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A HIT megerôsít...

��évi �ondolato�...

A múltból élünk, de a jövôbe tekintünk!
Visszatekinteni csak azért szabad, hogy a hibáinkból tanuljunk,
mert olyan lehet a holnap, ahogy tegnap elkezdtük… 
Oláh Istvánné 

A VÁRAKOZÁS feltölt és felemel...

A BETELJESÜLÉS csak egy pillanat...

Orvosra várunk. Sokan. Két bottal járó idôs néni, fájós lábát próbálja tartani. 
Találtam egy gyerekszéket, alátámasztottam. Amikor menni készülnek, felpattan 
a mellette ülô fiatal lány, segít a néni férjének, asszonykáját felsegíteni. 
Miközben elballagnak, mondja a párjának: 
- mennyi figyelmesség és szeretet van az emberekben!
Pedig ez természetes. Ezt kívánom magunknak az idei és következô évekre! 
Gálné Czetô Éva

A CÉL inspirál....

A SZERETET összeköt...

AZ EGYEDÜLLÉT nem a magány...

Már jó ideje azon igyekszem, hogy azokkal a dolgokkal foglalkozzam, 
amire van hatásom és engedjem el azokat, amire nincs. Ez nagyon nehéz feladat
 - fôleg az elengedés -, de tanulható. Azt gondolom, hogy ha sokan cselekednének 
hasonlóan, akkor egy nyugodtabb kiegyensúlyozottabb és békésebb környezetet 
teremthetünk magunknak. Ennek reményében kívánok mindenkinek Boldog Új Évet! 
Klemencz Marika 

A TEVÉKENYSÉG maga az élet...

AZ ALKOTÁSOK megfogannak...

AZ ALKOTÓK világra hozzák...
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Önkormányzati Karácsony

FOGADÓÓRÁK 
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

MARAD A VERTIKÁL ZRT.

Öblös üveg gyûjtô
Kihelyezésre kerültek a szelektív öblös üveg gyûjtô konténerek települé-

sünk két pontján, a már korábban erre a célra kialakított szelektív hulla-
dék gyûjtô helyeken. Az Állomás utcában, a jegykiadó épület mellett jobb-
ra és a Rákóczi utcában a Szabó Magda Közösségi házzal szemben, az is-
kola kerítésénél. Tisztában vagyunk vele, hogy ezek gyûjtô konténerek
nem felelnek meg a legkorszerûbb elvárásoknak, de keressük a lehetôséget
az edények cseréjére. Azonban felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét az
öblös üveg gyûjtô konténerek rendeltetésszerû használatára.

Önkormányzat

– ugyanazon az áron, új
szolgáltatásokkal! 

2014. december 31-ével
lejárt az egy évvel ezelôtt
megkötött hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási
szerzôdés a VERTIKÁL
Nonprofit Zrt.-vel. Októ-
berben, közvetlenül a vá-
lasztások után az önkor-
mányzat közbeszerzési el-
járást folytatott, amely a
szûkös idôhatárok ellenére
eredményesen zárult. (Tud-
juk, sokan az A.S.A vissza-
térését várták, ám a cég ve-

zetôi jelezték, hogy a jogszabályok nem adnak lehetôsé-
get számukra a szolgáltatás ellátására, mellesleg a
VERTIKÁL Zrt. által megadott árakon nem is tudnák
ezt ellátni.) 

A közbeszerzési eljáráson egyetlen cég, a VERTIKÁL
Közszolgáltató Nonprofit Zrt. indult. A Képviselô-tes-
tület az eljárást eredményesnek nyilvánította, így az
önkormányzat december végén a fent említett céggel
ötéves szerzôdést kötött. 

Örömteli, hogy a szolgáltatás kapcsán több pozitív
hírt is közölhetünk: 

· a hulladékszállítás lakossági díja nem emelkedik
· amíg a 2014-es esztendôben – illetve korábban, az

A.S.A idejében – az önkormányzatnak közel havi hat-
százezer Ft-ot kellett kiegészítésként fizetnie a szolgál-
tatónak, az elkövetkezendô idôszakban nincs kompen-
záció, ezt az összeget az önkormányzat megspórolta

· a házhoz menô szelektív zsákos hulladékgyûjtés
megmarad az elmúlt idôszak gyakorlata szerint havi
egy alkalommal (fém doboz, papír, PET palack)

· a szolgáltatás bôvül szelektív öblös üveg gyûjtôvel a
település két helyszínén

· a lakossági veszélyes hulladék - lakosok általi - el-
helyezésének biztosítása a Közszolgáltató által megha-
tározott telephelyen, legalább havi egy alkalommal,
munkaszüneti napon

· valamint a zöld-hulladék gyûjtése áprilistól-novem-
berig terjedô idôszakban heti rendszerességgel zsákok
rendelkezésre bocsátásával történik, úgy hogy a Köz-
szolgáltató évente két alkalommal 5-5 db zöld-hulladék
zsákot díjmentesen biztosít, ezen felül amennyiben
szükséges, az önkormányzat térítés ellenében zsákok
kiosztását elvégzi.

Önkormányzat

A 2014-es év zárásaként, december 18-án, a Herman
Ottó Általános Iskola tornatermében került megren-
dezésre az önkormányzat intézményeiben, képviselô-
testületében és bizottságaiban dolgozó kollégák részé-
re, az önkormányzati évzáró vacsora. 

A polgármesteri köszöntôt követôen az általános is-
kola dolgozóinak és az Óvoda dolgozónak mûsora szí-
nesítette az estét, ami végül egy jó hangulatú közös
énekléssel végzôdött.

Önkormányzat

Újszülöttek:

Kerekes István 11.10.
Böôr Zalán János 11.19.
Kaiser Péter 11.26.
Antal Ádám 12.19.
Balázs Miló Zénó 12.19.
Berki Barnabás 12.29. 

minden hónap elsô szerda: 13-17-óráig
Nagy János polgármester

email: polgarmester@felsopakony.hu 
Langné Malecz Andrea aljegyzô
email: aljegyzo@felsopakony.hu 

Czecidlovszky Hervatin Gábor alpololgármester
alpolgarmester@felsopakony.hu 

Idôpont egyeztetés
a 06 29 317 131-es telefonszámon

agora_jan  1/28/15 16:24  Page 3



A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásá-
nak különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
(Jöt.) magánfôzésre vonatkozó szabályai 2015. január 1-
jével az alábbiak szerint változnak.

Magánfôzésnek minôsül a párlatnak a magánfôzô lakó-
helyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb
100 liter ûrtartalmú desztillálóberendezésen a magánfôzô
által végzett elôállítása évente legfeljebb 50 liter mennyi-
ségig. Ez a párlat mennyiség 50 liter 86 térfogat-százalé-
kos gyümölcsszesznek felel meg. Ha egy magánfôzô csak
50 térfogat-százalékos párlatot állít elô, az 86 liternek fe-
lel meg.

Magánfôzô az a 18. életévét betöltött gyümölcster-
mesztô személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyü-
mölcsbôl származó alapanyaggal és párlat készítésére al-
kalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelke-
zik.

A magánfôzônek a lakóhelye szerint illetékes Önkor-
mányzathoz be kell jelentenie a desztilláló berendezést a
tulajdonszerzést követô 15 napon belül.
A bejelentésre nincs nyomtatvány, csak a tartalmi követel-
ményei határozottak: magánfôzô neve, lakcíme, adóazono-
sító jele; desztilláló berendezés feletti tulajdonszerzés
idôpontja, ûrtartalma, tárolásának, használatának helye,
ha eltér a magánfôzô lakcímétôl.

A Jöt. elôírja a tulajdonszerzést igazoló irat megôrzését.
A fenti szabályozás a 2015. január 1-jét követôen beszer-
zésre kerülô berendezések bejelentését tartalmazza, de az
ezt megelôzôen beszerzett desztilláló berendezésekre is
bejelentési kötelezettség vonatkozik, 2015. január 15-ig.

Aki nem jelenti be a desztilláló berendezését, jövedéki
törvénysértést követ el. Az eszköz lefoglalása mellett, jö-
vedéki bírság kerül megállapításra. A magánfôzés kereté-
ben elôállított párlat adója évi 1000 forint. A magánfôzô
adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet kö-
vetô év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti
önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfôzô nem állí-
tott elô tárgyévben párlatot, akkor nem keletkezik tárgy-
évre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

Az önkormányzati adóhatóság a desztilláló berendezés
bejelentésérôl, valamint a magánfôzô adóbevallásáról ér-
tesíti a területileg illetékes megyei (fôvárosi) Vám- és
Pénzügyôri Igazgatóságot és a bejelentéssel, bevallással
érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkor-
mányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követô hó-
nap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére.
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A magánfôzéssel kapcsolatos változásokról

Az év végi utolsó ülésen a testület döntött telekeladás-
ról, és tulajdonosi hozzájárulások megadásáról ingatlanok
villamos-energiával történô ellátása okán. Elfogadásra ke-
rült Felsôpakony Nagyközség Önkormányzatának 2015.
évi belsô ellenôrzési ütemterve. Valamint a 2014. évi mó-
dosított költségvetés is megtárgyalásra került, melyben a
fôösszegek változatlanul maradtak, csak átcsoportosításra
volt szükség. 

Az elmúlt idôszakban immár két tagúra fogyatkozott a
Felsôpakonyi AGORA címû helyi lap Szerkesztô Bizottsá-
ga, így a testület új, kibôvített bizottságot hozott létre.
Tagként Potyondi Istvánné, Szalóki Barbara, Ecsôdi Já-
nos, Tóth Roland és Végh Béla Antal személyeket válasz-
totta. 

