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Kedves Lakótársaim!

Az elsô lépés a testvértelepülési kapcsolatok létesítésére az erdélyi Rév községgel

Rév (Románia, Bihar megye) Nagyváradtól 51 km-re található. A település 280-370 m tengerszint feletti magasságban, 
a Király erdô mészkôtömbjeinek lábainál fekszik. A Sebes-Körös gyöngyszeme. 

Hozzá tartozó településekkel (Bertény, Köröstopa, Tomnatek) együtt a lakosság lélekszáma 4385 fô, magyar lakossága 835 fô.
A településrôl bôvebben az interneten a www.wikipédia.org-bôl tudhatunk meg többet, vagy a Szabó Magda Könyvtár 

és Közösségi Házban található információs füzetekbôl.

Polgármesteri fogadóórámon, minden hónap elsô szerdáján 16 órától
20 óráig várom Önöket a Polgármesteri Hivatalban, ahol megoszthatják
velem gondjaikat, problémáikat.

Matusekné Dimov Éva – Polgármester 
Elôzetes idôpont egyeztetés a 06 29 317 131-es vagy a 06 20 92 99 767-

es telefonszámon.

Felsôpakony Község Önkormányzata 

pályázatot hirdet a

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház 

igazgató (magasabb vezetô)

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: határozott idejû
közalkalmazotti jogviszony, 

A foglalkozás jellege: teljes munkaidô
A vezetôi megbízás idôtartama: határozott idôre, 5 évre

szól
A munkavégzés helye: Szabó Magda Könyvtár és Közössé-

gi Ház (2363 Felsôpakony, Rákóczi u. 41.)
Illetmény és juttatások: az 1992. évi XXXIII. törvény, to-

vábbá a 150/1992. (XI.20.) Kormány rendelet rendelkezései az
irányadók. 

Pályázati feltételek:
❖ büntetlen elôélet,
❖ magyar állampolgárság, 
❖ közmûvelôdési intézményben szerzett legalább 5 év szak-

mai gyakorlat,
❖ közmûvelôdési intézményben szerzett legalább 3 év ve-

zetôi gyakorlat,
❖ fôiskolai vagy szakirányú egyetemi végzettség, vagy
❖ nem szakirányú egyetemi végzettség és felsôfokú szakirá-

nyú munkaköri szakvizsga,

❖ fôiskolai könyvtárosi, közmûvelôdési képzettség,
❖ vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
❖ részletes szakmai önéletrajz,
❖ 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
❖ Iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata.
❖ Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,

szakmai helyzetelemzésre épülô fejlesztési elképzeléseit.
❖ A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában

foglaltak harmadik személlyel közölhetôek. 
❖ Szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: a vezetôi meg-

bízás 2009. június 02-tôl 2014. május 31-ig, 5 év idôtartamra
szól. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 15. 
A pályázatok benyújtásának módja: - postai úton: Felsôpa-

kony Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala; 2363
Felsôpakony, Petôfi Sándor u. 9.

A pályázattal kapcsolatos információk: dr. Remete Sándor
Jegyzô 

06/29 317-131; 06/29 317-719
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat el-

bírálás elôtt szakmai bizottság véleményezi. A kiíró a pályázat
eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidô
lejártát követô 30 napon belül. 

Felsôpakony, 2009. március 26.
Matusekné Dimov Éva - Polgármester

A Képviselô-testületünk (2006-2010-es) ciklusprogramjában
testvértelepülési kapcsolatok kiépítését tûzte ki célul. Ezt szem
elôtt tartva 2008. decemberében kerestem meg levélben az Er-
délyben lévô Rév Polgármesteri Hivatal vezetôségét. 

Részlet az elküldött levélbôl: „… Amennyiben Önöknek
megfelelô tisztelettel meghívjuk küldöttségüket Felsôpakonyra,
annak érdekében, hogy a hivatalos tárgyalásokat megkezdhet-
jük. Magunk részérôl jelezzük, hogy ha a szándékunk az Önö-
kével találkozik és létrejön az együttmûködés a két Önkor-
mányzat között, akkor mihamarabb szeretnénk túllépni a köte-
lezô protokoll lépéseken, hogy valódi kulturális, sport, mûvé-
szeti és gazdasági együttmûködési kapcsolatokkal tölthessük
meg megállapodásunkat. …” 

A településsel Önkormányzatunk 1989. decemberében kap-
csolatban volt, amikor is Ceausecu bukását követôen december
29-én községünkbôl élelmiszer szállítmánnyal néhai Szabó
Zoltán, dr. Balogh László és Zsolnai István a révi településre ér-
kezett. Ezt követôen sport és kulturális programok kezdôdtek a
két település között, de hivatalos testvértelepülési kapcsolat
nem jött létre.

Így valójában „ismerôsökhöz” kopogtattam be és a megkere-
sés eredményeként 4 fôs delegáció érkezett településünkre

2009. január hónapban, Dorel Cosma polgármester úr vezetésé-
vel. 

A delegációt az Önkormányzatnál fogadtuk Jegyzô úr és kép-
viselôtársaimmal közösen. Több órás beszélgetés keretében
megismerhettük egymás problémáját. Az elért eredményeknek
közösen örülhettünk.

Településünk alpolgármestere Kempf Károly Ignác és Rév
község alpolgármestere Hasas János vállalta, hogy elkészíti az
együttmûködési megállapodás tervezetét.

Jó volt újra találkozni az ismert arcokkal.
Matusekné Dimov Éva - polgármester
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Mesternégyesek a Pakony II-ben

Tavasszal még veretlenek csapataink
R-PC PLANET, Pest megyei I. osztály

16. forduló
Tápiószecsô-Felsôpakony-Ergofer 2-2 (1-1)
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Tóth T.,
Bárdos – Sztancs, Dina (Komódi), Rajz (Vincze), Szabó G. –
Garics (Tasnádi), Tóth Z. (Farkas Á.). Játékos-edzô: Wendler
Gábor. G: Sztancs, Fehér (öngól).
17. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Diósd 3-0 (1-0)
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Tóth T.,
Bárdos – Sztancs (Ettenberger), Dina (Oláh), Rajz (Tasnádi),
Szabó G. – Farkas Á., Garics (Komódi). Játékos-edzô: Wend-
ler Gábor G: Farkas Á. (2), Garics.
18. forduló
Erdôkertes-Felsôpakony-Ergofer 1-1 (0-1)
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Tóth T.,
Bárdos – Sztancs (Virág V.), Dina, Rajz (Komódi), Szabó G. –
Garics (Tasnádi), Farkas Á. (Veres T.) Játékos-edzô: Wendler
Gábor. G: Farkas Á. (11-esbôl).

A bajnokság állása
1. Üllô 18 12 2 4 30 - 15 38
2. Dunakeszi 18 11 5 2 48 - 13 38
3. Tárnok 18 10 7 1 32 - 8 37
4. Felsôpakony 18 9 8 1 31 - 14 35
5. Viadukt 18 9 4 5 42 - 29 31
6. Erdôkertes 18 9 4 5 27 - 31 31
7. Pilis 18 7 5 6 27 - 23 26
8. Bag 18 6 6 6 28 - 27 24
9. Örkény 18 6 5 7 30 - 27 23

10. Diósd 18 6 4 8 25 - 31 22
11. Gödöllô 18 6 4 8 19 - 31 22
12. Délegyháza 18 4 4 10 17 - 32 16
13. Hévizgyörk 18 4 4 10 19 - 37 16
14. Tápiószecsô 18 2 8 8 25 - 37 14
15. Budakalász 17 2 6 9 15 - 33 12
16. Ôrbottyán 17 1 2 14 15 - 42 5

R-PC PLANET, Pest megyei I. osztály, ifjúságiak

Tápiószecsô-Felsôpakony-Ergofer 0-1 (0-1)

G: Kiss B.
Felsôpakony-Ergofer-Diósd 2-0 (1-0)

G: Balla J., Kiss B.
Erdôkertes-Felsôpakony-Ergofer 2-2 (0-0)

G: Kiss B. (2)

A bajnokság állása
1. Hévizgyörk 18 14 1 3 58 - 20 43
2. Felsôpakony 18 13 2 3 53 - 25 41
3. Gödöllô 18 12 1 5 68 - 49 37
4. Örkény 18 10 3 5 56 - 31 33
5. Pilis 18 10 2 6 48 - 28 32
6. Viadukt 18 8 6 4 41 - 30 30
7. Tápiószecsô 18 8 2 8 39 - 40 26
8. Budakalász 17 7 4 6 42 - 39 25
9. Délegyháza 16 7 1 8 37 - 46 22

10. Dunakeszi 18 6 4 8 27 - 36 22
11. Üllô 18 6 2 10 33 - 45 20
12. Tárnok 18 5 2 11 24 - 53 17
13. Bag 17 4 4 9 30 - 36 16
14. Erdôkertes 18 2 8 8 36 - 57 14
15. Diósd 18 4 1 13 22 - 49 13
16. Ôrbottyán 16 1 5 10 22 - 52 8

Pest megyei III. osztály, Ócsai csoport

Felsôpakony II-Kunpeszér 7-1 
G: Török (4), Berencsi, Wendler, Vincze G.

Felsôpakony II -Inárcs 5-2 
G: Wendler (4), Albert

Pest megye III. osztály, U13, Ócsa Északi-csoport
Gyáli Lurkó SE-Felsôpakony 0-0

Nagy János

AZ EUROPA AUTÓS-ISKOLA
gépjármûvezetôi tanfolyamot indit a felsôpakonyi 
Szabó Magda Könyvtar és Közösségi Házban.
Jelentkezés a helyszínen, beíratkozási idôpont: 

április 20-án és május 18-án 17.00-kor
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Új háziorvos községünkben

Közbiztonsági hírek
Az elmúlt idôszakban is megjelentek a szomszédos telepü-

lésekrôl nem kívánt személyek. Az egyik alkalommal két fia-
tal ember megfigyelte 23.00 óra körüli idôben, amint az egyik
lakó elmegy otthonából. Mivel nem voltak bezárva az ajtók,
így könnyen bemehettek a házba, ahol a többi lakó már aludt.
Azzal viszont nem számoltak, hogy az illetô hamar hazaér, így
megzavarva ôket, a szomszéd kerítésén keresztül fürgén,
gyorsan elmenekültek a helyszínrôl. Ekkor értesítették a daba-
si rendôrkapitányságot. Az ügyeletes tiszt azonnal felhívott
mobiltelefonon, és elmondta a történteket. Az esetkor szolgá-
laton kívül voltam. Azonnal a helyszínre siettem, ahol a kör-
nyezetben megkíséreltem felkutatni az elkövetôket. Egy helyi
lakos elmondta, hogy még beszélt is két fiatal emberrel egy
pár perccel korábban, de nem helyi lakosok voltak, mivel nem
ismerte ôket. Feltehetôen vonattal távozhattak a településrôl. 

