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2011. április Felsôpakony

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt felsôpakonyi

lakosokat, hogy Felsôpakony Község Ön-
kormányzatának hivatalos honlapja a
www.felsopakony.hu. Ezen az oldalon
hivatalos információkat olvashat az Ön-
kormányzat mûködésével kapcsolatosan. 

A www.pakony.hu honlapon közölt,
névtelen híresztelések nem a valóságnak
megfelelô tényeket közölnek. 

Hiteles információkért kérjük, hogy
félfogadási idôben keresse fel Önkor-
mányzatunkat.

Felsôpakony Község Önkormányzata

HIRDETMÉNY

Dabasi Polgári Védelmi Iroda tájékoztatója

Mit tegyek, ha robbanóanyagot találok?

Tisztelt Felsôpakonyi Lakosok!
Felsôpakony Község Önkormányzata a 3/2009. (III.25.) számú rende-

letével elfogadta a helyi építési szabályzatot, ezzel egy idôben kerül sor
Felsôpakony Község Településszerkezeti Tervének jóváhagyására a
61/2009. (III.25.) számú határozatával. 2009 óta több bejelentés érkezett
arra vonatkozóan, hogy a fenti dokumentumok felülvizsgálatára lenne
szükség, illetve azok pontosítására, módosítására. 2011. március 28-án a
Képviselô-testület napirendi pontként tárgyalta egy lakossági kérelem
alapján a tárgyi ügyet, és úgy döntött, hogy kezdeményezi fenti doku-
mentumok átfogó módosítását. 

Ennek alapján felhívom a tisztelt lakosságot és az érintetteket arra,
hogy javaslataikat, észrevételeiket 2011. július 29-ig Önkormányzatunk
részére küldjék meg írásban postai címre (2363 Felsôpakony, Petôfi Sán-
dor u. 9.), vagy e-mailen (polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu). 

Az érdemi javaslatokat, csak abban az esetben áll módunkban figye-
lembe venni, ha kérelmezô nevét, elérhetôségét és a módosítással érintett
ingatlan helyrajzi számát, vagy a fenti jogszabályok hivatkozását ponto-
san megjelöli. A beérkezett javaslatok alapján, 2011. szeptemberben
egyeztetô tárgyalást fog az Önkormányzat összehívni az érintettek meg-
hívásával. A módosítás finanszírozása az érintettekkel kötött település
rendezési szerzôdés alapján közös teherviseléssel valósul majd meg. 

Felsôpakony, 2011. április 13.
dr. Remete Sándor s.k.

Úgy tûnik, az idei hosszú télnek már
nem csak csillagászatilag van vége.
Erre utal a megpezsdült természet is.
Reggelente madarak csicsergésére éb-
redhetünk, a kora tavaszi napsütés lágy
melegében jólesô örömmel fürdik ar-
cunk és lelkünk. Csalhatatlan jele a vi-
rágzó évszak megjöttének a kertészeti,
mezôgazdasági munkák megkezdése
nem csak a házak kertjeiben, de a gaz-
dálkodók földjein is. Ebbôl eredôen hí-
vom fel a tisztelt Olvasó figyelmét a
követendô magatartásra, ha a földmû-
velés – vagy egyéb más talaj-
munkából kifolyólag – rob-
banó eszközt, illetve an-
nak vélt tárgyat találnak.
A robbanóanyagok és
eszközök illetéktelen
személyek általi tartása a
törvény erejébôl kifolyólag
büntetendô. Emellett a saját, il-
letve mások életét, testi épségét, és a
környezetet is súlyosan veszélyeztetô
hatásokkal kell számolni, ha bekövet-
kezik egy nem várt robbanás. Ilyen tra-
gédia történt a közelmúltban Zalaeger-
szegen is, ahol a családi háznál bekö-
vetkezett robbanóeszköz detonációjá-
ban az apa meghalt és fia súlyos sérü-
léseket szenvedett otthonuk romjai kö-
zött. 

A robbanóanyagok és eszközök által
okozott veszélyek csökkenthetôk az
alábbi szabályok megtartásával:

– Kerülni kell azon területek meg-
közelítését, illetve az azokra való be-
lépést, amelyekrôl feltehetô, hogy ott
elhagyott robbanószerek találhatók.
Ilyenek a használaton kívüli, vagy ma
is használatban lévô lôterek, gyakorló-
terek, egyéb elhagyott katonai létesít-
mények. Ha az oda történô belépés
mégis szükséges, semmilyen ismeret-
len eredetû és rendeltetésû tárgyat, esz-
közt nem szabad megközelíteni, meg-
érinteni, vagy helyérôl elmozdítani.

– A földben lévô robbanóanyagok
és eszközök felismerése álta-

lában nem könnyû. Ezek
felületét szinte kivétel
nélkül vastag rozsda és
talajréteg borítja. Közös
jellemzôik:

– alakjuk általában
hengeres, egyik végén

gömbölyded, vagy kúpos;
– hosszuk néhánytól több tíz centi-

méterig terjedhet, esetleg a méteres
nagyságot is elérheti, vagy meghalad-
hatja azt;

– átmérôjük általában másfél-két
centiméter és több tíz centiméter kö-
zött van;

– ritkábban ettôl eltérô formájú esz-
közök vagy robbanóanyagok is elôfor-
dulhatnak (korong, henger, hasáb ala-
kúak).

– Soha nem szabad a gyanús tárgya-
kat teljesen kiásni, helyükrôl elmozdí-

tani, megtisztítani annak érdekében,
hogy méreteiket, alakjukat pontosab-
ban meghatározhassuk!

– A földben talált, gyanúsnak tûnô
tárgy esetében azonnal be kell szüntet-
ni minden további munkát, és a mun-
katerületet el kell hagyni.

– Haladéktalanul le kell állítani a
közelben esetleg mûködô munkagépek
motorját. A megbolygatott robbanó-
eszközök ugyanis az enyhe talajrezgés
hatására is mûködésbe léphetnek.

– A munkaterület környékét jól lát-
ható módon körül kell határolni, és
meg kell akadályozni, hogy azt bárki
megközelíthesse. Szükség esetén egy
vagy több személyt kell a helyszínen
hagyni azzal a feladattal, hogy az ille-
téktelenek behatolását megakadályoz-
zák.

Bárki, aki valahol ilyen, gyanús-
nak tûnô tárgyat talál, köteles azt a
lehetô legrövidebb idôn belül beje-
lenteni. Ennek leggyorsabb útja a
rendôrségre (telefon szám: 107) tett
bejelentés.

Mihályi Sándor - irodavezetô

Tisztelt Lakosság!
Az ASA Magyarország Kft. tájékozta-

tása szerint a hétfôi ünnepnapokon ese-
dékes hulladékelszállítások nem marad-
nak el. Az elszállítást ünnepnapoktól füg-
getlenül végzik.

Gyáli Rendôrôrs:

06-29/340-107

Dabasi Rendôrkapitányság:

06-29/360-107; 06-29/360-207



októberében nem
utalt bérleti díjat
az Önkormány-
zatnak. A bérlô
többszöri értesítô
levelünk hatására
2010. 11.18-án
utalt bérleti díjat.
2010 év végéig
szintén elmara-
dás keletkezet a
kimutatások és a bérleti díjak terén, ezért Önkormányza-
tunk mintegy 3,4 millió forintos követelést támaszt a volt
bérlô felé, a 2010-es évre vonatkozóan. A bérlô 2010. ja-
nuár 1-tôl, január 24-ig terjedô idôszakra sem fizette meg
az Önkormányzatnak járó bérleti díjat. Természetesen Ön-
kormányzatunk követelései után késedelmi kamatkövete-
léssel is él.

A volt bérlô a szerzôdésben foglaltakkal ellentétben már
2011. január 24-én levonult a területrôl, annak ellenére,
hogy felmondásunk a bérlô területhasználatát 2011. márci-
us 13-ig lehetôvé tette. Mivel az ingatlan tulajdonosa
Felsôpakony Község Önkormányzata, ezért a terület ôrzé-
sét a bérlô levonulása után is biztosítottuk. 

További probléma akadt a hasznosított területekrôl szó-
ló kimutatásokkal, amelyek alapját képezték volna a pon-
tos elszámolásnak, és amelyek rendszerint nem az Önkor-
mányzat által kért, szerzôdésben rögzített formában és ha-
táridôre érkeztek meg. Mivel a kimutatások nem érkeztek
meg idôben, ezért az Önkormányzat sem tudott a bérleti
díj vonatkozásában számlát kiállítani. A bérlô levonulása-
kor az elszámolás (átadás-átvétel, Önkormányzatunk kö-
veteléseinek kiegyenlítése) nem történt meg, ez nem az
Önkormányzaton múlott. 

A volt bérlôt a szerzôdés rendes felbontása elôtt több al-
kalommal is felkerestük levelünkkel, melyben kértük,
hogy a kimutatásokat a kért formában és idôben közölje,
illetve fizetési kötelezettségének tegyen eleget. A levelekre
értékelhetô válaszokat nem kaptunk, a bérlô részérôl
együttmûködési hajlandóságot egyáltalán nem tapasztal-
tunk. 

A helyzettel kapcsolatban annyi változás történt, hogy a
volt bérlô 2011. március 21-én levelével felkereste Önkor-
mányzatunkat, melyben jelezte szándékát az utólagos át-
adás-átvétellel kapcsolatosan. Ami a tárgyalásokat illeti az
Önkormányzat természetesen kész egyeztetni. Abban az
esetben, ha nem tudunk megegyezni, az Önkormányzat jo-
gi úton érvényesíti fennálló követeléseit. 

