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Új szerkesztôbizottsága van az Agórának

Tájékoztatás a csapadékvíz elvezetésével (útcsekk) kapcsolatban

2008. február 1-tôl a lakossági és közületi fogyasztói helyeket ellenôrzik

A 2009-es lomtalanítások idôpontjai: Tavaszi: 2009.03. 16., 17. / ôszi: 2009.10.05., 06.

Tisztelt Fogyasztók!

A Kövüz kht. Fogyasztóhely Ellenôrzési csoportja 2008.
február 1.-tôl a lakossági és közületi fogyasztói helyeket el-
lenôrzik. Célunk a megbízható, szabályosan fogyasztó és
rendszeresen fizetô fogyasztóink érdekeinek védelme.

Ezen alkalommal, kollégáink felkeresik a fogyasztókat és
a használat rendeltetésszerûségét vizsgálják.

Az ellenôrzés kiterjed: 
● fogyasztóhely, illetve fogyasztói adatok

beazonosítása,
● csatornabekötések ellenôrzése,
● saját kút vizének felhasználása (nem

köthetô össze a saját a közmû hálózattal),
● a megfelelô esôvíz elvezetése, 
● az illegális, illetve szabálytalan vízvéte-

lezôk kiszûrése

● valamint, hogy a szolgáltatásunk igénybevétele a
szerzôdésekben, jogszabályokban és szabványokban foglal-
taknak megfelelôen történjen. 

A szabálytalan vízvételezés esetén társaságunk a jogkö-
vetkezmények érvényesítése mellett az elmaradt szolgálta-
tási díjakon kívül kiszámlázza a helyreállítás és ellenôrzés
költségeit is. Célunk a megbízható, szabályosan fogyasztó
és rendszeresen fizetô fogyasztóink érdekeinek védelme.

A nem rendezett tartozás is – felszólítást követôen – a
vízszolgáltatás korlátozását vagy szüneteltetését vonja ma-
ga után, végsô soron pedig a fogyasztói körbôl való kizárást
eredményezi, a ki nem fizetett tartozás és a járulékos költsé-
gek jogi úton való érvényesítése mellett.

Tisztelettel:

Radnóthy László – ügyvezetô

Tisztelt Lakosság!

A csapadékvíz elvezetô csatornarendszerrel kapcsolatban
sok kérdés merült fel, ez ügyben szeretnénk a lakosságot az
alábbiakról tájékoztatni.

2005. október 03-án Felsôpakony lakosainak több mint
67 %-a létrehozta a Felsôpakony Községi Beruházó Vizi-
közmû Társulatot. A társulat feladata volt, hogy Felsôpa-
kony településen az érdekeltségi területen be-
lül a társulat nevében meghatározott csapa-
dékvíz elvezetô rendszer és ezzel összefüggô
utak helyreállítását megvalósítsa. A társulat a
feladatát elvégezte, célját megvalósítva azt át-
adta a Felsôpakony Község Önkormányzatá-
nak. 

2006. március 01-tôl kell megfizetni az ér-
dekeltségi hozzájárulást mindenkinek, aki a
Felsôpakony Község területén mûszakilag
önálló lakással, házzal, házrésszel, társasházi
lakással rendelkezik. Azok a felsôpakonyi in-
gatlantulajdonosok, akik a társulat szervezésében Lakásta-
karék-pénztári (továbbiakban: LTP) szerzôdést kötöttek ha-
vi 1300,-Ft összegben teljesítik 86 hónapon keresztül köte-
lezettségüket. Azok a mûszakilag önálló ingatlannal rendel-
kezô tulajdonosok, akik nem kötötték meg a fent megjelölt
szerzôdést 1900,-Ft összeget kötelesek fizetni szintén 86
hónapon keresztül.

Adás-vétel esetén, ha az adott személy (ingatlantulajdo-
nos) Felsôpakony területén ad el, illetve vásárol ingatlant az
Önkormányzat hozzájárulásával átírható az elôtakarékossá-

gi szerzôdés az eladott ingatlanról a megvásároltra. Ha az
eladó nem Felsôpakony területén vásárol újabb ingatlant
akkor javasolt a kötelezettség egyösszegû teljesítése a to-
vábbi jogi viták elkerülése végett. A hátralék pontos össze-
gének mértékérôl a Polgármesteri Hivatalban Varró Tiborné
ügyintézônél ügyfélfogadási idôben lehet érdeklôdni szem-
élyesen, vagy levélben. Telefonon nem áll módunkban fel-
világosítást adni. Amennyiben nem történik meg az egy-

összegû befizetés, úgy a felek kötelesek egy-
más között megegyezni a fizetési kötelezett-
séget illetôen és arról írásban az Önkormány-
zatot tájékoztatni. Ennek hiányában a tarto-
zást az LTP szerzôdést kötô ingatlantulajdo-
nos köteles megfizetni, mely adók módjára
behajtható.

Elhalálozás esetén az örökösöknek beje-
lentési kötelezettségük van az Önkormányzat
felé, a hagyatéki leltárban rögzíteni kell,
hogy a továbbiakban az örökösre száll ez a
kötelezettség. Amennyiben több örökös van,

úgy azok egymás között írásban rögzítik a fizetési kötele-
zettséget, és hogy azt ki teljesíti.

Kérjük a lakosságot, hogy aki LTP szerzôdést nem kötött
és így 1900,-Ft/hó összeg megfizetésére kötelezett
amennyiben nem kapott csekket a teljesítéshez, vagy továb-
bi kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, jelezze ezt a Polgár-
mesteri Hivatalban Varró Tiborné ügyintézônél levélben
vagy személyesen ügyfélfogadási idôben. 

Önkormányzat 

2009.01.08-án összeült az Agora új szerkesztôbizottsága a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház-
ban. A bizottsági tagok egy általános ismertetôt hallgattak meg az önkormányzati lapról, amelyet késôbb
egyenként is értékeltek, és ötletekkel álltak elô a következô lapszámok tartalmához.

Az újság szerkesztôbizottsága öt fôs. A Polgármesteri Hivatal Kiss Annamáriát, a Mesevár Óvoda Po-
tyondiné Edit óvó nénit, a Herman Ottó Általános Iskola Kiszl Ivettet delegálta. A lakosságot Varga Im-
re és Józsa Anett képviseli. A szerkesztôbizottság vezetésével Varga Imrét bízták meg a következô egy
évre.

Gratulálunk nekik!
Erôt, kitartást kívánunk a munkájukhoz!
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Farsang és a farsangi népszokások

A február nem tartozik a legnépszerûbb hónapok közé,
mégis szép emlékeket gyûjthetünk be ilyenkor is, mert javá-
ban tart a báli szezon, egymást követik a farsangi rendezvé-
nyek. A farsang a karácsonyi ünnepkör végén, vízkeresztkor
(január 6.) indul és a húsvéti ünnepkor kezdetéig, hamvazó-
szerdáig (változó idôpont) tart. A kereszténység elôtti idôkbôl
származó farsangot az „erkölcsös” 16. és 17. században nem
eredete, hanem bujaságot szimbolizáló szokásai miatt tiltották,
azonban a reformáció-ellenreformáció szellemi légköre sem
volt elegendô a hagyomány felszámolásához. A farsang jelleg-
zetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötôdik
hozzá jelentôs vallási ünnep, alapvetôen a gazdag néphagyo-
mányokra épül. A farsang azon kevés népszokásaink egyike,
amely életben maradt a múlt században és életképesnek bizo-
nyul a 21. század kezdetén is.

A középkori Magyarországon a farsangot nemesi, polgári és
népi kultúrában egyaránt megünnepelték: míg a királyi udvar-
ban karneválokat tartottak, addig a városokban és a falvakban
fársángot. A magyar nyelvben – szemben a legtöbb európai
nyelvvel – a farsang szó nyert létjogosultságot a karnevál he-
lyett. A német eredetû „fasching” szóból származó kifejezés
jelentése húshagyókedd, ami az ünnep végére, a húsvétot me-
gelôzô böjt kezdetére utal. (A karnevál jelentése valószínûleg
ugyanez: „carne” és „vale” fordítása „hús, Isten veled!”) A
farsang hazája Olaszország, leghíresebb a velencei karnevál.
Magyarországon a leglátványosabb farsangi alakoskodás a
mohácsi busójárás. A busók fából faragott álarcokban jelennek
meg, mozgásuk, viselkedésük rituálisan meg van szabva. A
maszkos alakoskodás játékai és a felvonulások mellett fontos
eseménye a farsangnak az evés-ivás és a mulatozás. Bizonyos
húshagyó keddi szokások a farsang, illetve az egész tél elmúl-
tát jelzik, pl.: farsangtemetés. A telet jelképezô bábot vízbe
fojtották vagy elégették. A farsanghoz számos termékenység
és terményvarázsló cselekmény és hiedelem kapcsolódik, pl.:
a farsangi mulatságon nagyokat kell ugrani, hogy nagyra
nôjjön a kender, a húslevesbe
ugyanezen célból hosszú laskát
kell fôzni. Sokfelé húshagyó ked-
den kell a vetni való kukoricát le-
morzsolni, vagy a szôlôs négy sar-
kán egy-egy tôkét megmetszeni.
Akárcsak kisfarsangkor, nagyfar-
sang idején is szabad a tánc, a bá-
lok szervezése és a házasságkötés,
tulajdonképpen a húsvétot me-
gelôzô negyven napos böjt elôtti
féktelen mulatozás idôszaka. A
szokásjogon alapuló merev szabá-
lyok pár hétre megszûnnek létezni,
a világ kifordul önmagából.
Tetôpontját a hamvazószerdát me-
gelôzô héten éri el, az utolsó napok jelentôségét bizonyítja,
hogy minden egyes napnak külön elnevezése alakult ki a ma-
gyar nyelvben. A párválasztás mellett a farsang lényege a sza-
bályok felrúgása és kigúnyolása, amelyet jól példáz a követ-
kezmény nélküli bolondozás az álarc névtelensége mögött.
Európa szerte elterjedt szokás, dramatikus játék. 

Farsang farka: a böjtkezdô hamvazószerdát megelôzô
szombattól húshagyó kedd estig tartó, különösen heves vígas-
ságokkal teli idôszakot hívja így a népnyelv.

Farsangtemetés vagy téltemetés: húshagyókedden általá-
ban szalmabábut (kiszebáb) vagy koporsót égettek, jelképesen
lezárták a farsangot és a telet. 

Házassághetek: a farsang néhány évszázaddal ezelôtt min-
denütt az esküvôk idôszaka volt. Ilyenkor kellett párra lelnie

minden eladósorban levô
lánynak. Nagy szégyen
volt, ha úgy jött el a hús-
hagyó kedd, hogy a lány
nem került fôkötô alá. 

Hamvazószerda: A
hamvazószerda a farsangi
idôszak utáni elsô nap, a
húsvét ünnepét megelôzô
40 napos böjt kezdete. 

Húshagyókedd: Hús-
hagyó kedd mozgó ün-
nep, a farsang utolsó nap-
ja. Nevét onnan kapta,
hogy régen a másnapján -
Hamvazó szerdán -
kezdôdô negyvennapos
húsvéti böjti idôszak tel-
jes hústilalommal járt.
Mise elôtt a pap megszen-
telte a hamut, majd az
eléje járuló hívek homlokát megjelölte vele. Közben a követ-
kezô mondatot mondta: Emlékezzél meg ember, hogy porból
lettél és porrá leszel.

Asszonyfarsang: az asszonyok mulatsága farsang alkalmá-
val. Az asszonyok közös összejövetelén a férfiak nem vehet-
tek részt. 

Bakkuszjárás: a felvidéki legények húshagyókeddi alakos-
kodása, adománygyûjtô felvonulása volt. 

Balázsolás: A farsangi idény vége felé közeledve ez az ün-
nep jó lehetôséget biztosít egy újabb jelmezes felvonulás szá-
mára, melynek célja az adománygyûjtés és az új diákok isko-
lába toborzása. Az adományként kapott szalonna, zsír, bab, to-
jás, az iskolai tanítót illette, aki cserébe megvendégelte diákja-
it. Mondhatni, egyfajta segítség volt ez a szegény tanítónak. 

Batyubál: farsangkor tartó kü-
lönleges közösségi mulatság, aho-
va a meghívottak mindegyikének
kötelezô valamiféle ételt és italt
vinni, amibôl aztán mindenki „a
készlet erejéig” szabadon fo-
gyaszthat.

Farsangi ételek: kiadós húséte-
lek, kocsonya, disznóhús, ciberele-
ves, káposzta, farsangi fánk. A
megmaradt ételt kiszárították és az
állatok ételébe szórták.

Farsangi recept: Farsangi ap-
ró fánk

Elkészítési idô: kb. 60 perc 
Hozzávalók 4 személyre: 5 dkg

vaj, 15 dkg liszt, 5 dkg cukor, 4 tojás, 1 citrom reszelt héja, só,
porcukor, olaj.

Elkészítése: A vajat egy csipet sóval és a lereszelt citrom-
héjjal egy edénybe tesszük, felöntjük 7,5 dl vízzel, és össze-
forraljuk. A tûzrôl levéve hozzáadjuk a lisztet, simára dolgoz-
zuk, majd visszatesszük a tûzre és folytonos keverés mellett
addig fôzzük, amíg el nem válik a tészta az edény falától. Ek-
kor levesszük a tûzrôl és hozzáadjuk a cukrot. Egy ser-
penyôben felhevítjük az olajat, és kiskanállal beleszaggatjuk a
tésztát. Arany pirosra sütjük mindkét oldalát, majd szûrôka-
nállal kivesszük, szalvétával kibélelt tálba, tálcára tesszük,
hogy a felesleges olajat felszívja. Még melegen meghintjük
porcukorral, és azonnal kínáljuk.

