NAGYKÖZSÉGÜNK TOVÁBB FEJLŐDIK, AVAGY
MEGÚJUL A FELSŐPAKONYI VASÚTÁLLOMÁS!
Tisztelt Felsőpakonyi Lakosok, kedves Utazóközönség!
Örömmel jelenthetem be Önöknek, hogy hosszú várakozás után
kezdetét vette az állomás környezetének fejlesztése, szépítése. A
fejlesztés a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. jóvoltából, a STRABAG Általános Építő Kft. kivitelezésében készül el.
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata az építéshez szükséges engedélyeit és hozzájáruló nyilatkozatait megadta,
jelen sorok megírásakor az
építéshez szükséges előkészületek véglegesítése zajlik.
A projekt hivatalos elnevezése: „ELŐVÁROSI VASÚTVONALAK MEGÁLLÓHELYEI MEGKÖZELÍTÉSÉNEK FEJLESZTÉSE,
RÁHORDÁS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA: P+R,
B+R PARKOLÓK, BUSZFORDULÓK KIALAKÍTÁSA” A beruházás kezdetéről
egy, az állomásunk területén elhelyezett hivatalos projekttábla is
tájékoztatja a Tisztelt Utasokat.
A tárgyi beruházás összesen 20 helyszínt érint, ebből az egyik
megállóhely a miénk, Felsőpakonyé. Különösen jó hír ez a településen élőknek, hiszen a beruházás elkészülte után korszerű
és esztétikus környezetben parkolhatnak járműveikkel, kerékpárjaikkal. A hátrahagyott járművek biztonságáról pedig vezeték nélküli térfigyelőrendszer és közvilágítás fog gondoskodni.
(Jelen beruházás tárgyát ugyan nem képezi, de fontos megemlíteni, hogy Önkormányzatunk tárgyalásokat folytat a MÁV illetékes
képviselőivel egy tisztességes és használható váróhelyiség kialakítása tárgyában. Egy ilyen épülettel válhatna a Felsőpakonyi megállóhely valóban európai színvonalúvá. Reméljük, hogy a váróterem megépítésére sem kell már sokat várnunk. Az Önkormányzat
vezetése azon lesz, hogy a MÁV-val közösen mielőbb kielégítse az
utasok váróteremmel kapcsolatos igényeit.)
2014. március 25-én az érintett hatóságok és projektben résztvevők részvételével (MÁV, Magyar Közút, STRABAG, NIF, KÖMI)
Önkormányzatunk átadta a kivitelezőnek a szóban forgó munkaterületet. A helyszíni bejárást követően megnyitásra került az
építési napló is. A geodéták még ezen a napon megkezdték az
építéshez szükséges alappontok méretezését, szintezését.

A beruházás során többek között a következő műtárgyak kerülnek kialakításra: buszforduló, P+R gépjárműparkoló 30 férőhellyel, B+R fedett kerékpártároló 40 férőhellyel, biztonsági térfigyelő-kamerarendszer, szikkasztó árkok, közvilágítási hálózat, új
járdaszakasz, új burkolatrészek.
Mindannyian tudjuk, hogy a fejlődés változásokkal is jár. Ez a
mostani beruházás kapcsán
sincs másképpen. Az építési munkálatok a zöldfelületi
növényzetet is érintik. Néhány fa és bokor kivágása
szükségessé válik. Önkormányzatunk és a Kivitelező is elkötelezett a meglévő
növényzet megóvása mellett,
ezért csak szükséges esetben
döntünk azok kivágásáról.
Minden más esetben átültetjük a már meglévő fákat.
A parkosítást kiemelten
kezeljük a projekt során, a
beruházás magába foglalja a zöld felületek fejlesztését is. A
tereprendezés során számos új fa kerül elültetésre, ezzel is növelve a megújuló állomás esztétikai élvezetét.
A beruházás az alábbi ingatlanokat érinti: Felsőpakony vasútállomás, Állomás utca - Petőfi utca kereszteződés, Kossuth utca
- Állomás utca kereszteződés. A projekt várható befejezése: kivitelező tájékoztatása alapján 2014. május vége.
A beruházás ideje alatt a tárgyi terület vonzáskörzetében FORGALOMKORLÁTOZÁSRA kell számítani. Kérjük, hogy ezen
időszak alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett útszakaszokon és figyeljék a kihelyezett tájékoztató, illetve jelzőtáblákat.
Az építkezéssel okozott esetleges kellemetlenségekért szíves
elnézésüket kérjük. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának vezetése reméli, hogy valamennyi Lakos tetszését
elnyeri majd az állomás megújult arculata, és nagy megelégedettséggel veszik majd birtokba településünk megszépült
vasútállomását.
Tisztelettel:
Horváth Gergely
alpolgármester

Következ ő lapzár ta:
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A fedlap, hátlap belső és hátlap grafikai munkáit Hevesi István készítette.

