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Következő lapzárta: 
2014.  MÁRCIUS 04. 

A fedlap és hátlap grafi kai munkáit Hevesi István készítette.

Tavaly december 8-án megmé-
rettetés várt a felsőpakonyi kara-
tésokra, és ahogy megszokhattuk 
tőlük, nagyon szép eredménye-
ket értek el. 

A nemzetközi kyokushin karate 
Mikulás-kupát Győrben tartot-
ták meg. A felsőpakonyi és MA-
LÉV dojo-kat 9 versenyző képvi-
selte. Ovis és senior kategóriában 
is indultak olyan versenyzők, 
akik először vettek részt bajnok-
ságon. 
A három ország indulói közül a 
következő eredmények születtek: 
Vargyai Gergő nem sokkal az ötödik születésnapja előtt élete első 
versenyén ovis kategóriában ezüstérmet szerzett. Pechula Kriszti-
na bronzérmes lett, míg Clarg Gergő sajnos kiesett az első négy-

ből. Marossy Flóra kétszer 
mérkőzött, de sajnos ő is érem 
nélkül maradt. Fodor Jázmin 
is a harmadik helyezéssel, ez-
által bronzé-remmel büszkél-
kedhetett. A seniorosoknál első 
alka-lommal indult fehér övvel 
Aczberger Róbert aki egy győ-
zelemmel és egy vereség-gel 
harmadik lett.
Aranyérmet ketten szereztek, 
Valázsik László senpai, aki egy 
wazarival került az első helyre, 
és Makker Lajos senpai is feláll-
hatott a dobogó legfelső fokára, 

mint a régi szép időkben, két nyertes meccsel. 
Gratulálunk a versenyzőknek, büszkék vagyunk rátok! 

Gremsperger Emese 

Taroltak a felsőpakonyi karatésok

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

Pakonyi Palánták Közalapítvány
Adószám: 18694150-1-13

(Mesevár Napköziotthonos Óvoda) 
Egyenlő Esélyt Közalapítvány

Adószám: 18676556-1-13
Számlaszám: 65500116-11003595-00000000

(Herman Ottó Általános Iskola) 
Felsőpakony KSE

Adószám: 18675634-1-13 
Felsőpakonyi Faluvédő Polgárőr Egyesület

Adószámunk: 18667792-1-13
Számlaszámunk: 65500116-11000705 

Felsőpakony Jövőjéért Egyesület
Adószám: 18699337-1-13 

Felsőpakonyi Lurkók Nagycsaládos Egyesülete
Adószám: 18685097-1-13 

Darumadár Nyugdíjas Egyesület
Adószám: 18701610-1-13 

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

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház
16796603-1-13
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KIVONAT A 2013. DECEMBER 11.
NAPJÁN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL 

•   Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a Junior Vendéglátó Zrt.-vel megkö-
tött szolgáltatási szerződését módosítja, a Junior Vendéglátó 
Zrt. által javasolt szolgáltatási szerződés 2013. évi árainak 4,1 
%-kal történő emelését elfogadja.

•   Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete úgy határozott, hogy a közigazgatási területén keletke-
ző települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására, 
és ártalommentes elhelyezésére kiírt közbeszerzési eljárást a 
Bíráló Bizottság javaslata alapján eredményesnek minősíti. 
Nyertes ajánlattevőnek a Vertikál Konzorciumot (8154 Pol-
gárdi, Bocskai u. 39.) hirdeti ki. Elfogadja a pályázó közszol-
gáltatási díjkalkulációjában az egy éves szolgáltatási díj nettó 
összegét 19.636.837 Ft összegben. A szolgáltatást igénybe ve-
vőktől (lakosság) havonta befolyó díjon felül az Önkormány-
zat nettó 392 ezer Ft önkormányzati kompenzáció megfi ze-
tését vállalja a szolgáltató részére. A testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az új közszolgáltatóval a közszolgáltatási 
szerződést aláírja egy éves időtartamra, amely 2014. január 
1-től 2014. december 31-ig tart.

KIVONAT A 2014. FEBRUÁR 4.
NAPJÁN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL 

•   Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata az államháztar-
tásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése, 
valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 2014. évi költségvetés rendeletter-
vezetére vonatkozó előírásai alapján elkészítette Felsőpakony 
Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetését, 
annak tervezetét. A képviselő-testület a költségvetés vitáját 
követően úgy döntött, hogy 356.800 ezer Ft költségvetési 
kiadással, 356.800 ezer Ft költségvetési bevétellel, 0 Ft költ-
ségvetési hiánnyal hagyja jóvá Felsőpakony 2014-es költség-
vetését.

•   Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy az FJE Egyesület emlékoszlop 
állítási kérelmének helyt ad. Az Önkormányzat hozzájárul az 
emlékoszlop felállításához az Önkormányzat tulajdonát ké-
pező Felsőpakony 053. hrsz-ú ipari terület bejárata mellett 
lévő háromszög alakú területen. Amennyiben idő közben 
változás áll be a tárgyi 053. hrsz-ú ingatlan hasznosításá-
ban, területosztásában, úgy az Önkormányzat az egyesülettel 
egyeztetve új területet jelöl ki az emlékoszlop felállításának 
színhelyéül.

•   Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a Mesevár Napköziotthonos Óvoda 
nyári zárva tartását, a közalkalmazottainak szabadságolása, 
az intézmény nyári karbantartási, takarítási munkái miatt az 
következő módon határozza meg: 2014. július 1 - július 11. 
között csökkentett létszámmal (egy csoport működtetésére), 
2014. július 14 – augusztus 1. között pedig az óvoda zárva tart 
(3 hét). Nyitás: 2014. augusztus 4., hétfő.

•   Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy a Mesevár Napközi Otthonos 
Óvoda 2014/2015 nevelési évre vonatkozó beiratkozás idejét 
2014. április 28., hétfőtől 2014. április 30., szerdáig, 2014. áp-
rilis 28., hétfőn reggel 8 órától 18 óráig, 2014. április 29., ked-

den és április 30., szerdán 8-16 
óráig határozza meg. Az óvodai 
felvételről első fokon a Mesevár 
Napközi Otthonos Óvoda in-
tézményvezetője dönt, döntése 
ellen 15 napon belül fellebbe-
zéssel lehet élni a fenntartóhoz 
(Felsőpakony Nagyközség Ön-
kormányzata, 2363 Felsőpakony, Petőfi  S. u. 9.). A beiratkozás 
idejét, az erről történő döntés és jogorvoslat benyújtásának ha-
táridejéről a helyben szokásos módon (Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, és www.felsopakony.
hu honlapon), továbbá az intézmény hirdetőtábláján és a www.
ovoda.felsopakony.hu honlapján hirdetményben teszi közzé.

•   Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be. A pályázat célja: 
óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése. 
Az intézményfejlesztési támogatás az óvodai nevelés cél-
ját szolgáló épület fűtéskorszerűsítése, nyílászáró cseréje, 
hőszigetelése, intézmény fejlesztés céljából nyújtandó be. 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, az 
igényelt összeg 30 millió Ft, azaz harmincmillió forint brut-
tó összeg. A képviselő-testület a Mesevár Napközi Otthonos 
Óvoda épületét kívánja korszerűsíteni a fenti pályázat segít-
ségével.

Tisztelettel: 
Horváth Gergely alpolgármester 

FOGADÓÓRÁK A 
POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

minden hónap első szerda: 13-17 óráig

Időpont egyeztetés:
a 06 29 317-131-es telefonszámon

SZTANCS JÁNOS polgármester
E-mail:

polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu

HORVÁTH GERGELY alpolgármester
E-mail:

horvath.gergely@felsopakony.hu

dr. GÖNDÖR-KÖKÉNY KATALIN jegyző
E-mail:

jegyzo@felsopakony.hu

Tisztelt 70 éven felüliek! 

Tájékoztatom az Érintetteket, hogy aki ebben az évben 
tölti be a 70. életévét, a kommunális adó fi zetésre vonat-
kozó 50%-os kedvezmény érvényesítése érdekében, jelez-
ze ezt a Polgármesteri Hivatal adóhatósági ügyintézőjénél 
(Matusekné Kovács Edit), a bejelentéshez csak a személyi 
igazolványra van szükség. 

Polgármesteri Hivatal 
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Tájékoztató 
hulladékszállítással kapcsolatosan 2.