A Képviselô-testület kinyilvánította szándékát, misze-
rint a Dél-Pest Megyei Víziközmû Szolgáltató Zrt.-vel kí-
vánja megoldani a település teljes körû víziközmû ellátá-

sát. Ennek érdekében a Dél-Pest Megyei Víziközmû Szol-
gáltató Zrt-hez kíván csatlakozni. 

Végül zárt ülés keretében tárgyalta Felsôpakony köz-
igazgatási területén keletkezô szilárd hulladék összegyûj-
tésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére kiírt
közbeszerzési eljárást. Az eljárást eredményesnek nyilvá-
nította és nyertes ajánlattevôként a Vertikál Konzorciu-
mot, tagjai: Vertikál Nonprofit Zrt. és Vertikál VKSZ Zrt.
mint közös ajánlattevôt nevezte meg.

A Képviselô-testület az év elején, január 16-án rendkí-
vüli testületi-ülést tartott. Két napirendi pont került meg-
tárgyalásra és elfogadásra. Elsôként döntött a testület az
ELMÛ Hálózati Kft. kérelme alapján a tulajdonosi hozzá-
járulásról, majd a továbbiakban elfogadásra került
Felsôpakony Nagyközség fôállású polgármesterének az il-
letménye és költségtérítése, amely a jogszabályban megha-
tározott összeg.

Gyógyszertár – hat órában

Az elmúlt idôszakban visszatérô téma volt a felsôpakonyi lakosság
részérôl, hogy a felújított gyógyszertár a lakossági igényekhez igazod-
va, bôvebb nyitvatartási idôvel üzemeljen. A feladatot maga a gyógy-
szertár üzemeltetôje is megalapozottnak tartotta, tartja, s mint ahogy
az elmúlt években fejlesztéseikkel már többször is jelét adták annak,
igyekeznek maradéktalanul megfelelni az elvárásoknak - ezúttal is
partnerek a témában. 

A sorbaállások és a megnövekedett várakozási idô elkerülése ér-
dekében a napi hat órás nyitva tartás lehet a mindenki számára meg-
felelô és gazdaságos megoldás, melynek érdekében az elsô lépések
megtörténtek. A hosszabb nyitva tartás azonban nem csak az önkor-
mányzat és a gyógyszertár elhatározásán múlik, a változáshoz az
ANTSZ engedélyére is szükség van. Amint az engedély megérkezik,
megvalósulhat a hosszabb nyitva tartás.

Addig – a gyógyszertár nevében is – a lakosság türelmét kérjük

Tájékoztató  2014. december 17-i rendes testületi ülésrôl 
és a  2015. január 16-i rendkívüli testületi ülésrôl

A jogszerûen
évente elôállítható
párlatmennyiség
túllépése esetén a
magánfôzô a több-
le tmenny i sége t
köteles haladékta-
lanul bejelenteni a
vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon
gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítésérôl. A
bejelentésrôl szóló formanyomtatvány a www.felsopa-
kony.hu oldalon is megtalálható. 

A magánfôzött párlat kizárólag a magánfôzô, családtag-
jai vagy vendégei által fogyasztható el. A magánfôzött
párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értéke-
síthetô.

Amennyiben a magánfôzô az általa elôállított párlatot
alkoholtermék-adóraktárnak értékesíti, illetve párlatok
számára meghirdetett versenyen kíván részt venni, a pár-
lat eredetét együttesen igazolja a desztilláló berendezés
bejelentésérôl, valamint a párlat után megfizetett adóról
kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás.

Magánfôzés esetében az adó megállapításához és az
adótartozás végrehajtásához való jog az elôállított ma-
gánfôzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási
határidejétôl számított 1 év elteltével évül el.
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POLGÁRÔRSÉG

Rajt, kis Kemenczei elôl, 
többiek a nyomában

Hallottam, de csak fél
füllel, láttam, de csak
félszemmel, ezért hajtott
a kíváncsiság, hogy töb-
bet megtudjak. Megérte.
Ifjabb Kemenczei János
azaz, Janika rallys törté-
neteit hallgatva és sike-
reit látva, ismét rájön az
ember, van kire büszké-
nek lenni Felsôpako-
nyon.

Tóth Roland: Hol és
mikor kezdôdött el ez az
egész? Miért pont a rally? 

Ifj. Kemenczei János:
Az egész ott kezdôdött,
hogy apuval kimentünk

az egyik ismerôsünk versenyére. Ezen felbuzdulva,
Apu 2008-ban elkezdett rallyzni. Édesapám sikereit
látva én is elkezdtem. 2009 májusában álltam le-
gelôször rajthoz a dömsödi pályán. Azt a pályát szere-
tem a legjobban, ha kell, csukott szemmel végig me-
gyek rajta.

T.R.: Akkor gondolom, rengeteget gyakorolsz. 
K.J: Hát bevallom ôszintén nem szoktam gyakorolni

csak megyek. – Kaptam a gyors választ mindenféle
nagyképûség nélkül.

T.R.: És amikor legelôször beültél a kocsiba? 
K.J.: Ja, igen. Hát apu tanított vezetni, majd az elsô

versenyem elôtt egy nappal kimentünk a dömsödi pá-
lyára is és ott is mentem pár kört. Másnap megnyertem
a versenyt. Gyakorlásnak pont elég az idômérô. – Jani-
ka testvére Fanni, ekkor jegyezte meg, nagy megdöbbe-
nésemre, hogy ô is beleszagolt a rallyzásba, de csak
annyit mondott, hogy ô és a testvére együtt kezdték el,
majd anyukájuk büszkén tette hozzá; Két versenyen
indult és mindkettôt meg is nyerte. – Le a kalappal!

T.R.: Hány futamgyôzelmed van? 
K.J.: 2012 óta, amelyik versenyen elindultam meg is

nyertem junior korosztályban, ami azt jelenti, hogy zsi-
nórban 12 futamgyôzelmet arattam és ezzel együtt
összesítésben is az élen végeztem tehát a bajnokságo-
kat is én nyertem. 2014-ben már felnôtt korosztályban
is elindultam és 3. helyen végeztem összesítésben. Ta-
lán erre vagyok a legbüszkébb.

T.R.: 14 évesen a felnôttek között. Miért? 
K.J.: A junior korosztályban már úgy zajlódtak a

versenyek, hogy; rajt, kis Kemenczei elôl, többiek a
nyomában. – Felelte viccesen Janika. - Új kihívásra
volt szükségem, ezért döntöttünk a felnôtt korosztály
mellett.

T.R: Hova szeretnél eljutni? Mi az álmod? 
K.J: Az álmom egy országos bajnokság, profi szinten.

Csak ahhoz, hogy profi legyek, szponzorokra, támoga-
tókra lenne szükségem. Minden csak a pénzen múlik.

T.R.: Szívbôl kívánom, hogy sikerüljön elérni az ál-
maidat. Köszönöm szépen a beszélgetést! 

K.J.: Én köszönöm az érdeklôdést! Illetve lenne még
valami. Szeretném megköszönni Édesapámnak mind-
azt, amit értem tett/tesz, minden gyôzelmem valahol az
ô gyôzelme is!

Janika történetét szeretném kiegészíteni egy-két
nem elhanyagolható dologgal. 2009 óta, 54db serleget,

kupát szerzett a futamokon. Ez nem akármilyen telje-
sítmény. Édesapja saját erôbôl finanszírozza a karrier-
jét, ami éves szinten körülbelül fél millió forintos ki-
adás jelent. Nagy segítség lenne számukra, ha lenne
egy szponzor, aki tovább egyengetné Janika útját a
profi karrierig. Hiszen a gyerek tehetséges a többi csak
anyagiak kérdése. Kemenczei úr szinte biztos benne,
hogy fia a profik közt is megállná a helyét, sôt az elsô
háromban végezne. 

Egy szó, mint száz. Kivételes tehetségrôl beszélünk,
aki korát meghazudtoló magabiztossággal és céltuda-
tossággal beszél a múltjáról, jelenérôl és esetleges
jövôjérôl. Nem mellesleg két lábbal a földön járva,
nagyképûség nélkül teszi mindezt. 

Azt hiszem minden ’Pakonyi nevében kívánhatok to-
vábbi sok sikert. Hajrá Janika, csak így tovább! 

Tóth Roland

Szeretnénk köszöne-
tünket kifejezni az ado-
mányozónak, aki újabb
jármûvel segítette
Egyesületünk mûködé-
sét, fejlôdését! 

December 6-án pol-
gárôr társainkhoz
személyesen ment el a
Mikulás, reméljük
jövôre még több helyen
tehet látogatást. 

December 13-án az
Adventi vásár helyszín-
biztosításáról gondos-
kodtunk.

Az ünnepek alatt fo-
kozott ellenôrzést és
járôrszolgálatot tartottunk. 

A közremûködôknek köszönetét fejezi ki Dobos Sán-
dor elnök.

December 25-én hajnal 2 órakor megakadályoztunk
egy lehetséges betörési kísérletet a Kossuth u. 1. szám
alatti dohányboltnál.

Szilveszter éjjel és újév hajnalban több személy biz-
tonságos hazajutásában közremûködtünk. 

December 27-én évzáró értékelô gyûlést tartottunk,
sajnos szûk körben. Köszönjük a résztvevôknek, külön
köszönet Nagy János Polgármester Úrnak, Bodzán La-
jos körzeti megbízottnak és Juhász Tamás r. ôrnagynak
a megjelenést. 

Felhívás:
Tekintettel a téli idôszakra, fokozottan figyeljünk 

az egyedül élôkre, idôsekre. 
Gyôzôdjünk meg róla, ismerôseink, rokonaink 

rendelkeznek-e elegendô tüzelôvel, nem szenvedtek-e
balesetet!