-momoka-
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Filmajánló

Könyvajánló

Alkonyat
Bella Swan (Kristen Stewart) mindig is különbözött a többiektôl. Nem vegyült el a korabe-

liekkel, nem követte a trendeket és nem igazán foglalkoztatták az osztálytársai. Mikor
édesanyja újraházasodik és Bellát elküldi apjához, aki egy Forks nevû kisvárosban lakik, a
lány nem nagyon vár változást az új helytôl. A dolgok mégis fordulóponthoz érnek, mikor
megismerkedik a titokzatos és feltûnôen jóképû Edward Cullennel (Robert Pattison), aki
egyáltalán nem olyan, mint a többi fiú. Intelligens, szellemes és mintha egyenesen a lelkébe
látna. Hamarosan szenvedélyes és meglehetôsen szokatlan kapcsolat alakul ki köztük.
Rendkívül szokatlan, ugyanis Edward tényleg nem olyan, mint a többi fiú: puszta kézzel ké-
pes megállítani egy mozgó autót, s nem mellesleg 1918 óta egy percet sem öregedett. Halha-
tatlan, mint a vámpírok. Közéjük tartozik. De nincsenek hegyes szemfogai és nem iszik em-
beri vért sem: családjával más életmódot választottak. És Edward úgy érzi, Bella az a lány,
akirôl az elmúlt 90 évben álmodott: egy lelki társ. De minél közelebb kerülnek egymáshoz, a
fiú annál nehezebben irányítja a benne fortyogó vad ösztönöket, melyeket a lány illata hív elô.
S a dolgok még rosszabbra fordulnak, mikor megjelennek a városban a Cullen család ôsi
ellenségei…

Leslie L. Lawrence: Nebet Het, a halottak úrnôje
„Megfordultam, és lassú nyugodt futással elindultam a sikátor másik vége felé. Egészen addig futot-

tam, amíg hangos puffanással le nem hullott valami az orrom elé az útra. Éreztem, hogy nyilall az ol-
dalam, mintha ki tudja, hány mérföldet szaladtam volna. Megtorpantam, és lenéztem a lábam elé. Fe-
kete, négyszögletes valami hevert elôttem a porban; nagyjából akkora, mint egy macska. Lehajoltam,
és futólag végigpillantottam rajta. Pólya, tekercsek, vicsorgó fogak, tátott száj, szôrtelen fej. Egy
macskamúmia vigyorgott rám a holdfényben.

Lihegve kiegyenesedtem, és a sikátor vége felé lestem. Két karcsú, fehérruhás alak közeledett fe-
lém; kezükben papiruszból font kötél, hurokkal a végén. Villámsebesen fordítottam hátra a fejem. A
másik irányból is két fehérruhás tartott felém a kötélhurokkal. Mögöttük ott lebegett, félig a levegôben
a fehér asszony: Nebet Het istennô.”

John C. Lendvay az amerikai magánzsaru különös feladatot kap: egy hamis múmia titkairól kell le-
rántania a leplet, vagyis inkább a pólyát. Ahogy egyre jobban belebonyolódik az ügybe és az egyipto-
mi kultúrába, sok piszkos dologról rántja le a leplet…

Stephenie Meyer: Alkonyat
Mersz szeretni? Az életed árán is? Forks

fölött mindig felhôs az ég. Bella Swan, az ér-
zékeny, zárkózott lány afféle önkéntes szá-
mûzetésre ítéli magát, amikor ide költözik
apjához. Bella alapjáraton is mágnesként
vonzza a bajt, ezúttal azonban nem csak a
„mindennapi” csetlések-botlások fenyegetik.
Hanem ô… ô, akinek aranyszín szeme van,
titokzatos, szeszélyes, kiszámíthatatlan, fé-
lelmet keltô és biztonságot sugárzó. ô, akit
Edwardnak hívnak, mint valami ódivatú re-
gény hôsét. ô, aki megmenti az életét. ô, aki
mégis a legnagyobb veszélyt jelenti Bella

számára. Az indián rezervátumban furcsa, félelmetes mesék kerin-
genek. És egy nap a legenda megelevenedik…

A szerzôrôl: Stephenie Meyernek már nálunk is kultusza van,
noha ez az elsô magyarul megjelenô könyve. Alkonyat (Twilight)
címû regényével üstökösként robbant be az amerikai irodalmi elit-
be úgy, hogy közben tinédzserek és felnôttek millióit hódította
meg. A könyv második része várhatóan áprilisban jelenik meg ma-
gyarul.

Twilight – A földkerekségen mostantól az Alkonyat a szerelem
napszaka!

Michael Crichton:
Ôslénypark

A Földre visszatértek a gigantikus, ragadozó
ôslények... John Hammond amerikai milliomos
egy déltengeri dzsungelszi-
geten „ôslényparkot” ren-
dez be. A világ legkiválóbb
genetikusai és paleontro-
pológusai ôslénymaradvá-
nyok, csontleletek alapján
újraalkotják a földtörténet
hajnalán élt hatalmas vad-
állatok és madarak génál-
lományát, majd mestersé-
ges megtermékenyítés út-
ján benépesítik a parkot.
De hiába a számítógépes
tervezés, a tökéletesnek
hitt biztonsági rendszer, az ôsállatkert avatása elôtti
napokban a szigeten elszabadul a pokol. A
meddônek hitt ôslények ugyanis szaporodnak és
kisméretû agyuk is meglepôen ravasznak bizo-
nyul...



Mi is fontosnak tartjuk a fiatalok minôségi oktatását, hiszen tudjuk, a
mai egyetemistákból, fôiskolásokból és középiskolásokból hamarosan a
jelen szakemberei lesznek.

Az .A.S.A. magyarországi érdekeltségébe tartozó vállalatok a korábbi
évekhez hasonlóan idén is jelentôs összeggel támogatják a kiválasztott
szakképzô intézményeket. A támogathatók körét a szakképzési hozzájá-
rulásra vonatkozó törvény határozza meg. Ezen belül az intézmények
kiválasztásánál elsôsorban a környezetvédelmi szakemberek utánpótlá-
sát biztosító egyetemeket és fôiskolákat részesítjük elônyben, ugyanak-
kor igyekszünk a helyi közösség életéhez is pozitívan hozzájárulni a he-
lyi szakképzô központok támogatásával.

Az .A.S.A. magyarországi cégcsoportja a 2008-as gazdasági év alap-
ján a támogatást az alábbi intézményeknek nyújtja: 

❖ Károly Róbert Fôiskola Környezetgazdálkodási és Agronómiai
Tanszék; 

❖ Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi
Kar; 

❖ Szent István Egyetem Mezôgazdaság-és
Környezettudományi Kar és 

❖ Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szak-
képzô Központ Kht., amelyhez a gyáli Eötvös Jó-
zsef Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola is tartozik, így
közvetetten ezt a gyáli középiskolát is segíteni tudjuk.

Kívánunk az intézményeknek sok sikert, a fiataloknak eredményes
felkészülést a vizsgákra és az azt követô munkavégzésre.

RT
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Hosszabb ügyfélfogadás
az .A.S.A. telephelyén

A fogyasztóvédelmi törvény
elôírásainak megfelelôen az .A.S.A.
Magyarország Kft. vezetése a la-
kossági ügyfélszolgálat rendjét az
alábbiak szerint módosítja:

2009. február 1-jétôl a lakossági
ügyfélszolgálat minden hétfôn 8-
tól 20 óráig áll a lakosság rendelke-
zésére a vállalat gyáli telephelyén,
melynek címe 2360 Gyál, Kôrösi u.
53.

A kihelyezett mozgó ügyfélszol-
gálat rendje, valamint telefonos el-
érhetôségeink, e-mail címünk és
postacímünk változatlan. 

Munkatársaink készséggel állnak
rendelkezésükre!

Kérdéseikkel, kérjük, fordulja-
nak ügyfélszolgálatos munkatársa-
inkhoz:

06-29/540-244,
06-29/540-245

vagy 06-29/540-265;
vevoszolgalat@asa-hu.hu;

postacím:
2360 Gyál, Kôrösi u. 53.

RT

2008.-ban kiadtak egy Kormány rendeletet, a 176/2008.
(VI.30.) számút, amely az épületek energetikai jellemzôinek
tanúsításáról szól. A kormány rendelet 2009. január 1-jén lé-
pett hatályba. Erre azért hívnám fel az építtetôk és a lakosság
figyelmét, mert a használatbavételi engedély kiadása e nélkül
nem lehetséges, csatolni kell a kérelemhez. 

A rendelet alkalmazási köre
1. § (1) E rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott ese-

tekben és a (2) bekezdés szerinti kivételekkel a jogszabályban
vagy a technológiai utasításban elôírt légállapot, illetve kom-
fortállapot biztosítására energiát használó épület energetikai
jellemzôinek tanúsítási eljárására kell alkalmazni.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:
a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületû épületre;
b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
d) a hitéleti rendeltetésû épületre;
e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a

jogszabállyal védetté nyilvánított (mûemlékileg védett, helyi
építészeti értékvédelemben részesült) területen lévô épületre;

f) a mezôgazdasági rendeltetésû épületre;
g) azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából

származó belsô hônyereség a rendeltetésszerû használat
idôtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fûtési idény-
ben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;

h) a mûhely rendeltetésû épületre;
i) a levegôvel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tar-

tózkodás célját szolgáló - sátor-
szerkezetekre.

(3) Az épület energetikai jel-
lemzôit e rendelet elôírásai sze-
rint - amennyiben nem rendel-
kezik érvényes energetikai ta-
núsítvánnyal - tanúsítani kell a
rendelet hatálya alá tartozó

a) új épület építése;
b) meglévô épület (önálló rendeltetési egység, lakás)
ba) ellenérték fejében történô tulajdon-átruházása, vagy
bb) egy évet meghaladó bérbeadása;
c) 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületû hatósági ren-

deltetésû, állami tulajdonú közhasználatú épület
esetén.
A tanúsítást végzô személyérôl a 176/2008. (VI.30.) Korm.

rendelet 9.§-a rendelkezik. Az ezzel foglakozók névsorát a
Magyar Építész Kamara honlapján a www.mek.hu internetes
oldalon lehet lekérdezni.

A Kormány rendelet rendelkezik arról is, hogy ezért a szol-
gáltatásért mennyit lehet elkérnie a szakembernek. Erre a
176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet 10.§-a szól.

Amennyiben kérdés merül fel a Kormány rendelettel kap-
csolatban hívjanak a 29/317-131-es telefonszámon, vagy ke-
ressenek fel ügyfélfogadási idôben.

Dodek Andrea - építésügyi elôadó

Az épületek energetikai jellemzôinek tanúsításáról

Az .A.S.A. támogatja a fiatalok oktatását

Ügyfélfogadási idô:
Hétfô: 13–16

Szerda: 8–12 és 13–17
Péntek: 8–12
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Élménybeszámoló az Ócsai tájvédelmi körzetben tett kirándulásról

Helyesbítés a novemberi Agorával kapcsolatban
A novemberi Agorában, a TÖKFESZTIVÁL támogatók névsorában Bodnárné Takács Mónika 

neve is szerepelt, ezt helyesbítenénk:
„Az MSZP felsôpakonyi helyi szervezete képviseletében BODNÁRNÉ TAKÁCS MÓNIKA”

Köszönettel: Mesevár Óvoda

Mint ahogy már hírül adtuk, pályázaton elnyertük a ZÖLD
ÓVODA címet 2008. szeptember 26-án. Szerintem eddig is
azok voltunk, csak hivatalos papírunk nem volt róla. Azokat
az alapelveket, értékrendet, szokásokat, magatartási formákat,
szabályokat ugyanis, amelyek ennek a címnek az elnyeréséhez
szükségesek, nem lehet egyik napról a másikra kialakítani.

Elmondanám, hogy semmi különleges dolgot nem találtunk
fel, sem ki, csak azt tettük és tesszük mind a mai napig amit a
jó érzésünk diktált és diktál. Mindig szem elôtt tartottuk: „a
szavak tanítanak, a példák magukkal ragadnak” elvet. Hosszú,
kitartó munkával, töretlen lelkesedéssel adtuk tovább évrôl-
évre azt gyermekeinknek, amit szüleinktôl, tanárainktól, a kö-
rülöttünk élô egyszerû emberektôl kaptunk. A természet, ezen
belül a környezetünk megbecsülését, szeretetét, tiszteletét. Mi
óvónôk ebben az óvodában kezdettôl fogva „hozott anyagból
dolgozunk”! (Bennünk van ez a szeretet, megbecsülés és tisz-
telet.) Nem csoda hát, hogy gyermekeinket is ebben a szellem-
ben neveljük.

Hála Istennek megvan hozzá minden adottságunk. A szép,
erdôkkel körülvett falunk, az állatokat kertjeiket és házuk táját
gondozó, szépítô lakótársaink és a bennük lévô, ki nem mon-
dott példamutatás, a másokat is erre ösztönzô igényesség.