Tisztelt felsőpakonyi Lakosság!
2014. januárjában megjelenő AGORA közéleti tájékoztatóban 
megjelent hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztatót az aláb-
biak szerint egészítem ki. A Kormány a 2012. évi CLXXXV. tör-
vénnyel újraszabályozta a településeken keletkezett szilárd és 
szelektív hulladék gyűjtését, szállítását, kezelését. E törvénynek 
köszönhetően új szolgáltatót kellett keresni településünknek, 
aki megfelel a fent említett törvény vonatkozó rendelkezései-
nek. Törvény szabályozza a lakosságtól beszedhető hulladék-
szállítás díját. Az új szolgáltatási díjak és a bevezetésre kerülő 
új adónemek nagymértékben sújtják a közszolgáltatókat. A be-
vételeik kiesése miatt Önkormányzatunknak hozzá kell járulni 
az Önöktől beszedett díjon felül, a szolgáltatás költségeihez 
mintegy 6 millió Ft-tal 2014. évben. A hozzájárulást csak 
rendkívül nagy nehézségek árán tudja majd teljesíteni Önkor-
mányzatunk. A szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges zsáko-
kat is Önkormányzatunk fi nanszírozza. Az Önkormányzatunk-
ra plusz teherként háruló hulladékgazdálkodási költségek nem 
teszik lehetővé, hogy a 70. évet betöltött nyugdíjas felsőpakonyi 
lakók teljes mentességet kapjanak a hulladékszállítási költsége-
ik megfi zetése alól. 
A 70. éven felülieknek, valamint a 
településen lakóknak a havi hul-
ladékszállítás költségeinek csök-
kentésére az alábbiak szerint van 
lehetőség:
Ha a lakóingatlanán nem keletke-
zik annyi háztartási hulladék, hogy 
az kitöltse a 120 l-es edényzetet, 
úgy lehetősége nyílik 60 l-es gyűj-
tő edényzet beszerzésére, melynek 
az ürítési díja bruttó 273 Ft, az ha-
vonta 1.092 Ft-ot tesz ki. A 120 l-es 
edényzet ürítési díja bruttó 357 Ft, az havonta 1.428 Ft. Ha a 
hatvan literes edényzetet választja, abban az esetben 336 Ft/hó 
megtakarítást fog realizálni, éves viszonylatban ez az edényzet 
használata min. 4.000 Ft megtakarítást eredményez. 
A 60 l-es edényzet ára megközelítőleg 5.500 Ft, első évben a 
megtakarítás szinte fedezi az új edényzet beszerzési árát. A kö-
vetkező időszakokban pedig évente minimum 4.000 Ft megta-
karítást tudhat magának. 
Önkormányzatunk segítséget nyújt az edényzet beszerzésé-
ben, megfelelő létszámú jelentkezés esetében. Ha igényli a 
60 l-es edényzetet, Önkormányzatunknál szíveskedjen ezen 
irányú szándékát jelezni. Amennyiben Önállóan szerzi be az 
edényzetét, abban az esetben is be kell jelenteni az edényzet 
cseréjét a szolgáltató félfogadási idejében minden csütörtö-
kön 16-19 óra között a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi 
Házban Mayer Éva ügyintézőnél. 
Fontolja meg az edényzet cseréjét és a fent leírtak szerint el-
járva szíveskedjen azt jelezni!
Kérjük megértésüket a változások tekintetében!
Tisztelettel:

Sztancs János s.k.
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ 
a házi ivóvíz és szennyvíz hálózat rendszeres 

ellenőrzésének és karbantartásának 
felhasználói szabályairól. 

•   A víziközmű-szolgáltatást kizáró-
lag a közüzemi szerződésben meg-
határozott célra igénybe venni.

•   Az előírt víziközmű-szolgáltatói 
ellenőrzés nem mentesíti a fel-
használót a tulajdonában lévő házi ivóvíz- és szennyvízhá-
lózat rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának kötele-
zettsége alól.

•   Az ingatlan vízellátását és szennyvízelvezetését szolgáló be-
rendezések állapotát rendszeresen (legalább havonta) ellen-
őrizni, a tulajdonában álló berendezések karbantartásáról 
gondoskodni, továbbá az észlelt rendellenességeket a vízi-
közmű-szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. Ezen be-
rendezések meghibásodásából eredő károkat (pl. a házi ivó-
vízhálózaton történő vízelfolyás) a felhasználó viseli.

•   A házi ivóvíz- és szennyvízhálózat víziközmű-szolgáltató ál-
tali ellenőrzését biztosítani, és az ellenőrzés során a házi ivó-
víz- és szennyvízhálózaton, valamint a házi csatlakozó háló-
zaton észlelt hibák kijavításáról, illetve az előírásoktól eltérő 
víziközmű-használat megszüntetéséről gondoskodni.

•   A vízmérő akna, illetve vízmérőhely tisztán tartásáról, és a 
vízmérő fagy elleni védelméről gondoskodni. A vízmérő 
elfagyásból, mechanikai sérüléséből eredő meghibásodása 
esetén az új vízmérő beszerelésével kapcsolatos valamennyi 
költség és esetlegesen felmerülő károk a vízmérő beépítési 
helye szerinti felhasználót terhelik, függetlenül a vizsgálat 
eredményétől.

•   A vízmérő és a leszerelését megakadályozó zárak sértetlen 
állapotának megőrzését és védelmét biztosítani.

•   A vízmérő akna, illetve vízmérőhely víziközmű-szolgáltató 
(vízóra leolvasó) általi hozzáférhetőségének és leolvasásának 
biztosításáról gondoskodni. A vízmérő rendellenes működé-
séről a víziközmű-szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

•   Tartózkodni az ivóvíz-törzshálózatba bekötött házi ivóvízhá-
lózat helyi (egyedi) vízbeszerzési helyhez kapcsolt vezetékkel 
(hálózattal) való összekötésétől.

•   Tartózkodni a bekötővezetéknek és a házi ivóvízhálózatnak 
elektromos hálózat és berendezés, villámhárítók földelési 
céljára történő használatától, az automata locsoló berendezés 
elektromos eszközeinek vízmérőaknában történő elhelyezé-
sétől.

•   Tartózkodni a csapadékvizek szennyvízelvezető hálózatba 
történő bevezetésétől.

•   Tartózkodni a veszélyes anyagok szennyvízelvezető hálózatba 
történő bevezetésétől.

•   A fent meghatározott kötelezettségek megszegése a felhasz-
náló részéről szerződésszegésnek minősülnek, és köteles a 
szerződésszegő magatartás megszüntetésén túl az ebből ere-
dő valamennyi kárt és igazolt költséget a víziközmű-szolgál-
tató részére megtéríteni.

DAKÖV KFT. 
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A 2013. évi CXXII. törvény alapján 2014. május 1-jétől az a 
belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem 
minősül a törvény által meghatározott földművesnek, már csak 
legfeljebb egy hektárnyi földet vásárolhat meg.
Az új törvény értelmében földművesnek az minősül, aki mező-
gazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik 
vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve mező-, vagy er-
dőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet sa-
ját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon 
folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott.
Az minősül továbbá földművesnek, aki legalább 25 százalékban 
a tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági 
termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgaz-
dasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat 
kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi.
Termőföldet továbbra sem szerezhet majd nem tagállami ál-
lampolgár és jogi személy sem. Ez alól az egyház, a jelzálog-
hitelintézet és a települési önkormányzat jelent meghatározott 
feltételekkel kivételt.

Földbirtok, maximumok, helyi földbizottság
A jelenlegi szabályozással egyezően 2014. május 1-jétől is csak 
olyan mértékig szerezhető földtulajdon, hogy a földszerző tulajdo-
nában maximum 300 hektár nagyságú föld legyen. Az új törvény 
bevezeti a birtokmaximumot is, amely szerint legfeljebb 1200 hek-
tár mértékű föld lehet a földhasználatra jogosult használatában. Az 
állattartó telep üzemeltetőjének és a szántóföldi és kertészeti nö-
vényfajok vetőmagjának előállítója esetében a birtokmaximum a 
földről szóló törvényben foglaltak szerint 1800 hektár.
Az új törvény szerint 2014. május 1-jétől mind a földtulajdon 
szerzése, mind a földhasználat szerzése engedélyköteles lesz. 
Nem kell majd hatósági engedély a föld tulajdonjogának aján-
dékozás jogcímén történő átruházásához és a közeli hozzátar-
tozók közötti tulajdonjog átruházásához.
A kormány által kijelölendő mezőgazdasági igazgatási szerv - a 
helyi gazdálkodói közösség tagjai által megválasztott minimum 
háromtagú helyi földbizottság állásfoglalásának beszerzését kö-
vetően - dönt a szerződés jóváhagyásáról. Az engedélyező ha-
tóság döntésével szemben jogorvoslatként a határozat bírósági 
felülvizsgálata kezdeményezhető.

Az elővásárlásra jogosultak
A föld eladása esetére a törvény felállítja az elővásárlásra jogosul-
tak kötelező sorrendjét, amely sorrendben helyet kap az állam, és 
a törvény a jelenlegi szabályokhoz hasonlóan elővásárlási joggal 
ruházza fel a helyben lakót és a helyben lakó szomszédot is.
Az elővásárlási jogosultak sorrendjében bizonyos feltételek ese-
tén elsőbbséget élvez az állattartó telep üzemeltetője és az öko-
lógiai gazdálkodás folytatása céljából földet vásárló földműves.
Az elővásárlási jogosult a tulajdonos által kapott vételi ajánlat 
közlésétől számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet 
majd az adásvételi szerződésre elfogadó jognyilatkozatot. Az új 
törvény kimondja, hogy a szerzési korlátozásba, vagy tilalomba 
ütköző szerződés semmis.