Telefonszámunk: 06/20-382-90-11 
Közlemény: 

Bodzán Lajos körzeti megbízott szolgálati 
telefonszáma: 

06-70-37-77-131
Köszönet minden támogatásért: 

Számlaszám: 65500116-31003085-53000004 
Felsôpakonyi Polgárôr Egyesület SZEM

agora_jan  1/28/15 13:32  Page 5



6 Felsôpakonyi Agóra XXV. évf. 1. szám  • 2015. január

Már régóta köztudott, hogy az ünnepek is okozhatnak
stresszt, azonban ennek a részleteit (hatásait, következ-
ményeit) kevesen ismerik. Járjuk körül egy kicsit ezt a
témakört. 

Nagyon sok ember nem vallja be, de már az ôsz elején,
a tanévkezdés után elkezd gondolatban foglalkozni az
ünnepekkel (fôleg a nôk): „Mit ajándékozzak XY-nak?”
„Mit fôzzek, mi legyen az ünnepi menü?” „Lesz-e elég
pénzünk rá?” 

Természetesen a tervezgetésnek jó hatásai is vannak,
hiszen ismeretes a pozitív stressz is. És most pontosít-
sunk egy fogalmat: a stressz önmagában nem negatív
vagy pozitív, hanem a szervezetnek az az állapota, ami-
kor fenyegetve érzi magát. Ha az ember tehetetlennek
érzi magát, pl. nincs pénze karácsonyi ajándékra, vagy
egy diák nem tanult a dolgozatra, akkor negatív
stresszrôl beszélünk. Viszont ha a stressz azt váltja ki az
emberbôl, hogy megküzdjön a feladattal, akkor a stressz
pozitív hatásai kerülnek elôtérbe. Az emberek megoldá-
sokon kezdenek gondolkodni, rangsorolják és beosztják
a feladatokat, elôteremtik az ehhez szükséges idôt és
pénzt, és így – érdekes módon – energiájuk is lesz elég,
hogy véghezvigyék a megtervezett feladatokat. A diák
tanult a vizsgára vagy dolgozatra, akkor akármennyire
is szorong, a tudata mélyén azért érzi, hogy el fogja érni
a tudásának megfelelô jegyet. 

Egyre inkább köztudottá válik, hogy a gyakori, tartós,
negatív stressz egészségkárosodást okozhat, pl. magas
vérnyomást, emésztési problémákat, cukorbetegséget; és
az évtizedeken át tartó, gyakori stressz erôteljesen hoz-
zájárul a szívinfarktus, agyérkatasztrófák, sôt még a rák
kialakulásához, illetve súlyosbodásához is, valamint
pszichológiai problémákat, pl. depressziót, illetve 40 év
fölötti felnôtteknél kiégést is okozhat. 

Sajnos, a negatív stressznek egy másik, nagyon ko-
moly következménye is lehet: a függôség. Ha akár egy
felnôtt, akár egy fiatal úgy érzi, hogy nem tudja megfe-
lelôen megoldani a problémáit, akkor pótszerekhez me-
nekülhet: alkohol, cigaretta, drogok, de ugyanide tarto-
zik az internetfüggôség és az édességfüggôség is. Termé-
szetesen csak a legismertebbeket említettem, de a
függôségnek ezenkívül még több tucatnyi fajtája van.
Mit tegyünk hát, hogy elkerüljük a negatív stresszt? Mit
tehetünk, ha elmúltak az ünnepek? 

Természetesen nem az újévi fogadalom a jó megoldás
erre, mert azokról a legtöbb ember tudja, hogy csak rit-
kán élik túl a 3 hetes idôszakot ( kb. ennyi idô kell
ugyanis, míg egy új tevékenység rögzôdik, mindennapi
szokássá válik). 

· Egy nagyon hasznos dolog, ha az ember listát készít
az elmúlt idôszak pozitív dolgairól, és ebbe azt is bele le-
het írni, ha volt egy jó beszélgetés valakivel; láttunk egy
jó filmet; vagy ha sütött a nap.

· Egy másik fontos dolog, ha néhanapján kényezteti

magát az ember, és itt nemcsak a drága welnessz-hétvé-
gére vagy egy vásárlásra gondolok, hanem egy erdei séta
is csodákat tehet, vagy ha az ember meg tud nézni egy
olyan filmet, amit már régóta szeretne.

· Az is nagyon fontos, hogy alkalmanként „elbeszél-
gessünk magunkkal”, és tudatosítsuk magunkban, hogy
igenis meg tudjuk oldani a dolgainkat, elég erôsek va-
gyunk.

· Nagyon sok embernek a hit is segíthet a stressz le-
küzdésében, és ezalatt nemcsak a vallásos, hanem az ön-
magunkba vetett hitet is értem.

· Nem lebecsülendô a beszélgetés szerepe sem, akár
családtaggal, akár barátokkal vagy a szomszéddal foly-
tatjuk. Természetesen a csetelés („chat-elés”, akinek így
tetszik) nem tartozik ebbe a kategóriába, hiszen az egy
nem természetes kommunikáció

· Ezeken kívül rengeteg módszer van még, hogy elke-
rüljük a negatív stresszt, (zene, kerti munka, sport, bar-
kácsolás, rejtvényfejtés, stb.).

Ezúton szeretnék bocsánatot kérni a falu azon lakosa-
itól, akiket zavar, amikor én is levezetem a stresszt (ku-
tyasétáltatás ), és ezúton kívánom mindenkinek, hogy
minél több módszert találjanak, és minél hatékonyabban
tudják levezetni a stresszt az új évben és késôbb is. 

Zakhar Valéria mentálhigiénés szakember

Katolikus Karitász
Csoportunk kicsivel több, mint egy éve mûködik, ezért nagy elisme-

résnek és eredménynek tartom, hogy tevékenységünkrôl beszámoló
cikk jelent meg a Katolikus Karitász országos lapjának, az Adásidônek
decemberi számában. 

A karácsonyi élelmiszercsomagok és cipôsdoboz ajándékok kiosztá-
sára december 14-én, örömvasárnapon került sor a templom tanácster-
mében, ahol igyekeztünk a magunk sütötte sütikkel, teával és szép ze-
nével karácsonyi hangulatot teremteni. A szervezetünknek juttatott adó
1%-ból összegyûlt 41.459,- Ft összegbôl vásárolt, valamint a természet-
beni adományokból 63 élelmiszercsomagot és 36 cipôsdoboz ajándékot
állítottunk össze, amit a Váci Egyházmegye megtoldott 10 csomag al-
mával, 10 csomag burgonyával, valamint 11 fenyôfával. Az ünnepségre
a meghívókat már a gimnazisták vitték ki a faluban, december 5. napjá-
val ugyanis együttmûködési megállapodást kötöttünk az ócsai Bolyai Já-
nos Gimnáziummal, amelynek keretében az érettségi elôtt kötelezôen
teljesítendô 50 közösségi szolgálatban eltöltött órát a plébánia, és annak
keretében a mi csoportunk is leigazolja. Ezúton szeretném tehát fel-
hívni a felsôpakonyi „bolyaisok” figyelmét, hogy a közösségi szol-
gálatot a jövôben a mi szervezetünk is jogosult leigazolni! 

Munkánk sikerének könyvelem el azt is, hogy az eddig hallgatag ún.
„karitász telefon” jóformán minden nap megcsördül és az eddig ismeret-
len emberek kérnek segítséget – megtisztelve bizalmukkal, beavatva
legszemélyesebb problémáikba. Elmondhatom, hogy lelkesedésünk,
tenni akarásunk más emberekre is átragadt: többen kérték, hogy pénz-
beli és természetbeni adományaikat – nevük elhallgatásával – ,mi juttas-
suk el az arra rászorulóknak. Köszönet érte! 

dr. Fitos Dóra csoportvezetô 
06 20 486 77 02; pakonyka@gmail.com 

Decemberben ellátogatott hozzánk a Budapest Báb-
színház Marcipán cica elôadásával. A gyermekek na-
gyon élvezték, énekeltek, táncoltak, a nagycsoportosok-
nak lehetôségük volt cirkuszi mutatványban is részt
venni. Ezt az elôadást óvodánk fizette a Tökfesztiválon
befolyt összegbôl. Még egyszer köszönjük, hogy támo-
gatták óvodánkat, gyermekeiket! 

December 5-én megérkezett a Mikulás, sajnos havat
nem hozott, de a gyermekek nagyon örültek neki és az
ajándékainak. 

Három nyílt nap is volt ebben a hónapban óvodánk-
ban (Hétszínvirág csoport, Napraforgó csoport és Cica

csoport), melynek al-
kalmával betekintést
nyerhettek a szülôk
óvodánk életébe, a
gyermekek minden-
napjaiba. 

A karácsonyi ün-
nepségünk meghitt és
békés volt. A kará-
csonyfa alatt sok-sok ajándék várta a gyermekeket. Bí-
zunk benne, hogy mindenkinek boldog volt a karácso-
nya és had kívánjunk ismételten boldog, eredmények-
ben, egészségben gazdag boldog újévet mindenkinek! 

Gabi óvó néni

Év végén az óvodában

Ha elmúlnak az ünnepek…

Boldog új esztendôt
Adjon az Úristen
örömet és áldást

Mindnyájunknak itten.
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Beköszöntött a tél iskolánkba is
November hónap második felében

tartottuk a Bolhapiacot, ahol sok
játék cserélt gazdát és a diákok
gyûjthettek egy kis zsebpénzt meg-
unt tárgyaik eladása során. Minden
évben nagy érdeklôdéssel vesznek
részt rajta kicsik és nagyok egya-
ránt. Számos gyermek örömmel új-
ságolta, mennyi mindent sikerült el-
adni, illetve olcsó áron hozzájutni
remek játékokhoz. Ha más is kedvet
kapott a piachoz, legközelebb feltét-
len jöjjön el körülnézni, vagy érté-
kesíteni. 

