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Január utolsó hetében, hétfőtől-péntekig este 6 órakor hívoga-
tott mindenkit a református templom harangjai az egyetemes 
imahét alkalmaira. Az időjárás is kedvező volt ennek a lelki hét-

nek a megtartására. Az imahét 
fő témája: Úton Istennel! Ilyen 
alcímek alapján szóltak az ige-
hirdetések: Úton Istennel – Krisz-
tussal, mert ... mert megalázta 
magát, mert Ő hív, mert Ő meg-
szabadít, mert Ő szeret minket, 
mert Általa közelebb kerülünk 
egymáshoz, mert az elválasztó 
falak leomlanak, mert örömöt 
ad. Sorrendben a következő lel-
kipásztorok szolgáltak: Takaró 
Károly (Bp.-Kelenföld), Jelényi 
László (Halásztelek), Horváth 
Géza (Bp.-Pasarét), Burján Ta-
más (Nagykáta-Jászberény), 
Monty Taylor (Budapest), és 
végül Vizi János (Felsőpakony) 
zárta a vasárnapi igehirdetéssel, 
melynek végén úrvacsorai kö-
zösségben adtunk hálát Istennek 
e gazdag lelki hétért. 

A gyülekezet énekkara, Ács Zol-
tánné vezetésével pénteken szol-
gált a Mindig velem Uram kezde-
tű Hallelujah ének előadásával. 

A hétközi alkalmak végén álló-
fogadásos szeretet-vendégséget 

tartottunk a je-
lenlévők részére 
a gyülekezeti te-
remben. A kötet-
len beszélgetések 
közben örömmel 
és hálaadással  fo-
gyasztottuk el a 
gyülekezeti tagja-
ink által készített 
meleg, ízletes teát 
és a fi nom szend-
vicset, valamint 

édes és sós sütemé-
nyeket. Köszönjük 
kedvességüket és sze-
retetüket! Ez a hét is 
közösséggé formáló és 
építő volt, hisz mind az 
igehirdetések, imádsá-
gok, beszélgetések ar-
ról tettek bizonyságot, 
hogy Isten gazdag lel-
ki hetet ajándékozott 
a számunkra! De jó, 
ha Te is részese lehet-
tél! Videó felvételről 
DVD lemezre át tud-
juk másolni az egész 
hét anyagát azoknak, 
akik lemaradtak erről 
vagy újra meg szeret-
nék nézni – 2 db üres 
DVD lemez szüksé-
ges. Imahetünk szép 
énekével zárom e rö-
vid beszámolót: 

1. Velem vándorol utamon Jézus,
Gond és félelem el nem ér.
Elvisz, elsegít engem a célhoz,
Ő, a győzelmes, hű vezér. (2x) 

2. Velem vándorol utamon Jézus,
Ott az oltalom hű szívén.
Ha a szép napot fellegek rejtik,
Ő az éltető, tiszta fény. (2x) 

3. Velem vándorol utamon Jézus,
Ez a vigaszom, baj ha jő.
Bármi súlyosak rajtam a terhek,
Segít hordani, ott van Ő. (2x) 

4. Velem vándorol utamon Jézus,
Bár az út néha oly sötét.
Soha nincs okom félni a bajtól,
Amíg irgalmas karja véd. (2x) 

5. Velem vándorol utamon Jézus,
Túl a sír sötét éjjelén.
Fenn a mennyei, angyali karban
Nevét végtelen áldom én. (2x) 

   Vizi János református lelkipásztor
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Takaró Károly

Monty Taylor

Horváth Géza

Burján Tamás

Vizi János
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ÚJABB 
FELSŐPAKONYI SIKER!

Bizonyára már mindannyian tapasztal-
ták, vagy értesültek arról a tényről, amely 
szerint megújult Felsőpakony általános is-
kolája, a Herman Ottó Általános Iskola. A 
diákok egy szépen felújított, korszerűsített, 
ezáltal környezetkímélőbb és esztétikailag 
is impozáns épületben kezdhették meg a 
2012/2013 –as tanévet. A tavaly nyáron 
megvalósított energetikai korszerűsítéshez 
kapcsolódóan az alábbi hírről számolhatok 
be Önöknek: 

Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Lakoso-
kat, hogy a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
által kiírt 

EU Önerő Alap Támogatás 

keretein belül a nemzeti 
fejlesztési miniszter „A 
felsőpakonyi Herman Ottó 
Általános Iskola komplex 
energetikai korszerűsítése” 
elnevezésű projekt költ-
ségeinek saját forrás (ön-
erő) kiegészítéséhez 

10.422.472 Ft vissza 
nem térítendő támogatásban 

részesítette 

Felsőpakony Község Önkormányzatát. A 
fenti összeggel tehát lecsökken az Önkor-
mányzat részéről biztosítandó önerő ösz-
szege. 