További előírások
A földhasználatra és a használat jogának megszerzésére vonat-
kozó szabályok már 2014. január 1-jén hatályba léptek. Külön 

kiemelendő, hogy az új törvény alapján nem lehet majd ha-
szonélvezeti jogot szerződéssel alapítani, kivéve, ha a szerződés 
közeli hozzátartozó javára alapít haszonélvezeti jogot, amely-
nek időtartama maximum 20 év lehet.

A földtörvény végrehajtásához kapcsolódó részletszabályok, 
így különösen a helyi földbizottság működéséről, megvá-
lasztásáról szóló rendelkezések stb. egyelőre még nem is-
mertek, az új törvény bizonyos előírásai szakaszosan lépnek 
hatályba, ezért pillanatnyilag sok a tisztázandó kérdés.

A helyi földbizottság megválasztása, összetétele és feladatai
A mezőgazdasági és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
törvény szerint 2014. év tavaszától mind a földtulajdon szer-
zése, mind a földhasználat szerzése engedélyköteles lesz, 
mely engedélyhez a helyi földbizottság állásfoglalását is be kell 
szerezni.

Helyi gazdálkodói közösség, a helyi földbizottság
A hazai települések közigazgatási területén földet használó 
földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek, más ter-
mészetes és jogi személyek településenként úgynevezett helyi 
gazdálkodói közösséget alkotnak.
A helyi gazdálkodói közösség képviseleti szerve a közösség 
tagjai által megválasztott helyi földbizottság. A helyi földbizott-
ság a település közigazgatási területéhez tartozó földek mérté-
kének arányában legalább 3, legfeljebb 9 főből áll.
A bizottság választással jön létre, melyhez a települési ön-
kormányzat jegyzője összehívja a helyi gazdálkodói közös-
ség közgyűlését.
Megjegyzés: Mivel a részletes végrehajtási rendelet még nem 
született meg, így több kérdés is válaszra vár a megalakulással 
kapcsolatban.

A helyi földbizottság feladata
A helyi földbizottság a település közigazgatási területén a tör-
vény hatálya alá tartozó földek tulajdonjogának forgalmát a 
feladatának gyakorlásával befolyásolja.
A helyi földbizottság – a mezőgazdasági igazgatási szerv meg-
keresésének a beérkezésétől számított – 15 napon belül adja 
ki az adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásához, 
vagy a jóváhagyás megadásához szükséges állásfoglalását.

A működésének célja
–  a birtokviszonyok átláthatósága, a spekulatív földszerzések 

megelőzése,
–  az üzemszerű művelés alatt álló élet- és versenyképes, egysé-

ges birtoktagot képző földbirtokok kialakítása és megőrzése,
–  a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése.

2014. május 1-jéig fel kell állnia a helyi földbizottságoknak. 
Ha ez nem történik meg, illetve ha a megválasztott helyi 
földbizottság működésképtelen, a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara (NAK) területi szerve veszi át a szerepét. A ter-
mőföldvásárlást ebben az esetben a NAK megyei elnöksége 
hagyhatja jóvá.

Polgármesteri Hivatal

2014. MÁJUS 1JÉTŐL SZIGORODNAK A FÖLDTULAJDONSZERZÉS SZABÁLYAI
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Gazdag Erzsi 
Sír-rí szegény kis cinege:
Megázott az inge.
Kerítésre teregeti,
Gyenge szellő legyezgeti,
Nap sugára szárítgatja,
Hogy a cinke felhúzhassa. 

Téli madárvédelem 
A tél eddig kegyes volt hozzánk, így az élelem megszerzése 
szárnyas kis barátainknak sem okozott gondot. Most viszont 
rájuk köszöntött az ínséges időszak. Fontos, hogy segítsünk 
rajtuk, hiszen ilyenkor már nem találnak magvakat, bogara-
kat, hernyókat, s itatóhelyeik is befagytak, ezért kertünkbe, 
házaink közelébe húzódnak. 
A legegyszerűbb etető pillanatok alatt elkészíthető egy közönsé-
ges műanyag palackból, de a vállalkozó szelleműek, ügyes kezűek 
barkácsolhatnak egész műalkotásokat is. Az odúkat - különösen 
akkor, ha otthon, az ablakból is meg szeretnénk fi gyelni a madár-
kák életét -, nem kell túl magasra helyezni, bőven elegendő a 2 m 
körüli magasság. A lényeg, hogy ha már elkezdtük az etetést, ne 
feledkezzünk meg a rendszeres feltöltésről sem, ha tollas vendé-
geink megszokják a gondoskodást, visszatérnek hozzánk. 
Ez a ténykedés, jó alkalom lehet, hogy együtt legyünk gyerme-
künkkel, tevékenyen töltsük el az időt, s hogy a szabad leve-
gőn tartózkodjunk. A kicsik eközben megtanulhatják, milyen 
kötelességeink és lehetőségeink vannak az állatok megsegítése 
érdekében. Megismerhetik hűséges kis barátainkat, akik télen 
sem hagynak el bennünket. Fontos és felelősségteljes szerepet 
kaphatnak azzal, ha nekik kell észben tartani a madáretető kö-
rüli „munkákat”. 
Az óvodában sincs ez másképp. Minden nap ellenőrizzük 
a cinkegolyókat, a szalonna darabokat, almákat, magokat, 
hogy vajon járt-e arra valaki csipegetni. Tegyük ezt otthon is 
szívvel-lélekkel, s a későbbiekben a gyermek számára a kör-
nyezet védelme természetes, mindennapos dologgá válik. 

Ancsa óvó néni 

Óvodából iskolába, avagy 
lépjünk egyet a „szamárlétrán”...

Habár még a szeptemberi iskolakezdés messze van, de a dolog fon-
tossága miatt ejtsünk néhány szót az iskolaérettségről. A nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény értelmében „a gyermek 
abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 
betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelezetté válik”. Ter-
mészetesen lehetőség van a későbbi évben történő iskolakezdésre 
abban az esetben, ha szakértői bizottság hozza meg ezt a döntést. 
Nehéz ez az átmeneti időszak a gyermeknek és a szülőnek egyaránt. 
Az óvodában a gyermek minden területen megkapja a kellő támo-
gatást ahhoz, hogy pozitív élményekkel, örömmel várja az iskolát. 
A szülőkben ilyenkor sok kérdés szokott felmerülni a gyermekük-
kel kapcsolatban, ami nem is csoda, hiszen nehéz döntéseket kell 
meghozniuk. Szeretnénk, ha bizalommal fordulnának felénk és 
biztatom a szülőket arra, hogy bátran kérdezzenek akár fogadóórát 
kérve, akár csak egy pillanatra megállítva a folyosón. Hinniük kell 
abban, hogy ha csak egy picit is nem megfelelőnek látjuk a gyermek 
felkészültségét az iskolára, akkor nem engedjük el. 
Most egy pár szóban szeretnék kitérni arra, hogy mit takar az isko-

