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„A vers néma. Adj neki hangot.
A vers a könyvben halott. Keltsd életre.”
Kosztolányi Dezső a versről ...

„NAGY KÖNYVELHAGYÓ HÉTVÉGE”
A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi
Ház sikerrel csatlakozott a „Nagy Könyvelhagyó Hétvége” elnevezésű rendezvényhez. Tíz évvel ezelőtt az orosházi
Justh Zsigmond Városi Könyvtár ötlete
alapján indult ez a ma már országos rendezvénnyé alakult esemény. A lényege,
hogy ajánljuk olvasmányainkat másoknak, de nem mindegy, hogy hogyan.
Regisztrálni kell egy erre fenntartott
felületen az ajánlani kívánt könyv címét, szerzőjét, és már veszíthetjük is el
a kedvelt könyvünket, hogy más megtalálhassa, és újra „elveszíthesse”. Ezzel lehetőséget adva arra, hogy aki megtalálta,
az el is olvassa.
Könyvtárunk kis módosítással vett részt
március 23-25-ig ezen az eseményen:
a játékfelhívásunkat elhelyeztük nagyközségünk kilenc forgalmasabb pontján.
Ezt a játékfelhívást kellett lefényképezni
és feltölteni a Szabó Magda Könyvtár
és Közösségi Ház facebook oldalára, a
megtaláló kedvenc könyvének címével
és szerzőjével együtt. Aki részt vett játékunkban, könyvajándékot vehetett át.
Örömmel tapasztaltuk, hogy felkeltettük
településünk lakosainak érdeklődését.
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A gondos szerkesztés ellenére az esetlegesen
fellépő hibákért nem vállalunk felelősséget.
Az adatok helyességét nem szavatoljuk.
A lapzárta után érkező, vagy a más címre küldött
anyagot nem tudjuk közölni.

A továbbiakban is csatlakozunk a hasonló, olvasást népszerűsítő programokhoz.
Varró-Vida Nikoletta
intézményvezető

A Magyar Költészet Napja

A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház is megemlékezett
április 11-én a magyar költészet napjáról. A magyar költészet
napján általában József Attilát és költészetét emlegetjük,
hiszen az ő születésnapjához kötötték 1964-ben ezen ünnepünket. Pedig egy másik XX. századi, méltán híres magyar
írónk is ezen a napon ünnepli születésnapját: 1900. április
11-én született Márai Sándor is.
Hagyományainkhoz híven a Herman Ottó Általános Iskola
versmondó versenyének kiemelkedő résztvevői szerepeltek a
könyvtár költészetnapi műsorában. Sok színvonalas, szépen
elmondott, szívet melengető szavalatot hallhattunk a diákoktól.
Az alsó tagozat minden évfolyamából érkezett szavaló a
díjazottak közül:
Dani Alexa, Tóth Rege Anna, Szőrfi Vivien Jázmin és Tóth
Boglárka Lilien.
A felső tagozatból is négy diák szerepelt műsorunkban:

Andó Gergely, Kruppai Norbert, Tóth Rebeka Angyalka és
Erdei Márk.
Költészetnapi műsorunk másik felére a zene volt a jellemző.
Lenkefi István és társa színesítette műsorunkat saját szerzeményeikkel és megzenésített költeményekkel. A zene egy
mindenki által érthető világnyelv. Az irodalom, ezen belül a
költészet és a zene kapcsolata a kezdetekhez nyúlik vissza.
A zene és a vers is a ritmusra épül.
Az ünnepi szavalatokban tükröződött a rengeteg munka,
felkészülésre fordított idő, és ami a legfontosabb, nagy szorgalom és tehetség.
Szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt. Egy rövid,
de szerintem annál tartalmasabb élményben volt részünk.
Varró-Vida Nikoletta
intézményvezető
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A 2018. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEI FELSŐPAKONYON

A 2018. április 08-án
megtartott országgyűlési képviselők
választási lebonyolítása rendben lezajlott Felsőpakonyon. Az alábbiakban
beszámolok a felsőpakonyi választási eredményekről.
Felsőpakonyon mindösszesen 2798 fő választásra

jogosult állampolgár szerepelt a névjegyzékeken,
53 fő szerepelt az átjelentkezett választópolgárok
névjegyzékén.
A választásra jogosultakból mindösszesen (átjelentkezettekkel együtt) 1978 fő jelent meg szavazni, ez
69,3 %-os részvételt jelentett. Rendkívüli esemény
nem történt.

Az 1901 db egyéni jelöltekre leadott érvényes szavazat megoszlása a következő:

Az 1832 db listára leadott érvényes szavazat megoszlása a következő:
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Ismételten köszönetet mondok a kollégáimnak, akik a
Helyi Választási Iroda tagjaként, jegyzőkönyvvezetőkként
részt vettek a választások előkészületeiben és törvényes
lebonyolításában helytálltak.
Továbbá köszönöm a Szavazatszámláló Bizottság
elnökeinek, elnökhelyetteseinek és további választott
és delegált tagjainak is az egész napos felelősségteljes
munkát, amit végeztek, és ezzel a 2018. évi országgyűlési képviselői választások Felsőpakonyon törvényesen,
pontosan és megfelelő időben lezajlottak.

