
AGORA
Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXVI. évfolyam 1. szám 2016 január-február
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• A Honvédból erősítettünk   
• Tájékoztatás a víz- és csatorna díjfizetésről



Felsőpakonyon megújult az összes közintézmény. 
Az iskolánk korszerűsítését követően, egy jól sikerült pá-

lyázatnak kö-
szönhetően, 
az Óvodánk, 
az Egészséghá-
zunk, a Könyv-
tár és Közös-
ségi Házunk, 
a Honvédségi 
Bázis fogadó-
épülete és az 
Önkormány-

zati Hivatalunk is megújult 2015 év végére.
A több mint 70 millió forint értékű beruházás átadóünnep-
ségére 2016. március 25-én, pénteken kerül sor.

Örömmel és büszkeséggel mutatjuk meg az érdeklődő 
felsőpakonyiaknak, hogy mi minden újult meg, ezért egy 
közös séta keretében – az érdeklődőkkel közösen - végig-
látogatjuk a négy intézményünket.
15.30-ra a Mesevár Óvoda bejáratához várunk mindenkit. 
Az óvoda megtekintése után, az önkormányzat épületét, 
majd az Egészségházat mutatjuk meg az érdeklődőknek. Ezt 
követően a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban 
kerül sor a hivatalos átadóünnepségre. 
Ünnepi beszédet mond dr. Szűcs Lajos, Felsőpakony or-
szággyűlési képviselője.
Kérem, jöjjenek el, örüljünk együtt Felsőpakony sikerének, 
ami a mi közös sikerünk!

Nagy János
Felsőpakony polgármestere

ÁTADÓ ÜNNEPSÉG

Tisztelt Felsőpakonyiak!
Szeretettel meghívjuk önöket a Felsőpakonyi Évérté-

kelő című rendezvényünkre.
Az eseményre 2016. március 10-én, csütörtökön,  
este fél héttől kerül sor a Szabó Magda Könyvtár 

és Közösségi Ház Dísztermében.
Milyen volt Magyarország és Felsőpakony elmúlt éve?

Milyen terveink és lehetőségeink vannak idén?
Jó-e Felsőpakonynak, hogy Pest megye önálló uniós 

régió lesz?
Várjuk Önt is!

ÉVÉRTÉKELŐ

dr. Szűcs Lajos
Felsőpakony országgyűlési 

képviselője

Nagy János
Felsőpakony 

polgármestere

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

Helye: Herman Ottó Általános Iskola tornaterme
Ideje: 2016. március 19. 19 órától
Belépőjegy ára:  2500.- Ft (mely magában foglalja a vacsora árát is)

A jó hangulatról Kerepeszki Norbert gondoskodik. 
Tombola!

Kérjük, részvételével támogassa a Vöröskereszt felsőpakonyi 
szervezetének JÓTÉKONYSÁGI MUNKÁJÁT!
Jegyek elővételben Czirják Józsefnénál, Oláh Istvánénál és 
Füzi Annamáriánál kaphatók.

 Vezetőség

                 ÚJSZÜLÖTTEK
 Szűcs Viktória Ditta - 2015.12.15.
  Gunics Lara Blanka - 2016.01.01.
              Gombik Zoé - 2016.01.15.

Ezúton gratulálunk Varga Imre Lajos koszorús költőnk-
nek, aki a gyáli prózaíró-pályázaton I. helyezést ért el  
a Harangjáték c. művével.
Jó egészséget kívánunk Imre bácsinak, hogy a jövőben is 
hasonló, remek novellákkal gazdagítsa a helyben született 
irodalmi alkotások sorát!

VBA

Nőnapra
A tavasz kezdete gyönyörű időszak,

Nevezetes arról is, hogy ilyenkor van nőnap.
Minden férfi kezében lehetne egy virágszál,

Mit e nevezetes napon szívéből felkínál.
...

Orosz Franciska

Boldog Nőnapot kívánunk minden Hölgy olvasónknak!

ÚJABB IRODALMI SIKER
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3.

2016. január - február

TÁJÉKOZTATÁS SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 21/C. §-a értelmében, a települési önkor-
mányzatnak a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítania 
kell a szünidei gyermekétkeztetés keretében (őszi, téli, tavaszi 
szünetben, valamint a nyári szünet időtartama alatt legalább 43 
munkanapon keresztül) a jegyző által határozatban megállapí-
tott  hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek részére. A szünidei gyermekétkeztetés keretében 
a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a 

bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye 
szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés 
keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg 
főétkezést ingyenesen biztosítja. 
A jegyző írásban értesíti a gyermek szülőjét vagy más törvé-
nyes képviselőjét a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételé-
nek lehetőségéről, igénybevétel módjáról valamint a szünidei 
gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyéről és 
módjáról. 

Langné Malecz Andrea, aljegyző

BESZÁMOLÓ
a 2016. január 22-i rendkívüli testületi ülésről

Az év első testületi ülésén egy napirendi pontot tárgyalt  
a testület, mely az AGORA című helyi lap Szerkesztő Bizott-
ság tagjainak, valamint a fő irányelvek megtárgyalása volt.  
A döntés szerint a szerkesztőbizottsági tagok: Kollár Beatrix, 

Potyondi Edit, Szalóki Barbara, Tóth Roland, Végh Béla Antal. 
A tagok választására azért került sor, mert Ecsődi János úr, 
volt bizottsági elnök felajánlotta lemondását, melyet a testület 
elfogadott. Ezúton köszönjük meg eddig munkáját. 

a 2016. február 11-i testületi ülésről
Első napirendi pontként döntött a Képviselő-testület az önkor-
mányzat 2016. évi költségvetéséről, és az erről szóló rendelet 
határidőben elfogadásra került. A költségvetés összeállításakor 
az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság előzetes tárgya-
lásokat folytatott az intézményvezetőkkel és az önkormányzat 
vezetőivel, mely nagymértékben hozzájárult a megalapozott 
döntések meghozatalához. 
Ezt követően a testület elfogadta a Mesevár Napköziotthonos 
Óvoda 2016/2017. évre tervezett beiratkozási időpontjait, 
valamint döntött a nyári szünetben az óvoda zárva tartásának 
időpontjairól. 
A testület jóváhagyta a civil és egyéb szervezetek, valamint 
egyházközösségek részére nyújtható támogatásáról szóló sza-
bályzatot, valamint a civil alap létrehozását. 
Megtárgyalásra és elfogadásra került a Képviselő-testület 2016. 
évi munkaterve, a 2016-os évre szóló közbeszerzési terve, vala-
mint Nagy János polgármester 2016. évi szabadság ütemterve is. 
Ezután igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet került 
elfogadásra, mely szerint a Felsőpakonyi Polgármesteri Hiva-
talban igazgatási szünet lesz 2016. július 25 - 29-ig, valamint 
2016. december 27 - 30-ig. 
A jegyző a szünet tartama alatt ügyeleti rendszerben gondos-

kodik a haladéktalan intézkedést igénylő feladatok ellátásáról.
A képviselők állást foglaltak a kötelező betelepítési kvótával 
kapcsolatban, mégpedig elutasítva azt. Álláspontjuk szerint 
a kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a 
bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti 
a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatat-
lan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási 
rendszerünkre. Kéri a kormányt, hogy minden lehetséges 
eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását 
és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és 
a magyar embereket. A Képviselő-testület egyben kéri a pol-
gármestert, hogy a Képviselő-testület álláspontját a Kormány 
részére juttassa el.  Majd önkormányzati tulajdonú telekingat-
lanok értékesítéséről határoztak. 
A továbbiakban felhatalmazták a jegyzőt, hogy a helyi önkor-
mányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
rendelet-tervezetet készítse elő a soron következő ülésre.
Végezetül elfogadásra került a Szociális, Család és Gyermek-
jóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata valamint 
Szakmai Programja. 
Zárt ülés keretében két képviselő-testületi határozat került 
kiegészítésre földterület adásvételi jogügylet vonatkozásában. 

A LEGNAGYOBB KIHÍVÁSOK
A 2016-os évi költségvetés főbb számai a legapróbb részlete-
kig tartalmazzák az Önkormányzat kötelező és önként vállalt 
feladatainak költségeit és bevételi forrásait, azonban néhány 
nagyobb elemet – a követendő irányvonalra rámutatva - sze-
retnék kiemelni.
Elsődleges szempont, hogy az adódó pályázati lehetőségek 
kihasználása céljából közel húsz millió forintos tartalékala-
pot képeztünk az esetleges önerő biztosítására. Várjuk a tor-
nacsarnok építésével, az utak aszfaltozásával, a kerékpárút 
kiépítésével, iparterület fejlesztésével stb. kapcsolatos uniós 
pályázati kiírásokat.  
Jelentős beruházásnak minősül a Vasút utcai lakóterületen évek-
kel ezelőtt félbemaradt csatorna és ivóvíz gerincvezetékének 
kiépítése, befejezése, mely munkálatokban az új víziközmű szol-
gáltató, a DPMV Zrt. segítséget ígért Önkormányzatunknak. A 
munkálatok mintegy huszonöt milliós tételt jelentenek a helyi 
költségvetésben. Az utak aszfaltozásának csak a munkálatok 
befejezését követően van értelme.  A Szabó Magda Könyvtár és 
Közösségi Ház a tavalyi évben kívül, belül megújult, egy jelentős 

feladat azonban még hátra van: az udvaron évek óta raklapon 
álló – korábban Rusz Attila közbenjárásával a Tondach cégtől 
kapott - cserép felhasználásával a tető teljes felújításának idén 
meg kell történnie.
A tartalékalapon túl terveztük az orvosi rendelő komplett fel-
újítását célzó, tavaly elnyert pályázathoz szükséges közel kettő 
és félmillió Ft-os önerő összegét. A beruházás teljes összege 
a Belügyminisztériumtól kapott támogatással együtt eléri a 
tizenöt millió Ft-ot.
A Képviselő-testület jóváhagyásával külön összeg lett elkü-
lönítve az orvosi rendelő, művelődési ház, az általános iskola 
és az óvoda előtti útszakaszok egyirányúsítására, térfigyelő 
kamerák beszerzésére, és – ez már januárban megvalósult – az 
óvoda konyhájában ipari mosogatógép üzembe helyezésére.
A képviselő-testület bízik abban, hogy a jövőbeli pályázati 
lehetőségek kihasználásával ezeket az elképzeléseket a továb-
biakban bővítheti.
Tisztelettel, 

NagyJános, polgármester

Felsőpakonyi  Agora
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Felsőpakonyi   Agora 

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy 2016. 01. 01-től 
Felsőpakony, és Inárcs településeken is a Dél Pest Megyei 
Víziközmű Zrt. látja el az ivóvíz, és szennyvíz közszolgáltatási 
feladatokat, a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási 
Hivatal határozata alapján.

A szolgáltató változásból eredően több területen is talál-
kozhatnak változásokkal, melyről részletesen a honlapunkon 
megtalálható ÁSZF-ben, és Üzletszabályzatban tájékozód-
hatnak. 

Néhány információt az alábbiakban nyújtunk Önöknek, 
hogy az átállás minél zökkenőmentesebb lehessen: 

A DPMV Zrt. szolgáltatási területén mérőállás bejelen-
tésére minden hónap 25. és 30. napja között van lehetőség, 
az alábbi módok valamelyikén:

telefonon: 06-29-340-010, központi telefonszám, vala-
mint az üzemigazgatóságunk alábbi számán: 06-29-340-010 
/  562 mellék. 

személyesen: ügyfélszolgálati időben, 2363. Felsőpakony, 
Rákóczi u. 41, vagy 2365. Inárcs, Hunyadi u. 11.

elektronikus levélben: info@dpmv.hu, 
felsopakony.ugyfelszolgalat@dpmv.hu, 
inarcs.ugyfelszolgalat@dpmv.hu ill. a DPMV Zrt. honlapján: 
http:/www.dpmv.hu/oldalon. 
A leolvasás, és számlázás időpontjai az alábbiak szerint 

várhatók: 
A lakossági felhasználók - diktált óraállás hi-

ányában - minden hónapban az előző 12 
havi átlagfogyasztás alapján, rész-számlát 
kapnak. Kollégáink a mérőket előrelátha-
tóan évente két alkalommal fogják majd 
leolvasni, előzetes tervezés szerint március/

április és szeptember/október hónapokban. 
Közületi fogyasztóknál továbbra is havonta, az üdülőte-

rület-vegyes övezetben pedig augusztus szeptemberben kerül 
sor a mérők leolvasására.