laérettség, természetesen a teljesség igénye nélkül. Tulajdonképpen 
egy fejlődési folyamat eredményéről beszélünk, amely azokat a ké-
pességeket foglalja magában, amelyek a gyermek beiskolázhatósá-
ga szempontjából alapvetőek. Az egyes területek fejlettsége nem 
egyszerre éri el ezt a szintet. Azonban azt is meg kell jegyeznünk, 
hogy egy-egy képességben való hiányosság vagy tökéletlenség még 
nem jelent iskolaéretlenséget, nem teszi lehetetlenné a tanulást, de 
esetlegesen kisebb-nagyobb zökkenőket okozhat. 
Ez egy több dimenziós fogalom, amely a testi fejlettségen, az értel-
mi képességen ( a gyermek „okosságán”) kívül összefügg az egész 
személyiség többirányú fejlettségének állapotával is. 
Testi vagy biológiai jellemzők: 
Hat éves korára a gyermek teste megnyúlik, karcsúbb lesz, a 
zsírpárnák visszafejlődnek. Tulajdonképpen egy alakváltozáson 
mennek keresztül. Megkezdődik a fogváltás. Lényeges a jó fi zikai 
erőnlét a megfelelő egészségi állapot elérése. A gyermek mozgása 
ekkorra összerendezett, egyértelműen eldönthetővé válik a jobb 
vagy a balkezesség megállapítása. Testi szükségletei kielégítését 
késleltetni, irányítani lesz képes. Finommozgása összerendezetté 
válik, képes lesz a váll, a csukló az ujjak független mozgatására. 
Kognitív, azaz értelmi kritériumok: 
A gondolkodásában fontos, hogy elvontabbá váljon, mint a korábbi 
években. Felismerje a rész-egész viszonyát, képes legyen a lényeg ki-
emelésére, összefüggések meglátására, következtetések levonására, 
ítéletalkotásra és azok megfogalmazására. Biztos legyen az alak-hát-
tér megkülönböztetésében, vagyis ki tudja zárni a zavaró körülmé-
nyeket és, ki tudja választani a számára fontos információkat. Em-
lékezetében is változások állnak be, mivel rövid és hosszú távon is 
emlékeznie kell a látott vagy a hallott információkra. A tartós fi gye-
lem is elengedhetetlenül fontos. Feladatvégzés során ne legyen már 
szüksége állandó kontrollra, fi gyelmeztetésre. Beszédhangjai legye-
nek megfelelő tisztaságúak és folyamatosan, gazdag szókinccsel, a 
nyelvtani szabályok használatával fejezze ki magát. Ismerje saját tes-
tét és biztonsággal tájékozódjon rajta, tehát legyen tisztában testré-
szei nevével és helyével. Jól tájékozódjon síkban és térben egyaránt, 
legyen tisztában az irányokkal. Képessé váljon a soralkotásra, vagyis 
a sorminta folytatására. A tízes számkörben eszközzel (különböző 
tárgyak) biztonságosan végezzen feladatokat. Ismerje a kisebb-na-
gyobb, több-kevesebb fogalmát. Széleskörű ismeretekkel rendel-
kezzen az őt körülvevő világról. Tudja személyes adatait, tisztában 
legyen az évszakok, napok, és napszakok váltakozásaival. Pszichikus 
és szociális területen lényeges, hogy várja a gyermek az iskolát. 
Pszichikus és szociális kritériumok: 
Érzelmileg kiegyensúlyozott legyen. Tudjon alkalmazkodni a sza-
bályokhoz. Képes legyen kapcsolatok kialakítására a felnőttekkel 
és gyermekekkel egyaránt. Együttműködő és kitartó legyen a fel-
adatok elvégzése közben. Szembe tudjon nézni azzal, ha valami 
nem sikerül azonnal, ne veszítse el a kedvét. Ne essen kétségbe, ha 
nem az övé a legszebb rajz vagy a legtökéletesebb munka. Képessé 
váljon arra, hogy a felnőtt által kijelölt tevékenységet előbbre való-
nak tekintse minden más tevékenységnél. 
Talán soknak tűnnek ezek az elvárások, azonban azt kell, mondjam, 
hogy ha a gyermek megkapja a biztonságos szeretetteljes családi 
hátteret, sok mesét hall, a feltett kérdéseire mindig megkapja az élet-
korának megfelelő választ, minél több közös élményt nyújtunk szá-
mára akkor ezek a képességek minden erőlködés nélkül kialakulnak. 
Végezetül szeretnék ajánlani két könyvet, ha jobban szeretnének 
elmerülni a témában: Forgács Zsóka: Irány a suli és Vekerdy Ta-
más: Kicsikről nagyoknak. 
Köszönöm szíves fi gyelmüket. 

Anna óvónéni 
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Január 6-án megkezdődött a karácsonyi szünet utáni tanulás is-
kolánkban. Nem könnyű a hosszú pihenés után újra a könyvek 
világába csöppenni, és felvenni a munka ritmusát. 
Ennek könnyítéséhez is hozzásegített egy tanfolyam, amit Kaj-
dácsi Éva néni szervezett január 11-én és 12-én, egy szombati 
illetve vasárnapi napon. 
Varga Diána oktató irányításával zajlott ez a rendkívül hasznos 
gyerek agykontroll tanfolyam, ahol megtanulhatták a részt-
vevők, hogyan tudják használni hosszú távú memóriájukat, 
hogyan lehet lazítani, pozitívan gondolkodni, és még sok-sok 
mást, amivel a tanulást is megkönnyíthetik, ha alkalmazzák. 
Hamarosan ismét lehetőség nyílik gyerektanfolyamra, ha lesz 
rá megfelelő számú érdeklődő. 
A második és a negyedik osztályos diákok számára LÜK- ver-
senyt rendeztek az iskolában. Nyirán András úr a Dinasztia Ki-
adó képviseletében járt nálunk, és szervezte e nagyszerű és a 
gyerekek számára is érdekes versenyt. 

A következő eredmények születtek: 
2. osztály    4. osztály 
1.  Pőcze Máté   1.  Lőrincz Botond
2.  Nagy Károly   2.  Barta Zsolt
3.  Kovács Dominik  3.  Marossy Flóra

Gratulálunk nekik! 
A győztesek tovább jutottak a kistérségi fordulóra. 

Január 17-én zárult az első félév minden iskolában, és a követ-
kező héten mindenki megkapta a félévi értesítőjét. Reméljük, 
a tanulók többsége örömmel íratta alá otthon, a többiek pedig 
igyekeznek év végéig kijavítani a kevésbé szép osztályzatokat. 
Január 18-án, szombaton a végzős diákok megírták a központi 
írásbeli felvételi vizsgát, és bízunk benne, hogy mindenkinek 
elegendő pontja lesz ahhoz az iskolához, amit megjelölt tovább-
tanulási lapján. 
Sárossy Szilvi néni szervezésében megemlékeztünk a Magyar 
Kultúra Napjáról is. Ez a nap jelképezi azt a fontos dátumot, 
mely napon Kölcsey Ferenc letisztázta a Himnusz című verset. 
Január 22-én ehhez kapcsolódóan egy kvízjátékon keresztül 
oldott meg minden osztály egy-egy feladatot. A játékos felada-
tokon keresztül a gyerekek is jobban megértették, mennyire 
fontos a haza, és amit ez a szó és érzés tükröz. 
A hónap utolsó előtti napján a második osztályosok a Fővárosi 
Nagycirkuszba látogattak. Hatalmas élménnyel tértek haza a 
kicsik, hiszen fantasztikus látványban és mutatványokban volt 
részük. 
A február hónap a játszóházzal indult, mely már hagyománnyá 
vált az iskola és az óvoda kapcsolatában. Pedagógusok, szülők, 
gyermekek ismerkedhetnek egymással sok-sok játékos felada-
ton keresztül, és kerülnek közelebb egymáshoz. Reméljük, egy-
re többen várják a következő alkalmat és csatlakoznak hozzájuk 
új résztvevők is. 
A következő számunkban beszámolunk a farsangi mulatságról, 
a 3D-s moziról, a korcsolyázásról és minden más érdekes prog-
ramról, melyek már a tél végét jelzik számunkra. 
További információkért és képekért, kérem látogassanak el az 
iskola honlapjára. 

Máténé Virág Rita 

Reformok a reformkorban és a tanórán 

Idén újra megrendezésre került iskolánkban - immár 8 éve - az 
a speciális tanítási nap, amelyben mindig az aktuális 7. évfolyam 
érintett. Ezt a napot egy témának szenteljük, jelen esetben a ma-
gyar nép egyik jelentős és újító szellemű korszakának, a reform-
kornak. Ezt a tanítási gyakorlatban úgy kell elképzelni, mint egy 
érdekes feladatokból, játékokból álló foglalkozást. A diákok már 
előre készültek, és mindenki a kapott feladattal érkezett. Idén egy 
reformkori újítást kellett rajz-makett formában elkészíteni. 

Az izgatott tanulók cso-
portokban foglaltak he-
lyet és a délelőtt temati-
kájának ismertetése után 
hozzáláttak az első fel-
adathoz. Nevet kellett ad-
niuk a csapatuknak. Így 
találkozhattunk az idén 
a „Haladó gondolkodók-
kal, Nemesekkel, Jobbágyokkal, Haladókkal, Nemzetőrökkel”. A 
kapott feladatokkal a csapattagoknak együtt kellett megbirkózni-
uk. Kipróbálhatták milyen nyelvújítók lettek volna, bejárhatták 
a korabeli Lánchidat a számítógépes vizuáltechnika segítségével, 
közelebbről is megnézhették a Lánchíd alapkőletételét festmé-
nyen és egérrágta, hiányos dokumentumot is kellett rekonstru-
álniuk. A feladatok összeállítását és az egész témanap lebonyolí-
tását Princzné Szilágyi Ilona és Riegel Ágnes tanárnők végezték. 
Ezek a délelőttök mindig remek hangulatban telnek mind a 
gyerekek mind a vezető tanárok számára. A másfajta taní-
tási-tanulási technika, megteszi hatását, nemhiába hagyják 
azzal a mondattal ott a gyerekek a foglalkozást, hogy: „De jó 
volt, legyen ilyen máskor is!” 