Tisztelettel:
Horváth Gergely alpolgármester 

A d ó 1 % Településünkön lévő szervezetek, amelyeknek adója 1%-át juttathatja. Köszönjük a segítséget! 
Pakonyi Palánták Közalapítvány

Adószám: 18694150-1-13
(Mesevár Napközi-otthonos Óvoda) 

Egyenlő Esélyt Közalapítvány
Adószám: 18676556-1-13

Számlaszám: 
65500116-11003595-00000000
(Herman Ottó Általános Iskola) 

Felsőpakonyi Faluvédő Polgárőr Egyesület
Adószámunk: 18667792-1-13

Számlaszámunk: 65500116-11000705 

Felsőpakony KSE
Adószám: 18675634-1-13 

Felsőpakony Jövőjéért Egyesület
Adószám: 18699337-1-13 

Felsőpakonyi Lurkók Nagycsaládos Egyesülete
Adószám: 18685097-1-13 

Darumadár Nyugdíjas Egyesület
Adószám: 18701610-1-13 

Pakonyi Polgárőr Egylet és SZEM
Adószám: 18028111-1-13 
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Adózók fi gyelmébe!

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy 
az I. félévi helyi adók (magánszemé-
lyek kommunális adója, építmény-
adó) és a gépjárműadó befi zetési ha-
tárideje: 2013. március 16. 

A talajterhelési díj bevallás benyújtá-
sának és befi zetésének határideje: 2013. 
március 31. A helyi iparűzési adóbe-
vallás benyújtásának és befi zetésének 
határideje: 2013. május 31. 
A befi zetéseket teljesíthetik az Önkormányzat által kiküldött 
csekken vagy az alábbi számlaszámokon. 

A helyi adók mértéke:
s építményadó: 550 Ft/m2

s magánszemélyek kommunális adója: 12.000 Ft/év
A talajterhelési díj mértéke 1.200 Ft/m3 x 1,5 (területérzékeny-
ségi szorzó) = 1.800 Ft/m3

Kérjük azon lakosokat, ingatlantulajdonosokat, akik még 
nem kötöttek rá a csatorna hálózatra sürgősen kezdemé-
nyezzék a rácsatlakozást a Vízi közmű üzemeltetőnél (2363 
Felsőpakony, Tsz dűlő 1.). 

Az iparűzési adóval kapcsolatban felhívom a vállalkozók fi -
gyelmét, hogy 2012.01.01-től 1,8% az adó mértéke, azonban 
2013.01.01-től már 2%, ezért a 2013. II. félévi adóelőleget már 
az új mérték (2%) fi gyelembevételével kell a bevallást benyújta-
ni és az adót megfi zetni. 

Adóztatással kapcsolatos számlaszámok: 

Építményadó: 14100079-71638049-02000002 
Magánszemélyek 
kommunális adója: 14100079-71638049-25000003 

Helyi iparűzési adó: 14100079-71638049-14000009 

Gépjárműadó: 14100079-71638049-09000003 

Késedelmi pótlék: 14100079-71638049-11000000 

Talajterhelési díj: 14100079-71638049-10000007 

Mi a különbség az adókötelezettség és az adófi zetési kötele-
zettség között?

Érdemes tisztázni ezt a kérdést, mert a kettő gyakran keveredik. 
Az adókötelezettség a bevallási kötelezettség formájában jelenik 
meg, ami minden adóalanyt terhel. Az adóbevallási kötelezettség 
teljesítése önmagában kötelező érvényű adókötelezettség, mely 
az adóalany személyéhez kötődik. Az adófi zetési kötelezettsé-
get az adóhatóság határozata állapítja meg, meghatározva a 
fi zetendő összeget és a fi zetés feltételeit. Nem minden bevallás 
eredményez fi zetési kötelezettséget, azonban az adómentesség 
nem jelenti az adóbevallás alóli mentességet. 

Milyen következménnyel járhat az adóbevallás benyújtásá-
nak elmulasztása?

Amennyiben valaki nem tesz eleget a 
bevallási kötelezettségének határidőn 
belül, úgy magánszemély adózó 200.000 
Ft-ig, más adózó pedig 500.000 Ft-ig 
terjedő mulasztási bírsággal sújtható 
(Art. 172.§(1)). A bírság megállapítását 
felszólítás előzi meg, és amennyiben az 
adózó ennek nem tesz eleget, úgy a bír-
ság első alkalommal történő megálla-
pítása következik. A bírság mindaddig 

ismételten kiszabható – minden újabb kiszabásnál az előző bír-
ság tétel kétszeres összegében – amíg az adóbevallást az adózó 
be nem nyújtja. 

2013. január 1-jétől új helyi adó (magánszemélyek kommu-
nális adója) került bevezetésre Felsőpakonyon. Az adóbeval-
lási kötelezettség jogszabályon alapul, így annak elmaradása 
esetén szankcióval kikényszeríthető. Tájékoztatom a lakos-
ságot, hogy a kommunális adó bevallási nyomtatványok ed-
dig mintegy 60%-a érkezett be az adóhatósághoz. 

A fentiek alapján felhívom a fi gyelmét mindazoknak, akik 
bevallási kötelezettségüknek még nem tettek eleget, szíves-
kedjenek ezt megtenni, hogy a mulasztási bírság kiszabására 
ne kerülhessen sor. 