A bázishoz kapcsolódóan elmondható még, hogy ren-
delkezésünkre álló dokumentumok nem tartalmazzák pon-
tosan a bázis 2009-es és az ezt megelôzô bérbeadásakor
készült állapotfelméréseket, leltárokat (ha készült ilyen),
így a felépítmények amortizációjával kapcsolatosan csak
feltételezéseink vannak.

A továbbiakban tehát közvetlenül az Önkormányzat
folytatja a terület bérbeadását, hasznosítását, ezzel is elke-
rülve a bázison sajnálatosan bekövetkezett kétes tevékeny-
ségek megismétlôdését (hulladék beszállítás, az önkor-
mányzat tulajdonát képzô faanyag és termôföld eltulajdo-
nítása, illegális áramvételezés).

4

Felsôpakony 2011. április

Polgármesteri tájékoztató a képviselô-testület munkájáról
Tisztelt felsôpakonyi lakosok!

1. A 2010-es választásokat követôen, az átadás-átvétel
után megkezdtem érdemi munkámat. Áttekintettem az Ön-
kormányzat létszámát és munkáját, majd ezt követôen a
pontos anyagi helyzetünk feltérképezése következett. Mint
azt mindannyian tudjuk a pénzügyi lehetôségeink megle-
hetôsen korlátozottak. Elôször a kifizetetlen számlák felül-
vizsgálatára kellett sort keríteni, ezek ekkor még
19.456.467.- forintot mutattak. A sürgôsségi sorrendet
szem elôtt tartva ezekbôl 13.783.000.- forintot kifizettünk.
A számlák nagyobb része lejárt határidejû volt, egészen
2010. elejétôl, de akadt 2009. évi is. 

A választásokat megelôzôen az önkormányzat a szállítói
tartozásait nem tudta mindig idôben teljesíteni, tehát a fen-
ti összegben még az elôzô idôszakban felhalmozódott
számlák szerepeltek. 

Elmondható, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete
konszolidálódott valamelyest, azonban stabilnak nem
mondható. Az örökölt nagy összegû hitelek tôke- és ka-
mattörlesztése folyó év. április 20.-án esedékessé vált. A
kötvénykibocsátásból származó kötelezettségünk 485 mil-
lió Ft, míg a vízi közmû beruházói hitel (úthálózat) 413
millió Ft. Az Önkormányzatnak további rövid lejáratú kö-
telezettségei is vannak, többek között a Gyáli Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulása felé, amely több mint
7 millió forintot tesz ki. Összességében Felsôpakony Köz-
ség Önkormányzatának mintegy 1 milliárd 100 millió fo-
rint adóssága van, amit a jelenlegi vezetés megörökölt. Ér-
demes megjegyezni, hogy a 2011. évi költségvetés 566
millió forint bevétellel számol, látható tehát, hogy az Ön-
kormányzat összes adóssága közel kétszerese az egész
éves bevételnek (!). A hitelezô bankkal tárgyalásokat foly-
tatok a hiteleink tôketörlesztésének elhalasztásáról, eddig
azonban érdemi választ nem kaptunk. 

A dokumentumok áttanulmányozása során több olyan
megkötött szerzôdést találtam, ami az Önkormányzatnak
kedvezôtlen, illetve a teljesítés és annak igazolása is vitat-
ható. A polgármesteri tisztség átadás-átvétele során az át-
adó mintegy 120 darab iktatott ügyirattal nem tudott elszá-
molni. 

Intézményeink mûködését részlegesen áttekintettem, a
gazdálkodás hatékonyságának növelésére, valamint álla-
guk megóvására irányuló javaslataimat megfogalmaztam.
Önkormányzatunk gazdálkodása stabilizálódott, a beér-
kezô számlákat idôben tudjuk teljesíteni, intézményeink
mûködési költségeit biztosítjuk, az önkormányzati felada-
tok ellátása maradéktalanul teljesül. 

2. A 2010. december 1-jén tartott testületi ülésen a Kép-
viselô-testület úgy határozott, hogy a volt honvédségi bá-
zisra vonatkozó bérleti szerzôdést 2010. december 13-án,
2011. március 13-i nappal felmondja. A szerzôdés az Ön-
kormányzat számára elônytelenül került megkötésre, a
bérleményekkel kapcsolatos ellenôrzési feladatait csak
utólagosan tudta érvényesíteni. 2010 februárjától a bérleti
díjakból származó bevételeket az Önkormányzat csak
nagy nehézségek árán, és csak részben tudta realizálni.

A választásokat követôen áttekintettük a szóban forgó
bérleti szerzôdést, illetve az utalandó bérleti díjakat. Ki-
mutatásunkból megállapítható volt, hogy a bérlô 2010 má-
jusában, júliusában, augusztusában, szeptemberében, és



Terveink között szerepel a terület rendbetétele (terület-
rendezés, épületek felújítása, az illegálisan beszállított hul-
ladék eltávolítása, melynek egy része már meg is történt).
A hulladék bekerülésével és az Önkormányzatnak okozott
kár megtérítésével kapcsolatban a rendelkezésre álló ügyi-
ratok tanulmányozása folyamatban van. A terület rendelte-
tésszerû használatának biztosítása érdekében a bázison 1
fô telepvezetô, 1 fô karbantartó, és 4 fô biztonsági ôr került
alkalmazásba. A telepvezetô elsôdleges feladata a terület
minél hatékonyabb kihasználása, ezzel növelve az Önkor-
mányzatunk bevételeit. A karbantartó feladata a telep üze-
meltetése, az esetleges hibák és rendellenességek kijavítá-
sa, a biztonsági ôrök pedig a be-kiléptetést és a terület
ôrzését végzik. Szinte minden hasznosítható bérleményt
bérbe adtunk, kivételt képeznek azok, amelyek állapota ezt
nem teszi lehetôvé. 

3. A sportpálya területén a telekhatár jelenlegi elhelyez-
kedése erôsen vitatott, ám ezt a helyzetet így örököltem
meg. Ennek rendezésére már az elôzôekben készültek
megállapodások, de végleges megoldás nem született. 

Az ügy rövid leírása: a sportpályánál lévô azon terüle-
tek, melyeken a betonból készült lelátók, és a régi öltözô
mellett elhelyezkedô WC épülete áll, a NEFAG Zrt. tulaj-
donát képzik. A társaság jelezte szándékát az elôzô ve-
zetôség felé, mely szerint egy telekcserével átengedik az
Önkormányzat tulajdonába a szóban forgó területeket. Az
ezzel kapcsolatos tárgyalások meg is kezdôdtek, ám a cse-
re nem valósulhatott meg, mivel az Önkormányzat által
felajánlott cseretelekre 7 évre szóló bérbeadási szerzôdés
került megkötésre az elôzô ciklusban. 

4. Tárgyalásokat folytatunk a meglévô iparterület beépí-
tésérôl. Mindent megteszünk, hogy a telephelyet keresô
vállalkozásokat Felsôpakonyra csábítsuk. Ezt elôsegí-
tendô, módosítottuk a helyi építésügyi szabályzatunkat,
mert az a régi formájában sok vállalkozás számára lehetet-
lenné tette az idetelepülést. A szükséges változtatásokat a
Jegyzô úr segítségével megtettük, ezzel elgörgettük az
akadályt a vállalkozások beruházási szándéka elôl. 

5. A temetô felé vezetô út rendezése folyamatban van, az
utat elegyengettük, az útban lévô fákat kivágtuk. Az ebbôl
származó tüzelôt a rászorulók között osztottuk szét, ezzel
is enyhítve a felsôpakonyi családok kiadásait. A munkála-
tok tovább folytatódnak, rendezésre kerül a temetô elôtti út
és parkoló is. 

6. A vasút utcai lakótelkek telekommunikációs rendszer-
rel történô ellátása megkezdôdött, azonban a kivitelezési
munkák a kivitelezô miatt elhúzódnak. A munkálatok csú-
szása akadályozza az újtelepen lévô utak karbantartási, ja-
vítási feladatait is. Önkormányzatunknak tudomása van a
lakóparkon uralkodó áldatlan állapotokról, amelynek a la-
kók többször is hangot adtak, tegyük hozzá, jogosan (jár-
hatatlan utak, fedetlen csatornaelvezetô árok, a szennyvíz
hatékony elszállításának hiánya). Az Önkormányzat és a

lakók között egyeztetô
tárgyalás jött létre, ahol a
lakosok kérték az Önkor-
mányzatot, hogy ezt a
problémás helyzetet mi-
elôbb rendezze. Ezt me-
gelôzôen a Képviselô-tes-
tület már tárgyalta az úthá-
lózat és a vízelvezetô ár-
kok kialakításának le-
hetôségeit, azonban a

pénzügyi helyzetünk gátat szab az elképzelések megvaló-
sításánál. A lakókkal történt egyeztetés alapján az Önkor-
mányzat ígéretet tett az ott élôk életkörülményeinek je-
lentôs javítására.

7. Kiemeltem foglalkozom a csapadékvíz elvezetése, il-
letve az úthálózat tárgyában kötött LTP szerzôdéssel is. Az
Önkormányzat több éve nem fizette saját részét, ez a
késôbbiekben többletkiadást eredményezhet a lakosság ré-
szérôl is, ami megmagyarázhatatlan. Az Önkormányzat ál-
tal megfizetendô, elmaradt tétel mintegy 120 millió forin-
tot tesz ki, ennek kezelését, illetve a kötelezettség teljesíté-
sét folyamatosan koordinálom. 

