
KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002 - 2006-OS CIKLUSBAN. 

1.Lakóhelyi Környezet és településfejlesztés  

2002. október - november.  

- Lakossági összefogással, gyalogos utak építése ill. felújítása az Állomás Parkban, a vas-
úti megállóhely akadály és balesetmentes megközelítése céljából. Hulladékgyűjtők kihe-
lyezése, fásítás, virágágyások kialakítása.  

2004. 

Egy 4 Millió Ft összköltségű projekt beindítása:  

- újabb szilárd burkolatú /beton/ gyalog út kiépítése /1 ütem/.  

- egykori illegális szeméttelep felszámolása,  

- fásítási program befejezése /2003-2004/.  

- a ma, Mártírok Parkja néven ismert közösségi gyülekezőhely előkészületi munkái,  

2005. 

- Az előző évben elkezdett gyalogos út további építése /2.ütem/  

- Mártírok Parkja gyülekező hely, és felvonulási tér építési munkái  

- fásítás, parkosítás,  

2006.  

- Mártírok Parkja építési munkáinak befejezése, virágosítás, fásítás, parkosítás.  

- Mártírok Parkja átadása 2006. október.23.-án.  

- Mártírok Emlékmű alapkőletétel, és az Emlékmű építésének megkezdése.  

2. Környezet és természetvédelem 

2003. 

- A Herman Ottó Általános Iskola /Felsőpakony/ biológia szakkörének támogatása: 18db 
madár-keltető odú legyártása és kihelyezése a települést övező erdőkben. 

2003 - 2006.  

- A települést körülvevő erdő hulladékmentesítése /folyamatos/ 



- Részvétel a parlagfű irtási akciókban. 

3. Kulturális tevékenység 

2003. 

- Előadás sorozat szervezése és beindítása: AZ ÉPÍTÉSZET TÖRTÉNETE címmel a közsé-
gi Klubkönyvtárral együttműködésben. 

- Magyar Kultúra Napja. Károlyi András grafikusművész kiállítása és rendezvény. 

- Rákóczi szabadságharc kitörésének 300. évfordulója alkalmával kiállítás szervezése és 
építése a Szűkebb hazám Felsőpakony Polgári Kör támogatásával. 

2004. 

- Balassi Bálint emlékév: „Végek, várak, vitézek” címmel kiállítás rendezése a Klubkönyv-
tárban. 

- Balassi Bálint irodalmi emlékműsor a felsőpakonyi református templomban. 

- A Herman Ottó Általános Iskola tanév befejező eseménysorozatán belül az iskolai szak-
körök eredményeinek, munkáinak bemutatása. Kiállítás rendezés. 

2005.  

- Bocskai emlékév: - Kiállítás és emlékműsor rendezése. 

- Olasz Ferenc fotóművész kiállítása a felsőpakonyi katolikus templomban. 

2005 - 2006. 

- Felsőpakonyi Kulturális Napok rendezvénysorozatban való aktív közreműködés. 

2006.  

- MINKET MEGGYALÁZTAK, MEGÖLTEK címmel emlékműsor és kiállítás a felsőpakonyi 
református templomban. 

4. Szabadidős programok 

2003.  

- Tanulmányi és kapcsolatteremtő célú kirándulás "Géderlak" községbe, „A legszebb vi-
rágos település” EU-s pályázat nyerteséhez. 

2004. 



- Ismerd meg hazádat....... Balassi Bálint nyomában ismeretterjesztő kirándulás Eszter-
gomba. 

2006.  

- Ismerd meg hazádat........ Ismeretterjesztő kirándulás Kecskemétre. 

- A Kapisztrán Jánosról elnevezett emlékkápolna /Csete György/ megtekintése Kiskun-
majsán. 

- Pongrácz Gergely "56-os múzeumának látogatása. 

2004-2005.  

Tavaszköszöntő bálok szervezése. 

5. Szociális programok 

2003, 2004, 2005.  

- SZERETETVACSORA. - Karácsonyi műsorral egybekötött szociális rendezvény /150-
200fõ/  

6. Nyertes pályázatok 

2004.  

-Végek, várak, vitézek. /Balassi Bálint emlékkiállítás/ Pályáztató: Nemzeti Kulturális és 
Örökségi Minisztérium. 

- Fásítási Akció Felsőpakonyban. Pályáztató: Pest Megye Közgyűlésének Környezetvé-
delmi és Közlekedési Bizottsága. 

2005.  

- Bocskai emlékkiállítás. Pályáztató: Nemzeti Kulturális és Örökség Minisztérium. 

- A természetet tisztelni, az Embert szolgálni… - Parképítés 1. ütem Felsőpakony. Pályáz-
tató: Pest Megye Közgyűlésének Környezetvédelmi és Közlekedési Bizottsága és NCA 
Közép-Magyarországi Regionális Kollégium működési pályázat 

2006.  

- A természetet tisztelni, az Embert szolgálni... - Parképítés 2. ütem Felsőpakony. Pályáz-
tató: Pest Megyei Közgyűlésének Környezetvédelmi és Közlekedési Bizottsága. 

- "......Minket meggyaláztak, megöltek" címmel emlékműsor és kiállítás, az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából. Pályáztató: Polgári Magyarországért 
Alapítvány 



További információk a megadott elérési lehetőségeken. 

 

Egyesületi képek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