Egy másik alkalommal 3 szelektív hulladékgyûjtôt tulajdo-
nítottak el, amelyek egyenként 70 ezer Ft értékûek. Szerencsé-
re az elkövetôket három napon belül elfogtam és elôállítottam
a gyáli rendôrôrsre. A fenti hulladékgyûjtôket Üllôn lefoglal-

tam, majd visszaszállításra kerültek. Sajnos ebben a bûncse-
lekményben egy helyi lakos is részt vett, akit gyanúsítottként
kihallgattunk. 

Sajnálatos, hogy nem értesítettek akkor, amikor a szomszéd
lakó felhívta a dabasi rendôrkapitányságot, amikor azt észlel-
te, hogy az általános iskolában két ember lámpázik és folya-
matosan szól a riasztó. Reggelre derült ki, hogy az iskolába
ablakbefeszítés módszerével behatoltak. Mivel közel lakom,
biztos vagyok benne, hogy ellenkezô esetben az elkövetôket a
helyszínen tetten érem.

Gyálon sikerült elfogni azokat a személyeket, akik kerékpá-
rokat tulajdonítottak el a környékrôl. Mintegy 140 kerékpárt
sikerült lefoglalni. 

Felhívom azoknak a károsultaknak a figyelmét, akiknek el-
tulajdonították a kerékpárját, vagy a 06-30-51-37-348-as tele-
fonszámon értesít és elmondom, hogy mi a teendôje, vagy a
gyáli rendôrôrsre befárad ahol tájékoztatják, hogy hol tekint-
heti meg azokat.

Bodzán Lajos r. zls - körzeti megbízott

Dr. Borbély István

Sokan találkoztunk már vele, de mégsem ismerjük ôt iga-
zán, pedig a lakosság nagy része fordult már hozzá segítsé-
gért, ha betegségétôl szeretett volna minél hamarabb meg-
szabadulni.

Kedves Doktor Úr! Tudom, már úgymond „megismerke-
dett” a lakosság nagy részével, és ôk is
megismerték Önt, mégis arra kérem,
mesélje el, hogyan lett településünk há-
ziorvosa?

2007 nyarán egy budapesti háziorvos
kolléga közvetítésével kezdtem el helyet-
tesíteni Felsôpakonyban. Attól az idôpont-
tól kezdve alkalmanként háziorvosi he-
lyettesítést vállaltam a községben, mely
tavaly októbertôl mindennapossá vált.

❒ Milyen okból lett háziorvos, milyen
gyakorlata van ilyen téren?

❒ Felmenôim több háziorvost is adtak
az országnak, úgyhogy ez egyfajta családi
hagyomány is. Szemészetbôl írtam a dip-
lomamunkámat, azután két évet gyermeksebészként dolgoztam,
majd elvégeztem a háziorvosi szakképzést. Két évet dolgoztam
a Semmelweis Tudományegyetem háziorvosi mentora mellett
Kistarcsán. Négy éven át tapasztalatot szereztem a felnôtt és
gyermek sürgôsségi ellátás területén, majd másfél éven keresz-
tül háziorvosa voltam egy idôsek otthona lakóinak. 

❒ Milyen a kapcsolata a lakossággal?
❒ Kifejezetten jónak érzem. A megfelelô, jól mûködô orvos-

beteg kapcsolat alapja a kölcsönös bizalom. Ennek szellemében
igyekszem munkámat végezni.

❒ Milyen hosszú távú elképzelései vannak? Meddig sze-
retne Felsôpakonyon maradni?

❒ Ameddig a felsôpakonyi lakosok úgy érzik, hogy szüksé-
gük van rám, és én is jól érzem magam, addig itt szeretnék házi-
orvosként dolgozni.

❒ Eddig hogyan birkózott meg a magas beteglétszám-
mal?

❒ Sokat köszönhetek Balassa Éva asszisztensnek, aki sok
hasznos egészségügyi információval szolgál a felsôpakonyi la-
kosságot illetôen. 

❒ Hol lakik? Szeretne ide költözni?

❒ Budapesten, a 14. kerületben. Középtávú terveim közé tar-
tozik, hogy kiköltözzem. 

❒ Mi az eddigi benyomása településünkrôl?
❒ A település földrajzi fekvése vonzó. A lakosság nyitott, ba-

rátságos, befogadó. Felsôpakony önkormányzata segítôkész,
együttmûködô. 

❒ Mit szeretne megosztani a lakosokkal?
❒ Szeretném, ha a betegség meg-

elôzése válna az elsôdleges céllá a
lakosság körében, ezt az egészséges
életmód (megfelelô táplálkozás,
testmozgás stb.) megvalósításával
érhetjük el.

A praxishoz tartozó lakosok bár-
milyen felmerülô egészségügyi
problémájával nyugodtan fordulja-
nak hozzám. Ne várjanak a problé-
ma elhatalmasodásáig. Minden be-
tegség a korai fázisában eredmé-
nyesebben gyógyítható, a gyógyu-
lás idôtartama lerövidíthetô, a mara-
dandó egészségkárosodás elkerül-
hetô. Fontosnak tartom a krónikus

betegségben szenvedôk gondozását, ezáltal a család és a társa-
dalom számára minél teljesebb élet
elérését.

❒ A jobb ellátás érdekében,
milyen ötletei vannak, és milyen
lehetôségei?

❒ A rendelési idô meghosszab-
bítását, elôjegyzési rendszer beve-
zetését tervezem. A kollegális kap-
csolataimat kihasználva a szakor-
vosi, korházi ellátást igénylô ese-
tekben a megfelelô szakemberhez
való irányítás megvalósul. A még
tünetmentes, de már meglévô be-
tegségek korai felismerésére rend-
szeres szûrônapok szervezésére
fog sor kerülni a közeljövôben. 

Köszönjük az interjút és sok si-
kert kívánunk munkájához a falu
lakosságának nevében.

Józsa Anett

Rendelési idô: 

H: 15-19
K: 8-12
Sz: 8-12

Cs: 15-19
P: 8-12 

Nem változott!
Sürgôsség esetén

hívni lehet: 
29/317-145

Felsôpakonyi rendelô

Gyáli sürgôsség:
EURO-Mentô:

29/343-685
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Tisztelt Lakótársaim!

Néhány gondolat a veszettségrôl

A veszettség vírus által okozott, agy és gerincvelô-gyulla-
dásban megnyilvánuló halálos kimenetelû betegség. 

A veszettségre az ember és az összes melegvérû állatfaj fo-
gékony. A vírus beteg állatok nyálával ürül, így általában hús-
evôk marása útján terjed. A rókák, illetve más vadon élô álla-
tok közvetítette un. erdei veszettség mai napig nagy veszélyt
jelent az emberekre és a házi állataikra egyaránt.

A veszettség lappangási ideje általában 2-8 hét, de akár több
hónap is lehet. A betegség idegrendszeri tünetekben nyilvánul
meg. Két formája ismert, a klasszikus dühöngô veszettség, il-
letve a csendes veszettség.

A dühöngô veszettség során az állat viselkedése megválto-
zik, kezdetben félénk, étvágya szeszélyes, hangja rekedtté vá-
lik és esetleg nyálzik. Késôbb az állat támadóvá válik, nem tud
nyelni és kancsalság jelentkezik A betegség végsô szakaszá-
ban bénulásos tünetek jelentkeznek, a törzs- és végtagizmok
megbénulnak, az állat állkapcsa lóg, szájából nyál csurog,
majd elerôtlenedve elfekszik, és a tünetek kezdetétôl számított
2-4 napon belül elhullik.

A csendes veszettségnél a dühöngési szakasz kimarad, és
fôként a bénulásos tünetek dominálnak, de ez a betegségforma
is halálos kimenetelû. Mind emlôsállatokban, mind pedig em-
berben a klinikailag megnyilvánuló veszettségbôl való felgyó-
gyulás a kivételes ritkaságok közé tartozik. 

A veszett állat által megmart embernél a betegség lappangá-
si ideje átlagosan 3-8 hét. Az idôben elkezdett védôoltás-soro-

zattal a beteg élete megmenthetô. Ennek hiányában a tünetek
kialakulásakor a betegség már gyógyíthatatlan. 

Magyarországon a kutyák veszettségoltását törvény írja elô.
A kölyökkutyákat elôször 3 hónapos korukban, majd azt kö-
vetôen fél év múlva még egyszer vakcinázni kötelezô. Egy
éves kor felett pedig évente egyszer emlékeztetô oltásban kell
részesíteni ôket. Az állat tulajdonosa, ha felszólítás ellenére
sem oltatja be kutyáját pénzbírsággal büntethetô. 

Összevezetéses eboltás
2009. április 18-án, szombaton 10.00-tôl 14.00 óráig kerül

megrendezésre az évenkénti összevezetéses eboltás. Helyszí-
ne a már jól ismert régi Gázcseretelep.

Árak:
Veszettségoltás: 3000 Ft/állat
Féreghajtás: 200 Ft/10 kg
Kamarai oltási könyv: 500 Ft

Az új egységes, sorszámozott kamarai oltási könyv köte-
lezô minden idén elôször oltott ebnek, valamint azoknak a már
vakcinázott állatoknak, akik nem rendelkeznek oltási könyv-
vel.

Évente egyszer a veszettségoltás mellett a féreghajtás kö-
telezô, melynek adagja 1 tabletta / 10 testtömegkilogramm.

Az árak a Magyar Állatorvosi Kamara által megszabott
árak, melyek összhangban vannak a 164/2008. FVM rende-
lettel, amely a veszettség elleni védekezés szabályairól szól.

Dr. Branyiczki Róbert
állatorvos

Felsôpakonyi Állatorvosi Rendelô
2363. Felsôpakony, Kölcsey u. 8

06 70 365 82 60

Felsôpakony Község Önkormányzatának 

Képviselô-testülete 

2009. április 27-én (hétfô) 18 órakor

Herman Ottó Általános Iskola 

(2363 Felsôpakony, Iskola u. 20.) aulájában, 

KÖZMEGHALLGAKÖZMEGHALLGATÁSSALTÁSSAL

egybekötöttegybekötött

FFALUGYÛLÉS-t tart. ALUGYÛLÉS-t tart. 

NAPIRENDI PONTOK: 

1. Tájékoztató Felsôpakony Község Önkormányzatá-
nak 2009. évi költségvetésérôl. 

2. Tájékoztató az Önkormányzat által 2008. és 2009.
évben benyújtott pályázatokról és azok eredményeirôl.

3. Felsôpakony Körzeti megbízottjának beszámolója
az eddig eltelt idôszakról 

4. Felsôpakony új felnôtt háziorvosának Dr. Borbély
Istvánnak bemutatkozója 

5. Közérdekû kérdések és javaslatok a lakosság ré-
szérôl. 

A további napirendi pontok egyeztetés alatt vannak,
melyek majd a kihelyezett plakáton lesznek olvashatóak. 