E rövid leírásban is látható, hogy az elôzô ciklusban tör-
tént önkormányzati beruházások (telekalakítás, úthálózat
kialakítás), teljes egészében hitelbôl történtek. Nem vették
figyelembe az Önkormányzat rossz anyagi helyzetét, vala-
mint a tôke- és kamattörlesztések pénzügyi fedezetének hi-
ányát. Ebbôl megállapítható, hogy az Önkormányzat gaz-
dálkodása nem volt megfelelô. 

Kérjük a lakosságot, hogy vegyék figyelembe az Önkor-
mányzat nehéz anyagi helyzetét, és biztatásukkal továbbra
is segítsék munkánkat. 

Sztancs János - polgármester

● A gyáli rendôrôrs parancsnoka, Stupek István rendôr
alezredes úr beszámolójában elmondta, hogy Felsôpa-
kony közbiztonsága megnyugtató, a bûnelkövetések
száma a statisztika szerint is elôkelô helyen áll a kör-
nyékbeli viszonyokat figyelembe véve. Ezért köszö-
nettel tartozunk Bodzán Lajos körzeti megbízottunk-
nak, és a település polgárôreinek, akik biztosítják a la-
kosság nyugalmát.

● A Képviselô-testület döntött Horváth Gergely alpol-
gármester úr fôállásban történô foglalkoztatásáról. Az
alpolgármester javadalmazása, kérésének helyt adva, a
törvény által adott lehetôségektôl eltérve, visszafogott
mértékben lett megállapítva. A foglalkoztatás indoklá-
saként a polgármester munkájának segítése, a munka-
végzés hatékonyságának növelése lett megjelölve. 

● A Képviselô-testület határozata alapján módosításra
került a helyi újság (Agora), és honlap (www.felsopa-
kony.hu) mûködésére vonatkozó szabályzat. A módo-
sításra azért volt szükség, mert a régi szabályzat nem
tette lehetôvé, hogy Önkormányzatunk, mint a lap ala-
pító tulajdonosa meghatározza a lap célját, irányvon-
alát, jellegét. Az új szabályzat értelmében a szer-
kesztôbizottság vezetôjének megválasztása is a Képvi-
selô-testület hatásköre. 

A leváltott szerkesztôbizottság nem számolt be munká-
járól, továbbá nem odafigyelve, nem kiemelten, vagy egy-
általán nem kezelte az önkormányzati híreket. Önkor-
mányzatunk felé sokan azt az észrevételt tették, hogy a lap
nem tölti be eredeti funkcióját, sokszor olyan cikkek kerül-
tek közlésre, melyek nem a közérdeklôdést szolgálták. Ez
nem azt jelenti, hogy az ilyen cikkek ne jelenhetnének meg
a lapban, de ne az önkormányzati hírek rovására. Az itt
élôk által közölt cikkek természetesen megjelenhetnek
(politikai visszhang nélkül), a kritikát és az építô jellegû
véleményeket is szívesen fogadjuk. 
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Kivonat a 2011. március 28-án 
megtartott Képviselô-testületi ülésrôl

(Folytatás a következô oldalon.)



6

Felsôpakony 2011. április

● Bemutatkoznak az új szerkesztôbizottság tagjai:
☞ Kiszl Ivett (szerk.biz.vezetô): A felsôpakonyi Hermann

Ottó Általános Iskola pedagógusa vagyok, 2004 szep-
tembere óta. 3 évig dolgoztam a Pesti est országos
kulturális programmagazin számára, külsôs újságíró-
ként, jelenleg pedig a Fidelio programmagazin külön-
számainak korrektúrázása a feladatom. Korábban már
voltam tagja az Agora szerkesztô-bizottságának.
Igyekszem majd munkámat úgy végezni, hogy az
Önök legnagyobb megelégedésére szolgáljon.

☞ Rupp Ferenc: Jelenleg az ócsai Bolyai János Gimná-
zium tanulója vagyok, ahol immár 3 éve az iskola új-
ságot szerkesztem. Ballagásom után is szeretnék ezzel
foglalkozni, ezért lettem a Felsôpakonyi Agora szer-
kesztôje.

☞ Végh Béla Antal: A Szabó Magda Könyvtár és Közös-
ségi Ház munkatársaként 2007 közepe óta dolgozom
Felsôpakonyon. Régebben technikai elô- és utómun-
kálatokkal vettem részt az Agora szerkesztésében. 

● A jelenlegi Képviselô-testület tárgyalta az elôzô ve-
zetôség által beadott, az iskola fûtéskorszerûsítésére
vonatkozó pályázatát. Az ülésen az elnyert pályázat
megvalósíthatóságának lehetôségeit vizsgáltuk. A be-
ruházás segítségével iskolánk megszépülhetne, a haté-
konyabb szigetelés és korszerûbb fûtôkazán segítségé-
vel jelentôs költségcsökkentést érhetnénk el. A pályá-
zat elkészítésével az elôzô vezetôség a SYN-DOM
Bt.-t bízta meg. A pályázat elkészítésének díja mint-
egy 1,8 millió forintot tesz ki. Ezt az összeget Önkor-
mányzatunknak akkor is ki kell fizetnie, ha a pályázat
nem kerül kivitelezésre, éppen ezért a Képviselô-tes-
tület, a szûkös anyagi helyzet ellenére mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy az alábbi munkálatokat
tartalmazó korszerûsítés megvalósulhasson. Az oda-
ítélt állami támogatás összege 36.811.229.- forint, a
megvalósításhoz önrész szükséges, amely mintegy 13
millió forintot tesz ki. Mivel a pályázat 2010 júniusá-
ban került benyújtásra, így az infláció mértéke tovább
növeli az Önkormányzat saját hozzájárulását. 

- fôépület homlokzati szigetelése
- födém és a lábazat szigetelése
- nyílászárók cseréje (84 db ablak, 2db ajtó)
- szükséges ács- és kômûvesmunkák elvégzése
- homlokzat rabicolása, vakolása, festése, mázolása
- bádogozási munkálatok elvégzése
- kazáncsere (és az ehhez szükséges, kiegészítô munká-

latok elvégzése)

● Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az iskola tor-
natermének felújítására. A beruházás bekerülési költ-
sége 10.579.290.- forint, melyhez az Önkormányzat
önerôként 2.115.858.- forintot biztosít. A kivitelezési
munkálatok a következôket foglalják magukban.

- tornatermi aljzat cseréje (linóleum)
- festés, mázolás
- bejáratának akadálymentesítése (mozgássérültek)
- tetôszerkezet szigetelése, födémjének cseréje (Lindab

lemez)
- világítás korszerûsítése
- ablakok és üvegfelületek cseréje, javítása
- bordásfalak felújítása
- eszközök beszerzése (birkozószônyeg, labdák, stb.)
● Önkormányzatunk 2011. szeptember 1-ig vállalta a

Dobó Katica 2. szám alatt lévô orvosi rendelô aka-

dálymentesítését, az alábbiak szerint:
- akadálymentes parkoló
- bejárathoz vezetô, eltérô színû és felületû vezetô sáv
- bejárati rámpa, korlát
- a jelenlegi küszöb eltávolítása
- információs tábla és piktogram kihelyezése
- kontrasztos és csúszásmentes lépcsô kialakítása
- akadálymentes WC
- bejárati ajtó megfelelô méretû cseréje

Az akadálymentesítés költségét az Önkormányzat költ-
ségvetésének tartalékalap terhére, 1 millió forint összegha-
tárig vállalja.

● A Képviselô-testület határozatával jóváhagyta Erdei
Sándor képviselôtársunk elôterjesztését. Mint ismere-
tes az Anya és Csecsemôvédelmi Tanácsadó és a Sza-
bó Magda Könyvtár és Közösségi Ház tetôszerkezete
meglehetôsen rossz állapotban van. A két intézmény
közül az Anya és Csecsemôvédelmi Tanácsadó épüle-
tének födémszerkezete a kritikusabb. Ha az idei évben
nem hozzuk ezt rendbe, további károkat okoz az Ön-
kormányzatnak. Az elôzô ciklusban Rusz Attila (a
Tondach képviselôje) közbenjárásával mind a két épü-
letre sikerült jutányos áron kerámiacserepet vásárolni.
Mivel a tetôszerkezet cseréjéhez további eszközök is
szükségesek (tetôfólia, szeg, facsavar, tetôléc, stb.), és
ezek további költségeket jelentenek az Önkormányzat
számára, ezért nem valósulhatott meg a tetôszerkezet
cseréje az elôzô ciklusban. 

A Képviselô-testület egybehangzó véleménye szerint az
következô téli idôszakot nem fogja kibírni a mostani cse-
rép. Az Önkormányzat kötelezô feladatai közé tartozik az
egészségvédelem, így az Anya és Csecsemôvédelmi Taná-
csadó épületében folyó munkára szükség van. Mivel a to-
vábbi költségekre jelenleg sincs több forrásunk, mint az el-
múlt évben, ezért a következô üzleti terv került kidolgo-
zásra:

- a további kerámia kiegészítôk beszerzése, Rusz Attila
közbenjárásával

- a szükséges faanyag beszerzése, kis költség ráfordítás-
sal a Jónás Fatelep támogatásával 

- Erdei Sándor képviselôtársunk vállalta, hogy a szüksé-
ges munkálatok kivitelezését megszervezi, melynek egy
részét társadalmi munkában kívánja megvalósítani (ács-
munka, segédkezés), illetve az egyéb szükséges anyagok
beszerzésében is segítséget nyújt. 