A Neszepisze csoport nevét Fésûs Éva mesehôsérôl, egy kis
vadmalackáról kapta, a sok közös tulajdonság miatt. Régóta
nagy erdôjáró, túrakedvelô csapat. Nem riad vissza semmilyen
kihívástól, edzett, minden iránt érdeklôdô, mindenre kapható,
amolyan „belevaló” társaság. Szeretik az erdôt, az állatokat és
azt a sok-sok titkot, érdekességet amit az rejteget, és amibôl
minden kirándulás alkalmával felfedezhetnek, egyet-egyet.
Éppen ezért óriási örömöt jelentett számunkra, hogy 2008. no-
vember 19-én, mi mehettünk el a kirándulásra, az ócsai tájvé-
delmi körzetbe, melynek lehetôségét a zöld óvoda pályázatán
nyertük (ingyen busz, tanösvény bejárás, tájház látogatás).
Több ilyen ajándék út is lesz, amit a késôbbiekben fog óvo-
dánk kihasználni.

A kirándulás próbatétel és nagy élmény is volt számunkra
több szempontból. A szülôket tájékoztattuk a programról (ér-
kezés az óvodába 7.30 körül, busz indulás 8.15 és 8.30 kö-
zött), és arról, hogy melegen, gyalogolásra alkalmas cipôbe
öltöztessék a gyermekeket. A hátizsákban legyen egy kis inni-
való és esôkabát. Ennivalót ne csomagoljanak. Indoklás: Út-
közben nincs lehetôség a zsákocska tartalmának kicsomagolá-
sára és alapos visszacsomagolására. Egyébként sem lesznek
éhesek, mert indulás elôtt eszünk, ebédre itthon vagyunk. Egy
kis ropogtatnivalót, almát, az óvó nénik mindenki számára
visznek a saját csomagjukban, és mindazt ami egy ilyen rövid
kiránduláshoz szükséges. Kihangsúlyoztuk az óvodába érke-
zés idôpontjának betartását több ok miatt. Az értünk érkezô
busz egy másik óvoda gyermekeit is szállítja, ezért nem tud
várakozni, megadott idôpontra várt minket a tájház két prog-
rammal, ebédre pedig vissza kellett érnünk nekünk és a másik
óvoda gyermekeinek is.

A kirándulás napján a gyerekek és az óvó nénik nagy izga-
lommal érkeztek az óvodába (utóbbiak még az esetleges meg-
lepetésekre is felkészülve, mint ahogy annak lennie kell). Nem

is nagyon játszottak, az elôttük álló esemény foglalkoztatta
ôket, errôl beszélgettünk. Mi óvó nénik ismét elmondtuk,
hogy mire kell vigyázni (védett növényhez nem nyúlunk, ös-
vényen haladunk stb.). Reggeli után az öltözködésnél azonban
kiderült, hogy több hátizsák tartalma a megengedett mértéket
és értéket is meghaladja. Átrendezés szükséges, mégpedig
úgy, hogy a lelkesedés ne sérüljön.

Óvónô: - Mindjárt itt a busz !
- Gyerekek! Ha a buszra felszálltunk együtt maradunk, ha

leszálltunk akkor is együtt maradunk.
Ha a busz nem jön, akkor is együtt maradunk - itthon -. És a

busz nem jön, még háromnegyed óra múlva sem. Találgatunk.
Hol tévedhetett el? (Mert, hogy egyáltalán nem jön, az
eszünkbe sem jutott. Az nem lehet, ilyen készülôdés mellett!)

De ha mégis? Hát bevetjük magunkat a felsôpakonyi dzsun-
gelbe! Akkor is megmutatjuk! A gyerekeknek nem lehet csaló-
dást okozni! Ekkorát legalábbis nem! A Neszepisze nem adja
fel! A Katica sem! Hát az óvó néni? Az meg végképp nem!
Míg ezen meditáltunk, Éva óvó néni már nemcsak a földiek
telefonszámát hívta, hanem az égiekkel is tárgyalt, mert az
elôbbieket el sem érte, vagy ha igen nem tudtak semmirôl.

A gyerekekkel visszamentünk az aulába, ôk mit sem
törôdve a bonyodalommal, elôvették a jó kis hazait és jóked-
vûen kortyolgattak, beszélgettek, nevetgéltek, múlatták az
idôt. Ez utóbbiból a várakozást tekintve úgy tûnt, bôven van.
Elôbbre tekintve már vészesen kevesebb. (magára a program-
ra maradt idôbôl)

A gyerekek segítséggel, vagy azt meg sem várva visszapa-
koltak a hátizsákba. Mi óvó nénik a következô nagy lépésre
elszánva magunkat (ti. öltözünk és megyünk valahová), már
majdnem kiadtuk a jelszót, mikor csoda történt! Az ajtón belé-
pett a maglódi zöld óvoda egyik óvó nénije és közölte, hogy
megérkeztek.

„Ember küzdj és bízva bízzál.” futott át az agyamon. Jut
eszembe: ma van a névnapom! Védôszentem Szent Erzsébet
sajnált meg?... Vagy mindez együtt?... Hála mindegyiknek!

A gyerekek töretlen jókedvvel, mintha mi sem történt volna,
szálltak fel a buszra. Rövidesen megérkeztünk az ócsai tájház-
ba, mely a ráismerés örömével hatott a gyerekekre. Tavaly a
gyermeknapi kiránduláson megtekinthettük belülrôl is a refor-
mátus templommal együtt. Két nagyon kedves hölgy fogadott
bennünket, látszott rajtuk, hogy szeretik a munkájukat, örül-
nek a jövevényeknek. Egyikük a túrázókat kalauzolta a tôze-
gen átvezetô ösvényen, a másikuk a tájházat mutatta be. Négy
lehetôséget kínáltak, a sorrendet mi választhattuk. Wc haszná-
lat, zsákocska bontogatás, túra, tájház látogatás. Mielôtt sza-
vazásra bocsátottuk volna a dolgot, a szükség törvényt bontott
(Éhesek, szomjasak nem lehettek, a várakozás a buszra a moz-
gás lehetôségét korlátozta, így egyértelmû volt a felsôpako-
nyiak döntése.) Wc-használat után a túra lehetôségét válasz-
tottuk, mint késôbb beigazolódott, jól döntöttünk.

Már az Ó-faluból kivezetô úton is sok érdekességet mutatott
a túravezetô! Pl. távolról a református templomot, mely úgy
magasodott a körülötte levô kicsiny nádtetôs házak fölé, mint
egy vár. Valóban ilyen szerepet is betöltött valaha. A törökök
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Ravasz Tamás

Filmajánló

A hercegnô
A XVIII. század végén játszódó kosz-

tümös dráma a meseszép és elbûvölô Ge-
orgiana Spencer (Keira Knightley) törté-
nete, aki korának legizgalmasabb szemé-
lyisége volt.

Míg szépsége és karizmája hírnevet
szerzett neki, extravagáns ízlése, hajlama
a szerencsejátékra és a szerelemre hír-
hedtté tette. Ifjan ment hozzá a nála jóval
idôsebb, a felsôbb körökbe bejáratos De-
vonshire herceghez, akinek gyerekeket
szült. Georgiana egyszerre vált a kor di-
vatikonjává, odaadó anyává, a politikai
közélet eszes résztvevôjévé, és a köznép

imádatának tárgyává. Ám történetének
velejét mégis a szerelemért folytatott két-
ségbeesett küzdelem adja.

Szenvedélyes és elátkozott viszonya
Grey grófjával, valamint a szerelmi há-
romszög férjével és legjobb barátnôjével,
Lady Bess Fosterrel együttesen teszik
Georgiana Spencer történetét a hírnévrôl,
dicsôségrôl, és az igaz szerelem utáni
vágyról szóló nagyon is mai mesévé.

A hercegnôben is ott kísért Lady Di
szelleme, a XVIII. századi nemes hölgy
ugyanis az 1997-ben elhunyt Diana egyik
felmenôje.

Józsa Anett

Kedves Tamás, itt ülsz fiatal felnôttként, nemrég fejezôdött be az „Apa-
föld” címû film forgatása, ahol te játszottad a fôszerepet. Mondhatjuk,
hogy színész vagy?

Igen, mondhatjuk. Az elsô fôszerep után már a kezdô színész kategóriába tar-
tozol.

Azok kedvéért, akik még nem hallottak a filmrôl, mesélj egy picit róla!
A film egy igaz történet alapján készült, egy apa, és fia kapcsolatát dolgozza

fel, egy kamaszdráma. A fôszereplô fiú sok év után viszontlátja börtönviselt ap-
ját, igyekeznek megtalálni a közös hangot, több-kevesebb sikerrel.

Mi volt a legjobb és a legrosszabb a forgatáson?
Olyan nincs, hogy „legrosszabb”, az volt a rossz, hogy másfél hónapig nem

láthattam a családom, másfél hónap állandó munkából állt, ez minden energiá-
mat felemésztett, de mégis, egy sikeres és boldog másfél hónapot tudhatok ma-
gam mögött.

És a legjobb?
A legjobb az volt, hogy a jó hangulat mellett profi színészektôl tanulhattam,

ilyen például Derzsi János (Londoni férfi) és Bicskey Lukács ( Argo).
Számítasz felkérésekre?
Igen, nagyon bízom benne, jó kilátásaim vannak a 2009-es évre, majd meglát-

juk, hogy mik fognak megvalósulni.
Mikor kezdtél el érdeklôdni a színészet iránt?
Kiskorom óta láttak bennem valami fantáziát, és nyolc évesen regisztráltam le

az elsô filmügynökségnél.
Milyen szerepeid voltak ez elôtt?
Sok statisztaszereppel kezdtem, például az Evitában, a Jákob a hazug-ban,

stb., de ezek mellett kilencévesen megkaptam az elsô társfôszerepemet, egy Mó-
ricz Zsigmond regény alapján készült narrátoros kisjátékfilmben. Ezek után jött
két reklámfilm, majd hosszas szünet után a Hídember illetve a Hell Boy 2, majd
végül ez a fôszerepem.

Melyik volt a kedvenc filmed?
Egyértelmûen az Apaföld, mert ez volt az elsô nagy kihívás.
Van kedvenc színészed?
Nincs kedvenc színészem, viszont nagyon sok színész van, akit kedvelek.
Mikor láthatjuk a filmedet a mozikban?
2009 nyarán kezdik játszani az Art mozikban, de a 40. Magyar Filmszemlén

is vetítik.
Mi lenne számodra az ideális karakter? Úgy értem a szuperhôs, a maffió-

zó, vagy maga Rómeó?
Nem tudom, szeretném minél több arcomat megmutatni. Játszanék szívesen

macsó szívtiprót, de egy negatív szereptôl sem állnék el.
Józsa Anett

Az Apa frissen szabadul a börtönbôl
azzal az elhatározással, hogy új életet
kezd és megpróbál átadni valami ér-
tékrendszert a fiának. Vásárol egy
darab földet, amin szôlôt akar telepí-
teni. A Fiú életébe, aki súlyos apahi-
ánnyal éli végig kamaszkorát, hirte-
len újra betör a hús-vér Apa, a vala-
mikori Isten, ám mostani szándékai
komoly ellenállásba ütköznek. Mind-
az, amit az Apa tesz vagy képvisel, a
Fiúban totális elutasításra talál. Sú-
lyosbítja a helyzetet a Fiú nagynénje,
Ági jelenléte, akivel az Apa szexuális
kapcsolatot alakít ki. A Fiú egy tragi-
kus, passzív apa-gyilkosságba sodró-
dik.

A film archaikus képein apa-fiú-
föld szentháromságát látjuk 

megelevenedni

Ravasz Tamás 20 éve lakik 
településünkön

A külföldi kritikusok Gene Moskowitz díját Nagy Viktor Oszkár Apaföld címû filmje kapta 
a 40. Magyar Filmszemlén. A filmben egy köztünk (Felsôpakony) járó személyt ismerhetünk fel, 

név szerint Ravasz Tamást, aki a film fôszerepét - a fiút - személyesíti meg. 
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Gyáli rendezvények

Darumadár Nyugdíjas Klub életébôl

„Ha tudni akarod az ország sorsos állapotját, te-
kints Remete Szent Pál rendjére. Ha számukat fogy-
ni látod, tudd meg, hogy az országnak is rosszul áll
a szénája, de ha ôket növekedni látod, tudnod kell,
hogy az ország is felemelkedôben van.”

E szavak Pázmány Pétertôl származnak. 2009.
február 23-án (hétfôn) este 6 órakor kezdôdik a Pá-
los Rend szerzeteseinek elôadássorozata Gyálon az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár-

ban. Az elsô elôadás a lelkiségrôl fog szólni, ahova
minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

A József Attila Baráti Kör 2009. február 27.-én
pénteken este 6 órakor az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtárban megkezdi idei rendez-
vénysorozatát. Ezen a napon József Attila szerelme-
irôl, szerelmes verseirôl lesz az elsô elôadás,
elôadó: Karizs Krisztina. Minden érdeklôdôt szere-
tettel várunk! 

AAAAddddóóóó    1111%%%%
Településünkön lévô szervezetek, amelyeknek adója

1%-át juttathatja.
Felsôpakony Jövôjéért Egyesület 

Adószám: 18699337-1-13
Felsôpakonyi Lurkók Nagycsaládos Egyesülete 

Adószám: 18685097-1-13
Darumadár Nyugdíjas Egyesület 

Adószám: 18701610-1-13
Pakonyi Palánták Közalapítvány 

Adószám: 18694150-1-13 
(Mesevár Napközi-otthonos Óvoda)

Egyenlô Esélyt Közalapítvány 

Adószám: 18676556-1-13
(Herman Ottó Általános Iskola)

Felsôpakonyi Faluvédô Egyesület 

Adószám: 18667792-1-13
Köszönjük a segítséget!