Szintén ebben a hónapban kapott
helyet iskolánkban a Ki Mit Tud?,
mely Aranka néninek volt köszön-
hetô. Sok szép,ügyes és aranyos
elôadást láthattunk és hallhattunk
kicsiktôl és nagyoktól egyaránt. Re-
méljük, minden évben lesznek ilyen
ügyes és bátor elôadók, hogy hagyo-
mánnyá válhasson nálunk a Ki Mit
Tud? is! 

Decemberben, mint minden év-
ben, a Mikulás látogatott el hoz-
zánk. Valamennyi osztály megkapta

a maga kis ajándékát a Télapótól, s
ezért nem kellett mást tennie,csak
egy éneket vagy verset adni cserébe.
Természetesen ez már megadta e
nap örömteli hangulatát. 

Hagyományainkhoz már hozzá-
tartozik a rendkívül közkedvelt Lu-
ca disco, melyet minden évben meg-
rendezünk az alsó és felsô tagozato-
sok számára. Ismét volt jó zene,
felhôtlen hangulat, klassz büfé és
nem utolsó sorban fantasztikus
tánc. Mindenki remekül érezte ma-
gát, és bízunk benne, jövôre is foly-
tatódik a mulatság. Nagy köszöne-
tet szeretnénk mondani Hor-
váth Zolinak, aki idén is
hozta nagyszerû dj-s formá-
ját. 

Idén is sor került isko-
lánkban a Természettudo-
mányi Vetélkedôre, mely
már nem ismeretlen diákja-
ink körében. Találkoznak fi-
zikai, kémiai, biológiai és
matematikai feladatokkal,

többek között kísérletekkel kapcso-
latban, rejtvényeken keresztül, vagy
logikai szempontból. A 8. osztályo-
sok közül elsô helyezést ért el Pethô
Valentin, második Fábián Gábor,
harmadik Egerer Tamás. A 7. osztá-
lyosok közül elsô lett Fülöp Réka,
második Rózsa Anita, harmadik
Oláh Georgina. Gratulálunk nekik!

Wareczki Erika néninek köszön-
hetôen iskolánk egyike lehetett an-
nak a szerencsés helynek, ahol az
Anne Frank kiállítás megrendezésre
került. A Vándorkiállítást 1997 óta
negyven országban rendezték meg
(a legutóbb Chilében, Japánban és
Németországban), eddig több mint
tízmillió látogatója volt. A kiállítás
Anne Frank életérôl és a holokauszt
történetérôl szól, a mai világ esemé-
nyeinek tükrében. Éppen ez a keret
ad különleges jelentôséget a kiállí-
tásnak. Az alkotók célja az volt,
hogy az elsôdlegesen középiskolás
korosztály megismerje és értelmezni
tudja a holokauszt jelentését és je-
lentôségét a mai világban. 

Az Anne Frank Ház és a budapes-
ti holokauszt Emlékközpont közö-
sen szervezte meg az Anne Frank
vándorkiállítás magyarországi hely-
színeken történô bemutatását. A ki-
állítást mindenhol ugyanazok az
oktatási programok kísérték, mint a
fôvárosi tárlatot. A kiállítást felke-
resô diákcsoportok számára segéd-
anyagokat (katalógust, magyar
nyelvû oktatófilmet) is készített az
amszterdami társintézmény. 

December 16-án Dia néni és Rita
néni egy rendkívüli Christmas
Party-t rendezett a felsô tagozatos
diákok számára. Felelevenítettük az
angol szokásokat, elénekeltük a brit
karácsonyi dalokat, megfûszerezve
egy kis tejes teával, és sütivel. Per-
sze nem maradhattak el a mókás já-
tékok sem, és a karácsonyi díszek
elkészítésérôl is együtt gondoskod-
tunk. A résztvevôk mindegyike egy
kis édességgel és a Party emléklap-
jával távozhatott, és remélhetôleg
feledhetetlen élményekkel gazda-
godva is. Jövôre ismét találkozunk! 

Iskolánkba is megérkezett a kará-
csony dísze, egy gyönyörû, hatalmas
fenyôfa. Ezt Ordasi Istvánnak és
családjának szeretnénk megköszön-
ni. A téli szünet elôtti utolsó napon
tartottuk Karácsonyi Ünnepségün-
ket a tornateremben. Minden évfo-
lyam készült egy kedves kis mûsor-
ral, és remek hangulatban zártuk a
2014-es évet iskolánkban, és
kezdôdhetett a várva várt s megér-
demelt karácsonyi szünet. Ez vi-
szont már azt jelentette, hogy né-
hány hét, és elérkezik az elsô félév
vége, amikor is hamarosan értesítôt
kapnak a gyerekek arról, hogyan
teljesítettek eddig. Reméljük, min-
denkinek lesz bôven ideje átgondol-
ni, mibôl kell javítania év végéig.
További információkért és az ese-
ményekrôl készült fotókért, kérjük,
látogassanak el az iskola honlapjá-
ra: iskola.felsopakony.hu 

Máténé Virág Rita

Agykontroll
tanfolyam!

2015. március 7-8-án agykontroll tanfo-
lyam kerül megrendezésre a Herman Ot-
tó Általános Iskolában. 
3- 8. osztályos gyermekek jelentkezését
várjuk. 
Kezdés: 9 órától; Díj: 19 500Ft 
A gyerekagykontroll-tanfolyam hatására
a gyerek várhatóan: 
· magabiztosabb lesz,
· eredményesebben tud tanulni,
· képes megszüntetni fájdalmai zömét,
· betegség esetén gyorsabban meggyó-
gyul,

· megtanulja céljait elérni,
· képes lesz megszabadulni rossz szoká-
saitól,

· képes jobb döntéseket hozni,
· nyugodtabb és energikusabb lesz.

Farsangi

ÖTYE BÁL
2015. február 14-én,

szombaton 19 órakor! 
A legjobb jelmezben érkezôket

díjazzuk!
Eszel-iszol amit hozol! 
De a belépô 1500 Ft, 

támogató jegy 500 Ft!!!
Jegyek kaphatóak: 

Barta Ildikónál (óvoda), 
Antal Évánál (Pakony Pláza), 

Oláh Icánál
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A Mária Rádió adásai Olaszor-
szágban kezdôdtek. Egy amatôr rá-
diós akarta megosztani imádságait,
családi élményeit, az egyház híreit.
Ez a néhány vonás ma is jellemzô a
Mária Rádióra. Ma is vannak
amatôr munkatársai, az imádság, a
család és a katolikus egyház rádiója.
Mára annyira kibôvült, hogy jófor-
mán az egész világot behálózza. 

Nagyon-nagyon sokan együtt
imádkoznak a Mária Rádióval szentmisék közvetítése
alatt, különféle áhítat gyakorlatokon. Az idôsebbeknek
ez egy mankó. Ennek segítségével kevésbé kalandozik el
a gondolatuk, vagy legalábbis emiatt nem zavarodik
össze az imádság. Sok-sok riport, megszólítás van a csa-
ládokkal, a több generációs családokkal, a nagycsalá-
dokkal kapcsolatban. Számtalan bátorítás hangzik el a
fiataloknak és friss, lendületes, gitáros zene is hallgat-
ható. Van zsolozsma imádkozás és énekelés is. Van ami-
kor egy szerzetesrend klasszikus módon, a gregorián
dallamokkal énekli az egyház imádságát. Minden fontos
katolikus eseményen ott vannak, csakúgy, mint a többi
média: a Katolikus Rádió, a hetilapok, az Új Ember, a
Keresztény Élet. 

Van rádiós újságja is ugyanezzel a címmel. Ez azért jó
és fontos, mert így lehet tudni,hogy mikor milyen adá-
sok következnek. Sôt az elhangzó élményeket vala-
mennyire vizuálissá is teszi. Sok riport található benne
a munkatársakkal, más országot adóival, stb. 

Engem például nagyon megkapott a decemberi szám-
ban olvasható riport ôze Áron színész és színigazgató-
val, Bibliát forgató emberrel: 

A szept. 5-ei /ô.Á. Születésnapja/ idézet így szól: „Ve-
letek lesz az Úr!” /2 Kron. 20,17/ Ez azért nagyon fon-
tos, mert nem azt mondja, hogy veletek van, hanem azt
mondja, hogy veletek lesz. Ezért nagyon sok mindent
kell tenni, én azt gondolom, hogy ez valóban így legyen.
És soha nem szerettem mikor ezt az egész hitkérdést, a
jó Isten kérdését úgy kezeljük, hogy nem, akkor én csak
kapni, kapni, kapni szeretnék, hanem ezért nagyon sok
mindent kell adni is. Valamint észre kell tudni venni,
mikor letértünk a hit útjáról. Törvényszerû, hogy az em-
ber gyarló és letér. Én az Istent és saját hitemet rendre
elveszítem és azután megint megtalálom. Ez egy furcsa
libikóka, de egy napon belül ez többször is megtörtén-
het. Tehát ez a folyamat útkeresés önmagamban.” 

Sajátossága, hogy közszolgálati média és így még a
nem vallásos vagy más vallású emberekhez is szólhat.
Mi éppen most vagyunk abban a stádiumban, hogy fel
kellene vállalnunk ezt a szolgálatot helyben. A rövid-
hullámú rádiónak éppen az a sajátsága, hogy a nem
mindenkit, nem az egész országot érintô ügyeket csak a
körzetben adja le. A helyi élettel foglalkozó mûsorokhoz
javasolt témák: egészség, család, ifjúság, munka, köz-
élet, kultúra, szabadidô. A mûsorkészítéshez felkérhetô
közösségek: plébánia, polgármesteri hivatal, orvosi ren-
delô, mûvelôdési ház, óvoda, iskola, civil szervezetek,
nyugdíjasok, közszolgáltató intézmények, cégék, vállal-
kozások, munkáltatók. 