Várok minden Kedves felsôpakonyi Lakótársamat!
Kérem osszák meg velünk felvetéseiket, kérdéseiket.
Felsôpakony, 2009. március 26. 
Tisztelettel: 

Matusekné Dimov Éva sk. - Polgármester

VÉRADÁS
2009. április 09-én 15.00 órától VÉRADÁS 

a Vöröskereszt Helyi Szervezetének szervezésében 
a Közösségi Ház nagytermében.
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ÉVZÁRÓ AZ ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

Március 6-án megtartottuk évi közgyûlésünket, ame-
lyen küldött társaink 88 %-a képviselte szövetkezeti tag-
jainkat.

A 2008-as évben az országos átlagot meghaladó %-ban
tudtuk növelni mérleg fôösszegünket, így év végére 13,5
milliárd  Ft-os nagyságrendet értünk el. Közel 32000 be-
téti szerzôdéssel rendelkezünk. 2999 fô részére biztosítot-
tunk kölcsönt az év folyamán. Kölcsön adósaink száma
meghaladja a 7 ezret.

Tovább fejlesztettük technikai eszközeinket, folyama-
tos figyelô rendszert mûködtetünk minden kirendeltsé-
günkön, a nap 24 órájában. Újlengyel községben új üzlet-
házat avattunk december 15-én, és itt helyeztük üzembe
11-ik pénzjegykiadó automatánkat.

Bevezettük junius 30-val a deviza betét üzletágat, így
Takarékszövetkezetünkben a forint számlákon túl, lehet
euróban, svájci frankban és USA dollárban is takarékos-
kodni.

Utazáshoz szükséges külföldi fizetôeszközt is lehet vá-
sárolni.

Ma már forgalmazunk olyan bankkártyát is, amivel az
interneten keresztül is lehet vásárolni.

Vállalkozások, magánszemélyek részére tudjuk biztosí-
tani az interneten keresztüli bankolást, így az ország bár-
mely részérôl lehet nálunk forgalmazni.

A 2009-es évben is folytatni akarjuk szolgáltatásaink
bôvítését, a biztosítási termékek szélesebb skáláját fogjuk
kínálni ügyfeleinknek. 

Munkatársaink folyamatos képzését, tanulási lehetôsé-
gét biztosítva akarjuk szolgáltatási színvonalunkat meg-
tartani, tovább javítani.

Üzleti szolgáltatásainkat igénybe vevô Partnereink szá-

ma meghaladja a 42000 fôt, az ô közremûködésükkel és
várható új Partnereink jelentkezésével tudjuk további
fejlôdésünket biztosítani.

A Takarékszövetkezet vezetôségének öt éves mandátu-
ma lejárt, így tisztség újításra is sor került. Kilenc tagú
Igazgatóságot és öt tagú Felügyelô bizottságot választot-
tak küldött társaink 5 éves idôtartamra. A Felügyelô bi-
zottságnak Klemencz Györgyné, az Igazgatóságnak Bi-
rinszki Pálné sz. Aradi Mária, lett az elnöke.

Szaller György ügyvezetô igazgató 25 évi szolgálat
után megérdemelt hosszú szabadságát kezdi meg, nyug-
díjba megy. Ezúton is megköszönjük negyedszázados
munkás éveit, hosszú boldog szabadságot kívánunk részé-
re családja körében. 

Szövetkezeti üdvözlettel Örkényi Takarékszövetkezet
Vezetôsége és dolgozói nevében 

Birinszki Pálné Aradi Mária elnök.
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arra, hogy odabent férfiak, vagy nôk, vagy fiatalabb sze-
mélyek tartózkodnak. 

Érthetôen köszönjön és nézzen félreérthetetlenül arra,
akinek köszön, amikor 3-4 lépés távolságra megközelíti a
másikat!

A köszönés formái:

- A napszaktól függôen elfogadott köszönés, “jó reg-
gelt”, “jó napot”, “jó estét”, “jó éjszakát kívánok”. Ha
igazán udvarias akar lenni mindig használja a “kívánok”
szót. A gyerekeket a “szervusz”, a “szia” szavakkal üdvö-
zölheti. Búcsúzásra a “viszontlátásra” szó a legmegfe-
lelôbb.

- Ma már a gyerekek többsége tegezi szüleit, nagyszü-
leit, szûkebb, tágabb, családtagjait. Ebben az esetben szü-
leinek, nagyszüleinek természetesen köszönhetnek “sziá-
val”, “szervusszal”. Velük szemben is legyen tisztelettu-
dó, és az alapvetô szabályokra ügyeljen! 

- Vannak hivatalos köszönések: a katonák “erôt egész-
séget” kívánnak, a bányászok “jó szerencsét” mondanak. 

A katonák köszönés nélkül is tudják
üdvözölni egymást: ez a tisztelgés. Vala-
mikor a harcosok sisakot viseltek ez tel-
jesen eltakarta az arcukat, ha találkoztak,
felemelték a rostélyt így mutatták meg
az arcukat. Ez maradt meg a tisztelgés-
ben.

A köszönéshez hozzátartozhatnak még
kiegészítô tevékenységek: a kézfogás, a
kézcsók, a kalapemelés.

A kézfogás alapvetô szabályai: mindig
az idôsebb nyújt kezet a fiatalabbnak, a
nô a férfinak, a vezetô a beosztottnak, az
oktató a tanulónak, a magasabb beosztású az alacsonyabb
beosztásúnak. A másik fél abban az esetben se tolakodjon
a kézfogással, ha az elôbb felsoroltak valamelyike elfelej-
ti a kezét nyújtani. Ilyen esetben elmarad a kézfogás. Ha a
kézfogás elôtt ül illik felállni és úgy fogadni a nyújtott ke-
zet. Nem illik hosszasan fogni a másik kezét, nem szokás
szorongatni, ropogtatni, erôsen rázni a társ kezét.

Forrás: internet

Rongálás az iskolában

A minap egy újsághirdetésben lát-
tam egy felhívást, miszerint a „Piros
Kocka” általános iskola várja a sze-
mélyi jövedelemadók 1%-ának fel-
ajánlását. Volt mellette pár gondolat,
hogy mire is szeretné költeni az emlí-
tett iskola a befolyó pénzt. Ezen ter-
vek listáját, mely több pontból állt,
felolvastam a mellettem ülô kollé-
gámnak, s miközben soroltam a vi-
zesblokk felújítását, a tornaterem pad-
lójának cseréjét és még hasonló terve-
ket, kollégám csak ironikus megjegy-
zéseket tett. Miután felolvastam neki
a teljes hirdetést, megkérdeztem, hogy
szerinte ez nem jó ötlet, ha ilyen
módon próbálnak pénzt szerezni,
vagy miért az elvetemült irónia?
Erre ô kifejtette, hogy ezek a ter-
vek jók, de nem lesz belôlük
semmi, mert a befolyt pénzt majd
elkölthetik kitört ablaküvegre,
graffiti eltüntetésre és más ron-
gálásra. Nem értettem, mirôl be-
szél! Majd tovább mesélt, hogy
az ô lánya iskolájában nem jut
semmire sem pénz, mert olyan
nagy a rongálások mértéke. Nem
akartam elhinni, amiket mesélt.
De utánanéztem este a dolognak az in-
terneten, s láss „csodát”! Ez nemcsak
ebben, vagy abban az iskolában
elôforduló probléma, hanem az egész
országban, vagy inkább a világban
probléma. Ennek tudatában kerestem
meg a helyi vezetôket, hogy utánakér-
dezzek kicsiny környezetünkben, a mi
házunk, illetve iskolánk táján, mi új-
ság? Hallottam ilyet is, olyat is. Meg-

lepô volt, hogy tényleg vannak nálunk
is gondok a rongálások terén. A mi is-
kolánkban is sokat költ a karbantartást
végzô önkormányzati tulajdonban
lévô társaság a rongálások javítására.
Azért írtam így, hogy önkormányzati
tulajdonú, mert észre kellene vennie
mindenkinek, hogy az, ami nem tûnik
a miénknek, az mégis a miénk. A mi
adónkból kap az önkormányzatunk ál-
lami finanszírozást a fenntartásra, s
ezt nem úgy számolják, hogy jusson
mindenre. Szûkös a keret, s még a
szükséges karbantartásokra sem jut
elegendô pénz, nemhogy a rongálások

okozta károkra, de ha még nem is kel-
lene az Önkormányzatnak zsebbe
nyúlni, hanem elég az állami finanszí-
rozás, akkor sem szeretném, ha az én
adómból, néhány gyerek úri passzió-
ját finanszíroznák. Mikor én még is-
kolába jártam, nem volt divat a tan-
árunkkal tiszteletlenül beszélni, de az
sem volt divatos, hogy tönkre tesszük
a meglévô és elért értékeket, javakat!

Viszont, ha mégis direkt tönkre tettem
volna valamit, akkor azt otthon bizto-
san észrevették volna rajtam, mivel
Kováts tanár úr „levette volna a fü-
lem”. Bár, a mostani jogokban fejlett
világunkban, ezért a tettért Kováts ta-
nár úr legalább két évre börtönbe ke-
rülne és a teljes vagyonelkobzáson
sem lepôdnénk meg. A sokba kerülô
javítások listája, a letört WC deszkák-
kal kezdôdik és több, leszakított te-
remajtó követi és még sok száz más
tétel. Szóval, tényleg erre akarjuk ne-
velni gyerekeinket és unokáinkat?! A
rongálásokra fordított pénzt költhet-

nénk fejlesztésre is, mert észre-
vehetô szépítéseket lehetne kivi-
telezni belôle. Például: vehet-
nénk évente egy terembe új pa-
dokat, vagy kifesthetnénk há-
rom termet és így tovább sorol-
hatnánk, de nem tudjuk megten-
ni egyiket sem, mert elköltöttük
évközben a rávaló pénzt a ron-
gálásokra. Így marad jó esetben
a jelenlegi állapot fenntartása,
amely pár év múlva egy elavult,
omladozó iskolát eredményez-
het és súlyos milliókba fog ke-

rülni önkormányzatunknak a teljes fe-
lújítás. Jó lenne, ha a Herman Ottó
Általános Iskolának Felsôpakonyon,
csakúgy, mint sok más iskolának az
országban, nem kellene a mindenna-
pos rongálással bajlódnia, mert tanu-
lói megbecsülik és óvják intézményü-
ket.

