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Agora
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Egészségnap az iskolában

EGYHÁZKÖZSÉGI VÁLASZTÓ KÖZGYÛLÉS és IDÔSEK NAPJA A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN

A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház programajánlója:
December
· 06-án 17 órakor Téli tárlat megnyitó, a Felsôpakonyi
Képzômûvész Kör kiállítása – megtekinthetô 12-éig
· 10-én 14-tôl 18 óráig - Adventi vásár a könyvtár elôtt,
a Dobó Katica utcában
· 11-én 14.30-tól - A gyáli Kaleidoszkóp Színpad vendégjátéka (Móricz Zsigmond három, népi témájú rövid darabja és Szigeti József, A becsületszó címû romantikus
vígjátéka) ingyenesen megtekinthetô, belépôigénylés a
könyvtárban.
· 12-én 16 órától - kézmûves foglalkozás – foltvarrás,
és minden ami tûvel, cérnával elkészíthetô

· 16-án 18 órától - A Kodály Zoltán Zeneiskola felsôpakonyi tagozatának Karácsonyi koncertje
· 20-án 15 órától - Gyermek, majd 17 órától Felnôtt
rajszakkör
Január
· 03-án 15 órától - Gyermek, majd 17 órától Felnôtt
rajszakkör
· 09-én 16 órától - kézmûves foglalkozás – foltvarrás,
és minden ami tûvel, cérnával elkészíthetô
· 10-én 17 órától - irodalmi TEAdélután – Kafka Margit

Minden Kedves Olvasónknak szeretnénk áldott, békés ünnepeket kívánni, és szeretnénk megköszönni
hirdetôink bizalmát és mindazoknak a munkáját, akik cikkeikkel, képeikkel segítették bizottságunk munkáját
és hozzájárultak az újság színvonalasabbá tételéhez.
A szerkesztô bizottság
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TÁJÉKOZTATÓ VEZETÉKJOG UTÓLAGOS BEJEGYEZTETÉSÉRÔL
A Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (ELMÛ Nyrt.), és
vezetékhálózat tekintetében jogutódja, az ELMÛ Hálózati
Kft. az alábbi tájékoztatást adja:
Az ELMÛ Hálózati Kft. mûködési területén több tízezer
kilométer hosszúságú, különbözô feszültségszintû vezetékhálózat található. A korábban megépített vezetékhálózatok
az akkor érvényes ingatlan tulajdonosi viszonyok és jogszabályok alapján létesültek. A közcélú hálózat (ide értve a tartószerkezeteket és a rajtuk elhelyezett berendezéseket is)
többféle módon érinthet egy ingatlant:
- földalatti kábel nyomvonalaként
- föld feletti légvezeték nyomvonalaként
- elôzôek biztonsági övezeteként.
A hálózat és annak biztonsági övezete által érintett területre vonatkozik a vezetékjog. A biztonsági övezet rendeltetése, hogy az ott lévô személyek, építmények, területek
védelme megvalósuljon. Erre nézve „a villamosmû biztonsági övezetérôl” szóló 122/2004. (X.15.) GKM rendelet tartalmaz részletes elôírásokat (tilalmakat, korlátozásokat).
Gyakran elôfordulhat, hogy egy adott ingatlanon semmiféle vezeték nem található, viszont a tulajdoni lapra
mégis történt vezetékjogi bejegyzés, mert a biztonsági
övezet benyúlik az adott ingatlanra.
A hatályos villamos energia törvény
(2007.évi LXXXVI törvény - Vet) kötelezôvé teszi a hálózatok tulajdonosai
számára, hogy 2012. december 31-ig
közigazgatási eljárás útján kérjék a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történô
bejegyeztetését.
Az ELMÛ Hálózati Kft. azért kezdeményezte ezt a folyamatot, hogy egyrészt az ingatlan tulajdonosok tisztában legyenek a hálózat és ingatlanuk kapcsolatával, másrészt a
hálózat üzemeltetése során maradéktalanul eleget tehessen
az élet- és vagyonbiztonság fontos követelményének. A
meglévô vezetékeknél a vezetékjog eddig is létezett, csak
a bejegyzés nem történt meg az ingatlan-nyilvántartásba.
Az eljárás során sem az eljáró hatóságok, sem az ELMÛ Hálózati Kft. nem keresi meg közvetlenül az érintett
tulajdonosokat. A vonatkozó jogszabályok ezt nem is írják elô, mert nem új, hanem régóta meglévô vezeték létesítésekor keletkezett vezetékjogról van szó. Új vezeték
létesítése során természetesen meg kell keresni a tulajdonosokat. A meglévô vezetékek bejegyeztetésénél a villamos
energia törvény többlet jogokat és kötelezettségeket nem
keletkeztet, ezért kártalanítás sem igényelhetô (Vet
172.§(3)).
Maga a bejegyeztetési folyamat a teljes hálózat geodéziai
felmérésével vette kezdetét, majd a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal (Hivatal) által lefolytatott engedélyezési eljárásokkal folytatódott, és végül az illetékes körzeti földhivataloknál zárult a vezetékjogot bejegyzô határozattal.
Gyakran ismételt kérdések:
Birtokháborítás-e a vezetékjog bejegyeztetése?
A vezetékjogi eljárások törvényi rendelkezés (Vet.172.§)
alapján folynak, így jogalapjuk is van. Birtokháborításról a
Polgári törvénykönyv alapján (188.§) akkor beszélhetünk,
ha valakit jogalap nélkül a birtokától megfosztanak, vagy

birtoklásában zavarják. A bejegyzési folyamattal kifejezett
célunk, hogy azon hálózatainknál, ahol az ingatlan tényleges, fizikai állapota eltér az ingatlan-nyilvántartásban rögzített adatoktól, ezt megszüntessük, és a kettôt egyezôvé tegyük. Az ilyen irányú eljárások tehát teljesen jogszerûek, a
birtokháborítás esete fogalmilag kizárt.
Miért ingyenesen terhelik meg az ingatlant? Kártalanítást, vagy a „villanyáram díjában” kompenzációt, kisajátítást, bármiféle térítést kérhet-e az ingatlan tulajdonos?
A Vet 172.§(3) szerint a vezetékjog ingatlan- nyilvántartásba való utólagos bejegyzése az ingatlannal kapcsolatban
többlet jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet, így nem
teremt jogalapot kártalanítási igény érvényesítésére sem.
Ezért semmiféle külön egyéb térítés sem igényelhetô.
Milyen feltételekkel kérheti a tulajdonos a vezeték kihelyezését az ingatlanáról?
A hálózat áthelyezésének jogszabályi feltételei: mûszakilag megvalósítható legyen, a kezdeményezô vállalja a vezeték áthelyezésének, átalakításának összes költségét, a hatóság jogerôs engedélye.
Az ingatlan használatát a vezetékjog ingatlan- nyilvántartásba való bejegyzése korlátozza-e?
A bejegyzés önmagában semmiképp
sem korlátozza az ingatlan használatát,
hiszen ezek a hálózatok több éve már ott
találhatók az egyes ingatlanokon. A valós helyzet és az ingatlan- nyilvántartás
kerül összhangba ezzel a folyamattal.
Új épület építésekor vagy meglévô átépítésekor, bôvítésekor hogyan kell figyelembe venni a vezetékjogot?
Az építés- hatósági eljárásokhoz (pl. új épület építése, régi bôvítése stb.) mindenképp közmûegyeztetés szükséges, tehát az új épület, építmény tervezésekor (bejegyzés nélkül is)
figyelembe kell venni annak az elektromos hálózathoz való
viszonyát, az élet és vagyonbiztonság miatt.
A vezetékjog tulajdoni lapon történt széljegyzését követôen benyújtandó pályázat, hitelfelvételi kérelem esetén mit tehet a tulajdonos?
A tulajdoni lapon történt széljegyek bejegyzését a Földhivatal azok érkezési sorrendjében végzi. Ezt a sorrendet nevezzük ranghelynek. Ez azt jelenti, hogy ha a vezetékjog bejegyzése iránti kérelem hamarabb érkezett (került széljegyre), akkor a hitelfelvételhez szükséges jelzálogjog bejegyzést csak a vezetékjog bejegyzése után végzi el a földhivatal.
Társaságunk nem kívánja akadályozni a tulajdonosok hitelfelvételét az utólagos bejegyeztetéssel, ezért amennyiben a
tulajdonos ranghelycserét kér, ehhez hozzájárulunk.
Ranghelycsere iránti kérelmüket levélben vagy faxon juttassák el a társaságunk által megbízott ELMÛ Nyrt. Ingatlangazdálkodási területéhez (1132.Bp. Váci u.72-74; e-mail: vezetekjog_jogi@elmu.hu). Szükség van a következôkre: ingatlan pontos címe, helyrajzi száma; több tulajdonos esetén mindegyikük hozzájárulása a rangcseréhez; a
kérelmezô elérhetôségei. Társaságunknak 15 napon belül
kell válaszolnia a felé írásban tett megkeresésekre. Bár
ranghelycsere iránti kérelmüket igyekszünk a lehetô legrövidebb idôn belül megválaszolni, több napos átfutási idôvel
kell számolniuk. A ranghelycsere költségeit a tulajdonosnak
kell viselnie.
ELMÛ Nyrt.
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Tájékoztató a 2011. évi kötelezô
népszámlálásról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Felsôpakony
Községben a népszámlálás rendben lezajlott. Köszönöm a
felelôsségteljes adatszolgáltatást mindazoknak, akik október 1. és 31. között, akár elektronikus, akár papír kérdôívet
töltöttek ki, vagy a számlálóbiztosnak válaszoltak, valamint
köszönöm a megértést és türelmet a közfeladatukat végzô
munkatársaink iránt.
Köszönettel tartozom a népszámlálás elôkészítésében és
végrehajtásában közremûködô felülvizsgálóknak és számlálóbiztosoknak, hogy az adatszolgáltatással kapcsolatos törvényben foglalt feladataikat lelkiismeretesen, precízen és
kitartóan végezték.
A KSH tájékoztatása alapján a népszámlálási adatok feldolgozása hamarosan megkezdôdik – az adatvédelmi szabályok szigorú betartásával. Az elôzetes adatok 2012 tavaszán
várhatók, míg a végleges adatok közzététele a jövô év végétôl kezdôdik meg.
dr. Kökény Katalin települési népszámlálási felelôs

Tapasztalatok a népszámlálással
kapcsolatban
Felsôpakonyon is sikeresen befejezôdött a népszámlálás.
Az alábbi néhány sorban szeretnénk tájékoztatni a kedves
Olvasókat az összeírás során szerzett tapasztalatokról.
Mint ahogyan arra számítottunk is, a számlálóbiztosokkal
kapcsolatban nem érkezett panasz. Mindegyikük jól felkészült volt és emberileg is a legmegfelelôbb személyek kapták e felelôsségteljes munkát.
A számlálóbiztosok mindegyike felsôpakonyi lakos (a
Polgármesteri Hivatal, vagy intézményének dolgozója, pedagógus, faluvédô), tehát sokan ismerik ôket, a népszámlálásról a médiák reklámaiból mindenki értesült. Mégis volt
néhány lakótársunk aki megnehezítette a dolgukat. Néhány
címet többször is fel kellett keresniük, –a bedobott értesítések ellenére- mire végre hajlandó volt az ott lakó „szóba állni” a számlálóbiztossal, vagy csak szuahéli (?) nyelven
akart kommunikálni. Volt olyan hely is ahová nem engedték
be, hanem a kapuban váratták. Aztán a sok hibával kitöltött
kérdôívet a kerítésen át adták ki… Volt aki szinte személyes
sértésnek vette a kérdéseket, pedig azokat nem a számlálóbiztosok találták ki. Ôk csak a munkájukat végezték (és
közben különbözô emberi jellemeket ismertek meg). Volt
olyan eset is, hogy – érthetetlen módon- jó ismerôsük is lekezelôen viselkedett velük.
De a fentiek ellenére elmondható, hogy a felsôpakonyi
lakosok nagy többsége kedvesen, felkészülten fogadta a
számláló biztosokat. Sok helyen kávéval, teával is kínálták
ôket, a kérdésekre szívesen válaszoltak. A több oldalas
kérdôívek kitöltése elég sok idôt vett igénybe, de a válaszadók nagy többsége ennek ellenére is türelmes volt . A címek közötti eligazodásban is segítôkészen álltak a számlálóbiztos rendelkezésére az ott lakók, néhányan át is kísérték
a másik címre, vagy üzeneteket adtak át. Voltak akik szívesen elbeszélgettek volna hosszasabban is, de sajnos az
összeíróknak arra már nem maradt ideje.
Ezúton is köszönetet mondunk minden kedves felsôpakonyi lakosnak, aki együttmûködésével segítette a népszámlálás sikeres és gyors lebonyolítását. Köszönjük az emberséges magatartást és a megértést.
A Népszámlálásban résztvevôk
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TISZTELT LAKOSSÁG!
Tájékoztatom Önöket, hogy Felsôpakony Község
Polgármesteri Hivatala ünnepi ügyfélfogadási ideje
az alábbiak szerint alakul.
ZÁRVA TART
2011. december 23-án (pénteken)
2011. december 27-én (kedden)
2011. december 30-án (pénteken)
08.00-12.00 óráig nyitva tart
2011. december 28-án (szerda)
2011. december 29-én (csütörtök)
Megértésüket köszönöm: dr. Kökény Katalin jegyzô