Képviselô-testület
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Feltámadás a közösségeinkben

Ha itt lettél volna

1973-77-ig Monoron voltam segédlelkész. Hát bizony
nem az optimizmus töltötte el szívemet az ottani szolgála-
tom során. Monor városában a 4 év alatt egy-egy tanulóra
emlékszem, aki iskolai hittanra be volt íratva. Ôértük is el-
jártam az iskolába. Keserves volt. A templomi hittanon a
bérmálkozás évében is csak 80 hittanost tudtam összegyûj-
teni. Pedig a kereszteltek anyakönyve alapján végig jártam
az egész várost, hogy hittanosokat toborozzak. Nem soro-
lom tovább.

Bizonyára most is van bôven ok a szomorúságra. A libe-
rális, szabadelvû, vagy még inkább a közömbös hozzáállás
most is keseríti törekvéseinket. Mégis a következô tapaszta-
latról számolhatok be: Zarándoklatot szerveztünk Vecséstôl
Albertirsáig, vagyis tulajdonképpen a régi esperesi kerület
közösségeibe. Nyolc templomot látogattunk meg, és öt lel-
kipásztorral sikerült találkoznunk. Röviden leírom azokat
az észrevételeket, amik nekem az újjáéledés, a feltámadás
szavát és valóságát juttatták eszembe.

Vasad: Vasad komoly, erôs, tôsgyökeres református falu.
Még teológiai professzort is adott egyházának. Itt soha nem
volt katolikus templom. Mégis a jelenlegi katolikus temp-
lom történelmi elôzményekkel bír. Ugyanis volt egy kis ura-
dalmi kápolna, Vasad külterületén, a Bokros tanyán, a volt
uradalom cselédházba szorult úrnôjével. Ez a kápolna mos-
tanra megszûnt funkcionálni az elnéptelenedô tanyavilág
miatt, de mégis ez lett a jogalapja és a történelmi elôzménye
a vasadi templomépítésnek. Ügyesen megtalálta ezt a fona-
lat az építtetô plébános atya. Nagyon tetszetôs, sôt irigylésre
méltó lehet a templom épület együttese, a felsôpakonyiak
számára, mert van tágas közösségi életre alkalmas összejö-
veteli helyük, a templomhoz építve. Nagyon egységes és íz-
léses a templom belsô berendezése is. A templom Foucauld
francia pap védnöksége alatt áll. Nem régen avatta ôt bol-
doggá a Szentatya. A templommal ismerkedve, hallhattuk
személyes élettörténetét is, amely fordulatokban igen gaz-
dag. Életét és vértanúságát ábrázolja a templom falán lévô
festmény. A falu szélén felépített templom elhelyezkedésé-
nek elônye is van. Ugyanis itt van a falu játszótere, ami egy
sajátos, csábító erô a kisgyermekek számára.

Albertirsa: Itt több, mint egy óráig hallgattuk a plébános
atyát. Már ismertük ôt, hiszen püspöki megbízásból kétszer
is bérmált Gyálon. Mindig megtisztelt bennünket azzal,
hogy a mise elôtti misztérium játékunkat is megtekintette.
Hosszas elbeszélésében bôségesen részletezte a templom
történetét. Ezt a történetet ô maga is szemléletesen megis-
merhette, mert olyan vizes volt a templom, hogy le kellett
veretni a falat jó két méter magasságban, hogy szellôzzön,
és utána szellôzô vakolatot kapjon. Szakemberek megmér-
ték, hogy korábban egy köbméter falban mennyi víz volt, és
ez egy elképesztôen magas érték volt. Ennek megfelelôen
nagyon dohos is volt a templom. Most már a dohosság
nagyrészt megszûnt. A csupasz falak sokat elárultak a temp-
lom építési korszakairól, toldásairól stb. Ebben egészen tör-
ténész módon tájékozott volt a plébános. A história iránti
tisztes érdeklôdés jól párosul a leleményes építészeti elgon-
dolásokkal. Ez azonban a dolgoknak csak a külsô formája.
Már a korábbi plébános atya is serénykedett egyrészt plébá-
nia építésben, mégpedig a legnehezebb idôkben, és ugyan-
csak az alkalmas pillanatban, nyilván nem kis ellenállás
közepette visszaszerezte a régi templom mellett megépült
katolikus iskolát. Felmenô rendszerben, több éven át foko-
zatosan kapta vissza az épületet, és tudta a saját elvárásai-
nak megfelelôen berendezni. Volt küzdôképessége és türel-
me hozzá. A mostani plébános atya pedig bölcs nyugodtság-
gal, szépen megtalálja a békés hangnemet a város és más fe-

… Kedves Olvasó, láthattad-érezhetted volna, hogy bár
templomon kívül és belül ez a fránya márciusi hômérséklet
csak nehezen akart emelkedni, a nagyböjt lila ünnepélyessé-
ge, húsvétváró hangulata lengte be Isten házát. Ez pedig
nemcsak odakint, de szívünkben is a tavasz visszavonhatat-
lan megérkeztét jelentette.

Csendes, mondhatni eseménytelen március lévén, jelen
cikkemet beszámoló helyett inkább tavaszi beharangozó-

nak szánom.
Gábor atya szereti a zenét és támogatja a katolikus fia-

talokat abban, hogy együtt zenéljenek. Ennek jegyében
péntekenként délutánra kezdeményezett egy kis közös ze-
nélgetést, illetve a misék elôtt egy kis gyakorlást követôen
esetenként elôad velük és néhány felnôtt kísérôvel egy röp-
ke mûsort.

Az elsô zarándokutat április 2-án tette meg a (mondhat-
ni szokásos) lelkes csapat, a környékbeli hitközségeket: Ve-
csést, Üllôt, Monort, Pilist, Nyáregyházát és Albertirsát
meglátogatva. 

Április 3-án ismét ülést tartott az egyháztanács, az ott
történtek összefoglalóját szintén következô számunkban
tesszük közzé.

A CSALÁDOK-ÉVE jegyében, a farsangi batyus bál
után az „ilyen még nem volt” események sorában a majáli-

son a katolikus közösség nevében egy szerény kis sátor

felállítását tervezzük egy kis fôzôcskével (bográcsolással).
Szeretnénk közelebb hozni egymáshoz a családokat. A sze-
retetteljes együttlétre várjuk minden érdeklôdô testvérün-
ket, családokat és leendô családosokat egyaránt!

Csak emlékeztetôül: a nyári idôszámítás alatt a vasárnap
esti szentmisék kezdési idôpontja este hat óra!

A miserend az Interneten is megtalálható! /www.felsopa-

kony.hu egyházak aloldal, illetve www.mise-

rend.hu/?templom=439 linken/ 

Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánok minden
kedves olvasónknak!

Pethô Imre

lekezetek vezetôivel. Itt is példás az ökumenikus összetarto-
zás. Az evangélikusoknak is van felekezeti iskolájuk és oda
is járnak katolikus gyermekek és azok számára is biztosíta-
nak katolikus hitoktatást. Nem lehet ez másként a katolikus
felekezeti iskolában sem. Tehát az élet szinte parancsolja az
ökumenikus összetartást, de mindenki jó szívvel eleget is
tesz neki.

Hát ilyen tartalmas és gazdag volt a mi egyházközségi
zarándok utunk. Minden templomban imádkoztunk, énekel-
tünk, velünk volt egyik kántor munkatársunk is. A jámbor-
ságot és a történelmi, valamint a szûkebb pátriánk iránti ér-
deklôdésünket egy kis földi jóval fejeztük be Monoron. Itt
ugyanis van egy svédasztalos, korlátlan fogyasztású ven-
déglô, ahol 1000 forintért mindenki kedvére ehetett finom-
ságokat.

A zarándoklat során jártunk még Vecsés-Felsôtelepen,
Üllôn, Monorierdôn, Pilisen és Nyáregyházán is, de a hely
szûke miatt ezeket itt csak megemlítem.

A fentieket régebbi ismereteimhez és tapasztalataimhoz
viszonyítva valódi feltámadás szemléleteként éltem meg. A
húsvétra írt cikkem most nem a Jézussal történt feltámadás-
ról szólt, hanem ahogy Ô folyton feltámad közöttünk is.