A novemberi választás után, december 4-én meg-
tartottuk az elsô vezetôségi ülést. Klubvezetônk,
Lôrentei Erzsike – az új és régi vezetôségi tagoknak
– testhez állóan kiosztotta a feladatokat, hogy ki-ki
tehetsége minél jobban kibontakozhasson, s a klub
élete mozgalmasan és szépen alakuljon, minden a
tagok megelégedésére legyen.

Késôbb, ezen a napon, a klubdélutánon Borbála
és Ferenc napot ünnepeltünk, ahol tagságunk szép
számmal volt jelen, s ahol nagyon gazdagon vendé-
gül láttak bennünket.

December 9-én reklámbemutatóval egybekötött
fürdôzésen – többen – vettünk részt Jászapátiban. A
fürdô nagyon kellemes volt, azonban megállapítot-
tuk: 50 fôvel ha elmennénk, a téliesített fürdôrész
kicsike lenne, s szardíniásdobozban éreznénk benne magunkat.

December 17-én a gyáli ôszidô Nyugdíjas Klub meghívására
elmentünk 20 fôvel az évzáró ünnepségükre, ahol az ünnepsé-
get a Mûvelôdési Ház vezetôje, Gazdik István, dr. Véghné Bá-
gya Ildikó képviselô s más magas rangú személyiség is megtisz-
telte jelenlétével.

A Klubunk énekkara nótacsokrot adott elô, és egy vidám pró-
zai jelenetet, nagy sikerrel.

A karácsonyi ünnepeket mindenki családja körében töltötte.
December 28-án mi is megtartottuk évzáró bálunkat, amely

fergetegesen jól zajlott, jól sikerült. 16 órakor kezdôdött, az ér-
kezések, elhelyezkedések és bemelegedés után rövid nótacsok-
rot adott elô a Darumadár kórusunk és a gyáli, meghívott ôszidô
Nyugdíjas Klub énekes tagjai. A mûsorunkat Fûziné Esztike és
Pekkerné Terike versei ékesítették. Kicsi zenés pihenônket tánc
után Musical-énekes vendégünk - a veszprémi színház tagja - ,
valamint „a mi VIK”-ünk is kitett magáért, csodálatos hangjával
kápráztatta el a megjelenteket. Késôbb Miki-basa és 2 fôs „há-
remhölgyei” társadalmi munkában meglepetésszámot produkál-
tak, jól megnevettetve a közönséget, még vacsora elôtt.

19 órakor mindenki elfogyasztotta a „Jóbarátok”étterem által
készített ízletes, bôséges vacsorát.

Kicsi ejtôzés elteltével egyszer csak megjelent a tûzijátékkal
megtûzdelt 5 emeletes oroszkrém-torta, amely az ünnepek után
túlterhelt gyomrunknak gyógy-balzsamként szolgált.

A bál, úgy érzem, mindenki megelégedésére, nagyon jól zá-
rult. A tagság még éjfélkor is vidáman ropta a táncot Norbi ze-
néjére, aki tudta mikor, milyen talpalávalót játsszon, hogy az
ünneplôk bírják szusszal s ne akarjon senki korán lefeküdni.

A 2008-as évet mi így búcsúztattuk az évzáró bálon. Kíván-
juk minden tagunknak és kívülállónak, hogy a 2009-es évet si-
kerekben gazdagon, egészségben, - még, ha szûkösen is – de
boldogan éljük meg!

Nagyon-nagy köszönet Fejes Lajosnak és Feleségének, hogy
így tudtunk ünnepelni, valamint Tóth Zolinak a fantasztikus
árubeszerzésért és mindenkinek aki hozzájárult segítségével
egész évben a nyugdíjasklub zökkenômentes mûködéséhez.
BUÉK!

2009. január 8-án megtartottuk az évben elsô vezetôségi ülé-

sünket, s az utána következô klubdélutánon az évzáró
bulinkról maradt italok mellett beszélgettünk. 16-án
többen részt vettek a gyöngyfûzôk kiállításán, ame-
lyen bámulatos alkotásokat láthattunk. Egyetlen Pi-
roskánkat verssel köszöntöttük.

17-én 36 fôvel elmentünk Cserkeszôlôre, ahol áz-
tattuk fájó ízületeinket. Nagyon szép idô volt, s min-
denki jól érezte magát. Sajnos azért nem telt meg a
busz, mert sok társunk megbetegedett.

A 22-i taggyûlésen már a tagdíjak beszedésével
foglalkozott Mózsikné Ilonka, amit folyamatosan
márciusig be lehet fizetni. Lôrentei Erzsike sok
egyéb program mellett ismertette az üdülési lehetôsé-
geket.

26-án 41 fôvel tudtunk elmenni az elsô Vitamin
nap fesztiválra – amelyet dr. Lenkei Gábor finanszírozott a
Papp László ARÉNÁBAN. A mûsor a szép korúak szívét-lelkét
melengette és mindenki nagyon élvezte a jól ismert sztárvendé-
gek elôadását.

29-én klubunk több tagja elment Újhartyánba, egy termékbe-
mutatóval egybekötött disznótoros farsangra. Ez a program is
jól sikerült. Sajnos ide sem tudott mindenki elmenni, aki jelent-
kezett, mert az influenza már több társunkat is megbetegítette.

Mindenkinek innen kívánok jobbulást és erôt a betegségek
legyôzésére.

Kovácsné Németh Ilona
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idejében menedékül szolgált az embereknek. Láttuk a kukori-
caföldön ráérôsen kószáló macskákat, melyek nem a jól vég-
zett emberi munkában gyönyörködtek, hanem az elhullott ku-
korica szemeket keresgélô egerekre vadásztak. Erre felé a leg-
több ház teteje nádból készült, elsôsorban azért, mert nagyon
sok termett belôle (ez a terület a Duna ártere volt), másodsor-
ban jó szigetelô volt.

Biztosan kitért más érdekességekre is, mert a sor közepén
haladva láttam, hogy jobbra-balra mutogat, a gyerekek pedig
tátott szájjal forgatják a fejüket, de én egy árva szót sem hal-
lottam belôle, a sor vége meg pláne nem. Megállásról pedig
szó nem volt. Az aszfaltozott út elfogyott, a sétának eddig sem
nevezhetô sebesség fokozódott. Egy eléggé nagy területen el-
terülô réten át vezetett az út a tôzegeshez. A talaj eléggé ned-
ves, sáros volt, a fû vizes. Megérkeztünk a tôzegeshez, amit
abból sejtettünk, hogy láttuk a tájvédelmi körzetet hirdetô táb-
lát és elolvastuk a feliratot.

A túrát vezetô néni elôzô életében tündér, vagy balett tán-
cosnô lehetett, mert úgy száguldott, hogy a lába csak néha érte
a földet, majd késôbb a zsombékot. /az igaz, hogy a megadott
idôponttól eltérôen sokat késtünk - nem a mi hibánkból - a
tempó mégis egy kicsit gyorsnak tûnt/ Biztosan azért tartotta
ezt a sebességet, hogy minél többet mutasson meg nekünk a
táj érdekességeibôl. Szerintem észre sem vette, hogy a
felsôpakonyi Neszepisze és Katica csoport tagjai nem a növe-
kedésben megrekedt felsô tagozatosok.

Mindent megmutatott, elmagyarázott, idônként azért meg is
állt, fôként akkor, amikor látta, hogy egy kissé lemaradtunk.
Mi csak azért, hogy a báli cipôben érkezett gyereket a sárból
kiszedjük és a kissé nagyobb nadrág szára által felszedett sarat
a tájvédelmi körzetnek visszaadjuk. Szorult helyzetünkbôl ki-
keveredve nemcsak csupa sár, de ismét csupa fül és csupa-
szem voltunk, annál is inkább, mert a túravezetô néni éppen
névadó rokonaink szokásairól mesélt. Elmondta, hogy a vad-
disznók és malacaik nagyon szeretik ezt a tôzeges környéket
és jókedvvel csatangolnak, randalíroznak egy-egy nedvesebb
helyen, a nádasokkal körül vett fák alatt. Láttam a gyerekek
arcán, hogy tetszik nekik ez a feldúlt csatatér. Szemükkel a ná-
dast fürkészték, hátha felbukkan akár egy is közülük. Engem a
látvány erôsen emlékeztetett a csoportszobánkra játék után.

A nosztalgiázásból felocsúdva újult erôvel követtük a tôze-
ges világ tündérkalauzát, Erika nénit, aki bámulatos gyorsa-
sággal készítette el a békaszéket, a vidékre jellemzô fûszálak-
ból (szittyó). Mint mondta a libákat legeltetô gyerekek ezzel
múlatták az idôt jobb elfoglaltság híján. Tündér néni megen-
gedte, hogy rövid ideig páros lábbal ugráljunk a talajon azért,
hogy halljuk talpunk alatt miként döng a föld. Elmagyarázta,
hogy ezen a területen sok vízi növény volt. Ezek belerothad-
tak, belekorhadtak a talajba, ebbôl lett a tôzeg. Az ártér nyo-
mait láthattuk a körülöttünk lévô nádasokon is. Sok szép kései

virágot is mutatott,
amelyek csak itt lel-
hetôk fel, ezért a vé-
dett növények közé
tartoznak. A Katica
csoportosok (kati-
ca=isten bogárkája)
itt még elgyönyör-
ködtek volna egy ide-
ig (bár nekem úgy
tûnt, csak álcázzák,
hogy kissé gyors a
tempó), de a virágok-
ról felpillantva látták,
hogy tovább kell röp-
penniük.

A tôzegesbôl kiér-
ve egy hatalmas ná-
dason át vezetett az
utunk. Kalauzunk
magyarázatait csak a közvetlenül mögötte haladó Zsuzsi óvó
néni és még kb. 6-8 gyerek hallotta, akik ebbôl tovább adták
ami lényeges.

- Híd következik, figyeljetek a lábatok elé! - jött a hír el-
ölrôl. És valóban egyszer csak egy kb. 60-70 cm széles desz-
kákból készült ösvényen kellett tovább haladnunk egy jó dara-
bon. Annyira figyeltünk a lábunk alá, hogy meglepôdve vettük
észre, a híd alatt már igazi víz is van. Mindnyájan meglepôdve
bámultunk a vízre, mely jobbról és balról is körülvett. Egy pil-
lanatra megálltunk. A gyerekek azért, hogy bátorítást vételez-
zenek tôlünk felnôttektôl, mi meg azért, hogy felmérjük, há-
nyat kapjunk a hónunk alá.

Egy Neszepisze nem ijed meg a saját árnyékától, de még a
tükörképétôl sem!!! A túravezetô nénitôl ellesett balett-lépé-
sekkel lebbentünk át a még hátralevô rövid kis távon. Ezután
már csak a madárvárta állomáshelyen kellett áthaladnunk, ami
szintén érdekes volt számunkra. A madarakat itt gyûjtik be há-
lóval, gyûrût kapnak a lábukra, melyben megjelölik mikor
mentek el. Ez nem fáj nekik, mert hozzáértô, állat- és termé-
szetvédô emberek fogják be ôket. Nyáron itt táborozási le-
hetôség is van az érdeklôdô gyermekek számára. A tanösvény
végén várt bennünket a busz, mellyel kiinduló állomásunkhoz,
a tájházhoz érkeztünk vissza. Szerintünk rekordidôt gyalogol-
tunk, 50 perc alatt tettük meg 5 – 7 éves gyerekekkel a 1,8km-
es utat úgy, hogy azok figyelme egy percig sem lankadt, sôt a
madárvártától a buszig még futottak is.

A tájházhoz érve tündérvezetônk elköszönt tôlünk, beveze-
tett a jó meleg vendégházba ahol kényelmesen elfogyaszthat-
tuk a még ki nem folyt italunkat, az óvó nénik által szállított
csemegéket (gyümölcsöt, nasit) és kielégíthettük szükséglete-
inket.

Mindezek után a tájház alapos megtekintése következett
egy másik tündérrel, aki a kisebb gyerekek lelkét és tulajdon-
ságait is ismerte, de lehet, hogy még a katicákét és a vadmala-
cokét is. Nem haragudott ha kérdéseire „szarva közt a tôgyét”
válaszokat kapott egy-egy régi tárgy rendeltetését illetôen. Tü-
relmesen kiigazította, helyesbítette azokat.

Óvodánkból olyan gyerekek vettek részt ezen a kirándulá-
son, akik már két illetve három éve óvodások. Korukhoz mér-
ten elég sok mindent tudnak az elmúlt korok szokásairól,
használati tárgyairól. Egyetlen alkalmat sem mulasztunk el,
hogy ezeket bemutassuk, ezekrôl meséljünk. Nekik már nem
újdonság a petróleum lámpa, csikótûzhely, vaskályha, szenes
vasaló, kemence (és ez utóbbival való negatív élménye kis
Bencének). Ismerik a mozsarat, köcsögöt, bölcsôt stb. régi
használati tárgyakat. Tavaly nyáron már jártunk is a tájházban,
ennek berendezési tárgyai nem ismeretlenek gyerekeink szá-
mára. Ismétlés a tudás anyja, úgy gondoltuk mi felnôttek, nem

Készül a békaszék

„Leküzdöttük az akadályt!”
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árt ha még egyszer látják, leg-
feljebb a ráismerés örömével
hatnak. Mégis volt meglepe-
tés a számukra. Különbözô
népviseletbe (hétköznapi és
ünnepi) öltöztetett babákat
láthattunk életkorok és nemek
szerint. (ez a kiállítás már lát-
ható volt a III. tökfesztivál
idején is, de most már végle-
ges helyére az ócsai tájházba
költözött) Megtudhattuk mi-
lyen ruhát viseltek a kisfiúk,
kislányok, nagyobb fiúk, na-
gyobb lányok, eladó sorban
lévôk, fiatal házasok, közép-
korúak és idôsebbek. Igen-
csak eltátottuk a szánkat a bá-
bok láttán. Csupaszív tündér (a tájház kalauzolója) ezt kihasz-
nálva, megkérdezte két középkorú bábot felmutatva: Hogyan
köszönnétek Miska bácsinak és Mariska néninek? A mi jól ne-
velt gyerekeink egyszerre fújták: Sziíjaa Miska bácsi, sziíjaaa
Mariska néni. (Én rögtön sejtettem, hogy valami hiányossá-
gunk van a köszönési szokásokat illetôen a nevelés terén és ez
rögvest be is igazolódott.)