TÁJÉKOZTATÓ
SAJTÓ-HELYREIGAZÍTÁSI PER
A György & Tamás Kft. 2011. 05.12-én sajtó-helyreigazítási kérelemmel fordult a „Felsôpakonyi Agora” szerkesztô bizottságához. A cég nevében eljárva Tamás Tamás
elôadta, hogy a „Felsôpakonyi Agora” elnevezésû önkormányzati lap 2011. áprilisi számában Sztancs János polgármester által jegyzett „Polgármesteri tájékoztató a képviselô-testület munkájáról” elnevezésû cikkben közölt állítások valótlanok, és egyúttal kérte a szóban forgó cikk
helyreigazítását az önkormányzati lap következô számában. (Itt jegyezzük meg, hogy a szóban forgó cikkben nem
került említésre a sajtó-helyreigazítást kérvényezô társaság
neve.) Mivel a szerkesztô bizottságnak nem állt módjában
megítélni a cikkben közölt állítások valóságtartalmát, ezért
az önkormányzathoz továbbították a György & Tamás Kft.
kérelmét.
Önkormányzatunk továbbra is fenntartotta azon álláspontját, amely szerint a cikkben közölt állítások megfelelnek a valóságnak, ezért a kérvényezett helyreigazítást nem
állt módunkban leközölni. Ezt követôen a György & Tamás Kft.(felperes), pert indított a „Felsôpakonyi Agora”
szerkesztô bizottsága (alperes) ellen. Az elsô tárgyalásra
2011. 06. 24-én került sor, amelyen önkormányzatunk nem
volt jelen, képviseletünket Dr. Soós Andrea ügyvédnô látta
el. Az elsô tárgyalás során az önkormányzat számára kedvezôtlen ítélet született. Természetesen a törvényben biztosított jogunkkal élve, az ügyvédnôvel történt megbeszélést
követôen fellebbeztünk az ítélet ellen. A bíróság elfogadta
a fellebbezésünket és 2011. október 27. napjára tûzte ki a
második tárgyalást, amelyen Sztancs János polgármester
és Horváth Gergely alpolgármester is részt vett. A másodfokú eljárás keretében a Fôvárosi Ítélôtábla megváltoztatva az elsô fokon született döntést, elutasította a György &
Tamás Kft. sajtó-helyreigazítási kérelmét, és önkormányzatunk fellebbezésének adott helyt. A másodfokon meghozott ítélet értelmében a tárgyi ügy jogerôsen lezárásra került, továbbá a bíróság a György & Tamás Kft.-t az ügy folyamán keletkezett perköltség megfizetésére kötelezte.
Sztancs János
polgármester

Horváth Gergely
alpolgármester
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VÍZRÔL, SZENNYRÔL RÖVIDEN
Felsôpakony község ivóviz- és
szennyvízhálózatát a Kövüz Nonprofit Kft. üzemelteti. Az önkormányzat a gazdasági társaság vezetésére pályázatot írt ki, melyet
jelen sorok írója nyert meg. Az
ügyvezetôi teendôket 2011. szeptember 1-tôl látom el.
Köszöntöm a kedves Olvasókat.
Czinege Istvánnak hívnak, a szakmai múltamat tekintve
elôször a Tigáz Zrt. alkalmazásában dolgoztam mûvezetôként, majd a M+A Kft.-nél, mint építésvezetô. A
Felsôpakonyon kiépített víz- és csatornarendszert egészen
jól ismerem, hiszen volt szerencsém jelen lenni a vízrendszer kivitelezésénél.
Munkámat 1998-tól a Kocsérvíz Kft.-nél, majd 1999-tôl
az Inárcsvíz Kft.-nél, mint ügyvezetô végzem. Legfôbb feladataim közé mindig is a víz és vákuumos szennyvízcsatorna megfelelô és hatékony üzemeltetése tartozott, a lehetô legoptimálisabb lakossági árak kialakítása mellett. Ezen szemléletemet a Kövüz Kft. élén is érvényesíteni szeretném, hiszen meggyôzôdésem, hogy a megfelelô lakossági szolgáltatás nyújtásához biztos mûszaki és gazdasági alapok szükségeltetnek.
A felsôpakonyi vízmû átadás-átvételekor észleltem, hogy
a víz és a csatornahálózat nem megfelelôen mûködik, számos hiányosságot tapasztaltam. A hiányosságok az üzemeltetés mûszaki és gazdasági részét is érintették. Általánosságban elmondható, hogy a gazdasági társaság rossz anyagi
helyzetben van.
A közel 10.000.000 Ft hitel, a több mint 5.000.000 Ft kiegyenlítetlen szállítói tartozás és a közel 29.000.000 Ft (!)
kintlévôség nagyban behatárolja mûködésünket. A Nemzeti
Adó -és Vámhivatal által fenntartott inkasszó az átvétel óta
feloldásra került bankszámlánkról, a tartozást rendeztük.
A hiányosságok többsége pótlásra, rendezésre került, illetve folyamatban van. A lehetôségeinkhez képest pótoljuk
a mûszaki berendezések, vezetékek elmaradt karbantartását,
felújítását, modernizálását is.
Az eltelt náhány hónap üzemeltetési tapasztalatai:
● A vízmûrendszer megépítése jó, a vízminôség javítása
érdekében, valamint a karbantartás hiánya miatt felújítani és
korszerûsíteni szükséges (szivattyúk, szelepek, vezérlés,
villanyhálózat).
● A vízmû kezelôépületének, zártkamráinak festése, valamint a víztorony tisztasági festése fontos, esedékessé vált
feladat.
● Az üzemeltetési engedélyek felülvizsgálata, az esetlegesen hiányzó dokumentációk beszerzése szükséges.
● A csatornahálózaton szintén az elmaradt karbantartások
végett felújításokat kell végezni (vezérlôrendszer, szivattyúk felújítása, villanyhálózat javítása).
● A Vasút utcánál lévô új lakóparknál a szippantós kocsival történô szennyvízszállítást meg kell szüntetni, szennyvíz átemelôt kell létesíteni a megépült derítô akna helyére,
amelyet csatlakoztatni kell a már meglévô rendszerhez. Az
elmaradt vezeték megépítését el kell végezni. A szennyvízcsatorna mûködéséhez szükséges üzemeltetési engedélyek
felülvizsgálata szintén elengedhetetlen feladatunk.
● A Kövüz Kft. alkalmazásában álló kollégáim munkájának hatékonyabbá és gyorsabbá tétele érdekében bizonyos
változtatások szükségesek a csatornarendszeren, amelyek
megvalósulása esetén energiát, ezáltal pénzt spórolhatunk
meg, illetve a rendszer mûszaki szempontból átláthatóbb,
ésszerûbb és szakszerûbb mûködést eredményez.

Legfôbb feladatomnak a pénzügyi, gazdasági helyzet
rendbetételét és a víz, illetve csatornahálózat szakszerû és
költséghatékony üzemeltetését tûztem ki. Mindezek mellett
optimális szinten kell meghatározni a fogyasztói árakat is.
Ügyfélfogadás:
Hétfôn:
15-18 óráig Szabó Magda Könyvtár és Községi Ház
Szerda: 9-15 óráig Központi iroda
(Felsôpakony, Tsz. dûlô u. 1.)
Pénteken: 8-12 óráig Központi iroda
Telefon: 06-29-517-260, 06-20-520-8871
Hibabejelentés:
Vízmûtelep - 2363 Felsôpakony, Tsz Dûlô 1.
Telefonon/faxon: 06/29 317-182, 06/29 517-260
Éjjel-nappal mûködô ügyeleti telefonszámon:
06-20-521-5959
E-mail: kovuz@freemail.hu
Felhívom a Tisztelt Fogyasztók figyelmét, hogy aki eddig
nem végezte el a vízóra téliesítését, az feltétlenül tegye
meg. Kérem a lakosokat figyeljenek arra, hogy a szilárd
hulladékokat, és az egyéb, nem szennyvíznek minôsülô folyadékokat NE engedjék a rendszerbe, mert ezek jelentôs
problémát okozhatnak mind az üzemeltetônek, mind pedig
a fogyasztónak. Megkérem a Tisztelt Lakosokat, hogy az év
végi vízóra leolvasások alkalmával szíveskedjenek együttmûködni kollégáimmal. Kérdés és észrevétel esetén a megjelölt elérhetôségek valamelyikén állunk szíves rendelkezésükre.
Köszönettel és tisztelettel:
Czinege István
ügyvezetô - Kövüz Nonprofit Kft.
/// Személyes találkozó
telefonon történt egyeztetés után tel.:06-20-5498-210 ///

100. évforduló az .A.S.A. háza táján
Az FCC, az .A.S.A. cégcsoport tulajdonosa a várossal
közösen idén ünnepli az elsô szolgáltatási szerzôdést,
amely a cég és Barcelona városa között köttetett 1911ben. A cég azóta, immár 100 éve végzi a szóban forgó csatornatisztítási szolgáltatást.
A 20. század alatt Barcelona a világgal együtt sokat változott, de az FCC állandó partnernek bizonyult a fejlôdés során.
Ma a legrégebbi fenti szolgáltatáson kívül még számos egyéb
szolgáltatással járul hozzá a modern metropolisz életéhez, így
például parkgondozással, szökôkutak és szabadidôs létesítmények, játszóterek üzemeltetésével, hulladékgyûjtéssel és
–kezeléssel is foglalkoznak Barcelonában.
José Luis de la Torre, az FCC elnöke szerint a 100 éven át
fennálló szerzôdés és szolgáltatás hûen tükrözi a cégcsoport
azon célját, hogy hosszú távú üzleti kapcsolatokat építsen ki,
és bizonyítja, hogy a cég képes a partnerek egy évszázad során jelentôsen változó igényeihez is alkalmazkodni. Erre törekszik azonban a cégcsoport minden leányvállalata is, amely az
.A.S.A. által kiszolgált településekkel együtt világszerte 5.000
városban nyújt hasonló szolgáltatásokat.
A magyarországi .A.S.A. ilyen hosszú múltra nem tekinthet
vissza, de a nosztalgia már minket is környékezhet, amikor
visszatekintünk a cég életének elmúlt több mint másfél évtizedére.
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Tisztelt felsôpakonyi utazóközönség!

TÁJÉKOZTATÓ

Az elmúlt hetekben számos panasz érkezett hivatalunkhoz a vonatok késésével, kimaradásával, illetôleg a nem
elegendô számú vasúti kocsival közlekedô szerelvényekhez
kapcsolódóan.
Az elmúlt idôszakban már többször jeleztük a MÁV Zrt.
illetékesei felé, hogy a Budapest,
Nyugati pályaudvar és Lajosmizse között közlekedô személyvonatokkal sok esetben adódik
probléma, ez az esetek döntô
többségében a reggeli idôszakot
érinti.
A MÁV Zrt. válaszaiban mindig biztosított minket arról, hogy
mindent megtesznek a közlekedés zavartalansága érdekében,
ennek ellenére az elôre nem látható hibák miatt elôfordulhat a nem menetrend szerinti vonatközlekedés.
A településünket érintô probléma mielôbbi rendezése érdekében levélben kértük az ügy kivizsgálását, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium azonban lapzártáig megkeresésünkre nem ragált. Amennyiben kézhez kapjuk a minisztérium válaszlevelét tájékoztatjuk Önöket az ügy kimenetelérôl.
Felsôpakony Község Önkormányzata

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a GKM
122/2004. (X. 15.) rendelete szerint a villamos szabadvezeték biztonsági övezetének környezetében levô fák, bokrok
ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelôje) köteles rendszeresen
eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik. A hivatkozott rendelet alapján önkormányzatunk a
település közterületein lévô azon fákat (bokrokat), amelyek a
villamosenergia-vezetékek közelében találhatók, illetve érintésvédelmi szempontból veszélyt jelentenek, minden elôzetes
értesítés nélkül legallyazza, illetve kivágja. Az említett munkálatokra azért is szükség van, mert a vezetéket megközelítô
hajtások balesetet (áramütést), illetve hosszabb-rövidebb ideig tartó szolgáltatás kiesést okozhatnak. Önkormányzatunk
az említett munkálatokat folyamatosan végzi, az esetlegesen
okozott kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük.
Mikor van a vezetékhez túl közel a növényzet?
· Kisfeszültségû csupasz hálózat esetén 1,25 m
· Középfeszültségû (1-35 kV-os) 2 m
· Nagyfeszültségû (120 kV-os) vezeték esetében 4 m távolságot kell tartani a legkedvezôtlenebb esetben is (pl. az ágak
szélviharból vagy jegesedésbôl származó lehajlásánál).
A növényzetet olyan állapotban kell tartani, hogy a következô gallyazásig - a növekedést is figyelembe véve - ezek a
távolságok biztonságosan meglegyenek.
Felsôpakony Község Önkormányzata
Horváth Gergely alpolgármester

