásainak és citera
együttesének népzenei mûsora, Napkorong amatôr versírók mûveibôl
összeállított válogatás, amit az iskolai szavalóverseny helyezettjei, illetve maguk a költôk adnak elô, sámándobosok, kézmûves kirakodóvásár: íjkészítôk, bôrdíszmûvesek, fazekasok, kovácsmesterek, stb.
– Vendégeink az egész nap folyamán népi ételekbôl és italokból vásárolhatnak.
– A lovaglás és íjászat ingyenesen kipróbálható a nap folyamán.
A vállalkozó szellemû nézôk (külön felnôtt és gyermek, ill. nôi-férfi
kategóriában) ügyességi versenyre nevezhetnek mely több részbôl áll: pl.
egy erônléti (birkózó jellegû) próba, íjászat, csatakereszt hajítás, stb. A
legjobb három versenyzô díjazásban részesül.
Reméljük, minél több emberhez eljut a rendezvény üzenete és nagyon
jól fogjuk magunkat érezni EGYÜTT, kicsit kiszakadva a mindennapi rohanásból, egymással beszélgetve, egymást meghallgatva, együtt gondolkodva.
A további információkat a programokról a következô számban, ill. plakátokon fogjuk közzétenni.
Amennyiben módjukban áll támogatni programunkat, adományaikat
az alábbi, az Örkényi Takarékszövetkezetnél vezetett számlánkra kérjük
átutalni: 65500116-30061425-53000010
Tárgyi adományaikat az Egyesület székhelyére legyenek szívesek eljuttatni: 2363 Felsôpakony Tsz dûlô 26.
Köszönjük érdeklôdésüket!
Találkozzunk 2011. július havának 30. napján
Baráti üdvözlettel: Pálfi Krisztina elnök
Elérhetôségek: www.nomadmania.hu / nomadmania@gmail.com
tel.: +3630/365-05-59
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HASZNÁLTRUHA-GYÛJTÔ KONTÉNER
MÁR FELSÔPAKONYON IS
Már Önöknek sem kell elvinni a bevásárlóközpontok parkolójába a család megunt, kinôtt ruháit, mert a napokban a
Szabó Magda Könyvtár udvarára kerül az a speciális konténer,
amelybe használt, de még mások által hordható ruházatot,
cipôket lehet elhelyezni.
Így hát, ha nincs a családban olyan, aki hasznát venné a holmiknak, kérjük, hozza el a konténerbe a könyvtár udvarára. A
konténereket az .A.S.A. Magyarország Kft. üzemelteti, és a
bele került használt ruházat, cipôk, használt textilek (ágynemû, takaró, asztalterítô) értékesítésre kerülnek. Az .A.S.A. az
így befolyt összeget jótékony célra fordítja.
Mit és hogyan?
Kérjük, csak tiszta, száraz ruházatot (kötött, gyapjú ruhákat,
gyapjútakarót, asztalterítôt, ágynemût) tegyenek a gyûjtô konténerekbe ÖSSZEHAJTVA, ZSÁKBA KÖTVE. A CIPÔKET
PÁROSAN, a párokat egymáshoz rögzítve kérjük bedobni.
Segítse Ön is nemes céljainkat, ne a kukába dobja a holmikat, amelyekre ráuntak!
Fontos, hogy soha ne tegyenek a ruhagyûjtô konténerbe:
■ SZABÁSZATI HULLADÉKOT,
■ SZAKADT, HASZNÁLHATATLAN RUHÁT,
■ SZÔNYEGET, MATRACOT,
■ EGYÉB HULLADÉKOT, SZEMETET!
A konténer és annak tartalma az .A.S.A. Magyarország Kft.
tulajdona, így ezek rongálása, eltulajdonítása minden esetben büntetôfeljelentést von maga után.

Állandó szolgáltatások a
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház-ban
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
Internet hozzáférés:e-Magyarország a nyitva tartási idôben.
Minden megkezdett félóra 50 Ft.