- Hát abban az idôben a gyerekek nem tegezhették a
felnôtteket, az idôsebbeket meg különösen nem. Csókolom
volt az elvárt köszönés a gyerekektôl. A felnôttek a napszak-
nak megfelelôen magázva köszöntötték egymást. - tudtuk meg
a kiállítást vezetô nénitôl. Én már annak is örültem, hogy a
„Helló” Miska bácsi nem hangzott el.

A régi bútorokkal és használati tárgyakkal berendezett ház-
ból kilépve, a csûrben folytathattuk tovább a szemlélôdést. A
gyerekek ámulva nézték a régi szerszámokat, melyekkel a pa-
rasztember mindennapi munkáját végezte. Itt megtudhatták,
hogy már az egészen kicsi gyerekek is dolgoztak, koruknak
megfelelô felelôsségteljes munkát végeztek. Ilyen volt a liba-
pásztorkodás, tehénôrzés, állatok etetése, a kisebb gyerek fel-
ügyelete, ebédszállítás az aratóknak, mezôkön dolgozó
felnôtteknek, kukorica darálás, morzsolás. Ez utóbbit saját
maguk is kipróbálhatták kézzel hajtható morzsolóval. Amikor
végeztek a morzsolással, a nagyszájúbbak fölényesen megje-
gyezték: „Ez semmi, ez nem is fárasztó!” A vezetô tündér el-
mondta, hogy nem három csövet kellett lemorzsolni, hanem
három zsákkal. Itt egy kicsit meghökkentek, de még jobban
akkor, mikor arról hallottak, hogy a kukorica nemcsak az álla-
tok és az emberek eledeléül szolgált, hanem büntetô eszköz is
volt. No, itt már én is bekapcsolódtam az ismeretnyújtásba. A
kukoricaszemeken való térdelés ugyanis nekem is személyes
élményem volt. Én és a két fiú testvérem egyáltalán nem vol-
tunk angyali, jó gyerekek. Inkább azt mondanám rosszak vol-

tunk, mint az ördögök. Kisebb
csínytevésekért nadrágporolás,
sarokba állás, a súlyosabbakért
kukoricán való térdepelés járt,
idôarányosan. Amikor elmesél-
tem a gyerekeknek, hogy sok-
szor voltam rossz kislány és
kukoricaszemeken térdepelte-
tett az édesanyám engem és a
testvéreimet is, hirtelen csend
támadt. (No most ennek több
oka is lehetett. Vagy azért, mert
el sem tudták képzelni, hogy én
kislány is voltam, hogy rossz,
azt meg pláne nem, és hogy
még térdepeltem is, ez a kép
végképp nem állt össze a kis
fejükben.) Mikor felocsúdtak,

egyesek arcán elégedett, cinkos mosolyt véltem felfedezni,
másokon sajnálatot.

A vezetô néni felajánlotta kukoricára való térdepelés kipró-
bálási lehetôségét. Voltak, akik szabódtak, voltak, akik
könnyen ráálltak. Én pedig kifejezetten kértem, hogy tegyék
meg azért, hogy
érezzék át egy kicsit
milyen fájdalmas
dolog volt ez annak
a számára, akit ez-
zel büntettek. Per-
sze, hogy megtet-
ték, majd nevetve
közölték, hogy nem
is volt olyan rossz.
Hát errôl nekem tel-
jesen eltérô a véle-
ményem. Mégpedig
azért, mert egészen
más kalákában,
egymással beszél-
getve és nevetgélve
néhány másodper-
cig megtapasztalni
a kukoricaszemek
kellemetlen nyomá-
sát a térdünkön,
mint egyedül a sa-
rokban, elkövetett
bûneimet szánva-
bánva azon töprengeni, mikor nyerek feloldozást.

A kirándulás ezzel együtt nagyon nagy élmény volt. Gyer-
mekeink mind fizikailag, mind szellemileg jól fel voltak ké-
szítve a program végrehajtására, az ismeretek befogadására és
megértésére. Jókedvûek, figyelmesek, vidámak voltak és fá-
radhatatlanok. Mi óvó nénik (Éva, Zsuzsi, Erzsi) nagyon büsz-
kék voltunk rájuk. Kicsit furán köszöntek el a két ismeretköz-
vetítôtôl, akik a program végére egészen közel kerültek hozzá-
juk. Valahogy így: szií…csó.ó.ókolom, amit ôk kedvesen
megmosolyogtak. (Miska bácsi és Mariska néni juthatott
eszükbe.) Mi óvónôk egy icipicit szomorkásak voltunk, mert a
vezetô nénik egy szóval sem mondták, hogy milyen karakán,
ügyes, okos társaság… Ha tovább gondoljuk, lehet, hogy egy
zöld óvoda gyermekeitôl ez a természetes!

A cikket írta: Bánki Erzsébet óvónô A fényképeket készítet-
te: Zsurka Zsuzsa óvónô A kirándulás kísérôje volt még: Sza-
lóki Éva Tünde óvónô

A kiránduláson 24 kisgyermek (20 Neszepisze, 4 Katica
csoportos) vehetett részt 3 kísérôvel.Sok régi kincset rejt a csûr!

Még a magasban is sok a látnivaló

Lemorzsoltuk a kukoricát, 
lehet rajta térdepelni
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Kedves Felsôpakonyiak!
Örömmel számolhatunk be arról, hogy január 18-án, immár harmadszorra is meg-

tartottuk az Attila utcai névnapot.
Az idô nem volt túl kegyes hozzánk, nagyon hideg volt, de a leleményes szer-

vezôink bográcsban fôzték a forralt bort, így a tûz mellett kicsit felmelegedhettünk. 
Sajnos a hidegre való tekintettel kicsit kevesebben jöttek el a megszokottnál, pedig

a zord idôjárás ellenére, megint nagyon jó hangulatban szürcsöltük a finom forralt
bort, ettük az ízletes sós és édes süteményeket. Persze a zéró toleranciára, és a gyere-
kekre való tekintettel volt meleg tea és üdítô is.

Télen amúgy is keveset találkozunk, ezért aztán volt bôven mirôl beszélni, rácso-
dálkozni arra, hogy mennyit nôttek a gyerekek.

Sajnálhatják, akik most nem voltak, mert egy igazán jó hangulatú, békés eseményt
hagytak ki.

Újra-és újra csak ajánlani tudjuk a többi utca lakóinak is, hogy szervezzenek ôk is
maguknak ilyen vagy hasonló összejövetelt, higgyék el, megéri.

Üdvözlettel, a két Attila utcai írnok: Cs. Judit és J. Judit

FELHÍVÁSFELHÍVÁS
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) regisztrációjára

Tisztelt Érdeklôdô!
Nagy örömünkre szolgál, hogy felhívhatjuk a vidék társadalmának

figyelmét a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megalakulására és a Há-
lózat által nyújtott új lehetôségekre. 

Magyarország vidéki térségeinek fejlesztéséhez a 2007-2013 kö-
zötti idôszakban eddig példa nélkül álló lehetôségek, eszközök és
források állnak rendelkezésre. Hazánkban az Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program (ÚMVP) megvalósítására összesen mintegy
1300 milliárd forintnak megfelelô forrás áll rendelkezésre munkahely-
teremtô és megtartó beruházásokra, a mezôgazdaság modernizáció-
jára, infrastrukturális-, szociális-, informatikai és egyéb helyi közössé-
gi célú fejlesztésekre.

A Hálózat nyitott fórum kíván lenni az agrárgazdaságban és vidék-
fejlesztésben érdekelt és érintett összes szereplô számára, így létre-
hozva egy információs és együttmûködési hálózatot.

Ki regisztrálhat?
· Regisztrálhat minden olyan természetes személy, vállalkozás,

helyi önkormányzat, egyház, köztestület és civil szervezet aki, vagy
amely aktívan részt kíván venni a vidékfejlesztésben, vagy egyszerû-
en csak érdekelt valamely vidékkel kapcsolatos témában.

Hogyan tudok regisztrálni?
· A regisztráció két egyszerû lépésbôl áll. Online megtehetô a

www.mnvh.eu honlapon, vagy a 131/2008 (X.1.) FVM rendelet 1. sz.
mellékletét képezô regisztrációs lap kitöltésével és a nyomtatvány
saját kezû illetve cégszerû aláírásával. Az aláírt Regisztrációs lapot
ezt követôen el kell juttatni postán, vagy személyesen a területileg il-
letékes, minden kistérségben elérhetô Helyi Vidékfejlesztési Irodába. 

Milyen kötelezettségekkel, költségekkel jár ez számomra?
· A Hálózathoz tartozásból nem származik semmiféle kötelezett-

ség, és költségekkel sem jár. Ez egy teljesen ingyenes szakmai fó-
rum!

Miért jó Nekem, ha a Hálózat tagjává válok?
· Újabb hasznos szakmai, üzleti kapcsolatokra tehet szert, miköz-

ben értesül a legfontosabb vidékfejlesztést érintô eseményekrôl, in-
formációkról. 

· Kiválaszthatja mely témában, szakterületben érdekelt, és így ki-
fejezetten az Ön érdeklôdési körének megfelelô információkat kapja
meg.

· A Hálózat megszervezi a szakmai tapasztalatcserét, tanulmányu-
takat és képzéseket. Tájékoztatást nyújt a vidéki szereplôk számára
a hazai és nemzetköz források által nyújtott fejlesztési lehetôsé-
gekrôl.

Van-e határidô, hol kérhetek bôvebb felvilágosítást?
· A jelentkezéseket folyamatosan várjuk a Helyi Vidékfejlesztési

Irodákban. A területileg illetékes iroda elérhetôsége: Sebestyén Má-
ria, Tel.: 0620/925 0128, Cím: Gyál, 2360. Kôrösi út 92. 

· Ezen kívül készült egy bôvebb kiadvány is a Hálózatról, amit onli-
ne meg tud tekinteni a

http://www.innoland.hu/ptPortal/index.php?mod=
news&action=showNews&newsid=9446&lang=hu címen.

FelsôpakonyiFelsôpakonyi
Faluvédô EgyesületFaluvédô Egyesület

Szeretnénk megköszönni minden kedves felsôpakonyi lakó-
társunknak eddigi segítségét, mellyel egyesületünket támogat-
ták. Beleértve a nekünk felajánlott adójuk 1%-át és a szá-
munkra utalt összegeket is. Továbbá szeretnénk megköszönni
az együttérzésüket és az erkölcsi támogatásukat is. A múlt évi
1% átutalása technikai okok miatt még késik, de azon va-
gyunk, hogy rendezôdjön. Szeretnénk megkérni a lakosságot,
hogy a Faluvédô Egyesület munkájában vegyenek részt. Vá-
runk mindenkit, aki segítene munkánkban tagként, támogató-
ként vagy pártoló tagként.

A 2009-es évben ismét felújítjuk a SZEM-mozgalmat. A
SZEM a szomszédok egymásért mozgalom. 

Továbbiakban is részt veszünk a bûnmegelôzésben és a tele-
pülés rendezvényeinek biztosításában.

Kérjük Önöket, ha tehetik idén is támogassanak adójuk 1%-
ával, melyet településünk közbiztonságának erôsítésére fo-
gunk felhasználni.

Segítségüket elôre is köszönjük. 
Felsôpakonyi Faluvédô Egyesület.

Számlaszámunk: 65500116-11000705

Szlávik István – Mobil: 06 70 337 1615

Felhívás Felsôpakony lakói számára!
Tisztelt felsôpakonyi lakók! Mi, gyáli fogyasztóvédôk ta-

valy megkezdtük Felsôpakonyon az Önök      fogyasztóvédel-
mi tájékoztatását és egyúttal fogyasztóvédelmi tevékenységet
az Önök érdekében. Ezt a Szabó Magda Könyvtár és Közössé-
gi Ház-ban végeztük és idén is ott fogjuk végezni. Ám mint az
AGORA községi újságban már elôzôen is jeleztük, sokkal
jobb lenne, ha ezt Önök, felsôpakonyiak tennék. Egyrészt
Önöknek nagyobb a települési helyismeretük, másrészt jobb,
ha valaki a saját ügyében önmaga lát el érdekvédelmet és így
harmadrészt önmaga válik tudatosabb fogyasztóvá. Azt is je-
leztük, hogy csak addig tudjuk mi gyáliak ellátni Felsôpako-
nyon a fogyasztóvédelmüket, míg idônk, energiánk engedi, de
be kell látni mindenkinek, hogy köztársadalmi munkára csak
végesen van ideje bárkinek is. Negyedrészt azt is be kell látni,
hogy az idôjárás is közbeszólhat, ahogy közbe is szólt már a
Gyál-Felsôpakony táv oda-vissza megtételében. Tehát kérjük,
hogy jelentkezzenek, alakítsanak ki saját fogyasztóvédelmi
szervezetet Önök Felsôpakonyon felsôpakonyiak!