R.L.
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Március 22. a Víz Világnapja
A március 16-án kezdôdô hét

minden napja a víz jegyében telt
óvodánkban. Igyekeztünk minél
több információt, tapasztalatot
nyújtani a gyerekeknek az éltetô
víz fontosságáról. Szerettük vol-
na megértetni velük, mennyire
fontos, hogy van egészséges tisz-
ta vizünk. Felhívtuk a figyelmü-
ket, hogy ez sajnos már nem
„magától értetôdô” a mai környe-

zetszennyezô világunkban. Minden élôlénynek elengedhetet-
lenül szükséges a víz: embereknek, állatoknak, növényeknek,
spórolnunk kell vele és vigyázni rá! Az alábbiakban megtud-
hatják a Kedves Olvasók, hogy melyik csoportunk milyen él-
ményekkel gazdagodott.

HÉTSZÍNVIRÁG CSOPORT
– Vízzel kapcsolatos mondókákat, dalokat tanultunk.
– Vízi állatokat színeztünk: halakat, tengeri csikót, tengeri

csillagot.
– Beszélgettünk a víz körforgásáról.
– Mire használjuk a vizet és hogyan jut el hozzánk?
– Képeket nézegettünk vízi állatokról, azok tulajdonságairól

beszélgettünk.
– Megnéztük hogyan úszik a mûanyag és a papír hajó.
– Különféle kísérleteket végeztünk.
– Elmentünk megnézni egy kerekes kutat.

Mariann óvó néni, Marika óvó néni

NEFELEJCS CSOPORT
– Egész héten vízrôl szóló meséket hallgattunk, dalokat

mondókákat tanultunk.
– Érdekes kísérleteket végeztünk a vízzel (nem keveredett

össze a borral, és nem folyt ki a lyukas flakonból, ugyanannyi
víz kiöntése különbözô alakú és méretû poharakba-melyikben
lehet több?).

– Az egészséges, tiszta víz színtelen, szagtalan, íztelen:
összehasonlítottuk teával, szörppel.

– Nagyméretû rajzot készítettünk közösen a víz körforgásá-
ról, figyelemmel kísértük „a mi esôcseppecskénk” útját.

– A térképen megnéztük a szárazföld és a víz arányát.
– Képeket nézegettünk az éltetô víz és a pusztító víz kategó-

riákban.
– Terepasztalt készítettünk: homokos-kavicsos part, színes

zászlós dióhéjcsónakok úsztatása.
– Erzsi óvó néni tudott egy helyet, ahol még van régi kere-

kes kút, elmentünk megnézni. A gyerekek láthatták, hogy a víz
a földben van, jó mélyen. A tulajdonos néni fel is húzott ne-
künk a vödörben vizet. A gyerekek csodálkozó arcát látva nem
volt kétséges, újabb „kincses” élményhez juttattuk ôket.

– A kézmûves foglalkozásra járó gyerekek készítettek egy
nagy folyót, amit gyönyörûre rajzolt színpompás halakkal „te-
lepítettek be”.

Anna óvó néni, Edit óvó néni

NAPRAFORGÓ CSOPORT
– Vizet festettünk, jeget olvasztottunk.
– Megnéztük, hogyan viselkedik a víz és a homok, a gyere-

kek élvezték, hogy a csoportszobában homokozhattak - ez
olyan élmény volt számukra amit még sohasem csinálhattak.

– Közösen készítettünk egy akváriumot (a kartondobozt be-
festettük, köveket, kagylókat, csigákat helyeztünk bele. A da-
dus néninktôl kaptunk egy igazi, tengeri szivacsot. Halakat
medúzákat vágtunk, színeztünk, melyeket zsinóron lógattunk
a 3D-s akváriumunkba.

– A gyerekek egyéni munkáival (sík akvárium) a folyosót
dekoráltuk.

– A vízi állatokról és növényekrôl készült képeinket a
szülôk segítségével szereztük – ezeket felragasztottuk a közö-
sen készített földgömbre.

– Kati óvó néni elhozta a gyümölcscentrifugáját, készítet-
tünk alma-, narancs-, kiwi-, és mandarinlevet. A gyerekek
megtapasztalhatták, hogy az egyik gyümölcsben több a ned-
vesség mint a másikban.

– Akváriumot és halastavat is láttunk gyönyörû halakkal.
– Kenyeret sütöttünk: kimértük a hozzávalókat, kóstoltunk,

szagoltunk. A zöldbab fôzelék sokkal jobban ízlett a magunk
készítette kenyérrel.

Kati óvó néni, Gabi óvó néni

NESZEPISZE CSOPORT
Napokon keresztül, sôt több héten át foglalkoztunk a vízzel.

Sokféle módon igyekeztünk megtölteni a gyerekek fejecskéjét
új ismeretekkel, a meglévôket pedig elmélyíteni.

– Beszélgettünk a víz fontosságáról, az ember, az állatvilág
és a növényvilág életében. Tudták és elmondták azokat a fon-
tos dolgokat amelyekhez a mindennapok során nélkülözhetet-
len a víz (mosás, fôzés, tisztálkodás, szomjunk oltása). Tud-
ták, hogy a víz drága kincs, nélküle nincs élet.

– Természetsarkunkban részt vesznek a növények gondozá-
sában, tapasztalják, hogy víz nélkül a növény tönkremegy.

– Minden napba beleszôttünk valamilyen vízzel kapcsolatos
tevékenységet, játékot.

– Kísérleteket végeztünk: rezsón vizet forraltunk egy üveg-
lappal lefedve az edényt, hogy lássák a víz körforgását kicsi-
ben. Közben megtapasztalhatták, hogy a felmelegedés hatásá-
ra az üveglap széttörött.

– Játék közben megtapasztalhatták mi süllyed el a vízben.
– Matematika foglalkozáson különbözô mértani alakzatú

medencékben különbözô számú halakat számláltunk, hasonlí-
tottunk össze.

– Ének-zene foglalkozáson vízzel kapcsolatos dalos játékot
játszottunk.

– Ábrázoló foglalkozáson halakat hajtogattunk, díszítet-
tünk.

– Könyvek, képek felhasználásával szemléltettük a víz
pusztító, romboló, ártó hatását, a vízi és vízparti állatokat.

– A délutáni alvás elôtt a gyerekek folytatásos mesében is-
merhették meg Kicsi Kacsa történeteit (Nagyné Pál Tünde
meséje).

– Képek, élmények felidézésével elevenítettük fel a vízi
sportokkal kapcsolatos ismereteiket.

– A szülôket sem akartuk kihagyni a jóból, ezért minden
család kapott egy vízzel kapcsolatos feladatot. A gyerekkel
együtt közösen kellett otthon kidolgozni és montázs formájá-
ban megjeleníteni a témát úgy, hogy el is tudja azt mesélni tár-
sainak. Ezek a feladatok a következôk voltak: 

– Horgászbotok készítése, horgászattal kapcsolatos tabló
készítése.

➡ A víz romboló, pusztító hatása.
➡ A víz éltetô ereje.
➡ Akvárium készítése, benépesítése.
➡ Gyermekrajz készítése vízzel kapcsolatos élményekrôl.

Dicséret és köszönet illeti meg a szülôket aktivitásukért, a
feladat tartalmas, másokat is gazdagító, naprakész teljesítésé-
ért. Külön köszönet azért a hozzáállásért és bizalomért,
amellyel a vízzel kapcsolatos programjaink megvalósítását
feltétel nélkül támogatták és segítették. Ezek a következôk
voltak:

– Ásott kút megtekintése a faluban.
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– Kirándulás ponyvás teherautóval a
Szarka tóhoz, hogy a gyerekek lássák, az
emberek víz- és környezetszennyezô te-
vékenységének eredményét.

– Kirándulás a felsôpakonyi KÖVÜZ-
höz, hogy megismerjék honnan kerül ott-
honunkba a vezetékes víz.

Erzsi óvó néni, Zsuzsi óvó néni

KATICA CSOPORT
Végre itt a tavasz, s bizony az óvoda te-

endôi is megszaporodtak. Víz napja, Föld
napja, Húsvét, játszótér-átadás – szóval van ünnepelni valónk,
munkánk bôven. Március 20-án, pénteken a víz napját ünne-
peltük. Már egész héten erre készültünk.

– Beszélgettünk a víz jótékony hatásáról, mire használjuk,
hol fordul elô.

– Vízrôl gyûjtött képeinkbôl képeskönyvet készítettünk.
– „Megláttattuk” a kicsikkel azt, hogy mi a különbség a tó

és a folyó között Gyurmából Dunát és Balatont készítettünk. A
folyó köré kavicsokat gyûjtöttünk, hajót hajtogattunk rá. A Ba-
laton köré pedig terepasztal formájában elhelyeztük a fákat,
házakat, valamint a tó körül közlekedô vasutat. Egész héten
vonatoztak a Balaton körül, s örültek, hogy soha nincs „vége”.

– A vízi állatokról „Tudod-e?” kérdések formájában beszél-
gettünk, majd elhelyeztük a képeket a kiállításon.

– Halakat díszítettünk különbözô technikákkal.
– A víz szennyezôdésérôl a Szarka tó körüli túrán szerezhet-

tek tapasztalatokat.
Tartalmas, vidám hetünk volt.

Gabi óvó néni, Éva óvó néni

MÁRCIUS 20, PÉNTEK – AZ UTOLSÓ „VIZES” NAP

Dobosné Kerepeczki Mária óvodavezetônk közbenjárására
kedves invitálást kaptunk a KÖVÜZ-tôl: Szeretettel várnak
minket, mindent megmutatnak. Azt gondoltuk, ez a kirándulás
lesz a legméltóbb lezárása egész hetes programunknak. Na-
gyon sajnáltuk volna ha a szeszélyes idôjárás megakadályoz
minket, de ez szerencsére nem történt meg.

Reggeli után, kicsi idôeltolódással indultak a csoportok. Se-
gítôkész szülôkkel vettük körül magunkat: volt, aki velünk sé-
tált, és volt olyan is aki autóval kísért minket arra az esetre, ha
pici, apró gyermekeink nagyon elfáradnának. Természetesen
nem a kövesúton sétáltunk, hanem az erdôn keresztül halad-
tunk a glóbuszhoz – így nem a fôbejárathoz érkeztünk. Az elsô
kellemes meglepetés itt ért minket: a kerítés melletti keskeny
utat szépen kitisztították nekünk a lehullott faágaktól, gallyak-
tól. A kedves figyelmesség azt jelentette, hogy gondoltak ránk,
és tényleg szeretettel vártak minket. A késôbbiek során is az itt
dolgozó emberek minden gesztusa és tevékenysége ezt igazol-
ta.