Felsôpakony ■ 2014. április

TÁJÉKOZTATÁS A KÖVÜZ NONPROFIT KFT.-NÉL TÖRTÉNT
BŰNCSELEKMÉNNYEL KAPCSOLATBAN KIVONAT A DABASI
JÁRÁSBÍRÓSÁG ÁLTAL MEGHOZOTT ELSŐFOKÚ ÍTÉLETBŐL
A Dabasi Járásbíróság, a KÖVÜZ Nonprofit Kft. egykori díjbeszedője (vádlott) ellen - jelentős értékre, folytatólagosan és
üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette miatt, - megindított büntetőeljárásban a 2013. december 2. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta az alábbi

Nonprofit Kft.-nél. A vádlott feladatkörébe tartozott Felsőpakony területén a vízmérők teljes körű leolvasása, a leolvasás adatainak számítógépen történő rögzítése, ez alapján a
számlák kinyomtatása, a vízszámlák ellenértékének beszedése és az azzal való elszámolás a KÖVÜZ Nonprofit Kft. felé.

ÍTÉLETET:

A fogyasztók a vádlott részére készpénzben is kifizethették a
vízszámlát Felsőpakony Község könyvtárában, a heti egy alkalommal tartott fogadóóráján. A vádlottnak a fogyasztóktól
ilyen módon átvett összegeket a KÖVÜZ
Nonprofit Kft.-nek az Örkényi Takarékszövetkezet Felsőpakonyi kirendeltségénél
vezetett számlájára kellett volna befizetnie.

A KÖVÜZ Nonprofit Kft. egykori díjbeszedője bűnös
folytatólagosan elkövetett sikkasztás
bűntettében (Btk. 372. § (1) és (2) bekezdés bc./pont, figyelemmel (5) bekezdés
b./ pont).
Ezért a bíróság a vádlottat 3 (három) év
börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre, és 2 (kettő) év közügyektől eltiltásra ítéli. A vádlott a szabadságvesztés
büntetéséből annak 2/3-ad része kitöltését
követően bocsátható feltételes szabadságra.
Köteles a vádlott az ítélet jogerőre emelkedésétől követően számított 15 napon
belül a KÖVÜZ Nonprofit Kft. sértett részére 6.428.857
forint tőkét, illetve annak 2012. május 22. napjától a kifizetés napjáig járó törvényes kamatait megfizetni.
INDOKLÁS:
A vádlott 2003. április 01. napjától vízmérő leolvasó és díjbeszedő munkakörben dolgozott a Felsőpakony Község Önkormányzat tulajdonában álló és a Felsőpakony Község víztermelésére, vízkezelésére és vízellátására alapított KÖVÜZ

A vádlott a fenti módon 2009. januárja és
2011. december 31. napja közötti időben
összesen 135 fogyasztótól szedett be a vízszámlára különböző összegeket, összesen
4.828.183.- Ft értékben. Miután a vádlott
cselekménye a munkáltatója tudomására jutott, az ügyben vizsgálatot tartott. A
vizsgálat megállapította, hogy a vádlott
ugyanebben az időszakban további 52
fogyasztótól szedte be a vízszámlák ellenértékét, összesen 1.601.674.- Ft értékben. A vádlott cselekményét rendszeres haszonszerzésre törekedve követte el, az
általa fenti módon megszerzett pénzösszeget a saját céljaira
fordította. A vádlott az általa összesen 6.428.857 Ft-ot nem
fizette be a KÖVÜZ Nonprofit Kft. számlájára, azzal sajátjaként rendelkezett. A vádlott cselekményével - a fenti módon
és összegben – kárt okozott a KÖVÜZ Nonprofit Kft.-nek,
amely nem térült meg. A fenti ítélet még nem jogerős.

Földtulajdonosi
értesítés
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata értesíti a településünk közigazgatási területén gazdálkodó földtulajdonosokat, hogy 2014. április
14-én, hétfőn 8 órától a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház kistermében megkezdi működését Szabados Gábor falugazdász.
A falugazdász a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Falugazdász szolgálatában látja el feladatát.
Kérjük, a tisztelt földtulajdonosokat, őstermelőket, gazdálkodókat,
hogy bizalommal forduljanak a falugazdászhoz, aki segítséget fog nyújtani Önöknek az igénybe vehető pályázatok, földalapú támogatások,
stb. igényléséhez, űrlapok kitöltéséhez és mindazon feladatok ellátásához, amelyek a gazdálkodással kapcsolatos adminisztrációs feladatok
ellátásában felmerülnek.
A falugazdász minden hétfőn, a fenti időponttól kezdődően, 8 órától 12 óráig tart fogadó órát.
Sztancs János s.k. polgármester
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Polgármesteri Hivatal