A számlák kiegyenlítésére az alábbi módok valamelyikét 
választhatják: 
- készpénz átutalási megbízás (csekk) 
- csoportos beszedési megbízás (adatok az első számlán 
megtalálhatók lesznek) 
- átutalás 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei, nyitvatartás 
Helyi, kihelyezett ügyfélszolgálatok: 

Felsőpakony
2363. Felsőpakony, Rákóczi u. 41.
Ügyfélfogadás: Hétfő: 10.00-18.00
Hibabejelentés: ivóvíz: 06-70-977-2052, 
Szennyvíz: 06-20-521-5959
Központi hibabejelentés: 06-29-340-010
Inárcs 2365. Inárcs, Hunyadi u. 11. tel: 06-29-370-898 

(ügyfélszolgálati időben)
Ügyfélfogadás:
Szerda: 10.00-18.00
Péntek: 08.00-12:00
Hibabejelentés szennyvíz: 06-20-247-2072
Központi és víz hibabejelentő: 06-29-340-010
Központi 
ügyfélszolgálatunk: 

TÁJÉKOZTATÁS

Vecsés,
Kossuth L.u. 38-40. 
Telefon:
 06-29-340-010/ 521 
mellék
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Kedd: 08-14
Szerda: 08-20
Csütörtök: 08-14
Péntek: 07-13

Ócsa, 
Bajcsy Zs. u. 46-48.
Telefon:
 06-29-378-029

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 12-16-ig
Szerda: 08-20-ig
Péntek: 08-12-ig

Legközelebbi 
ügyfélszolgálati fiókiroda:

DPMV Zrt.
Adószám: 23967531-2-13 • Cégjegyzékszám: 13-10-041281 • Telefon: 06-29-340-010 • Fax: 06-29-341-518 • Web: http://www.dpmv.hu 

A MAGÁNFŐZÉS SZABÁLYAINAK 2016. JANUÁR 1-JÉT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAIRÓL

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a 
továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. 
január 1-jével jelentősen módosultak. A változásokról, a 
fontos tudnivalókról a következő összefoglalóban kívánjuk 
felhívni a figyelmet. 
Adófizetés változása – párlat adójegy bevezetése 
Párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely szerinti önkor-
mányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző jogosult. Az 
önkormányzatnál regisztrált, az az önkormányzati adóhatóság 
által rendszeresített nyomtatványon bejelentett magánfőzőnek 
magánfőzés keretében történő párlat előállításához 2016. 
január 1-től – az előállítást megelőzően – párlat adójegyet 
kell igényelni, beszerezni a lakóhelye szerint illetékes Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) megyei/
fővárosi adó-és vámigazgatóságtól. A párlat adójegy egy 
olyan igazoló szelvény, amely adójegyenként egy liter párlat 
előállítására jogosítja a magánfőzőt. Igazolja egy liter párlat 
700 forint jövedéki adótartalmának megfizetését, valamint 
a magánfőzött párlat eredetét is. 
A magánfőzőnek tárgyévi első párlat előállítása előtt, legalább 
5 darab 700 forint értékű párlat adójegyet kötelező igényelnie. 
Mindig a főzés előtt kell az igénylést benyújtani, de lehet 
előre, az éves tervezett összes mennyiségre is igényelni, ez 

azonban tárgyévenként legfeljebb 86 darab párlat adójegy 
lehet és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlat (86 
liter) állítható elő. 
Amennyiben a magánfőző mégis a párlat adójeggyel adó-
zott párlatmennyiségnél többet állít elő, akkor a tárgyév 
végéig köteles a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket 
pótlólag igényelni, azonban az éves mennyiségi korlátot 
ebben az esetben sem lehet túllépni. Az évente előállítható 
párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőzőnek a több-
letmennyiséget haladéktalanul be kell jelenteni a lakóhely 
szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatósághoz 
és azzal egyeztetett módon gondoskodni kell a többletmeny-
nyiség megsemmisítéséről. 
Fontos tudnivaló, hogy párlat adójegyet csak az a magánfő-
ző igényelhet, aki a desztillálóberendezés megszerzését a 
tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül előzetesen 
bejelentette a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság 
részére, amely a bejelentésről a teljesítést követő hónap 
15. napjáig értesíti az illetékes megyei/fővárosi adó- és 
vámigazgatóságot. Párlat adójegyeket a vámhatóság kizá-
rólag az önkormányzati adóhatóság értesítését követően 
tudja kiadni a magánfőző részére. Aki már 2016. január 
1. előtt regisztrálta (bejelentette) a desztillálóberendezé-
sét az önkormányzati adóhatóságnál annak nem kell azt 
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megismételnie. A magánfőzőnek a párlat adójegy igénylés 
kitöltött formanyomtatványát a lakóhelye szerint illetékes me-
gyei/fővárosi adó- és vámigazgatóság részére kell benyújtani.  
A formanyomtatvány beszerezhető a NAV megyei/fővárosi 
adó- és vámigazgatóságainál papír alapon, továbbá letölthető 
a NAV internetes honlapjáról elektronikus (http://www.nav.
gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok), illetve 
pdf formátumban (http://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/
jovedeki_nyomtatvanyok). 
A kitöltött igénylés írásban személyesen, postai úton, te-
lefaxon, vagy elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül 
adható be. 
A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kap-
csolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőr-
zésével kapcsolatban – kivéve a magánfőzött párlat jogsza-
bálysértő értékesítését – az önkormányzati adóhatóság jár el. 
Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, 
aki a magánfőzésre vonatkozó rendelkezéseknek egyebek-
ben megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy 
párlat adójegy beszerzése nélkül végzi párlat előállítását, vagy  
a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához 
szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, fel-
szólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 
napon belül. Ha a magánfőző a felszólításának határidőig nem 
tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig 
terjedő bírsággal sújtja. A magánfőzés szabályainak betartását 
ellenőrző önkormányzati adóhatóság eljárása során a tényál-
lás tisztázása, továbbá az elkobzás érvényesítése érdekében 

lefoglalást rendelhet el, továbbá a desztillálóberendezés és az 
azon előállított termék jogszabályi követelményeknek való 
megfelelősége tárgyában díjmentesen szakvéleményt kérhet 
az állami adó- és vámhatóságtól. 
Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre 
szolgáló desztillálóberendezést és az azon elő-
állított jövedéki terméket lefoglalhatja, ha a 
magánfőző a desztillálóberendezés bejelen-
tésekor a desztillálóberendezés jogszerű bir-
toklása megállapításához szükséges adatok 
tekintetében valótlan adatokat ad meg, vagy ha 
párlatot a desztillálóberendezés bejelentése 
vagy párlat adójegy beszerzése nélkül állít elő. Az önkor-
mányzati adóhatóság az általa lefoglalt jövedéki terméket és 
desztillálóberendezést elkobozza és megsemmisítésre átadja 
az állami adó- vámhatóságnak, ha a jogsértés kapcsán a 
jövedéki törvény alapján (0 Ft – 200 000 Ft közötti összegű) 
bírságot szab ki. 
Ha az önkormányzati adóhatóság a magánfőzés szabályainak 
ellenőrzése során az évente előállítható mennyiségi korlát 
túllépését észleli, erről haladéktalanul értesíti az állami adó- 
és vámhatóságot. 
A 2016. évben a magánfőzött párlat továbbra is kizárólag a 
magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, il-
letve kizárólag alkoholtermék- adóraktár részére értékesíthető. 

Bővebb információ és ügyintézés:
Matusekné Kovács Edit a 29/317-131 / 19-es számon. 

Langné Malecz Andrea, aljegyző

5.

A TARTÓS KIKÖTÉS TILALMA, NEM EGYENLŐ A LÁNCON TARTÁS 
ABSZOLÚT TILALMÁVAL

2016. január 1-jétől tilos ebet tartósan kikötve tartani.  
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) sze-

nagy publicitást nyert félreértésre. A legfontosabb, hogy 
helytelen az az értelmezés, mely szerint a kutyákat mostantól 
egyáltalán nem lehet láncon tartani. Szintén fontos tisztázni, 
hogy az, aki vét a rendelet ellen, nem követ el bűncselek-
ményt, mivel az előírás nem esik a Btk. hatály alá. Probléma 
esetén nem a rendőrséget, hanem a jegyzőt, illetve a hatósági 
állategészségügyi szolgálatot kell értesítenie. 
A kutya az egyetlen olyan állatfaj, mely – az emberrel való 
évezredes együttélés eredményeként – fajtársaival szemben is 
inkább az ember társaságát választja. Ennek ellenére sokan ma 
is egyszerű „jelzőrendszerként” folyamatosan kikötve, vagy 
kennelbe zárva tartják ebüket. Azon körülmények részletes 
jogszabályi meghatározása, amik ahhoz szükségesek, hogy 
egy kutya jól szocializált, boldog, kiegyensúlyozott lényként 
élhessen, lehetetlen, hisz az igények egyedenként, fajtánként 
eltérőek. Éppen ezért a rendelet előírásai egyfajta követendő 
irányt határoznak meg, segítve a felelős állattartási szokások 
kialakulását. 
A jogszabálynak nem az a közvetlen, azonnali célja, hogy 
minden, jelen állapotában sajnos szabad tartásra alkalmatlan 
kutya is végleg lekerüljön a láncról, de az igen, hogy ezután 
egy kutya se kerüljön tartósan láncra! 
Az állattartók kötelessége, hogy – bármely tartási mód ese-
tében – biztosítsák a kutyájuk egyedi igényeinek megfelelő 
életkörülményeket, beleértve a rendszeres és megfelelően 
szervezett szabad mozgás lehetőségét is. Szintén a gazda fele-

lőssége, hogy az eb szükségtelenül ne zavarja a lakóközösség 
életét, emellett kiemelten fontos az ember egészségének és 
testi épségének védelme! Egy összetett témáról van tehát 
szó, melyben az állat és az emberi környezet jogos igényeit 
is kielégítő feltételeket kell megteremteni. 
Fontos tudni, hogy az, aki vét a vonatkozó rendelet előírásai 
ellen, nem követ el bűncselekményt, hiszen ezek alapvetően 
nem a Btk.-ba ütköző cselekedetek. Ha valaki egy az állat kí-
méletét nem biztosító módon, tartósan láncon tartott kutyán 
szeretne segíteni, akkor nem a rendőrséget, hanem a jegyzőt, 
illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell értesítenie. 
A kivizsgálást követően elsősorban a hibák, hiányosságok 
javítására kötelezhető az állat gazdája. Amennyiben ennek 
nem tesz eleget, akkor állatvédelmi bírságot szabhatnak ki 
rá, melynek alapösszege 15 000 Ft. Ez az összeg minősített 
esetekben – jogszabályban meghatározott mértékben – szor-
zókkal növelhető. 
Az állatvédelmi hatóság továbbra is hangsúlyozza, hogy ha 
valaki kutya tartására vállalkozik, tartsa szem előtt a felelős 
állattartás szabályait és mérlegelje, hogy meg tudja-e terem-
teni mind a háziállata személyes szükségleteit, mind a saját 
környezetének jogos elvárásait kielégítő körülményeket. 
A témával kapcsolatos további háttéranyag elérhető a NÉBIH 
honlapján: http://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztato-a-ku-
tyak-tartos-lancon-tartasanak-tilalmarol/ 
2016. január 8. 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság 

2016. január - február
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MÉG EGY RÖVID VISSZAPILLANTÁS A 2015. ÉVRE – REFORMÁTUS HÍRLEVELÜNKBŐL…
Gyülekezeti anyakönyvi hírek 2015-ben: 
Házasságát megáldatta:

Nagy Antal - Guti Ibolya
Megkereszteltük: 

A felsőpakonyi temető ravatalozójából a vigasztalás evan-
géliumának hirdetésével búcsúztunk és eltemettük:

Papp Istvánné Balla Rozália 68 éves 

Galamb Miklósné Bazsó Etelka 70 éves, gyülekezeti tagot
 

Egerer Tamás, Halmavánszki Judit, Kéri Csenge 
Bákonyi Erzsébet, Varga Tamás (felnőttek)

Egyetemes IMAHÉT volt a református templomban, 2016. 
február 22-26. között, - vendég igehirdetők szolgálatával. 
Pétek este az alkalom végén szeretetvendégséggel is lesz. 
Szívesen fogadunk el egy tálca szendvicset vagy süteményt. 
Felekezetre való tekintet nélkül minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk!