Újszülöttek
Veze Nimród - 03.03.
Fehér Izabella - 03.08.
Finta Tamás - 03.19.
Kiss Lilla - 03.20.
Bársony Regina - 03.26.
Cseh Aisa - 03.27.
Rusz Attila Levente - 03.27.
Dózsa Ditta - 03.30.

Köszönöm a választópolgároknak is, akik éltek választójogukkal és megjelentek szavazni!
Minden választással kapcsolatos információ megtalálható
a http://www.felsopakony.hu/valasztas_2018// oldalon,
továbbá bármi kérdésük lenne a Helyi Választási Iroda
elérhetősége 0629/317-131.
dr. Göndör-Kökény Katalin
HVI vezető

Nagycsaládos Hírek
Húsvét előtt meglepetéscsomagot osztottunk a Felsőpakonyi Nagycsaládosok Egyesületének tagjai részére az Élelmiszerbank
támogatásával. A csomagban volt, amiből
gyerekeknek nassolnivaló.

Oláh Istvánné

TÁJÉKOZTATÁS - HARCÁSZATI GYAKORLAT
Tisztelt Felsőpakonyiak!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2018. június 04 - 15. között az MH Ludovika Zászlóalj ócsai kiképzőbázisának
területén nemzetközi, nem kinetikus harcászati gyakorlat kerül levezetésre, 6 nemzet katonáinak részvételével.
A gyakorlat végrehajtása során az Ócsa - Alsópakony - Felsőpakony - Üllő - Dabas - Inárcs körzet területén katonai csapatmozgások várhatóak.

történő körültekintő közlekedésre. Segítő együttműködését előre is köszönöm!
Tisztelettel:

Csoma Ferenc törzszászlós
MH Ludovika Zászlóalj l Kiképző Bázis (Ócsa)
bázisparancsnok

KARITÁSZ - HÍREK
Március 28-án tíz család, valamint
egyedül élő nyugdíjas vehetett át
vetőmagcsomagot az „öngondoskodó háztartásokért” program keretében a Váci Egyházmegyei Karitász jóvoltából.
Ugyanezen a napon két család a DM és a Katolikus
Karitász összefogása eredményeként jelentős menynyiségű pelenkaadományban részesült.
A nagyböjti tartós élelmiszer adományokat 14 rászo4.

ruló családnak juttattuk el Húsvét ünnepéig.
A ruhaosztást május 12-én, szombaton 9.00-12.00
óráig szervezzük a katolikus templomban! A tiszta, jó
minőségű ruhaadományokat – családonként legfeljebb egy zsákkal, – 2018. május 11-én, este 6 órakor
várjuk a templom előterében. Előre is köszönjük!
dr. Fitos Dóra
csoportvezető
06 20 486 77 02 l pakonyka@gmail.com
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HA ITT LETTÉL VOLNA
Idén április elején
ünnepeltük meg a
keresztény ember
számára legnagyobb
ünnepet, KRISZTUS
URUNK feltámadását. Bár ennek napja a
Húsvét vasárnapja és
persze Húsvéthétfő, amit a locsolkodás révén ismerünk, mégis
az ezt megelőző napokon is fontos eseményeket ünnepelünk.
A Nagycsütörtöktől Nagyszombatig tartó időszakot „szent háromnapnak” hívjuk. Mi is történik ezeken a napokon?
Nagycsütörtök az utolsó vacsora napja, Jézus ezen az estén
megalapította a szentmisét és ránk bízta, hogy „ezt cselekedjük
az ő emlékezetére”. Az este folyamán szeretete jeléül megmosta
tanítványai lábát. A vacsora után a Gecsemáné-kertben búcsút
vett tanítványaitól és felkészült arra, hogy másnap értünk feláldozza életét a keresztfán. Nagycsütörtök már Jézus szenvedésének kezdetét jelzi, ezért csütörtök estétől szombat estéig nincs
harangozás.
Nagypénteken emlékezünk meg Jézus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és temetéséről. E napon felolvassuk a szenvedéstörténetet - a passiót -, és a kereszthódolat szertartása Jézus megváltó
halálára emlékeztet bennünket.
Nagyszombat a csend napja. Jézus Krisztus holtan feküdt sírjában. Nagyszombatról húsvét vasárnapjára virradóan éjszaka
történt a feltámadás. Ezért szombat estéjén, a Húsvét vigiliáján
ünnepeljük Urunk feltámadását.
Húsvét vasárnap, amikor Mária Magdolna, Mária és Jakab anyja,
Szalóme drága kenettekkel mentek a sírhoz, már üres volt. Jézus
„Ne félje-