Fax: Küldése: Elsô oldal 280 Ft, további oldalak 180 Ft/oldal.
Fogadás: 60 Ft/oldal
(Faxot csak 29-es körzetbe és budapesti számra tudunk küldeni.)
Szerkesztés, tördelés, gépelés:
Megkezdett oldalanként: 300 Ft.
Scannelés: Oldalanként: 120 Ft.
E L É R H E T Ô S É G:
2363 Felsôpakony, Rákóczi Ferenc u. 41.
Tel./Fax: +36 (29) 317 466; Mobil: +36 (20) 92 99 727
http://konyvtar.felsopakony.hu
N Y I T V A T A R T Á S: hétfô, kedd, csütörtök,
péntek: 08.00-18.00, szerda: 08.00-16.00
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Interjúk a Majálison
A Majálison fellépett több, falunk „kulturális” életében
meghatározó csoport, együttes is. Ôk mindig aktív szereplôi községünk nagyobb rendezvényeinek, mégse tudunk róluk eleget. Ezért a következô riportsorozatunkban
igyekszünk jobban megismertetni ôket.
Elôször, a talán „legrégebbi” fellépôvel, Boros Eleonórával beszélgetünk.

– Szia! Elôször, kérlek, mondj pár szót magadról
azok számára, akik még nem ismernek téged.
– Boros Eleonóra vagyok, 18 éves, és éppen most fejezem be a gimnáziumi tanulmányaimat. Amióta élek énekelek és táncolok. Az iskola mellett magam is tanítok gyerekeket és felnôtteket egyaránt. Jelenleg Felsôpakonyon a
B.Elli-Dance hastánciskolát vezetem, emellett fitneszedzést is tartok, és Budapesten a Csillagfény Musical Iskola koreográfusaként dolgozom.
Tánc terén több stílusban is járatos vagyok, nem csak a
népszerû formákat – mint a hip-hop, latin, sztenderd és a
showtánc – ismerem, hanem tanultam balettet, jazzt, kortárs és színpadi táncot is.
Az énekben sem ragadtam le egyetlen stílus mellett:
musical, operett, opera, pop, rock és jazz számok szerepelnek a repertoáromban, mert szeretem minél több mûfajban
kipróbálni magamat, és igyekszem azokban helytállni. Ez
– reményeim szerint – többé-kevésbé sikerül is. Az elmúlt
években jó néhány ének-, musical-, szavaló-, és táncversenyt nyertem már meg, illetve szinte minden alkalommal
benne voltam az elsô ötben, országos, megyei és nemzetközi szinten is.
Számos Musical Est háttértáncosa és koreográfusa voltam már, és most már büszkén mondhatom el, hogy havonta több kabaré-, musical-, operett- retro- és egyéb zenés
estnek a szereplôje vagy fôszereplôje vagyok.
– Évek óta láthatunk a színpadon, táncolsz, énekelsz,
színészkedsz. Ha jól tudom, akkor most épp az X-faktor válogatóján vagy túl. Mesélj errôl egy kicsit.
– Igen, idén én is jelentkeztem az X-faktor címû mûsorba, amelynek az elsô fordulóján sikeresen továbbjutottam.
Már voltam a második fordulón is, ahonnan ezekben a hetekben várom, hogy visszahívjanak. Az igazat megvallva,
azzal, hogy jelentkeztem, az volt a célom, hogy eljussak a
tv adásig, hiszen ez számos elônnyel jár.
Ami viszont nagyon jól esett, hogy amint kiderült, hogy
jelentkeztem, egész Felsôpakony mellettem állt. Nagyon
sok biztatást kaptam mind levélben, mind szóban, amit
szeretnék ezúton is megköszönni mindenkinek.
– Reméljük, láthatunk még a TV-ben. Mik a terveid
a jövôre nézve?