A református gyülekezet részletes hírei, alkalmai  
a refpakony.hu honlapon megtalálható.

Összeállította: Vizi János lelkipásztor

ÜNNEPVÁRÁS ÉS KARÁCSONY A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN
Advent az év egyik legszebb időszaka. Jézus 
eljövetelét várja a világ, Jézusét, aki meggaz-
dagított és meggazdagító Úrként érkezik hoz-
zánk. Az Ő személyében ajándékot kaptunk 
Istentől, olyan ajándékot, ami által örök éle-
tünk, üdvösségünk lehet. Nem kér érte semmi 

mást, csak engedélyt, hogy betölthesse a szívünket, egy „igen”-t. 
Nem mindegy, hogyan várjuk a karácsonyt. Fények, csillogás 
mindenütt. Ajándékokért való futkosás, takarítás, sütés-főzés. 
És eközben elvész az ünnep lényege, az, akiért, aki miatt van a 
karácsony: Jézus Krisztus. Hamis az advent, ha nem találkozunk 
az Úr Jézus Krisztussal. 
A keresztyén ember adventkor arra készül, hogy méltóképpen 
várja Jézust. Így a mi gyülekezetünk is alkalmakat készített 
a csendes találkozásokra, ahol mód nyílt az Ige olvasására, a 
Jézusról való beszélgetésekre. 
December 6.-án Fekete Nándor orgonaművész nagyszerű kon-
certje, előadása, szakszerűen, az ünnephez méltóan összeváloga-
tott repertoárja megteremtette a hangulatot az adventi készülő-

dés meghittségéhez. December 
13-án megtartottuk a szolgálók 
karácsonyát. Vizi János lelki-
pásztor köszönő szavai és is-
ten Igéjének rövid magyarázata 
után mindenki felolvasta az 
ajándékba kapott Igéjét, majd 

versek hangzottak el a hitről, Jézusról és a karácsonyról. Ennek  
a rendezvénynek a fénypontja a karácsonyfa díszítés. Kicsik és na-
gyok együtt igyekeztek azon, hogy minél szebb legyen a templom 
ünnepi dísze. Nem hiába fáradoztak: gyönyörű lett! Advent utolsó 
vasárnapján került sor a műsoros családi karácsonyra. Nagy 
izgalommal készültek erre 
a gyermekek és a szülők is. 
Az óvodás korúak versi-
kékkel köszöntötték a ka-
rácsonyt, majd elénekelték 
a „Kiskarácsony, nagyka-
rácsony” kezdetű éneket. 
Nagy sikerük volt, hisz minden szülő és nagyszülő megilletődik, 
amikor szerepelni látja gyermekét, unokáját. Az általános iskolai 
hittanos gyermekek komolyabb műsorral készültek. Gyönyörű 
verseket hallhattunk tőlük, majd egy jelenetet mutattak be, ami-
ből kiderül, hogy a szeretet mindennél többet ér, pénzért nem 
vásárolható meg, a szívben gyökerezik. Szép karácsonyi énekeket 
énekeltek, kezükben égő gyertyával emlékeztek és emlékeztettek 
arra, hogy Jézus maga a világ Világossága. 
A karácsonyi istentiszteleteken a pásztorok öröméről, a bölcsek 
öröméről hallhattunk, valamint arról, hogy örüljünk mi is, hisz 

értsük meg, mit akar nekünk mondani Jézus. 

Kádár Rozália gyülekezeti tag

Tóth Martin 
Magyari Csaba 
Friedmann Izabella 
Máté Gréta 
Gál Hanna Izabella 
Baki János 

Máté Bálint 
Máté Tímea Fanni 
Kaiser Péter
- gyerekeket 

Varga Tamás felnőttet. 

MEGHÍVÓ
Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet…” 

(János evangéliuma 11, 25)
A Felsőpakonyi Református Missziói Egyházközség presbitériuma meghívja Önt és kedves 

családját gyülekezetünk nagyheti, és húsvéti alkalmaira, melyek a következők:

Március 20. (vasárnap) 10.00
Március 24. (csütörtök) 18.00 
Március 25. (péntek)  18.00
Március 27. (vasárnap) 10.00
Húsvét vasárnap külön nem lesz gyermek-istentisztelet,
Március 28. (hétfő)  10.00 

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak! 
Vizi János lelkipásztor

Virágvasárnapi istentisztelet,  (templom)
Nagycsütörtöki istentisztelet (gyülekezeti terem)
Nagypénteki istentisztelet - úrvacsoraosztással (templom)
Húsvét ünnepi istentisztelet -úrvacsoraosztással(templom)

Húsvéthétfő ünnepzáró istentisztelet    (templom)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mózsik András, élt 78 évet. 

 December 19-én mély fájdalommal 
kísérték utolsó útjára felesége, 

gyermekei, unokái.
 Sokan jöttek el részvétet kifejezni, 

akik ismerték őt.
 Köszönjük szépen. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
 mindazoknak, akik Vajtai Istvánné 
(Bözsi néni - élt 94 évet) január 20-
án temetésén utolsó útján elkísérték. 

Köszönjük a nagyon sok virágot. 
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HA ITT LETTÉL VOLNA
December 8-án, Szeplőtelen Fogantatás napján nyitotta meg 
Ferenc pápa az Irgalmasság évét, melynek mottója „Irgalma-
sok, mint az Atya” és 2016. november 20-ig, Krisztus Király 
ünnepéig tart. Az irgalmasság nem gyöngeség, hanem az isteni 
mindenhatóság jele. Az irgalmasság szellemével ellentétes a 
pletyka, ha valakiről távollétében rosszat mondunk, rossz fényben 
tüntetjük fel, meggyalázzuk. Olvashatjuk a bibliában, hogy: „Ne 
mondjatok ítéletet senki fölött, akkor fölöttetek sem ítélkeznek. 
Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátom”. Az igazi békéhez 
lelki küzdelemre van szükség, nem közömbösségre.
December 24-én - szenteste - az éjféli mise előtt az iskolás hitta-
nosok versekkel köszöntötték a megszülető Kisjézust. Köszönet 
a versmondóknak és a hitoktató Papp Norbertnek. Folytatva 
a hagyományt, karácsony másodnapján az óvodások lelket 
melengető betlehemes misztériumjátékot mutattak be Bánki 
Erzsébet és Farkas Anita óvónők irányításával. Hálásan köszön-
jük, hogy előadásukkal igyekeztek szívünkben elmélyíteni az 
ünnep lényegét. Az ünnepségsorozat Szent Család vasárnapjával 
folytatódott, majd az év utolsó napján szentmise keretében hálát 
adtunk a kegyelmekért, s visszatekintettünk egyházközösségünk 
eseményeire.
Újév napján - Szűz Mária Istenanyaságát ünnepeltük. Január 
06-án Vízkereszt ünnepe - az elnevezés a víz megszentelésének 
szertartásából származik - három jelentést hordoz: a napkeleti 
bölcsek eljövetelét, Jézus megkereszteltetését, valamint csodaté-
telét a kánai menyegzőn. A nap jelentéstartalma miatt kötelező 
ünnep, Felsőpakonyon is szentmisén vehettünk részt. Jézus 
megkeresztelését - amikor a Jordán folyóban megkereszteltette 
magát Jánossal - az egyházban Vízkeresztet követő vasárnap 

külön is (jan. 10-én) ünnepeltük. Vízkereszthez kapcsolódik a 
házszentelés szertartása, melyet 10 család kért ebben az évben. 
A hagyománnyá vált katoli-
kus farsang: Batyus bál-t ja-
nuár 30-án tartottuk. Bízom 
benne, hogy minden ked-
ves vendég jól érezte magát. 
Rövid a farsang, jó kedvvel 
búcsúztattuk. Február 2-a 
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe - Szűz Mária negyven 
nappal Jézus születése után bemutatta gyermekét a jeruzsálemi 
templomban. Simeon itt Jézust a nemzetek megvilágosítására 
szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered az egyik legrégebbi 
szentelmény: a szentelt gyertya, gyertyaszentelés szokása. Február 
3-án Szent Balázs hoz fűződő „Balázs áldás”-ban részesülhet-
tünk, amely védelmez a torok minden betegségétől. Február 
7-én a Betegek világnapja alkalmából 8 fő vette fel a betegek 
szentségét. A nagyböjti 40 nap kezdete február 10, Hamvazó 
szerda. Bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a 
hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen 
felkészülhessünk Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak 
megünneplésére. Hamvazásban, a nagyböjti időszak kezdetét 
jelző szertartásban, a szentmise után február 14-én vehettek 
részt a hívek.
Az előttünk álló év sok szép alkalmat tartogat lelki épülésre, 
zarándoklatra, ha tehetjük, éljünk a lehetőségekkel!

Berencsi Gézáné 
 egyháztanács világi elnöke

Március 20. Virágvasárnap:
Reggel 8 órakor: 

Szentmise /Passió előadása/

Március 24. Nagycsütörtök: 
Csak  GYÁLON  
lesz szentmise!

Időpont: Este 6 óra

Március 27. Húsvétvasárnap:
Délelőtt  fél 12 órakor: 

Ünnepi szentmise

Március 28. Húsvéthétfő:
Délelőtt fél 12 órakor: 

Szentmise

A nagypénteki és 
nagyszombati 
időpontokról a 

hirdetőtábláinkon 
és a felsőpakonyi hivatalos 

honlapon 
www.felsopakony.hu

 tájékoztatjuk 
a kedves érdeklődőket! 

Mindenkit szeretettel várunk 
és kegyelmekben gazdag 

húsvéti ünnepeket kívánunk!