Helyi adó rendeleteink, nyomtatványaink, számlaszámaink 
megtalálhatóak településünk honlapján (www.felsopakony.hu), 
amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a helyi adóztatással 
kapcsolatban, kérjük keresse fel adócsoportunkat ügyfélfoga-
dási időben a Polgármesteri Hivatalban, illetve telefonon a 06-
29-317-131/19-es telefonszámon. 

dr. Kökény Katalin jegyző 

A földhasználati regisztrációról 
A Vidékfejlesztési Minisztérium törvény-
módosítást nyújt be annak érdekében, 
hogy a mezőgazdasági területek haszná-
latának bejelentése illeték- és díjmentes 
legyen. A belterületi fekvésű 1 hektár 
alatti területekre – amit sokan tévesen 
„kiskerteknek” neveznek - ez a jogszabály 

eddig sem vonatkozott, s ezután sem fog, tehát nem kell utánuk 
6000 forintos regisztrációs díjat fi zetni. 

Ajánljuk, hogy akik politikai haszonlesésből és hangulatkeltés 
céljából szakmaiatlanul fogalmakat kevernek össze, tanulmá-
nyozzák az egyes ingatlanok közti különbségről szóló irodalmat. 

Az erdőművelési ágú területek kivételével minden földterület 
használatát be kell jelenteni, ha a földterület az ingatlan-nyil-
vántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), 
nádas, fásított terület művelési ágban vagy halastóként van nyil-
vántartva. A bejelentési kötelezettség kiterjesztésének célja, hogy 
a földhasználati viszonyok átláthatóak legyenek. 

Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája 
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Tisztelt Felsőpakonyiak
2013.02.16-tól a felsőpakonyi 
jegypénztárban is a törvényi 
előírásoknak megfelelően csak 
viszonylati jegyek kerülnek 

kiszolgálásra. Az 1-100 km távolságú jegyek vásárlásánál az utazás 
napját meg kell jelölni az érvényesség feltüntetése végett. Az ilyen tá-
volságú jegyek csak a megjelölt napra érvényesek. A gépi jegykiadás 
bevezetése után kibővült szolgáltatásokkal állunk utasaink részére. 
A pénztárban megszűnik a korlátozott jegykiadás. 
Ezt követően bármilyen belföldi távolságra és viszonylatra váltható 
menetjegy IC pótjegy, helyjegy, bérlet, Budapest-bérlet valamennyi 
kedvezmény fi gyelembe vételével, akár 60 napos elővételben is. 
A pénztárban belső szabályozás végett csak az ott vásárolt jegyek vált-
hatóak vissza az érvényben lévő előírások betartása mellett. Pótdíjak 
és büntetések befi zetése pénztárunkban nem lehetséges továbbra sem.
Természetesen munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre 
ezen ügyekben is tájékoztatás és információ adás céljából, segítve az 
ügyintézés menetét. 
Reméljük kibővült szolgáltatásunkkal és a pénztárunkban kapható 
jegy és bérlet választékunkkal elégedettek lesznek és kényelmükre 
szolgálnak vásárlásaik és utazásaik során. 

Köszönjük fi gyelmüket és
jó utazást kívánunk: 

Tavaszi lomtalanítás
Felsőpakonyon a tavaszi lomtalanítás 2013. március 27-én lesz a te-
lepülés valamennyi utcájában. 

A lomtalanítás szabályai a régiek: a lomokat a megadott napon reg-
gel 6 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni. A nagyméretű lomokat 
(pl. nagyobb ágy, szekrény, ülőgarnitúra), kérjük, szétszedett állapot-
ban szíveskedjenek kihelyezni, mert egyben nem férnek be az autóba. 

A lomtalanítás során nem szállíthatunk el: kommunális hulladékot, 
veszélyes hulladékot (pl. olajat, festéket, akkumulátort, elemeket), 
vashulladékot, egész ablaktáblákat (balesetveszély miatt), autógu-
mikat, építési törmeléket, nagydarab faágat, kerti zöldhulladékot, 
elektromos háztartási készüléket (tévét, hűtőszekrényt – elektronikai 
hulladék). 

Köszönjük együttműködésüket! 

FOGADÓÓRÁK A 

POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
minden hónap első szerda: 13-17 óráig

Időpont egyeztetés:
a 06 29 317-131-es telefonszámon

SZTANCS JÁNOS polgármester
E-mail: polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu

HORVÁTH GERGELY alpolgármester
E-mail: horvath.gergely@felsopakony.hu

dr. KÖKÉNY KATALIN jegyző
E-mail: jegyzo@felsopakony.hu

GYÁLI JÁRÁSI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE: 

Ügyfélfogadási rend a Törzshivatalban:
 hétfő: 12.00 - 15.30 
 kedd: 08.00 - 12.00 12.30 - 15.00
 szerda: 12.30 - 17.30 
 csütörtök: —— 
 péntek: 08.00 - 12.00 

Gyáli okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
 V Á L T O Z Á S!
 A gyáli Okmányiroda (Gyál, Somogyi Béla u. 2.)
 ügyfélfogadási rendje 2013. február 1-jétől 
 az alábbiak szerint változik:
 Ügyfélfogadás minden 
 munkanapon 8.00 órától 20.00 óráig tart. 