Radnóthy László a KÖVÜZ Kht. vezetôje megmutatta, ho-
gyan, és honnan jut el a víz lakásunk vízvezetékébe. Tetszett,
hogy az információkat megpróbálta a gyerekek nyelvére lefor-

dítani, hogy jobban megérthessék (pl.: „a
falu kútja” olyan mély, mintha két focipá-
lyát hosszában egymásra tennénk). Az
ovisok lelkesen követték az óriási tartály-
hoz, ahová a kútból szivattyúzzák, és ahol
„kezelik” a vizet. A következô állomás a
glóbusz volt. A kicsik meglepetten fogad-
ták a hírt: bizony, be is lehet menni a kicsi
ajtón. Nagyon érdekes új információhoz
jutottunk. Megtudtuk, hogy idônként kita-
karítják a hatalmas víztartályt, és ilyenkor
hiába nyitnánk ki a vízcsapot, nem folyna

a víz! Kedves Olvasók, megnyugtatásképpen közöljük, hogy
ez a tevékenység nem tart sokáig, és mindig az éjszaka leple
alatt történik!

A kedves ismerôssé vált Laci bácsi akkor lopta be magát
véglegesen és visszavonhatatlanul a gyerekek szívébe, mikor
megengedte, hogy felmehessenek a hatalmas dombra és onnan
lecsúszhassanak. Itt kérünk megértést a szülôktôl a bezöldült
piszkos nadrágok és kabátok miatt, de higgyék el megérte! Ez-
zel nincs vége az élményeknek, még két „állomáson” vártak
minket.

Böôr Károlyt régi kedves ismerôsként üdvözölték a gyere-
kek, vele gyakran találkoznak az oviban. Karcsi bácsival fát
ültettek a kicsik. Tetszett nekik, hogy mindenki megtaposhatta
a földet a kis hársfa körül. Jani bácsi (Kovács János) és Tibi
bácsi (Farkas Tibor) nem fukarkodott a bíztató, kedves sza-
vakkal, és az öntözôvízzel sem. Az óvoda öt csoportját öt fa-
csemete jel-
képezi. Re-
méljük, a
gyerekekhez
hasonlóan a
fák is felcse-
p e r e d n e k
majd, figye-
lemmel fog-
juk kísérni a
növekedésü-
ket.

K u r u c z
Edit „terülj
asz ta lkám-
mal” várta a gyerekeket, az óvó néniket, dajka néniket és a kí-
sérôket. Mosolyogva, kedvesen biztatott minket: együnk,
igyunk. A hosszú séta, „domb-mászás”, az új élmények hatá-
sára könnyen csúszott a sós, édes sütemény és a finom gyü-
mölcslé.

Élményekben gazdag, tartalmas, örömteli programban vet-
tünk rész községünk víz-központjának udvarán.

Mindez nem jöhetett volna létre, ha nem ilyen emberek dol-
goznának ott. Mindannyiuknak köszönet jár érte, hozzáállásuk
példa értékû.

A Mesevár Óvoda kicsi gyermekei és az ôket vigyázó
felnôttek nevében: Edit óvó néni

Víz Világnapja a vízmûnél
A „szürke és unalmas hétköznapok” csendjét egy nap-

ra, boldog gyerekzsivaj váltotta fel a vízmû telepen. A Me-
sevár óvoda apróságai tettek látogatást a KÖVÜZ Kht. te-
lepén, a Víz Világnapja alkalmából. Már napokkal elôtte
lelkesen készültünk a gyerekek érkezésére, hiszen nem
minden nap jön közel száz apróság hozzánk. A gyerekek
nagy figyelemmel és érdeklôdéssel vették a vízmû telepen
való idegenvezetést, mely keretében megnézték a kutakat,

tározókat és a víztornyot. Mint a település ivóvízellátásáért
felelôs társaság, fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél
korábban megszeressék a természetet és megismerjék kör-
nyezetük védelmét. Ezért a nap fénypontjaként, minden
csoport elültetett a vízmû telepen egy fát, hogy e szép és
jókedvû napról emléket hagyjanak. Reméljük, új hagyo-
mányt teremthetünk a Víz Világnapjára, melyet az ENSZ
határozata alapján 1994-tôl, minden év március 22-én
ünneplünk. Képek a www.kovuz.hu oldalon láthatók.

KÖVÜZ Kht.
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Hogy is van ez?

Találkozás – Köszöntés

Nem is hinné, hogy a köszönés, egymás üdvözlése mi-
lyen régi-régi szokás. Talán ez volt a legelsô illemszabály,
amit az ember kitalált. És mennyi változata volt és van!

Egy afrikai törzsrôl feljegyezték, hogy köszöntéskor,
bemutatkozáskor a markukba köpnek az ottani emberek.

A tibetiek meglengetik a kalapjukat, kinyújtják nyelvü-
ket, és bal kezüket a fülük mögé teszik.

A maorik (Új-Zéland ôslakói) köszönéskor az orrukat
dörzsölik össze.

A törökök és a keleti népek kezüket mellükre téve, mé-
lyen meghajolva köszöntik egymást.

A japánok derékból meghajolva üdvözlik egymást.
A szervusz köszönés a latin “servus humillimus domi-

ni” köszönésbôl rövidült. Ez annyit jelent “legalázatosabb
szolgája az úrnak”. Ebbôl a latin üdvözlési formából lett
az “alázatos szolgája”, s az “alászolgálja” köszönési mód.

Persze mi itt Magyarországon nem ezeket alkalmaz-
zuk!

Ebbôl a fejezetbôl megismerheti a fontosabb - köszö-
nésre vonatkozó - illemszabályokat.

Ugye sokszor hallotta már kisgyerekes szülôktôl, mikor
gyerekeiket a kezdeti illemre nevelik: “Köszönj szépen!”

Köszönni, másokat üdvözölni sokféle módon lehet és
kell. Máshogy kell érkezéskor és távozáskor üdvözölni az
embereket.

A köszönés az emberi érintkezés legmindennapibb for-
mája. Vigyáznunk kell tehát, hogy megfelelô idôben meg-
felelô módon köszönjünk.

A köszönésnél az udvariasság általános szabályai érvé-
nyesülnek: tehát a férfi köszön elôre a nônek, a fiatalabb
az idôsebbnek, beosztott a vezetônek, fiú a leánynak.

Természetesen ez alól vannak kivételek. Ne várja pél-
dául egy fiatal lány, hogy idôsebb férfi ismerôse elôre kö-
szönjön neki. Helyesebb az is, ha a fiatalabb vezetô elôre
köszön idôsebb beosztottainak, a férfi vezetô a nôi beosz-
tottaknak. (Sajátos szabályok vonatkoznak, ha a nôk egy-
mást köszöntik: elsôként a hajadon üdvözli a férjezett nôt,
a gyermektelen a gyermekes anyát.)

Másik kivétel, ha valaki helyiségbe lép be és ott már
néhányan tartózkodnak: köszönjön elôre tekintet nélkül

Gondolataim, amit meg szeretnék osztani a kedves olvasó-
val, igen régi idôbe nyúlik vissza. S nem azért, hogy a kedves
naplóm tartalmát közzétegyem. 

Abban az idôben a testnevelés órákat a réten, a mai Bem ut-
ca és a dr. Jáhn Ferenc által közrefogott területen tartottuk. Út-
közben volt alkalmunk olyan alapvetô dolgokat gyakorolni,
mint például a köszönés. Ki-kit ismert, annak köszönt, és úgy,
ahogy a szüleitôl megtanulta. Egy idôs bácsi /kolléganônk már
elhunyt nagypapája/ miután elôttem megemelte kalapját és kö-
szönt, várta, hogy a gyerekek is köszönjenek neki. De mivel
kevesen ismerték, csendben maradtak. A bácsi szavait nem fe-
lejtem el: kedves tanító néni, tessék megtanítani a gyermeke-
ket köszönni. Zavaromban mentegetôzni kezdtem…

Ugye ismerôs dolog, hogy kicsi gyermekünk, uno-
kánk nem köszön, mondjuk, ez a gyermek nem sze-
ret köszönni, jaj, pedig mi… és mi is mente-
getôzünk. Nyugdíjasként idônként bemegyek
az iskolába, örülök, ha hallom, csókolom, jó
napot kívánok. Bizony van úgy is, hogy csak
nézünk egymásra, mint borjú az új kapura. S
bár nagyon hajlunk a tegezôdés felé, a gyer-
mek gondját könnyítjük meg, ha tudja, a
felnôtteknek köszönhetsz úgy is: csókolom.
De inkább: köszönj úgy! Higgyék el nekem,
képesek rá!

Óvodába szoktam kísérni kis unokám. Négy
éves elmúlt, sajnos a köszönés még nem a sajátja,
állandóan mondom, köszönj el a daduska nénitôl, kö-
szönj az óvó néninek. De nem mindenki teszi ezt. Pedig, hogy
az alapvetô szokások kialakuljanak, jóval az iskoláskor elôtt
meg kell tenni mindent a kedves szülôknek. Példát is kell mu-
tatni!

A segítôkészségünkkel is gondom van. Egy anyukát láttam
az ôsz végén, babakocsiban tolta a pici gyermekét, az óvodást
vezette és babát várt. Mivel nincs az óvodánknak olyan feljá-
rója!!!! ami ennek az anyukának a bejutását segítené, úgy gon-
dolom reggelenként nem kellene azt látnom, hogy egyedül
emelgeti a babakocsit az öt vagy hat lépcsôfokon át. 

Képviselôtársaimmal, a polgármester asszonnyal beszélget-
ve felvetôdött több alkalommal: van pszichológusunk, logopé-

dusunk, fejlesztô pedagógusunk, ennek ellenére egyre több
gyermekrôl mondjuk, magatartásában valami zavart látnak a
pedagógusok. Nekem azt mondják, más világot élünk már!
Nem fogadom el ezt az érvelést, mert a szülôi felelôsség véle-
ményem szerint a legfontosabb. Felelôsség azért, hogy a
szülôi példát kövesse a gyermek, legyen udvarias, alakuljanak
ki benne az alapvetô emberi együttélés szabályai, ha ennek
csírái már megvan, a tanító néninek van mire építeni.

Hamarosan itt az április, az iskolai beiratkozás ideje. Hová
írassam be a gyermekem, vajon melyik tanító nénivel tudok jó
kapcsolatot kialakítani? -vetôdik fel a kérdés jogosan. A biza-
lom, az öröm, hogy engem itt nagy–nagy szeretettel fogadnak,
kell, hogy a szorongást, a félelmet felváltsa. A mi iskolánk

mindig nyitott volt arra, hogy a szülôk, gyerekek meg-
ismerhessék a tanító néniket. A bizalomról még egy

picit: kedves anyukák, apukák, ha egy kicsit fi-
gyelnek az „öregek” beszélgetésére, gondolom
minden családban szóba kerül ,bezzeg az én
apám’ téma, ha a tanító úr, megszidott, de leg-
inkább így: adott egy nyaklevest, apám adta a
másikat, ha mentegettem magam. Nem a
nyaklevest hiányolom, a megalázást elítélem,
de a gyermek elôtt a szülô így fejezte ki, a ta-

nító úr igazát. A szülô példakép, ne felejtsük
el! Ne vonjuk kétségbe a iskola szándékait a

gyermekek elôtt nyomdafestéket nem tûrô han-
gon. De menjünk el a szülôi értekezletekre, a fog-

adó órákra! Ott megbeszélhetjük a nekünk nem tetszô
dolgokat. Kell is, hogy ez megtörténjen, mert kizártnak tartom
/utólag/, hogy huszonnyolc vagy harminc ember minden kér-
désben egy véleményen legyen.