Országos kampány indult a fejtetvesség megelôzése érdekében
A fejtetves gyermek kezelése a szülô feladata és kötelessége. Ha a szülô az irtás és fertôtlenítés kötelezettségének
nem tesz eleget, akkor köteles tûrni, hogy a tetû- és serkementesítést az egészségügyi szervek elvégezzék.
A fejtetû az óvodák réme, bár valljuk be,
nem csak az óvodáké, hiszen bárkit megfertôzhet, kortól, nemtôl, szociális és higiéniai
körülményektôl függetlenül. Mi azt gondoljuk,
hogy a fejtetvesség nem szégyen, a fejtetves
gyermekek kezelése azonban elsôdlegesen –
az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. Törvény 73.§ (2) bekezdésének megfelelôen- a
szülô feladata és kötelessége.
Szerepünk a megelôzésben lehet, s ennek
egyik módja a szülô tájékoztatása, jelen esetben az újság
hasábjain. Így többekhez jut el az információ.
Mit kell tudni a fejtetûrôl?
A fejtetû 2-3 mm hosszú, kampókban végzôdô 3 pár lábbal, mely alkalmassá teszi az erôs kapaszkodásra. A
fejbôrön él, jellemzôen a fül mögött vagy a tarkó táján.
Vérszívó, nyálmirigye véralvadásgátló, értágító, és viszketést kiváltó anyagokat tartalmaz, ezért a csípés helyén pirosodás, duzzanat látható. A fejtetvek nem terjesztenek vírusos vagy bakteriális fertôzéseket. A viszketés miatt azonban a gyakori vakaródzás felsebezheti a bôrt, ennek következtében másodlagos fertôzés, esetleg gennyesedés keletkezhet.
Petéit, az ovális alakú úgynevezett serkéket a hajszál tövén rakja le. Mivel a haj havonta kb. 1 – 1,5 cm.-t nô, ezért
a serkék a fejbôrtôl való távolságából lehet következtetni a
fertôzés kezdetének idôpontjára. A fejtetû 6 – 8 hétig életFelsôpakony – 2011. november–december

képes. A kifejlett nôstény fejtetû naponta 10 petét is lerak,
amelyek 7 – 10 nap alatt fejlôdnek ki.
A fejtetû elsôdlegesen a haj hajjal történô érintkezése útján terjed. A fejtetû nem repül, nem ugrik. „csak mászik”.
Mindezek tudatában néhány praktikus tanács:
ha már a tetvesség bekövetkezik fontos a
serkék eltávolítása az újrafertôzés elkerülése
érdekében. Ennek egyik eszköze lehet a
gyógyszertárban beszerezhetô, sûrû fogazatú
speciális tetûfésû. Természetesen eszköz nélkül, körömmel is lehúzhatók a serkék.
Vegyszermentes megelôzô és irtószerek:
Paranit, ami a kókuszolaj- kivonattal és az
illó ánizsolajjal meggátolja a tetû légzését. Már 15 percen
belül hatni kezd, fellazítja a hajra tapadó serkéket is, és
gazdaságos, mivel 100 ml- es kiszerelés kb. 8 kezelésre
elegendô.
Hedrin, ami bôrbarát, szagtalan, könnyen használható,
nem tartalmaz szerves foszfátokat.
Felhívnám továbbá mindenki figyelmét a visszafertôzés
veszélyére!
Ha felbukkan a fejtetû a családtagok ellenôrzô vizsgálata is szükséges, mivel a kezelésnek semmi értelme, ha csak
egy fertôzött családtagot kezelnek, a többieket /fertôzötteket/ pedig nem.
A család által használt fésûk, sapkák, ágynemû stb.
fertôtlenítésére is gondolni kell.
Remélem tudtam segíteni a megelôzésben, óvodásaink
és a dolgozók nevében mindenki együttmûködését elôre
megköszönve:
Dobosné Kerepeczki Mária - óvodavezetô
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Az advent, a karácsonyra készülôdés, a
várakozás örömökben gazdag ideje
A világon mindenhol másképp készülnek az ünnepre. A mi
magyar karácsonyi szokásainkban sok régi hagyomány él.
Ilyen például mikor a karácsonyi asztalnál az apa annyi részre vág egy almát, ahányan az asztal körül ülnek. Mindenkinek ad egy szeletet és azt mondja:
„Ha hosszú útra mégy,
és eltévedsz,
gondolj azokra,
akikkel almát ettél karácsonykor.”
A saját családi hagyományok megteremtése a fiatal pár
egyik fontos teendôje, lehetôleg még az elsô baba megszületése elôtt, hiszen a kicsi már ebbe a harmonikus „ünneplésbe” nô bele. Mivel mindent a szüleitôl tanul, ugyanúgy az ô
feladata lesz majdan ünnepelni tanítani.
A gyerekeknek nincs is más kívánsága ilyenkor, mint hogy
a hétköznapok rohanása, idegeskedése helyett nyugalom és vidámság vegye körül az ünnepeken. Haszontalan, laza együttlétre vágyik a szüleivel. Kioktatás, fegyelmezés, kiabálás
nélkül, társasjátékkal, mesekönyvekkel, hóemberépítéssel. Hogy ezen a
pár napon ne számítson, hogy köszönt-e elég hangosan a szomszéd
néninek, sôt, az ô szempontjából teljesen mindegy, hogy van-e hatfogásos vacsora és ragyog-e a lakás, azt
viszont észreveszi, ha a fáradt anyuka vagy apuka beküldi ôt a szobájába, hogy játsszon szépen egyedül. A mindenki igényeit figyelembevevô szokásrendszer kialakítása ideális esetben arra
szolgál, hogy az ünnepek alatt a család jól érezze magát. Lehet társasjátékozni, kártyázni, régi fényképeket nézegetni
vagy –bármily hihetetlenül hangzik is- csak ülni és beszélgetni.
Nálunk az óvodában a gyerekekkel ezekben az idôkben karácsonyi zenéket, történeteket hallgatunk, péntekenként közösen meggyújtjuk az adventi koszorú gyertyáit, adventi naptárral tesszük követhetôvé, élményszerûvé a napok múlását. Verselünk, énekelünk, s Luca napon búzát ültetünk, amit karácsonyig közösen gondozunk. Diót törünk, mákot darálunk,
mézeskalácsot sütünk, mákos nudlit készítünk, melyet késôbb
jóízûen elfogyasztunk. Napjainkat a készülôdés öröme, az
ajándékkészítés, a várakozás szépsége és izgalma tölti be.
Népi betlehemest játszunk és álmunkban elképzeljük, milyen szép lesz a karácsonyfánk, ahol majd közös énekléssel,
csodáljuk a csillagszórók mesebeli fényét.
Mi óvodás szülôk otthon is sokat tehetünk azért, hogy
az ünnepvárás emlékezetes legyen!
„Kisült-e már a kalácsom,”
Vajon kisül-e az a kalács, amit karácsonykor az asztalra tehetnénk?! Nosza, kedves szülôk, legyen ez egy közös családi
program. Nézegessenek közösen szakácskönyveket ( a
könyvtárban rengeteg újság is van tele ötletekkel, az sem baj
ha tavalyi ), hogyan is nézzen ki az a kalács. Vásárolják meg
közösen a hozzávalókat, keressék elô a formákat és az advent
bármelyik hétvégéjén süssék meg azt a kalácsot.
Vagy az is lehet, hogy a kalács mézeskalács lesz, mert az
díszesebb, hosszabb ideig is eláll? Teljesen mindegy. A lényeg az, hogy közösen készült és még a nagymamának, a
kedves szomszéd néninek is jut belôle. Finom, illatos, meleg
konyhákat kívánok mindenkinek.
Éva óvó néni

Újszülöttek:
Jónás Gréta 10.06.
Kánai János Kornél 10.10.
Czier Regina 10.23.
Misák Márkó Martin 10.26.
Jakus Kamilla 10.28.
Branyiczki Hanga 11.05.

Ismét Egészségnap volt
az alsóban
Idén is megrendezésre került az Egészségnap az alsós diákok számára. A program ebben az évben is színesnek és izgalmasnak bizonyult. A gyerekek forgószínpad szerûen járhatták be az egyes helyszíneket.
Erika néni volt a sportfelelôs, alaposan meg is mozgatta a
kicsiket, a fejük búbjától a talpukig.
Ezután Tünde néninél pihenhették ki a fáradalmaikat,
Makk Marci kalandjait megcsodálva. A vetítés során sok
hasznos információt megtudhattak a kicsik az egészséges
életmódról, végül a digitális táblán ôk maguk színezhették ki
az Egészségnap helyszíneit szimbolizáló léggömböket.
Éva néninél az egészséges és kerülendô ételeket rajzolhatták le a gyereket, majd ezek felkerültek egy nagy plakátra, és
meg is beszélték, melyiket miért érdemes fogyasztani és miért ártalmasak a szervezetünk számára.
Zsuzsa néninél, a Teáházban finomabbnál finomabb teákat
kóstolhattunk. Szóba került az is, miért olyan egészséges eledel a méz.

Ezután a Salátabár következett, ahol néhány szorgos szülô
már reggel óta azon tüsténkedett, hogy elkészítse a gyerekeknek az egészséges étkeket. Utólag is nagyon köszönjük a segítségüket! Külön köszönetet mondunk az Eisberg Hungary
Kft.-nek, aki a salátákat biztosította az Egészségnaphoz, s
aki az elmúlt években is minden Egészségnapunk lebonyolítását segítette.
Kriszta nénivel és a védô néniékkel számos téma terítékre
került. A fogápoláson át a tisztálkodáson keresztül a testmozgásig, csupa-csupa olyan dolog, ami segíthet az egészségesebb életmód kialakításában.
És hogy a megszerzett tudás ne vessen kárba, a diákok Balázs Marika néninél egy Egészségvédelmi TOTO-n bizonyíthatták, milyen tájékozottak is ebben a témakörben.
A hangulat idén is remek volt. Sok-sok mosoly , mozgás,
érdekes feladatok, egészséges ételek és italok garantálták a
sikert. Köszönet a pedagógusoknak is a lelkiismeretes munkáért!
Ivett néni
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Mit kínált az ôsz a Herman Ottó Általános Iskolában?
Iskolánkban az Állatok Világnapjával indult az október.
Hagyományaink szerint idén is számos program és elôadás
várta a résztvevôket. Zárásként pedig az otthonról elhozott
háziállatok szépségét és kedvességét csodálhattuk meg egy
verseny keretein belül.
Az ôsz elmaradhatatlan eseménye a futóverseny alsóban
és felsôben egyaránt. A nagyok számára idén kibôvítettük
néhány egyéb versenyszámmal e sporteseményt. A hosszútávfutáson kívül lehetett indulni rövidtávon és váltófutásban
is. A nagyszerû megmérettetésen a következô eredmények
születtek:
Alsó tagozaton:
1. osztály
1. Nagy Nikoletta -/- 1. Farkas Bendegúz
2. Kovács Dorka -/- 2. Erdei Balázs
3. Berecz Bernadett -/- 3. Füg Erik
2. osztály
1. Fazekas Laura -/- 1. Mózer Nikolasz
2. Bernáth Szilvia -/- 2. Békési Attila, Lôrincz Botond
3. Kôvágó Kitti -/- 3. Erdei Márk
3. osztály
1. Komáromi Szabina -/- 1. Hajas Bálint
2. Gyöngyösi Bernadett -/- 2. Fazekas Norbert
3. Gombik Barbara -/- 3. Láber András
4. osztály
1. Fülöp Réka -/- 1. Pótfi Áron
2. Nagy Dominik, Oláh Georgina -/- 2. Balogh Alex
3. Jócsák Lilla -/- 3. Puskás Dávid
Felsô tagozaton:
5. osztály
1. Szabó Dorottya -/- 1. Forstner László
2. Papp Csengele -/- 2. Korcsmáros Tamás
3. Kaszala Mária -/- 3. Szabó Bence
6. osztály
1. Matisz Orsolya -/- 1. Imre Dániel
2. Nagy Dóra -/- 2. Benkóczki Ádám
3. Kalmár Szimonetta -/- 3. Forstner Tamás és Németh Szabolcs
7. osztály
1. Kocsis Henrietta -/- 1. Weszelszky Tamás
2. Orosz Bettina -/- 2. Kiss László
3. Cirják Gréta -/- 3. Rácz Attila
3. Nagy Loretta Kitti
8. osztály
1. Pálinkás Alexandra -/- 1. Mészáros Richárd
2. Illés Orsolya -/- 2. Kovács Vajk
3. Kaszala Rebeka -/- 3. Láber Attila
Váltófutás
5-6. évfolyam
I. Matisz Orsolya - Fürst Luca - Oláh Hajnalka - Nagy Martina
I. Benkóczki Ádám – Sebôk Dávid – Imre Dániel – Kánai Atilla
II. Häger Mercédesz – Papp Csengele – Vida Rebeka –
Bencze Bettina
II. Forstner László – Kaszala Mária – Szabó Dorottya –
Korcsmáros Tamás
III. Nagy Dóra – Kóródi Beatrix – Deák Viktória – Bucsi Ilona
III. Forstner Tamás – Gyôri Gergô – Berecz Dávid –
Csóka Csenger Bendegúz
7-8. évfolyam
I. Hojer Kristóf – Mészáros Richárd – Albrecht Róbert –
Bisi Gyula

Felsôpakony – 2011. november–december

I. Palotai Dániel – Orosz Bettina – Kocsis Henrietta
– Benkóczki Dávid
II. Dani József – Láber Attila – Fitos Kornél – Illés Orsolya
II. Varga Dóra – Nagy Enikô – Tancsik Dóra
– Pálinkás Alexandra
A hulladékgyûjtés is elengedhetetlen része az ôszi hónapoknak. A gyerekek és a szülôk fáradhatatlan munkájának
köszönhetôen rengeteg papír- és fémhulladék gyûlt össze.
Köszönet érte! Az osztályok között a következô sorrend alakult ki:
Alsó tagozat
Papír
Fém
4.o.
1049 kg
3.a.
90 kg
3.a.
880 kg
1.a.
40 kg
1.b.
226 kg
3.b.
178 kg
2.a.
129 kg
1.a.
63 kg
2.b.
38 kg

Felsô tagozat
Papír
Fém
5.o.
1742 kg 7.o. 150 kg
6.b.
1353 kg 5.o. 125 kg
7.o.
638 kg 8.a. 50 kg
6.a.
603 kg 6.b.
5 kg
8.b.
60 kg
8.a.
50 kg

