FELSŐPALPNY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET
2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Hagyományos, új esztendőt köszöntő összejövetelünk után 2008. február 24-én , első hivatalos
közgyűlésünkkel indítottuk az évet. Lezártuk az előző év munkáit, elfogadtuk a pénzügyi beszámolót,
meghatároztuk a 2008. év legfontosabb tevékenységeit a lehetőségek figyelembe vételével.
Tervünk szerint:
1 az Emlékpark kőműves munkáinak befejezése
2 a harangláb kifaragása
3 hozzájárulás a falu közösségi és kulturális életének színesebbé tételéhez a három legfontosabb
teendőnk. Ennek érdekében kellett munkálkodnunk egész évben, ez adta a fő irányt.
Február 25.
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja – megemlékezés és koszorú elhelyezés az Emlékparkban.
Március 15.
Részt vettünk az iskolában rendezett nemzeti ünnepen.
Április 5.
Vendégségben Isaszegen, megtekintettük a csapatjátékot.
Április 12.
Rendbe tettük az emlékparkot.
Április 14.
Költészet napja. Részt vettünk a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház rendezvényén, meghallgattuk
Varga Imre összegyűjtött s általa tolmácsolt verseit. Javasoltuk verseinek önálló kötetben történő
megjelentetését, közös segítséggel.
Az élet kemény törvényeinek engedelmeskedve, búcsút vettünk kedves egyesületi társunktól és barátunktól:
Révész Ferenctől, aki már csak fentről felügyelheti munkánkat és törekvéseinket. Április 20-án szentmisével
köszöntünk el tőle a református templomban.
Május 2.
A Mártírok Emlékparkjának rendbetétele /gyomlálás, fűvágás, stb./
Május 17
Részt vettünk a Majálison.
Június 4.
Megemlékezés Trianon szégyenteljes évfordulójáról. Koszorúk, mécsesek elhelyezése az Emlékparkban.
Június 6.
Az állomás rétjének karbantartása: sziklakertek gyomlálása, locsolás.
Június 8.
FJE taggyűlés, ahol DÖNTÖTTÜNK: minden hónap első keddje FJE nap.
Nyári karbantartási munkák kiosztása, feladatok, munkák megbeszélése. Kirándulás kijelölése:
Székesfehérvár, Velence.
Június-ban feladatot vállaltunk: parlagfű irtásért körbejártunk a faluban aláírást gyűjtve. Játszótér
felszerelése lehet a nyeremény! Munkáink sikerében erősen bíztunk!
A Biblia Évének keretében összefogtunk a Református egyházzal: Biblia kiállítás megrendezése.
Július 04.
Biblia kiállítás a Közösségi Ház-ban. Megnyitó az iskolai tornacsarnokban, sok-sok közreműködővel és szép

részvétellel. Vendégünk volt a tüneményes Ferencz Éva énekművész .
Július 08.
Taggyűlés, társunk Révész Rózsa megsegítésére nagy tragédiájában.
Fehérvári kirándulás meghirdetése, falunapi részvételünk kijelölése a reneszánsz év jegyében, két témakört
felölelve:
1) Mária kultusz Magyarországon – Petrás Mária szobraival.
2) A legendák Mátyás királya – színjáték az iskolások bevonulásával és Kóka Rozália
mesemondóval, meseíróval. A játékot megírni, megszervezni Durkó Éva szegődött. Egyéb szükséges
munkákat szétosztottuk magunk között.
Július 31.
Színházlátogatás Gyálon: Mikó István színművész, Svejk előadása
Augusztus 02.
Kirándulás Székesfehérvárra. Bory Vár megtekintése, a belvárosi műemlékek látogatása, az új harangjáték s
egy szép Biblia Kiállítás megtekintése gazdagított bennünket. Hazafelé megálltunk Velencén, s lemostuk az
út porát az üdítő habokban. A frissen sült hal elfogyasztása koronázta meg a nap élvezetét. Kevesen voltunk,
de nagyszerűen éreztük magunkat.
Augusztus 08.
Komatálat készítettünk Kempf Szilvinek, az új családtag érkezését megünneplendő!
Augusztus 20.
A községi ünnepségen ünnepeltünk.