Én a világ legnagyobb csodájának tartom, hogy egy csöpp-
nyi lénybôl értelmes kis emberke alakul, könnyek nélkül nem
tudtam meghallgatni, mikor a két éves Ádámkánk elmondta a
négysoros mondókát és a szüleit utánozva köszönt el: csóko-
lom.

Nagy felelôsségük van Önöknek kedves szülôk, kívánom,
hogy sok-sok örömben legyen részük gyermekük iskolás évei
alatt. Ne feledjék, ezért Önöknek kell a legtöbbet tenni!

Konkoly Manyi néni
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Nyílt levél a Felsôpakonyiakhoz Felsôpakonyért
Egy, még a múlt évben, az Agorában megjelent riport indí-

totta el bennem azt a gondolatot: itt az ideje, hogy megemlé-
kezzünk mindazokról, akik önzetlenül, képességeik legjavát
adva Felsôpakonyért munkálkodtak. Azokról, akik ôslakóként
ide születtek, s azokról is akik nem, de életük nagy része itt
zajlott, ezen a kicsiny, számot nem tévô településen.

A pár száz lelkes, többnyire tanyákon gazdálkodó családok
s a két háború között létre hozott un. Holland telep bejáró la-
kóinak közössége megérdemel annyit, hogy az immár há-
romezres lélekszámot meghaladó Felsôpakony lakossága
megismerje otthonának közelebbi történelmét.

A Szabó Magda Közösségi Ház idei programjában is ezért
áll egy helytörténeti kiállítás létrehozásának terve. Kezdve – a
most feltárt – szarmata kori leletekkel, folytatva az Árpád kori
faluval, a török pusztítással s az
újabb betelepítéssel, de leginkább a
közvetlen múltunk emlékeinek fel-
kutatásával és bemutatásával. Annál
is inkább, mert már alig vannak
(alig vagyunk), akik közvetlen in-
formációs anyaggal szolgálni tu-
dunk. Bizony, egyre kevesebben,
akik még emlékszünk azokra, akik
valamikor keresztet állítottak
Felsôpakony határába, annak
soh’sem tanult, de Isten adta tehet-
ségû kifaragójára, a tanyasi iskola
messzeségébe kerékpárral karikázó
tanítókra, (akik az akkortájt még
70-80 centis havat küzdöttek le té-
len akaraterejükkel és hivatástuda-
tukkal), a vasárnapi miséknek he-
lyet adó családról, akiknél a külsô
szoba lett Isten háza. A mindenkori,
odafigyelô szomszédságról, akik számára természetes volt,
hogy a máséra jobban vigyáztak, mint a magukéra, és evidens
volt, hogy egymást segítsék, ha valami baj jött. És baj mindig
jött, kéretlenül. A telepi iskolába Pestrôl kijáró tanító nénikrôl,
akik vonatra várva fagyoskodtak, de akik szavalóversenyeket
rendeztek és kulturális eseményeket hoztak létre. Igen, ôk még
igazi lámpások voltak a fogalom Gárdonyi Géza-i értelmében.
Meg kell emlékezni a választott elöljárókról (tanácselnöknek
hívták ôket), akik a semmibôl próbáltak teremteni, a családok-
ról, akik dolgoztak és adakoztak a közért, hogy a semmibôl
mégis legyen valami.

Csak lélekben csókolhatom meg édesanyám kezét is, mert
rózsaszín krepp papírból két éjszakán át egy egész „táncegyüt-
tesnek” varrta meg a kitalált „fellépô ruhákat”- munka után
persze (és szegény Gyurin mama kedélyes, csillapító humora
mellett), bolondos, folyton ötletelô lányának kedvéért, egy is-
kolai rendezvényre.

Igen, fel kell idézni azok emlékét, akik sport egyesületet te-
remtettek a helyi ifjúság futballozni tudó és akaró fiaiból, s a
mindenkori kemény munka után – csupán sportszeretetbôl –
végezték a szervezés, menedzselés feladatait. (Istenem, édes-
apám hogy imádta ezeket a fiúkat, milyen büszke volt rájuk, s
boldogan ment velük a meccsekre hetvenvalahány évesen is,
lévén haláláig a pénztárosuk.)

Emlékezhetünk a helyi 1956-os eseményekre, felelôs gon-
dolkodásukra, de az utána következô évekre is. A csöndbôl
föltámadó lassú fejlôdésre, amikor végre bevezették a villanyt,
a marhavagonokat felváltotta a Pullman kocsis szerelvény. A
tanyasi és telepi iskolák helyébe új iskola lépett, könyvtár,
sportcsarnok, óvoda, szépen, lassacskán, módjával. De mind-

mind az itt élôk, a tenni akarók segítségével, mert az állami
beruházás önmagában kevés lett volna. Igen, voltak, akik min-
dezért sokat vállaltak és tettek.

Az új idôk bekövetkeztével sem állt meg a folyamat. Sôt,
soha nem látott mértékben és ütemben ugrott meg a fejlôdés.
Az eladdig jellegtelen falukép is formálódni kezdett. Elszánt
és önzetlen összefogás indult meg a templomért. Hány mun-
kaóra, hány álmatlan éjszaka, mennyi töprengés, mennyi áldo-
zat, mennyi makacs, kitartó szervezés, utánjárás és küzdelem
van a létrehozók mögött! Elôbb az egyik, majd a másik nôtt ki
a földbôl, kitartóan emelkedve az ég felé. Mindegyik hirdetve
az emberi akarat, az összefogás, az önzetlen tett gyôzelmét. 

Bizony, itt az ideje, hogy rájuk is emlékezzünk, hogy ôket is
ünnepeljük! Annál is inkább, mert hál’ Istennek, még többsé-

gük közöttünk él. Sôt, tovább gondolkodnak, ôriznek, megtar-
tanak és csöndben munkálkodnak. Kalaplevéve tisztelegjünk
teljesítményük elôtt! Nem vártak köszönetet, nem verték a
mellüket, nem követeltek elismerést, egyszerûen tették, amit
kell. Egyszerû példát mutattak nekünk: ideje nyomukba ered-
nünk s felérni hozzájuk! Mint ahogy sokan tették és teszik is
közülünk. Szólnék is hát itt és most mindenkihez!

Aki felidézni tudja „hôsi” korunk eseményeit és szereplôit,
jelentkezzen! Meséljenek és tanítsanak bennünket, segítsenek
képekkel és dokumentumokkal, hogy falutörténetünk teljessé
válhasson! 

Várjuk jelentkezésüket a közösségi házban telefonon vagy
személyesen! Magam is szívesen elmegyek adatokat gyûjteni,
ha megtisztelnek bizalmukkal (tel: 517-120).

Ez a község vadonatújjá vált az újonnan betelepülôkkel.
Szaporodik, fejlôdik, fiatalodik. Ismerjék meg ôk is, hová köl-
töztek, s mit kell folytatniuk, gyarapítaniuk, hogy lakóhelyük
igazi otthonukká váljon!

Sült galambra pedig ne várjunk! A közeljövô ezzel nem ke-
csegtet. Esély mostanság erre nem mutatkozik, hiába vizionál-
tunk futurista jövôképeket két évvel ezelôtt. Viszont azzá válik
községünk, amivé formáljuk. Rajtunk áll, hogy gyülevész
népség leszünk, akik egymás mellett élve sem veszünk egy-
másról tudomást, vagy igazi, összetartó, egymásra figyelô,
egymásért is dolgozó és ha kell, áldozatot is vállaló, jóindulatú
emberi közösség! Olyan, aki példát vesz és példát ad. Aki szé-
gyenkezés nélkül tekinthet utódai szemébe: „megtettük, amit
megkövetelt a haza.” Sokan vagyunk már, akik tesszük is, de
nem vagyunk elegen. Mindenkit magunk közé várunk!

Köszönöm a figyelmüket. Tisztelettel: Durkó Éva
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NYÁRI SZÜNET AZ ÓVODÁBAN:

Kedves Szülôk!
Értesítjük Önöket, hogy óvodánk

nyári szünete: 2009. 
július 13-tól – július 31-ig tart.

Kérjük, hogy idôben 
gondoskodjanak gyermekeik 

elhelyezésérôl, 
nyári programjaikról!

Köszönjük!

Nyitás: 
2009. augusztus 03-án, hétfôn!

Dobosné Kerepeczki Mária 
– óvodavezetô

Óvodai beíratkozás a 2009/2010. nevelési évre

Információk az iskolából

A felsôpakonyi Mesevár Napközi Otthonos Óvoda szeretettel várja min-
den leendô kis óvodását az óvodai beíratásra. 

Az óvoda emeleti titkárságán, 2009. május 04-tôl május 08-ig a következô
idôpontokban:

hétfô: 8.00-18.00; kedd: 8.00-16.00; szerda: 8.00-16.00; csütörtök: 8.00-
16.00; péntek: 8.00-16.00.

A beiratkozáshoz szükséges:
a gyermek születési anyakönyvi bizonyítványa; a gyermek lakcímkártyá-

ja; a gyermek TAJ száma; a beírató szülô személyi igazolványa, lakcímkár-
tyája; sajátos nevelési igényû gyermek esetén szakvélemény.

Az óvodai beíratáskor kérjük hozzák magukkal gyermeküket is, hogy
megismerkedhessen az óvoda épületével, udvarával, láthassa a már ide járó
kicsiket és egy új élményben részesülhessen!

Minden leendô kis óvodásunkat és szüleiket szeretettel várjuk!

Nyolcadikosaink megmérettették magukat iskolánkban
február 2-án, egy hétfôi reggelen. Magyar irodalomból és
közéleti kérdésekbôl vizsgáztak szóban, ezzel felkészülve a
felvételi vizsgákra mind szellemileg, mind lelkileg. A felada-
tok elôkészítésében, illetve a vizsga lebonyolításában Riegel
Ágnes, Princzné Szilágyi Ilona és Wareczki Erika ta-
nárnôknek jutott a fôszerep. Természetesen a többi felsô tago-
zatos kolléga is hozzájárult a megvalósításhoz. Az ered-
ménnyel mindenki meg volt elégedve, a tanulók többsége
megállta a helyét. Hasonló szép sikereket kívánunk nekik a
felvételi vizsgákon is!