VALÓBAN FELÁMADOTT AZ ÚR !!!
Hefler Gábor plébános 
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JÉZUS ÉL!
„Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta az

apostoloknak, hogy Ô él, amikor megjelent elôttük, és be-

szélt az Isten országa dolgairól.” (ApCsel 1,3)
Szép templomunk barna szószékterítôjén olvassuk a

nagy betûkkel arany színnel hímzett, rövid feliratot: „JÉ-
ZUS ÉL!” A Biblia talán egyik legrövidebb mondata na-
gyon egyszerûen foglalja össze húsvét lényegét: „Ô él!”
Három betû ez csupán, mégis egész életünket meghatározó
tényt hirdet: Jézus él ma is! Isten szeretete mindent elren-
dezett értünk a kereszten. Múltunkra bocsánatot, jelenünk-
re békességet, jövônkre bizonyosságot szerzett Jézus a
Golgotán. A nagy gyôzelmi kiáltás a kereszten elhangzott:
„Elvégeztetett!” (Jn 19, 30)

Minden, amire itt a földön és örökre szükségünk lesz,
Jézus szabadításában benne van. Ezeket a „kincseket” fel-
támadása után elkezdte osztani a tanítványoknak, akik kö-
zött megjelent még negyven napig itt a földön és múltjuk-
ra, jelenükre, jövôjükre nézve megajándékozta ôket. Ami-
kor eltávozott közülük, és visszament a mennybe, nem fe-
jezte be ezt az ajándékozó szolgálatot, hanem kiterjesztette
az egész világra. Elküldte Szentlelkét, Aki által Ô jött kö-
zel újra, de most már úgy, hogy bárhol elérhetô lett ezen a
világon. Mi is abból élünk, hogy az élô Jézus Krisztus
osztja közöttünk is ajándékait. Sokaknak öröme ez
Felsôpakonyon is, hogy teljes bocsánatot nyertek múltjuk-
ra, újra és újra visszakapott békességben élhetnek a jelen-
ben és az Úr – Szentlelke által – bizonyosságot munkál a
szívükben a jövôjükre nézve is. Nem „csak” Igéjét hagyta
itt nekünk, hanem Ô magyarázza az Igét, hogy annak élô
ereje legyen. Az Ô jelenléte – ahogy énekeljük egyik szép
énekünkben – „megvidámít, éltet, bátor szívet ad.” (294.
dicséret) Ahogyan a húsvétot követô negyven napon tudta
jól, mikor és mit kell elrendeznie tanítványai szívében,
úgy végzi ezt áldott hûséggel ma is fáradhatatlanul. Aho-
gyan bement a tanítványok közé, és békességet teremtett a
szívükben; ahogyan megérkezett Tamáshoz, a hinni nem
tudó tanítványhoz; ahogyan „elrendezte” Péterrel a három-
szori tagadást – úgy cselekszik ma is velünk. Jól tudja, mi-
kor mire van szükségünk. Mi pedig sokszor elcsodálko-
zunk, amikor a legjobbkor adja a legszükségesebb Igét;
amikor a legnehezebb körülményeinkbe egyszer csak bele-
nyúl, ahogyan ma is „sok bizonyítékkal megmutatja, hogy
Ô ÉL”. A mi életünkben is „megjelenik”, kegyelembôl és
HIT által az Övé lehetünk, sôt bennünk él, - ha behívtuk
Jézus Krisztust az életünkbe - és nekünk is „beszél az Isten
országa dolgairól”. Húsvétkor, sôt életünk minden napján
ezzel az örömmel ébredhetünk: Urunk feltámadott! Jézus
ma is él! 

Ezzel az örök húsvéti örömmel és bizonyossággal kívá-
nok minden olvasónak Istentôl gazdagon megáldott húsvé-
ti és Feltámadás ünnepet!

Vizi János lelkipásztor

Változások mindennapjainkban
Rendszeres alkalmaink:

Vasárnap 10.00 Istentisztelet (Templom – Hónap elsô 
vasárnapján van keresztelés és utolsó vasárnapján 

úrvacsora); Gyermek-istentisztelet (Gyülekezeti terem)
Hétfô 14.30-15.15 Konfirmáció elôkészítô – I. csoport

16.30-17.15 Konfirmáció elôkészítô – II. csoport
18.00 Felnôtt konfirmáció

Kedd 10.00 Baba-mama kör /októbertôl-májusig/
Szerda 18.00 Énekkari próba /2011. januártól/

Csütörtök 17.00 Gyülekezeti bibliaóra
Szombat 15.00 Imaóra

Havi alkalmaink:
Minden hónap elsô kedd: 18.00 Presbiteri bibliaóra 

/szeptembertôl-júniusig/
második kedd: 17.00 Házi istentisztelet 

/mindig más háznál, szeptembertôl-júniusig/
harmadik péntek: 18.00 Házas-kör /novembertôl-májusig/
negyedik péntek: 17.00 Ifjúsági klub /az iskola tornatermé-

ben – játéklehetôség: kosárlabda, floorball, 
szeptembertôl-júniusig/

negyedik szombat: 18.00 Filmklub
Hétköznapi alkalmainkat a gyülekezeti teremben tartjuk.

Tisztelettel:  Vizi János lelkipásztor

Adó 1%: Református Egyház technikai kódszáma: 0066
További 1%-al támogathatunk egyesületeket és alapítványokat. Néhány javaslat:
Egyesület neve: Adószáma:
Isten Háza Szolgáló Közösség Egyesület - Biatorbágy 19176767-1-13
Biblia Szövetség Alapítvány 19171982-1-13
Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány 18002320-1-42
Bethesda Kórház Alapítvány 18042539-1-42

Református hittantábor:
Idôpontja: 2011. június 20-24.

Helye: Fülöpháza
Költsége: 14.500 Ft/fô. 

Hittanosoknak: 1.000 Ft kedvezmény! 13.500 Ft/fô.
Ha egy családból több gyermek jön: 11.000 Ft/fô.
Jelentkezés határideje: Hittanévzáró istentisztelet 

(május 29); Kérjük, a jelentkezéssel egy idôben a tábor
költségének a felét fizessék be!

A részletek megbeszélése a hittanévzárón lesz.

MOZI FILMKLUB MOZI FILMKLUB 
Minden hónap utolsó szombatján vetítünk egy filmet!
Következô alkalom idôpontja: 2011. április 30. 18.00

– Gyülekezeti terem. 
Utána egy kis sütemény mellett megbeszéljük a film

mondanivalóját. 
A film címe: VÉGTELEN HIT

(amerikai szinkronizált fim)
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

A húsvéti istentiszteleti ünneprend és egyéb híreink folyamatosan 
figyelemmel kísérhetô a www.felsopakony.hu honlap egyházak 

oldalán, valamint a www.refpakony.hu honlapon!



Szorgosan készülôdött az óvoda min-
den csoportja a Víz Világnapjára. Na-
gyon sok érdekes, meglepô kísérleteket
sikerült végezni az azt megelôzô héten.
Volt ahol saját vízcsapot csináltak, ami-
hez csupán egy mûanyag palackra volt
szükség. Rácsodálkoztak a gyerekek,
hogy egy vízzel teli pohár, tetején egy
vékony mûanyag fóliával felfordítva
nem ömlik ki. Megtapasztalták a gyer-
mekek, hogy különbözô vízmennyisé-

get tároló poharaknak más és más a hangja. Eresztettek papír-
hajókat vízre, horgásztak, víz makettet készítettek, vízben ki-
nyíló papírvirágot hajtogattak, szappanbuborékot fújtak.

Még egy ötletes játékot is kipróbáltak, amiben a gyerekek
tenyerükben adogatták egymásnak a vizet és azt figyelték ki-
nél fogy el.

Megbeszélték milyen fontos a víz, mennyit használjuk ott-
honunkban, úgy hogy észre se vesszük (fürdés, fogmosás,
kézmosás, mosogatás, mosás, fôzés stb.). Kihangsúlyoztuk,
hogy nagyon kell rá vigyázni, mert bár úgy tûnhet sok van
belôle, mégsem tudjuk mindet felhasználni (sós víz, édes víz).

A csoportok egy közeli fúrt kúthoz, tûzoltó csaphoz sétál-
tak, megnézték a tûzoltó autót, meglátogatták a Szabó Magda
Könyvtár és Közösségi Ház kiállítását.

Mindezek az érdekes foglalkozások a várva várt Víztorony
kirándulásra készítették fel a gyerekeket, ahol megnézhették
honnan jön a víz a házukba.

A hosszúnak tûnô sétát minden gyermek élvezte, köszönjük
ezúton az idôjárásnak a szép napsütéses idôt. Voltak, akik az
oda- vissza utat végig énekelték.

A helyszínen minden csoport fát ültetett, a már harmadik

éve hagyományt követve. A helyszínen megvendégeltek min-
ket finom falatokkal és üdítôkkel. Megnéztük honnan jön a
föld alól a víz és utána lecsúszhattak a gyerekek a kicsi vagy
nagy dombon.

Az óvodában visszaérkezés után már mesélték is a gyerme-
kek, hogy ez volt a legjobb napjuk.

Dénes Mariann
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ÓVODAI FELVÉTEL
2011/2012 NEVELÉSI ÉVRE:

2011. április 26.-tól 29.-ig /keddtôl-péntekig/

JELENTKEZÉS IDÔPONTJA:
· 2011. április 26. /kedd/ 08.00 – 18.00 -ig

· 2011. április 27.-tôl /szerdától/ - április 29. /péntekig/
08.00 – 16.00 -ig.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
· Minden gyermeknek a körzetes óvodába kell jelentkezni

· Valamennyi szülônek ki kell töltenie egy 
„felvételi kérelmet”.

SZÜKSÉGES OKMÁNYOK:
· Gyermek anyakönyvi kivonata

· Gyermek lakcímigazoló kártyája
· Gyermek TAJ kártyája

· Szülô személyi igazolványa
· Szülô lakcím igazoló kártyája

MINDEN LEENDÔ ÓVODÁSUNKAT
SZERETETTEL VÁRUNK!

Darumadár Nyugdíjas Klub életébôl

Víz Világnapja 2011. március 22.

Kedves Olvasó! Technikai okok miatt nem jelentkeztünk,
már több mint fél éve – pedig sok érdekes programunk volt -,
lehet ezután minden hónapban tudunk egy pár sorban írni és
mesélni, még ha „brigádnapló” -szerûen is.