A hónap közepén ismét elindult a „3D-s buszjárat” az
Aréna Plázába. A rendkívüli érdeklôdés miatt két buszra
volt szükség, hogy mindenki élvezhesse a remek elôadást, a
Vadon kölykei címmel.
Köszönjük Erika néninek a nagyszerû szórakozási lehetôséget!
A már korábban pályázati úton megnyert kirándulások
legközelebbi állomása Farmos volt. Az ötödik osztály és az
alsó tagozatosok örömmel számoltak be az érdekes elôadásokról és a tanösvény nyújtotta élményekrôl, melyeket e túra alkalmával tettek magukévá a diákok és osztályfônökeik.
A következô alkalomra februárban kerül sor, melyet izgatottan várunk.
Az október 23-ai forradalomra emlékeztünk diákjainkkal
az iskola tornatermében. Színvonalas és megható mûsoruk
méltó megemlékezés volt az 1956-os áldozatokra és a szabadságért folytatott küzdelmes harcukra. Köszönjük Rozika
néninek és a szereplô diákoknak, hogy átélhettük az akkori
eseményeket!
Az ôszi szünet elôtti utolsó nap a Nyolcadikosoké volt.
Nem hiányozhatott a jókedv, a kacagás, a sport és a finom
ételek sem. Szülôk, pedagógusok, és a hamarosan búcsúzó
nyolcadikosok felejthetetlen napja volt ez. Rozika néniék
megfûszerezték még egy Sportéjszakával is, mely egész
szombat reggelig tartott.
A hetedikeseknek sem volt okuk panaszra, hiszen Dia néni számháborúzni vitte ôket a közeli makkosba. Ez a régi,
kedves játék ismét virágkorát éli a mai gyerekek közt is,
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hisz hol lehetne egy jobbat játszani, mint kint a gyönyörû
természetben.
Novemberben is folytatódott az iskolai programok szervezése. Az alsó tagozatosok Ócsára látogattak, ahol a Vuk
címû elôadást tekintették meg. A nagyszerû színészek remek játéka még szórakoztatóbb lett azáltal, hogy a gyerekeket is bevonták a mûsorba.
Szintén ebben a hónapban vált aktuálissá a pályaválasztási szülôi értekezlet. Összesen nyolc középiskolából érkeztek
hozzánk vendégek, hogy bemutassák saját iskolájukat, és
fontos információkkal lássák el a szülôket és a továbbtanulni vágyó gyermekeiket.
Az alsó tagozatosok egy pénteki napon, melyen a tanulók
az egészséges életmóddal és táplálkozással ismerkedtek
meg. Megtanulták, hogyan építhetik be mindennapjaikba a
megszerzett ismereteket. Az Egészségnap több helyszínen
zajlott. Errôl bôvebben Ivett néni cikkében olvashatnak a
kedves Olvasók.
Az ôsz utolsó hónapja ezzel még nem ért véget. Volt Orgonakoncert és Csodák Palotája kirándulás is, melyekrôl a
késôbbiekben teszünk említést.
Elöljáróban néhány decemberi eseményrôl, melyeket
szintén a következô számban részletezünk: Megérkezik a
Mikulás, lesz Bolhapiac, Luca disco és Karácsonyi Ünnepély is.
További két fontos eseményt is szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani: December 14-én, szerdán gyere velünk a Nemzeti Színházba a Pecsenyehattyú és más mesék címû
elôadásra. Az elôadás 15.00-kor kezdôdik. Indulás autóbusszal az iskola elôl 14.00-kor. A kirándulás összköltsége
2500 Ft. Jelentkezni lehet az osztályfônököknél, Wareczki
Erika néninél és Ica néninél a nevelôiben.
Honlapunkon számos fénykép illusztrálja iskolai életünket és további információkat is találhatnak, ha ellátogatnak
http://iskola.felsopakony.hu lapra.
Máténé Virág Rita

Asztalitenisz bajnokság
2011. december 10-én (szombaton)
a Herman Ottó Általános Iskola tornatermében.
A kezdés idôpontja: 9 óra
Nevezési díj: 2000 Ft
Minden érdeklôdôt
szeretettel várunk!

Ha itt lettél volna…
…Kedves Olvasó, október végétôl immár a téli idôszámításnak megfelelôen 5 órára jöttél volna a nyárból gyorsan
téliesre fordult idôben és valószínûleg a fûtött padsorokban
kerestél volna helyet.
Az idôjárási helyzetképet követôen kérjük, elôször is olvassák el az október 2-i, a tószegiek búcsúmeghívása alkalmából tett zarándokút élménybeszámolóját Berencsiné Marika testvérünk tollából:
„A Szolnok megyei falu és a járási székhely, Nagykáta
egyházközösségét több éves barátság köti össze; közös plébánosukat szeretettel és segítôkészséggel veszik körül,
melynek ékes bizonyítéka a búcsú megszervezése. Hasonló
szeretettel fogadták a zarándokokat is. Az irigylésre méltóan feldíszített templomban celebrált szentmisén a prédikáció oly gyönyörû volt, hogy lelki feltöltôdést ajándékozott a
híveknek. Csodálatos élmény volt részt venni a templom
körüli körmenetben a Máriás lányokkal; plébánosunk, Gábor atya elhozta a fáradhatatlan munkájával készített, szenteket ábrázoló negyven zászlót, hogy még meghittebbé tegye az ünnepi felvonulást.
A tószegiek vendégszeretete példaértékû! Kicsi faluban
nagy szeretet lakozik az emberek szívében: az összefogás
az összetartozás bizonyítéka. Hivatalok vezetôi, vállalkozók, nyugdíjasok, jelen volt a falu apraja-nagyja. Nem túlzás azt mondani: példát vehetünk, mert itt nincs széthúzás!
Nagyon jól éreztük magunkat és lelkileg gazdagodva, jó
tapasztalatokkal indultunk haza. Szívesen megyünk máskor
is, ha meghívnak.”
Mindenszentek elôtti csütörtökön a szentmise elôtt felszentelésre került a templomkert sarkán, az Eötvös utca és a
Petôfi utca keresztezôdésében felállított ökumenikus kereszt. Az Eötvös utcát tekinthetjük a temetô felé vezetô útnak, és aki valamely oknál fogva nem tud vagy nem akarja
a temetôig a hosszú utat megtenni, az elhelyezhet egy mécsest és elmondhat egy imát az eltávozott szerettéért vagy
szeretteiért. Ökomenikus kereszt lévén a más vallásúak számára is kínál egy helyet, ahol megállhatnak egy röpke áhítatra.
Csütörtökön, szentmise elôtt? Igen! Az újságban kicsit
késésben vagyunk (elnézést!), de most pótolva a lemaradást, ezúton tudatjuk, hogy a továbbiakban csütörtökön délutánonként öt órakor is lesz szentmise.
Nyilván más rovatban is megjelenik majd, de e helyütt is
közhírré tesszük, hogy plébánosunk, dr. Hefler Gábor atya
Révész Ferenc emlékdíjban részesült! Ezúton is gratulálunk
neki!
Itt az Advent és immár mondhatjuk, hogy hagyományunkhoz híven idén is négy család gyújtja majd meg a
templomban elhelyezett adventi gyertyákat a szentmisék
kezdetén.
A karácsonyi és újévi ünnepkör miserendje itt az újságban egy külön helyen részletesen is megtekinthetô.
Régen hívtuk fel már a figyelmet a templommal kapcsolatos elektronikus elérhetôségekre, ahol naprakész információkkal szolgálunk. Íme két lehetôség: a falu hivatalos honlapján az egyházak menüpont alatt: http://www.felsopakony.hu/egyhazak/katolikus címen, illetve az országos miserend portálon a felsôpakonyi templom oldalán: a
http://www.miserend.hu/?templom=439 címen.
Tekintettel arra, hogy karácsony elôtt újabb Agora már
nem jelenik meg, ezúton kívánunk minden kedves Olvasónknak kegyelemmel teljes, békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és boldogságban, egészségben, szeretetben gazdag
új évet!
Pethô Imre

2011. november–december – Felsôpakony
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AZ ÉLET JELKÉPEI
Ez a cikk karácsony elôtt fog megjelenni, így most egy
hosszabb idôt kell összefoglalni az egyházi életünkbôl.
Karácsonyra már befejezôdik az eddigi egész éven át tartó egyháztörténeti sorozat. A Krisztus alkotta örökségbe
beletartozik minden Ó- és Újszövetségi Bibliát kezében tartó ember.
Ezért ez a sorozat nem lehetett más, csak olyan sorozat,
amelyben nagy tapintattal kitértünk az ortodox, és a protestáns testvéreinkre is. Októberben két alkalommal a reformátorokról esett szó a katolikus templomban.
Luterrôl a „torony élményét” hallottuk. Ez a történet
duplán torony élmény, hiszen valóban egy toronyban történt, de úgy is toronyélmény, hogy az átélôjének ez volt élete csúcs élménye. A neves reformátor itt értelmezte úgy a
Biblia Rom.l,17-et, hogy az lelkének megnyugvást eredményezett.
Kálvinról, mint jogi képzettségû
emberrôl azt hallhattuk, hogy mély
demokratikus érzékkel úgy formálta
meg közösségeinek szervezetét, hogy
az máig érvényben van. „Azt is hangsúlyozta, hogy minden hívônek tisztelni kell a látható egyházat és meg
kell maradnia abban, annak minden
gyengesége ellenére is, a láthatatlan
egyház, Krisztus teste miatt. Mert végül is egy egyház létezik, s eme
egyetlen egység feje: Jézus Krisztus.”
Természetesen a reformátorokon kívül ezer féle dologról szó esett, pl. a
zsinatokról, a gyarló egyházi vezetôkrôl, a megújulási folyamatokról, vallásháborúkról, megbékélésekrôl stb.
Advent elsô vasárnapjával egy új sorozat kezdôdik: Így
élni jó! - Ez egy lelkiatyai lélekgondozói sorozat lesz. Azt
szeretnénk megmutatni, hogy mi a helyes emberi élet, s hogyan kell arra buktatók után is rátalálni.
A helyes emberi élet, az elsôsorban is élet! Az életnek
vannak jelképei, és jelképekkel gazdag ünnepei.
Ezek mindegyike az életet hirdeti, az életet akarja, az
életre bátorít. Mi úgy gondoljuk, hogy ma már egyáltalán
nem az ijesztésre alapul az egyházi tanítás, hanem inkább a
bátorításra, nem azt keresi, ami szétválaszt, ami különbözô,
hanem azt ami összeköt, ami azonos például a felekezetek
közötti stílusban. S ha valami nem azonos, azt legalábbis a
mi köreinkben mostanában úgy említjük, hogy más felekezetek más véleményen vannak. Ez az említés részünkrôl inkább tényszerû, nem pedig minôsítô.
Például a Mindenszentek és a Halottak napja nem közös ünnepünk protestáns testvéreinkkel, de még ebben is
van közös. Közös az, hogy ezekben a napokban mindenki,
mondhatni minden ember kimegy a temetôbe és visz virágot szerettei sírjára. Észre kell vennünk, hogy mindez
mindenszentek napján történik, nem a halottak napján.
Az eltávozott szeretteinkre mi vallásos emberek úgy gondolunk, mint akik már Istennél élnek. Ez a vágyunk, ezért
imádkozunk. A nem vallásos emberek is az élô emlékekre
gondolnak, a jó cselekedetek megmaradó életértékeire. A
halált általánosságban legyôzi az élet. A természet minden
tél utáni tavaszban megújul, újjáéled. Ebben minden ember
hihet, ez minden ember pozitív életérzését megalapozhatja..
A Krisztust követô keresztény élet a személyes élet megmaradásában is hisz. Ezt hozta nekünk Krisztus.
Mi az ökumené és az életakarás szempontjait szem
elôtt tartva felállítottuk a Feltámadott keresztjét. Azon-
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nal észre lehet venni, hogy a kereszten nincsen Krisztus test,
corpus /latin szóval/. A feltámadáskor levetett és otthagyott
lepel van mintegy feldobva a keresztfára, laparannyal ráírva, hogy FELTÁMADTAM. Ez nem lehet ijesztô, nem lehet temetôi hangulatot árasztó, hiszen éppen ezt akarja kikerülni. Protestáns templomainkban /pl. a gyáliban a szószék
felett a legszebb természetes megvilágításban/ lehet látni
stilizált kereszt ábrázolást. Ugyancsak lehet látni több református templomban bibliai szavakat, mondatokat szépen
megformált betûkkel kiírva. Hát ezt tettük mi is!
Még nincs teljesen kész az élet szimbólum: A kereszt mögé majd kovácsolt vasból még oda kell tenni a felkelô napot, ami igazán az élet szimbóluma, már ôsi idôktôl kezdve.
A templomunk belsejében levô faragott oltárkép is ezzel a
szimbólummal él. A Fájdalmas anya mögött ott van a kálvária a felkelô nappal a háttérben.
Ugyancsak ezt a gondolatot szolgálja
a templom kerten belül tavaszra elhelyezendô életnagyságú Feltámadt Krisztus szobor. Krisztus már
leszállt a keresztrôl, csak egy üzenetet hagyott ott.
A történelmi egyházak /zsidó testvéreket kivéve/ egyforma tartalommal ünneplik a karácsonyt. Isten Fia
hosszas várakozás után a földre született és megosztotta velünk az emberi életet. Ez önmagában egy óriási
bátorítás: Az emberi élet bármilyen
gyarló is néha, sok szörnyûségre képes, mégsem annyira rossz, hogy Isten egészen elvetné. Az
emberi élet felmagasztalásának legnagyobb ünnepe a
karácsony. A karácsony jelképe a karácsonyfa. Ez nem
akármilyen fa. Örökzöld fa. Zöldell télen nyáron egyformán. Nem lombhullató. Valóban kivágva is, meleg otthonainkban is egy-két hétig megtartja elevenségét, zöldségét.
Ezért az életet hirdeti a maga természetes megjelenésével
hívônek, nem hívônek egyaránt. „Jessze termô ága kivirágozék”- hirdeti az ószövetségi Szentírás, és a szép karácsonyi énekeink. Mindenszentek estéjén virágot viszünk szeretteinknek. A virág az eleven színével az életet hirdeti. Karácsonykor pedig értékes és hasznos ajándéktárgyakat viszünk szeretteinknek. Legtöbb helyen egy lelki csokor, egy
jó cselekedet csokor is jár a szülôknek ilyenkor.
Így lesz teljes az ünnep.
Ó szép fenyô, ó szép fenyô, / Oly kedves minden ágad,…
Te zöld vagy míg a nyár tüzel, / És zöld ha téli hó föd el.
Ó szép fenyô, ó szép fenyô, / De jó hogy mindig zöldellsz.
Ó zöld fenyô, ó zöld fenyô, / Kis ágad mit súg nékem?…
Ki hittel él, ki nem inog, / az mindig újra gyôzni fog.
Ó bölcs fenyô, ó bölcs fenyô, / Oly kedves minden ágad.
Adja Isten minden családnak, hogy a karácsony az életigenlés ünnepe legyen számukra. Manapság erre az életigenlésre igencsak bátorítani kell. Különösen az ünnepek alkalmával fájó az, hogy jó néhány család nem tud az ünnephez méltó bôségben együtt lenni .
Éppen ezért bátorítanám az embereket egy kicsit nagyobb
figyelmességre, rokoni, baráti, munkahelyi bôkezûségre.
Amit lehet mi is megteszünk a magunk háza táján e tekintetben.
Tisztelettel Hefler Gábor plébános
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A KATOLIKUS TEMPLOM ÜNNEPI MISERENDJE
Adventkor a szentmisék idôpontja megegyezik
a vasárnapi miserenddel! Este 5 óra!
December 11. Vasárnap
Lelkigyakorlatos szentmise vendégatyával.
Gyónási lehetôség 4 órától. Szentmise 5 órakor.
December 24. Szombat
Szenteste
Este 10 órakor „éjféli mise”.
/Elôtte fél 10-tôl az iskolás gyermekek pásztorjátéka./
December 25. Vasárnap
KARÁCSONY, Jézus születésének ünnepe.
Délelôtt fél 12 órakor ünnepi szentmise.
December 26. Hétfô
Szent István elsô vértanú ünnepe
Délelôtt fél 12 órakor szentmise.
/Elôtte az óvodás gyermekek pásztorjátéka./