– Szeretném folytatni tanulmányaimat vagy a Magyar
Táncmûvészeti Fôiskolán, a Színház- és Filmmûvészeti
Egyetemen, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen
vagy a Pesti Broadway Musical Stúdióban. Szeretnék mûvészeti diplomát szerezni, de amíg ez megvalósul, addig
sem állok meg, kitanulom a színész mesterséget, és abból
szerzem meg a szakmai végzettséget. Hiszen diplomát nagyon nehéz szerezni ebben a szakmában, több év is eltelFelsôpakony 2011. május

het, mire sikeres felvételit tehet az ember. A végén mindenképp egy színháznál szeretnék elhelyezkedni belföldön
vagy külföldön. Nem tudok annál nagyobb szakmai elismerést, mint amikor a közönség megtapsol, mert az emberek annyi mindent tehetnének a szabadidejükben, és ha
ehelyett mégis inkább eljönnek, hogy engem megnézzenek, annál nincs nagyobb boldogság a számomra.
– Köszönöm, hogy rendelkezésemre álltál, remélem
láthatunk még Pakony színpadán.
Következô riportalanyunk az EVIA Táncduó, azaz
Melczer Fanni és Lukács Bianka. Ôk idén léptek fel
elôször a majálison, de reméljük nem utoljára.
– Sziasztok! Fantasztikus showt produkáltatok, gratulálok. Kérlek titeket is, mutatkozzatok be.
– F: Szia! Melczer Fanni vagyok, 16 éves és Felsôpakonyon lakok. A tánc számos formáját kipróbáltam már.
Elôször a klasszikus balettet, majd a néptáncot, rsg-t,
show-táncot és a fitneszt is. Jelenleg az Evia Tánccsoportban táncolok. Pár év múlva, pedig tanárként szeretném
folytatni.
– B: Szia! Lukács Bianka vagyok, 16 éves. 5 éve
Felsôpakonyon élek. Elsô fitnesz versenyem 2001-ben
volt. Majd 3 évet show-táncoltam és 3 évet hastáncoltam.
1 éve, pedig az Evia Tánccsoport tagja vagyok. A táncot
minél több ideig szeretném folytatni.
– Nagyon fiatalok vagytok, mióta foglalkoztok tánccal, külön-külön és együtt is?
– Külön-külön 4 évesen kezdtük a táncot, majd együtt 9
évesen folytattuk. Azóta is együtt táncolunk csapatban és
duóban is.
– Mi is a pontos megfogalmazása ennek a produkciónak?
– Modern tánc, ami bemutat egy témát. Mint például a
majálison elôadott Egy kis India.
– Jártok-e versenyekre? Ha igen, akkor hová és milyen eredményekkel?
– Igen járunk. Elôször kisebb versenyeken vettünk részt,
majd országos-, európa-, és világbajnokságokon is. A legbüszkébbek a háromszoros európabajnoki és a kétszeres
világbajnoki címünkre vagyunk. Az európa- és világbajnokságokon csapatban és egyénileg is 1. és 3. helyezést értünk el. A legutóbbi világbajnokság 2010 májusában, Lengyelországban volt.
– Nektek is kívánok sok sikert a következôkben, remélem találkozunk még!
– Köszönjük szépen, és a lehetôséget is.
Talán a körzet egyik legismertebb tánccsapata, a West
Dance Team is megszokott fellépô. Már évek óta mutat be
újabb és újabb koreográfiákat a pakonyi közönség elôtt is.
A WDT-rôl a csapat alapítóival beszélgettem.
– Sziasztok! Kérlek, mutassátok be a tánccsoportot.
Ha jól tudom, akkor most már a nagy érdeklôdésre való tekintettel 2 csoportot mûködtettek.
– Ceglédi Krisztina: Elég hosszú idôt vett igénybe, mire
ez a jelenlegi helyzet kialakult. Annak idején, 8.-os kislány
koromban, 2006-ban (Józsa Anettel) kitaláltuk, hogy rendezünk egy táncversenyt. Annak ellenére, hogy alig számítottunk jelentkezôre, egy seregnyien álltak a tornaterem
bejáratánál, az elsô forduló helyszínénél. Köztük ott volt,
akkor még Beautiful Six névvel, a 6 tagú lánycsoportunk
is, és meg is nyertük a versenyt, nagy meglepetésünkre.