Riegel Ágnes tanár 

Így indult a 2014-es év az iskolánkban
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Miért van az, hogy pici gyermekünk étkeztetési ideje, minősége 
olyan fontos és lényeges, de mikor iskolás lesz, sok mindent nem 
is tudunk étkezési szokásairól, néha azt sem, mit és mennyit evett. 
Szeretnék néhány gondolattal segíteni aggódó szülőtársaimnak, 
akiknek ugyanolyan fontos az is, hogy „éhes nagy poci”, mint né-
hány évvel ezelőtt a pici poci volt. 
Kinek a feladata? Persze, hogy a szülőé. De hogy ellenőrizze gyer-
meke étkezését, aki egész nap az iskolában van? Mit tehet akkor a 
szülő? Mit tehet a pedagógus? Mi köze a pedagógusnak a gyermek 
étkezéséhez? Ki tehet többet a helyes étkezés kialakításáért, a pe-
dagógus, vagy a szülő? 
Ugye milyen sok kérdést lehetne még írni? Biztos vagyok benne, 
hogy mindenki tud válaszolni ezekre a kérdésekre, mindenkinek 
van véleménye a témáról. 
A probléma nem új. Ebben az iskolában sok évvel ezelőtt én már 
végeztem egy felmérést étkezési szokásainkról, úgy gondoltuk, 
időszerű egy rövidített változatát megismételni. 
Miért baj, ha gyermekeink nem étkeznek megfelelően? Ezt a kér-
dést oldalakon keresztül lehetne megválaszolni. A legrövidebb 
válasz: éhes test nem tud gondolkodni megfelelően. Aztán követ-
kezik a többi: a rendszertelen étkezés miatti hasfájás, fejfájás, majd 
következik a rossz minőségű táplálék, aztán elhízás, cukorbeteg-
ség, magas vérnyomás, …. Erről a tanító nénik is szívesen adnak 
bővebb tájékoztatást. 
Nincs olyan osztály, ahol ne lenne elhízott vagy több túlsúlyos ta-
nuló. 
Mi pedagógusok, az iskolai nevelés keretein belül számos prog-
rammal, hasznos ismeretanyaggal segítjük az egészséges táplál-
kozást, annak megismertetését. Egészségnapokat tartunk, ahol 
tanulóink megkóstolhatják a fi nomabbnál fi nomabb magokat, 
salátákat, mézet, teákat. Felsorolni sem lehetne mindet. Ezek az 
ételek,italok mindig nagyon „sikeresek”, a gyerekek nagy örömmel 
fogyasztják el őket. 
Sok egyéb programban, pályázatban is részt veszünk, már megszo-
kott, hogy tanulóink minden nap gyümölcsöt kapnak, és néhány 
éve egy-egy doboz tejet, kakaót, vagy újabban pudingot is ehetnek. 
Itt kell megemlíteni, hogy minden tanulónak van lehetősége ná-
lunk nem egy, hanem több mozgásos foglalkozáson is részt venni. 
Néhány szülő nagyon gondos, egészséges, „gusztusos” uzsonnát 
csomagol csemetéjének. Sok gyereknél van egészséges innivaló is, 
vagy szerencsére egyszerű víz. 

Mégis akkor mi lehet a baj? 
November utolsó heteiben tanulóink egészséges táplálkozását vet-
tük kicsit nagyító alá. Kikérdeztem a büfében Erzsike nénit, és az 
ebédlőben Ildikó nénit. 
Nézzük először a büfét: Az itt megvásárolható innivalók kb. 5%-a 
ami szénsavas, természetesen legjobban a teákat szeretik a gyere-
kek, a citromost, és a barackost, ebből kb. 30 is elfogy egy héten. 
Kububól 2-3 db, és még vízből is 1-2 db. Mit esznek még gyermeke-
ink a zsebpénzükből? Meleg szendvics 3-4, párizsis szendvics kb. 4, 
pék süti kb. 25! hot dog-ból kb: 2 db fogy egy nap. Sült krumpliból 
egy nap kb. 10 adag fogy (ezt naponta nem ugyanaz a 10 gyermek 
veszi!). Csoki is fogy, heti 25-30 db. Általában a gyerekek a minőségi 
csokikat választják, ami azért említést érdemel, és örülni kell neki. 
A problémát biztos nem az itt elfogyasztott néhány adag krumpli 
okozza, nem beszélve arról, hogy Pálma étolajban van kisütve. A 25 
db péksütemény elsőre egy kicsit soknak tűnik, de ha elgondolom, 
hogy több, mint 200 gyermek jár ide, inkább kevés. Szerencsére a 
többséget itt is pl. a kakaós tekercs teszi ki. Mostanában a puding 
„nem nyerő”, hiszen nagyon sokszor azt kaptak a gyerekek iskolatej 
helyett. Sajnos sok gyereknek kiskanala még mindig nincs, így 
némelyikük „borzalmas állapotba” kerül, mire elfogy. (Egy ka-
nál elfér a táskában, akár műanyagból is!) 
Bementem néhányszor ebéd idején egy-egy csoporthoz, sőt, két-
szer-háromszor meg is kóstoltam, hogy véleményt mondhassak. 
A menza környéke kinagyítva már nem mutat ilyen rózsás képet. 
Amit tanulóink többsége táplálkozás helyett végez, az szinte siral-
mas. A tanító nénik nagy türelmének köszönhetően megkóstolják 
már a gyerekek az ennivalót, de nem adnak időt maguknak az 
új ízek megszokására. Sok napközis szinte semmit sem eszik, vár-
ja az uzsonnát, vagy a táskában lévő otthoni „nasit” eszi. Az ebédek 
túlnyomó többsége jó, sőt még kicsit válogathatnak is a gyerekek, 
mert ha nem szeretik a húst vagy a főzeléket, Ildikó néni nem teszi 
nekik tányérra csak azt, amit kérnek. A „minta menza” program-
mal voltak gondok, a teljesen cukor nélküli sóska pl. senkinek nem 
kellett. A polgármester úr még decemberben megbeszélte az ellátó 
céggel ennek a programnak a szüneteltetését, megoldást keresnek. 
Az alábbi kérdőív adatai magukért beszélnek, mindenki „böngész-
sze”, és vonja le a következtetéseket gyermeke, gyermekei számára. 
Ez a „Pillanat felmérés” 2013. november 21-én csütörtökön reggel 
az első óra néhány percében lett kitöltve. Az 1-8. osztályból 203 
gyermek válaszolt kézfeltartással a kérdésekre.

Éhes „pici poci” 
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Ezt a kérdőívünket javított formában még ebben a tanévben meg 
fogjuk ismételni, okulásként magunknak, és érdeklődő szülőtár-
sainknak. Hisszük, ha együtt gondolkodunk azon, milyen fontos 
gyermekeink minőségi táplálkozása, jó példával járunk előttük, 
egészségesebb felnőttekké válhatnak. 
Mégis, akkor mi is lehet a baj? Sajnos már mindenki látja. 
Az, hogy sok gyereknek üres a „pici poci”, mert evés, ivás nélkül 
jön iskolába! Nincs nála uzsonna, nem szereti az iskolatejet, nem 
kell neki az alma, és nincs nála pénz sem. Az ebédlőben nem kér 
levest, a másodikból csak a feltét kell neki, azzal is sietni kell, pél-
dául egy kicsi fasírtot kenyér nélkül, szinte menet közben „legyűr”, 
és már megy is. Kezében az uzsonna, ami sajnos még mindig (ha 
nem szereti) a folyosó vagy az udvari kuka belsejében végzi. Ez 
utóbbit az emeleti ablakból szoktam látni. 

Sok gyerek nem szeret reggelizni, és üres gyomorral jön, pedig kí-
nálják otthon. Amikor oviba megy a gyermekünk, már szokássá 
kellene válnia a reggelizésnek. Felső tagozatos gyermekeinket már 
nehéz rászoktatni, de próbáljunk legalább egy gyümölcsöt, ha le-
het banánt „megetetni” vele, abban még B vitamin is van, dupla 
haszon az agy működésének. 

A felmérést végeztette, gondolatait megosztotta:
 Nagyné P. Tünde 

2014. január 16. 

ui.: Februárban indul az 5. osztály úszásprogramja,
számukra célszerű + uzsonnát készíteni, 
mert sajnos még mindig sok gyerek van, 

akinél se uzsonna, se pénz nincs, és nem is napközis. 

Tisztelt Olvasó!

Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a 
helyi Vöröskereszt nevében 2014-ben. 

EU Élelmiszersegély program keretében Felsőpakonynak is 
lehetősége volt tartós élelmiszer adomány szétosztása. 340 db 
6-10 kg-os csomagokkal tudtunk a rászorulóknak segíteni. Re-
mélem akik kaptak, segítség volt részükre. 
Ezúton is kérjük, hogy ha valaki tud olyan személyről, aki segít-
ségre-támogatásra szorul, jelezze a Vöröskereszt helyi segítőinek. 
Sokan segítettek a munka megvalósításában. Köszönjük az 
Önkormányzatnak, Kovácsné Erzsikének, Erdei Sándornak, 
Molnár Péternek, hogy az élelmiszer Szigetszentmiklósról Fel-
sőpakonyra érkezett. 
A szétosztásban Oláh Istvánné, Oláh István, Füzi Annamária, 
Kovács Ilona és a Czirják család vett részt. Köszönöm az önzet-
len munkájukat, jó egészséget kívánok a további munkájukhoz. 