Tisztelettel: gyáli fogyasztóvédôk!

Telefon: 06-20-5277701;
e-mail cím: OFE-GYAL@GMX.NET

Az Attila utca hivatalosan 2001-tôl
van Felsôpakonyon
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KATOLIKUS FILMKLUB
Ahol egy-egy film néhány jó jelenete után beszélgetéseket

kezdeményezünk. A klub keretén belül a Vizuális Biblia soro-
zat – Apostolok cselekedetei filmet néztük meg, ezekkel kap-
csolatban történtek az alábbi beszélgetések. Ennek aktualitá-
saként a januári Pálfordulást említeném.

Egy jó kezdeményezésnek tartom ezt a klubot, mivel a
résztvevôket közös gondolkodásra készteti, Felsôpakonyon is
követendô példaként ajánlanám.

1.a. SAUL MEGTÉRÉSE – Apcs. 9, 1-19 
Ajánló levél, damaszkuszi úton jelenés, bevezetés Damasz-

kuszba, Ananiás látomása Saulról, Saul látomása Ananiásról,
gyógyulás, keresztelkedés.

b. . MEGTÉRÉS ÉS KERESZTELKEDÉS 
/OSTOBASÁG! HALLUCINÁCIÓ! LÁTOMÁSOS KÉPZELETZAVAR!/ -

súgja az ördögi hang
– Miért üldözte Saul a Krisztus követôket olyan hevesen?
– Mert Krisztust az Isten Fiának tartották, és ez sérti a zsidó

egyistenhitet!
– Én csak azt nem értem, hogy miért mondja a látomásban

Jézus, hogy Saul ôt üldözi? - Hiszen a keresztényeket üldözi!
– Jézus korábban is mondta: Aki titeket üldöz, engem üldöz,

aki titeket hallgat, engem hallgat.
– Saul csak fényességet látott, vagy Jé-

zust személy szerint látta?
– Hát a leveleiben elmondja, hogy a Fel-

támadt Krisztussal találkozott! Csak ô látta,
a látását is csak ô veszítette el, a kísérôk
nem! Ananiás is mondja: „Jézus küld, aki
megjelent neked...” 

– Nekem az a feltünô még ebben a jele-
netben, hogy milyen szerény Jézus. Éppen
csak megmutatja magát, meggyôzi Sault,
hogy legyôzte a halált, a többit az emberek-
re bízza: „... majd megmondják Neked,
hogy mit kell tenned.”

/EGY HOLT EMBER EMLÉKE HÔSSÉ MAGASZ-
TOSUL!!! SEMMI TÖBB! ROSSZ LELKIISMERETE
VAN SAULNAK, ISTVÁN MEGGYILKOLÁSA MI-
ATT!!!/

– Fura, hogy látomás, látomást ér. A tör-
ténet úgy folytatódik, hogy egy Ananiás
nevû Krisztus követô látomásban látja Sa-
ult, majd Saul ôt látja szintén látomásban...

– Ez véleményem szerint olyan nagy for-
dulója a kereszténységnek, mint Jézus születése, vagy a feltá-
madása. Ott is angyali jelenések vannak. Másutt nincsenek
ilyen jelenségek, csak nagyon fontos dolgoknál.

– Ezek a látomások nem olyan groteszkek, mint egy Picasso
kép, nem összevissza vannak benne a dolgok. Van benne vala-
mi logika: A Feltámadt Krisztus jelenik meg Saulnak, aki, ha
hinne is Jézusban, az zavarná, hogy hogyan lehetett legyôzni.
Hát Jézus megmutatta, hogy él, nem lehetett legyôzni. Saul és
Ananiás látomása a kósza hírek alapján egy jó megérzés...
Vannak keresztények, jött az üldözô.

– Azért ez a látomás több, mint emberi megérzés, mert a
jövôbe is mutat. Megmondja, hogy mi lesz Saul sorsa: „Esz-
közül választottam, és sokat kell szenvednie...” - mondja az
Úristen a látomásban.

/GYORSAN MAGUNK KÖZÉ SZIPPANTANI AZ ELLENSÉGET, EZ A LEG-
JOBB MÓD A MEGSEMMISÍTÉSRE!!!/

– Nekem még mindig van érthetetlen a jelenetben. Hogy-
hogy Saul ripsz-ropsz megkeresztelkedett? Semmi elôkészü-
let...

– Hát nem elég elôkészület volt neki, hogy Jézus megjelent
személyesen elôtte? Nem elég volt Ananiással való kölcsönös
látomás? Sault nem kellett megtanítani imádkozni, mint a
mai pogányokat...

– Azért 3 nap eltelt a látomása óta, szüksége is volt a keresz-
telési lakomára. A keresztelés leöntéssel történhetett, háznál...

2.a. PÁL PRÉDIKÁCIÓJA A PIZIDIAI ANTIOCHIÁ-
BAN – Apcs. 13, 13-44 

A zsinagógai szokások, a beszéd gondolatmenete: zsidók-
nak tett ígéret, beteljesedés, Jézus halála és feltámadása, a ha-
lál legyôzése.

b. EGY JÓ ÉS SIKERES PRÉDIKÁCIÓ 
/PRÉDIKÁCIÓ! MIND UNALMAS! MÉG A KÖZMONDÁS IS EZT TART-

JA!/
– Milyen érdekes, hogy egy beszédre az egész város kitó-

dul... Manapság nem tudnak a papok így prédikálni! Nem ér-
dekfeszítôek a prédikációk... nem izgatják fel az embert, rit-
kán kezd el rajta gondolkodni, mire kimegy a templomból, el
is felejti...

– Azért nem mindig van így. A prédikációnak nem olyannak
kell lenni, mint a TV híradónak, hogy csak a szenzációs dol-
gokat közvetíti...

– Ha már elkezdtük a vitát a prédikáció-
ról, nézzük meg alaposabban, hogy mit kí-
vánnánk egy jó prédikációtól! Ha sikerül
megfogalmaznunk, akkor elmondhatjuk az
atyának is, biztosan nem fog megsértôdni.

– Nos milyen egy hatásos prédikáció? -
Elemezzük Pál prédikációját!

/NINCS IS SEMMI KÖZÖLNIVALÓ! AZ EMBER-
NEK SE MÚLTJA, SE JÖVÔJE NEM ÉRDEKES!! A
MAI KAJA A FONTOS!!/

– Azért az szerintem fontos, hogy húsba-
vágó legyen az információ. Érintsen en-
gem. Olyan legyen, ami nekem fontos.
Amitôl esetleg megváltozik az életem!

– És mi ilyet mondott Pál apostol Antio-
chiában?

– Ne felejtsük el, hogy egy zsinagógában
vagyunk! Pál a zsidó nép történetével kez-
di. Ez mindig fontos a zsidóknak. Isten ígé-
reteket adott nekik, és ôk várják a betelje-
sedését. Mai hasonlattal: az én apukám
nem vesz sohasem lottót, de a múltkor ka-
pott sorsjegyet a bankjában. Azért csak

megnézte, hogy nyert-e? Az ígéret, az ígéret. Az a legizgalma-
sabb benne, hogy megvalósul-e!

– Szerintem az a húsba-vágó információ, ha valaki azt
mondja a zsidóknak, hogy: most teljesedik, amit Isten a legna-
gyobb királyotoknak ígért!

– Ezek itt Antiochiában, távol Jeruzsálemtôl, még az elma-
rasztalást is meghallgatták, az nem annyira az ô személyes fe-
lelôsségük. Ezek inkább arra a szenzációra figyeltek, hogy va-
laki, akit megöltek, újraéledt.

/GYÓGYÍTÁS, AZ IGEN, A BETEGSÉGEK LEGYÔZÉSE!!! A HALÁLT

SENKI SE GYÔZI LE!!!/
– Most következik a zsidó történethez, Dávidhoz való

visszatérés. Ebben rejlik az igazolás. Egy jövendölés, mely
látszólag Dávidról szól, de mégsem szólhat, mert ô meghalt.
Jézusról szól, ô az aki újra él.

– Élni mindenki szeret. Ezért a legkeresettebb emberek az
orvosok, akik az élet megmentôi, gyógyítói...

– Hát ez a prédikáció rendelkezik hír értékkel is, és alapos
is, hiszen a Bibliát idézi. Ezért jó ez a prédikáció.



A Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének a 2008-as év-
ben kiemelkedôen sok feladata akadt.

Február 29-én és április 11-én Egészségnapot szervezett a
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház, ezen alkalmakkor
Dr. Illés Anna, a Vöröskereszt helyi szervezetének elnöke tar-
tott elôadást a cukorbetegségrôl és ennek megelôzésérôl, majd
a szív és érrendszeri betegségekrôl. Az elôadások után a helyi
Vöröskereszt ingyen vércukor és vérnyomásmérést végzett.

Március 19-én, július 23-án, november 19-én véradást szer-
veztünk, kisebb-nagyobb sikerrel.

Márciusban még volt egy szép feladatunk, ez már hagyo-
mány nálunk, hogy Húsvétkor (és Karácsonykor is) az egye-
dülállóknak és rászorulóknak egy kis csomaggal kedveske-
dünk, bár szerény a lehetôségünk, mivel a Vöröskeresztes bé-
lyegeladásnak 60%-val tudunk csak gazdálkodni.

Nagy buzgalommal részt vettünk április 22-én, a Föld Nap-
ján meghirdetett szemétgyûjtésen, utána reménykedtünk, hogy
ezután nem fogják az út szélére dobálni a szemetet... de ez
csak remény maradt.

Részt vettünk minden falu-rendezvényen (Majális, Falu-
nap), ingyenes vérnyomás és vércukor méréssel. A lakosság
ezt már várja és igényli, sajnos elég sok embert kiszûrtünk és
tanácsokkal láttunk el, majd orvoshoz küldtük. 

Júniusban a gyerekeknek szereztünk egy kis örömet a Kör-
zeti Vöröskereszt segítségével. A Vöröskereszt helyi szerveze-
te kapott édességet, üdítôt, lufikat és ezeket gyermeknap kere-
tében szétosztottuk az óvodában és az iskolában.

Örülünk, hogy részt vehettünk a parlagfû mentesítési akció-
ban. Aláírásgyûjtéssel segítettük a pályázat sikerét, aminek a
játszótér az eredménye.

Ruhabörzét szerveztünk augusztusban és decemberben,
aminek nagy sikere volt. Sok ruha és cipô cserélt gazdát. Itt
szeretném megköszönni azoknak a kedves embereknek, akik
veszik a fáradtságot és kiválogatják ruhatárukat. Nem dobják
el a jó, de megunt ruháikat, hanem elhozzák nekem és ezzel
segítenek sok gyermeken és felnôtt emberen.

Szeptemberben segítettünk a tüdôszûrés lebonyolításában. 
Októberben az Idôsek Világnapja alkalmából a Szabó Mag-

da Könyvtár és Közösségi Ház és a helyi Vöröskereszt egy kis
rendezvényt szervezett a szépkorúaknak, ami nagyon jól sike-
rült.

Decemberben nagy feladatot kaptunk és vállaltunk. A Me-
gyei és a Körzeti Vöröskereszt szervezete segítségével az
Élelmezési Bank nagy mennyiségû tartós élelmiszert adomá-
nyozott, aminek szétosztása nem kevés feladatot adott a helyi
önkéntes szervezetnek. Közel 100 család kapott karácsony
elôtt kisebb-nagyobb csomagokat, ami nagy meglepetés volt,
mivel ez volt az elsô ilyen adomány a faluban. A szétosztás
nagy kihívás volt, nagy örömmel végeztük el ezt a szép és ne-
mes feladatot. Sok segítséget kaptunk az Önkormányzattól,
valamint Böôr Károlytól az élelmiszerek ide szállításában és a
nevek kiválasztásában.

Köszönet Balassa Jánosnénak, Sultiszné Sáji Teréziának,
Oláh Istvánnénak és fiának Istvánnak. Családomnak, Czirják
Józsefnek – férjemnek, és fiamnak akik saját autóval hordták
szét a csomagokat.

Ezen felül még a Dabas Körzeti Vöröskereszt 10 db kará-
csonyi csomagot adományozott a felsôpakonyi szervezetnek,
amit az ünnep elôtt szétosztottuk.

A munkánkat szívesen és örömmel végeztük, fôleg mikor
láttuk az emberek meglepett, örömteli arcát.

Czirják Józsefné – Vöröskereszt titkára

EGYHÁZI OLDAL8

A Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezetének 2008-as évérôl

Rendezvényeink a közeljövôben:

Véradás: március 09.
Vöröskeresztes jótékonysági bál:

március 21.

– Manapság ilyen prédikáció lenne jó: Felfedeztem a rák el-
lenszerét, benne van a régi könyvekben, csak olvasni kell, és
megtartani...

– Ez csak egy evilági szenzáció, csak a földi életre vonatko-
zik. Pál többrôl prédikált!!!

3.a. PÁL EFEZUSI MÛKÖDÉSE – Apcs. 19, 5-22
A tanítványok különválasztása, csodák, ördögûzôk, bûbájo-

sok.
b. XXI.sz.-i KURUZSLÁS ELLEN
/A VALLÁSOSAK KÜLÖNCÖK, ÉLETIDEGENEK, ELKÜLÖNÜLNEK/
– Ugye ifjúsági hittanosok csak néhányan vagyunk. Mi ez

egy város ifjúságához képest. Nem is tudnak rólunk, elhúzó-
dunk, biztosan különcnek látszunk a többiek szemében.