Dr. Káposztássy Béla, 
plébános atya 

és Munkatársai 

HÚSVÉTI ÜNNEPI 
MISEREND

FELSŐPAKONYI  KATOLIKUS KARITÁSZ
Ferenc pápa 2015. december 8-án meghir-
dette az Irgalmasság rendkívüli Szentévét, 
amely 2016. november 20-ig, Krisztus Király 
ünnepéig tart. Az irgalmasság képesség a 
megbocsátásra, a közöny elutasítására, a 
másik felé való megnyílásra.
A Szentatya a január 1-re, a béke világnap-
jára írt üzenetében egyenesen „globalizált 
közönyről” beszél. Egy olyan, a magánszférán 
túlmutató érdektelenségről, amely először 
Istennel, s ebből következően a többi ember-
rel és a teremtett világgal szemben áll fent. 
A közöny leküzdéséhez szükség van a szív 
megtérésére: arra a kitartó és szilárd elhatá-
rozásra, hogy a közjó érdekében elkötelezzük 
magunkat - fogalmaz levelében Ferenc pápa. 
A karitászcsoport már több, mint két éve mű-
ködik a faluban. A tapasztalatunk az, hogy jó 
befektetés a jóság. Kamatostól visszakapjuk. 
Ha nem attól, akire két tenyérrel szórtuk, 
akkor másoktól.
Az Irgalmasság Szentéve alkalom arra, hogy 
hozzájáruljunk a béke építéséhez. A csopor-
tunk a Szentév kezdéseként – és a polgári év 
zárásaként – az immár hagyománnyá vált 
karácsonyi ünnepség keretében december 
19-én 30 rászoruló családot látott vendégül a 
katolikus templom tanácstermében, valamint 
17 idős embert látogatott meg otthonában 

A karácsonyi élelmiszercsomagok és cipős-
dobozok gyűjtése mind a templomban, mind 
az általános iskolában eredményesen zárult: 

köszönet minden egyes ajándékért! Bár csak 
lehetne videót mellékelni minden ajándék-
készítőnek, adományozónak azok örömteli 
arcáról - legyen az gyermek, vagy felnőtt - aki 
megkap egy-egy ilyen csomagot! Még sokszor 
mi is elérzékenyülünk.
A karácsonyi ünnepségre fordítottuk az ön-
kormányzattól a 2015-ös évre kapott 50.000,- 
forint összegű támogatást, és a hívek adó 
1%-ból származó 25.000,- forint összegű ado-
mányt is. A pénzbeli adományokból egy is-
kolás gyermek egy nagyobb összegű ruházati 
ajándékutalványt kapott az ünnep előtt. Nagy 
volt az öröm! Köszönjük az önkormányzatnak 
és a híveknek is a jelentős támogatásokat! 
Lehetetlen lenne név szerint köszönetet mon-
dani a számos segítségért, Cseh Rózsikának 
azonban mégis külön köszönjük az általa 
horgolt angyalkákat, hóembereket és mikulá-
sokat, valamint a Lőrincz családnak a játékkal 
teli hatalmas dobozt, amelyek a kisgyermekek 
körében nagy népszerűségnek örvendtek.
A fentiekben írtakhoz híven irgalmas cseleke-
detekben gazdag, boldog új esztendőt kíván 
a Felsőpakonyi Katolikus Karitász: dr. Fitos 
Dóra csoportvezető, Mayer Éva csoportve-
zető-helyettes, Szécsi Péter, Bánki Erzsébet, 
Csalló Kata, Rusz Tünde, Klacskó Anikó, 

atya, Kempf Károly Ignác.

dr. Fitos Dóra csoportvezető 
06 20 486 77 02, pakonyka@gmail.com 
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ÉRTÉKEK MENTÉN

Szinte kikopott a fogalmaink közül: folt hátán folt. Hajdan  
a szegények agyon javított ruházatára értették. Az ipar 
termelte konfekció kiszorította a házilagos szabás-varrást 
a háziasszonyok, anyukák praktikus tudományából, helyét 
a „muszáj kettős kereset”, a családfenntartás kötelezettsége 
foglalta el. 
Aztán – mert nincs új a nap alatt –egyszerre csak felkapot-
tá lett a folt hátán folt! A kanadai Calgaryban egy család 
gyermekszobájában csodálkozhattam rá először egy kis 
ágyterítőre és függönyre. A kislány születése óta hordott 
apró ruháinak darabjaiból, részecskéiből állt össze mesésen 
egységes egésszé, s kis életének minden emlékét magába 
gyűjtötte játékos tarkán, anyuka keze nyomán, szívének 
minden szeretetét magában hordozva. 
Pár év múlva már itthon is elterjedt az Amerikából „visz-
szaszármazott vendég”: a patchwork, s futótűzként terjed 
az anyukák, nagymamák, varrni-alkotni szerető asszonyok 
jóvoltából. 

Természetesen Felsőpakony sem adja alább! Varró Ti-
borné: Mariann kezdeményezésével itt is megalakult a 
foltvarrás szerelmeseinek közössége méghozzá a lírai KÉK 
TULIPÁN FOLTOSOK néven! Önálló kiállításukat is 
megcsodálhattuk már a Szabó Magda Közösségi Házban, s 
egyre gyakrabban láthatjuk a fantáziadús, igényes kézimun-
kákat, elfoglalva méltó helyüket a kreatív alkotások között. 
Becsöppenve a kéthetenként összejövő közös munka szín-
helyére, a könyvtár olvasó termében elmélyült a munka: a 
színek és formák kiosztását tárgyalják az „alkotók”. Kié a 
sárga, a zöld, ki akarja inkább a kéket a közös produkció 
megteremtéséhez. Hirtelen jött váratlan öröm! Berencsi 
Babi érkezik egy valódi kinccsel: egy régi-új hordozható 
varrógéppel, ajándékba! 

Mariann, hogy adtad a fejed erre a különleges, régmúlt 
idők tudását visszahozó tevékenységre? 

2011-ben a férjem hívta fel rá a figyelmem, ő volt, aki 
elvitt Tatabányára egy foltvarró kiállításra azzal, hogy: „- 
Ez érdekelni fog Téged!”. Így lett, mert amikor 2012-ben 
elhunyt, én úgy éreztem: ő hagyta rám az intuíciót, ami egy 
kicsit az ő hiányát pótolja, enyhíti. Felvettem a kapcsolatot 
a Magyar Foltvarró Céh közösségével, akik segíteni kezdtek 
nekem. Az Erzsébeti Foltkórosokhoz csatlakozva a Csili-
ben jöttünk össze kéthetenként dolgozni, tapasztalatokat 
átadni, kiállításokat létrehozni a munkákból. Érdekelt, s 
így egyre jobban megszerettem. 

Ez indított arra, hogy itthon is beindíts egy önálló kört? 
Valahogy így történt. Egyik Tökfesztiválon állítottunk 

ki patchwork munkákat: s akkor alakult ki a közös munka 
iránti igény, s születnek az óta szebbnél szebb, igényesnél 
igényesebb közös alkotások, amelyek többnyire faliképek-
ben, használati tárgyakban, különféle játékokban nyilvá-
nulnak meg. 

Kik a csapattagok? 
Van az állandó „Ötösfogat”: Mayer Évi, Dobos Sándor-

né: Marika, Tóthné: Horváth Szilvi, Trapp Ferencné: Julika 
és jómagam. De csatlakoznak hozzánk nagyon tehetséges 
és lelkes gyerekek is, mint Matusek Kitti és Matusek Réka, 

Dobos Dalma, Horváth Bogi, akik egyre ügyesebbek, 
egyre több technikát sajátítanak el. Az óvoda nagy, jojós 
módszerrel készített Faluképe is az ő közös alkotásuk. Az 
Évszakok fali képet az óvoda dolgozói készítették. 

Mennyi időt szántok erre a munkára általában, hiszen 
mint minden kézműves tevékenység, szemmel láthatóan 
ez is roppant időigényes? 

Kéthetente ülünk itt össze délutánonként 4-től 6-ig. 
Megbeszéljük közös terveinket, egyeztetjük a munkafázi-
sokat, rajzokat válogatunk, készítünk, újságok, magazinok, 
központi instrukciók alapján. Minden ötletet felhaszná-
lunk, beépítünk. Új eljárásokat, varrási technológiákat 
ismerünk meg és sajátítunk el, egymást segítve, egymást 
inspirálva. Otthon aztán ki-ki folytatja, annyi időt szánva 
rá, amennyit, és amikor csak lehet. 

Marika! Te, mint az óvoda vezetője, feleség és háziasz-
szony, két felnőtt nagyfiú és egy iskolás kislány édesanyja, 
hogy lopsz magadnak annyi időt, hogy a hobbidnak 
áldozz? 

A „fiatalság betegségéből” kigyógyulva, egyre kevesebb 
az igényem az alvásra! Képes vagyok éjjel egyszer csak fel-
ébredni, s ha már így van, hasznosítom! Levonulok a saját 
kis kuckómba és varrok kedvemre, a legnagyobb élvezettel. 

Mindig szerettél varrni? 
Á, csak amióta megismerkedtem ezzel az élményvar-

rással! Ez egészen más, mint az úgynevezett rutin-munka. 
Minden fantáziát megmozgat, újabb és újabb megoldásokra 
késztet, és örömet okoz az is, hogy amikor összejövünk, 
egymástól tanulunk, egymás munkáit kiegészíthetjük. 
Szeretjük egymás társaságát. 

Honnan szerzitek a hozzávaló anyagokat? 
Kicsit költséges ugyan a hobbink, de mostanában már 

egyre többektől kapunk ajándékba anyagokat, fonalakat, 
készleteket, s a családtagok is ebben gondolkodnak. Mi 
meg ünnepekkor, alkalmakkor a saját magunk készíttet-
te, személyre szabott ajándékainkkal lepjük meg őket, s 
együtt örülünk az örömmel készített és örömmel fogadott 
ajándékoknak. 

Mariann! Kinek mi a specialitása, mit szeret leginkább 
készíteni? 

Egyre több technikát tanulunk meg, a kezdeti egyenes 
varrástól a „kukacolásig”, a rétegmintástól a szalagvarrottig 

                  Kék tulipán foltosok
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BESZÁMOLÓ A FELSŐPAKONYI ATTILA UTCA NÉVNAP ÖSSZEJÖVETELRŐL
Utcánk, az At-
tila utca név-

napját ebben az évben január 9-én tartottuk. Jubileumi év 
a 2016-os, hiszen immár 10. alkalommal szerveztük meg a 
hagyományosnak mondható FAN 10 ® (Felsőpakonyi Attila 
utca Névnap) összejövetelt. Bizonyára már többek előtt is-
mert, hogy utcánk névnapját forraltborozással egybekötött 

baráti beszélgetéssel 
ünnepeljük.
A téli szabadtéri 
rendezvények idő-
pontját jól megvá-
lasztani az időjárás 
szempontjából nem 
könnyű feladat. 
Szerencsére ezen a 
hétvégén a fagyos 
téli idő megenyhült, 

az eső is elállt délutánra. A hideg napokra már csak az utcán 
található hókása emlékeztetett, melyet a lelkes lakók hóla-
pátokkal gyönyörűen eltakarítottak. A kihelyezett asztalra 
sorra érkeztek a finomságok: a sütőből kikapott, még forrón 
illatozó sós aprósütemények, a finomabbnál finomabb avoká-
dó- és lazackrémes szendvicsek - ötletesen díszítve a piacon 
aznap frissen vásárolt zöldségekkel. Meghívott vendégeink 
a környező utcákból, sőt még Budapestről is érkeztek, akik 
részvételükkel és a magukkal hozott édességekkel, italokkal 
csak fokozták a jó hangulatot. Nagy sikere volt a „szülinapi” 
gyümölcstortának, melyre készítője az évforduló számát 
meggyszemekből rakta ki.
A nagyon ízletes forralt bor receptjét készítője sajnos most 

sem árulta el, a lényeg, hogy jó szívvel készítsük, és szeretetből 
jó nagy adagot tegyünk bele! Hát, ez sikerült!
Már erősen sötétedett, mikor szitálni kezdett az eső, de a 
tábortűz melegénél még így is sokáig beszélgettünk. Kö-
szönjük a szervezők fáradozását, az összetartó utcabelieknek 
és a meghívott vendégeinknek a megtisztelő jelenlétet és a 
finomságok fáradtságot nem kímélő elkészítését.
A 2016-os esztendőre minden kedves lakótársunknak az 
alábbi kis verssel kívánunk békés, boldog új esztendőt:

Kívánunk mi hitet, kedvet, szép szerelmet, hű türelmet.
Utakhoz fényt, csodát, álmot, békességet, boldogságot.  Magyar 
szót és égre kéket, emberarcú emberséget.
Verseket, célt, igazságot, daltól derűs jobb világot.
Bokrok mellé társnak fákat, napfényt, mely el nem fárad.
Tekintetet szembe nézve, éjt meg nappalt soha félve.
Kézfogásos tiszta csöndet, és mosolyból minél többet!

Szeretettel az Attila utca lakói
Felsőpakony, 2016. január 11.

Tisztelt Felsőpakonyi Lakótársak!

és tovább. Mindenkinek valami másra áll leginkább a keze, 
sőt, már mindegyikünknek kialakult az egyéni stílusa. 
Általában törekszünk a hasznos tárgyak készítésére: tás-
kák, szatyrok, irattartók, könyvborítók és ezerféle dolog 
kisülhet még az ötlettárból. Mayer Évi gyönyörűen hímez 
és kiváló a játéktárgyak, babák, mesefigurák készítésében. 
Szilvi is ezt szereti leginkább. Julika erőssége magának a 
varrásnak a tudománya. Marika a szalaghímzés mestere. 