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

3

A 2014. évi országgyűlési képviselők választási eredményei Felsőpakonyon
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Márciusi, ovis hírek
A kikelet hava igazán mozgalmasra sikeredett óvodánkban. Sok helyen jártunk, új embereket ismertünk meg, ami azért is fontos, mert
gyermekeink rengeteg új ismerettel gyarapodhattak. A teljesség
igénye nélkül szeretnék egy kis betekintést nyújtani mindenkinek.
Március 1.: A Neszepisze csoport hangulatos kis „táncházat” varázsolt a katolikus farsangon megjelent gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Március 4.: Az óvó nénik részt vehettek egy mozgással kapcsolatos előadáson. Az ott hallottakat felhasználhatjuk a mindennapos
testnevelés és más foglalkozások során is.
Március 11.: Színházba látogattunk: Az elmúlt időszakban, a szülők anyagi támogatásával, a Neszepisze csoportos gyerekekkel volt
lehetőségünk két színházlátogatást is tenni. Februárban a Fabula
bábszínházban jártunk, a Mazsola és Tádé című elbűvölő bábjátékot
tekinthettük meg. Március hónapban csatlakoztak hozzánk a Katica csoport nagycsoportos gyermekei, s a Budapest Bábszínházban
a Boribon és Annipanni című mesejáték kápráztatott el bennünket.
Csodálatos élményekben volt részünk, a buszos utazásoktól kezdve,
az előadások fantasztikus hangulatán át, a jókedvű közös énekekig.
Ezúton is köszönjük a szülőknek a támogatást!
/Anita óvó néni /
Március 14.: 1848-as forradalom és szabadságharc
Nehéz egy óvodáskorú gyermek
számára elmagyarázni mi is az a
szabadság. Ám a
haza szeretetét így
is el tudjuk ültetni
a szívükben. Büszkén vonultak végig
a főúton, mellükön
kokárdával, fejükön huszársüveg
vagy párta. A Petőfi-téren, csillogó
szemmel szavalták a hazafias verseket s harsogták a katonadalokat,
majd elhelyezték a saját készítésű, nemzetiszín lobogót.
Március 17-i hét: A víz hete
A víz fontossága mindennapos téma óvodánkban. Mégis ez a hét
az, amikor minden alkalmat megragadunk az ezzel kapcsolatos tapasztalatszerzésre.
- Cica csoport:
Beszélgettünk a víz fontosságáról, növényeket gondoztunk, kis tavat és igazi
kerekes kutat néztünk, amibe belekiabálhattunk. Ellátogattunk a könyvtárba,
ahol Margit néni sok-sok érdekes dolgot mondott és mutatott nekünk.
/Gabi óvó néni /
- Katica csoport:
Ellátogattunk a gyáli Fundy- tóhoz,
ahol a hatalmas vízfelület látványa min-
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den óvodást magával ragadott. Láttunk horgászokat, megnéztük a
csalikat, és a kifogott halakat is megfoghattuk. Gyurmából elkészítettük a Balatont, építettünk köré vasútvonalat és kerékpárutat.
A könyvtárba is ellátogattunk, ahol a víztakarékosságról láttunk
egy kisfilmet és beszélgettünk arról, hogy a gyerekek otthon és az
óvodában, hogyan tudnak spórolni a vízzel. Pénteken pedig ellátogattunk a víztoronyhoz.
/Éva óvó néni /
- Napraforgó csoport:
Vízről szóló meséket hallgattunk, dalokat tanultunk. Folyót festettünk, halakat, hajókat hajtogattunk. Buborékot fújtunk, horgászos
játékot játszottunk. Az óvoda kertjében magokat ültettünk, amit
attól kezdve naponta locsolunk, gondozunk, figyeljük fejlődésüket
a víz hatására. Megnéztük a kerekes kutat, ellátogattunk a könyvtárba, s kirándultunk a víztoronyhoz, ahonnan újabb élményekkel
gazdagodva tértünk vissza óvodánkba.
/Mariann és Ibolya óvó néni /
- Hétszínvirág csoport:
Csoportunkban is a vízzel, vízi élővilággal, kapcsolatos dalokkal,
versekkel, mondókákkal ismerkedtünk. A kedvenc, Kormos István:
Mese a pórul járt csukáról és a csöpp aranyhalacskáról című verses
mese lett, melynek egy-egy sorát a gyerekek örömmel mondogattak azután is, hogy a gyáli horgásztónál megmutattak nekünk egy
csuka csontvázat.
Pénteken következett a várva várt kirándulása víztoronyhoz. Fábián Gábor a gyermekek számára is nagyon jól érthető előadást tartott arról, hogyan kerül a tiszta víz a házunkba. Köszönjük!
/Yvette óvó néni /
- Neszepisze csoport:
A víz kincs! Képek felhasználásával, kísérletek segítségével (forralás, párologtatás, fagyasztás) ismerkedtünk a víz tulajdonságaival,
beszélgettünk jelentőségéről. Kirándultunk a horgásztóhoz, majd a
víztoronyhoz, egy másik napon pedig megnéztük a kutat is. Vízzel
kapcsolatos dalos játékokat játszottunk („itt is egy kis kút”), meséltünk a Víz tündéréről.
/Erzsi óvó néni /
Nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik lehetővé
tették ezeket a programokat. Gyermekeink rengeteg felejthetetlen
élménnyel és új ismerettel gazdagodhattak.
A felsőpakonyi Mesevár Napközi Otthonos Óvoda
gyermekei és dolgozói
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Igazi tavasz van az iskolában is
Minden évben, márciusban a nyílt napok keretén belül betekintést nyerhetnek a szülők az iskolai órák menetébe. Idén is
sok apuka, anyuka ellátogatott hozzánk alsó- és felső tagozaton
egyaránt, hogy lássa, miként dolgozik csemetéje az órán.
Március 21-én előadást láthattak a diákok a biztonságos internet-használatról. A mai világhálós korszakban rendkívül
fontos, hogy a gyerekek tisztában legyenek ennek kockázatával,
valamint saját maguk és társaik védelmével. Egy másik hasznos előadásra is sort kerítettek a végzős diákok számára, mely
az emberi jogokról és a demokrácia lényegéről szólt. Bízunk
benne, hogy a gyerekek hasznos tanácsokat kaptak mindkét
esetben és segítségükre lesznek eligazodni e modern, információktól duzzadó világunkban. Köszönjük Wareczki Erika néninek a szervezést.
Immár 3. alkalommal rendeztük meg a 3.b osztályban, osztálykeretben mesemondó versenyünket. Minden évben a nyílt nap
utolsó órájában, aki szeretné, elmeséli a többieknek kedvenc meséjét. Az idén 7 mesét hallhattunk, 8 tanuló előadásában. Jó volt
látni az izgalommal teli várakozást, és hogy mesélés közben hogy
illan el minden félelem és izgalom a mesélő hangjából. Mindegyik előadónk nagyon ügyesen, kifejezően és élvezetesen adta
elő meséjét, megnehezítve ezzel a hallgatóság (zsűri) dolgát. A
közönség az első 3 helyezettre szavazhatott jutalompontokkal.
Nagyon szoros pontozással a következő eredmények születtek:
1. Göndör Martin és Trizna Olivér: A medve és a macska
2. Tüskés Máté: A döglött egerek
3. Lombos Kristóf: A róka meg a szürke agár
című mesékkel nyerték el a közönség tetszését.
De szívesen meghallgatnánk még a többi versenyző meséit is:
Imre Réka: A pletykás asszonyok
Elekes Péter: A bölcs pásztorfiú
Kánai Zita: Ki az erősebb?
Matusek Kitti: A három kismalac
A mesék mondóit a szülők ajándékokkal és oklevelekkel is jutalmazták.
Köszönjük a szülőknek a támogatást és segítséget, valamit a sok
ügyes mesemondónak a felejthetetlen élményt, amiben részesítettek minket!
Jövőre veletek ugyanitt! ( Matisz Zsuzsi néni )