ÉV VÉGI ÉS ÚJÉVI MISEREND
December 31. Szombat
Este fél 5 órakor szentmise.
Év végi hálaadás.
2012. Január 1. Vasárnap
ÚJÉV, Szûz Mária Isten anyja
Délelôtt fél 12 órakor ünnepi szentmise.
2012. Január 8. Vasárnap
Urunk megjelenése, Vízkereszt
Este 5 órakor szentmise.
Tájékoztatjuk a kedves híveinket, hogy a vasárnapi
szentmisék idôpontja 2012-ben is
- a tavaszi óraátállításig - változatlan: este 5 óra!
KEGYELMEKBEN GAZDAG KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK
MINDENKINEK!
Hefler Gábor plébános
és munkatársai

Református gyülekezetünk életébôl…
Hála Istennek, gazdag, eseménydús programunk volt október hónapban! Idôrendi sorrendben, néhány mondattal
szeretnék ízelítôt adni a kedves Olvasónak, mi mindennek
örvendhettünk az elmúlt idôszakban. Íme:
2011. október 2. Hálaadó alkalom délelôtt, és gyülekezeti program délután a templom 7 éves évfordulóján.
A vasárnap délelôtti istentiszteleten adtunk hálát a már 7
évvel ezelôtt átadott új templomért és harangokért.
Az ünnepi istentiszteleten GULYÁS LÁSZLÓ ny. monori református lelkipásztor hirdette Istennek Igéjét. Prédikációjában Jeremiás próféta könyvébôl többek között azt a
gondolatot emelte ki, hogy a hívô ember számára létfontosság az élô Istennel való kapcsolat, s ez legfôképpen a gyülekezet közösségében építhetô és gyakorolható. A rendszeresen Isten Igéjét hallgató gyülekezeti tag olyanná lehet, mint
a víz mellé ültetett fa, ami zöldell és üde, s a gyülekezet
olyanná válhat, mint a folyamatosan gondozott virágos kert,
amiben lehet gyönyörködni. Az alkalom végén felcsendült
az énekkar ajkán a szép Hallelujah ének: „Halld az ég harangi zengnek, messze földön szerte szét, hírül adva mindeneknek, Isten szent üzenetét!”.
Délután folytatódott a program. Vetítettképes elôadás
hangzott el: Van-e a házasságnak alternatívája (létjogosultsága)?
KOMJÁTHY KÁROLY, a Bibliai Házassággondozó
Szolgálat munkatársa egy nagyszerû elôadást tartott, bizony
minden házaspárnak és házasság elôtt álló fiataloknak is
szeretettel ajánljuk ezt az elôadást! (A felvétel elkérhetô, a
lelkészi hivatalból!) A feltett kérdésekre is választ kaptak a
jelenlévôk, majd szeretetvendégséggel zárult ez a szép nap!

volt. Hétfôtôl péntekig esténként a Márk evangéliumából
olvasott fel egy-egy bibliai történetet, melyen keresztül arra
a kérdésre kereste és adta meg a válasz, ami a A HÉT TÉMÁJA volt: LEHET-E A MAI VILÁGBAN JÉZUSSAL
EGY ÚTON MARADNI? HA IGEN, AKKOR EZ MILYEN VÁLTOZÁST HOZ AZ ÉLETEMBEN? A szívhez szóló, életünkre nagyon is vonatkoztatható, éppen aktuális igehirdetések formálták gondolkozásunkat és közelebb
vittek Isten Igéjén keresztül Jézus Krisztushoz. Az alkalmak
elôtt a heti énekünket: Hogyha Jézussal mégy, és Igéje ad
fényt c. éneket énekeltük, melynek refrénjét már a hét közepén szinte kívülrôl tudtuk: … „Bízz és engedj, légy csak engedelmes, Bízva hû Jézusodban, Boldog életed lesz!” Öröm
volt látni és tapasztalni, hogy esténként 60-70 ember szomjasan hallgatta Isten Igéjét, és az
alkalmak végén az állófogadásos
szeretetvendégségen olyan jóízûen fogyasztották a gyülekezeti
tagjaink által készített finomabbnál finomabb szendvicseket, süteményeket és teát. (Itt is megköszönöm mindazok szeretetét és segítségét, akik ebben részt vettek!) A
jelenlévôk egy Igés kártyát is kaptak ajándékba. Az énekkar két este is örömmel szolgált. Az evangélizációs hét a vasárnapi úrvacsoraosztással fejezôdött be.

2011. október 3-7.
EVANGÉLIZÁCIÓS HÉT

2011. október 16.
Idôsek, özvegyek gyülekezeti napja.
Errôl Szabó Magdolna presbiterünk tollából olvashatnak
részletesebben.

Október elsô hetében tartottuk
a szokásos ôszi evangélizációs
hetünket. Idei vendég igehirdetô
CSELÉNYI LÁSZLÓ, a Magyar
Belmisszió Biatorbágy vezetôje

EGYHÁZKÖZSÉGI VÁLASZTÓI KÖZGYÛLÉS 2011. OKTÓBER 30. A Magyarországi Református Egyházban 2000-tôl 6 éves ciklusokban választják meg a gyülekezetek a gondnokot és a presbitereket. Mivel a második
ciklus 1011. december 31-én lejár, minden református gyü-
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Idôsek napja a református
gyülekezetben
Mit ér az ember, ha idôs?

lekezetben ez év ôszén a választást végre kell hajtani. Ennek tett eleget a Felsôpakonyi Református Missziói Egyházközség gyülekezete. A jelölések során kialakult, hogy
kik vállalják, illetve kik azok, akik különbözô okok miatt
nem vállalták a jelölést. A presbitérium 2011. október 30-ra
tûzte ki a választást. A lelkipásztor a választás elôtti vasárnapon bemutatta a jelölteket. 2011. október 30-án, az istentisztelet keretében a Választói Bizottság tagjai (Kalas Béláné, Varga János és Vizi János elnök) közremûködésével szabályszerûen megtörtént a választás. Az Egyházi Törvény
elôírásainak megfelelô módon, a gyülekezet jelenlévô szavazati joggal bíró tagjainak szavazata alapján, a következô
jelöltek kerültek be a Presbitériumba: Szabó Magdolna,
Bernáth Józsefné és Csipak István, Fitos Róbertné, Fitos
Levente, Nagy Károly.
Pótpresbiter helyet ért el: Fülöpné Sólyom Erzsébet,
Dobai József, Nagy Károlyné.
Gondnok: Fitos Levente
A megválasztott presbitérium mandátuma 6 év, 2012.
01.01-tôl 2017. 12.31.-ig tart. Az eskütételre 2012. január
8-án kerül sor, az istentisztelet részeként. Isten áldását kérjük a megválasztott Presbitérium felelôsségteljes munkájára
és szolgálatára!
2011. október 31. Reformáció
ünnepi istentisztelet Az ünnepi alkalom a reformátorokról való megemlékezéssel kezdôdött. Fülöp
Alexandra szavalata következett,
aki Boros Gergely: Még egy Reformációt c. versét mondta el. Az
énekkar Greg Scheer: Isten népe c.
mûvét énekelte 4 szólamban, vezényelt: Ács Zoltánné. Az énekkar
szolgálatát Fülöp Gyula szavalata
követte. Vizi János lelkipásztor
igehirdetése a reformáció alapelveirôl szólt: Sola scriptura: egyedül a Szentírás legyen életünk
zsinórmértéke. Sola fide: Egyedül hit által értjük meg Isten
akaratát. Sola gratia: Egyedül kegyelembôl van üdvösségünk, és solus Christus: egyedül Jézus Krisztus által lehet
örök életünk, az ô kereszten végzett áldozata árán. Ha mindezeket komolyan vesszük, így lesz áldás az életünkön. (A
reformációról az elôzô számban írtam cikket deformáció
vagy reformáció? címmel.) Az igehirdetést követôen a lelkipásztor emléklappal és Igével köszöntötte a jubiláló presbitereket. Szabó Magdolna, Gál Istvánné és Kézi Mihályné is
5 éve töltötték be presbiteri tisztségüket. Fitos Levente
gondnok a következô vasárnap ugyanebben a köszöntésben
részesült. Úrvacsorai közösséggel fejezôdött be a reformátusok nagy ünnepe: a Reformációi istentisztelet.
Vizi János lelkipásztor
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2010. ôszén gyülekezetünk presbitériuma elhatározta,
hogy minden évben egy napot gyülekezetünk idôs, beteg,
magányos tagjainak szentel. Így került sor 2011. október
19-én másodszor az Idôsek napjának megrendezésére. Ez
nem azt jelenti, hogy év közben nem gondolunk rájuk. Örülünk, ha ott vannak alkalmainkon, meglátogatjuk ôket, ha
betegek, imádságban hordozzuk ôket.
Ezen a napon azonban Isten Igéjével szeretnénk erôsíteni,
vigasztalni ôket, elgondolkozni azon, hogy mit ér az ember,
ha idôs. Az idô múlásával az ember ereje megfogyatkozik,
kevesebbet tud tenni. De az nem azt jelenti, hogy az ember
kevesebbet is ér.
Sokszor olyan jólesik egy-egy idôs emberrel elbeszélgetni. Sokat tanulhatunk tôlünk: tapasztalatot, életbölcsességet,
higgadtságot, jó kedélyt, szellemességet. Jó hazajönni a családba, ahol van egy idôs szülô vagy nagyszülô. Nem is
azért, mert tudnak még valamit tenni a családért, hanem
magáért a légkörért, amit árasztanak maguk körül. Vannak
olyan helyzetek az életben, amikor nem az a fontos, hogy
mit teszünk, hanem az, hogy kik vagyunk. Egy kiegyensúlyozott, békességet hordozó ember lecsendesíti maga körül
a viharokat is, a puszta jelenlétével. Isten arra szeretne megtanítani minket, hogy a puszta jelenlétünkbôl is áldások fakadjanak mások számára. Olyan jó volna megtanulni életünknek két formáját: fiatalnak lenni és idôs korban lenni.
Akik sokat idôznek Jézus lábainál, azok telítôdnek az ô lényével, és azokon Pál apostol szavaival élve Krisztus jó illata jelenik meg.
Mi lehetne ennél szebb program egy idôs ember számára,
mint Krisztus jó illatát árasztani maga körül?
Az idôs ember, ha nem tesz semmit, csak van, akkor is
érték.
Az idei alkalom egy köszöntôvel kezdôdött, majd Vizi
János lelkipásztor igehirdetése hangzott el. Az igehirdetés
alapja a Zsoltárok könyvének következô két Igéje volt:
„Isten közelsége oly igen jó nékem.” (Zsoltárok 73, 28)
„Az én lábamnak szövétneke a Te Igéd, és ösvényemnek
világossága.” (Zsoltárok 119, 105)
Az igehirdetést szavalatok, énekekbôl és egy bizonyságtételbôl álló mûsor követte.
Köszönetünket fejezzük ki a Darumadár kórus néhány
tagjának, akik megtiszteltek jelenlétükkel, és két, az alkalomnak megfelelô éneket adtak elô. A dalok címe: Elszaladtak az évek felettünk; Nyugdíjasok, nem öregek.
A szavalatok egy csokrot alkottak Túrmezei Erzsébet fordításaiból. Közülük megemlítenék néhány címet: A legnehezebb kérés; A magányt nem ismerem; Isten közelsége;
Mondd el Jézusnak. Öröm volt számunkra, hogy idôs testvéreink is részt vehettek mûsorunkban. Külön megemlítem
Füzi Györgyné, Nagy Gyuláné és Lázár Ferencné gyülekezeti tagjainkat.
A fiatalabb nemzedéket versmondással Tóthné Szabó Tímea képviselte, míg az egészen fiatal nemzedék sem maradt
ki: Vizi Gréta két dalt adott elô furulyán, Józsa Bence pedig
szavalatával a nagymamákat köszöntötte. A gyülekezet kórusa is külön készült az alkalomra. Elôadásukban felcsendült az Ó érthetetlen kegyelem spirituálé.
A mûsor végén a lelkipásztor minden résztvevônek egy
erre a napra emlékeztetô Igés lapot nyújtott át. Az alkalom
szeretetvendégséggel ért véget.
Szabó Magdolna presbiter
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KARÁCSONY ÜNNEPÉRE
Karácsony: születésnap
Az emberré lett Úr Jézus Krisztus születésnapja. Ôt ünnepeljük, ô legyen karácsonyi ünnepünk középpontjában! Ô nekünk Isten legnagyobb ajándéka. „Mert úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz ôbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16).
S „aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt
mindent?” (Rm. 8,32).
Emlékeztessen hát minket minden ajándék, amit kapunk,
Isten karácsonyi ajándékára! Legyen minden ajándék mögött, amit adunk az ezért való hálánk! És legfôképpen: ragadjuk meg igaz hittel, vagy becsüljük még jobban Isten ajándékát, Jézust, s mindazt, amit ô nekünk akar adni.
De jó lenne, ha az ünnepnapok alatt nem lenne olyan zsúfolt programunk, mint az ünnepek elôtti idôben. Jó lenne, ha
tudatosan szánnánk idôt a család tagjaival való ôszinte, vidám beszélgetésre. A gyerekekkel való örömteli játékra! S jó
lenne, ha magunk is megállnánk csendben a mi Urunk Istenünk elôtt, s számba vennénk: milyen ajándékokat kaptunk
már tôle, s miket kínál még nekünk. Ez tenné igazán gazdaggá a karácsonyunkat, s utána a hétköznapokat is – egész életünket.
Karácsony ünnepén az otthonodban vedd elô a Bibliát,
a karácsonyfa fényénél olvasd fel a karácsonyi történetet,
és köszönd meg Isten ajándékát. S amikor a templom harangja hívogat, menj el hálát adni és örvendezni a legnagyobb és legértékesebb ajándékért: az ÚR Jézus Krisztusért!
Ha csendben lennél
Ha csendben lennél…
Lenne rá okod, tán felfigyelnél, mint a pásztorok. Ôk hallottak és láttak, mert lehet az éjszakában angyaléneket hallani, csak a lélek csendje kell hozzá, mikor felülrôl jön az
üzenet, mikor VALAKI nyitja füledet, s az Ég, a Föld, a LÉLEK, az anyag beszélni kezd mind, vagy tiszta hangot ad.
Ha csendben lennél, szinte hallanád a molekulák termikus
zaját, sôt hallanál – a földi zaj helyett – égi igét és angyaléneket, szívig érôt és csodálatost, s véget nem érô ünnep jönne most! (Füle Lajos)
Vízi János református lelkipásztor