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Azóta a csapat neve és a tagjai is megváltoztak. Felvettük
a West Dance Team nevet, illetve állandósult a jelenlegi 6
tagú felnôtt csoport. A tanítás gondolata akkor merült fel
bennünk, amikor az egyik fellépés után odajött hozzánk
néhány jövendôbeli tanítványunk és megkérdezték, hogy
tanítanánk-e ôket. Egy kis gondolkozás után igent mondtunk. Ennek már 3 éve. Minden fellépés után egyre csak
bôvült a tanítványok létszáma, így két csoportra bontottuk
a kicsiket, egy verseny- és egy kezdô csoportra. Igen, jól
tudod, elindítottunk egy felnôtt csoportot is.
– Hogyan lehet belépni a csapatba, van-e ennek valamilyen költsége?
– Belépni két csoportba lehet, egy kezdô gyerek csoportba, akiknek az edzései hétfôn és kedden 4-5-ig vannak, illetve az újonnan indult felnôtt csoportba, aminek alsó korhatára 15 év, felsô nincs húzva. Ôk hétfôn és kedden
6-7-ig edzenek a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi
Házban, ahová szeretettel várjuk az érdeklôdôket.
– A produkcióban ismét feltûnt a robot koreográfia,
honnan jött az ötlet, hogy a fiúk robotozzanak?
– Zsol-T és N.O.R.B.E.: Régóta akartunk valami újat, a
jól megszokott „hip-hop” mozdulatokon kívül. Eleinte az
internetrôl kezdtünk el tanulgatni, majd saját mozdulatokat
alakítottunk ki tapasztalataink során. Mára már elmondhatjuk, hogy egy igen jó produkció nôtte ki magát, ami
egyaránt szórakoztatja a kicsiket és nagyokat, de van még
hova fejlôdnünk. Reméljük, hogy a jövôben tovább táncolhatunk, és szórakoztathatjuk az embereket, illetve versenyeket is megnyerhetünk.
– Milyen versenyeken vesztek rész, milyen eredményekkel?
– Ceglédi Krisztina: Duóban rendszeres résztvevôi vagyunk különbözô országos hip-hop táncversenyeknek. Itt a
legrosszabb helyezésünk eddig a 3. volt, de szerencsére az
aranyérmek többségben vannak. A
gyerek versenycsoportot már egyszer vittük versenyre, ahol felmérhették, hogy
mire számítsanak.
Egy hónapja alakult ki a végleges
8 fôs versenycsoport, akikkel most
is tart a készülôdés,
mert
még nyár elôtt biztosan megyünk 1 versenyre, szeptembertôl pedig rendszeresíteni szeretnénk ezeket.
– Vannak-e céljaitok a tánccal a jövôben, vagy csak
hobbi szinten szeretnétek csinálni? Ha igen, akkor mi?
– Mi ketten a felnôtt csoportból (Kriszti és Zsolti- a
szerk.) nem hobbi szinten ûzzük a táncot. Az elôbbiek a
céljaink, illetve jövôre szeretnénk felvételt nyerni a Táncmûvészeti Fôiskolára. Minél több versenyt megnyerni,
esetleg háttértáncos felkéréseket kapni, videoklipekben
szerepelni, fellépéseket szervezni,rengeteg gyereket megtanítani táncolni.
– Nektek is köszönöm az interjút, és eredményekben,
és sikerekben gazdag jövôt kívánok!
– Köszönjük, hogy megoszthattuk ezeket az információkat!
Rupp Ferenc
2011. május Felsôpakony
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KÉPEKBEN A MAJÁLISRÓL

Köszönet a lapban megjelent fotókért Boldog Józsefnek, Nagy Sándornak, Pethô Imrének, Varga Imre Lajosnak
és minden beküldônek.