Március 25-én rendeztük meg az olvasóversenyünket a 3. és
4. osztályokban. Minden tanulónak egy saját maga választott
rövid szöveget és egy a zsűri által összeállított szöveget kellett
felolvasnia. Közel 40 tanuló mérte össze tudását, ami a zsűri
döntését igencsak megnehezítette. Gratulálunk minden résztvevőnek és a nyerteseknek!
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3. osztály: 1. Göndör Martin 2. Hagymási Bettina 3. Mészáros
Gemma és Tüskés Máté
4. osztály: 1. Bernáth Szilvia 2. Mészáros Gréta 3. Barta Zsolt
Ismét színházban járt a 2.a és 2.b osztály a Turay Ida Színház
jóvoltából. A Tündéria című előadás részesei lehettek és természetesen most is sok-sok élménnyel gazdagodva tértek haza.
A 4. osztály is abban a szerencsés helyzetben volt, hogy egy
nagyszerű mesét láthattak a Madách Színházban. A Négyszögletű Kerekerdő igazán a gyermekek szívének való csodás
alkotás, mely mindenkit elkápráztatott.
Ebben az évben is volt Országház-látogatás, legutóbb a 3. b osztály részére. Nincs olyan tanév iskolánkban, mikor ne lenne egy
osztály, aki ne csodálhatná meg e szépséges épületet kívül, belül.
A Herman Ottó Általános Iskolában az 1848-as szabadságharcról az ötödik osztályosok és az énekkarosok egy nagyon
színvonalas műsorral emlékeztek meg. Felidézték számunkra
az akkori szabadságharc boldog és viharos napjait. Köszönjük nekik a szép előadást és a felkészítő tanároknak, Kocsisné
Matusek Diánának, Máténé Virág Ritának, Sárossy Szilviának
és Agócsné Polgár Arankának a sok segítséget.
Riegel Ági néninek és néhány tanulónak köszönhetően. „Szóvarázs” címmel egy iskolai újság kelt életre a suli falai között. Hamarosan a 2. számnak lehetünk érdeklődő olvasói, ha beszerezzük azt a szerzőktől. Mini újságíróink névsora a következő: Vizi
Gréta, Oláh Georgina, Ulrich Panna, Dura Zsófia, Janocsek Zsófia, Somogyi Bianka, Somogyi Alexandra, Rózsa Anita és Jócsák
Lilla 6. osztályos tanulók. További sikeres írást kívánunk nekik!
Az ócsai Halászy Károly Általános Iskolában „Nagy Könyv”
olvasóversenyt hirdettek, ahol három csapat képviselte a mi
iskolánkat. Tanulóink hibátlan olvasásának eredményeképpen
az egyik csapat bejutott a döntőbe. A csapat tagjai: Vizi Gréta,
Varga Zsófia és Somogyi Bianka. Drukkolunk nekik, hogy a
döntőben is megállják majd a helyüket.
Kistérségi LÜK bajnokságon vett részt néhány tanuló a 2. és a
4. évfolyamból. A következő diákok képviselték iskolánkat: Kovács Dominik, Nagy Károly, Pőcze Máté 2. osztályos, Marossy
Flóra, Barta Zsolt és Lőrincz Botond 4. osztályos tanulók. Gratulálunk nekik!
Számos program várható még a hermanosok számára a tavasz
folyamán, de erről már csak a következő számban írunk bővebben.
Egy kis ízelítő a közelgő eseményekből: szavalóverseny alsó- és
felső tagozaton, polgárvédelmi verseny, hulladékgyűjtés (elektronikai is), illetve lesz bűnmegelőzési nap is.
További információkért és az eseményekről készült fotókért,
kérjük, látogassanak el az iskola honlapjára:
www.iskola.felsopakony.hu
Máténé Virág Rita
Legutóbbi számunkból kimaradt kedvenc DJ-nk neve, aki minden alkalommal biztosítja számunkra a fantasztikus zenét és
hangulatot. Természetesen a farsangi bálon is neki köszönhettük,
hogy kicsik és nagyok a legjobb ritmusra rophatták a táncot. Köszönjük Horváth Zoli, volt diákunknak, hogy még családi programját is áttette másik időpontra csak ezért, hogy örömet szerezzen iskolánknak e pompás, karneváli napon.
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Személyre szabott lelkipásztorkodás
Papi életem elindítója, Isten után, Vass Tamás atya! Tavaly
volt halálának 25. évfordulója. Összejöttünk néhányan (25-30
fő) mintegy emlék-ülést rendezni a tiszteletére. Még ma is sokan az ő útmutatása nyomán éljük emberi és Krisztus követő