Ócsai okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
 hétfő: 08.00 - 12.00 12.45 - 18.00
 kedd, : —— 
 szerda: 08.00 - 12.00 12.45 - 16.00
 csütörtök: 08.00 - 12.00 12.45 - 16.00
 péntek: —— 

Gyáli gyámhivatal ügyfélfogadási rendje:
 hétfő: 12.30 - 15.30 
 kedd: —— 
 szerda: 12.30 - 18.00 
 csütörtök: —— 
 péntek: 08.00 - 12.00 

Ócsai gyámhivatali ügyfélfogadás rendje:
 Minden hónap első három hétfőjén: 
 hétfő: 13.00 - 18.00 

Alsónémedi gyámhivatali ügyfélfogadási rend:
 Minden hónap utolsó hétfőjén: 
 kedd: 13.00 - 17.00 

Ü

12_oldal_2013_feb.indd   512_oldal_2013_feb.indd   5 2/19/13   4:34 PM2/19/13   4:34 PM



6 Felsôpakony  ■  2013. február

Farsang az oviban 
Már hetekkel a nagy nap előtt foglal-
koztat bennünket a farsang témája. 
Lázasan készülünk, verselünk, éne-
kelünk, szépítjük a csoportszobákat, 
találgatjuk ki milyen jelmezt ölt majd, 
milyen fi nomságokat kóstolhatunk. 

Bár az óvodában egyetlen délelőttre sűrítjük be a farsangi mula-
tozást, s a gyerekeknek legfontosabb a maskara, így is sokat tanul-
hatnak elődeink szokásairól. Tudják például, hogy a telet próbál-
juk elűzni a hangos zenével, a színes ruhákkal, s persze a kiszebáb 
égetésével. 

Hagyományőrző óvodaként, fontosnak tartjuk, hogy megtanulják, 
tiszteljék, s ha lehet, a későbbiekben tovább is vigyék ezeket az ér-
tékeket. 

Sztancs Annamária
Ancsa óvó néni 

Miről szól egy témanap 
az általános iskolában? 

A reformkor egy szép és gazdag korszaka a magyar történelemnek. 
Szívesen emlékezünk a kor nagyjaira, azok tetteire. Nemes, hazafi -
as érzületüket szeretjük példaként hozni a mai fi atalok elé. 

Talán ezért is szeretünk minden évben egy kicsit több időt szánni 
ennek a korszaknak a megismerésére, és kilépve a hagyományos 
órakeretek közül egy egész délelőttöt szentelni a reformkornak. 
Ilyenkor a 7-es diákokkal együtt, csak ezzel a témával foglalko-
zunk játékos, interaktív módon. Így ők is mélyebben megérthetik 
a kor jelentőségét. Lehetőségük van kipróbálni a kaszinók világát, 
ahol a viták során kiderül , hogy nem is olyan könnyű megvédeni 
álláspontunkat például abban, hogy miért fontos a Védegylet meg-
alakítása, vagy miért építsük fel a Lánchidat! 

A 7-es évfolyam nagyon szorgalmasan készült erre a napra és gyö-
nyörű maketteket, rajzokat készítettek, amelyekkel Széchényi Ist-
ván gyakorlati munkásságát mutatták be. 

Immár 8 éve töretlen lelkesedéssel készül iskolánk két tanára 
(Princzné Szilágyi Ilona és Riegel Ágnes) is erre a napra, mindig 
újabb és újabb feladatokkal, játékokkal. 

Kedves leendő 7-esek: jövőre 
újra reformkori témanap! 
Várunk benneteket szeretettel! 

Riegel Ágnes 

“Farsang van, farsang van,
járjuk a táncot gyorsabban!
Förgeteges ez a bál,
még a ház is muzsikál.”

ÚJSZÜLÖTTEK: 
Szentgróti Villő 01.12.
Fodor Renáta 01.14.
Rap Flóra Noémi 01.15. 
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Téli programok az iskolában
Január 18-án minden tanuló kézhez kapta félévi bizonyítványát. Bizo-
nyára voltak, akik boldogan vitték haza és mutatták meg szüleiknek 
ellenőrzőjüket, de valószínűleg akadtak olyan gyerekek, akik legszíve-
sebben elrejtették volna előlük. 

Reméljük, mindenki időben van még ahhoz, hogy év végéig javítson, 
ha szükséges. Végzős diákjaink érdemjegyei viszont beleszámítanak a 
felvételi pontszámításba, így nekik sokat számított a félévi értékelés. A 
félévi bizonyítványosztást követő napon írták meg a központi felvételi 
vizsgát, több-kevesebb sikerrel. Reméljük azonban, hogy mindenki-
nek elegendő pontszáma lesz megjelölt középiskolájához. 

A felső tagozatosok egyik legkedveltebb programjává vált a bowlingozás, 
amelyet most minden évfolyam élvezhetett, ezzel is feledve a hideg időjá-
rás okozta lehangoltságot. Hamarosan korcsolyázni is mehetnek az iskola 
tanulói.

Az első osztályosok színházi 
előadáson vehettek részt a hó-
nap közepén, és végén. A Holle 
anyót, és Pinokkiót csodálhatták 
meg a Turay Ida Színház előadá-
sában, a Ferencvárosi Művelő-
dési Központban. 