Március 3-án került nálunk megrendezésre a Nônap. A mi
FIAINK fantasztikus meglepetéssel készültek. Gergely „Misi-
ke” a fôszervezô énekkel, melynek hallatán sokunk szeme
könnybe lábadt. Jankó „Imikénk” gyengéd verset olvasott fel,
amellyel még legény korában, feleségének kedveskedett. Most
mindannyiunkat kényeztetett. Ezután következett a bájosan –
gyermekien aranyosan elôadott versével Czirják „Józsika”,
ettôl aztán mindenki elérzékenyült. Mi „NÔK” viszonzásul a
sok kedvességért szendvicseket készítettünk a vendéglátáshoz.
Végül a fiúk gyönyörû cserepes virággal ajándékoztak meg, és
figyelmesek voltak a kiszolgálással is, ebben a fôkolompos
Tóth „Zolika” irányított.

Március 10-én majdnem elmentünk Dunaújvárosba egy
termékbemutatóra. 6.10-tôl a fagyos idôben 17 klubtársunk-
kal vártuk a buszt, 7 óráig, de nem jött. Délután énekkar és
klubdélután volt.

Március 11-én a Március 15-ei ünnepségen vettünk részt
az iskola tornatermében, és az azt követô koszorúzáson. Már-
cius 17-én énekkart, majd klubnapot tartottunk, amelyen a
másnap (18-án), Gyálon megrendezésre kerülô kistérségi ün-
nepségen résztvevôket jegyeztük fel, majd a március 19-ei
Vöröskeresztes Bál résztvevôi és a 20-án a Mikroszkóp Szín-
házba jelentkezôk kapták kézhez belépôiket. Kihirdettük,
március 22-ét, a Víz Világnapját, hogy mindenki gondolkoz-

zon el a folyamatos takarékoskodáson, hogy óvjuk ezt a kin-
cset, amelyet csak akkor tudunk értékelni, ha nincs, addig
sajnos sokan pazarolnák el az életadó ivóvizükkel.

Március 24-én szintén énekkart, majd klubnapot tartot-
tunk, ahol Németh Józsi bácsink (84 éves) elmaradt névnap-
jának tiszteletére koccintottunk, ô pedig Esztikénktôl (Fûzi-
né) szép verset kapott ajándékba.

Március 31-én vezetôségi ülést tartottunk, ahol megbeszél-
tük az áprilisi teendôket.

Az áprilisról is írok még: 1-jén Ócsára, színházba mentek
a bérletesek. 3-án pedig az Operába. 6-án, 25 fôvel elmen-
tünk a Budai Várba, ahol a Nemzeti Galériában megtekintet-
tük – már másodszor, mert tavaly Pécsen is megcsodálhattuk
– Munkácsy Krisztus trilógiáját, amellyel lelkük telítôdött
meg gyönyörrel. A többi tárlatot is megtekintettük, felüdül-
tünk Szinnyei-Merse Pál vidám virágos, és Csontváry kelle-
mes színû képeitôl. Bódultan, gyönyörû napsütésben indul-
tunk sétára, a Szentháromság térre, majd a Halászbástyára.
Még egy delegációt is megnézhettünk. Volt fagyizgatás, pa-
pucsvásár is. A séta után a buszunk megadta magát, így aztán
kalandos úton a BKV és MÁV jármûveivel érkeztünk meg
Felsôpakonyra.

Itt a bolondos, szeszélyes tavasz, mindnyájan kapirgálunk
a kertben, reméljük túl vagyunk a náthás idôszakon. Minden-
kinek jó egészséget kívánunk és reméljük, minél jobb idô
lesz, hogy eltudjunk menni egy jó kis fürdôbe is.

Kovácsné Németh Ilona
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A tavasz elsô hónapja az iskolában
Nagyon vártuk már, hogy megérkezzen végre a tavasz,

és magával hozza a napos idôt, kellemes programokkal fû-
szerezve.

Mindjárt a hónap elsô napjaiban Rozika néni a 7.b oszt-
állyal ellátogatott a Magyar Nemzeti Múzeumba. A leg-
nagyobb magyar, Széchenyi István személyéhez
kapcsolódó kiállítás szemtanúi lehettek, és igazán
lenyûgözte az egész osztályt a sok látnivaló.
Március utolsó napján a 4. osztályosok is eljöt-
tek ide, osztályfônökükkel, Zsuzsa nénivel.

Március 8-án Igazgató Úr és Polgármester
Úr is köszöntötte iskolánk nô tagjait. Köszönjük
a megemlékezést mindenki nevében!

Ezen a napon tartott a Tigáz Zrt néhány dolgozó-
ja 3. és 4. osztályos diákok számára játékos vetélkedôt
a környezettudatos gondolkodásról. A gyerekek nagyon él-
vezték a társasjáték formájában lebonyolított foglalko-
zást,aminek a végén mindenki ajándék társasjátékkal tér-
hetett haza.

A következô napon a 7. a
osztály tanulói voltak ab-
ban a szerencsés helyzet-
ben, hogy Erika nénivel
bowlingozni mehettek. Ez
már nem az elsô alkalom
volt, és valószínûleg nem is
az utolsó. hiszen ez a játék
ma már az egyik legkedvel-

tebb sport lett a gyerekek körében.
Hagyományainkhoz hûen március hónapban tartottuk a

felsô tagozaton a Nyílt Napokat, ahol a szülôk betekintést
nyerhetnek egy-egy óra menetébe, és láthatják a gyerekek
és a pedagógusok közös munkáját. A 2. illetve a 4. osztály
is meghirdette a Nyílt Napot ebben a hónapban.

Reméljük, tudtunk egy kis ízelítôt adni az érdeklôdô
szülôknek az iskolai órák világából.

A március 15-re emlékezô ünnepélyt minden évben az
ötödik osztályosok adják elô néhány nagyobb diák részvé-
telével. Nem volt ez az idén sem másképp. Nagyszerû
elôadásuknak köszönhetôen ismét átérezhettük a forrada-
lom akkori nehéz idôszakát. Princzné Ica néninek és Rie-
gel Ági néninek köszönjük a lelkes felkészítô munkát!

Március 17-én Rozika néni és az osztálya Monoron járt,

a János Vitéz címû színházi elôadáson. Érdemes volt meg-
tenni az utat a közeli városig, hiszen nagyszerû élményben
volt részük.

Március 19-én, szombaton iskolánkban is tanítási nap
volt,de igazán nem volt okunk panaszra, hiszen a Víz Vi-

lágnapja alkalmából a pedagógusok érdekesebbnél
érdekesebb vetélkedôket, programokat és 

kiállításokat szerveztek ,természetesen a vízé
volt a fô szerep. Külön köszönet jár Tóth Zoltán
helyi szikvízkészítônek, aki egész nap biztosí-
totta a szódavizet minden résztvevô számára ,és
bevezette a gyerekeket a szikvízkészítés világá-

ba is.
Wareczki Erika néni meghívására érkezett egy

buszban berendezett Élô Mini Világ, amit minden osz-
tály végigjárhatott és megdöbbentô adatokat hallhatott fél-
tett kincsünkrôl, a vízrôl.

Bízunk benne, hogy sikerült gyermekeinket közelebb
vinni a környezettudatos gondolkodáshoz.

Március 29-én a 3. és 4. osztályos tanulók között Olva-
sóversenyt tartottak a pedagógusok, ahol a következô ered-
mények születtek: 

3. osztály: 1. Vizi Gréta; 2. Jócsák Lilla; 3. Seres Rebeka
4. osztály: 1. Korcsmáros Tamás; 2. Pethô Valentin; 3.

Szabó Bence és Fábián Gábor
A gyerekeknek elôször egy saját maguk által választott

szöveget, majd pedig egy ismeretlen olvasmányt kellett
elôadniuk. Gratulálunk a nyerteseknek!

Március utolsó napján a 4. osztályosok Mesemondó ver-
senyen vettek részt Zsuzsa néni szervezésében. A jelent-
kezôknek kívülrôl kellett elmondaniuk egy mesét. Az elsô
helyezést a Segítség, ember! címû Nógrádi Gábor mûvel
Pethô Valentin nyerte, második lett Korcsmáros Tamás,
harmadik pedig Agócs Zoltán. Gratulálunk nekik!

Az április hónap is bôvelkedik a változatos programok-
ban. A következô számban beszámolunk többek között a
Szavaló verseny, a Futóverseny és a Hulladékgyûjtés ered-
ményérôl, valamint a Polgárvédelmi vetélkedôrôl és a Par-
lagi vipera kiállításról is.

A Herman Ottó Általános Iskola életének képei és to-
vábbi információk megtalálhatók az iskola honlapján:
http://iskola.felsopakony.hu

Máténé Virág Rita

Játékos vetélkedô a környezettudatos gondolkodás jegyében Mini-Világ a buszban
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A közbiztonság helyzetének alakulása a 2010 – es évben 

A Pakonyi Polgárôr Egylet és Szomszédok Egymásért Mozgalom
2010. évi beszámolója

Tisztelt felsôpakonyi lakosok! 
A 2009 – es és 2010 – es évben történt bûncselekmé-

nyek statisztikai adatait szeretném Önöknek összeha-
sonlítani. 

A 2009–es évben összesen 89 bûncselekmény tör-
tént Felsôpakony közigazgatási területén. Ebbôl
33 lopás történt, ezen belül a betöréses lopások
száma 10. 

A 2010–es évben összesen 56 bûncselek-
mény történt, amelybôl 17 lopás, ezen belül 4
betöréses lopás történt. 