életünket. Az ő módszere volt a személyre szabott lelkipásztorkodás. Az erre vonatkozó elgondolásait és tapasztalatait hátra
hagyta nekünk egy könyvben, melynek fő mondanivalója éppen a mostani cikk címe. Egész papi életemet végigkísérte a
gyóntatás szeretete, annak minden nehéz terhével együtt. A
gyóntatást biztosan nem a papok találták ki, mondhatom a saját
tapasztalatom alapján. Nem is csinálnánk, azt hiszem, ha nem
lenne rá vonatkozólag parancs és jó példa Jézus részéről. Hogy
értsék, mi a nehézség, megmondom.
1. A gyónási titok megőrzése.
2. Olyan terület, éppen az első pont alapján, ahol még segítséget
sem kérhet az ember tapasztaltabb kollégától. Itt tehát csak abban
segíthet egy másik lelkiatya, hogy jól felkészít. Hála Istennek, nekem ezt a felkészülést segítette Tamás atya. S most idősebb koromra, betegségeimre tekintve, egyre inkább arra gondolok, hogy
a nyüzsgő, építkező papi életnek vége. Marad azonban egy terület
remélhetőleg a halálomig: lelkivezető az mindvégig lehetek. Ehhez az idősebb kor tapasztalatai, bölcsessége is ad valamit.
Hadd idézzek könyvének előszavából:
„Érdemes lenne egyszer a „lélekgyógyász” Jézust figyelve elmélkedni át az evangéliumokat. Mint apostol
nevelő, tehát papnevelő lelkiatya három év alatt különböző vérmérsékletű, pszichikai és fizikai adottságú embereket olyan apostoli egyéniségekké
neveli, akik mégis megtartják természetük egyéni sajátosságait. Gondoljunk csak Péter, János vagy Tamás
alakjára és egyéniségük fejlődésére.
Nincs az az ügyes pszichiáter vagy pedagógus, aki olyan hozzáértéssel tudna hozzányúlni a női pszichéhez, mint Jézus (Mária, Márta vagy a szamáriai asszony…). Ami pedig az eredményességet illeti, gondoljunk Mária Magdolnára. Nemcsak tény,
hogy akaratgyenge bűnösből szentet nevel, az is figyelemre méltó, ahogy ezt a jellemalakítást véghez viszi. A nő alanyi és nem
eszményre beállított személy. Az eszményt nem közvetlenül
ragadja meg, csak más alanyon keresztül. Ennek azonban nagy
veszélye, hogy megragad az alanynál, illetve csak azon keresztül látja és csak azt az eszményt, amit az alany mutat. Jézus személyes szeretettel kezeli Mária Magdolnát, de nem hagyja meg
pusztán ennél, hanem megragadtatja vele az eszményt is. (Ezért
tud ő az apostoloknál is frissebben odamenni Jézus sírjához, és
az ő jutalma lesz a legelső találkozás a Feltámadottal!)
Még csak egyet Jézus emberkezeléséről. Soha nem választja szét az emberben a természetest és a természetfelettit,
amikor gyógyítja. A kettőt együtt teszi, A „bocsánatot nyertek
bűneid” lélekgyógyászata együtt jár a „vedd ágyadat és menj
haza” testi gyógyításával. Jézus tehát az egész embert kezeli.
Az Egyház pasztorációs munkájában követte Jézust, s tény,
hogy az egyéni lelkivezetés munkája végigkísérhető az egyháztörténelem folyamán úgy is, mint elmélet a papnevelésében, úgy
is mint gyakorlat a gyóntatószékben. (A Nagy nevelők, pl. Néri
szent Fülöp, Don Bosco, mindegyik egyben híres gyóntató is!)
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Mindemelett tény, hogy az egyéni pasztoráció nagy átlagát
tekintve ma csaknem kizárólag a néhány perces gyóntatószéki időre korlátozódik, és sajnos sok esetben ott nincs szó
lelkivezetéséről, csak „szériában gyártott” feloldozásról.
A személyes lelkipásztorkodás az a tudomány, amely a természetfeletti által megvilágosított természetes ész segítségével
a konkrét emberi személy életének természetes és természetfeletti összetevőit vizsgálja, azzal a céllal, hogy hiányosságait
orvosolja és jó tulajdonságait fejlessze.”
A húsvéti időszakban vagyunk, a húsvéti gyónás kötelezettségével. Én a fentieket szem előtt tartva szeretném szolgálni a
rámbízottakat.
Tisztelettel Hefler Gábor plébános