tek! - Feltámadt, nincs itt!” Húsvét vasárnap a Feltámadt Jézussal
való találkozás napja, szépséges énekkel dicsérjük: „Feltámadt
Krisztus e napon, Halleluja! Hála légyen az Istennek!”
Húsvét nyolcadnapján ünnepeltük az Isteni Irgalmasság vasárnapját. Szent Fausztina nővér naplójába jegyezte le misztikus
látomásait, melyekben arról kapott üzeneteket, hogy Isten irgalmas szeretettel szeret mindnyájunkat, és ez a kereszténységünk
egyik legfontosabb örömhíre. „Leányom, hirdesd az egész világnak
felfoghatatlan irgalmamat.”
Idén a húsvéti ünnep miatt kicsit későbbre, április 9-ére került a
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, és bár az ünnepen külön
szentmisét idén nem tartottunk, egy imával gondoltunk az Angyali Üdvözletre. Arra, hogy Gábor angyal megjelent Názáretben
és elvitte Máriának a megtestesülés örömhírét.
A néphagyomány szerint ezen a napon kell gyümölcsfákat oltani.
Gyümölcsoltó Boldogasszony fája a mogyoró. A mogyorófa
vesszőből pásztorbot lesz, amely helyes utat mutat. Virága a fehér
liliom, a tisztaság szimbóluma. Gyógyító növénye a medvehagyma, melynek virága hatágú csillag. Fejfájás ellen, a vérnyomás
csökkentésére és még sok más bajra gyógyírként szolgál.
Készülünk lassan a május 1-re, Munkás Szent József ünnepére,
majd Anyák napjára.
A következő nagy ünnepünk Pünkösd lesz (május 20-21). Húsvét után ötvenedik nap a Szentlélek kiáradásának, eljövetelének
ünnepe.
A Pünkösdi miserend templomunkban:
- Május 20-án pünkösd vasárnap, ünnepi szentmise 11:30-kor
- Május 21-én pünkösd hétfő, ünnepi szentmise 08:00-kor
Kívánok minden kedves olvasónak szeretettel nagyon szép tavaszi napokat.
Berencsi Gézáné
egyháztanács világi elnök

Pünkösd ünnepére készülve a református egyházban

Pünkösd heti ünneprend:

Május 10. (csütörtök)
Május 13. (vasárnap)
Május 17. (csütörtök)
Május 20. (vasárnap)
Május 21. (hétfő)

18.00
10.00
18.00
10.00
10.00

Jézus mennybemenetelének ünnepe, Hálaadó istentisztelet
Úrvacsora előkészítő istentisztelet
Pünkösd ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással
Ünnepzáró istentisztelet

Áldott Pünkösdi ünnepeket kívánunk! Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk az alkalmainkra!

A presbitérium nevében: Vizi János lelkipásztor

Tavaszi és nyári programok, táborok
Anyák napja a gyülekezetben
Anyák napjára készülünk a gyerekekkel (műsorral, zenével
és versekkel).
2018. május 6-án, vasárnap 10 órakor lesz anyák napi
istentisztelet, melyre várjuk az anyukákat és nagymamákat.
2018. május 10. Csütörtök 18.00 Úrvacsora előkészítő
istentisztelet

presbitérium előtt.
+ úrvacsora
2018. május 20-án, pünkösdvasárnap de. 10 órakor tartjuk
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Gyülekezeti hétvége Tahiban
A hétvége időpontja: 2018. május 25-27. (péntek-vasárnap)
A hétvége helye: Sion Hegye Ref. Konferencia-központ
Tahitótfalu, Nagykert 1.
a 3 helyett
Utazás. Autókkal tervezzük megoldani.
Jelentkezés: Vizi János lelkipásztornál 5.000 Ft/fő előleg
Hittanévzáró istentisztelet szeretetvendégséggel
2018. június 17. Vasárnap 10 óra: Ebben az időpontban
tartjuk a hittanévzáró istentiszteletünket a református templomban, melyre szeretettel várjuk a hittanos gyerekeket
szüleikkel, nagyszüleikkel, keresztszüleikkel és testvéreikkel együtt! Ekkor kerül sor a jutalmak kiosztására is!
Az alkalom végén szeretetvendégség lesz, aki szívesen
hozzájárul egy tálca süteménnyel, annak előre is köszönjük
fáradságát és szeretetét!

Református hittantábor
Időpontja: 2018. június 24-30. (Vasárnap du. – szombat
délig.)
Helye: Fülöpháza, költsége: 19.000 Ft/fő. Ha egy családból
több gyermek jön: 15.000 Ft/fő. Jelentkezés végső határideje: 2018. június 3. Ezután sajnos már nem fogadunk el
jelentkezéseket. Kérjük a jelentkezésnél 10.000 Ft előleg
lesz.
Ifjúsági hét Gárdonyban
Élet Fája Gyülekezeti Házában
Helye: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 8. A hét díja: 20.000
Ft/hét/fő
Utazás. Autókkal tervezzük ezt megoldani. Jelentkezés:

BEMUTATKOZIK NAGYNÉ GUTI IBOLYA
2017 őszén presbiterválasztás volt a református gyülekezetben.
Az új összetételű presbitérium 2018. januárjában kezdte meg
tevékenységét. Most
közelebbről szeretnénk bemutatni olvasóinknak a gyülekezet
új gondnokát, Nagyné
Guti Ibolyát.