Czirják Józsefné 
Vöröskereszt helyi titkára 

A Vöröskereszt felsőpakonyi szervezete
JÓTÉKONYSÁGI BÁL-t szervez,
melyre szeretettel meghívja Önt! 

Helye: Herman Ottó Általános Iskola tornaterme 
Ideje: 2014. március 22. 18 órától 

Belépőjegy ára: 2.500 Ft 
(mely magában foglalja a vacsora árát is)

A bál teljes időtartama alatt büfé áll 
kedves vendégeink rendelkezésére.

A jó hangulatról 
Kerepeszki Norbert gondoskodik.

Éjfélkor tombola. 
Kérjük, részvételével támogassa a 

Vöröskereszt felsőpakonyi szervezetének
JÓTÉKONYSÁGI MUNKÁJÁT! 

Jegyek elővételben Czirják Józsefnénál, 
Oláh Istvánnénál és Füzi Annamáriánál kaphatók. 

Vezetőség 

Elsősorban szeretném a hibámat kijavítani. Mentségemre, a december na-
gyon mozgalmas volt, így történhetett, hogy elfelejtettem a beszámolóban 
pontosan leírni, volt két 80. születésnapját betöltő tagtársunk. 
A záróünnepségen Heim Antalné Marika és Pozsárné Marika, akik kisebb 
bajokat leszámítva megélték ezt a szép kort, Gergely Mihályné Margó fes-
tőművészünk festményeit ajándékoztuk nekik. Köszönjük a szép képeket 
és, hogy ezzel is emelte az ünnepség színvonalát. 
Január 9-én, délután 3 órakor vezetőségi ülés, 4 órakor énekkari próba, 5 
órakor klubnap volt, amelyre Gyálról eljött Dr. Sándor Tamás, aki segített 
a tagoknak az üdülési Erzsébet utalványhoz szükséges nyomtatványok ki-
töltésében, hogy minél előbb beadásra kerüljenek, de ezzel kapcsolatban a 
könyvtár dolgozói is igen sokat segítettek. 
Január 16-án, délután 4-kor ismét énekkari próba, majd 5-kor klubnap 
volt, Lőrentei Erzsike klubvezetőnk több kulturális programra is felhívta 
a fi gyelmünket. Margitka bejött a könyvtárból, és tájékoztatott bennünket 
az Erzsébet-programra benyújtott pályázatok leigazolásáról. 
Január 23-án, délután 4 órakor a magyar kultúra napján, az ünnepségün-
kön Lőrentei Erzsike megemlékezett Kölcseyről, a Himnuszt teljes terjedel-
mében felolvasta, majd közösen elénekeltük. Ezután a Bob herceg c. fi lmet 
vetítette le Hevesi István. Mindenki jól érezte magát, az egész este szép volt. 
Január 28-án, reggel 7 órakor teli busszal indultunk Cserkeszőlőre fürdeni, 
annak ellenére, hogy -5 C volt. Nagyon jól telt el a napunk, mindenki válo-
gathatott, talált magának kedvére való vizet, tudott úszni, pezsgőfürdőzni és 
fi nom meleg gyógyvízben lubickolni. Este 6 órára már haza is érkeztünk. 

Január 30-án, délután 3 órakor vezetőségi ülésünkön a februári prog-
ramokat ismertette Lőrentei Erzsike. 4 órakor énekkari próba, 5 órakor 
klubnap. A színházi időpontokra Erzsike felhívta a fi gyelmet, itt is is-
mertette a februári programokat. Meglepetésünkre (január 8-án Piroska 
névnap volt) egyetlen Piroskánk (Ujjné) sok-sok szalámis, gépsonkás, 
tojásos, sajtos szendvicset, pogácsákat, üdítőket, borocskát hozott, hogy 
mindenkit megvendégeljen utólagosan a névnapja alkalmából. Nagyon 
bőségesen és gazdagon lettünk megvendégelve. Ennek örömére a köszön-
tő verset (nagyon szép és megható verset írt ) Füziné Esztike mondta el. 
Vidám beszélgetéssel, falatozással telt el az idő. Alig kezdődött el, mégis 
hamar vége lett a klubnapnak. 
Túl vagyunk két fagyos héten, a meteorológia kellemesebb időt jósol, ezért 
már készülődhetünk lélekben a tavaszi munkákra. Legalábbis, kellő idő-
ben el kell kezdeni a ráhangolódást! 

Kovácsné Németh Ilona 

Helyreigazítás: 
Lapunk januári számában a „A Darumadár Nyugdíjas Klub november-
december-i beszámolója” cikkben Lőrentei Erzsike neve tévesen szere-
pelt a december 28-án tartott záróünnepségen előadott vidám jelenetet 
kapcsán. Lovászné Erzsike és Füziné Esztike adták elő a rövid darabot. 
Elírás történt, elnézést kérünk.   

VBA 

Darumadár Nyugdíjas Klub januári beszámolója

2014_februar.indd   92014_februar.indd   9 17/02/14   21:4817/02/14   21:48



10 Felsôpakony  ■  2014. február

A felsőpakonyi református templomban 
2014. Január 27-31. 

Idén is január hónap utolsó hetében tartottuk minden évben 
megrendezendő imahetünket. Esténként, 6 órakor a reformá-
tus templomban a hívogató harangszó után felcsendült az ima-
hét éneke: 

Dicsérjük Istent mindennap! Dicsérjük Őt! 
Dicsérje szívünk és a szánk Őt, a dicsőt! 

Dicsérje Őt a föld és ég, Dicsérje Őt a mindenség, 
A tenger árja, a hegyek, a földön élő emberek. 

Dicsérjük Istent mindennap, ki nékünk éltet, üdvöt ad! 

Dicsérjük Istent mindennap! Dicsérjük Őt! 
Dicsérje szívünk és a szánk Őt, a dicsőt! 

Arcunkon égi fény ragyog, dalt zengenek az angyalok. 
Árad a hangunk szerteszét, hirdetve Isten szent nevét 

Dicsérjük Istent mindennap! Dicsérjük Istent mindennap! 
Az imahét témája Isten dicsősége volt, a következő alcímek 
alapján hangzottak el az igehirdetések: Híjával lenni Isten dicső-
ségének (Ige: Róm. 3, 23.)- Hit által meglátott dicsőség (Ige: Ef. 1, 
3-7.) - Isten dicsősége a kegyelemben (Ige: Ján. 11, 40.) - Isten di-
csősége a Földön (Ige: Ézs. 6, 3.) - Isten dicsősége a gyümölcster-
mő/megszentelődő életben (Ige: Fil. 1, 8-11.) Sorrendben a kö-
vetkező lelkipásztorok szolgáltak: Schaller Tamásné (Monor-
Nagytemplom), Morva Ákos (Pilis), Monty Taylor (Bp.Szabad 
Evangéliumi Gyülekezet), Kiss László (Bp. Pestszentlőrinc – 
Szemere telep), és végül Vizi János (Felsőpakony). 

A vasárnapi záró igehirdetés után úrvacsorai közösségben ad-
tunk hálát Istennek e gazdag lelki hétért. A gyülekezet énekka-
ra, Ács Zoltánné vezetésével, az első napon szolgált. A hétközi 
alkalmak végén a vendég igehirdetők a Presbitérium jelenlévő 
tagjaival találkoztak kerekasztal beszélgetés keretében, a pénte-
ki napon állófogadásos szeretetvendégséget tartottunk a jelen-
lévők részére, a gyülekezeti teremben. A kötetlen beszélgetések 
közben örömmel és hálaadással fogyasztottuk el a gyülekezeti 
tagjaink által készített meleg, ízletes teát és a fi nom szendvicset, 

valamint édes és sós süteményeket. Köszönjük kedvességüket 
és szeretetüket!
Ez a hét is igazán közösségépítő volt, az igehirdetések, imádságok, 
beszélgetések mind arról tettek bizonyságot, hogy Isten ismét gaz-
dag lelki hetet ajándékozott a számunkra! 

Soli Deo Gloria = Egyedül Istené a dicsőség! 
Vizi János lelkipásztor 

Rövid visszapillantás a 2013. évre 
Református hírlevelünkből...

Gyülekezeti anyakönyvi hírek 2013-ban: 
Házasságát megáldatta: 

- sajnos nem volt esküvő! 
Megkereszteltük: 

Csipak Zsombor István 
Asztalos Lili Viktória 
Asztalos Bence István 
Varga Bíborka 
Lefk ovits Andrea 
Bélteky-Tóth Bence 
Máté Tamás 
Szirbik Vajk László 
Kapusi Bálint gyerekeket 
Garami Melinda 
Friedmann Balázs 
Ecsődi Miklós 
Kollár István Patrik felnőtteket. 