Ha itt lettél volna
Részt vettünk a március 15-ei ünnepségen. Elhelyeztük a megemlékezés koszorúját, és emlékeztünk az 1848-as forradalom
hőseire, a márciusi ifjakra.
Március 22-én első zarándokutunkon 12-en vettünk részt. Gyönyörű tavaszi időben Cegléd, Kóka, Dány, Tápiószecső települések templomaiban gyönyörködhettünk. Mindenhol kedves,
vendégszerető fogadtatásban részesültünk.
Nagyböjti elcsendesedésünkben is munkálkodik a szentlélek
segítsége. Március 29-én szombaton sok segítő kézzel és munkával, sikerült befejezni a padlástér szigetelését, ami még melegebbé teszi majd a hideg időben templomunkat. Köszönet minden kedves segítő kéznek, Rusz Attila szervező munkájának.
Április 11-én 18 óra 30 perckor Gyálra vártuk minden kedves
testvérünket, akik részt vettek az élő keresztútjárásban. Készülünk Megváltónk feltámadására, böjttel, imádsággal és számot
teszünk cselekedeteink megvizsgálásában. Karitász csoportunknak fáradhatatlan munkáját fizesse meg a jó Isten szeretete.

Az andocsi templom látképe
Zarándoklatot hirdetünk május 24-én, szombaton a híres Mária-kegyhelyre - Dunántúlon Andocs községbe, részvételi díj
2.500.- Ft/fő. Jelentkezni lehet: Berencsi Marikánál.
Kívánok minden kedves olvasónak kegyelemmel teli napokat!
Berencsi Gézáné egyháztanács elnök
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetünket és hálánkat kifejezni mindazoknak, akik szeretett férjemet és édesapánkat elkísérték
utolsó útjára, sírjára koszorút és virágot helyeztek el.
Berencsi Gézáné és családja

9

ELVÉGEZTETETT
Jézust nem az események véletlen sodrása vitte a halálba, nem egy kikerülhetetlen helyzet alakult ki, amiből
nem tudott kimenekülni, hanem tudatosan vállalta a
kereszthalált, engedelmeskedve az Atya akaratának.
Erre utal a főpapi imádsága, amiből kiderül, hogy készült a halálra,
és arra a nehéz emberfeletti testi-lelki tusára, teherre, ami érni fogja. Az elfogása, a kihallgatások és a keresztre feszítése alatt tanúsított
szelíd magatartása szintén bizonyságtétel, amivel minden gyalázatot, fájdalmat és megaláztatást eltűr, holott lenne rá hatalma, hogy
kikerüljön, és megmeneküljön mindebből. A kereszten elhangzott
utolsó szava is azt fejezi ki, hogy célba ért, teljesítette küldetését,
győzött! „…Elvégeztetett!...” . (János 19,30) „…Atyám, a te kezedbe
teszem le az én lelkemet!…” (Lukács 23,46) Gondold el, Jézus mi
mindent adott fel, mi mindenről mondott le, mi mindent vállalt a
kereszten – érettünk, miattunk és helyettünk! Gondold végig, hogy
mekkora szeretet van benne, hogy mindezt elhordozta és véghezvitte! Mert mindezt azért tette, mert szeret! Olyan végtelenül szeret,
hogy érted, személyesen érted adta az életét, hogy az egykor távoli,
elérhetetlen tűnő Istennel közeli, személyes kapcsolatod lehessen.
Azért tette, mert Isten nem gyönyörködik a bűnös ember halálában,
hanem azt akarja, hogy megtérjen az ő útjáról és éljen. /Ezékiel 33,11/.
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy
aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
János evangéliuma 3:16
Vizi János lelkipásztor