Kedves Ibolya, mi az, amit szívesen megosztanál magadról velünk, kíváncsi olvasókkal?
Áldás Békesség! Nagyné Guti Ibolya vagyok, 47 éves, születésem óta itt élek Felsőpakonyon a családommal. Sokan
ismernek a településen, ezért nehéz volt eldönteni, hogy
mennyire részletesen mutatkozzak be. Végül arra jutottam,
ahhoz, hogy el tudjam mondani, hogyan vezetett Isten
odáig, hogy a református gyülekezet gondnoka legyek,
mindenképp szükséges belemennem néhány részletbe.
Talán sokak számára meglepő, esetleg megbotránkoztató
is lehet egy ilyen tisztségben lévő embertől azt hallani,
hogy majdnem 20 év házasság után elváltam, és 2015ben újra férjhez mentem, s mindezek közben presbiter
voltam. A férjemmel kettőnknek négy gyermeke van,
ebből kettő már felnőtt, a másik kettő 10 és 12 évesek. A
válással együtt járó nehézségekkel Isten jól felszántotta
a szívemet, előkészítette a változásra, hogy „alkalmas”
legyek erre a szolgálatra.
Mikor és hogyan találkoztál először Jézussal, Isten
Szent Igéjével?
Gyerekként katolikusnak kereszteltek, de kb. 30 évvel
ezelőtt az első férjem családjával elkezdtem járni a refor6.

mátus istentiszteletre, amit akkor még egy magánházban
tartott Takaró Károly Nagytiszteletű Úr. Nagy élmény
volt és erős hatással volt rám, de mint később kiderült,
csak az érzéseimre hatott, komoly változást nem hozott
az életemben, és szép lassan el is maradoztam az alkalmakról. Ez meg is látszódott az életemen. 10 év elteltével
a házasságunk romokban volt. Ebben a pánik helyzetben
újra sűrűbben mentem templomba, kerestem a válaszokat,
a megoldást.
A mai ember - szokták mondani - időhiányban szenved.
Ezért sokan nem vállalnak szolgálatot a gyülekezetben.
Márpedig presbiternek lenni szolgálat. Mi vitt arra,
hogy szolgálatot vállalj?
Az első időkben csak megkértek, hogy segítsek itt-ott:
kertrendezésben, bevásárlásban a gyerekek karácsonyához
stb. A nagy lányom akkor még aktív hittantáboros volt, és
mindig kért, hogy én is menjek vele. Elkezdtem besegíteni
a konyhán a főzésben, közben hallgattam az alkalmakon
máltam és lettem a református gyülekezet tagja.
Mióta vagy presbiter? Mi volt a konkrét feladatod
ebben a tisztségben?

2004 óta. Először pótpresbiter voltam, majd 2012-ben
presbiter lettem. Presbiterként már jobban belefolytam
a gyülekezet életébe. A táborban az idősebb testvérek
már kimaradtak a szolgálatból, így rám bízták a főzést.
Itthon szerveztem a templomtakarítást, átvettem az iratterjesztést. Igazából a gyülekezet lett a második otthonom.
2006-tól otthon voltam a kisebbik lányommal gyesen, 9
évig, volt időm mindenben benne lenni.
Amit mindenképp szeretnék kiemelni az a 2010-es év,
amikor teljes fordulatot vett az életem! Megismertem
Jézus Krisztust! Megtértem!
Folytatás a következő számban ...
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FJE TAVASZI HÍRADÓ

Ha nem is York napsütése változtatta rosszkedvünk telét tündöklő
nyárrá - a februárban beköszöntő
tavaszra rátörő márciusi zimankót
már elfeledtük -, mégis örülhetünk
végre az egyre hosszabbodó napok
melegének és ragyogásának!

Úgy tűnik, bele kell törődnünk, hogy éghajlatunk kizökkent megszokott kerékvágásából és a decemberi őszre
hetente váltakozó tél-tavasz jön,
majd hirtelen beköszönt a nyár!
A kikeleti virágok alig öltötték
fel ezerszínű ruháikat, máris elköszönnek tőlünk és mire észbe
kapnak gyümölcsfáink, máris
földre kényszeríti szirmaikat a
forróság. Méhecskék kósza csapatának elégedett dünnyögését
hallgatva, az Emlékpark virágoskertjének gyomlálgatása közben
nyugtalanító gondolatok sötétítik
el a mindent elárasztó fényözönt:
Isten valóban ilyen kártékony, önés világrontó fajnak szánt bennünket? Azért teremtődött az emberi
faj, hogy tönkretegye a Földet, sőt,
ma már szennyezze a kozmoszt is?
Tudósok, gondolkodók sorában
Balogh János professzorunk is figyelmeztetett, féltve bolygónkat, de
szavai, írásai többnyire a semmibe
hulltak.
Kiírtjuk az évezredek során kialakult flórát és faunát, amelynek
minden paránya egymásra épült,
hogy helyébe egysíkú, a pillanatnyi
célnak megfelelő „kultúrákat” telepítsünk. Elűzzük, sőt, kiirtjuk az
őslakosságot, kihúzva lábuk alól a
talajt elveszünk tőlük mindent, hogy
„civilizált” mivoltunk még többet
mondhasson magáénak. Viszályt
teremtünk mindenütt, ahol csak
megkívánja percnyi érdekünk, majd
tovább állunk, magára hagyva áldozatainkat, vagy épp olyan megoldást
kínálunk, amely még nagyobb bajt
hoz mindenkire.