– Miért, mi is menjünk plázázni vagy a diszkóba? Talán ott
jó?

– Azért érdekes, izgalmas dolgok történnek ott is. És ha
nem is voltál, honnan tudod, hogy az rossz? Ez csak elôítélet!

– Nem kell valahol ott lenni feltétlen, hogy bizonyos infor-
mációkat megtudjon az ember! Nekem elég mások példáján
okulni. Ha például van egy unokatesóm, aki pórul járt és be-
szél róla a családunk, az nekem elég információ. Nem kell sa-
ját magamnak kipróbálni.

/SZELLEMEMET HIÁBA BÉLYEGZIK ÖRDÖGNEK, SÁTÁNNAK, JELEN
VAGYOK! NEM TUDTOK TÔLEM MEGSZABADULNI. AZ ÉLET UNALMAS,
KELL EGY KIS EMELKEDETTSÉG! ÉN FOKOZOM AZ ADRENALIN SZIN-
TET, BIZTOSÍTOM AZ IGAZAMAT!/

– Miért van az, hogy az ember valami izgalmasra vágyik?

És mindig új izgalmakra? Milyen hamar megunjuk a dolgokat.
Hiába van 70 tv csatorna, sokaknak dög unalmas.

– Ezért drogoznak a fiatalok, ezért izgalmas az ezoterika.
Mindenféle még nem látott dolgok megtapasztalását ígéri. Hát
nem érdekes valami egészen újjal megismerkedni?

– Néha aztán pofára esnek az izgalmakat keresôk. Ezért kell
pszichológushoz menni. Akkor veszik észre magukat, ha kia-
lakul a függôség. Képtelenek egy élvezettôl elszakadni.

– És beszûkülnek. Az érdekest, izgalmast keresik, és hama-
rosan csak egyfajta izgalmat és érdekességet ismernek.

/HIÁBA AZ IZGALOM, MINDIG ÚJ KELL. IGEN JÓ, HA ELÉGETITEK A
RÉGI KÖNYVEKET, LEMEZEKET. ÚJAKAT DOBUNK A PIACRA, ÍGY LEG-
ALÁBB JOBBAN FOGY!/

– Én bízom abban, hogy lehet egészségesen élni ma is. Meg
kell szabadulni a káros dolgoktól. Méregteleníteni és szenny-
teleníteni kell.

– A méregtelenítésrôl jut eszembe, nem lehet rajta eligazod-
ni. Vannak, akik azt mondják, nem helyes, hogy tejet iszunk,
tojást és húst eszünk... Hát akkor mi az, ami nem méreg?

– Szerintem egy normális átlagot kell figyelembe venni.
Semmit sem szabad túlzásba vinni. Ennyi az egész.

– A sokfajta ajánlat, sokfajta könyv, csak a piac miatt van.
Vannak akik ebbôl élnek. Hogy el tudják adni portékájukat,
mindig újítanak.

– Nekünk is ügyesnek kell lenni, minden módon terjeszteni
a jót. 

Például a mai filmklubban is ezt próbáltuk...
Hefler Gábor plébános



egyesület tagjainak szebbnél szebb ha-
gyományôrzô alkotását. A csipkefinom
reneszánsz gyöngyékszerek, a sze-
cesszió izgalmas kreációi, a Kárpát-me-
dence és az ôshaza népeinek élénk szín-
világú, változatos, de ritmikusan is-
métlôdô motívumokkal gazdag ékítmé-
nyei, Erdély és Sárköz megmentett és
újrateremtett kincsei mellett az egzoti-
kus tájakat idézô, különleges anyagú és
formájú gyöngyökbôl készített láncokat,
függôket és egyéb dísztárgyakat is meg-
csodálhattuk. A kiállítást, amely a Ma-
gyar Kultúra Napjának rendezvényeként
jött létre, Patkós Tamás a közösségi ház
vezetôje nyitotta meg. Rövid beve-
zetôjében üdvözölte a megjelenteket és
néhány mondattal megemlékezett arról,
hogy ezt a jeles napot, amely Kölcsey
Ferenc Himnuszának születésnapja ho-
gyan igyekezünk minden évben méltó

módon megünnepelni. Bevezetôje után
Bagoly Richárd szavalta el nemzeti
imádságunkat. A vers elhangzását kö-
vetôen Agócsné Polgár Aranka hegedû
és Sas Fanni fuvola játékát élvezhettük,
majd a kiállítás fô szervezôje Fehér An-
na a Magyar Gyöngy Egyesület ve-
zetôje, szellemi irányítója beszélt az
Egyesület megalakulásának elôzménye-
irôl, az ott folyó munkáról és azokról a
célokról amit kitûztek maguk elé. Be-
szélt a gyûjtôutakról, a kiállításaik sike-

reirôl és mindazokról az erôfeszíté-
sekrôl, amelyet nap mint nap megtesz-
nek azért, hogy a népi kultúrának ebbôl
a lassan elkallódó értékeibôl mind töb-
bet megmentsenek, és saját kreatív ötle-
teiket felhasználva olyan ékszereket ké-
szítsenek, amelyek a mai modern kor-
ban is kedveltek, divatosak. Beszéde vé-
gén, amikor megköszönte a szépszámú
jelenlévônek a részvételt, ismételten fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a Közösségi
Ház keretein belül már egy éve mûködik
egy Gyöngykuckó elnevezésû gyöngy-
fûzô szakkör, amelyre szeretettel várja
azokat, akik a gyöngyfûzés tudományá-
ba belekóstolni szeretnének.

A kiállított ékszerek alkotói ma-
gas színvonalú, értékes munkát végez-
tek és megérdemlik, hogy név szerint
megemlítsük ôket az ôszinte elismerés
hangján. Íme a névsor: Fehér Anna, dr.
Bánky Bulcsúné, Bába Éva, Bellon
Edit, Bérczes Csilla, Czinkóczki Kinga,
Csepreghyné Buda Gabriella, Ganevné
Székely Kata, Horváth Zsuzsanna, Ju-
hász Gáborné, Kasza Zsófia, Lalauska
Erzsébet, Lévay Mária, Máté Anikó,
Nagy Gyöngyi, Nagy Zoltánné, Novák
Sándor, Tóth Imréné, Tóth Zsuzsa, Tö-
rökné Csapó Piroska, Turi Kiss Ágnes.

A kiállítás megrendezéséért köszönet
illet meg minden érintettet. Maradandó
élménnyel lettünk gazdagabbak.

Varga Imre
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A gyöngy, a drága gyöngy…

GG
eorges Bizet francia operakom-

ponista „A gyöngyhalászok”
címû klasszikus operájában

fôszereplô Nadir áriája kezdôdik ezek-
kel a szavakkal. A valódi gyöngyöt,
amely a melegebb tengerekben élô
gyöngykagyló (Meleagrina margaritife-
ra) termel esetenként, évezredek óta
használják ékszerként egyedülállóan
foglalva, vagy csoportosan láncként
összefûzve. A gyöngy fogalma azonban
nem csak ezt a természetes
képzôdményt takarja, hanem sokkal szé-
lesebb körû. Ebbe a fogalomba nemcsak
a szabályos gömbalakú, hanem az ová-
lis, vagy akár a hengeres formák is bele-
tartoznak. Anyagukat tekintve is sokfé-
lék lehetnek, az ôskori kerámiagyön-
gyöktôl, az egyiptomi karneol, üveg-
paszta, alabástrom alapanyagból kimun-
kált gyöngyökön át, a modern ipar által
napjainkban elôállított számtalan formá-
jú üveggyöngyökig. A valódi gyöngy ér-
tékét a ritkasága, megszerzésének ne-
hézsége adja.

Az emberek az ôsidôktôl kezdve ékí-
tették magukat különféle ékszerekkel,
amelyeknek vagy rangot jelzô, vagy óvó
szerepe volt. Ezek készítéséhez nagyon
sok esetben használtak gyöngyöket
egyéb összetevôk mellett. Nyakláncok,
függôk, ruhadíszek, övek, diadémok,
párták készültek, ékítve és szépítve vi-
selôiket. Azután változtak az idôk, vál-
toztak a divatok, a szokások. Az éksze-
rek egy része nyomtalanul eltûnt, fele-
désbe merült. Hogy most mégis láthat-
tuk ôket azt a Magyar Gyöngy Egyesü-
let által a Szabó Magda Könyvtár És
Közösségi Ház nagytermében megren-
dezett gazdag és bámulatosan szép
anyagot felvonultató kiállításnak kö-
szönhettük. A kiállítás, amely vándorki-
állításként hazánk több jelentôs városá-
ban már elismerést aratott, tematizált
tablókon és tárlókban mutatta be az
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A IV. Téli Tárlat Felsôpakonyon

A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház pályázatot hirdet felsôpakonyi pillanatképek néven

A pályázat keretén belül fényképeket
várunk (pályázónként maximum 5 db),
ami bemutatja a települést és az ott élô
embereket. A képeket digitális formában
várjuk 2009. április 15-ig a pakony-
konyvtar@freemail.hu e-mail címre vagy
személyesen a Szabó Magda Könyvtár és
Közösségi Házban.

A beérkezett pályamunkához kérjük ad-
ja meg mindenki: a készítô nevét, értesíté-
si címét, telefonszámát, a kép(ek) címét.

A képek elbírálását egy zsûri végzi, a
legjobb képek 2009. június 19-én a Szabó
Magda Könyvtár és Közösségi Házban
kerülnek kiállításra.

Részvételi feltételek

1. A fotópályázaton amatôr fotósok
részvételét várjuk életkortól, foglalko-
zástól és lakóhelytôl függetlenül. Részvé-
telre biztatjuk azokat a turistákat, akik

belföldi útjaik során sokat fényképeztek,
de még sohasem jutott eszükbe nyilvános-
ság elôtt szerepelni az eredetileg családi
fotóalbumokba szánt, a településen ké-
szült fényképekkel.

2. A pályázat témája Felsôpakony.
Mûemlékfotók, portrék, eseményfotók,
tájképek, természet- és állatfotók, város-
képek, makro-felvételek, hangulatképek,
stb. egyaránt beküldhetôk.

3. Szerzônként beküldhetô maximum 5
digitális vagy digitalizált felvétel JPEG
formátumban. A fotók hosszabbik oldala
2000 pixel legyen. Minden felvétel file-
neve a pályázó Családneve Keresztneve
egybeírva, majd a kép rövid (egy-két sza-
vas) címe. A kép utómunkálata csak az
eredeti élmény vizuális hangsúlyát emel-
heti ki (színkorrekció, kontraszt, fényerô,
kivágás), de nem változtathat tartalmán.
Fantáziakép nem pályázhat.

4. A pályamûveket e-mailben lehet be-

küldeni a pakonykonyvtar©freemail.hu
címre. Egy küldemény terjedelme ne le-
gyen nagyobb, mint 3 Mb. Ha szükséges,
akkor a képek több levél mellékleteként
küldendôk.

5. A pályázatra csak olyan felvételeket
nevezhetnek a szerzôk, amelyek öt évnél
nem régebben készültek és még nem ke-
rültek megjelentetésre.

6. Díjazás: 1díj: 10.000 Ft értékû vásár-
lási utalvány; 2. és 3. díj: könyvjutalom.

7. Pályázati naptár:
A fotók beküldésének határideje:

2009. április 15.
Zsûrizés: 2009. április 30-ig.
Kiállítás és díjkiosztó: 2009. június 19-

én 17.00 órakor.
További információ kérhetô a Szabó

Magda Könyvtár és Közösségi Házban a
munkatársaktól, valamint a 06 (29) 317-
466-os, 06 (20) 92-97-727-os telefonszá-
mon.