Február 20-án farsangi bált rendeztünk az iskola tornater-
mében. A gyerekek szebbnél szebb ruhákban sorakoztak fel.
Köszönjük nekik, tanáraiknak, szüleiknek a rengeteg munká-
val elkészített gyönyörû jelmezek látványát! A bál hangulatát
csak fokozta a tombolasorsolás és az azt követô diszkó. Jövôre
hasonló várakozással és örömmel tekintünk a telet ûzô farsang
elébe.

Mósa Zsuzsa néni és Gavallér Ági néni arra a feladatra vál-
lalkozott, hogy gyerekeink régóta áhított kívánságát teljesít-
sék. Korcsolyázni vitték ôket a Pesterzsébeti Jégcsarnokba.
Délelôtt 10 órakor indultak busszal, és egészen délután 2-ig
élvezték a korcsolyázás örömeit. Egy-két esést leszámítva,
mindenki rengeteg élménnyel tért haza.

A február hónap bôvelkedett a programokban, hiszen mozi
is kínálkozott a diákok számára Wareczki Erika néni szervezé-
sében. Az Aréna Plázában vetített Safari címû filmet nézték
meg 3D-s változatban. A gyerekek ismét gazdagodtak egy
klassz élménnyel, mint minden mozilátogatás alkalmával.

Március 6-án Kocsisné Matusek Diána, és Máténé Virág Ri-
ta tanárnô országos angol versenyre vitt 8 tanulót az iskolából,
Hajas Fanni, Tóth Jolán, Pataki Gergely, Mósa Péter, Farkas
Renáta, Ferenczi Anett 6. osztályos, illetve Tancsik Dóra, Kál-
vin Ferenc 5. osztályos tanulókat. Az eredményrôl a követ-
kezô számban tájékoztatjuk az olvasókat.

Március 7-én Nônap alkalmából Retro Diszkót rendezett az
iskola a szülôknek és a pedagógusoknak. Az igazi retro zenét
Pataki Andor biztosította számunkra. Az egyik legnagyobb él-
ményt a karaoke játék nyújtotta, ahol sok szülô kipróbálhatta
énekhangját. Nagy meglepetésünkre többségük valódi tehet-
ségnek bizonyult. Habár nem voltunk hatalmas létszámban,
mégis felejthetetlen hangulat kerekedett, amire talán nem is
számítottunk. A remek tánc mellett a finom szendvicsek és ita-
lok csak fokozták jó kedvünket. Éjfél tájban minden nô egy
aranyos kis virágot kapott ajándékba egy pohár pezsgô kísére-

tében. Jövôre várjuk a többi szülôt is, akik kedvet kaptak a ré-
gi szép idôk felidézéséhez.

Március 13-án hazánk Nemzeti Ünnepét köszöntve isko-
lánk diákjai bámulatos mûsorral készültek. Kivétel nélkül,
minden évfolyamból voltak szereplôk. Énekeltek, citeráztak,
táncoltak, szavaltak és így e kivételes megemlékezéssel idéz-
ték fel nekünk Március 15-ét. Nagy köszönetet érdemelnek
mindannyian felkészítô tanáraikkal együtt. Agócsné Polgár
Aranka, Bácsiné Mile Krisztina,Pataki Rozália és Wareczki
Erika tanárnôknek köszönjük odaadó segítségüket!

Március 18-án megrendeztük Tibi bácsi vezényletével a
szokásos futóversenyt az ‘egészséges életmód’ jegyében. A
verseny a Somogyi pályán zajlott. Kicsit fújt a szél, de ez nem
tartotta vissza a tanulókat a küzdelemtôl. Külön értékeltük a
lányokat és a fiúkat, így a következô eredmények születtek: 

5. 6.osztályos fiúk: 
I. helyezett: Kovács Ádám, Mósa Péter; II.helyezett: Hojer

Kristóf; III. helyezett: Gazdag Mátyás
5. 6. osztályos lányok: 
I. helyezett : Szatmári Veronika; II. helyezett: Ujj Adrienn;

III. helyezett: Pálinkás Alexandra
7. 8. osztályos fiúk: 
I helyezett: Ignácz Attila; II. helyezett: Kiss Zoltán; III. he-

lyezett: Huszár Imre, Konczi András
7.8. osztályos lányok: 
I. helyezett: Mészáros Alexandra; II. helyezett: Bárdi Bor-

bála; III. helyezett: Pótfi Zsófia
Gratulálunk nekik és az összes résztvevônek!
Minden év március hónapjában a ‘Nyílt Nap keretén belül a

szülôk betekintést nyerhetnek iskolánk mindennapjaiba. Igaz
e néhány alkalom csipetnyi képet mutat iskolánk életérôl, ta-
náraink, diákjaink munkájáról, a szülôk számára mégis érde-
kes és tanulságos lehet. Minden évben izgatottan várjuk ôket.

Az iskola további programjaiból csak ízelítôt tudunk adni,
hiszen ezek még csak most kerülnek megrendezésre. A követ-
kezô számban részletesen beszámolunk róluk. Március 24-én
az alsó tagozatosoknak lesz sportvetélkedô. 28-án az Egész-
ségvédelem jegyében lesz a tanulók között játékos verseny,
30-án indul a papírgyûjtés, ami átnyúlik április hónapra. 31-én
pedig olvasóverseny lesz iskolánkban.

A Herman Ottó Általános Iskola igyekszik kielégíteni a
gyerekek, szülôk igényeit, amit gazdag programjaival is színe-
sít. Februárban és márciusban is próbáltunk ezeknek eleget
tenni, és tanulóink élményvilágát szélesíteni.

Riegel Ágnes
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Áprilisi programjaink elôzetesen néhány mondatban:

Irodalmi pizsama parti az iskolában Egy nap Velencében

A tavaszi szünet
elsô napja: április 9.

Utolsó napja: április 14.
Elsô tanítási nap: 

április 15.

Pingpong 
Bajnokság 

az iskolában
ÁPRILIS 18-án 

9 órától 
a tornateremben

Jelentkezni: 
az iskolatitkárnál

Nevezési díj: 2000 Ft

Elsejétôl hulladékgyûjtés 3 napon át
6-án szavalóverseny , beíratkozás 1. osztályosoknak 18 óráig, fogadó óra felsô tago-
zatosoknak 16-18 óráig, 
7-én 1. osztályosok beíratása 16 óráig,
8-án Polgárvédelmi vetélkedô,
21-én fogadó óra alsó tagozatosoknak 16-18 óráig, szavalóverseny,
22-én Föld Napja barlangtúra, 
27-én alsó tagozatosoknak túrázás.

Máténé Virág Rita

Gyere velünk, túrázz velünk!
A Herman Ottó Általános Iskola diákönkormányzata

ismét barlangtúrát szervez a Föld Világnapján, április
22-én, Solymárra az Ördöglyukba. A PAKONYI
GYERMEKEK és CSALÁDOK ÉVE alkalmából erre a
túrára nemcsak gyerekeket várunk, hanem szülôket is,
illetve családokat. Szeretettel várunk mindenkit, aki
nem ijed meg egy kis kúszástól, mászástól. Bôvebb in-
formáció az iskolában kérhetô.

DÖK

A 3.a osztály március 21-én este birtokba vette az iskolát.
Nagy ámulattal fogadták a hírt a gyerekeim, miszerint szeret-

nék nekik egy esti mesét olvasni éjjeli lámpa mellett, pizsamába
bújva, hátha így megízlelik, milyen varázslatos nyakig betaka-
rózva elkalandozni egy elképzelt világba, amelyet egy könyv
oldalain találhatnak meg.

Egy rövid regényt kezdtem olvasni nekik, melyet érdeklôdve
hallgattak. Fejezetenként megálltunk, megbeszéltük a történte-
ket, s persze játszottunk sokat. Éjfél felé álmosodtunk el, de ad-
digra már túl voltunk egy bátorság próbán, amit az iskola sötét
folyosóján izgultunk végig, és persze sok-sok játékon.

Furcsa volt álomra hajtani fejünket azok között a falak kö-
zött, ahol eddig csak tanultunk, vagy dolgoztunk. Jó volt a sö-
tétben összedugni a fejünket, vicceket mesélni, párnacsatázni,
és reggel jót mosolyogni az álmos arcokon, és az elfeküdt frizu-
rákon.

„Ez volt életem legjobb estéje.” - írta egy kislány a fogalma-
zásában.

„Ugye, a jövô héten is lesz?” - kérdezte az egyik kisfiú reg-
gel.

A regényt sajnos végigolvasni nem tudtuk, de hétfôn reggel
már azzal vártak, hogy melyik órán fogom folytatni az olvasást.

Örömmel tapasztaltam ezen az estén, hogy a gyerekeim nem
csak egy jó bulit láttak ebben az esti partiban, hanem elmélyül-
tek a történetemben, nevettek a vicces fordulatokon, és ér-
deklôdve várják, mi lesz a kisregény vége. 

A célom ez volt, és persze nagyon fontos az is, hogy egy
ilyen együttlétnek óriási közösségformáló ereje van.

Köszönöm Matisz Zsolt igazgató úrnak, hogy azonnal part-
ner volt, és áldását adta a tervemre, és persze köszönöm a bizal-
mat a szülôknek, amiért rám merték bízni a gyermekeiket.

B.M.K.

Nagy élményben volt részünk pár héttel ezelôtt: eljutottunk
a Velencei Karneválra!

Február 13-án este indultunk, és az éjszakát a buszon töltöt-
tük. Kora reggel érkeztünk meg az Adriai-tenger partjára. Mi-
vel Velencében nincsenek hagyományos utak, így vaporettó-
val jutottunk el a szárazföldrôl a városba, ami nem más, mint
egy úszó vízibusz.

Mikor megérkeztünk, hatalmas tömeg fogadott. A Szent
Márk teret furcsán beöltözött, maszkos emberek töltötték meg.
Azokon a szûk utcákon, amelyeket víz borított, gondolások
közlekedtek.

Megszámlálhatatlan utcai árus és kisbolt árusította érdeke-
sebbnél érdekesebb portékáját, a jelmezek tömkelegét. A ki-
sebb-nagyobb tereken gyönyörû épületek voltak. Éva néni ve-
zetésével „végigmentünk” a Canale Grandén, pontosabban va-
porettón végighajókáztunk.

A nap végére nagyon elfáradtunk, de ennek ellenére nagy
élmény volt, jól éreztük magunkat. Akár holnap is visszamen-
nénk!

Aki teheti, feltétlenül jusson el Velencébe, mert Velencét
látni kell!