A Föld Napjának közelében el kell
gondolkodnunk azon, hogyan és
mit kell tennünk magunknak is,
hogy megállíthassuk a romlást!
Életet tápláló édesvizeink, óceánjaink, szárazföldjeink, levegőnk:
a Föld elszennyezését, életünk
tönkretételét!
Talán még van remény, hogy ésszel,
akarattal meggátoljuk a természet
és a nekünk szánt életterünk kiszipolyozását! Talán, ha képesek
volnánk lemondani az idő felgyorsításáról, a minden áron való természet-leigázásról, az éjszakai pazarló fényekről, a technikai kütyük
imádatáról, amely elrabolja figyelmünket a valódi kapcsolatainkról,
a száguldás démonáról, melynek
szükségletei kiszívják a föld energiáit és kincseit, hogy aztán népeket
tegyen földönfutóvá! Élelmiszer helyett fegyvereket adunk a természeti
népek kezébe, hogy egymást irtsák
ki, vagy épp népvándorlásokat indítunk be a lepusztított vidékek,
városok felépítése, az ott élő lakosság
megsegítése helyett, hogy a bajokat
minél szélesebb körben terjesszük ki.
Amióta ismét Mammon vette át a
hatalmat, s mi megtagadtuk Istent,
csak a katasztrófákat halmozzuk
egymásra.

Visszatérve a hétköznapokba:
még felüdülhetünk a sarjadó
rügyek, a tarka ruhába öltözött
rétek és kertek
láttán, érezzük
a talajból áradó
erőt, a levegő
virágszirmokkal terhes illatát!
Parkunkban elültettük a majdan
árnyat és termést
(unokáinknak)
adó diófát, s a
meggyet, amit
tán már idén

megízlelhetünk! Kerti virágaink
az őshonos növényekkel együtt
gazdagítják a rétet pompájukkal.

Örömmel tölt el bennünket, hogy
új kis jövevénnyel gazdagodott
közösségünk! Egy ici-pici fiúcska
hozott friss boldogságot a Rusz
családba, akit rövidesen meglátogathatunk! Épp ideje volt a sok

idős, többnyire ajjal-bajjal küszködő csapatunkba ilyen örömhírt
hozni, mert a tél csúnya tréfákat
űzött némelyünkkel! Horváth
Erzsike lábát törte, kórházi ágyát
nyomja, Drevényi Margitka már
az udvarra sem tud kijárni, Kránitz Ibolyánk járását is fájdalmak
nehezítik.

Azért mi, a kevésbé maródiak
március 14-én együtt helyeztük
el koszorúnkat a községgel a Petőfi
téren az iskolai ünnepség után.
Március 15-én pedig néhányan
részt vettünk a Békemenet több
százezres tömegében és az Országház előtti központi, lelkesítő
március 15-i ünnepségen.
Április 8-án a választás ünnepén
sokan voltunk! Sokan vettük komolyan, hogy kinyilvánítsuk:
felelősek vagyunk a jövőnkért,
békét, biztonságot, nyugodt építkezést akarunk, kiegyensúlyozott
fejlődést minden területen! De
Magyarország magyar mivolta
is fontos számunkra!
Durkó Éva FJE
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Közlekedésbiztonsági élményprogram
Óvodánk pályázaton nyerte ezt a fantasztikus programot. A Generali a Biztonságért Alapítvány képviselői
közlekedési helyszínné varázsolták a tornatermünket.
Utakat, zebrát, közlekedési lámpákat, sorompót helyeztek el benne, és biztosították a gyermekeknek a
különféle járműveket. (autó, bicikli, futóbicikli, roller,
motor). Természetesen védőfelszerelés is járt hozzájuk:
láthatósági mellény, sisak.
A gyermekek már
ismerték az alapvető közlekedési
szabályokat, ezeket most felfrissítették, gyakorolták,
miközben nagyon
élvezték a játékot.
Potyondi Edit

Boldog Anyák Napját!

Ezzel a képpel kívánunk boldog anyák napját
minden anyának, anyunak, mamának, ancinak,
édesanyának! Mert anya csak egy van!

A Víz Világnapja
iskolánkban
Március 22-én ismét a Víz Világnapját ünnepeltük iskolánkban, alsó és felső tagozaton egyaránt. Már kora
reggel friss vízzel kínálták az iskolába lépőket a diákönkormányzat tagjai.
A 2018-as év mottója: „Védd természetesen!”. Ennek
jegyében a hatodik osztályos tanulók négy órában víz
témanapon vehettek részt. Ehhez előzetesen készülniük
kellett: készíthettek vízimalom makettet vagy PPT-s előadást, de rajzolni is lehetett. A játékos órák alatt tanulóink
hallgathattak zenét, láthattak filmet és részt vehettek
sok-sok érdekes és hasznos feladat megoldásában.
A legjobb eredményt a Waters team érte el, ezúton is
gratulálunk nekik.
Wareczki Sándorné

8.