Évi! Ez a bűbájos, textilszobor angyalka is a Te műved? 
Igen, nagyon szeretem ezeket a kicsit groteszk, kicsit 

esetlen, de tündérien kedves, szívmelengető figurákat, 
amelyeknek minden gesztusa egyedi. Nem is tudnék 
azonos darabokat készíteni, mert az a lényegük, hogy 
mindegyik más és más. 

Én úgy látom, hogy egyre ismertebbek vagytok, egyre 
közkedveltebb a munkátok. 

Mi is így érezzük. Amellett, hogy a családban, a ba-
rátaink közt mindenki szereti és becsüli a nekik készített 
dolgokat, egyre nagyobb teret kapunk a tágabb bemu-
tatkozáshoz. Értékel az Önkormányzat is bennünket, 
Margitka a Könyvtárból minden támogatást megad. 
Bár szériát nem gyártunk, de minden munkánk gazdára 
talál. Sőt, az adventi vásárból is kiderült: árusítani nem is 
nagyon marad, s az árat is csak amolyan csínján szabjuk 
meg, mert általában szeretetből ajándékozunk. 
Akkor ezt nem jellemzi a jövedelmező jelző! 

Bizonyára, bennünk van a hiba, mert túl sokat sze-
retünk. Túl sokaknak, túl sok szeretettel ajándékozunk 

– mondja Évi. 
Régmúlt idők emlékkönyvé-
be ezt írta nekem valaki: „Szí-
vednek legfőbb kincse legyen 
a szeretet! Minél többet osztasz 
szét ebből, annál több marad 
neked.” Így legyen. 

Lejegyezte: Durkó Éva
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DECEMBER AZ OVIBAN
A tornaterem bábszínházzá 
változott, a Suszter manóit 
láthatták gyermekeink. 

Idén is meglátogatott ben-
nünket a Mikulás - aki ezúttal 
elhozta a Krampuszát is - kö-
szönjük, hogy eljöttek piciny 
ovinkba és széppé varázsolták 
a napunkat! 

Következő esemény a Téli 
tárlat megnyitása volt a 
Szabó Magda Könyvtár és 
Közösségi Házban, melyre 

a Katica csoportos gyerekek mentek Éva és Brigi óvó 
nénivel. Nagyon ügyesek voltak! 

Végül, de nem utolsó sorban elérkezett a Karácsonyi 
ünnepségünk is, mely alkalmával megnézhettük a Bet-
lehemes műsort, utána pedig a hatalmas karácsonyfát 
álltuk körül, ahol rengeteg ajándék várt ránk! Miután 
énekeltünk, bevittük a játékokat a csoportokba és ezekkel 
ismerkedtünk. 

A Tökfesztiválon befolyt összegből vásárolt udvari játék 
megérkezett, a gyermekek birtokba vették. 
Óvodánk szigetelése befejeződött és a bejárat fölé felkerült  
a logónk is.

Tóth Gabriella 

ITT A FARSANG ÁLL A BÁL
A Mesevár óvoda apró lakói 2016. február 12-én ünnepelték 
meg a telet búcsúztató farsangot. Ezt az alkalmat megelőzendő 
a Hétszínvirág csoportos gyermekek és óvónők készítették el az 
idén a hagyományokat őrizve a Kiszebábot.
A pénteki, ünnepi napon, a tízórait követően került sor a farsangi 
mulatságra. Ennek során minden gyermek megmutathatta a cso-
porttársainak pompás jelmezét; valamint a szomszédos csoportot 
vendégül látva gyönyörködhettek nem csak társaik, de óvónőik, 
dadusaik jelmezében is. A sok ötletes jelmez közt volt hercegnő, 
katona, cica, méhecske, mely figurák a legközelebb állnak a gyer-
mekekhez, de előfordult mozdony, cowboy és a mostanában igen 
közkedvelt Jégvarázs című mese szereplői is megjelentek.
A farsangi felvonulást sütemények kóstolásával, finom innivalók 

társaságában foly-
tatták. A délelőtt 
legemlékezetesebb 
pillanata a sorver-
senyek és a sok új 
játék mellett az elő-
ző nap készített Ki-
szebáb égetése volt, 
melyet az egész 
óvoda figyelemmel 
követhetett az ud-
varon. Ily módón 
is szerezve emléket 
a gyermekeknek 
zártuk a jelmezbál 
délelőttjét.
A délután folya-
mán még sokan 
osztották meg egy-
mással, szüleikkel, 
testvéreikkel a dé-
lelőtti élményeket, és tervezgették, jövőre milyen pompásabbnál 
pompásabb jelmezzel fognak készülni.

Feldman Gabriella

ISKOLAI HÍREK

December 18-án, a karácsonyi ünnepségen jutalmazta az 
iskola azokat a felsős tanulókat, akik helyezést értek el a ter-
mészettudományi versenyen, ami a következő tantárgyakat 
foglalta magába:
matematika, biológia, kémia, fizika, földrajz. 

7. osztály eredményei:
1. Balogh Csaba 7.a
2. Takács Imre 7.a
3. Balogh Enikő 7.a 

 
Gratulálunk minden sikeres tanulónak! 

8. osztály eredményei: 
1, Rózsa Anita 8.o.
2, Fülöp Réka 8.o.
3. Oláh georgina 8.o. 

FONTOS ÓVODAI IDŐPONTOK
A Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvodába 
2016/2017- es nevelési évre a beiratkozás időpontja:

2016. április 25-én: 8.00-18.00 -ig
2016. április 26. -27-ig: 8.00-16.00

Nyári zárva tartás:
2016. július 11. - július 29.-ig.

Első nevelési nap: 2016. augusztus 01.

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda
2363 Felsőpakony, Zrínyi M. u. 36.

Tel: 06-29-317223
Mobil: 06-20-929-9747 

LÁTOGATÁS 
A MŰVÉSZETEK PALOTÁJÁBAN

Január 8-án lehetőségünk nyílt 
az MTVA által lebonyolított 
„Fölszállott a páva” című te-
hetségkutató versenysorozat 
résztvevőinek előadásait be-
mutató „Páva matinén” való 
részvételre. A programon részt 
vett 45 tanuló közvetlenül lát-
hatta a 100 perces műsorban 
a hasonló korosztályt is képvi-
selő gyerekek néptánc és nép-
daléneklési produkcióit. Az új 
stílusú táncokkal - A Duna- és 
Tisza-vidék táncaival ismer-
kedhettünk meg. Nagyon 
érdekes változatos műsort 
láthattunk, volt énektanulás, 

hangszerbemutató és a táncok 
széles repertoárja. Az előadás 
után vállalkozó tanulóink a 
nagyszínpadon vehettek részt 
közös táncházban az előadók-
kal. Látogatásunk célja az volt, 
hogy tanulóinkban erősítsük 
néptánc iránti szeretet, vala-
mint felkeltsük érdeklődésüket 
a népi kultúra iránt. 

Matiszné Gomba Zsuzsanna
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AZ ELSŐ FÉLÉV VÉGE
Épphogy elkezdődött szeptemberben a tanítás 
szinte észre sem vettük oly gyorsan röppent el az 
első félév. A tanítási év első féléve 2016. január 22-
én lezárult. A diákok kicsit kifújhatják magukat, s 
megújult erővel indulhatnak neki a második félév-
nek. Iskolánk január 29-ig értesítette a szülőket és 
tanulókat az első félévben elért tanulmányi eredmé-
nyekről. Az első és második évfolyamokon szöveges 
értékelést kaptak a tanulók, s a többi évfolyamon 
számjegyes osztályzat került a bizonyítványba. A 
félévi értékelés diagnosztizáló jellegű, s megmutatja 
mit ért el eddig a gyermek. Ez újabb célt, motivációt 
és megvalósításra váró teendőt ad a tanulónak és 
természetesen a pedagógusnak is. Hangsúlyozni 
kell, hogy a félévi értékelés egy fejlődési folyamatról 
történő beszámoló, s nem lezárás. Természete-
sen az osztályzattal történő értékelés nem igazán 
árnyalt, hisz két ötös között is van különbség, de 

épp ezért a pedagógusok szavai sokat jelentenek 
az érdemjegyek mellett a diákoknak, hisz ez által 
részletesebb tájékoztatást kapnak tudásukról to-
vábbi fejlődésük segítése érdekében. A félév tehát 
a „Hol tartok? „periódus. Motivációt, új célokat, 
bátorítást kell jelentsen diák, szülő és pedagógus 
számára egyaránt. Fontos arra figyelni, hogy a ki-
tűzött célok maradjanak a realitások talaján, s ne a 
magasba tegyük a lécet, mert a gyermek számára a 
sikerélmény a lényeg. Nem mindig az ötös a jó jegy! 
Gyermekünkhöz viszonyítva tűzzük ki az új célt. Új 
célt még a kitűnő tanuló is tud felállítani magának, 
hisz az ilyen bizonyítvány megtartása sem oly egy-
szerű feladat. Összességében tehát elmondhatjuk, 
hogy lehetünk tanulók, szülők vagy pedagógusok 
a következő félév is kihívásokkal, feladatokkal lesz 
tele. Minden kedves tanulónak sok sikert és kitartást 
kívánok az elkövetkező időszakra! 

SZÍNHÁZ- 
LÁTOGATÁS

Január 5-én a Turay Ida 
bérletes alsósok meg-
nézték a Holle anyó 
előadást. Január 9-én, 
szombaton az alsósok 
és a felsősök a Vígszín-
házba mentek és meg-
nézték az Óz, a csodák 
csodája című előadást. 
Örülünk, hogy a gyer-
mekek újabb élmények-
kel gazdagodhattak már 
az újév elején!

Viziné Surányi Erika 

EGYÜTT SZAVAL A NEMZET
Az idén 27. alkalommal ünnepeltük meg 
a Magyar Kultúra Napját annak emlékére, 
hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én 
tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. 
Ennek alkalmából több százezer diákot 
kapcsolt össze közös szavazással az Együtt 
szaval a nemzet program. Iskolánk is öröm-
mel csatlakozott a programhoz és diákjaink 
lelkesen szavalták a Himnuszt, a Nemzeti 
dalt és nem utolsó sorban a Szülőföldem 
szép határa című verset. Az erről készült 
képeket és videót az iskola honlapján tudják 
megtekinteni.

„VÁR AZ ISKOLA”

Szeretettel várjuk a 
leendő diákokat és 
szüleiket iskolánkban!
Játékos foglalkozások 
leendő elsősöknek.

Időpont: 
2016. március 19 

(szombat),  9–11 óráig

ISKOLAI FARSANG
Idén is elérkezett a farsang az isko-
lánkban. Oly sokat gondolkodtam, 
hogy mutathatnám be a mulatság és 
a gyermeki izgalom minden egyes pil-
lanatát, de ekkor eszembe jutott, hogy 
van egy vers, mely mindent magába 
foglal, amit az aprónép érez ilyenkor.

Nyulász Péter: Farsang
Van egy vágyam: gomba lenni, nagyra nőni fél nap alatt,
lenne rajtam csipkegallér, és egy jó nagy pöttyös kalap.
Meggondoltam mégse gomba, inkább messze szálló lepke,
fejem búbján két kis csápom, hátamon meg szárnyam lenne.
Pille nem jó, hanem cica!
Elég lesz egy csíkos ruha,
cérna bajusz, hosszú farok,
láthatnák, hogy macska vagyok.
Talán mégis rendőr inkább, tányérsapkás, komoly, délceg,
esetleg egy kalóz vezér, vagy egy fehér lovas herceg.
Van még pár nap eldönteni, mi legyen a tuti jelmez,
az a fő, hogy nemsokára felvonulós jelmezbál lesz:
ágyú dördül, sípszó harsan: fület sértő-bántó fals hang.
Dudafújó, kerepelő, télkergető, zsongó farsang! 