Ha február, akkor Farsang! Minden diák izgatottan készült a karneválra. 
Valaki jelmezével igyekezett színesíteni a bált, valaki egyszerűen csak 
mulatni szeretett volna, de bármi is volt az ok, a lényeg, hogy mindig 
nagy sikere van ennek a télűző bulinak. 

A zsűri minden évben rendkívül nehéz helyzetben találja magát, ami-
kor döntenie kell a helyezések megállapításáról, s idén sem volt ez 
másképp. A következő eredmények születtek: 
Alsós egyéni:
1. Bohóc
2. Ho-ho horgász
3. Spenót tükörtojással  

Felsős egyéni:
1. Madárijesztő
2. Kleopátra „tigrissel”
3. Manó  

Alsós csoport:
1. Dr. Bubó és páciensei
2. Ici-pici házikó
3. Focisták pom-pom lányokkal  

Felsős csoport:
1. Mary Poppins és a kéményseprők
2. Kínai árusok
3. Óvodás tagozat  

Gratulálunk Nekik! 
Köszönet a büfé támogatásáért Bábel Erzsikének, a Frankó Csemege-
boltnak és Kalmár Sándornénak! 
További információkért és az eseményekről készült fotókért, kérjük, 
látogassanak el az iskola honlapjára: http://www.iskola.felsopakony.hu 

Máténé Virág Rita

TÁJÉKOZTATÁS A HELYI ISKOLA
ÁLLAMI KÉZBE 

TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁRÓL 
Mint ahogyan arról már korábban beszámoltunk a Tisztelt La-
kosoknak, Felsőpakony Község Önkormányzata 2012. december 
10-én hozott határozatával úgy döntött, hogy a Herman Ottó 
Általános Iskola működtetését átengedi a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ (KIK) részére. A kormány döntése alapján 
(2012. évi CLXXXVIII törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba véte-
léről) a fenntartás kötelező jelleggel került át az Intézményfenntar-
tóhoz. Tehát mind a működés, mind a fenntartás feladatköre a KIK 
hatáskörébe került. Mit jelent ezt a gyakorlatban? A Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ átvette az Önkormányzattól a peda-
gógusállományt, mintegy 25 főt és a működtetéshez kapcsolódó 5 
fős technikai személyzetet. A működtetési költségekhez az állam 
hozzájárulást állapított meg, amit Önkormányzatnak meg kell 
fi zetnie. Értelemszerű, hogy az átengedésből következő feladatel-
vonás után nem kap az Önkormányzat állami támogatást, viszont 
éves szinten mintegy 17,5 millió forint terhet ró pluszban a költ-
ségvetésünkre, ennyivel kell hozzájárulnunk ugyanis a KIK által 
végzett működtetéshez. 

Az iskola épülete az Önkormányzat tulajdonában maradt, de a 
vonatkozó törvény értelmében az Intézményfenntartó Központ 
ingyenes vagyonkezelésébe kellett átadnunk, a teljes tárgyi felsze-
reléssel együtt. Ez alól kivételt képez az iskolában található étkezde, 
a gyermek, felnőtt és szociális étkezés továbbra is önkormányzati 
feladat maradt. 

Mit takar a működtetés fogalma? Az adott ingatlanban folyó álla-
mi köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyon 
üzemeltetését.

Mit takar a fenntartás fogalma? A pedagógusok bérfi zetését, a pe-
dagógiai munka irányítását, ellenőrzését és megszervezését.

Mely költségeket kell állnia a működtetőnek és a fenntartónak? 
A dologi kiadások, az épület karbantartásának, felújításának költsé-
gei terhelik a működtetőt. A fenntartó pedig a pedagógusok és a ne-
velő-oktató munkát közvetlenül segítők bérét köteles fi nanszírozni.

Mivel Önkormányzatunktól mind a működtetés, mind pedig a 
fenntartás átkerült a KIK hatáskörébe, ezért Önkormányzatunk 
ez irányú teendői 2013. január 01- jétől megszűntek, az Önkor-
mányzat ettől a dátumtól kezdve nem kompetens a fentebb felso-
rolt bérfi zetések, és a feladatellátáshoz kapcsolódó ingó illetve in-
gatlan vagyon üzemeltetését illetően. 

Mindezek ellenére természetesen lehetőségeinkhez és képessé-
geinkhez mérten igyekszünk segíteni a KIK, illetve az iskolánk-
nál illetékes Gyáli Tankerületi Igazgató munkáját, hiszen bárki 
is működteti a helyi iskolát, mégis csak a „mi gyerekeink” láto-
gatják, használják azt. Ez motivált bennünket akkor is, amikor 
nagy munkát magunkra vállalva elhatároztuk, hogy véghez visz-
szük az iskola energetikai korszerűsítését is. A megszépült épü-
letet tehát nem Önkormányzatunk üzemelteti, viszont az épület 
maga Felsőpakony gyarapodását és szépülését szolgálta.