Református gyermektábor:

Időpontja: 2014. június 22-27. (vasárnap du. – péntek)
Helye: Fülöpháza
Korhatár: 6-14 év.
Költsége: 17.000 Ft/fő.
Ha egy családból több gyermek jön: 13.000 Ft/fő.
Jelentkezés határideje: 2014. június 8. - Pünkösd.; Kérjük, a jelentkezéssel egy időben a tábor költségének a felét
fizessék be!
A részletek megbeszélése a hittanévzárón (Június 15.) lesz.

CSALÁDOS HÉTVÉGE:

Időpontja: 2014. június 27-29 (péntek-vasárnap)
Helye: Fülöpháza
Költsége: Felnőtt: 2.500.-Ft/fő/nap Gyermek: 1.500.-Ft/
fő/nap
Jelentkezés határideje: 2014. június 8. - Pünkösd.; 12
családot tudunk elszállásolni a házban, a befizetések sorrendjében. További családok a magukkal hozott sátorban
szállhatnak meg.
Útiköltség: családok maguk állják

Adó 1%: Református Egyház
technikai kódszáma: 0066

További 1%-al támogathatunk egyesületeket és alapítványokat.
Néhány javaslat:
Egyesület neve / Adószáma:
Isten Háza Szolgáló Közösség Egyesület - Biatorbágy /
19176767-1-13
Biblia Szövetség Alapítvány / 19171982-1-13
Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány / 18002320-1-42
Bethesda Kórház Alapítvány / 18042539-1-42
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Darumadár Nyugdíjas Klub
márciusi programjairól
Márciusi programjainkat a nőnapi ünnepséggel kezdem, 6-ára,
csütörtökre szép meghívókat küldött minden hölgytagunknak
Gergely Mihály, s megszervezte a „fiúkkal” a kedves maglepetést.
Olyan ünnepség volt ez, majdnem mint az évzáró. Saját készítésű szendvicsek sokasága került az asztalokra, fincsi szalámikkal
puha kenyéren, és szép díszítéssel virágok és itókák, majd zenéstáncos mulatság lett a vége. A fiúk műsora, meglepetése „szuper”
volt, KÖSZÖNJÜK a kedvességüket és a figyelmességüket!

Március 13-án 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap
volt, Lőrentei Erzsike vezetőnk ismertette a programokat, Ő is
megköszönte a fiúknak és Gergely Misinek a szép ünnepség
megrendezését.
Március 14-én az iskolában rendezett ünnepségen „Forradalom és szabadságharc” c. megemlékezésen, majd az azt követő koszorúzáson klubunk több tagja vett részt, és elhelyezték az
emlékműnél a hősök tiszteletére szép koszorúikat.
Március 18-án énekkarunk Gyálon a kistérségi találkozón lépett
fel. Nagyon szép szerepléssel, hibátlanul és vidáman énekeltek. Köszönjük Nekik a lelkiismeretes felkészülést és munkájukat!
Március 20-án énekkari próba, majd 17 órakor klubnap kezdődött. A programok ismertetése után megint ünneplésre került sor, hiszen Paulich Sándor, Jurászik Sándor, Czirják József
„hozta a meleget” s melegítő itókákat is, üdítőket, diót, sütiket a
névnapjukra, hogy a tagsággal ünnepeljék meg azt.
Március 25-én Tiszakécskére mentünk, teli busszal, fürdeni.
Itt is mindenki jól érezte magát, az idő csodajó volt, s visszafelé megálltunk a Fejedelmi Pékségünknél, s feltankoltunk magunknak és a kis családnak a fincsi sütikkel.
Március 27-én 15 órakor vezetőségi ülés, 16 órakor énekkar,
17 órakor klubnap volt. Lőrentei Erzsike programismertetése
után elmondta, hogy az alapító okiratunkat módosítani kell,
de ehhez ügyvédi segítség szükséges, lehet, hogy a tagságnak
anyagilag is – mint például a buszköltséghez – hozzá kell majd
járulni, hiszen ez közös érdekünk, hogy minél előbb készen legyen. Mózsikné Ilonka elmondta, még 20 fő nem fizette be a
tagdíjat!
Április 3-án énekkar és klubnap volt, Lőrentei Erzsike szabadságon, a tagság szép számmal eljött, Mózsikné Ilonka üdvözölte
a megjelenteket, majd kellemes traccsparti kerekedett.
Most, a cikkíráskor (április 4-én) hűvös az idő, azért remélem
mindenki el tud menni szavazni, mivel még a virágpalánták kiültetésével is várhatunk, hiszen hűvös időt jósolnak a meteorológusok.
Kovácsné Németh Ilona
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Egészségnap
Kedves Pakonyiak!
Elérkezett végre a tavasz, illatoznak a virágok, csicseregnek a madarak. Minket is felvillanyoz ez a pezsgés, vágyunk a változásra.
Lekerülnek a vastag ruhák, kiderül mennyit
változtunk a tél alatt… Felmerül a gondolat,
hogy mozogni kéne és változtatni az étkezésünkön, hogy egészségesebbek lehessünk. Mit egyek? Hogy mozogjak? Mit változtassak és hogyan? Szívesen válaszolok minden
kérdésedre május 17-én, a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban, a II. EGÉSZSÉGNAPON. Gyere el, és kérdezz meg
engem, minden problémádra keresünk megoldást!
Fejérné Brezán Tenci
Akik segítenek a fentiekben:
Lőrentei Erzsike - egészségvédő torna
Mártfi Gábor - edző - civilizációs betegségek megelőzései
Gyakran találkozunk a „civilizációs betegség”-gel, mint
új fogalommal, de ennek
tartalma valójában olyan
régi, mint maga a civilizáció. Hiszen minden kornak
megvoltak a maga civilizációs feltételei, és így minden
korban jelentkezhettek új,
sajátos „civilizációs” betegségek. Kimeríthetetlen gazdag a betegségek története, voltak olyanok, amelyek a korral együtt elmúltak
és voltak/ vannak olyanok, amelyek végigkísérték az emberiség
történetét. Ráadásul a régi betegségek átalakultak, tovább fejlődtek, esetleg újra megjelentek, keletkeztek újak, stb.