A közszolgálattal a Tanúságtétel c. cikk foglalkozik
ugyanebben a számban. Az interjú Nyéki Tamással ké-
szült! „Mit jelent számodra ez a munka? Mennyiben
gazdagodtál általa? 

Mindennap részt veszek a rádió munkájában, ezért
elsôsorban feladatot, ezt követôen pedig szolgálatot je-

lent a rádióban végzett munka. Kommunikáció szakot
végzett hallgatóként nagy lehetôséget jelent számomra
a szolgálat, hiszen a rádiózás területén komoly szakmai
tapasztalatot tudok szerezni. Emellett lelkileg is nagyon
sokat gazdagodtam általa. Számomra a legfelemelôbb
szentmise-közvetítés a gyôri Bazilika 2012-es Szent
László-búcsúja volt, amikor a Szent László herma mel-
lett a Szent Jobb is jelent volt a szentmisén és az azt kö-
vetô körmeneten. Emellett számos tartalmas szentbe-
széd, lelkigyakorlat él a szívemben. A kifejezetten val-
lásos tartalmak mellett több életvezetési, közéleti mû-
sornak voltam az elmúlt három év során rövidebb-
hosszabb ideig a vágója. Ezekbôl is sokat merítettem.” 

Tisztelettel Hefler Gábor plébános és munkatársai

Halló!!! Itt a Mária Rádió!!!

Ha itt lettél volna
November 29-én

Felsôpakonyról 22 fôvel
indultunk az évadzáró
zarándok utunkra Veszp-
rémbe, a királynék váro-
sába. Gyönyörû történel-
mi város, csodálatos mû-
emlékek, rengeteg látni-
való tette emlékezetessé
napunkat. Meglepetés-
ként a Mária rádió püs-
pöke által celebrált szentmisén vehettünk részt. A már
beköszöntött hideg ellenére mindannyian megtaláltuk a
számunkra feltöltôdést jelentô látnivalókat. Várjuk a
2015-évre tartogatott zarándoklatokat, mert minden út
lehetôséget ad a megújulás reményéhez.

Elmúlt a decemberi hónap, a 2014-es év. December az
adventi idôvel a várakozással, készülôdéssel teli napok
forgataga. Régen dédelgetett álom valósult meg de-
cember 13-án, a Falu Karácsonyfáján a „gyertyák”
meg-gyújtásával és a Betlehem állítással, a szeretet ven-
déglátással sok felnôtt és gyermek szívében gyújtott lán-
got. Köszönet a fáradhatatlan munkáért Durkó Évának,
Fejes Margónak, Ecsôdi Jánosnak és sok más ügyes kéz-
nek, hozzájárulónak, szervezônek. Az ünnepség ezután
remélhetôleg hagyománnyá válik a falu dicsôségére. 

Meglepetéssel készült a Római Katolikus Templom
plébánosa, Hefler Gábor atya is a felnôtt szereplôkkel
bemutatott pásztorjátékkal. Nagyon szépen sikerült.
Gábor atyának és a szereplôknek is adjon erôt, egészsé-
get, szeretetet a kis Jézus a további eltervezett munkák-
hoz. Bánki Erzsike és Szabóné Farkas Anita óvó nénik
munkáját dicséri az óvodásoknak tanított szép betlehe-
mi mûsor. További munkájukhoz sok sikert kívánunk. A
kis JÉZUS születésének dicsôítô fénye ragyogjon min-
den kedves vendégnek az arcán, aki részt tudott és akart
venni ezeken az ünnepségeken, az éjféli szentmisén.
Öröm volt látni a sok várakozó tekintetet. Szép volt a
2014-es esztendô! Tele meglepetéssel, új álmok megva-
lósításával. 

A 2015-évre kívánom: kezdjük úgy az Új Évet, hogy 
Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! 

„Álmod úgy valósul meg, ha apránként építsz. A sok
kicsi sokra megy, mûved így gyarapszik. Életed éld sza-
badon, szánj idôt a szépre. Ne sokat tégy, de azt jól, s
öröm lesz a bére. Kôre, követ nap, mint nap, titkod las-
san érik. S így növekszel nap mint nap, míg felérsz az
égig!”

Berencsi Gézáné egyháztanács elnöke 
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Még egy rövid visszapillantás a 
2014. évre – Református hírlevelünkbôl…

ADVENT ÉS KARÁCSONY A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN 
„Ne lepje be a hó a szívünket, 
ne menjen el mellettünk az ünnep, 
ne csak múló hangulatra vágyjunk, 
JÉZUS legyen az ajándék nálunk.” 

Füle Lajos eme kis négysorosa pontosan megfogalmaz-
za az advent és a karácsony lényegét. Hisz karácsony az
Úr Jézus emberré lételének ünnepe. Jézus Krisztus az Ô
örök isteni természete mellé magára vette a mi emberi
természetünket is, mert csak így lehetett segítségünkre.
Minden karácsonykor erre kell emlékeznünk és ezért kell
hálát adnunk. Az adventi idôszakban, amikor ajándéko-
kért futkosunk, a karácsonyi menü hozzávalóit gyûjtö-
getjük, a rokonlátogatást tervezgetjük, nem szabad meg-
feledkeznünk az ünnep lényegérôl: az élô Krisztussal va-
ló közösségrôl, a benne való örömrôl. 

Gyülekezetünkben szellemi értékekkel próbáltunk
örömet szerezni, egymást gazdagabbá tenni. A hittanos
gyermekek már december elsô vasárnapján kézhez kap-
ták szerepeiket, így a családokba már ekkor beköltözött
az ünnep hangulata, hisz a szülôkkel együtt tanulták a
verseket, szövegeket Jézusról, a betlehemi csodáról, a
szeretetrôl, a békességrôl. 

December 14-én megszerveztük a már hagyománnyá
vált szolgálók karácsonyát. Örömmel töltötte el min-
dannyiunk szívét, hogy több mint 50-en jöttünk össze er-
re az alkalomra. 

Vizi János lelkipásztor Isten Igéjével mondott köszöne-
tet mindazoknak, akik valamilyen formában részt vállal-
tak gyülekezetünk munkájában. Minden résztvevô ka-
pott egy-egy igés lapot, a rajta levô igét és világi szerzô
bölcs gondolatát mindenki felolvasta, s örömmel nyug-
tázta, hogy ezt pont neki címezték. És ez bizony így igaz:
Isten mindenkihez személy szerint szól, hisz a legrejtet-
tebb gondolatainkat is ismeri. Verskedvelô gyülekezeti
tagjaink most is elhozták az alkalomhoz illô kedvencei-
ket. Gyönyörû költemények hangzottak el a hitrôl, a sze-
retetrôl, az isteni gondviselésrôl, az igazi adventrôl, a ka-
rácsonyról. Vizi Gréta és Varga Zsófia felemelô furulya-
játékkal örvendeztette meg a résztvevôket. Ezután kötet-
len beszélgetés következett, szeretetvendégség keretében.
Amíg a gyülekezeti teremben folyt a beszélgetés, a temp-
lomban az ügyes kezû, vidám gyermeksereg szülôi segít-
séggel feldíszítette a Kiss-Dóczi Zoltán gyülekezeti ta-
gunk által adományozott karácsonyfát, melynek tetejére
felkerült a betlehemi csillag. 

December 19-én úrvacsorai elôkészítô istentiszteleten
vettünk részt. 

December 21-én került sor a mûsoros családi istentisz-
teletre. A bevezetô igehirdetés után a legkisebbek kezd-
ték a mûsort. Nagyon szépen adták elô a tartalmas, nem
is rövid verseket, kihangsúlyozva azokban a lényeges
gondolatokat. A kicsik szavalatait Kádár Ferenc Géza
furulyajátéka színesítette. A kis összeállítást Földi Ma-
gor tisztán csengô éneke zárta. Meghatottan hallgattuk a
drága csöppségeket. Olyan csodálatos az ô ajkaikról hal-
lani karácsony üzenetét! 

Az általános iskolai hittanosok szavalatokkal kezdték
mûsorukat. 

Majd Földi Hunor szólója következett. Gyönyörûen
adta elô a Csendes éj kezdetû szép karácsonyi éneket. Ez-
után jelenet következett Napkeleti bölcsek címmel. A
tartalmas elôadás bemutatta a bölcsek csillagkövetését,
hódolatát az ég és föld királya elôtt és a más úton való
hazatérésüket. A végén a narrátor vonta le a tanulságot:
„Minket is csillag vezet, a Szentírás fénye, s ha követjük

útmutatását, hozzánk is eljön Isten országa. 
A második jelenet, a Karácsonyi gyertyalángok címû,

tíz kicsi gyertyáról szólt, melyek közül kilenc valamilyen
rossz tulajdonság vagy cselekedet miatt elvesztette fé-
nyét, kialudt, csak egy maradt égve, de ôhozzá bárki oda-
mehet, vehet tôle tüzet, amennyit csak akar. A kialudt ki-
lenc gyertya is ezt tette, s újra lángra lobbant, hogy mind
a tízen együtt világítsanak, sziporkázó fényüket együtt
szórják szerteszét, hirdetve: „Mert nem azért küldte Isten
az Ô Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem,
hogy megtartassék a világ általa” Közös ének, valamint
Vizi Gréta, Asztalos Lili, Fülöp Réka furulyajátéka tette
változatossá, gördülékennyé a tartalmas összeállítást. A
végén, az egész templomot megtöltô gyülekezet együtt
énekelte a szereplôkkel a Jézus, Te égi szép kezdetû éne-
ket. 

Az alkalom után minden gyermek édességcsomagot
kapott a gyülekezettôl. 