Üdvözlettel:  Horváth Gergely alpolgármester

diák i t tt ké ült k ál

Alsós egyéni különdíjas:
– Hógömb
– Álmos vezér
– Robot (18)
– Dínó (10)
– Sajt egérrel 

Alsós csoport különdíj:
– Pancsoló gyerekek
– Törpilla születésnapja 

Felsős csoport különdíj:
– Naplopók 
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Ha itt lettél volna!
2013 január 19-én megtartottuk az év első egyháztanács ülését. 
Köszönöm minden kedves munkatársamnak és meghívott ven-
dégnek, hogy részt vett és szavazatával hitelessé tette a hitélet és 
gazdasági kérdések napirendi pontjait. A hitélet első gondolata-
ként az Ökumenikus igehirdetést február 17-én egy baptista lel-
kész úr tartotta a szentmise után. A további hitélettel kapcsolatos 
programok időben a hirdető táblákon, mindig megtekinthetők 
lesznek. Kulturális összejövetelekről szintén ilyen formában érte-
sítjük a kedves érdeklődőket. 

Immár harmadszor ke-
rült megrendezésre a Ba-
tyus-bál, február 2-án. A 
bálozók nevében is nagy 
szeretettel köszönöm 
Bánki Erzsike és Szabóné 
Farkas Anita óvónőknek, 
hogy kérésemet telje-
sítették és az óvodások 
csodálatos kis műsoruk-
kal még szebbé és gazdagabbá tették az összejövetelt. Köszönöm 
a kedves szülőknek, hogy elkísérték kisgyermeküket, a köszönet 
illeti a jelmezes felvonulókat és segítőiket. Mindenkinek aki bár-
milyen módon – jelenlétével, adománnyal – a munkában segített, 
a jó Isten fi zesse meg többszörösen. Nagyon jó hangulatban töltöt-
tük el ezt a pár órát. Aki nem jött el, sajnálhatja. 

Lassan lejár a farsangi mulatságok ideje, február 13-án Hamvazó-
szerda, a nagyböjt kezdete. Elcsendesülés, felkészülés az Úr Jézus 
kereszthalálára és dicsőséges feltámadására. Mindenkinek van 
keresztje amit hordoz, imáinkkal kérjük a jó Istent, hogy legyen 
könnyebb cipelni, mert ő is viszi miáltalunk a súlyos keresztet. 
A hit évében Sík Sándor Hiszek versét idézem: 

Hallják meg hívők és hitetlenek
Élet-halálra szóló eskümet!
A szív bősége zúg fel ajkamon,
Az kényszerít a Krisztus vallanom.
Hallják meg rokkant, vén aposztaták
S a vétekben vajúdó új-világ,
A forradalom, a vak Leviáthán,
És hallja meg a settenkedő Sátán:
Isten nevében vallomást teszek:
Hiszek. 
Hiszek, és hitem súlyos és kemény.
Nem tünde tan, nem pille vélemény.
Nincs benne így-úgy, bárcsak és talán:
Igen és nem, kereken, magyarán.
Semmi csűrés és semmi csavarás,
Ínyeskedés és köntörfalazás:
Hiszem és vallom, szeretem és élem,
Amit az Egyház hinni ád elébem.
Ebben a hitben élek és halok:
Katolikus vagyok. 

2013. február 04. 

Berencsi Gézáné egyháztanács elnök

A Darumadár Nyugdíjas Klub 
2013. januárja 

BUÉK! - 2013. január 3-án 4 órakor énekkarunk, 5 órakor klub-
napunk volt, ahol pótszilvesztert tartottunk. A Szabad Föld c. he-
tilapra – amelyet Újjné Piroska rendelt meg a tagságnak, Gyálon 
a postán – összeszedte a pénzt. Mindenki látni és olvasni szerette 
volna, ami megjelent az országos lapban falunk és klubunk büsz-
keségeiről, a 3 pár 50. házassági évfordulósról. Klubnapunkon ki-
értékeltük az évzárónkat. Ismételten megköszönjük énekkarunk-
nak a szuper műsorát, amelyre sok munkát fordítottak. 

Január 10-én énekkar és klubnap volt, ahol megszerveztük a január 
24-ei kecskeméti fürdést, valamint február 5-ére, a gyáli Téli ének-
kari találkozóra való eljutást. (Ki jön autóval, s kit visz magával.) 

Január 17-én 4 órakor énekkari próba, 5 órakor klubnap volt. 
Lőrentei Erzsike ismertette az újonnan érkezett, kedvező üdülési-
fürdési-gyógyvízi lehetőségeket. 

Január 27-én 7:30-kor Kecskemétre indultunk volna fürdeni, de 
valami technikai ok miatt csak 9 órakor tudtunk elindutunk. A 42 
fő türelmesen várt a buszra, mindössze ketten mondtak le a fürdési 
lehetőségről. Kecskemétre érve egy szépen felújított fürdőbe men-
tünk, szinte mindenkinek újdonság volt az órával történő belépő 
rendszer, az öltözési és fürdőegységek használatbavétele. Érdekes, 
szép, összességében hasznos és jó volt. Mindent kipróbáltunk, jól 
kiáztatva, elpilledve jöttünk haza. 