Tovább gyarapodott a könyvtári állomány
az önkormányzat támogatásával

Fábián Janka: Adél és Alíz;
Emma fiai; A német lány
Ulickaja: Elsők és utolsók;
Szonyecska
Barbara Taylor: Kezd velem
újra az életed; Levél egy
idegentől; Titok
Coelho: Mint az áradó folyó
Philippa Gregory: A vörös
királyné; A folyók asszonya
Fekete István – Almárium –
Füveskönyv
Janikovszki Éva: De szép ez
az élet
Hannu Rajaniemi:
Fraktálherceg
Spirit Bliss: A jövő árnyai
Leiner Laura: Akkor
szakítsunk
Goethe:Az ifjú Werther
szenvedései
Móricz: Rokonok

Szutyejev: A sün, akit meg
lehetett simogatni;
A nyúl, aki senkitől sem félt
Móra: Sétálni megy Panka
Nagy-Britania, Zágráb
(útikönyv)
Olvasó Létra sorozatból:
Kalandos történetek
Iskolai barátságok
Testvérháború
Tengerparti kalandok
Dínótörténetek
Barátnőm Bori sorozatból:
Bori segít anyánakBori és
a piros bringa
Bori kempingezik
Bori sütni tanul
Bori úszni tanul
Bori kórházba kerül
Barátom Berci:
Berci foga mozog
Berci kisállatot szeretne
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Erről és a megelőzésükről szeretnék egy kis előadást tartani
olyan vonatkozásban, amit mindenki megtehet saját keretein belül az egészsége érdekében.
Tenci jóga
Katica hangfürdő - csoportos hangtálterápia
A hangtál rezgései létezésünk minden szintjén harmóniát
teremtenek. Erőteljes öngyógyító folyamatokat indítanak el,
tisztítanak, energiával töltenek fel.
A fizikai test számára érzékelhető hatások a hangtál
hangja és rezgése. A hangok
pozitív hatást gyakorolnak a
testre, és nyugtatják az elmét.
A rezgés a testünkben található éltető és közvetítő közegen, a vízen keresztül hat. A
rezgések képesek áthatolni a bőrön, csontokon, belső szerveken,
eljutva minden egyes sejtig. Ezért a testünkben található feszültségeket, diszharmóniát hatékonyan képes helyreállítani.
A következő szinten, a fizikai test energetikai rendszerét segíti.
Szervezetünk megfelelő rezgésszámú éltető energiával történő
ellátásáról elsősorban csakráink (energiaközpontok) gondoskodnak. A központokból a szervezethez a prána (éltető energia)
a nádikon (energiacsatornákon) keresztül jut el. A kezelés ezt az
egész energiarendszert tisztítja, harmonizálja, ezáltal beindítja az
öngyógyító folyamatokat.
A hangrezgés a harmadik szinten tiszta önvalónkat szólítja meg.
A fizikai test tisztulásán és az energetikai rendszerünk blokkjainak oldásán keresztül a hangtálak a spirituális síkot, valóságot
is érintik. A belső béke és harmónia állapotában felismeréseket
élhetünk át arról „AKIK VALÓJÁBAN VAGYUNK”!
A terápiás kezeléseken kismamák és gyermekek is részt vehetnek.

Újszülöttek:

Nyers Bence Barnabás 03.06. ; Nagy Csenge 03.27.
Fodor Dávid 03.30. ; Apró Adrienn 04.02.
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Kupasiker Százhalombatta ellen
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