Szeptember
Tagtársunk, Horváth József az emlékmű lezárását egyedül megoldotta. Gyönyörűen kitalálta és kivitelezte a
fedlapokat. Felhelyezte őket, nekünk már a kis csapatunkkal Októberben csak egy védő réteggel bevontuk,
még a dísz aljzat köveket is. (Papp-, Kovács-, Gazdag-, Révész család)
Szeptember 02.
FJE összejövetel. Falunap feladatainak kiosztása.
Szeptember 21.
Búcsú a katolikus templomban. Ünnepi szentmise és vendégfogadás az udvaron.
Falunapi készülődés szervezéssel, előkészítési munkákkal közösen az iskola tanáraival és diákjaival.
Szeptember 26-27.
Bibliai kiállítás idősebb vízi János lelkész gyűjteményéből – segítettünk.
Szeptember 28.
Csendesnap.
Szeptember 30.
FJE összejövetel: Emlékpark avatásának megbeszélése. (Okt. 6-i megemlékezés.)
Október 03.
Kiállítás építése: Mária kultusz Magyarországon – Petrás Mária szobraiból
Október 04.
Előadás a tornacsarnokban: A legendák Mátyás királya – színjáték az iskolásokkal a Reneszánsz Év
jegyében. Velünk játszott Petrás Mária és Döbröntei Kornél költő. Előadás után megtekintettük a szobrokat a
Közösségi Házban.
Visszatérve Kóka Rozália meseíró és mesemondó mesélt nekünk Mátyás királyról.
Sajnos a rossz idő sok mozgást nem engedélyezett nekünk, így mi befejeztük a falunapi programot, helyette
vendégül láttuk a meghívottakat, fehér asztal mellett beszélgettünk kis falunk lehetőségeiről.

Az egyesület minden tagja rengeteget dolgozott a vállalt program sikeréért. Remélhető, hogy nem hiába.
Szeretnénk másféle tartalmat is bevonni közös rendezvényeinkbe, mint a szokásos szórakoztató elemek
alkalmazását. Együttműködve iskolával, óvodával, más civil szervezetekkel egy-egy produktum érdekében:
jó és eredményes munkát, élvezetes kapcsolattartást hozhat létre. S mi más is lehetne közösségi életünk
célja?!
Október 06.
Az aradi 13-ak emlékezetére – összejövetel a Parkban. Koszorúzás, gyertyagyújtás.
Október 07.
FJE összejövetel: park átadási ünnepség megbeszélése: meghívó szöveg, forgatókönyv, összekötő szöveg
elkészítésére.
Október 14.
FJE munkakiosztás.
Október 17.
Színház látogatás Gyálon: Nemzeti Kamara Színház előadása.
Október 18.
Mártírok Emlékparkjának átadó ünnepsége 1956. október 23-a tiszteletére, 15.00 órakor.
Óvoda, iskola, gyáli rézfúvósok, hagyományőrzők és a Nemzetőrség részvételével. Versekkel, történelmi
beszédekkel a Hadtörténeti Múzeum képviselőjétől, Pánczél Károly országgyűlési képviselőtől, Kempf
Károly alpolgármesterünktől és Holényi László korábbi egyesületi vezetőnk sem érkezett üres kézzel.
Valóban széles ívű, látványos, bensőséges ünnepet hozott létre Révész Gyöngyi, az egyesület elnöke. S hogy
a több órás ünnepséget túléljék a résztvevők, terített asztal várta a vendégeket. Jól esett a forró leves
napnyugtával, s a papramorgónak is akadt helye. A gyerekek és a szereplők ajándék csomagot és hot-dogot
kaptak.
Hál' Istennek sikerült elkapnom egy regionális híradót, benne Révész Gyöngyi nyilatkozatát az M1-en.
(Közvetítette még a Duna TV és az ECHO is – ha jól tudom.)
Október 31.
Részt vettünk a Ravatalozónk átadási ünnepségén. Igaz öröm számunkra egy ilyen szép létesítmény birtokba
vétele. Horváth Zoltán mérnök munkája komoly értéket hozott létre, büszkék vagyunk, hogy nekünk
dolgozik!
Más érdemleges nem történt körünkben. Egymásnak megköszöntük, hogy dolgoztunk és dolgozhattunk, és
rohantunk vissza az egyéb más, otthoni teendőink közé. Karácsonyt mindenki maga ünnepelte. Nincs már,
aki isteni halászlét főzzön nekünk. Isten nyugtassa, s mi soha ne feledjük!
Felsőpakony, 2009. január 22.
Durkó Éva / Társelnök
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