Iskolánk tanulói és pedagógusai vidám, színes 
előadásokkal lepték meg a nézőközönséget.  
A folyosón közlekedő gyermekek fürkészve te-
kintettek egymásra, hogy vajon ki rejtőzhet a 
vele szembe érkező álarc vagy jelmez mögött. 
A tornateremben zöldségek, törpikék, focisták, 
matrózok, katonák, de még a híres Star Wars sze-
replők is ropták a táncot. A felsős diákok péntek 
este Felsőpakony utcáin is farsangi hangulatot 
keltettek. 
A farsangi időszak lezárásaként elégettük a kisze 
bábokat és elbúcsúztattuk a telet. 

Szalóki Barbara
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KULTÚRHÁZAK ÉJJEL - NAPPAL

KÖNYVTÁRI HÍREK PÁLYÁZAT
Az Országgyűlés 2015. március 17-én nyilvánította  
II. Rákóczi Ferenc emléknapjává március 27-ét, Erdély 
és Magyarország fejedelmének, a Rákóczi szabadságharc 
vezetőjének születésnapját. 
Az emléknappal kapcsolatban, az alábbi pályázatokat 
hirdetjük:

Gyermekeknek: 12 éves korig rajzverseny – II. Rákóczi 
Ferencről, életének eseményeiről. Maximum A3-as méretű 
formátumban. 

Fiataloknak: 13-18 éves korig levélíró pályázat - „Levelem 
Mikes Kelemennek” címmel (kézzel írva) 

Felnőtteknek: 18 éves kor felett - „Mit tanulhatunk  
a fejedelemtől?” címmel, maximum 3 gépelt oldalban 
feldolgozva II. Rákóczi Ferenc életének tanulságait, szel-
lemiségét, értékeit.

Pályázatok leadási határideje: a könyvtárban március 
16-a. 

Eredményhirdetés: március 30-án 16.15-től a Képzőmű-
vész Kör foglalkozásának kezdetén.

Örömmel tájékoztatom Önöket, 
hogy az intézmény külső újjászü-

letése után teljesen megújult a könyvtár kölcsönzőtere, és 
átalakult az olvasóterem is. Igyekeztünk a fenntartó önkor-
mányzat anyagi ráfordításával praktikus, esztétikus, ugyan-
akkor használóbarát környezetet kialakítani. Nyitvatartási 
időben látogassanak el hozzánk!
Az elmúlt időszakban a külső- belső megújítás mellett sok 
új könyvet is beszereztünk és számos folyóirat is olvasható, 
kölcsönözhető könyvtárunkból. A teljesség igénye nélkül 
ízelítő a „kínálatunkból”:

Könyvek: 
Bíró Szabolcs - Liliom és vér, Lángmarta dél; Bán Mór -  
A Hajnalcsillag fénye, Az üstökös lángja, A Csillagösvény híd-
ja; Wilbur Smith - A folyó istene; Stephen King - Újjászületés, 
A setét torony 1; Kertész Imre - A végső kocsma; Jentezen 

 
A magas vérnyomás csökkentése; Időfutár - eddig megjelent 
kötetei; Vadadi Adrienn és Berg Judit több könyve 

Folyóiratok: 
Magyar Krónika; National Geographic; Kismama; Praktika; 
Lakáskultúra; Kertbarát; Gombolyag; Nők Lapja; Nők Lapja 
Konyha; Nők Lapja Évszakok; Kiskegyed 

Filák Lászlóné könyvtáros

Kedves Olvasók! 

Bővebb információk a honlapunkon: http://konyvtar.felsopakony.hu

Immár tizedik alkalommal került megrendezésre február 5. 
és 7. között a „Kultúrházak éjjel-nappal” rendezvénysorozat, 
melyhez országszerte a tavalyi évben is hatszáz művelődési 
intézmény csatlakozott. A farsang utolsó hétvégéjén zajló 
eseménysorozat célja, hogy művelődési házakra, az ott folyó 

-
lyozza a közösségi művelődési intézmények nyitottságát, 
sokszínűségét és a közösségépítésben játszott kiemelkedő 
szerepét. 
Idén a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház is csatla-
kozott a rendezvénysorozathoz. Február 5-én 16.30-tól a 
házban már huzamosabb ideje működő Jamland Hip-Hop 
versenycsoport, majd 19.00-tól az ÖTYE táncpróbájába 
nyerhettek bepillantást az érdeklődők. Köszönjük a cso-

portvezetőknek és a tagoknak a rendezvénysorozathoz való 
csatlakozásukat. 
Másnap reggel 10.00-tól pedig a gyáli Kaleidoszkóp Színpad 

búcsúztattuk a telet. Köszönjük, hogy ilyen kellemes szombat 
délelőttel örvendeztették meg a látogatókat. 

fánkot köszönjük a Jóbarátok vendéglőnek, a virágokat 
pedig Oláh Szilviának! 

VBA
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DARUMADÁR NYUGDÍJAS EGYESÜLET

Az előző Ago-
rában novem-

ber 15-ig írtam klubunk életéről, most folytatom. November 
19-én 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap volt. 
Lőrentei Erzsike klubvezetőnk ismertette a következő progra-
mokat, Ujjné Piroska beszámolt az „Adventi ülésről”. Ezen  a 
napon volt Erzsébet nap (Lőrentei, Petőné, Abonyiné, Sebőkné, 
Gáspárné, Kamellorné), az ünnepeltek sok-sok szendvicset 
készítettek,  és kontyalávalóval és üdítőital is készültek. Lovász-
né Erzsike sütiket hozott, Siskáné Katalin és egyetlen Évánk 
(Tóthné) is  csatlakozott a névnaposokhoz. (26-án a felújítás 
miatt elmaradt a klubnap). Kellemes, hangulatos, csevegős 
délután kerekedett, a köszöntőversek sem maradtak el. Füziné 
Esztike és Antalné Marika kedveskedtek az ünnepeltnek. No-
vember 17-én az „Operett” ünnepén az énekkarosok és több 
nyugdíjas az iskolában operett dalok éneklésével tisztelegtek 
ennek a szép napnak. November 25-én a klubtagok Kecs-
kemétre (önköltségesen) mentek fürdeni. November 30-án 
többen vonattal a Budai Várba mentek és csodálták meg a 
Csontváry kiállítást, a szépséges festményeket. 
December 3-án 15 órakor vezetőségi ülés, 16 órakor énekkari 
próba, 17 órakor klubnap, ahol a programismertetés után már 
készülődtünk a karácsonyra és az évzáróra. Kovács Feri és 
Siska Feri pont ezen a napon tartják névnapjukat, ezért sok 

vidám testhezálló nótákat énekelt az énekkar és a tagság. Ez a 
klubnap is nagyon vidáman zajlott. December 10-én énekkari 
próba, klubnap. Lőrentei Erzsike ismertette a teendőket, majd 
az Adventra készülődve szép karácsonyi dalokat énekelt a tag-
ság. December 11-én a Téli tárlat megnyitóján is jelen voltak 
tagjaink. Büszkék vagyunk a tehetségeinkre, igen sok gyönyörű 
alkotásukat láthattuk. December 12-én a karácsonyi vásáron 
és az esti gyertyagyújtáson is jelen volt az énekkar és a tagság 
is. A falu lakossága is szép számmal volt jelen. A Polgármester 
mindenkit szeretettel köszöntött. A hideg ellenére mindenki 
jól érezte magát a hangulatos eseményen. A feldíszített fenyőfát 
Siska Feri tagunk ajándékozta a falunak, a Betlehemi életkép 

ünnepségen megjelenteknek az iskolások kínáltak szeretettel, 

tea kíséretében. Jó hangulatú, vidám összejövetel sikeredett 
ezen a szép nap. A polgárőröknek elismerés az egész délutános 
helyszínbiztosításért. December 14-én a Művelődési Házban 
karácsonyi koncert volt, amelyen tagságunk szintén megjelent. 
December 15-én tagjaink ismét Kecskemétre mentek fürdeni, 
most kalandok nélkül is jól érezték magukat, s jól átmelegí-
tették csontjaikat. Tepszisné Mártika és Böőrné Marika a 
gyáli „Őszidő” Nyugdíjasklub évzárójára kaptak meghívást, 

amelyre elmentek, szeretettel fogadták őket. Szép este volt, jól 
érezték magukat. December 17-én délelőtt a Turai Ida Színház 
bérletesei „Szerelmem Sárdi” című műsort tekintették meg, 
amely nagy közönségsikert aratott. Délután énekkari próba 
és klubnap. A programok ismertetése végén sajnos szomorú 
tényeket hallhattunk, két kedves tagtársunk, Mózsik András 
és Újlakiné Rózsika elhunytak. „Isten nyugtassa őket!” Azon-

sajtos és krémes zserbót készített az előrehozott (férje) János 
névnapja alkalmából, a hozzávaló üdítő és élénkítő italokkal 
együtt felszolgálta a tagságnak. Füziné Esztike a vejének, s mint 
klubtagnak szép névnapi köszöntőverssel kedveskedett Neki. 
December 19-én az operabérletesek az Erkel Színházban az 
Angelika című operát tekintették meg. „Ezen a napon kísétük 
utolsó útjára „Bandibácsi”-t, Isten nyugosztalja. December 
24-én a Karácsonyt mindenki (aki tehette) gyermekei, unokái, 
családja körében tartotta meg. Sütöttünk, főztünk, ahogy ez 
már ilyenkor lenni szokott. A kedves, szeretetteljes együttlét a 
fontos. Az örömszerzés, a gyerekek és az unokák jelenléte sok-
kal nagyobb boldogságot jelent már nekünk, mint az ajándék. 
Reméljük mindenkinek jól sikerültek az ünnepek. December 
28-án délelőtt többen elmentünk az iskolába feldíszíteni a 
tornatermet, s beállítani, megteríteni az ünnepi asztalokat. Az 
önkormányzat dolgozói is sokat segítettek. Délután 16 órakor 
ünneplőbe öltöztünk és elkezdődött az év végi közgyűlés, mert 
összekötöttük a kellemest a hasznossal, hiszen a tagság 85%-a 
jelen volt. Lőrentei Erzsike klubvezetőnk precízen levezette 
az értekezletet. 17 órakor a meghívott vendégeink többsége 
(nagy örömünkre) el tudott jönni, s jelenlétével megtisztelte 
tagságunkat. Lőrentei Erzsike mindenkit szeretettel köszön-
tött, majd az énekkarunk nótacsokorral kedveskedett. Voltak 
szólóénekeseink is. A gyáli meghívott vendégek közül is kö-
szöntötték a megjelenteket. Az idén Pap Marika és Gáspárné 
Erzsike betöltötte a 80 éves kort, születésnapjukat versekkel és 
Gergelyné Margó festményeivel köszöntöttük őket. Nagyon 
büszkék vagyunk arra, hogy két házaspárunk is betöltötte 
az 50. házassági évfordulót, jóban-rosszban együtt. Az első 
párt Jankó Imrét és feleségét Arankát Polgármesterünk Nagy 
János ajándékkal és pár kedves szóval köszöntötte, majd a 
tagságunknak jó mulatságot kívánt. (A második pár Rozgonyi 
István és felesége Julika sajnos betegség miatt nem tudtak 
megjelenni, az ajándékot és a köszöntést otthonukban kapják 
meg.) Siskáné Kati megható verssel kedveskedett, Eszti néni 
is. A Jankó házaspárnak két aranyos iskolás az V. a-ból (Füg 
Erik és Mészáros Gemma) zenés-táncos produkciót adtak elő, 
s lepték meg az ünnepelteke. Nagyon aranyosak voltak, szuper 
produkciójuk mindenkinek tetszett. A megható percek után 
elkezdődött a „BULI!” A vacsora a „Jóbarátokból” bőséges és 

maga készítette. A zenét kedves Norbikánk szolgáltatta nagy 
megelégedésünkre. Az italokban is mindenki megtalálhatta 

Gyula) a kínálótálcákkal röviditalokat, pezsgővel, kávéval 
kínálták a vendégeket és a tagságot. Volt még tombola is, 
amivel Tepszisné Márta és Antalné Marika sokat dolgozott, de 
megérte, szép ajándékokat nyertek, akik vettek tombolaszel-
vényt. Aztán ismét zene, tánc éjfélig. Másnap 29-én, 9 órára 
ismét a „kemény mag” az iskolában voltunk, most lebontottuk 
a díszeket és az asztalokat. 
Pár nap s eljött a Szilveszter (rádöbbentünk milyen hamar 
eltelt ez a 2015-ös esztendő) szikrázó, gyönyörű tűzijátékok 

2015. november - december - januári tájékoztatója

Mindenkinek Boldog Újévet kívánok!
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röpültek az égbe, trombiták harsogták az újévet, 2016-ot. Pezs-
gők durrantak, koccintgattunk. Innen kívánok mindenkinek 
minden jót, BUÉK-ot! Január 7-én az első vezetőségi ülés 15 
órakor volt, amelyben értékeltük az évzáró bulit, s átbeszéltük 
az Alapszabályzatunkat. Délután 4 órakor énekkar, 5 órakor 
klubnap volt. Január 14-én a klubnap elmarad, az operettbér-

letesek „Isten pénze” című műsort nézik meg. Lapzártakor 
érkezett az Új Év jó híre: Sebőkné Erzsike dédnagymama 
lett, a gyönyörű Liza babához gratulálunk és jó egészséget, 
boldogságot kívánunk!