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindenkinek, aki férjem
és édesapánk búcsúztatóján részt vett a katolikus templomban,
vagy egyéb módon fejezte ki együttérzését.
Külön köszönetet mondunk Hefler Gábor tisztelendô úr mély
gondolataiért és az énekkar szerepléséért.
Konkoly család

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindenkinek, akik részt vettek
Lénárt Jánosné búcsúztatóján,
és lerótták kegyeletüket.
Köszönjük Dr. Borbély Istvánnak, Balassa Jánosné Évának és a gyáli orvosi ügyeletnek a
lelkiismeretes segítségnyújtást. Füzi Annamáriának és az
Elohim Kft dolgozóinak a búcsúztatás méltó lebonyolítását.
Felsôpakony Önkormányzatának pedig az együtt érzô
hozzáállást.
Lénárt család

A református gyülekezetben
a következô alkalmakat tarjuk az
elôttünk lévô ünnepekben:
Karácsonyi ünneprend:
December 18. vasárnap,
10.óra, Templom: Istentisztelet – Advent 4. vasárnapja,
Benne: Családok karácsonya – a gyermekek mûsorával.
December 22. csütörtök,
18 óra, Gyülekezeti terem:
Úrvacsorai elôkészítô istentisztelet.
December 23. péntek,
18 óra, Gyülekezeti terem:
Úrvacsorai elôkészítô istentisztelet.
December 24. szombat,
16 óra, Templom: Karácsony Szenteste istentisztelet.
December 25. vasárnap,
10 óra, Templom:
Karácsony ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.
December 26. hétfô,
10 óra, Templom:
Karácsony ünnepzáró istentisztelet úrvacsoraosztással.
Óévi utolsó és újévi elsô alkalmaink:
2011. december 31. szombat,
15 óra, Templom:
Óévzáró istentisztelet, gyülekezeti jelentéssel.
2012. január 1. vasárnap,
15 óra, Templom: Újévi istentisztelet, úrvacsoraosztással.
A Felsôpakonyi
Református Missziói Egyházközség
lelkipásztora és presbitériuma
minden kedves olvasónak kíván:
Istentôl gazdagon megáldott
karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendôt!
Vizi János református lelkipásztor

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindenkinek, akik elkísérték Trapp Jakabnét utolsó útján, és lerótták kegyeletüket.
Füzi Annamáriának és az Elohim Kft dolgozóinak a temetés méltó
lebonyolítását. Valamint a katolikus egyháznak és énekkarának
együtt érzô, ôszinte megemlékezését.
Trapp család

A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi
Ház ünnepi nyitva tartása:
Dec. 19-én technikai okok miatt zárva.
Dec. 23-án és 27-én zárva.
Dec. 28-án 10-tôl 16 óráig nyitva.
Dec. 29-én 10-tôl 16 óráig nyitva.
Dec. 30-án zárva.
2012 január 2-án 10 órakor nyitunk.
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES LÁTOGATÓNKNAK!
2011. november–december – Felsôpakony
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Pilisvörösvári kincsek
2011. november 8-án a felsôpakonyi Szabó Magda
Könyvtár és Közösségi Ház látta vendégül a pilisvörösvári
képzômûvészeket, akik a Pilisi Alkotó Kaptár Egyesület tagjaiként kiállításra hozták mûveiket. Huszonnyolc szebbnél
szebb festmény és grafikai alkotás, valamint néhány mesteri
kézzel alkotott kerámiakép és dísztárgy késztette elismerésre
a kiállítás látogatóit. Néhányan az alkotó mûvészek közül is
jelen voltak, közöttük Czeglédi Gizella festômûvész és
költô, a Pilisi Alkotó Képtár Egyesület elnöke, aki Hevesi
István intézményvezetô rövid megnyitója után a kiállított képek, alkotások mûvészeti és technikai elemzése mellett az alkotókról, technikájukról, mûvészeti stílusukról és pályájuk
alatt elért eredményeikrôl is beszámolt.
A kiállított képek mindegyike, bár minden alkotóé másmás stílusjegyeket hordozott, magasfokú mûvészi igényességrôl, szakmai tudásról tett bizonyságot. Kiss Kálmán (Pipacsos legelô, Kirándulók, Ladikos horgász) a természet
festôje, autodidakta mûvész, a hazai tájak iránt elkötelezett
alkotó. A Pipacsos legelô címû képe harsány, de mégis harmonikus színvilágú alkotás, finom átmenetei valahová a
végtelenbe vezetik a tekintetet. A Ladikos horgász víztükre
apró színes foltokban tükrözi vissza a partmenti fa dús
lombján átszûrôdô fényt, és szinte érezni lehet a nyári délután csendjét. Ugyanezt a nyugalmat árasztja
a Kirándulók címû képe is. Magyar Ari (Elárvulva, Agárdi miliô) ismert kiállító mûvész. 2009–tôl
napjainkig a kiállított képei mellett kifüggesztett
(munkásságára vonatkozó) tájékoztató szerint hazai, és külföldi (Ausztria, Kanada, Egyiptom, Ukrajna, Szlovákia, Lengyelország) önálló kiállításainak száma harmincnégy. Ausztriában, Bécsben galériát vezetett, tagja többek között a Bécsi Festôk Kultúrköre magyar szekciójának és az Osztrák Képzômûvészeti Alapnak. Elárvulva címû képén a magány szimbólumaként a gazdáját vesztett kutyát használja, a havas táj kiemeli
a kiszolgáltatottság érzését, amelyet némileg felold a képen
súlyponti helyet elfoglaló kereszt a corpussal, mint végsô
menedék. Az Agárdi miliô derûs, optimista kép három nyaraló gyerekkel, akik éppen visszajöttek a távolabbi strandról,
(erre utal a falhoz támasztott három kerékpár, és a száradó
törölközôk) és most élményeiket beszélik meg a forró nyári
délutánon. A kép a vörösnek és a zöldnek számtalan árnyalatát vonultatja fel, ezzel is a nyarat idézve. Czeglédi Gizella
három festménye látható a kiállításon (Ôsszel, Öröm a hóban, Hányadik nyár?). A kollekcióból nagyon hatásos az
Ôsszel címet viselô festmény sárga, barna, piros színeinek
sokféle árnyalata, a szôlôfürtök tompa kékje, az aranylóan
beáradó fény, amely kiemeli a festményen szereplô nôi arc
hamvas szépségét. Hasonlóan megragadó a Hányadik nyár?
címû alkotás szigorúan pontos szerkesztése és a fény-árnyék
viszonyok szinte fotografikus pontossága. Az Öröm a hóban
az egymásra találás költôi megfogalmazása, a szeretett pilisi
tájba helyezve. Az elnyújtott, fekvô formátum kiemeli a hátteret, kiterjedt panorámát biztosít, de minduntalan rávezeti a
tekintetet a középre helyezett fôtémára.
Kusztos Hajnalka csak egyetlen festménnyel, a Napraforgók kék vázában címûvel vett részt a kiállításon, de ez az
egy kép is bizonyította, hogy avatottan, nagy tehetséggel alkot, hiszen el tudja hitetni a szemlélôvel a vázában levô virágok szirmainak sokszínû játékát. Szinte látjuk, ahogy kavargó, sárga, piros, apró lángnyelvekhez hasonlóan hullámzanak a merev, zöld szárak, kelyhek fölött. Manherz Kovács
Gabriella hozta talán a legbôségesebb anyagot a kiállításra.
A kiállított képei (Teremtés, Szélmalomharc, Alföld, Tukánok, Életfa) sajátos technológiával készültek. Ezek kerámiaképek, színes zománcú féldombormûvek, nagy mesterségbe-
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li tudásról és kifinomult mûvészi érzékrôl vallanak. Az itt kiállított egyedi, kerámia dísztárgyaira, amelyek inkább (mert
funkcionális szerepük is lehet) iparmûvészeti kategóriába
tartoznak, az elôbbi megállapítások még fokozottabban igazak. S mert a tehetség minden bizonnyal öröklôdik, bizonyítja az, hogy Manherz Kovács Gabriella lánya Kovács
Sylvia is kiállító mûvész. Képei fekete-fehér grafikák, tusrajzok (Könnycsepp fa, Tigris, Borvarázs), vagy szénrajz
(Fonódás). A Könnycsepp fa és a Borvarázs lendületes grafika, mindkét mûben ott van a nô, félig rejtve, mint a Könnycsepp fa törzsét alkotó stilizált nôi akt, vagy a Borvarázs poharából felfelé kicsapódó nôi testet formázó folyadékörvény,
de a Tigris címû kép is tulajdonképpen az anyaságról szól. A
Fonódás a kapcsolatról, az egybetartozásról, az elválaszthatatlanságról szól, ezt példázza a figurák altestét szorosan
körbezáró drapéria is. Schranz Lajos és Orsovai Valéria
mûvészházaspár, mindketten több galériának is tagjai, külföldi kiállításaik is voltak Hollandiában, Németországban és
Olaszországban. Mindketten tagjai a Mûvészetbarátok
Egyesületének. Schranz Lajos kiállított mûvei (Vasárnap
délután, Balatoni séta, Faluvégen) nosztalgikus hangulatot
árasztanak. Képei idôutazások. Mintha a mûvész visszavágyna a „boldog békeidôk” korába, ahol harmóniát,
szépséget és nyugalmat keres. Ez tükrözôdik ezeken a finom pasztelles képeken. Orsovai Valéria
(Madonna, Virágos csendélet, Virágzás) a virágok szerelmese, legalább is ezt példázza a Virágos csendélet és a Virágzás címû festménye. Finom szín és árnyalat átmenetek a jellemzôek
ezekre a mûvekre, valamint a rendkívüli kompozíciós készség (Virágos csendélet). A Madonna címet
viselô festménye a keleti ikonok világát idézi. Kozek
Péter (Csikó, Nevelôtó, Skanzen, Gyertyafény) szintén autodidakta mûvész, rendkívüli tehetséggel. Realista festô. Bámulatosan finom ecsetkezeléssel dolgozik. A Gyertyafény címû képén, minden megfestett tárgy anyagszerûsége olyan,
hogy szinte tapintható valóság, a fények, a tükrözôdések
csak növelik ezt a varázst. Ez a finom, precíz technika jellemzi a Nevelôtó, a Skanzen és a Csikó címû képét is. A nézô
olvasva a képek mellé kitett tájékoztatót, nem akarja elhinni,
hogy csak kilenc éve fest.
A kiállítási megnyitón egy kis mûsor is elhangzott, amely
méltó volt ehhez a szép és gazdag kiállításhoz. Agócsné Polgár Aranka vezetésével kis zeneiskolásai a megnyitót követôen egy kedves kis népdalcsokrot adtak elô citerán, majd
Czeglédi Gizella elemzô beszéde után Agócsné Polgár
Aranka és Metzker Pál Carl Stamitz G-dúr duettjét és
Schedelile 1 Duo C-dúr címû mûvét játszotta hegedûn, a
tôlük megszokott igényes mûvészettel. A zeneszámok elhangzása után a jelenlevôk megtekintették a kiállított képeket, és elbeszélgettek a mûvészekkel, akik számára külön
meglepetést tartogatott a Felsôpakony Jövôjéért Egyesület
vezetôje Durkó Éva, egy-egy novelláskötettel ajándékozta
meg ôket.
Szép és tartalmas este volt. Akik tehették, eljöttek, és minden bizonnyal maradandó élménnyel tértek haza. Köszönjük
az alkotóknak, a szervezôknek az élményt, és kívánunk a
mûvészeknek maradandó alkotásokban gazdag pályát, mindannyiunk örömére.
Varga Imre Lajos