A Húsvéti tojásfa
a világ minden pontján megterem

Így történt ez iskolánk udvarán is, ahol a diákönkormányzat kezdeményezésére a már a tavaszt
amúgy is váró, lassan rügyező facsemetét különböző
technikákkal készült hímes tojásokkal díszítettük fel.
A tojásfa a húsvéti ünnepek egyik fontos dekorációs
eleme, amelynek hagyománya eredetileg Németországba és Ausztriába vezethető vissza. Ezt a
tradíciót vették át később az amerikaiak, amely azóta
már világszerte elterjedt, bár Magyarországon még
mindig nem igazán ismert, jóllehet nagyon szép és
egyszerűen kivitelezhető húsvéti díszről van szó. S
mivel a húsvét egyik jelképe a tojás, a világ minden
táján az élet egyik ősi szimbólumának számít. Ezért
döntött az iskolánk diákönkormányzata a tojásfa
díszítés mellett.
Örömmel láttuk, hogy nemcsak a kicsik és a nagyok,
hanem a pedagógusaink is egyaránt hozták a különböző mintázatú tojásokat. Köszönjük!
Reméljük, kezdeményezésünk a jövőben is sok
ügyes, hímes tojást készítőt fog ösztönözni arra,
hogy minél több tojás ékeskedjen iskolánk tojásfáján.
Sebestyénné Fehérvári Márta
Diákönkormányzatot segítő tanító
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Március 22. - a Víz Világnapja
Az ázsiai kultúrákban igencsak elterjedt szokás, hogy reggel, közvetlenül a felkelés után,
egy pohár vizet isznak meg az emberek. Diákönkormányzatunk is úgy gondolta, hogy
ehhez az ősi keleti egészségőrző hagyományhoz kapcsolódva ásványvízzel várja reggel az
iskolába érkezőket.
A víz minden élet alapja, egészségünk feltétele. Felelősek vagyunk érte.
Erre hívták fel az alsós tanító nénik a gyermekek figyelmét ezen a napon. A vízivás fontosságáról, a természetes vizeink tisztaságának
megóvásáról minden osztály tantermi keretek
között tartotta meg a témához kapcsolódó
foglalkozásait a Víz Világnapja alkalmából.
A világnap keretében iskolánk 4. osztályos ta-

SULINFO

nulói részt vehettek a Szabó Magda Könyvtár
és Közösségi Ház által szervezett előadáson,
ahol egy környezetvédelemmel foglalkozó
szakember interaktív előadásába kapcsolódhattak be a nebulóink.
Reméljük, hogy az időjárás végre kedvezni fog
számunkra, és így a víztoronyhoz tervezett
közös sétánkat is hamarosan bepótolhatjuk.
Fontos, hogy tudjuk: ami nekünk természetes,
az sokaknak ritka kincs. A Föld lakóinak jelentős részéhez nem jut el egészséges ivóvíz.
Erre hívjuk fel minden év március 22-én, a
Víz Világnapján tanulóink figyelmét.
Sebestyénné Fehérvári Márta
tanító

A szavalóverseny eredményei:
A Költészet napi megemlékezésén a szavalóversenyen a következő tanulók értek el helyezést:
1. osztály:
1.Dani Alexa, 2. Gedő Szandra, 3. Láng Kristóf,
Külön díj: Hegedűs Adél
2. osztály:
1.Tóth Rege, 2.Vasvári Boglárka, 3. Antal Fruzsina,
Külön díj: Nagy Dániel
3. osztály:
1.Szőrfi Vivien, 2. Fábián Csenge, 3.Pál Enikő,
Külön díj: Aczél Attila
4. osztály:
1.Galló Nóra, 2.Kövesdy-Csillag Mária,
3.Tóth Boglárka Lilien, Külön díj: Papp Csobánka
5. osztály:
1. Kruppai Norbert és Andó Gergely, 2. Matusek Ákos,
3. Katarov Csenge.
6-8. osztály:
1. Tóth Rebeka, 2. Mészáros Gréta, 3. Imre Réka és
Kruppai Adrián.

Az olvasóverseny eredményei:
3. osztály:
1. Rupp Márton, 2. Erdély Kornél, 3. Simkó Rita
4. osztály:
1. Papp Csobánka és Palotai Döniz, 2. Kocsis Tímea,
3. Kövesdy-Csillag Mária és Mikolay Máté
9.