Kovácsné Németh Ilona 

Névnapok a klubban
Szerény kis névnapi megemlékezéseink színesebbé teszik 
klubéletünket. Novemberben Imre, Erzsébet, Katalin 
nevű társaink készültek megvendégelni minket, mi pedig 
örömmel köszöntöttük őket!

Szépek ezek a kis ünnepeink, jó visszaemlékezni rájuk és 
lélekben készülni a következőkre! 
Mert készülünk ám: tőlünk telhetően megsütjük azt a kis 
pogácsát, almás-lepényt, néhányan közülünk cukrászati 
műremekeket készítenek! Vannak, akik békebeli szend-
vicsekkel teszik változatossá névnapjainkat. Ha néha ki is 
felejtünk valamit a családi receptekből, jól esik kóstolgatni, 
miközben Füzi Esztike köszöntő verseit hallgatjuk. Néhá-
nyunknak eszébe jutnak – talán még gyermekkorunkból –  

a régi névnapi köszöntők, érdekes hallgatni ezeket is, hiszen 
különböző vidékekről származnak.
Imre, Erzsébet, Katalin… Kedves, régi neveinknek mennyi 
történelmi és családi emlékeit idézgetjük fel ilyenkor! Meg-
változott világunkban unokáink, dédunokáink keresztnevei 
is megváltoztak. Néha nehezünkre esik megtanulni, kimon-
dani őket, de megtanuljuk és boldogan soroljuk: Dzsenifer, 
Tamara, Hunor, Bíborka, Zsanett, Kincső, Dominik…
Miközben leszármazottaink odahaza önfeledten csetelnek 
a neten, mi itt a klubban kor- és sorstársainkkal jól érezzük 
magunka, vicceket mesélünk, énekelgetünk is, és csak úgy 
pörgünk-forgunk, mert december végén még az Évákat is 
ünnepeltük!

Cseh Rózsa

FELSŐPAKONY POLGÁRŐR EGYESÜLET SZEM

2015. évet sikeresen zártuk. 
 Számtalan esemény, rendezvény zavartalan lebonyolításában 
vettünk részt. Jogellenesen Magyarországon tartózkodó sze-
mélyek felkutatásában közreműködtünk. Környezetvédelmi 

 Köszönjük mindazon tagok önfeláldozó munkáját, akik 
hozzájárultak 2015. évi szolgálatunk teljesítéséhez, köszönet 
a hátteret biztosító hozzátartozóiknak a támogatásért.
 Mindennapi költségeinken kívül, jelentősebb beruházásaink: 
szolgálati járműbe fedélzeti kamerát, járműveinkre téli gumi 

egyenruhát, körzeti megbízott irodájába és Polgárőr bázis 
helyiségébe infra-fűtőpaneleket szereztünk be.  Egyik tá-
mogatónk közreműködésének köszönhetően a Polgárőrség 
mikulása 2015.-ben is megajándékozhatta tagjai gyermekeit, 
akik örömmel fogadták az ajándékot.
 Az Önkormányzattól, egyéb szervezetektől és magánszemé-
lyek részéről is rendkívül sok támogatást kaptunk. Hálásak 
vagyunk minden anyagi és egyéb támogatásért, segítségért. 
Örömmel vettünk részt több rendezvény zavartalan lebonyolí-
tásában, iskolai farsangi bálon, Maci kiállításon, ÖTYE bálon, 
március 15.-i ünnepségen. Köszönjük, a szervezők felkéréseit.
 Sokat jártuk a környező erdőket, és elszomorító állapotokat 
tapasztaltunk. Számtalan építési törmelék, és egyéb vegyes hul-
ladékok halmai sorakoznak az erdei utak mentén. Érthetetlen, 
hogy emberek veszik a fáradtságot, összeszedik szemetüket, 
és kihordják az erdőbe. Ha az építési munkálatokra futja, a 

vele járó törmeléket is juttassák el a megfelelő helyre! (FCC 
Environment, 2360 Gyál Kőrösi út 53.) A környezetet oly 
mértékben károsítják, hogy annak természetes állapota, csak 
beavatkozással állítható helyre. Sokan hirdetik felsőpakonyi 
ingatlanjaikat erdővel körülölelt gyöngyszemként, kedves erdei 
település jelzővel. Sem ők, sem mi nem mondhatjuk ezt el, ha 
tétlenül nézzük a további környezetkárosítást.
Tanácsaink:
 Bevásárlások ideje alatt is ügyeljünk értékeinkre. Legtöbb 
vagyon elleni bűncselekmény jellemzően a piacokon, bevá-
sárló központokban és nagyobb tömegben történik. Ilyenkor 
feltűnnek a zsebtolvajok, a gépkocsi tolvajok, gépkocsi feltörők. 
Fontos, hogy pénztárcánkat, értékeinket ne tegyük könnyen 
elérhető, vagy látható helyekre (farzsebbe, mellény- vagy 
kabátzsebbe), gépjárműben ne hagyjuk szem előtt, vagy az 
utastérben semmit. 
 A jó idő beköszöntével egyre többen választjuk a kerékpáros 
közlekedést, és sajnos megnövekszik a bicikli lopások száma.  
A megelőzés érdekében az őrizetlenül hagyott kétkerekűt 
minden esetben zárjuk le. Javasolt az erős láncszemekből álló, 
illetve U-alakú lakatok, vagy a sodronyos kerékpárzár haszná-
lata, mellyel megnehezíthetjük a tolvaj dolgát. A zár lehetőleg 
érje át a vázat és a kereket is, azokat együttesen rögzítsük egy 
stabil tárgyhoz! Érdemes a járműveinkről fényképet készíteni, 
alvázszámát, egyedi ismertetőjegyeit feljegyezni, baj esetén 
növelje a megtalálás esélyeit. 
A bűnmegelőzés, a jó közbiztonság, tiszta és rendezett kör-
nyezet, közös érdekünk!
Kérjük támogassa Egyesületünk munkáját adója 1%-val!
Felajánlása nem kerül semmibe, de nagyon sokat segít!
Várjuk észrevételeiket, bejelentéseiket:
Telefonszámunk: 06/20-382-90-11
Köszönjük segítségüket, támogatásukat:
Számlaszám: 65500116-31003085-53000004

Felsőpakonyi Polgárőr Egyesület SZEM
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2015 A NAGY TERVEK ÉS SZÉP REMÉNYEK ÉVE VOLT

Minden új esztendő új reményeket kelt az emberekben, s így 
voltunk ezzel mi is az egyesületben. Első taggyűlésünkön múlt 
év januárjában úgy indultunk neki, hogy: „- Na, most aztán 
megmutatjuk!” Tele voltunk akarással, még az elszántság sem 
hiányzott, de ez mégis kevésnek bizonyult.
Tervbe vett jótékonysági TAVASZKÖSZÖNTŐ BÁLUNK, 
amely a Pakony Történeti Emlékmű létrehozását segítette 
volna, kimúlt az érdeklődés hiányában. S tudom azért is, mert 
csupán valóban az „őslakók” támogatására tarthat számot, a 
betelepülők nagy része közömbös iránta, nem lévén érdekelt. 
Az is sokak számára idegen, hogy ott kerülne felállításra, ahol 
az eredeti Pakony létezett. Pedig pontosan az a célunk, hogy 
megőrizzük az emlékét, tisztelegjünk a múltunk, történelmünk 
és azok létrehozói, az akkori emberek előtt! Megérdemelnék.
Megpályáztunk márciusban egy támogatási lehetőséget is az 
Emberi Erőforrások Minisztériumánál, amely Felsőpakony 
tanösvényének létrehozására irányult, s a Felsőpakonyi tör-
ténetek című kiadványt is magába foglalta, de mint a köz 
mondja: „- Sok a vadász és kevés a fóka!” Befogadták ugyan 
a pályázatot – köszönet Fazekas Zsuzsi szakértelmének! -, de 
nyerni nem nyertünk semmit.

Be kell, valljam! Ezek a sikertelen-
ségek, mint ötletgazdát, némileg 
kedvemet szegték. De, mert tudom: 
jó úton járok, mégsem mondok le 
róla! Tavasszal elkezdjük az emlékmű 
alapjának lerakását.
Amíg a szükséges fedezetre nincs 
mód, addig összegyűjtöm a történe-

teket, ami Felsőpakony múltjához, az itt élt családok emlékeihez 
kötődik. Amíg még van kitől, s amíg erővel bírom, vagy bírják 

azok, akik ebben támogatnak. Mert azért vannak, hál’Istennek! 
Minden tiszteletem és nagyrabecsülésem az övék!
Már elkezdtem és ezért folytatni szeretném! A történetek, me-
sék mellé társítani kívánok rajzokat, festek képeket, amelyek 
gyermekkoromból idéződnek fel, hatvan valahány évvel ez 
előttről, hogy legalább valami tükrözze, milyen volt az akkori 
Felsőpakony – Hollandtelep! Talán sikerül felidézni azt a lát-
ványt, azt a hangulatot, ami az agy zegzugaiban él még, bár 
elrejtette az idők hordaléka. Ha segítenének ebben régi fotókkal, 
családi képekkel, bizony megköszönném!
Azért nem volt minden sikertelen, hiszen szép megemlé-
kezéseket, ünnepségeket rendeztünk múlt évben is! Támo-
gattuk egyházaink munkáját, az iskolai és önkormányzati 
rendezvényeket, a gyermekek és az anyák napját, immár 
hagyományként ismét átadtuk FJE külön jutalmunkat 

-
leumi Falunapunk megrendezését (és nem csupán ötletek-
kel!), kivettük a részünket mindenből, amire időt és munkát 
tudtunk áldozni. Büszkeségére váltunk községünknek a 
Polgárok Házában létrehozott fővárosi hírű Fegyó Béla 
Kiállítással is! Szépen sikerült már második Ádventi ren-
dezvényünk is, ami már nem csupán vásár, de egy közösen 
létrehozott, egyre tartalmasabb, egyre igényesebb, egyre 
szebb valódi ÜNNEP és egyre többeket hódít meg, hoz 
össze községünkben! 
Hozzá kell azonban tenni azt is: öregszünk. Sőt, kiöregszünk 

kézre, kezdeményezőre volna szükségünk, akik mellénk állva 
segítenek, hogy valóban Felsőpakony Jövőjéért dolgozhassunk!