Ezek az adatok azt mutatják, hogy mennyi-
re fontos a helyi polgárôrséggel való szoros
együttmûködés, hiszen közös célunk, hogy
Felsôpakonyon a lehetô legminimálisabbra szo-
rítsuk vissza a bûncselekmények számát. A pol-
gárôrségen kívül az Önök figyelmére is nagy szük-
ség van a bûncselekmények visszaszorításában. Ezért is
kérném azt, hogy ha bármi gyanús jármûvet észlelnek, a
rendszámát, típusát, a jármû feltûnésének helyszínét és
idôpontját, jegyezzék fel és vagy nekem, vagy a pol-

gárôrség valamelyik Önök által ismert tagjának juttassák
el. Figyeljünk egymásra és közös értékeinkre! 

Amikor 2010 januárjában a fenti statisztikai adatok a
birtokomba kerültek, eszembe jutott, hogy Felsôpakony

korábban már elnyerte a „Pest megye legbiztonsá-
gosabb települése„ címet. Ezért a Jegyzô Úr ké-

résemre utána nézett, hogy milyen feltétel kell
ahhoz, hogy erre a címre lehessen pályázni.
Azok az 5000 lélekszám alatti települések
indulhatnak, ahol a lélekszámra levetített a
bûncselekmények számának aránya 2 %
alatt van. Felsôpakonyon ez az érték
1,64%!

Ehhez kérném a Pakonyi Polgárôr Egylet
tagjait, hogy az általuk vállalt munkát tovább-

ra is folytassák, hiszen közös célunk, hogy 2011
– ben sikerrel pályázhassunk a legbiztonságosabb

település cím elnyerésére. 

Bodzán Lajos r.tzls. 
körzeti megbízott 

Tisztelt Olvasó!
Nagy örömünkre szolgál, hogy arról adhatunk Önöknek

tájékoztatást, hogy szervezetünk immáron hivatalosan is
egy éve mûködik. Ennek alkalmából, megtartottuk máso-
dik közgyûlésünket.

A közgyûlésnek számos napirendi pontja volt, melyek
keretein belül ismertetésre került a 2010. évi általános és
pénzügyi beszámoló (melynek részleteit lentebb olvashat-
ják), ezen kívül sor került a Gyáli Rendôrkapitánysággal,
illetve Faluvédô Egyesület Gyál-al, és a Felsôpakony
KSE-vel kötendô együttmûködési megállapodás tervezeté-
nek ismertetésére Stupek József, Kalmár Róbert, és Nagy
János részvételével. 1 fô személycserére is sor került, a
Pénzügyi ellenôrzô bizottságban, Patkós Tamás lemondása
után a közgyûlés egyhangúlag Mikó Lászlót választotta,
emellett, szintén egyhangú döntés született Dobos Sándor
(negyedik) vezetôségi taggá.

A jövôre vonatkozóan: az egyesület idei céljául fogal-
mazta meg az Iskola utcában álló épület rendbehozatalát
(melyhez a Polgármester Úr is felajánlotta hathatós hozzá-
járulását), használatba vételét, az együttmûködési megálla-
podások megkötését, Felsôpakony közbiztonsági szintjé-
nek megôrzését.

Az általános beszámoló részletei

2010 márciusától, összesen több mint 300 alkalommal,
13231 kilométert tettünk meg, ezzel 1321 órában látva el
szolgálatot. A Rendôrséggel közös razzián 3 alkalommal, 7

fô részvételével, helyszíni biztosítást végeztünk 8 alkalom-
mal 17 fô részvételével, 1 alkalommal 8 fô részvételével
bûncselekmény elkövetése során használt lôfegyver kere-
sésében vettünk részt.

A pénzügyi beszámoló részletei

Bevételek
Skoda Octavia típusú személygépjármû: 1 200 000 Ft

Tagdíj: 184 500 Ft
Pályázaton nyert összeg: 200 000 Ft

Polgárôr bál: 307 500 Ft
Vállalkozásoktól, magánszemélyektôl: 107 000 Ft

Kamat: 124 Ft

Összes bevétel: 1 999 124 Ft

Kiadások
Üzemanyag: 270 468 Ft

Irodaszer: 15 180 Ft
Elhasználódott eszközök költségei: 88 800 Ft

Gépkocsi szervizelés, anyagvásárlás: 131 640 Ft
Hatósági illeték: 29 550 Ft
Biztosítási díj: 10 866 Ft
Banki jutalék: 7 855 Ft

Szolgáltatások (eredetvizsgálat, fax…): 26 949 Ft
Egyéb: 9 765 Ft

Összes kiadás: 591 073 Ft

Ezúton is köszönjük a támogatást mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy szervezetünk ilyen szinten
mûködhessen, és bíztatjuk Önöket, hogy továbbra is tartsák meg jó szokásukat.

Számlaszámunk (65500116-31003085-53000004), és telefonszámunk (06-30/956-37-48) változatlan.
Rupp Ferenc
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Tisztelt olvasó!
A Vöröskereszt helyi szervezete jóté-

konysági bált rendezett 2011. 03. 19-én.
A bál sikeres volt, a siker titka a sok ki-
tartó szorgos kéz.

Köszönet a segítôknek, a karbantar-
tóknak a terem berendezéséért, a Pillan-
gó Közhasznú Alapítványnak a terem

feldíszítéséért, a nyugdíjasoknak terítésért, felszolgálásért.
Köszönjük Trapp Ilonának a büfé biztosítását, a Jóbará-

tok vendéglôjének a finom vacsorát, Kerepeszki Norbert-
nek a talpalávaló kellemes zenét.

A rocky, a country táncosoknak és a nyugdíjas énekkar-
nak a jó és színvonalas mûsort.

Köszönjük a sok értékes tombola adományt. 
Megköszönjük vendégeinknek, hogy eljöttek és segítet-

ték a Vöröskereszt munkáját és jó hangulatot csináltak.
Czirják Józsefné

Vöröskereszt helyi szervezet titkár

Úgy alakult életem, hogy
eddig 5 házat építettem és épít-
tettem. Ez alapján elmondha-
tom, hogy van tapasztalatom
az építkezéssel kapcsolatban.
Jelenlegi családi házam tetô
cserére szorult (az eddig pala
volt). Több embertôl ér-
deklôdtem, kire vagy kikre
bízhatnám ezt a munkát. Így kaptam kedves ismerôsömtôl
Bernátné Marikától ajánlást egy megbízható csapatra.
Megkerestem ôket és megegyeztünk, jelenleg pedig már
arról számolhatok be, hogy a munka kifogástalan
minôségben elkészült. Ez indíttatott engem arra, hogy
tisztelt lakótársaim figyelmét felhívjam arra, ha ilyen jel-
legû (építkezés, felújítás) munkára keresnek kivitelezôt,
én – jó tapasztalataim alapján – bizalommal ajánlom ôket.

Jó tapasztalataimat a következôkre alapozom:
– Elfogadható áron dolgoztak.
– A megbeszéltek szerint mindig pontosan érkeztek, és

akkor hagyták abba a munkát, míg az aznapra tervezettet
be nem fejezték.

– Precízen, szakmailag kifogásolhatatlanul látták el a
feladatokat.

Ôszintén ajánlom a csapatot minden érdeklôdô figyel-
mébe, akit érdekel, és nevükkel, címükkel is szívesen
szolgálok.

Túri Magdolna, Felsôpakony, Arany János u. 9.

Ismét egy remek építô csapat Pakonyon!

2011. 03. 28-án Felsôpakonyon véradás volt, nagyon jól
sikerült. Ilyen sokan még nem soha nem jöttek el vért
adni. Örülök, hogy 8 elsô véradó volt, 18-20 évesek.

Köszönjük a rászorultak nevében.
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Harcban a dobogóért – Malik Gábor góljaival egyre közelebb a bronzérem
Pest Megyei I. osztály

16. forduló
Törteli KSK-Felsôpakony-Ergofer KSE 2-1 (1-1)

G: Malik
17. forduló

Felsôpakony-Ergofer KSE-Veresegyház 1-0 (0-0)
G: Egervári
18. forduló

Felsôpakony-Ergofer KSE-Gödöllô 1-1 (0-0)
G: Malik

19. forduló
Pilissport-PLSE- Felsôpakony-Ergofer KSE 1-3 (1-1)

G: Bárdos, Wendler, Nyári
20. forduló

Felsôpakony-Ergofer KSE-Erdôkertes 6-0 (3-0)
G: Gulyás (3), Malik (2), Nyári

21. forduló
Halásztelek- Felsôpakony-Ergofer KSE 0-3 (0-0)

G: Malik (3)

A bajnokság állása
1. Üllô SE 21 18 2 1 50 16 34 56
2. Tápiószecsô FC 21 13 1 7 41 18 23 40
3. Diósd TC 21 12 2 7 41 24 17 38
4. Pilisi LK-Legea 21 11 3 7 46 29 17 36
5. Felsôpakony-Ergofer KSE 21 11 3 7 37 23 14 36
6. Örkény SE 21 11 2 8 36 25 11 35
7. Újlengyel DSE 21 10 5 6 35 32 3 35
8. Pilissport-PLSE 21 10 4 7 41 33 8 34
9. Törteli KSK (-2 pont) 21 10 2 9 32 28 4 30

10. Bagi TC’96 21 9 3 9 29 37 -8 30
11. Gödöllôi SK 21 6 5 10 33 44 -11 23
12. Tárnok KSK 21 6 3 12 26 37 -11 21
13. Veresegyház VSK 21 6 2 13 29 44 -15 20
14. Hévízgyörk SC 21 5 3 13 27 48 -21 18
15. Halásztelek FC 21 4 3 14 27 47 -20 15
16. Erdôkertes SE 21 4 1 16 15 60 -45 13

TAVASZI VERETLENSÉG

Pest Megyei I. osztály, ifjúságiak
16. forduló

Törtel-Felsôpakony-Ergofer KSE 0-10 (0-7)
G: Veibl (5), Fülöp (2), Tunner, Ignácz A., Horváth

17. forduló
Felsôpakony-Ergofer KSE-Veresegyház 4-0 (4-0)

G: Horváth (2), Veibl, Szôke
18. forduló

Felsôpakony-Ergofer KSE-Gödöllô 1-1 (0-1)
G: Tunner
19. forduló

Pilissport-PLSE- Felsôpakony-Ergofer KSE 1-3 (0-2)
G: Fülöp, Kerekes, Tóth R.