A Karácsony szentestei, valamint az úrvacsoraosztás-
sal egybekötött Karácsony ünnepi és ünnepzáró isten-
tiszteletek arra szólítottak bennünket, hogy keressük Jé-
zust, s ha megtaláltuk, hódolattal boruljunk le elôtte, és
más úton térjünk vissza, nem azon, amelyiken jöttünk,
megértve. „Az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi szé-
ken ül, és a Bárányé! Az áldás, a dicsôség és a bölcsesség,
a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erô a mi Iste-
nünké örökkön-örökké! Ámen. ( Jel 7, 10. 12.) 

Kádár Rozália gyülekezeti tag

Gyülekezeti anyakönyvi hírek 2014-ben:

· Házasságát megáldatta: 
Marczin Gábor - Szôke Dóra
Pánti Attila - Beláz Éva

· Megkereszteltük: 
Friedmann Dorka, Pánti Attila gyerekeket 
Marczin Gábor, Horváth Mónika,
Paluska Karolina Szabó Judit felnôtteket.

A felsôpakonyi temetô ravatalozójából a vigasztalás
evangéliumának hirdetésével búcsúztunk és 
· Eltemettük: 

Kanyó Istvánné tb. presbiter 71 éves
Berencsi Géza 70 éves
Lengyel Andorné 81 éves
Petô Jánosné 74 éves
Rehó Béláné 88 éves
Nagy Éva 61 éves
Nagy József 83 éves gyülekezeti tagot

· Kofirmáltak:
Kerekes Bíborka, Oláh Hajnalka, 
Tarpai Benjámin - ifjak 
Horváth Mónika, Jánosi Gábor, Marczin Gábor,
Paluska Karolina, Peczár Tímea, 
Sándor Klaudia, Sándor Róbert, 
Sándorné Szabó Anikó, Szabó Judit, 
Szôke Dóra, Szûcs Ferenc, Tamás Péter 
- felnôttek

A református gyülekezet részletes híreit, alkalmait a
refpakony.hu honlapon megtalálható. 

Vizi János lelkipásztor 
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Darumadár Nyugdíjas Klub 2014. november-decembere
November 16-án az operarajon-

gók az Erkel Színházban, Bizet –
Carmen c. operáját nézték meg, ami
nagy csalódás volt. A díszlet, stb.
nem az akkori kor képét adta vissza,
túldramatizálták… nem tetszett sok
embernek, sajnos. 

November 26-án 16 órakor ének-
kari próba, 17 órakor klubnap, ahol
vezetônk Lôrentei Erzsike a követ-
kezô hetek eseményeire hívta fel a
figyelmet, majd az Erzsikék –
Lôrentei, Abonyiné, Petôné, Kamel-
lorné, Brúderné, Szilágyiné,
Sebôkné, Kovácsné, Tóthné, Lo-
vászné és Tóthné Évike csatlakozott
az Erzsikékhez – névnapjuk alkal-
mából fergeteges vendéglátást ren-
deztek. Sok finomságot készítettek,
remekeltek, kényeztették a társa-
ságot sütikkel, szendvicsekkel, tü-
zes vízzel, borocskával, üdítôkkel,
tehát ami szem-szájnak kedves. Fü-
ziné Esztike szép verset mondott az
ünnepelteknek. Nagyon jó hangula-
tú, csevegôs buli kerekedett. 

November 27-én vezetôségi ülés
15 órakor, majd 16 órakor énekkari
próba, 17 órakor klubnap volt. 

December 4-én énekkari próba,
klubnap, és ismételten névnapot ün-
nepeltünk. Kovács Feri és Sipiczki
Feri kedveskedett a megjelent tár-
saságnak – igaz elég kevesen jöttek
el – sok-sok finomsággal. Volt itt is
többféle süti, sós-édes, és jó kontya-
lávalók, de aki nem szereti az erôse-
ket, annak is volt többféle üdítô. A
szép köszöntôverseket Mózsikné
Ilonka mondta el a fiúknak. Lôren-
tei Erzsike és még páran az év utol-
só Erzsébet-programos üdülésen
voltak Nyíregyháza-Sóstón kelle-
mes napot töltöttek el. 

December 11-én énekkari próba,
klubnap volt, készültünk a 13-án
tartandó település karácsonyára. 

December 13-án délután Adventi
Vásár, majd este a Petôfi téren
fenyôállítási és betlehemi ünnep
volt. Az ünnepséget Nagy János, új
polgármesterünk nyitotta meg. A
fôszervezô Durkó Éva volt – köszön-
jük neki, hogy ezzel is próbálja a
felsôpakonyi lakosságot közel hozni
egymáshoz. A betlehemi életképet is
Durkó Éváék készítették, gyönyörû
természetes anyagokból. Az ének-
karunk, s a Katolikus énekkar szép
karácsonyi énekeket énekeltek, jó
volt érezni azt is, hogy aki nem is
énekkaros, de tudja a dalt, az is tu-
dása szerint énekelt. Az ünnepségen
volt sok fiatal és idôs ember, min-
denki szemében a kedvesség és a
szeretet fénye csillogott. A falu ka-

rácsonyára sokan hoztak süte-
ményt, készült finom tea, forraltbor
– jól jött mind, mivel kellemetlenül
hidegre váltott az idôjárás – és ki-ki
kedvére falatozott, iszogatta a mele-
gítô itókákat. 

Az ünnepségen mindenki érezte a
boldog karácsony közeledtét. Jólesô
érzések töltötték el a szívemet, úgy
gondolom többünkét is. Ezt a gyö-
nyörû teret minden ember, aki arra
járt – az ünnepek elôtt és után is –
gyönyörködhetett benne. Úgy érzem
„felnôttünk” mindnyájan, s vigyá-
zott mindenki, hogy sokáig szép él-
mény legyen. 

December 18-án vezetôségi ülés,
énekkari próba, klubnap volt, ahol a
december 28-i évzáró ünnepségre
készülôdtünk. (December 25-26 Ka-
rácsony, remélem mindenkinek jól
sikerült ez a szép ünnep.) 

December 28-án 9 órakor az isko-
lában berendeztük az esti ünnepség-
re a tornatermet, megterítettünk a
vacsorához. Ifj. Mózsik Andrástól is-
mét annyi narancsot kaptunk, hogy
bôven jutott mindenkinek. KÖ-
SZÖNJÜK! Szegfûszeggel díszítet-
tük a narancsot, fincsi illatot adott
az ünnephez. 16 órakor kezdôdött az
éves közgyûlés, Lôrentei Erzsike
megnyitotta, majd a vezetôségi ta-
gok beszámoltak éves munkájukról.
A végén Lôrentei Erzsike röviden
értékelte az évet, és a következô év
megszorításait is ecsetelte. 17 órakor
kezdôdött az évzáró bál, a kedves
meghívott vendégek is megérkeztek.
A talpalávalót kedves zenészünk
Norbi szolgáltatta, az ízletes vacso-
rát a Jóbarátok éttermébôl hozat-
tuk, finom és bôséges volt. A sütiket
a tagság hozta, sütidömping volt.
Itókával is jól el voltunk látva, ki
mit szeretett, azt fogyasztott. 

Ebben az évben is két házaspárt
ünnepeltünk, az egyik Pekker
György és felesége Terike 60, a má-
sik Paulich Sándor és felesége Mag-
dika 50 évet éltek le házasságban.
Hát nem fantasztikus?! A meglepe-
tés-ünnepséget Nagyné Pál Tünde
vezényelte le, s ô maga kedves vers-
sel, szép énekkel ajándékozta meg
az ünnepelteket. Nagy János pol-
gármesterünk ajándékkosarat adott
át a házaspároknak. Pekker Gyuri-
bácsi most töltötte be a 80-ik élet-
évét, ebbôl az alkalomból Gergelyné
Margó festményét adta át Lôrentei
Erzsike. 

Köszönjük támogatóinknak Fe-
jesné Margónak és Mervó András-
nak, hogy ismét gondoskodtak ró-
lunk. 

A bál ismételten jól sikerült, Nor-
bi változatos zenéjére, kedvére rop-
hatta - ha bírta - mindenki a táncot.
Nagyon jól érezte magát a társaság,
ez abból is látszott, hogy éjfélkor
még javában mulatoztunk. Azért
egyszer minden jó véget ér… 29-én
reggel 9-re jöttünk össze ismét az is-
kolába, a rendrakásra. Az átmula-
tott éjszaka után senkin nem lát-
szott a fáradtság, „szívósak” va-
gyunk! Vagyis azt tanultuk, aki éjjel
legény, legyen nappal is. 

Szóval megint „elszállt” egy év,
nekünk, legalábbis úgy tûnik. A
szilveszter éjszaka hideg, de hó nél-
küli, azonban csillagok szikrázó fé-
nye mellett, az éjféli – sôt, volt ami
már elôbb is – tûzijátékok kápráz-
tatták el az embert. 

Remélem a hangoskodástól elke-
rülik az ártó szellemek a falunkat, s
bízunk benne, hogy csak jobb és
szebb dolgok történnek a jövôben
velünk, s igyekszünk tenni érte mi
is. 

Mindenkinek Boldog Új Évet! 
Jó egészséget kívánok!

Kovácsné Németh Ilona

Köszönetnyilvánítás 
Ezúton köszönöm mindazoknak, 
akik férjemet, Balázs Györgyöt 

utolsó útjára elkísérték 
és fájdalmamban együttérzésüket

fejezték ki.
Balázs Györgyné és családja

„Hattyú-fogaton, rózsaszekeren, 
Átvágtattam a levegôegen. 
Betörtem a menny aranykapuját, 
S lehozatm onnan az üdvöt magát. 
Életem mégis oly puszta, sivár, 
Hogy hozzám a bánat is néha sírni lejár…”

Herepey Károly 1817-1906

Emlékezünk 
Hajdú Lajosné sz.Fieder Mária

1943.06.02. – 2014.12.07.
Versegi Molnár Tiborné sz. Valach

Judit
1941.07.21. – 2014.12.31.

Vitéz Nagy József 
1931.08.15. – 2014.12.19.