Hagyományteremtônek bizonyult a
három évvel ezelôtt 2005 decemberében
elsô ízben megrendezett, a helyi
képzômûvészek munkáit bemutató kiállí-
tás. A Mûvelôdési Ház nem nagy csak
nagyobbik termének falán ott sorakoztak
azok a képek, amelyeket a frissen alakult
képzômûvész-kör lelkes és tehetséges
tagjai festettek, rajzoltak. Más terüle-
tekrôl ismert nevekre bukkant a látogató
a képek alkotóinak névsorában és rácso-
dálkozott ezekre a rejtett értékekre.
Ugyan ki gondolta volna, hogy hétközna-
pi, bár nélkülözhetetlen foglalkozást ûzô
településbeli társaink általunk eddig nem
ismert világa milyen magasszintû szépsé-
gek visszaadására képes mûvészi kifeje-
zésmóddal gazdag. A látogatók, legyenek
bár a mûvészetekben járatosak, vagy já-
ratlanok egyaránt elismeréssel szemlél-
ték a kiállított mûveket. Az elismerés az
alkotókat is lelkesítette és a következô
években is megrendezésre került a kiállí-
tás egyre növekvô igényességgel és si-
kerrel. A 2008. december 8-án megnyi-
tott IV. Téli Tárlat gazdag anyagot tárt a
látogatók elé. A kiállító alkotómûvészek,
- Dani Evelin, Durkó Éva, Kalas Béláné,
Patkós Tamás, Légrádi Kovács Anita, Po-
tyondi Istvánné, Tancsikné Kökény Csil-
la, Janocsekné Scheidl Ágota, Kiss Ist-
vánné, Szabóné Farkas Anita és Róth An-

nadóra nívós alkotásokkal örvendeztettek
meg bennünket. A tárlatot Patkós Tamás
a Szabó Magda Közösségi Ház és
Könyvtár vezetôje nyitotta meg, majd
Fegyó Béla festômûvész értékelte és ele-
mezte a kiállított mûveket. Elismerô és
bátorító, a további sikeres alkotómunkára
ösztönzô szavai, amelyet a hivatott mû-
vész szakmai tanácsokkal, követendô
iránymutatással is kiegészített, mély be-
nyomást tettek nemcsak az alkotókra, ha-
nem a szép számmal megjelent látoga-
tókra is. Dani Evelin és Durkó Éva grafi-

kái, Kalas Béláné és Gergely Mihályné
tájképei, Légrádi Kovács Anita tájképei
és dinamikus lányportréja, Tancsikné
Kökény Csilla textilvirágja, Potyondi Ist-
vánné különleges technikájú kollázsa, Ja-
nocsekné Scheidl Ágota érzékletes

csendéletei és tájképei, Szabóné Farkas
Anita feszültséggel telt nôalakja, Patkós
Tamás szellemes, újszerû fiúportréja,
Kiss Istvánné mûvészi csipkéi, horgolt
ruhadarabjai és végül Róth Annadóra ko-
rához illô gyermeki kedvességû kompo-
zíciója méltán kapott helyet a paraváno-
kon. A rendezvény fényét emelte az a kis
mûsorblokk, amelyet a Mesevár óvoda
apróságai adtak elô kedvesen és szépen
Bene Gabriella óvó néni betanításában és
közremûködésével. A Herman Ottó Ált.
Iskola kilenc tehetséges ötödik osztályos
tanulója Pataki Rozika által összeállított
kis karácsonyi elôzetest mutatott be, ver-
set, dalt, - nagy sikerrel. Agócsné Polgár
Aranka remek hegedûjátékát élvezhettük
és vele együtt muzsikáló tanítványaiét is,
akik igyekeztek mindenben méltóak len-
ni mesterükhöz. Fuvolán Hajas Fanni,
hegedûn pedig Agócs Zoltán, Oláh Haj-
nalka és Zsoldos Bernadett játszott. A
rendezvény végén került sor a „Dióhéj-
ban a reneszánsz” címû vetélkedô díjai-
nak átadására, amelyet Filákné Margitka
nyújtott át egy kis beszéd kíséretében a
boldog gyôzteseknek, majd Patkós Ta-
más zárszavának elhangzása után a jelen-
levôk megtekintették a kiállítás képeit és
elbeszélgettek az alkotókkal. Szép este
volt.

Varga Imre
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Új kezdet… újabb tervek!
Sikerekben, megvalósult álmokban, tervekben és szeretetben

gazdag Új évet kívánok Mindenkinek!
Elteltek az ünnepek és újra a dolgos hétköznapok fényében

folytatom írásomat. Elsôsorban a célokról, tervekrôl és felada-
tokról szeretnék néhány gondolatot ébreszteni, mert mindehhez a
teremtô energiánkra igen nagy szükség van. Valószínûleg többen
tudják, de ki még nem hallott róla, annak segítségére lehet: min-
den gondolat, szó és cselekedet elindít egy folyamatot, ami ha
nem túl szép volt, nem pozitív eredményt teremtek. Nagy fe-
lelôsség, hogy mit vetünk, mert késôbb ennek következményét
aratjuk le.

Év eleje alkalmával az emberek egy része bizonyos változást
szeretne az életének valamilyen területén és biztos munkálkodni
is kezdett már ezen. Létünk fô mozgatórugója a vágyaink és ál-
maink megvalósítása. Természetesen olyanok is vannak, akiknek
nem, de ez már figyelmeztetô jel lehet, hogy valami nincs rend-
ben. Persze jó, ha pihenô idôszakok is elôfordulnak az életünk-
ben, hogy erôt gyûjthessünk az újabb feladatok elvégzésére.
Minden életszakaszon más-más megvalósítandó „munkák” je-
lennek meg. Megfigyelhetô néhány ismerôs dolog, ami üzenet,
hogy valamit már másként kell csinálnunk. Okolhatunk bárkit a
velünk történô bajokért, de attól még a változtatásra kényszerítô
erô minket figyelmeztet. Érdemes kipró-
bálni, ha egy ujjal mutatunk a körülöt-
tünk lévôkre; a többi ujjunk hová mutat?

Szeretném, ha megismerkednének a
Teremtô ôsenergiával. A Naprendszer
bolygói, valamint a Nap és a Föld körül
keringô Hold a Teremtés energiáinak jel-
képei. Ôsi szimbólumok, melyek mutat-
ják a mozgásokat, külsô és belsô erôket.
Nem kényszerítô hatásokat jelölnek, ha-
nem magas „energia-szimbólumok”,
melyek mindannyiunkban jelen vannak.
Az emberek maguk döntenek, hogyan
használják erôiket, képességeiket. Az
ôselveket megjelenítô bolygók között
NINCS JÓ és ROSSZ hatású! Bennünk
dôl el, hogy milyen szinten mûködtetjük,
és ez alapján éljük meg „pozitív” és „ne-
gatív” eseményként a történteket.

Kártevôk nincsenek a csillagos égen!!
Sajnos vannak rendszerek, amelyek effé-
le jelentéseket ültetnek el a köztudatban. A bolygók (az egysze-
rûség kedvéért a Napot és Holdat is annak nevezzük) a cseleke-
detek szimbólumai. Ôk mozognak az égen és kerülnek kapcsolat-
ba egymással. Ezek a princípiumok „érintik” a csillagokat és
„közvetítik” üzeneteiket. Az elôzô írásaimban említett zodiákus
tizenkettesét is ôk uralják. A különbözô jelekben rejtôzô cselek-
vési lehetôségeket ôk teszik meg. A jelek üzeneteit a bolygók vi-

szik más jelekbe. Az adott elv, a zodiákus körén elfoglalt helyze-
te szerint mûködik. A jel mutatja meg a cselekvés módját. A cse-
lekvés helyérôl, az életterület szimbolizáló úgynevezett „házak”
adnak felvilágosítást. A háttérben a bolygóval együtt álló csilla-
gok, a magas szellemi kapcsolatainkat jelképezik. A
bolygók sorrendje a Naprendszerben: Nap – Mer-
kúr – Vénusz – Hold (Föld) – Mars – Jupiter –
Szaturnusz – Uránusz – Neptun – Plútó.

Nos, kezdjük a leglátványosabb és energiku-
sabb teremtô erônkkel, a Nappal.

Tüzes, férfias, kiáradó princípium. 1 év alatt kerüli meg az ál-
latövet. A közösséget irányító és annak életerôt adó, királyi elv
megjelenítôje. Szimbóluma a kör, közepén egy ponttal. Ez a tö-
kéletességre irányuló erôk elindulását jelenti.

A Nap a szeretet állapotának életet adó szimbóluma. Körülötte
keringenek a bolygók, tehát az ôsi törvény szerint, mindennek a
szeretet körül kell forognia!

A születési képletben a cselekvô én jelölôje. A maximalizmus
a teljesség igénye által jelenik meg. Ahol a Nap, ott akarunk irá-
nyítani, uralkodni, éltetni és fényleni. A feltétel nélküli szeretet
megvalósításának a helyét és feladatát jelenti. Irányítói, vezetôi
képességeinket is mutatja, de a kockáztató, vállalkozó, játékos,

az élet örömeit élvezô szellem, s a ver-
senyszellem képviselôje is.

A Nap által élhetjük meg közvetlenül
a Felettes Én belsô jelenvalóságát. Min-
den elv benne összegzôdik!

Központi csillagunk egyértelmûen a
szeretet szimbóluma. Mégsem tekinthe-
tünk rá következmények, káprázatok
nélkül. Nem a szemünkkel, hanem a szí-
vünkkel kell aranyló, életet teremtô fé-
nye felé fordulnunk!

A Nap valójában közvetítô a Fent és
Lent világa között. Tisztelik, tekintélyt
sugároz léte és szeretik, hiszen általa va-
lósul meg az egyéni fejlôdés is. A zsar-
nok nem rendelkezik magas energiákkal,
ezért törvényszerûen elbukik. 

A Nap az Oroszlán jelében uralkodik.
Ez az állás a fény maximum, a kiteljese-
dés és beérés helyzete. A szeretet cselek-
vés általi lehetôsége, kifejezôdése. Meg-

látni a lényeget, a belsô Istent, a teljesség bennünk lakozó kife-
jezôdését. Az Univerzum fényét sugározni kell, majd visszajut-
tatni a Világmindenségbe! Ez a Nap üzenete!

Január 21-tôl február 2-ig a Vízöntô jegyében tartózkodik. A
jegy mögött a Bak csillagkép és a fölé vizet zúdító Vízöntô csil-
lagkép látható.

A Bak csillag sugallataiban a Mindenség elve válik szellemi
inspirációvá, mely itt a lelket teheti szabaddá.

A Vízöntô csillagai a tisztulás és termékenyítés „sugalmazásá-
val” segítik a szabadság belsô megvalósulását. A víz és halfarok
átfedésében „születnek” a lelkek (Delfin és Csikó) tehát a megú-
julás, a megtisztulás és a munka még összeér, de már érezhetô az
eredménye is.

Sok szeretettel kívánok mielôbbi „szabadságot” mindenkinek.
Várom kérdéseiket és leveleiket:

Ujjné Debreczeni Nicolette (milli01@freemail.hu)

Vízöntô csillagkép
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AZ EUROPA AUTOS-ISKOLA
gepjarmûvezetôi tanfolyamot indit a felsôpakonyi 

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban.
Jelentkezes a helyszínen, beíratkozasi idôpont: 

március 16-án és április 20-án 17.00-kor

SZOLGÁLTATÁSOK:
Fénymásolás és nyomtatás:

A/4-es lap: 20 Ft/ oldal; dupla oldal 30 Ft/lap
A/3-as lap: 30 Ft/ oldal; dupla oldal 45 Ft/lap

E-Magyarország Pont hozzáférés a nyitva tartási idôben. 
Minden megkezdett félóra 50 Ft. 

Havi bérlet: Diákoknak 300 Ft/hó, 16 éves kortól 500 Ft/hó,
nyugdíjasoknak 200 Ft/hó, 70 év felett ingyenes.

Fax: Elsô oldal 280 Ft, további oldalak 180 Ft/oldal. 
Fax fogadás: 60 Ft/oldal (Faxot csak 29-es körzetbe 

és budapesti számra tudunk küldeni.)
Szerkesztés, tördelés, gépelés:

Megkezdett oldalanként: 300 Ft.

ÁLLANDÓ SZOLGÁLTATÁS
Hétfô 09.30 – 10.30 óráig.

Falugazdász fogadóóra (januártól)
Tartja: Nagyszegi Imréné
Mobil: 06 30 461 7863

Hétfô 14.00 – 16.00 óráig.
Ügyvédi fogadóóra

Tartja: Dr. Viola Enikô
Mobil: 06 20 941 68 28

Hétfô 15.00 – 18.00 óráig.
Víz és csatornadíj ügyfélszolgálat

Tartja: Kurucz Edit 

Minden hónap elsô csütörtök 08.00 – 10.00 óráig.
Fogyasztóvédelmi fogadóóra (februártól)

Panaszbejelentés, elérhetôség: 
Mobil: 06 20 527 7701

E-Mail: ofe-gyal@gmx.net 

Minden hónap második csütörtök 09.00 – 11.00 óráig.
A.S.A Magyarország fogadóóra

Minden hónap elsô hétfôn 14.00 – 16.00 és 
harmadik hétfô 16.00 – 18.00 óráig.

Körzeti Megbízott fogadóóra
Tartja: Bodzán Lajos r. zls. Mobil: 06 20 55 00 949

SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK

Hétfônként 16.30-17.30-ig 
HAGYOMÁNYÔRZÔ ÍJÁSZAT az iskola tornatermében,

Papp Norbert vezetésével - Info: 06 70 2890849

Kedd 15.00 – 16.00 óráig.
Akrobatikus Rock and Roll

Vezeti: Pál Ágnes
Jelentkezni lehet: 06-30-407-58-42

Szerda 10.00 – 10.30 óráig.
Pöttöm torna

Vezeti: Ecsôdi Beatrix
Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.

400 Ft/ alkalom!

Szerda 18.00 – 20.00 óráig.
Ezotéria klub

Vezeti: Molnár Ágnes
Részvétel ingyenes!

Péntek 18.00 – 19.00 óráig.
Hastánc

Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.

Kedd és péntek 17.00 – 18.00 óráig.
Hiphop tánc

Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.

Páratlan hét hétfôn 16.30-17.30 óráig.
Bábszakkör

Vezeti: Janocsekné Scheidl Ágota
Páratlan hét péntek 09.00 – 10.00 óráig.

Horgolás, kötés és hímzés.
Vezeti: Kiss Istvánné

Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.
Részvétel ingyenes!

Minden hónap harmadik péntekén 16.00 – 18.00 óráig.
Gyöngykuckó – MADE IN HUNGARY KLUB

Elôadás és gyöngyfûzés: Fehér Anna 

Nyitva tartási idô: Hétfô: 08 – 18; Kedd: 08 – 18; Szerda: 08 – 16; Csütörtök: 08 – 18; Péntek: 08 – 18; Szombat: 08 – 12
Felsôpakony hivatalos honlapja: http://www.felsopakony.hu 

A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház honlapja: http://konyvtar.felsopakony.hu

ÚJSZÜLÖTTEK:
Reszler Dorottya – 2008.11.27.
Tóth Ferenc – 2008.12.04.
Dömény Levente – 2008.12.19.
Lôrincz Kincsô – 2009.01.06.
Kökényesi Bence – 2009.01.07.