20. forduló
Felsôpakony-Ergofer KSE-Erdôkertes 4-0 (2-0)

G: Bódi (2), Fülöp, Nagy Sz.
21. forduló

Halásztelek-Felsôpakony-Ergofer KSE 1-4 (0-2)
G: Kormos, Veibl, Bódi, Ignácz A.

A bajnokság állása
1. Tápiószecsô FC 21 18 2 1 58 19 39 56
2. Felsôpakony-Ergofer KSE 21 16 2 3 73 13 60 50
3. Gödöllôi SK 21 13 3 5 100 30 70 42
4. Tárnok KSK 21 12 3 6 52 28 24 39
5. Pilisi LK-Legea 21 12 0 9 68 34 34 36
6. Halásztelek FC 21 10 2 9 58 12 12 32

7. Pilissport-PLSE 20 9 3 8 49 15 15 30
8. Hévízgyörk SC 21 9 3 9 48 -2 -2 30
9. Bagi TC ‘96 20 8 4 8 38 0 0 28

10. Örkény SE 21 8 4 9 48 -2 -2 28
11. Üllô SE 21 8 3 10 37 -7 -7 27
12. Veresegyház VSK 21 8 2 11 56 4 4 26
13. Diósdi TC 20 7 5 8 67 19 19 26
14. Erdôkertes SE 21 3 5 13 36 -24 -24 14
15. Törteli KSK 20 4 1 15 32 -45 -45 13
16. Újlengyel DSE 21 0 0 21 13-197 -197 0

Pest Megyei III. osztály, Déli csoport

Felsôpakonyi KSE II-Bugyi 3-0 (1-0)
G: Balla, Szabó, Virág

Szigetszentmárton-Felsôpakonyi KSE II 2-6 (1-2)
G: Király (4), Szabó, Tóth R.

Felsôpakonyi KSE II-Biatorbágy II 2-2 (2-1)
G: Wendler (2)

Felsôpakonyi KSE II-Ecser 1-0 (0-0)
G: Király

A bajnokság állása
1. Dunaharaszti MTK II. 17 11 5 1 47 15 32 38
2. Viadukt SE-Biatorbágy II. 17 11 2 4 35 24 11 35
3. Szigetszentmárton FC 17 10 2 5 63 29 34 32
4. Felsôpakony SK II. 17 9 3 5 36 26 10 30
5. Bugyi SE II. 17 9 2 6 36 21 15 29
6. Üllô SE II. 17 9 2 6 37 25 12 29
7. Sóskút KSK 17 9 2 9 30 30 0 20
8. Ócsa VSE 17 6 3 11 30 68 -38 12
9. Ecser SE 17 3 1 14 16 68 -52 7

Öregfiúk bajnokság, Üllôi csoport

Inárcs-Felsôpakony KSE 2-2 (0-0)
G: Beláz, Gyôri A.

Felsôpakonyi KSE Bugyi 0-6 (0-2)
Felsôpakonyi KSE-Szigetszentmiklós 4-1 (2-0)

G: Turcsán, Horváth Z., Finta, Csipak

UTÁNPÓTLÁS

Ócsai Körzet, U16
12. forduló

Felsôpakony KSE-Pereg 1-0 (1-0)
G: Ignácz T.
13. forduló

Alsónémedi-Felsôpakony KSE 3-0 (1-0)
14. forduló

Felsôpakony KSE-Ráckeve 2-1 (1-0)
G: Nagy Sz. (2)

15. forduló
Felsôpakony KSE-Bugyi 2-0 (1-0)

G: Csipak, Fülöp

Ócsai Körzet, U13
Gyáli Lurkó-Felsôpakony KSE 2-2 (1-0)

G: Kánai (2)
Felsôpakonyi KSE-Gyáli BKSE 0-7 (0-5)

Pereg-Felsôpakonyi KSE 2-4 (1-2)
G: Kánai (3), Csipak

Felsôpakonyi KSE-Örkény 3-6 (2-2)
Felsôpakonyi KSE-Dömsöd 1-0 (0-0)

G: Nagy G.

Nagy János



A tavasz beköszöntével egyre többet
tudunk a szabadban tartózkodni, ját-
szani. A játszótérrôl vidám gyermekri-
csaj hallatszik, napról napra egyre töb-
ben vannak ott iskolás, óvodás gyere-
kek, kismamák a kicsi gyermekeikkel. 

Ezzel egy idôben több bejelentés ér-
kezik a Polgármesteri Hivatalhoz ar-
ról, hogy egyesek a játszótéri játékokat
nem rendeltetésszerûen használják, be-
piszkítják, mások számára használha-
tatlanná, a kicsi gyermekek számára
veszélyessé teszik. A csúszdát illem-
helynek használják, cigaretta csikke-
ket, törött üvegeket hagynak benne, és
még sorolhatnám. Az Önkormányzat
heti rendszerességgel takaríttatja,
fertôtlenítteti a játszótéri játékokat, es-
tefelé a polgárôrök is gyakrabban
járôröznek arra, ez mégis kevésnek bi-
zonyul…

Több felnôtt is panaszkodott, hogy
tíz év körüli (!) gyerekek a csúszdában
dohányoznak, és felszólításra sem
hagyják azt abba… Trágár szavakat ki-
abálnak egymásnak, és az ôket figyel-
meztetô felnôttekkel is szemtelenek. 

A Szövetség a Felsôpakonyi Csalá-

dokért kezdeményezésére a Polgár-
mesteri Hivatal néhány lelkiismeretes,
segítôkész szülô segítségével megszer-
vezte a játszótér szorosabb felügyele-
tét.

A játszótérre gyakran kijáró szülôk
elvállalták a feladatot –köszönet érte-,
és jelzéssel élnek hivatalunk felé arról,
ha valaki nem megfelelôen viselkedik,
cigarettázik, rongál, veszélyeztet má-
sokat, vagy rendbontó magatartást ta-
núsít, és nem tartja be a játszótér házi-
rendjét. Ha a „Játszórét felügyelô”
ilyen esetet tapasztal, elsô alkalommal
figyelmezteti a rendetlenkedôt. A kö-
vetkezô alkalommal jelez a Polgár-
mesteri Hivatal felé. Ezt követôen a
szülô is értesül gyermeke viselkedé-
sérôl, és megkérjük, hogy a továbbiak-
ban felügyelet nélkül ne engedje gyer-
mekét a játszótérre.

Reméljük, hogy ezek az intézkedé-
sek csak átmenetileg szükségesek,
amíg megszûnnek ezek a kellemetlen
jelenségek, és hamarosan mindenki
örömére, kikapcsolódására fog szol-
gálni a játszótér.

Kronvalter Emília 

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az

Önkormányzat lehetôséget biztosít a
veteményeskertekben, háztartások-
ban keletkezô, NÖVÉNYI EREDE-
TÛ hulladékok elhelyezésére (levá-
gott ágak, gallyak, fû, stb.). A hulla-
dék átvétele 2011. május 16-tól
kezdôdôen, minden páros héten,
hétfôn 16:00 és 20:00 óra között tör-
ténik. 

Az átvétel helyszíne: Felsôpakony,
Vasút utca és Dûlô utca sarkán lévô,
kijelölt szabad földterület (búcsú te-
rületén). Az átvétel során az Önkor-
mányzat által biztosított személy el-
lenôrzi, hogy csak a kijelölt helyre és
csak az engedélyezett hulladék kerül-
jön lerakásra. Minden más, nem NÖ-
VÉNYI EREDETÛ hulladék leraká-
sa NEM engedélyezett! Kérjük, hogy
az átvétel helyét szolgáló kerítés
mellé hulladékot ne helyezzenek el,
ellenkezô esetben szabálysértési bír-
ságot szabunk ki! A területet térfi-
gyelô kamerával látjuk el.

Felsôpakony Község 
Önkormányzata

Újszülöttek:

Ács Viktória Regina 03.17
Molnár Dzsesszika Szilvia 03.26

Adó 1%
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)
Felsôpakony KSE

Adószám: 18675634-1-13
Köszönjük a segítséget!

Czeczidlovszky Hervatin Gábor és Nagy János
képviselôi fogadóórát tart 

a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban, 
május 23-án, hétfôn 17.00 és 18.00 között.

Képviselôi fogadóóra
Falugazdász fogadóóra

elôre láthatólag május végéig szünetel.
Nagyszegi Imréné elérhetôsége: 

Mobil: +36 (30) 461 7863

Kedves Szülôk, Kedves Gyerekek!