Trapp Jakab 
1945.03.04. – 2014.12.16. 

Fájó szívvel gondolnak Rájuk 
mindazok, akik gyászolják, 

tisztelik, szeretik ôket. 
Ôszinte tisztelettel 

Sultisz Miklós 
2014. december havában
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A tizedik
2014 december 12-én nyílt meg és egy héten át várta a

mûvészet iránt érdeklôdôket a Szabó Magda Könyvtár és
Közösségi Házban a szám szerint tizedik Téli Tárlat,
amelyen tizenkét helyi alkotó harminchárom kiállított
mûvét tekinthette, csodálhatta meg a megnyitón részt-
vevô, vagy késôbb betérô látogató. A kiállított mûvek kü-
lönféle technika alkalmazásával készültek és kivétel nél-
kül nagyon magas színvonalat képviseltek. Nagyné Pál
Tünde Megkötözve címet viselô majdnem monokróm
kettôs képe erôsen asszociatív, gondolkodásra ösztönzô.
Szigeti Márta szakkörvezetô festômûvész Szia címû fest-
ménye színekben dús, átlós elrendezésû portré, egy szép
és fiatal lányról. Takácsné Sípos Dóra linómetszete az
Örökös, a Harley címet
hordozó akvarellje, a Nim-
fák tollrajza, valamint a
kiállításon cím nélkül sze-
replô sellôs kompozíciója
nagyszerûen bizonyítja al-
kotójuk tehetségét. Dani
Evelyn két munkája került
kiállításra. A Családi
Örökség 1, és a Családi
Örökség 2 egymáshoz tar-
tozó, egymást kiegészítô
kettôs kép, amely két ge-
neráció számára fontos és
meghatározó relikviákat helyezi el a képeken, utalva a
megváltozott világra. Mindkét kép ceruzarajz. A másik
alkotás a Pokol címet viseli. A lerobbant, pusztulásnak

végsô fázisába jutott gyárte-
lep apokaliptikus látomás-
ként jelenik meg. A hatást fo-
kozza a képet uraló vörös és
fekete színek tobzódása. Dur-
kó Éva képei a magasfokú
mesterségbeli tudásról, és
rendkívül jó kompozíciós ké-
pességrôl tanúskodnak. Ked-
venc kifejezési formája a
montázs. Két képe a Balatoni

halászat és a Pakonyi Fájdalmas Anya rk. Templom is ezt
igazolja. A Balatoni halászat címû akrillképén az összes
történelmileg hagyományos halászati forma jelen van.
Harmadik kiállított képe az Anya és lánya sem szakít ez-
zel a kifejezési formával. Itt a fô téma két szép ember, az
anya és a gyermek központba helyezése, a háttérben tor-
názó kislány megörökített mozgásfázisai félkörívesen
zárják körül a fôalakokat. Hefler Gábor alkotása az a há-
rom relief, amely Bartók Bélát, Szentgyörgyi Albertet és
Kodály Zoltánt ábrázolja. A pácolt keményfatáblákon
elkészített, mesteri kézzel faragott féldombormû plaszti-

kusan idézi fel a három hí-
res tudós jellegzetes, karak-
teres arcát. Fábián Gábor
János a szakkör legfiata-
labb tagja. Kiállított két
képe a Család és a Tél te-
hetségét bizonyítja. Dobos
Krisztina Mesterem címet
viselô képe a pontos ábrá-
zolás mintapéldája. A hatá-
rozott, tiszta vonalakkal
megrajzolt kép, pengeéles
kontúrokkal ábrázolja a
tisztelt és szeretett bôrdísz-
mûves mestert. A képen az alakot a mesterség rekvizitu-
mai veszik körül, mintegy keretbe foglalva a fôtémát.
Barkócziné G.Gyöngyi négy képpel képviseltette magát a
tárlaton. Ebbôl kettô néprajzi ihletésû kép a Juhász és az
Öreg pásztor. Mindkét alkotás egy lassan letûnô világ
emlékét idézi, nosztalgikus, de mégis élettel teli módon.
Az Ave Mária az áhítat képe. A Fehér tulipán hangulatos
virágcsendélet, nagykontrasztú színek tudatos alkalma-
zásával. Potyondi Istvánné Edit Mandala címû képe ve-
gyes technikával létrehozott mûalkotás. A buddhista mi-
tológia jellegzetes eleme a mandala, a világmindenség
egységét, zártságát kifejezô rendkívül sok formai elemet
tartalmazó ábrázolás. Üzenetét igazán csak az ezoteriká-
ban jártasak tudják megfejteni. Jelen sorok írója erre
nem tartja képesnek magát, de képként, alkotásként
szépségét, másokkal együtt ôszintén csodálja. Gergely
Mihályné Margó hat képe került a paravánokra. A Magá-
nyos ház, úttal és a Tanya, kacsaúsztatóval szépen kidol-
gozott, perspektivikus tájkép. A Búzatábla, pipacsokkal
változatos színeivel, a pipacsok erôteljes pirosával és a
búzavirágok komplementer kékjével uralkodik a búza-
tábla zöldes, sárgás tömege fölött, amelyet a magasra
emelt horizonton felsejlô fasor keretként zár be. A Kél a
Nap címû kép ellenfényes megvilágítású kalászkái kris-
tályként ragyognak a kelô Nap fényében. Az odaadást és
a vallásos rajongást vitte vászonra a Mária címû képén,
nagy elhitetô erôvel. A Nagymama unokával címet viselô
kettôs portré a meghittség és szeretet képe. Kalas Béláné
Eszter öt képével vett részt a kiállításon. Ebbôl három A
Téli reggel, a Vadkacsák és a Vízpart, tájképek. Nagysze-
rû technikával, finom ecsetkezeléssel megfestett képek
ezek, pontosan közvetítve azt a hangulatot, amelyeket a
valóságban is átéreznénk, járva ezeken a tájakon. Ugya-
nezt érezzük az Advent címû kép esetében is, ahol a hû-
vös, hideg, havas tájban elhelyezett meleg színekkel meg-
festett kis kápolna, mintha hívogatna a belépésre. A Múl-
tidézô, egy falusi enteriôr, értô kezekkel megfestve. A ké-
pen szereplô idôs asszony arcán bölcs mosollyal, kilépve
a régi kamrából, kezében a kukoricával telt szakajtóval,
indul, hogy elvégezze azt a munkát, amely önmaga által
ráméretett.

A tárlatot, amelyen zsúfolásig megtelt a Közösségi ház
nagyterme, Végh Béla Antal szavai után Nagy János úr,
Felsôpakony polgármestere nyitotta meg. A szakmai ér-
tékelést Szigeti Márta festômûvésztôl, a kör vezetôjétôl
hallhattuk. A beszédek és értékelés között a Neszepisze
óvodáscsoport kis mûsorát élvezhettük, valamint Polgár
Aranka kis tanítványainak hegedûjátékát. Tartalmas,
szép este volt. Köszönet a közremûködôknek, a kiállítók-
nak, és mindazoknak akik megtisztelték ezt a jubileumi
tárlatot.

Varga Imre Lajos 

agora_jan  1/28/15 16:24  Page 11



12 Felsôpakonyi Agóra XXV. évf. 1. szám  • 2015. január

agora_jan  1/28/15 13:32  Page 12



13Felsôpakonyi Agóra XXV. évf. 1. szám  • 2015. január 

1%
Településünkön lévô szervezetek, amelyeknek 

adója 1%-át juttathatja. Köszönjük a segítséget! 

Pakonyi Palánták Közalapítvány
Adószám: 18694150-1-13

(Mesevár Napköziotthonos Óvoda)
Egyenlô Esélyt Közalapítvány

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

(Herman Ottó Általános Iskola)
Felsôpakony KSE

Adószám: 18675634-1-13 
Felsôpakonyi Faluvédô Polgárôr Egyesület

Adószámunk: 18667792-1-13
Számlaszámunk: 65500116-11000705 

Felsôpakony Jövôjéért Egyesület
Adószám: 18699337-1-13 

Felsôpakonyi Lurkók Nagycsaládos Egyesülete
Adószám: 18685097-1-13 

Darumadár Nyugdíjas Egyesület
Adószám: 18701610-1-13 

Pakonyi Polgárôr Egylet és SZEM
Adószám: 18028111-1-13 
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ADVENT IDEJÉN 
JÉZUST VÁRJUK

ÉS A BELÔLE ÁRADÓ
SZERETET

ÁTJÁRJA SZÍVÜNKET
Felkészülünk lélekben a csodára,

„díszbe öltöztetjük a szívünket”,
ahogy a Kisherceg mondja, és lám
egyszerre csak: a misztérium egy ki-
csit valósággá válik ezekben a na-
pokban. 

December 13-án ez történt velünk
is. Hiszem, hogy mindannyian, akik
a Petôfi tér téli sötétjében - melyet
csupán a díszes karácsonyfa gyer-
tyái, s az a néhány lámpa fénye tört
meg -, néhány órára egymásra talál-
tunk, Isten kegyelmébôl. 

Mint mindenfelé kis hazánkban,
hozzánk is szép lassan visszatérnek
a régi szép szokások, hagyományok,
elfeledettnek hitt rítusok. Az én
gyermekkoromban még betleheme-
sek járták a tanyákat és az akkor
még kicsinyke falut. Emlékszem be-
kormozott képükre, kifordított szôrû
juhpalástjukra, göcsörtös, kopogó
botjukra (kicsit féltem is tôlük), ar-
ra, ahogy belakták parányi szoba-
konyhás házikónkat egy-egy estére.
Ám, ahogy felnôttek a Drevényi fi-
úk, Tóth Jancsi és a többiek, a betle-
hemezés is elmaradt. Jó néhány év-
vel ezelôtt azonban Konkoly Manyi-
val karácsonyfát állítottak az isko-
lások, sôt, a kétezres évek elsô felé-
ben mûsoros szeretetvendégséget
rendezett a Felsôpakony Jövôjéért
Egyesület az iskolában, ahol gyere-
kek és felnôttek karácsonyi hangu-
latot teremtettek a Révész Feri féle,

ízletes halászlé mellé. Már majdnem
feledésbe merültek ezek a csodás ci-
vil kezdeményezések, csupán az egy-
házaink betlehemei és misztériumjá-
tékai ôrizték a lángot következete-
sen és Polgár Aranka karácsonyi
koncertjei, amikor az óvoda az ad-
venti vásárral ismét beindította az

ünnepi készülôdés utcai hangulatát,
amelyhez egyre többen csatlakoztak
a kirakodó asztalaikkal, egyre gaz-
dagodó kínálatukkal. 