Durkó Éva/FJE

A FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET BESZÁMOLÓJA

I. FELSŐPAKONYI MIKULÁS FUTÁS
Mint a neve is mutatja, szeretném, ha hagyománnyá válna 
piciny településünkön a Mikulás futás, december elején.
Minden nevező kapott a célba érését követően egy szelet 
csokoládét, egy almát, egy pohár forró teát, vagy kettőt, ha 
épp úgy kívánta és egy befutó érmet.
Célom a futás megrendezésével az volt, hogy felhívjuk  

konditerem, pilates, joga, tánc, karate, aikido, nippon zengo 
–, mert mozogni JÓ!
Az utolsó pillanatban is érkezett nevezés, 50 fő futott ezen  

és felnőtt. Mindenki megtalálhatta a neki megfelelő távot,  
a tempó szabadon választott volt. 
Rengeteg segítséget kaptam, szeretném megragadni az al-
kalmat és megköszönni nekik az anyagi, személyi segítséget, 
támogatást! Köszönöm Önkormányzatunknak, a Pléh Bár-

nak, a Piros Bolt-
nak, a Jokernek és 
a Polgárőröknek, 

Polgárőröknek 
áldozatos mun-
kájukat! Nélkülük 
nem valósulhatott 
volna meg a „ren-
dezvény”! Tavasszal tervezem a Húsvéti Nyúl-futást! 
Egy SMS-sel zárnám a cikket, melyet egy kedves padavanom 
írt a futás után: „Én köszönöm, hogy ott lehettem, és Neked 
köszönhetem, hogy megbarátkoztam a kocogással!”
Ne felejtsétek, jövőre ismét Mikulás futás, remélem, még 
többen leszünk! 

Tóth Gabriella 

                I. HÚSVÉTI NYÚL - FUTÁS
Szeretettel várunk mindenkit a tavaszi futásunkon is, 
melyet 2016. március 26-án, szombaton tartunk a délelőtti 
órákban!
Futamok:
 Ovis-alsós táv: 1 km
 Felsős-felnőtt táv: 5 km
 Felnőtt táv: 7-8 km

 A gyerekekre futás után egy kisjáték is vár! :) Geocaching 

miniben :) Aki szeretne részt venni 
a játékban, hozzon magával egy 
olyan tárgyat, melyet szívesen más-
nak adna!
Várom a segítőket, felajánlókat! :)
Nevezési határidő: 2016. március 25. péntek 19:00
Nevezni személyesen vagy telefonon lehet! 

 Tóth Gabriella 
(06 70 294 0862)

Találkozó:
 Ovis-alsós: Piactér
 Felsős és felnőtt: 
Állomás
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KUPAGYŐZTES: A FELSŐPAKONY KSE!
Idén, 15. alkalommal rendezték meg a Pest megyei (férfi 
felnőtt) Futsal7végét, illetve a 10. alkalommal Pest megyei 
ifjúsági (U19-es) Futsal7végét. Négy csapattal indultunk a 
teremlabdarúgó tornán. Két felnőtt és két U19-es gárdát 
neveztünk, ami már önmagában is egyedülálló, de az még 
inkább, hogy a négy csapatunkból három egészen a négyes 
döntőig menetelt. Felsőpakony I., II. és U19 I. csapataink 
öregbítették településünk nevét kiváló teljesítményükkel.
U19 I.: Jól kezdte meg a szereplést egy Kistarcsa elleni 3-2-es 
győzelemmel. Ezután edző, játékos, szurkoló természetesen a 
döntőbe várta a mieinket. Ám, a visszavágón 5-1-es vereséget 
szenvedtünk így "csak" a 3. helyért játszhattunk. A bronz-
mérkőzésre a srácok mentálisan kicsit összeestek így 4-2-es 
arányban kikaptunk Pécel ifjaitól. Öröm az ürömben, hogy 
a torna legjobb kapusát a mi csapatunk adta, Danó Zoltán 
személyében.
Felsőpakony I., Felsőpakony II.: Az elődöntőkre elkerülték 
egymást a csapatok. A ’Pakony I. magabiztos kettős győze-
lemmel lépett túl Szentendre csapatán és várta az ellenfelét a 
döntőbe. A ’Pakony II. első - győztesen megvívott - meccse 
után, benne volt a levegőben a "házi döntő", de ebbe a GAR-
VITTAX gárdájának is volt beleszólása. Nem csak, hogy volt, 
de sajnos bele is szólt. A visszavágón 5-2-es vereséget szen-
vedett a második számú ’pakonyi csapatunk. Így, az egyik az 
aranyért, míg másik a bronzért játszhatott. A bronzmeccsre 
már nem maradt szufla II. csapatunkban, így Szentendre végig 
a kezében tartva a mérkőzést, 6-2-re múlta felül a mieinket.
Ezután jött a döntő. Nehéznek ígérkezett, hiszen a gól felelős 
Wrábelt az elődöntőben kiállították, így Ő hiányzott a csapat-
ból. Végig szoros volt a meccs, egyik csapat, sem mert igazán 
kockáztatni. A vezetést a GARVITTAX szerezte meg, ám 

Szabó és Dörgő révén fordítot-
tunk. Három perccel a vége előtt válaszolt a GARVITTAX, 
így 2-2-es döntetlennel végződött a döntő, ami egyben azt is 
jelentette, hogy büntetőrúgássokkal fog eldőlni az első hely 
sorsa. Az első két büntetőt mindkét alakulat magabiztosan 
értékesítette, aztán jött kapusunk, Gere, aki hárította a GAR-
VITTAX harmadik rúgójának lövését. Ezután már csak az 
kellett, hogy a biztos lábú csapatkapitányunk, Szabó Gábor 
berúgja a maga büntetőjét. Nem habozott, bevágta a jobb 
felső sarokba, Felsőpakony KSE I. csapata a győztes. Ragyogó 
játékkal és szinte hibátlan teljesítménnyel elért tornagyőze-
lemhez párosul, Wrábel József gólkirályi címe. 

Tóth Roland

A KUPAGYŐZTES CSAPAT

A HONVÉDBŐL ERŐSÍTETTÜNK!
Nagy Zoltán, 
korábbi veze-
tőedző lemon-
dott posztjáról, 
így Megyesi 
Lászlóval (ké-
pünkön) fut 
neki a tavaszi 
menetelésnek 
felnőtt csapa-
tunk.

A tréner ko-
rábban már 
találkozott 

csapatunkkal, ugyanis a velünk egy 
osztályban szereplő Dunaharaszti 
MTK II. csapatnál dolgozott. Szóval 
nem ismeretlen számára a megyei 
közeg. Mindemellett, a Budapest 
Honvéd U12-es csapatát trenírozza, 
ebből fakadóan a szakmai hozzáértés 
garantált. A kiváló mentalítású edző 
elsősorban egy jól összekovácsolt, 
egymásért küzdeni tudó közösséget 
szeretne építeni.z
Megyesi László: - Fiatal? Öreg? Pako-

nyi? Nem Pakonyi? Nincs kivételezés. 
Azt szeretném, ha jó hangulat ural-
kodna a csapat háza táján. Egyelőre 
úgy érzem ez meg van. Azt akarom, 
hogy mindenki érezze, hogy fontos 
láncszeme a csapatnak, akár kezdő-
ként, akár csereként számítok rá. Nem 
lesz könnyű az elkövetkező időszak. 
Szükségünk van két-három hónapra 
ahhoz, hogy a játékosok elsajátítsák 
azt, amit látni akarok tőlük a pályán, 
de az utolsó edzőmérkőzéseken már 
megmutatkozott az, amit edzéseken 
gyakoroltunk és ez mindenképp öröm-
re ad okot. A játékosállomány nem túl 
bő, ám a tudásuk kiemelkedő ebben 
az osztályban. Szeretném, ha a szezon 
végén előrébb végezne a tabellán a 
csapat, de ehhez sok munka kell és 
persze győztesen lejátszott mérkő-
zések.

Sok sikert és még több pakonyi győ-
zelmet kívánunk! 
Hajrá Pakony!

Tóth Roland

Településünkön lévő 
szervezetek, amelyeknek 
 adója 1%-át juttathatja. 
Köszönjük a segítséget!

Pakonyi Palánták Közalapítvány 
 Adószám: 18694150-1-13

 (Mesevár Napköziotthonos 
Óvoda)

Egyenlő Esélyt Közalapítvány 
 Adószám: 18676556-1-13
 Számlaszám: 65500116-

11003595-00000000
 (Herman Ottó Általános 

Iskola)
Felsőpakony KSE 

 Adószám: 18675634-1-13

Felsőpakony Jövőjéért Egyesület 
 Adószám: 18699337-1-13

Darumadár Nyugdíjas Egyesület 
 Adószám: 18701610-1-13

Pakonyi Polgárőr Egylet és SZEM 
 Adószám: 18028111-1-13

Megyesi László



Ennél méltóbb módon nem is ünnepelhettük volna Felsőpa-
konyon a Magyar Kultúra Napját! Potyondi Istvánné, vagy 
inkább, ahogy mindenki ismeri és szereti, Edit óvó néni 
műveinek kiállítása és a megnyitóhoz kapcsolódó műsor nem 
csak szívet-lelket gyönyörködtető volt, hanem megmutatta, 
mennyi tehetséges és jóravaló ember van falunkban.

Edit változatos és szívhezszóló művei méltó keretet adtak az 
ünnepségünknek, amelyen szép műsort adtak az általános 
iskolánk zenei növendékei, Polgár Aranka közreműködésével 
és az óvodánk Hétszínvirág csoportja Gelsiné Zsurka Zsuzsa 
és Feldman Gabriella vezetésével.

Győriné Vajda Zsuzsa képviselő asszony ünnepi beszédében 
fölidézte a történelmi kort, a magyar kultúra megújulásának 
és egyik fénykorának időszakát, amelynek emblematikus 
műve a Himnusz.

Potyondi Edit meghatottan és örömmel szólt a szépszámú 
közönséghez. Elmondva az alkotás szépségeit és gyötrelmeit, 
rávilágított arra, hogyan születtek azok a művek, amelyekben 
immáron nem csak az óvodában gyönyörködhetnek kicsik 
és nagyok.

Dobos Sándorné óvodavezető nem csak Edit műveit, hanem 
a szépséget, örömet sugárzó személyiségét is méltatta. A kö-
szöntések sora nem ért ezzel véget, hiszen szép gesztus volt 
a könyvtár vezetője, Filák Lászlóné részéről, amikor külön 
köszönetet mondott Polgár Arankának, akire a falunk szinte 
minden kulturális eseményén lehet támaszkodni.

Az ünnepi műsor után, amelyre a Díszterem és az előtér is 
zsúfolásig megtelt, a résztvevők, a kiállított művek megcso-
dálása mellett elmélyedhettek az Edit által írt, személyre szóló 
írások üzenetekben is.

Ismét egy este, amelyen éreztük a közösségünk, a kultúránk 
összetartó erejét. Köszönet a művésznek, a szervezőknek, a 
fellépőknek, s mindazoknak, akik részvételükkel hitet tettek 
a magyar kultúra fontossága mellett.

Kempf Károly Ignác

Szívvel, lélekkel, szeretettel…

Jubileumi Ötye Bál! 
Jót tenni jó…

Egy lakóközösség attól válik igazán élővé, hogy az emberek 
odafigyelnek egymásra, tesznek egymásért és a közösség 
boldogulásáért. Felsőpakonyon számos jó kezdeményezésnek 
lehettünk már tanúi. Ilyen a Tökfesztivál, a Civilek Gyer-
meknapja, az iskola, az óvoda, és a civil szervezetek számos 
megmozdulása. És ilyen az Ötye Bál is. A nagy népszerűség-
nek örvendő rendezvény ráadásul jótékony célokat szolgál a 
kezdetektől fogva. A Herman Ottó Általános Iskola immáron 

számos támogatásért mondhat köszönetet a szervezőknek 
és a résztvevőknek. A faluközösség lapja nevében mi is csak 
azt kívánjuk szórakozzanak még nagyon sok alkalommal 
felhőtlenül együtt az Ötyések és segítsék továbbra is ilyen ha-
tékonysággal az iskolánkat! Szívből gratulálunk és köszönjük!

Kempf Károly Ignác