Gratulálunk Varga Imre Lajosnak, aki a
Nyugdíjasok Országos Szövetsége irodalmi
pályázatán KÜLÖNDÍJAT nyert!
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Kedves Szülôk! Nagyszülôk!
Ovisok, Iskolások, Nyugdíjasok!
Kedves Falunk lakói!
Furcsa a megszólítás, de biztosan érthetô lesz.
Kevesen, vagy sokan (?!) tudhatták Budai Csaba családjának kálváriáját.
Röviden: 2010-ben néhány héttel az elsô osztály kiváló
befejezése után Dominika nevû kislánya rosszul lett, kivizsgálások sora következett, majd a kislány kórházba került.
Rettenetes kór támadta meg a gyermeket: vírusos agyvelôgyulladás.
El kellett távolítani a koponyacsontból. (A szülôknek volt
mikor az élethez sem adtak vigaszt: Életben marad, de szellemileg…?!) El tudjuk ezeket a mondatokat képzelni? Ugye
rettenetes!?) Istennek hála a kislány túlélte, újra tanult járni,
beszélni, stb…. behozta az iskolában a lemaradást (Természetesen ez mind óriási akaraterôt, a család áldozatos anyagi
támogatását igényelte.)
Kb. 2 hete kiderült, hogy a „visszamûtött” koponyacsont
egyik darabja (Több részben vették ki és tárolták.) „eltûnt”,
felszívódott?!
Szóval nincs! A normális pótlás (implantáció) 1 millió Ft!
Hiába a dolgos, igyekvô apa, anya (akiknek az édesapja is
komoly beteg). A vállalkozó apának a munkáját segítô teherautót kellene eladnia, hogy Dominika mûtétét finanszírozni
tudják…
Ez a történet tudomására jutott az iskolai SZMK Elnökének: Tamás Péternének, aki azonnal felvette a kapcsolatot a
különbözô intézményekkel, a Vöröskereszttel, Nyugdíjas
Klubbal. Mindenki a segítségét ígérte az újabb mûtéti pénz
elôteremtéséhez.
Segítsük Dominikát!
A helyi Takarékban számlaszám is van 6550011600013149-61000034 BUDAINÉ HORVÁTH ILDIKÓ nevén
– Közvetlenül is lehet segíteni.
Több rendezvényre is szeretnénk elmenni.
Kézmûvesek, mûvészek, nyugdíjasok is segítséget ígértek.
Természetesen mindenrôl tud és mellénk állt a Polgármester úr is.
Tehát a gyûjtés, adakozás már elkezdôdött, és december
17-én, szombaton délután 3-kor az iskola tornateremben egy
„záró” mûsoros, kézmûves vásáros rendezvény lesz, „doboz”
persellyel. Volt már ilyen a településen több is. (Pl.: Árvizesek megsegítése, stb.) Elôtte lehet, hogy 1-1 doboz a boltokban is el lesz helyezve!
Kérjük figyeljék a plakátokat, kiírásokat is, és segítsenek!
Felsôpakony, 2011. nov. 13.
Budainé H. Ildikó édesanya és
Tamás Péterné, az SZMK elnöke

A Darumadár Nyugdíjas
Egyesület életébôl
Október 4-én kedden „Régen volt, hogy is volt…” címmel Lôrentei Erzsike klubvezetônk a könyvtárban elôadást,
illetve beszélgetést tartott az alsós napköziseknek a sok évvel ezelôtti Felsôpakonyról. Október 6-án csütörtökön az
énekkar próbája után klubdélután volt, ahol megemlékeztünk, beszélgettünk az Aradi Vértanúkról.
Október 8-án szombaton az óvodában megtartott tökfesztiválon gyönyörködtünk unokáinkkal, dédunokáinkkal a
szebbnél szebb alkotásokban. Az idô nem volt valami kedvezô. Sok-sok tökfilkóért vásároltunk finom sütiket.
Október 12-én fél 6-kor busszal indult a 17 fô operabérletes, hogy megnézze a Tosca c. csodálatos elôadást. Október
13-án délelôtt vonattal ment a Haller utcába a 10 fô Turai
Ida bérletes. Kellemes idô volt, sétálva mentünk a Nagyvárad térrôl. A „Svejk vagyok” c. mûsort Mikó István fôszereplésével élvezhettük. Október 18-án Kerekes Róbert magyar nóta énekesünk halálának búcsúztató ünnepségén -a
család, a barátok, a munkatársak – megható szavakkal emlékeztek meg életútjáról Gyálon, a meghívott klubtársak
vettek részt a búcsúztatón. Emlékét kegyelettel megôrizzük.
Október 18-án 17 órakor a klubban hárman voltak jelen a
Révész Ferenc-emlékdíjkiosztó ünnepségén.
Október 20-án énekkari próba és klubdélután volt, ahol
beszélgettünk arról, hogy Fazekasné Erzsike betöltötte a 80.
évét, vezetônk Lôrentei Erzsike telefonon köszöntötte fel és
meghívta a december 28-án tartandó évzáró bulinkra is.
Október 21-én este fél 6-kor az iskola tornatermében
megtartott ünnepségen vettünk részt az október 23-i forradalomra emlékezve. A mûsor után koszorúzás volt.
Október 27-én 50 klubtagunk az Operett Színházba ment,
a Csárdáskirálynô elôadására, ahol nagyon jól szórakoztak,
színvonalas mûsort láttak. A klubdélután elmaradt.
November 3-án Vezetôségi ülést tartottunk, majd énekkar
és klubdélután volt, amelyen Jankó Imrénket névnapja alkalmából Füzi Esztikénk verssel köszöntötte, Imrénk és
kedves felesége süti-ropival és finom italokkal látták vendégül a társaságot.
November 10-én énekkar és klubdélután volt, délelôtt ismét a Haller utcában jártak a Turai Ida bérletesek.
November 14-én a klubtagok elmentek megnézni az
Andrássy út 110-be a „Zelnik aranymaszkok” kiállítást. Ezt
a programot régóta tervezték már, mert a korábbi hírverés
felkeltette az érdeklôdésüket.
Jó sokáig élvezhettük az ôsz kellemes napsütéses idôszakát, csak mostanában kezdünk fûteni. Reméljük rövid lesz a
tél, habár az is a maga nemében gyönyörû, de fiatalon egész
másként „gyönyörû”. Egész télen a tavasz után vágyakozunk.
Mindenki, ha teheti fogyasszon sok vitamint, hogy a kedvezôtlen megfázás ne támadhassa meg szervezetünket.
Ezúton kívánok mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendôt!
Kovácsné Németh Ilona
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Edzôváltás után
Tóth Lászlót Wendler Gábor váltotta
Az ôszi szezon elsô felében hét mérkôzésen szerzett tíz
ponttal a hetedik helyen állt a Felsôpakony együttese,
amely nem sugallta azt, ami három fordulóval késôbb bekövetkezett: az edzôváltást. Három meccs, három vereség
és a csapat a tizenkettedik helyre esett vissza. Tóth László
vezetôedzô pedig a Budakalász elleni hazai zakót követôen nagyon korrekt lépésre szánta el magát:
– Sok mindennel próbálkoztam az elmúlt idôszakban, de
úgy érzem, nem tudom már mivel motiválni a játékosokat.
Új impulzusra van szüksége a csapatnak, és ha ezzel segítek, felajánlom a lemondásomat – indokolta döntését az
edzô.
A Felsôpakony KSE vezetôsége elfogadta a szakember
lemondását, és a hátralévô öt bajnoki mérkôzésre Wendler
Gábort, az FKSE rutinos labdarúgóját bízta meg az edzôi
feladatok ellátásával. Wendler köztudottan hatodik éve játékosa a pakonyi csapatnak, ráadásul Goran Kopunovics
érkezését megelôzôen játékos-edzôként már irányította a
szakmai munkát.
– Nem sok idôm volt gondolkodni azon, hogy a kialakult
helyzetben tudok-e segíteni a csapatnak, de úgy éreztem,
ha a vezetôség úgy látja jónak, nem mondhatok nemet a
felkérésre – mondta Wendler Gábor. – Sajnos az eredmények nem éppen úgy alakultak, ahogy azt elterveztem. Hajtásban, akarásban, hozzáállásban lépett elôre a csapat,
mindez azonban eredményekben eleddig csak a Hévízgyörk ellen mutatkozott meg igazán. Örkényben két nagy
ziccert hibáztunk el, majd a hazaiak találtak egy gólt, és
aztán már hiába támadtunk… Hévízgyörk sima meccs volt,
a csapat élvezte a játékot. Újlengyelben egy-nullnál kettôegynél is volt sanszunk az egyenlítésre, majd a bíró egy
érthetetlen tizenegyessel majd kiállítással alaposan belenyúlt a meccsbe. A Gödöllô elleni kettô-kettôn pedig megint kiütközött a csatárhiányunk. Sajnos vannak hiányposztjaink, és ráadásul Imrik Roland, Tóth Tamás és jómagam is kiestem sérülés miatt. A keretet tehetséges fiatal
labdarúgók alkotják, akik még nem kész játékosok, a kiélezett szituációkban nem mindig a legjobb döntést hozzák, de
az idô nekik dolgozik.
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Pest megyei I. osztály, ifjúságiak
8. forduló
Felsôpakony KSE-Sülysáp 2-2 (1-1) G: Tóth Á., Veibl
9. forduló
Veresegyház-Felsôpakony KSE 3-3 (1-1)
G: Petrás, Veibl, Fülöp
10. forduló
Felsôpakony KSE-Budakalász 2-2 (2-0) G: Veibl (2)
11. forduló
Örkény-Felsôpakony KSE 3-4 (2-3) G: Bódi (2), Fülöp, Veibl
12. forduló
Felsôpakony KSE-Hévízgyörk 8-0 (5-0)
G: Tóth Á. (3), Veibl (2), Bódi, Kormos, Tóth Á.
13. forduló
Újlengyel-Felsôpakony KSE 2-8 (1-2)
G: Veibl (2), Apró, Ignácz T., Kiss P., Kovács S., Nagy Sz., Tóth R.
14. forduló
Felsôpakony KSE-Gödöllô 1-3 (0-3) G: Fülöp
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A bajnokság állása
Bolha FTSE
14 13 0
Bagi TC ‘96
14 12 2
Gödöllôi Sport Klub
14 9 1
Budakalászi MSE
14 8 2
Pilisi LK-Legea
14 8 1
Verôce SE
14 7 3
Bugyi SE
14 6 3
Veresegyház VSK
14 6 1
Sülysáp KSK
14 5 4
Felsôpakony KSE
14 4 5
Kisnémedi
14 5 0
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Pest megyei III. osztály, Déli csoport
Üllô II-Felsôpakony KSE II 5-1 (1-1) G: Gombik
Tatárszentgyörgy-Felsôpakony KSE II 1-1 (1-0) G: Beláz
Felsôpakony KSE II-Szigetbecse 2-1 (1-0) G: Tóth R. (2)
Bugyi II-Felsôpakony KSE II 5-3 (5-2) G: Bors (2), Gombik
Pusztavacs-Felsôpakony KSE II 2-5 (1-2)
G: Török (2), Gombik, Baranyai, Virág
Felsôpakony KSE II-Ócsa 4-1 (3-0)
G: Beláz, Hajdú (öngól), Török, Wendler
Ecser-Felsôpakony KSE II 0-2 (0-0) G: Gombik, Virág

Pest megyei I. osztály
8. forduló
Felsôpakony KSE-Sülysáp 0-1 (0-1)
9. forduló
Veresegyház-Felsôpakony KSE 1-0 (1-0)
10. forduló
Felsôpakony KSE-Budakalász 1-3 (1-2)
G: Kerekes
11. forduló
Örkény-Felsôpakony KSE 1-0 (1-0)
12. forduló
Felsôpakony KSE-Hévízgyörk 7-1 (3-1)
G: Krajncz (4), Bors, Virág, Tóth T.
13. forduló
Újlengyel-Felsôpakony KSE 4-1 (1-0)
G: Villányi
14. forduló
Felsôpakony KSE-Gödöllô 2-2 (1-2)
G: Csapó, Szabó G.