Felsőpakonyi

Agora

XXVIII. évf. 4. szám

DARUMADÁR NYUGDÍJAS KLUB MÁRCIUSA
Március 5-én a tagság önköltségen
Cserkeszőlőre ment fürdőzni, hogy
a még mindig szorító hideg időben a
csontjainkat átmelegítsük. Jól sikerült
nap volt.
Március 8-án 15 órakor kezdődött
klubnapunk és a nőnapi ünnepségünk.
Az elkövetkező programok ismertetése
után Jankó Imre „papa” és Somogyi
Gyula szervezésével (amit elődjüktől,
Gergely Mihálytól tanultak) elkezdődött a nők ünneplése. Konkoly Tibor
ünnepi köszöntője, Nyári Gábor, Kardos Lajos, Nyitrai Róbert, Somogyi
Gyula és Imre papánk kedves-aranyos
verseket mondtak a jelenlévő nőtagjainknak. Gördülékenyen megszervezett
ünnepség kerekedett, finom gépsonkás-sajtos szendvicsekkel, kontyalávalóval és üdítő italokkal. Majd az
evés-ivás után friss, gyönyörű cserepes
virágokat osztottak szét a „fiúkáink”.
KÖSZÖNJÜK A SZÉP ÜNNEPLÉST!
Március 14-én, szerdán 17 órakor az
iskola tornatermében megrendezésre került március 15-i ünnepségen
klubunk tagjai igen szép számmal
jelentek meg. Az 1848-as szabadságharcra emlékezve nagyon színvonalas
műsort láthattak az iskola diákjainak
előadásában.
Március 19-én Fehér Pálné régi klubtagunk temetésén Lőrentei Erzsike
vezetőnk vett részt, a klub nevében
koszorút vitt a sírhoz.
Március 22-én vezetőségi ülésünk
volt, ahol az éves költségvetésünkről és az új programokról mondtuk
el észrevételeinket, majd 16 órakor
énekkar, 17 órakor klub volt. Ezen a

napon van a víz világnapja, mi idősebbek takarékoskodunk a vízzel. És
nemcsak ezen a napon, hanem az év
többi napján is igyekszünk felhívni a
fiatalok figyelmét ennek a nagyon-nagyon fontos kincsnek a védelmére. A
kezünk-testünk nem attól lesz tiszta,
hogy erősen folyatjuk a vizet! Kérjük
ne pazaroljátok! Mert vannak olyan
országok, ahol már nincs!
Március 29-én délelőtt a Turay Ida
Színház bérletesei előadáson voltak,
délután az énekkari próba és a klubnap elmaradt, hogy mindenkinek
legyen bőségesen ideje sütni-főzni a húsvéti ünnepségre,
tojásfestésre, sonkafőzésre és a
fincsi sütemények készítésére,
ha hazajönnek a gyermekek
és az unokák, ne szenvedjenek
semmiben hiányt. Az időjárás a
locsolóknak és a kirándulóknak
sem kedvezett, jeges szél fújt,
eléggé hideg volt.
Április 4-én 14 órára 20 fővel
Gyálra mentünk meghívásra
a kistérségi találkozóra. Gyál,
Üllő, Ócsa, Ecser, Felsőpakony,

Bugyi nyugdíjas klubjainak tagjai színvonalas műsorral örvendeztették meg
a jelenlévőket.
Április 5-én ismét elmaradt a klubnap,
mivel az operettbérletesek színházba
mentek. A víg özvegy című előadást
nézték meg, szép élményekben volt
részük.
Április 8-án választás volt, remélem
ebben a szép időben mindenkinek volt
kedve szavazni.
Kezdődhet a tavaszi kerti munka, lehet
ültetni a krumplit, hagymát, stb. Hajrá!
Kovácsné Németh Ilona

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
A polgárőrök önként vállalják, hogy télen-nyáron, hóban, fagyban, rekkenő
hőségben, főként, amikor mások már
pihennek, szolgálatba álljanak. Védik a
tulajdont, a gyermekek biztonságát, segítenek az időseknek és rászorulóknak.
Előfordul, hogy családjuknál is előrébb sorolják munkájukat.
Erre a magyarázat valahol a lelkükben lehet, az érzés, hogy
segítenek másoknak, másokon.
A jótékonysági polgárőr bál is erről szólt! Összefogtak a polgárőrök és azok, akik szeretnék segíteni őket és meghálálni
a munkájukat. Úgy tűnt, igen sokan vannak, mert március
17-én a Herman Ottó Általános Iskola tornaterme vidám
emberekkel telt meg. A polgárőrség vezetője, Tamás Ákos
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örömmel mesélt az eseményről. Köszöni a sok támogató,
helyi vállalkozás, a nyugdíjas klub segítségét. A munkájuk
elismerését látta kicsúcsosodni a jótékonysági estben.
A befolyt összeget az ifi tagozat elindítására, felszerelésére
és szolgálati autóra, a polgárőrség mindennapi munkájára
fordítják majd. Megtudtam még: májustól egy segítő táv- és
idősfelügyeleti rendszer beindítását is tervezik, hogy minél
hatékonyabban tudják a feladatukat elvégezni, koordinálni.
Köszöni a tagság munkáját, de a sok feladat ellátásához
továbbra is szívesen várják még azok jelentkezését, akik
polgárőrként szeretnének tenni a közösség biztonságáért.
Elérhetőségük: polgarorseg@pakony.hu Telefonszámuk:
06 20 382 9011
VBA
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TARTJUK A HAZAI VERETLENSÉGET!
Itthon még mindig veretlen az első
számú csapatunk. Tavasszal már
a 3. mérkőzésünket is megvívtuk
hazai pályán és mind a 3 alkalommal sikerült itthon tartani
a 3 pontot. Idegenben Üllő együttesével birkóztunk meg,
a fagyos-szeles-esős körülmények között gólképtelenek
maradtunk és sajnos ötször bevették kapunkat. DE!
Mivel Üllő csapatában jogosulatlanul lépett pályára egy
illet meg a 3 pont. Ezekkel az eredményekkel 4 pontos
előnyt tudtunk kialakítani Törökbálinttal szemben (egy
meccsel kevesebbet játszottunk). Mindenféleképpen
izgalmas 10 meccs áll előttünk.