Évek óta motoszkált bennem: to-
vább kell lépnünk! 

A Karácsony lényege: Jézus szüle-
tése, Jézussal a világosság, a szeretet
eljövetele. Erre emlékszünk a ke-
resztény világban, ez hatja át szí-
vünket, ezért festjük meg, faragjuk
szobrokba, énekeljük a karácsonyi
dalokban, ezt jelenítjük meg minden
formában. Errôl kell, hogy szóljon
nálunk is a Karácsony! A világosság
és a szeretet fájáról, a születés misz-
tériumáról, a betlehemi csodáról!

Így született meg a Pakonyi Betle-
hem, a Pakonyi Mindenki Kará-
csonyfája, az Adventi Szeretet-Ven-
dégség elôször gondolatban, amit
végre tett követhetett! 

A megvalósítás végül is könnyû
volt, hisz mindenki: egyesületek,
magánszemélyek, képviselôk, a Hi-
vatal és a Közösségi Ház dolgozói
feladatot vállaltak tudásuk, képes-
ségük, szándékuk szerint. Így került
Kronvalter Emmitôl fenyôfa, a Be-
rencsi családtól és a Hivatalból
égôk, dekorációnkból aranymaslik,
Kránitz Ibolyától egy egész szatyor
dísz, de díszeket gyártottak a gyere-
kek az iskolában és az óvodában, és
jöttek-jöttek szép sorban december
13-án (Luca napján!) a nagymamák-
tól, a családoktól, a gyerekektôl az
ajándékdíszek a karácsonyfára. 

Ecsôdi János maradék dekorációs
anyagokból betlehemi istállót eszká-
bált, magam, már hetekkel elôtte, a

Varga Imre Lajos

Ünnep elôtt
Pár fenyôlombból összefont 
koszorú asztal közepén,
négy gyertya díszed ékesít
kigyúlva advent idején.

Piros bogyók az ékeid,
arany fonállal díszesek.
Az ezüst permet, mint a hó
lepi be szúrós leveled.

Ám, ahogy majd hétrôl-hétre
újabb és újabb gyertya gyúl,
úgy közeleg az áldott ünnep
és szívünk, lelkünk felvidul.

Miért várunk így? Nem titok.
Világunk, kemény, mint a kô! 
Csak véletlen, hogy létezünk,
de bízunk,- lesz még jobb jövô.

Ünnep lesz, jelzik a gyertyák!
- Megszületik az a Gyermek,
és megérezzük feledett ízét, 
a megváltó szeretetnek.

2007-12-05      Felsôpakony

Pekker György 
és felesége Terike 
60 éves házasságuk

évfordulójukat ünnepelték!
Isten Éltesse Ôket erôben,

egészségben és
boldogságban!

/szerkesztôség/
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Szent Család és a Három Királyok
megjelenítésével foglalkoztam, akik
mellé sikerült pásztorokat és állato-
kat is állítani a lehetô legegyszerûbb
eszközökbôl: szárizikbôl és kukori-
cacsuhéból. Fejes Margó megvarrta
a ruhákat a régi dekor textilekbôl,
vászonabroszokból, zsákanyagból.
Hegedûs Bözsike adta a kukorica-
szárat, Gyôri Zsazsa édesanyja szal-
mát kerített. Zsazsa festett, szállí-
tott, rohangált aznap, és fél rokon-
sága (a Tóth családból János és fia
Matyi, akik délceg fiúk mindketten
hál’Istennek!) egész délelôtt légtor-
nászott, mert a fenyô rögzítésében,
dekorálásában segítettek. 

Sultisz Miki karácsonyi zenét
szolgáltatott nekünk a térre Siska
Feri ablakából. A Hivatalból kap-
tunk áramot a tér fényeihez. 

Oláh Ica a vendéglátást intézte sá-
torostul, mindenestül. Összeadtuk a
forralt bor és tea fôzéséhez szüksé-
ges eszközöket: gázpalackokat és
edényeket Icától, Máté Dongitól,
Kempf Karesztól, Laky Irénkétôl,
itthonról. Fejes Margó beszerezte a
finom házi bort, teákat és mindent,
ami csak eszébe jutott, olyan lelke-
sedéssel és elánnal, ahogyan csak ô
tud tevékenykedni! (Némi malôrt je-
lentett, hogy elfelejtettem: a teához
víz is kell! Ráadásul az áramszolgál-
tatás sem akart kötélnek állni.) Ami
viszont az este csúcspontja volt: öt
óra tájt beindult a sütemény özön!
Hozták az FJE mindig szorgos házi-
asszonyai: Kránitz Ibolya, Kovács
Évi, Kalas Eszter és a többiek tálca-
és kosárszám. Gyártották a pogácsá-
kat nekünk a Jokerban, Margó beig-
lit süttetett Ócsán rúdszámra, és
özönlöttek a Nyugdíjas Egyesület
hölgyeitôl a különleges finomságok,

szinte roskadozott a hevenyészett
asztal a bôség súlya alatt. Ami fan-
tasztikus volt: aki csak érkezett, ho-
zott valamit, s kínálták körbe az il-
latozó mézeseket, diós, mákos apró-
süteményeket, mindenféle ínycsik-
landó gyönyörûséget! Volt ott min-
den, mi szem s szájnak ingere. De
legtöbb volt benne a szív és a jóin-
dulat! 

Oláh Icus (Tomi unokájával!),
Laky Irénke, Kovács Évi és Bukodi
Editke, ti háziasszonyok gyöngyei, a
vendéglátás angyalai! Kezetek nyo-
mán fahéj és szegfûszeg, gôzölgô
forralt bor és citromos tea illata te-
rült szét, a gyér világítás boldog,
mosolygó arcokat simogatott, vidám
tekinteteket csillantott meg. Gyer-
mekek hada cikázott közöttünk, bé-
ke és szelíd jóindulat kerített hatal-
mába bennünket. A zsongásban nem
nagyon hallottuk Nagy János pol-
gármester megnyitó üdvözlését (ké-
ne már egy rendes hangosítás!), de
amikor a Siklósi házaspár rázendí-
tett 18 órakor a „Dicsôség menny-
ben az Istennek”dallamára, együtt
énekeltünk mindannyian. Együtt
énekeltünk a Darumadár kórussal
és a katolikus egyház énekkarával,
együtt próbáltuk követni kissé
ügyetlenül a szövegeket (a sötétben
nem lehetett látni a kiosztott kottá-
kat), az elfelejtett vagy meg soha
nem tanult karácsonyi énekeket,
mert végre eljött az ideje, hogy min-
dezt együtt élhessük át, együtt te-
hessük meg. 

Sokan voltunk végre. Felsôpako-
nyi mértékkel mérve: rengetegen.
Megtelt a háromszögletû tér vidám
zsizsegéssel, nevetéssel, jókedvvel.
Hadd mondjam ki! MEGTELT SZE-
RETETTEL!

Köszönet érte mindenkinek!
Dicsôség az Úrnak!

Köszönet a Williams TV-nek, hogy
eljöttek, megnéztek bennünket, és
egy héten át sugározták a 29-es kör-
zetben a Felsôpakonyi Advent képe-
it! Végre mi is megmutathattuk a
környéknek, hogy vagyunk! Köszö-
net az Önkormányzatnak s a Polgár-
mesteri Hivatalnak, hogy mellénk
álltak és támogattak bennünket, sôt,
örültek a közös kezdeményezésnek!
Köszönet mindenkinek, akik velünk
együtt tevékenykedtek a nap sikeré-
ért! Állítottak sátrakat, szereltek
villanyt, szállítottak és cipekedtek,
mindezt a közösségért, önzetlenül, a
szabadidejüket és munkájukat ál-
dozva! Köszönet és tisztelet párom-
nak, Jánosnak, aki leküzdve az éj-
szakai rosszullétét, egész nap úgy

dolgozott, mint két húszéves egy-
szerre! 

(Ha véletlenül kihagytam valakit
a felsorolásból, szíves elnézését ké-
rem, igyekszem pótolni.)

Köszönet a családoknak, hogy
nap, mint nap kilátogattak a térre a
gyermekekkel, s köszönet minda-
zoknak, akik szinte minden nap
gyarapították valamivel a tér látni-
valóit! 

Köszönet az iskola gyermekeinek,
mindenki Rozikájának, hogy egy hét
múlva végigjárták kántálva a falut,
s betlehemest játszottak nekünk a
téren mécses fényénél, csillagot
szórva és karácsonyi dalokat énekel-
ve!

Szeretném hinni, hogy mindenki
úgy érzi: valóban megajándékoztuk
egymást! Mert ez volt a célunk. Azt
viszont nem csupán hiszem, hanem
biztosan tudom, hogy ez csak a kez-
det volt. Kaput nyitottunk egy olyan
útra, ami egy összekovácsolódó,
egymást tisztelô és szeretô közösség-
hez vezet. Hallom, látom, tudom,
hogy igényünk van rá. Csak rajtunk
múlik: miért ne járnánk hát ezt az
utat?

Durkó Éva/FJE
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