A bajnokság állása
Alsónémedi SE
14 10 4
NK Kinizsi TL FC
14 10 3
Újlengyel DSE
14 8 2
Pilisi LK-Legea
14 6 6
Verôce SE
14 7 2
Veresegyház VSK
14 6 3
Budakalászi MSE
14 5 4
Gödöllôi Sport Klub
14 5 4
Bagi TC ‘96
14 5 3
Tárnok KSK
14 4 6
Kisnémedi
14 5 2
Felsôpakony KSE
14 3 5
Hévízgyörki SC
14 3 3
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A bajnokság állása
Üllô SE II.
13 9 2
Bugyi SE II.
13 9 1
Ecser SE
13 8 0
Szigetcsép SE
13 7 2
Felsôpakony KSE II. 13 7 1
Ócsa VSE
13 7 0
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U17, Ócsai csoport
Halásztelek-Felsôpakony KSE 4-2 (4-0) G: Ignácz T., Mózer
Felsôpakony KSE-Alsónémedi 2-2 (0-0) G: Csipak, Ignácz T.
Felsôpakony KSE-Újlengyel 7-2 (2-0)
G: Nagy Sz. (3), Kajor, Mózer, Nagy G., Petrás
Kakucs-Felsôpakony KSE 1-5 (0-2)
G: Kajor (2), Mózer (2), Nagy G.
Gyömrô-Felsôpakony KSE 1-0 (0-0)
Felsôpakony KSE-Kiskunlacháza 2-1 (1-1)
G: Kovács S. (2)
Taksony-Felsôpakony KSE 1-0 (0-0)
Felsôpakony KSE-Halásztelek 5-0 (2-0)
G: Kovács S. (3), Mózer, Nagy Sz.
1.
2.
3.
4.

Alsónémedi SE
Felsôpakony SK
Taksony SE
Gyömrôi SE

A bajnokság állása
12 9 1
13 9 1
13 9 1
13 8 1
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U13, Üllôi csoport
Hernád-Felsôpakony KSE 0-4 (0-0)
G: Benkóczi (3), Bagosi
Felsôpakony KSE-Örkény 0-2 (1-1)
FC Dabas-Felsôpakony KSE 2-0 (0-0)
Felsôpakony KSE-Újlengyel 1-2 (0-2) G: Hák
Gyömrô-Felsôpakony KSE 1-1 (1-0) G: Olajos
Felsôpakony KSE-Üllô 1-0 (0-0) G: Sultisz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A bajnokság állása
Örkény SE
10 9 0
FC Dabas
10 7 2
Újlengyel DSE
9 7 1
UFC Gyömrô
10 6 2
Maglódi TC
10 6 0
Felsôpakony KSE
10 4 2
Gyáli Lurkó SE
10 4 0
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Sikeres sportpályázat
Az MLSZ zöld utat adott a pakonyi
futballnak
A nyáron nagy lelkesedéssel fogadta a Felsôpakonyi
KSE vezetôsége a kormány döntését az új sporttörvény
kapcsán, hiszen ezzel lehetôsége nyílik a kisebb egyesületeknek arra, hogy mûködésükhöz további forrásokat
találjanak.
A PMLSZ szakmai segítségével egyesületünk is eljuttatta pályázatát az Magyar Labdarúgó Szövetséghez, és
immár örömmel mondhatjuk: a szövetség pozitívan értékelte törekvéseinket. A sikeres pályázat okán három millió forintig kaptunk jogosultságot arra, hogy a cégekkel,
vállalkozásokkal kötendô megállapodások alapján, az
általuk egyébként az állami kasszába befizetendô társasági adó egy részét célirányosan egyesületünk kapja
meg, és azt szigorú elszámolás közepette használja fel,
elsôsorban az utánpótlás nevelés területén.
Nagy János

Öregfiúk-bajnokság, Üllôi csoport
Felsôpakony KSE-Alsónémedi 1-1 (1-1) G: Gyôri A.
Bugyi-Felsôpakony KSE 3-2 (2-0) G: Gyôri A., Finta
Felsôpakony KSE-Inárcs 5-1 (3-0)
G: Gyôri A. (2), Beláz, Kruppai, Zsuk
Felsôpakony KSE-Sülysáp 3-5 (2-2)
G: Beláz, Gyôri A., Kruppai
Felsôpakony KSE-Tápiószecsô 2-1 (1-0)
G: Gyôri A., Finta
Felsôpakony KSE-Szigetszentmiklós 1-1 (0-0)
G: Finta
Hernád-Felsôpakony KSE 6-0 (2-0)
Alsónémedi-Felsôpakony KSE 1-3 (1-1)
G: Gyôri A., Beláz, Horváth Z.
Felsôpakony KSE-Bugyi 1-1 (0-1) G: Zsuk
Inárcs-Felsôpakony 3-2 (1-0)
G: Gyôri A., Finta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A bajnokság állása
Bugyi SE
10 7 3
Sülysáp KSK
9 7 0
Szigetszentmiklósi TK 10 5 3
Hernád SE
10 4 2
Tápiószecsô FC
9 4 1
Felsôpakony KSE
10 3 3
Inárcs VSE
10 1 2
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A forradalom ünnepén

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulójának megünneplésére október 21-én került sor. A hivatalos
ünnepség színhelye a Herman Ottó Általános Iskola tornaterme volt, ahol szép számmal jelentek meg településünk
ünnepelni kívánó polgárai. Pataki Rozália és Wareczki Sándorné által írt és betanított keretjáték, amelyet az iskola
nyolcadik osztályos tanulói adtak elô mély átérzéssel, egy, a
forradalom elôzményeit és a forradalmat egyaránt átélt, akkor még gyermekkorú szemtanú visszaemlékezése köré
épült fel. A
kor igazságtalanságait,
félelmeit
még nem tudatosan érzékelô proletárfiú különbékéje a kitelepített
gróflánnyal,
szembenállás a kor által
elvárt, a kitaszítottakkal szemben megkövetelt viselkedési normákkal.
Az én generációm, aki szintén gyerekként élte át ezt az
idôszakot, a kitelepítések, a gátlástalan államosítások, a
padláslesöprések éveit, ugyanígy megérzett valamit az emberekben bujkáló félelembôl és kiszolgáltatottságból. Az alföldi város, ahol éltem az ötvenes évek elején hirtelen tele
lett idegen emberekkel, akiket egy-egy kisajátított háznak a
hatóság által kiürített szobájába helyeztek el, míg a kuláknak minôsített család az istállóba vagy a nyári konyhába
szorult. Ezek az emberek, még szerencsések is voltak, csak
másodosztályú ellenségeknek tekintette ôket a hatalom, így
legalább nem kerültek internáló táborokba vagy a Hortobágyra. Többnyire tisztviselôk voltak, középosztálybeli emberek, akiknek akkor, ott megélhetést csak az Állami Gazdaság földjein végzett számukra szokatlan fizikai munka
nyújthatott. Hajdan volt egyetemi tanár, ügyvéd, katonatiszt
szedte a gyapotot, kapálta a kukoricát, és még örülnie is kellett a kapott lehetôségnek.
Nem volt sokkal szerencsésebb az osztályharcok gyôztese a munkásosztály sem. Besúgásoktól, névtelen feljelentésektôl rettegett mindenki. Sztálini mintára, a nagy vezér,
Rákosi Mátyás személyi kultusza az egekbe szökött. Ma
már nevetségesnek tûnik, de a vastaps és a skandálás nevének puszta említése esetén is kötelezô megnyilvánulási forma volt, és jaj volt annak, aki nem tapsolta vörösre a tenye-

rét, vagy csak halkan lelkesedett, másnap már ott volt a kockás füzetlapra írt névtelen tájékoztató,(pontosítva: feljelentés) az illetékes elvtárs asztalán.
Természetesen le lehetne írni, hogy mi minden történt
1950 és 1956 között a politikában, mik voltak az októberi
forradalom kiváltásához vezetô politikai és gazdasági okok.
Azt hiszem, hogy közmédiák, könyvek bôségesen elemezték az elmúlt években mindezt. Ennek ellenére sok még a
fehér folt, és miként a múlt rendszerben, most is, az egyes
események, történések megítélése, bemutatása nem mentes
az aktuálpolitikai hatásoktól. Pedig ideje lenne feltárni már,
hogy kik és ki vagy kik parancsára gyilkoltak embereket a
Kossuth téren, kik engedték ki a köztörvényeseket a börtönökbôl, és szót kellene ejteni a lincselésekrôl, amelyeknek
minden bizonnyal volt ártatlan áldozata is. Tudomásul kellene venni, hogy a fény mellett mindig ott van az árnyék is,
ha nem is beszélünk róla. Ez azonban nem csökkentheti ennek a forradalomnak a nagyszerûségét, egy kis szabadságszeretô nép heroikus küzdelmét. A forradalom akkor elbukott, mert a túlerô legyôzte. A forradalmárok legjobbjaira
bitó vagy börtön várt. A megtorlás következetes volt és kegyetlen. Közel háromszázezren, egy részük félve a megtorlástól, más részük a jobb élet reményében elhagyta az országot. S a történtekrôl csak az igazság mellôzésével volt
célszerû beszélni. Magyarországon visszaállt a „rend”, de a
forradalom és szabadságharc nem volt hiábavaló, eszméinek alapján végül létrejött a demokratikus rendszerváltás,
amely meghozta azt a személyi és gazdasági szabadságot,
amiért akkor harcba indultak.
A kis elôadás, ha néha áttételesen is, mindezt nagyon szépen érzékeltette. Az aláfestô Cseh Tamás dalok hangulata
tovább erôsítette a hatást. Az ünnepi szónok, Horváth Gergely alpolgármester történelmi visszatekintése, és az 1956os forradalommal kapcsolatos gondolatai méltók voltak az
ünnephez, ugyanúgy, mint a mûsort vezetô Hevesi István
gyermekként átélt 56-os emlékének felidézése. Az ünnepség végén, az intézmények és pártok vezetôi elhelyezték a
megemlékezés koszorúit a Mártírok Parkjában.

A hivatalos ünnepi rendezvényt követôen október 23-án,
egy kis ünnepség keretén belül leplezte le a Felsôpakony
Jövôjéért Egyesület azt a márványtáblát, amely a Mártírok
Parkjának falát díszíti, rajta Petôfi soraival „Hol sírjaink
domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett
mondják el szent neveinket”. Az ünnepi beszédet Fitos Dóra szavalata után Durkó Éva mondta el, tisztelettel adózva
beszédében mindazoknak a hôsöknek, akik „elhulltak a
vesztes oldalon..” A katolikus templom énekkara, Agócsné
Polgár Aranka vezetésével két szép énekkel járult hozzá az
ünnepi hangulathoz. Végezetül az ünnepséget imádság és a
Szózat zárta. Az áldozatok emlékére megcsendült a harang
– nyugodjanak békében!
Varga Imre Lajos
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PAK kiállítás (fotók: Varga Imre Lajos) Cikk a 14. oldalon.

Idén is kiosztásra kerültek a
Révész Ferenc-emlékdíjak
Révész Ferenc-életmûdíjat kapott Hefler Gábor atya az elmúlt 20 évnyi Felsôpakonyon
folytatott munkájáért, Horváth József és felesége
Lenke asszony a Felsôpakonyi civil életben
nyújtott sok anyagi és erkölcsi támogatásáért, és
a Mártírok Parkjának építése során tett áldozatos
munkájukért.
Bodzán Lajos a falunkban a közbiztonság növelése érdekében végzett munkájáért Révész Ferenc-emlékdíjban részesült.
Az idei évben rendhagyó módon Dr. Németh
Ilma Felsôpakony Szeretô Szíve díjat kapott a 22
évnyi odaadó háziorvosi munkájáért.
Minden díjazottnak gratulálunk, és kívánunk
számukra további sikeres éveket.
Kempf Károly Ignác ezúton is köszöni a Német Kisebbségi Önkormányzatnak a jelentôs
anyagi támogatást.
Rupp Ferenc
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Polgárôr beszámoló
2011, a fejlôdés éve. Talán így
tudnám legjobban összefoglalni a
polgárôrség 2011-es munkáját. A
közbiztonság növelése mellett
idén, mint már korábbi számainkban olvashatták, polgárôr bázist
építettünk. Ahogy láthatják, a
munkálatokkal már majdnem készen vagyunk. Felkerült a tetô,
bekerültek a nyílászárók, elkezdôdött a parkosítás. Mindenkiben felmerülhet a kérdés, hogy
mibôl is valósíthattuk meg mindezt. Felajánlásokból. Nagy örömünkre szolgált az, hogy mikor
elkezdtük hirdetni a ház építését,
szép számmal kerestek meg minket, hogy hogyan tudnának segíteni. Volt aki pénzbeli támogatással,
volt aki egyéb módon támogatott.
Nekik szeretnénk most köszönetet
mondani.
Köszönet illeti:
Balázs Györgyöt,
Baranyi Lukácsot,
Dr. Baranyiczki Róbertet,
Bednárik Gábort,
Berki Istvánt,
Bujáki Miklóst,
Czeczidlovszky Gábort,
Czirják Józsefet,
Farkas Istvánt,
Farkas Tibort,
Fazekas Ferencet,
Fazekas Szilárdot,
Fejes Lajosnét,
Gavló Jánost,

Hardi Zsuzsát,
Joker Sörözôt,
Jónás Fatelepet,
Jurászik Istvánt,
Kocsis Istvánt,
Kovács Mihályt,
Lakatos Erikát,
Leiner Zoltánt,
ifj. Mózsik Andrást,
Nagy Jánosnét,
Némethné Oláh Szilviát,
Oláh Zsoltot,
Orosz Istvánt,
Pelyvás Lászlót,
ifj. Sultisz Miklóst,
Suszter Jánosnét,
Tamás Pétert,
ifj. Tóth Jánost ,
Závoczky Évát,
Zsoldos Gábort,
a Consent Kft-t,
a CsatVill Kft-t,
az Ergofer Kft-t,
a Pakonyi Kereskedôházat,
a RIP2000 Kft.-t,
az S. O. Bt-t,
a Teko-RC Kft.-t.
mindazokat, akik név nélkül segítettek, és azon polgárôröket, akik
hozzájárultak ahhoz, hogy az épület felépülhessen.
Az idôjárás sajnos idén már
nem teszi lehetôvé, ezért a hivatalos átadás jövôre lesz. Errôl
bôvebb információkat a következô számokban olvashatnak.
Rupp Ferenc