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

Kiss-Dóczi Ilona 59 éves 
Halmavánszki Lászlóné 41 éves 
Pongó Zoltán 63 éves 
Galamb Miklós 72 éves 
Fazekasné Boldi Zita 44 éves gyülekezeti tagot. 

Elbúcsúztunk a templomban: 
Kovács László 83 éves atyánkfi ától. 

Összeállította: 
Vizi János lelkipásztor 

Az Önök által felajánlott adományokból több helyen, hatéko-
nyabban tudtunk segíteni, a központi térfi gyelő kamerarend-
szer bázisát is kiépítettük és üzemeltetjük. 
Ezúton köszönjük mindenkinek, aki fontosnak érezte, hogy se-
gítse működésünket, fejlődésünket. 
Terveink között szerepel a térfi gyelő kamerarendszer kibővíté-
se, kiterjesztése az egész községre. 
Céljaink megvalósításához kérjük a támogatni szándékozókat, 
hogy a 2013. évi adózás során az 1%-ot részünkre ajánlják fel! 
Felajánlásaikat és támogatásaikat előre is köszönjük. 

Adószámunk: 18028111-1-13 
Számla szám: 65500116-3103085-53000004 

Segítsen, hogy segíthessünk! 
Éjjel-nappal hívható számunk: 

+36 20 382 9011 

Várjuk az új tagok jelentkezését! 
Információk: 

Dobos Sándor - +36 20 978 2429

Soli Deo Gloria - Egyetemes imahét 

A Felsőpakonyi Polgárőrség tisztelettel megköszöni,
hogy adója 1%-ával támogatta egyesületünket. 

Morvai Ákos Monty Taylor Kiss László Vizi János
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RÓZSA VIRÁG! 
Édesanyám, született Virág Rozália búcsúztatására 

Valaki, temettető hozzátartozó egyszer azt mondta nekem, 
hogy melegszívűbben is elbúcsúztathattam volna az ő drága 
édesanyját. 
Ezen a kérésen elgondolkodtam, és azóta mindig igyekszem 
legalább néhány szép mozzanatot említeni az elhunytak életé-
ből. Az a jó, ha a tények magukért beszélnek. Ezt az elvet igye-
keztem a saját édesanyám búcsúztatásakor is szem előtt tartani. 
Azért is adom közre ezt a búcsúztatót, mert olyan sokan ott 
voltak a hívek közül, és biztosan olyanok is voltak, akik lé-
lekben velünk voltak. Az újság jóvoltából így ők is részeseivé 
válnak a végtisztesség adásnak. Köszönetet is mondok min-
denkinek az együttérzéséért. 
Drága RÓZSA VIRÁG, édesanyám, Te jó asszony! Hadd köszönjek 
meg mindent egy VIRÁG-HASONLAT formájában. A neved, az 
életed, és a lelkiismeretem az ihlető forrás. Nem sajnáltatni akarlak, 
hanem hálát adni és áldani. Előfordul majd a sajnálat is, de inkább 
áldalak, és hálát adok, hogy megszülettem, és édesanyám lettél. Már 
az életed kezdete is milyen nehéz! Fiatalkori árvaság lett 11 évesen 
osztályrészed. Meghalt édesapád, az én Bibliát olvasó nagyapám. 
Már fi atal leányként magadra kellet venned a családfő szerepét. A 
fi ú testvérkéd is meghalt kicsi korában, ott van családi emlékkövön 
a neve. Közben a körülötted dúló háború poklában rejtegetni kellett 
szépséged a durva katonai csizmák elől, nehogy eltapossanak. 
Végre, hogy legyen már boldogság is az életedben, társat keres-
tél. Talán az is a háború keltette zaklatottság pokla, hogy nem 
sikerült a szörnyűségből hazajött társban megtalálnod az örö-
met és vigaszt. Rövid ideig éltetek együtt, a gyermekáldás sem 
mentett meg attól, hogy a házasságod derékba törjön. Mindig 
úgy érezted, hogy gyógyíthatatlan a sebed, és soha nem kerestél 
más társat, hogy feledhesd a régit. Te mindvégig hűséges ma-
radtál az esküdhöz. Volt társad hosszú életet kapott a Mennyei 
Atyától. Ő sosem beszélt a régi dolgokról, nem vádaskodott. 
Kapott újabb társat, és így kaptam én testvért, akit félreértés és 
kívülállók rosszindulatúsága, incselkedése miatt nem egyforma 
örömmel fogadtál. Végül mégis csak a szeretet lett úrrá rajtad, 
mostanában már küldtél, hogy látogassam a testvéremet. 
Nem hagyhatom szó nélkül az én életemet se. Hogy óvtál, véd-
tél engem mindentől, az életed célja lett, hogy engem felnevelj! 
Te mondtad, hogy a TITKOS ÉRTELMŰ RÓZSA, Mária, Jé-
zus édesanyja oltalmába ajánlottál engem. Gyakran eljártál a 
kegyhelyekre, ahol jobban virágozott, illatozott ezt a TITKOS 
ÉRTELMŰ RÓZSA. Milyen bensőséges kapcsolatod volt ezzel 
az isteni virágszállal, és a többi bibliai virággal, a Jézus körül 
segítő asszonyokkal. Sok húsvét hajnalon ápoltad azt a égi szép 
szokást, hogy asszonyi módon ebben a temetőben, itt a kápol-
nánál vártad a húsvét hajnalt, mint ama bibliai asszonyok, akik 
először találkoztak a FELTÁMADOTTAL. Nos, amikor kis 
virágszálad, vagyis én azt mondtam, hogy egész életemben az 
oltár mellett akarok virágozni, a Feltámadott szolgálatában, egy 
szóval sem ellenkeztél. Azt mondtad, hogy akit Isten segítségé-
vel neveltél fel, az legyen egészen az Istené. Nem törődtél azzal, 
hogy ezáltal nem lesznek újabb virághajtások, nem lesznek vi-
rág unokák. Odaadtad, amit Istentől kaptál. 
Most jó lenne azt mondanom, hogy én kárpótoltalak minde-
nért, ami veszteség ért az életben. Nem így volt, nem voltam 
mindig hálás, bennem a tüskék még nagyobbak voltak mint 
benned. Elszakadtam egyszerűségedtől. Fennhéjázó dogokkal 

kezdtem foglalkozni. Te nem szeretted ezt, keserűen óvtál az 
ilyesmitől. El is menekültél hosszú időre tőlem. Már sokszor 
megtettem, de itt is, ravatalodnál is bocsánatodat kérem. 
Végül Isten kegyelméből megadatott, hogy az utolsó éveidben las-
san-lassan minden rosszat felejts, és újból együtt lehettünk, nagy 
szeretetben és egymásról való gondoskodásban. Igen, nemcsak én 
gondoskodtam Rólad, hanem Te is énrólam. Azzal mindig tisztá-
ban voltam, a nehéz években is, hogy értem mindennap imádkozol. 
Amikor most pár éve hozzám költöztél, akkor boldogan kijelentet-
ted, hogy most már nincs más dolgod csak olvasni és imádkozni. 
Ezeket mindig szeretted. Tényleg olvastál és imádkoztál, Így ápoltad 
fi adat, akinek megengedte az Úristen, hogy az oltárt szolgálja. 
Drága Virág Rozália, drága RÓZSA VIRÁG, most mi is azért imád-
kozunk, hogy kerülj oda, ahol a szentek vannak, és már örökké az 
Istennek illatoznak. Míg élek áldani fogom nevedet és életedet. 

Hefl er Gábor plébános 

Ha itt lettél volna! 
Elkezdődött az új esztendő, s január 6-án Vízkereszt ünnepe 
volt. Ehhez a naphoz kapcsolódó házszentelésre minden évben 
több igény van. Az idén 16 családot látogatott meg Gábor atya 
és Roland atya, hogy megszentelje otthonaikat. 
A már hagyománnyá vált Attila utcai ünnepséget is megtartot-
ták az utcában, nagyon jól sikerült, a hideg ellenére. 
2014. január 18-án tartottuk az első egyháztanács gyűlést. A 
napirendi pontok közül a templomunk 20 éves jubileumának 
megszervezése és széppé tétele, az elmaradt munkák befejezése 
megszavazást nyert. Szeretnénk felejthetetlenné és felemelővé 
tenni az évfordulót, ezért nagyon sok feladat vár ránk. Bízzunk 
a gondviselés segítségében, hogy minden hiányzó munkát el 
tudunk végezni és lelkileg is tartalmas jubileumot tarthatunk. 

Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a meg-
szentelt élet napját is ünnepeljük. A gyertya egy elgondoltató 
szimbóluma életünknek. Kifejezi az önfeláldozást, a fénye me-
leget sugároz és fényt ad. Lassan elfogy. Egy igaz szívű ember is 
így tesz szeretetével. 
Farsang közepén járunk, a vigadozás-bálozás lehetősége, jel-
mezbálok kicsiknek nagyoknak. Immár ötödik alkalommal, 
most is megtartjuk a Katolikus „Batyus bált.” március 1-jén 
szombaton 15 órától. A gyermekek jelmezét ismét díjazzuk, és 
sok tombola vár minden kedves vendégre. Mindenkit nagy sze-
retettel hívunk, hogy elbúcsúztassuk a telet, kellemesen eltölt-
sünk együtt egy estét, és örüljünk a tavasz közeledtének. 
Hamvazó szerda - március 5-e - a nagyböjti idő kezdete. Innen 
kezdődik a készülődés Jézusunk feltámadására. 
Minden kedves olvasónak kívánok a farsangi napokra jó han-
gulatú mulatságokat. 

Üdvözlettel: Berencsi Gézáné 
egyház tanács elnöke 
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Hirdetési árak a Felsőpakonyi Agorában:

Hirdetés mérete - Nettó Ár Ft-ban (ÁFÁs)
1/16 oldal - 1000 Ft (br: 1270 Ft)
1/8 oldal - 1800 Ft (br: 2286 Ft)
1/4 oldal - 3600 Ft (br: 4572 Ft)
1/2 oldal - 7200 Ft (br: 9144 Ft)

1/1 oldal - 14400 Ft (br: 18288 Ft)
„Az aki felhagy a reklámozással, hogy pénzt spóroljon meg, 

ugyanúgy az óráját is megállíthatná, hogy időt takarítson meg!” 
- Henry Ford
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Óvd a gyalogost! 
A gyalogosoknak - mint a közlekedés legvédtelenebb részt-
vevőinek –a téli szürkületi és sötét időszakokban való közle-
kedése nagyobb kockázatot jelent, mint az év egyéb idősza-
kaiban. 
Télen sajnálatos módon megnövekszik a gyalogos elütések 
száma. A kedvezőtlenné váló látási és útviszonyok ugyanak-
kor csak „asszisztálnak” ehhez. A balesetet ugyanis minden 
esetben emberi mulasztás, valamilyen szabályszegő magatar-
tás okozza. 
Az utóbbi napokban jelentősen megnőtt a gyalogos elütések 
és ennek következtében meghalt személyek száma, mivel 
2014 januárjának első három hetében 13 gyalogos szenve-
dett halálos kimenetű közúti közlekedési balesetet. Ezen 
esetek bekövetkezésében jellemző tényező volt, hogy pl. 6 
esetben a gyalogosok az úttesten szabálytalanul kívántak át-
haladni, 4 esetben pedig az úttest szélén való közlekedésük 
közben vesztették életüket. Sajnálatos módon 1 főt kijelölt 
gyalogos átkelőhelyen, míg két gyalogost munkavégzés köz-
ben, az úttest mellett ütöttek el. Jellemző továbbá, hogy a 13 
tragikus halálesetből 10 a késő délutáni, esti, illetve kora reg-
geli időszakban következett be. 
Nem árt tudni, hogy kedvezőtlen időjárási körülmények 
között a gyalogosok általában nem elég körültekintőek és 
kevésbé fi gyelnek a közlekedés más résztvevőire, hiszen a 
kellemetlen időben – érthető módon – mielőbb célhoz sze-
retnének érni. Ebből adódóan a járművezetők mindig fo-
kozott fi gyelemmel és a sebesség csökkentésével közelítsék 
meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, buszmegállókat, 
valamint azokat a helyeket, ahol fokozottan kell számolni 
gyalogosok megjelenésére. 
Kérjük, hogy most még inkább fokozott fi gyelemmel és kö-
rültekintéssel közlekedjünk! A sebesség csökkentésével és 
nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetők az erre 
az időszakra leginkább jellemző közlekedési balesetek. 
A KRESZ a gyalogosok részére előírja, hogy „lakott te-
rületen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között 
a láthatósági mellény (vagy ruházat) használata kötelező!” 
A láthatósági – fényvisszaverő eszközök használata életmen-
tő lehet lakott területen belül is, sötétben is, és jó látási viszo-
nyok között is, így pl. a láthatósági mellény viselése ajánlott 
azokban az esetekben is, amikor az éppen nem kötelező! A 
láthatósági mellény mellett, vagy a helyett a nem sötét színű, 
jól látható hétköznapi ruházat viselése is sokat jelenthet egy 
baleset bekövetkezésének megelőzésében. 
A gépjárművek tompított fényszórói 35-45 m távolság-
ban világítják meg az útfelület egy részét, mely távolság a 
latyakos időben jelentősen lecsökkenhet. A szürke-fekete 
környezetbe olvadó ruházat, láthatósági eszközöket nem vi-
selő gyalogos baleseti kockázata megnő, féktávolságon belül 
elüthetik őket. Lakott területen kívül a gyalogosoknak kö-
telező a forgalommal szemben közlekedni, mert így jobban 
látják a szemből érkező forgalmat! 
Saját közlekedésbiztonságunk érdekében tenni kell valamit! 
Ennek egyik módja a LÁTHATÓSÁG növelése. 

Gyalogosok! ...LÁTSZANI! 
Gépjárművezetők! ...LÁTNI! 

A balesetek nem történnek, azokat okozzák! Figyelmetlen-
ség, felelőtlenség, kockázatvállalás, nemtörődömség, a látha-
tóság hiánya, a nem megfelelő világítás használata... tragédiát 
okoz! 
Biztonságos és balesetmentes közlekedést kíván: 

a Megyei Balesetmegelőzési Bizottság 
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Idén január 19-én vasárnap tartottuk a már hagyományosnak mond-
ható utcanapunkat. 2007-ben, mikor ideköltöztünk, akkor határoztuk 
el, hogy minden évben megünnepeljük utcánk, az Attila utca „név-
napját”. Mivel ez egy új lakótelep volt akkor Pakonyon, sok ismeret-
len, más településről beköltöző emberrel, szerettük volna megismerni 
egymást. Jó ötletnek bizonyult az utcánk egyik háza előtt felállított 
asztal, ahol mindenki szívesen beszélgetett egymással, megosztva a 
vidéki élet örömét, a házépítéssel járó feladatokat. Tanácsokat, tapasz-
talatokat adtunk át egymásnak, telefonszámok, e-mail címek cseréltek 
gazdát. Ettől kezdve, már nem ismeretlenül mentünk el egymás mel-

lett, hanem kedves ismerősként üdvözöltük 
egymást. 
Immár 8. alkalommal készültünk ugyan-
olyan nagy izgalommal az összejövetelre, 
mint ahogy azt első alkalommal tettük. 
Szervezőink meghívót készítettek minden 
kedves utcalakó és érdeklődő „vendégünk” 
számára, melyet személyesen dobtak be a 
postaládákba. Meghívókat küldtünk a kü-
lönböző internetes médiafelületeken is. 
Szerencsés volt az időzítés, az égieknek kö-
szönhetően délutánra kitisztult az ég, az eső 
is elállt. A megterített asztal hamar megtelt 
a saját készítésű fi nomságokkal. Művészien 

elkészített hideg- és meleg-szendvicsek, 
sós és édes sütemények, palacsinta! bizo-
nyították, hogy a lakók ismét szívükkel, 
lelkükkel készültek az eseményre. Újabb 
és újabb különlegességeket látva min-
denki alig várta, hogy azt is megkóstolja, 
nem beszélve a remekül elkészített forralt 
borokról és teákról. 
Köszönet az ötletgazdáknak, szervezők-
nek, résztvevőknek, hogy mindig tartalmasan, jókedvűen töltjük el ezt 
a pár órát egymás társaságában. 
Jövőre is lesz Attila-napi mulatságunk, általában az Attila névnaphoz 
legközelebbi vasárnap délután tartjuk, ezért akinek felkeltettük az ér-
deklődését, szeretettel várjuk. 
A személyes találkozásig minden kedves felsőpakonyi lakosnak na-
gyon boldog, békés és sikeres új esztendőt kívánunk. 
Üdvözlettel: 

Csabankó Judit az Attila utca lakói nevében

Kedves Felsőpakonyiak!

Újszülött: 
Finta Máté 2014.01.29. 
Védőnői tanácsadás 
(csecsemő és várandós) 
Védőnő: Gálné Czető Éva 
2363 Felsőpakony, ISKOLA u. 20.
Újonnan gondozásba kerülőkkel 
időpont egyeztetés szükséges!

Kedd 14 - 16 (csecsemő); Csütörtök 14 - 17 
Gyermekorvosi csecsemő tanácsadás 

(időpont egyeztetéssel): Csütörtök 08 – 11 

Elérhetőség: 
Mobil (munkaidő alatt): 06 20 802 7279 
E-mail: vedono.felsopakony@gmail.com 
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