Január 31-én 3 órakor a vezetőségi ülésen Lőrentei Erzsike ismertet-
te a februári programot, az éves tervezett programokat (30 éves lesz 
a Nyugdíjas Klub, helyszínválasztás), a tavaszi-nyári üdülési lehető-
ségeket. Felhívta a fi gyelmet a februári Retró diszkóra az iskolában, s 
emlékeztetett, hogy a tavalyi is milyen jól sikerült. 4 órakor énekkari 
próba, 5 órakor klubnap volt, ahol ismertették a klubtagokkal a veze-
tőségin elhangzottakat , közben egyetlen Piroskánk (Újjné) névnap-
ja alkalmából felszolgálta, illetve asztalra tette az általa készített fi -
nom sós pogácsákat, hájas-túrós és meggyes pitét. Ropogtatni valót 
is hozott, sós mogyorót és ropit, s ezen fi nomságok mellé üdítőket és 
félédes borocskát is felszolgált a kiszáradás ellen. Füziné Esztike szép, 
új verset mondott a névnapra. A kellemes időtöltés közben új belépő 
tagunk, Jurászik Sándor mutatkozott be. 

Ezen a napon szuper, kellemes tavaszi idő volt. Jól megtréfált ben-
nünket ez a szokatlanul enyhe idő, sajnos a szívbetegekre nagyon-
nagyon rossz hatással volt. Mindenki vigyázzon az egészségére, 
igyunk sok-sok teát, s ha lehet, ne legyünk náthásak! A betegek-
nek jobbulást kívánok, várjuk a tavaszt, mivel a régi „öregek” azt 
mondták: „Január-február, itt a nyár!” 

Végezetül egy plusz információ: február 26-ra tiszakécskei fürdést 
tervezünk. 

Kovácsné Németh Ilona 

Könyvadományok

Köszönjük Erős Gyöngyinek és Tompos Lucának, hogy több 
tucatnyi új állapotú ifj úsági regénnyel /Pony Club/ gazdagította 
könyvtárunk állományát. 
Köszönettel tartozunk Farkas Eszternek is, aki felnőtt szépiro-
dalmi könyveket adományozott a könyvtárnak.

Filák Lászlóné
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PEST MEGYEI FUTBALL7VÉGE, 
FUTSALBAJNOKSÁG
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FELSŐPAKONYI GYERMEKEK TÁBOROZTATÁSA 2012BEN

A „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központ-
ja 2012 nyarán Felsőpakony hátrányos helyzetű gyermekei közül a 
fi atalabbakat Gyálon - a Katolikus templom Játszókertjében, sátor-
táborban - , az idősebbeket pedig Ópusztaszeren – a Jurta táborban 
- táboroztatta. A felsőpakonyi gyerkőcök a gyáli gyerekekkel együtt 
táboroztak, ezzel újabb lehetőség nyílt meg számukra a barátkozásra. 

A Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal Szociális Bizottsága minden 
résztvevő gyermek táboroztatásához egyszeri segély folyósításával 
járult hozzá. Külön köszönetet mondunk ezért. 

Hálásak vagyunk Hefl er Gábornak, a Katolikus egyház plébánosának, 
hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a gyáli templom Játszókertjét. 
Köszönjük Gergely Mihály nyugdíjas testnevelő tanárnak, hogy az 
általa vezetett sportfoglalkozással színesítette a sátorozók programját. 
Elsősegélynyújtó-oktatás, rendőr-, kutya- és tűzoltó-bemutató tette még 
izgalmasabbá a táborozást. Minden előadó bevonta a gyermekeket is, 
így téve interaktívvá a foglalkozásokat, illetve bemutatókat. Lengyel At-

tila gyáli cukrászdája 30 gyerek számára 
biztosított olcsóbb fagylaltozást. 
Tömegközlekedési eszközök igénybevé-
telével voltunk a Margit-szigeten kirán-
dulni, ahol láttunk capoeira bemutatót és 
sétáltunk a Vadasparkban is. 
A gyermekek számára már amiatt is kü-
lönleges élmény volt a sátortábor, mert 
közülük egyikük sem volt még „ott-al-
vós” táborban. 
A bográcsban való ebédfőzés, a késő esti 
szalonnasütés, az esti mesék felejthetetlen 
élményével távoztak otthonukba a gyere-
kek. Volt olyan kisfi ú, aki a sátorbontást 
követően sírva bújt el a mosdóban, hogy ő még nem akar haza menni. 
A kamaszoknak szóló tábor a Civilek a Környezetünkért Egyesület, 
valamint az IFELORE és a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és 
Családvédelmi Központjának összefogása révén jött létre. 
A 6 napos, ópusztaszeri jurtatáborban 22 fi atal vett részt, ebből 5 fő 
felsőpakonyi kamasz. Főbb programjaink voltak: az Ópusztaszeri Tör-
ténelmi Emlékpark látogatása, Dinnyefesztivál, kézműves foglalko-
zások, lovaskocsikázás, elsősegély-tanfolyam és sok-sok közös játék, 
vetélkedő, ami összekovácsolta a jurtalakókat. 

A tábor a fi atalok többségének a szünidő egyetlen nyaralási lehető-
ségét jelentette. Ezúton is köszönjük támogatóink segítségét. 