igazán megérdemelnék már a pontot, pontokat, reméljük,
1-2 fordulón belül begyűjtik és szép helytállással zárják
a szezont.
Felsőpakony KSE II. – Dány KSK 2:5 (Barta , Árti)
Felsőpakony KSE II. – UFC Gyömrő II. 3:5
(Farkas, Farkas-Holpert, Sebők)
Felsőpakony KSE II. – Kistarcsai VSC 0:5
Utánpótlás eredményeink:

Felsőpakony KSE – Örkény SE 6:0
(Wrábel 3, Veibl 2, Farkas-Holpert)
Üllő SE – Felsőpakony KSE 5:0
Felsőpakony KSE – Újlengyel DSE 4:0 (Wrábel 3, Veibl)

U19
Pereg SE – Felsőpakony KSE 6:0
Felsőpakony KSE – Üllői DSE 2:3 (Nagy, Scheibli)
Ráckeve VAFC – Felsőpakony KSE 10:1 (Olajos)

Második számú csapatunkról már ugyanez sajnos nem
mondható el, a tavaszi szezonjukban egyelőre még nem
sikerült pontot szerezniük. A mutatott játék alapján pedig

TOBORZÓ!

U15
Felsőpakony KSE – Pilisvörösvári UFC 2:5
(Fazekas 2)
Alsónémedi SE – Felsőpakony KSE 5:3 (Fazekas 3)
Barta Zoltán

Minden kedves sportszerető fiatalt várunk 5-18 éves korig, aki szeretne focizni,
egyesületünk tárt karokkal várja minden hétköznap 17:30 után a sportpályán személyesen, vagy Facebook oldalunkon jelentkezhet. Nem utolsósorban pedig szurkolói sálaink még limitált számban kaphatóak a Pakonyi sportbüfében (Ára: 2.000 Ft)
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PROGRAMAJÁNLÓ
Juniális

Nyári könyvtári kaland

A Felsőpakonyi Juniálisra 2018.06.09-én színes
programokkal készülünk. Várjuk a kispályás focibajnokságra a nevezéseket a könyvtárban vagy
június 9-én 8:30-ig a helyszínen. 5+1 fős csapatok
nevezhetnek (max. 10 fő), nevezési díj 1000 Ft/fő.
A verseny a szokásos 9.00 órától kezdődik.

2018-ban is folytatódik a Szabó Magda Könyvtár
és Közösségi Házban a "Nyári könyvtári kaland"
elnevezésű gyermekprogram. Ideje: 2018.06.1822, és 2018.07.30 - 08.03 ig. A részvétel ingyenes,
mely előzetes regisztrációhoz kötött a könyvtárban.
Színes programokkal készülünk Farkas Évi színművész közreműködésével, kézműves foglalkozásokkal,
könyvtári vetélkedőkkel és rengeteg társasjátékkal.

Húsvéti Nyúlfutás
Március 30-án került sor a 3. Felsőpakonyi Nyúlfutásra.
77 fő futott piciny településünkről indulva Ócsa felé a földúton, mely helyenként inkább tóra emlékeztetett, mint útra.
Előző nap még elég sok csapadék esett, ez nem tűnt el nyomtalanul.
A futók visszajelzései alapján ismét jól sikerült a rendezvény.
A résztvevők igen sok helyről érkeztek: Ócsa, Vecsés, Dunaharaszti, Budapest (14., 15., 17. kerület), Alsónémedi,
Oroszlány és a bátor felsőpakonyiak.
A kétlábúak mellett négylábúak is futottak, határozottan
állítom, ők is jól érezték magukat!
Kérdezik tőlem, miért csinálom? Mert szeretem, és szeretek
örömet szerezni másoknak!
Íme néhány visszajelzés:
„Olyan jó veled lenni!” - G. Dóri (8 év körüli kislány)
„Köszönjük szépen ezt a szuper kis versenyt! Nagyon jó volt a
szervezés, a futás utáni zsíros kenyér és a fincsi meleg tea! Az
érem gyönyörű! Én még az emelkedőket is szerettem!”

„Nagyon jó kis rendezvény volt, külön kiemelném a jó hangulatú bemelegítést, az egyedi rajtszámokat, a szép érmet,
a finom zsíros kenyeret és a négy durva emelkedőt. Ja nem,
azokat nem!!! :)„
„Nagyon köszönöm a remek szervezést, nagyon jó hangulatú
verseny volt, jó kis csapat jött össze. Tetszett a terep, gyönyörű
az érem, finom volt a zsíros kenyér és a tea! Augusztus 18-án
ott leszünk.”

A következő örömfutásunk
augusztus 18-án, szombaton a kora esti órákban
lesz. Futás után batyus
szalonnasütést szervezünk!
Tóth Gabriella