A két tábor megvalósulásához az anyagi és személyi feltételek nagy 
részét a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Köz-
pontja, illetve munkatársai biztosították. 

Ujlaky Bertalanné 
Családgondozó 
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3 grácia avagy a szépség, a kreativitás és a praktikum dicsérete
címmel volt kiállítás a közösségi házban a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából

Az alkotók így vallottak magukról:

Nitschmann Corinna 
szálszelídítő, nemezkészítő 
„Ősi anyaggal dolgozom, amit több 
ezer éve is mágikus tulajdonságok-
kal ruháztak fel: nemezelek ...Mert 
magamnak és másoknak is örömet 
szerzek vele ...Dédelgethető, simogat-
ható nemeztartókat szeretek készíte-
ni, amiket gazdájuk önmagukért, a 
tapintás öröméért is szívesen kézbe 
vesz: nemeztáskákat, tokokat, titok-
tartókat ...A meleg nemezburkolatok 
elrejtik, amit szeretünk, óvunk, vagy 
folyton magunkkal kell vinnünk. A 
természetben engem megragadó színeket, formákat és hangula-
tokat csalom ki a gyapjúból. Az ötleteket készen kapom. Nyitott 
szemmel járok a világban... Amit találok, átültetem abba a közeg-
be, amivel dolgozni szeretek. Textíliákba.”

Fehér Anna gyöngyfűző 
„Életem a gyöngy! Gyöngykészletem egy kincsesbánya. A formák 
és színek kavalkádja inspirál alkotásra. Szerethető ékszereket ké-
szítek, melyek személyre szabottak. 30 éve történt, hogy egy apró 
gyöngyökből fűzött ékszer elkápráztatott. Azóta kutatom a világ-

ban a gyöngyöket. Gyűjteményem egyre bővült. Gyöngy Stúdi-
ómba kiállításokat és tanfolyamokat tartottam. Tanítványaimból 
alakítottam meg 1994-ben a Gyöngytársaságot, amely azóta is 
működik Magyar Gyöngy Egyesület néven. Lassan 10 éve, hogy 
hazaköltöztettem kis falumba, Felsőpakonyra a műhelyemet.”

Dobos Krisztina bőrműves
„Célom, hogy a hagyományokból építkezve a mai kor igényeinek 
megfelelő, hordható, egyedi tárgyak kerüljenek ki a kezem alól.
A bőr számomra a múlt és a jelen összekapcsolódása. Gondol-
junk csak állatbőrökbe burkolózó őseinkre  ... honfoglaló eleink 
nyergére, a középkori vargák készítette lábbelikre, Mátyás király 
díszes könyvkötéseire, a pásztorok subájára vagy akárcsak egy 
mai szemüvegtokra.
Semmihez sem fogható érzés, amikor belépve a műhelyembe, 
beszívom a bőrök illatát, megtapogathatom a felületüket. és ér-
zem, itt itthon vagyok ... Elképzelem, ki fogja hordani a kész tár-

gyamat, és mindig azt remélem, viselőjének ugyanolyan örömet 
fog szerezni a munkám, mint amilyet okozott az elkészítése.
A bemutatkozások közben a zeneiskolások, az alpolgármester 
úr ünnepi beszéde után az óvodások kedveskedtek műsorral a 
jelenlévőknek.

Filák Lászlóné
(Jakubik István felvételei)

A Vöröskereszt felsőpakonyi szervezete
JÓTÉKONYSÁGI BÁLT szervez,
melyre szeretettel meghívja Önt! 

Helye: Herman Ottó Általános Iskola tornaterme
Ideje: 2013. március 16. 18 órától
Belépőjegy ára: 2.500.-Ft 
(mely magában foglalja a vacsora árát is) 

A bál teljes időtartama alatt büfé áll 
kedves vendégeink rendelkezésére.
A jó hangulatról 
Kerepeszki Norbert gondoskodik.
Éjfélkor tombola. 

Kérjük, részvételével támogassa a 
Vöröskereszt felsőpakonyi szervezetének
JÓTÉKONYSÁGI MUNKÁJÁT! 

Jegyek elővételben Czirják Józsefnénál, 
Oláh Istvánnénál és Füzi Annamáriánál kaphatók. 

Vezetőség

Irodalmi tea
Január 28-án Arany János életéről és verseiről 
beszélgettünk egy-egy csésze tea mellett. Nagy 
örömünkre elfogadta meghívásunkat a Herman 
Ottó Általános Iskola két nyolcadik – Kocsis Hen-
rietta, Mózer Natasa – és három hetedik osztályos 
– Hajas Fanni, Nagy Dominika, Oláh Hajnalka – 
tanulója, akik egy-egy vers felolvasásával gazdagították a délután 
programját.

A lányok bekapcsolódtak a kötetlen beszélgetésbe, megbeszéltük, 
legközelebb – február 18-án Tamási Áron: Ábel a rengetegben című 
műve „mellett” teázunk, kicsit hozzájárulva az iskolai feladatok 
megértéséhez. Majd március 18-án találkozunk.

Láng Sándor Zoltán 
a solymári Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár által a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából kiírt novellapályázaton Az ember 
című novellájával 
II. helyezést ért el. Gratulálunk az eredményhez.
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