Galló Patrícia – Mészáros Alexandra – Vajvoda Eszter

Tanulóink túl vannak a köz-
ponti írásbeli vizsgán, és
több diák közel 80%-os
eredményt ért el. Hatan fel-
vételt nyertek az ócsai Bo-
lyai János Gimnáziumba.
Gratulálunk nekik és büsz-
kék vagyunk rájuk!
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Apaföld

2009. március 17-én este 19 órakor a volt Uránia mozi,
most Nemzeti Filmszínházunk díszes nagytermében a
mennyezeti lámpák lassan kialszanak, és a kigyúló reflektorok
meleg fénye megvilágítja a sötét bársonyfüggönyt az elôtte el-
terülô keskeny színpadrésszel együtt. A terem színültig tele.
Filmbemutatóra várunk. Számunkra, felsôpakonyiak számára
különösen fontosra, érdekesre. Hiszen egy általunk is jól is-
mert, tehetséges fiatalember, településünk lakója, Ravasz Ta-
más az egyik fôszereplôje a 40. Magyar Filmszemlén a külföl-
di kritikusok által odaítélt Gene Moskowitz-díjjal kitüntetett
filmnek, amely az Apaföld címet viseli. A film Nagy Viktor
Oszkár fiatal filmrendezô vizsgafilmje, figyelemreméltó alko-
tás. Az író-rendezô egy nagyon kemény, karakteres és megrá-
zó filmet alkotott. A napjainkban játszódó történet egy börtön-
viselt apa, és lázadó, kamasz fiának gyûlölet-szeretet történe-
te. Az apa akit Derzsi János színmûvész alakít, a börtönévek
alatt megtört, de egyúttal meg is keményedett ember, aki el
akarja felejteni múltját és új életet akar kezdeni egy darab uga-
ron, fenn a Mátra alján. Felesége, fiának az anyja meghalt. A
fiú apját okolja és tartja bûnösnek anyja korai haláláért, bár ezt
soha ki nem mondja. Végletesen magányos. Egy jó barátja van
csak, akivel együtt lóg, - a helyi rendôrkapitány fia. A másik
lény aki hozzátartozik, egy skorpió. Valami azonosságot vállal
ezzel a gyilkos ízeltlábúval, hiszen még a vállán viselt tetová-
lás is ezt jelzi Úgy tûnik engesztelhetetlenül gyûlöli és megve-
ti apját, aki rákényszeríti, hogy vele együtt dolgozzon kint a
szôlôtelepítésre szánt földön. A házban rajtuk kívül ott él még
az elhalt anya húga, a fiú nagynénje. A viruló nô a kamasz fiú
vágyainak tárgya, azonban nem kíván a fiúval kapcsolatba ke-
rülni, közeledését elutasítja - gyerekként, lenézôen kezeli. Az
apát azonban másként ítéli meg, és a szerelemre, társra vágyó
nô odaadja magát neki. A fiú errôl tudomás szerez és gyûlölete
a nô ellen irányul. A skorpiót a nô ágyába rejti, de tettét felfe-
dezik és az apa keményen elveri. A fiú menekülni akar ebbôl a
helyzetbôl, pénzre lenne szüksége, ezért megkeresi apja volt
tettestársát, aki némi vonakodás után bevonja egy rablási akci-
óba. Az osztozkodásnál kiderül, hogy a bûnbanda vezetôje ba-
rátjának az apja, a rendôrkapitány. A fiú kést ránt, de egy tor-
kához szorított késsel lefegyverzik. Az apát másnap a kapitány
behívatja, megzsarolni igyekszik odalökve elébe a fiától elvett

kést. Az apa ellenáll. Vad makacssággal, erejét megfeszítve
rakja a cölöpöket a leendô szôlôskertben, amit titokban a fiára
íratott. Itt történik a végsô összecsapás közte és a fia között.
Amikor megmutatja a kapitánytól visszakapott kést, a fiú el
akar menni, és szemébe vágja az apjának, hogy csak „..egy sit-
tes”. Ekkor az apa kegyetlenül leüti. A földön fekvô fiút ott-
hagyja, és elindul támolyogva a sorok közt. Néhány lépés után
elvágódik. A fiú közben magához tér, feltápászkodik és oda-
megy a földön heverô emberhez, leül mellé a földre és rágyújt
egy cigarettára, amit az eszméletlenül fekvô apja zsebébôl ko-
tor elô. Sokáig nézi látszólag részvétlenül. Azután berakja a
rozoga kocsiba és kórházba viszi, de már az apán nem lehet
segíteni. Az ágyánál, miközben meghal, a fiú rádöbben arra,
hogy végképp elveszítette azt az embert aki ôt igazán szerette,
s akit tudat alatt ô is szeretett, és akkor ott mintha megtörne a
magára erôltetett keménység, megcsillan szemében egy
könnycsepp. A film befejezô képsorában a félben maradt
szôlôskert árva karóit látjuk és a fiút, ahogy távolodik. Ravasz
Tamás alakítása méltó a film egészéhez. Hiteles, mûvészi érté-
kû alakítás ugyanúgy, mint a többi kiváló szereplôé. A képek
szépen komponáltak a kísérô zenével együtt.

Azt hiszem, méltán lehetünk büszkék Tamásra, és bízunk
abban, ismerve eltökéltségét és kitartását, látjuk a tehetségét,
hogy még sokat fogunk hallani róla. Úgy legyen!  

Varga Imre

Az élet szép

1938-ban járunk, amikor a szeretetre-
méltó, álmodozó Guido - a növekvô
rasszizmus és szûklátókörûség közepette
- beleszeret visszafogott tanárnôjébe,
Dorába. A csodaszép lány azonban egy
helyi náci tiszt menyasszonya, Guidot
pincérként látjuk viszont az eljegyzésen. Mindent elkövet,
hogy a lányt bánatos jövôjétôl eltérítse ... Meseszerû szerelmi
történet kezdôdik.

Öt év múlva Guido és Dora házasok és született egy fiuk,
Giousé is. A politikai légkör egyre romlik, végül Guidot, aki
félzsidó, táborba viszik családjával együtt. Az apa, hogy túl-
élhesse a borzalmakat, és hogy fiát minél jobban megkímélje,
azt találja ki, hogy az egész, ami körülveszi ôket tulajdonkép-
pen egy nagy játék, amelyben a rabok a versenyzôk és az
ôrök a játékvezetôk. Benigni az önfeláldozás, a szeretet és a
védelmezés filmjét készítette el. Komikusi képességei és

chaplini stílusa igen élvezetessé teszik az alkotást, amely
mindazonáltal megrázóan drámai módon mutatja be a fárad-
hatatlan emberi lélek küzdelmeit.

Kedvencek temetôje

A legtöbb család számára a költözés ma-
ga az újrakezdés. Ám Creedéknek ez lehet
a kezdet vége. Egy olyan hely szomszédsá-
gába költöztek, melyet gyermekek építet-
tek összetört álmokból. Ez a Kedvencek
temetôje.

Ez az aprócska földdarab egy rejtélyes
indián temetkezési helyet rejt, mely a feltá-
masztás erejével bír. A hátborzongatás
nagymestere, Stephen King elviszi önöket
és Creedéket a pokolba és vissza. (De Cre-
edéknek nincs retúrjegyük.) Az önök kalauza a jólelkû, öreg
Jud Grandall (Fred Gwynne), a kedves szomszéd, aki ismeri
az élet titkait, de eleget látott ahhoz, hogy határozottan vallja:
“Néha jobb halottan.”

Józsa Anett

FILMAJÁNLÓ

Nagy Viktor Oszkár – Ravasz Tamás – Derzsi János
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lengett, zengett a citera és szállt az ének szabadságról, függet-
lenségrôl és az életrôl. 

Errôl beszélt ünnepi beszédében Matusekné Dimov Éva
polgármester-asszony: „... amikor tisztelgünk ezek elôtt a
hôsök elôtt, nem feledhetjük egy pillanatra sem, hogy mire es-
küdtek. Arra, hogy tegyék, amit tenni kell! Nem múltnak, ha-
nem jövendônek, nem pusztán egyénnek, hanem közösségnek.
ôk valamennyiünkért cselekedtek! Szükségünk van ma is
ilyen hôsökre, akik nap mint nap cselekednek nemzetük, kö-
zösségük érdekében..” Beszéde végeztével köszönetet mon-
dott a jelenlevôknek, a közös ünneplésen való részvételért. 

A Szózat elhangzása után, a Petôfi-téri kopjafánál az intéz-
mények, pártok, civil szervezetek vezetôi, képviselôi helyez-
ték el a megemlékezés koszorúit. Felsôpakony békésen, szé-
pen ünnepelt.

Varga Imre

Készüljünk
Május Elsejére!
Majális és Gyermeknap

együtt, egyszerre

Kedves Felsôpakonyiak !
Idén valóban május 1-én lesz a Ma-

jális. De, hogy még gömbölyûbb le-
gyen, a Gyermekek Napját is ekkor
ünnepeljük meg. A rendhagyó össze-
vonás nem véletlen! A Felsôpakonyi
Gyermekek és Családok Éve prog-
ramhoz igazodva, szeretnénk ezt az
ünnepet a szokottnál rendhagyóbbá, a
gyermekek számára emlékezetesebbé
tenni !

Szülôk és gyermekek, fiatalok és
idôsek együtt, egymásért, játszva és
versenyezve, ezt a napot csakis egy-
másra figyelve és fordítva közösen
formálhatják szórakoztatóvá, élveze-
tessé. Játékos sportversenyek, vetél-
kedôk, közös ének és tánc, szervezett
és szabad bográcsolás, vigadozás,
kézmûves és színjátszó programok,
nagyszülôk közös játékainak tanítása,
stb. tarkítják a nap eseményeit.

Mindenkit kérünk, járuljanak hoz-
zá ötleteikkel, javaslataikkal, aktív
részvételükkel, hogy ez a nap családi-
as, bensôséges és szeretetteljes, vi-
dám és szórakoztató, igazi közösségi
esemény legyen !

Legyen jelszavunk erre a napra: Fi-
gyeljünk egymásra! Legyünk barátok
és társak! Legyünk találékonyak és
aktívak! Minden figyelmünk legyen a
családé! Vegyünk részt ennek a nap-
nak emlékezetesebbé tételében! 

(Talán így máskorra is több jut
ezekbôl az elhatározásokból.)

Teremtsünk hagyományt! /Az ötle-
teket és javaslatokat máris várjuk a
Közösségi Házba !/

Durkó Éva 

A somlói Jeruzsálem
Hihetetlenül hangzik?
Pedig higgyék el, ott jártunk március

21-én, szombaton. Kis zarándokcsapat
Gyálról és Felsôpakonyról. Hefler Gábor
atya vezetésével, a katolikus hívek, Jézus
útját járták végig, s nem is akárhol.

Vidám, lelkes, autóbusznyi sereg indult
az új, magyar zarándokhely megismerésé-
re, Devecserbe. Tudják, a Somló lábához,
a vulkáni tanúhegyhez, ahol kiváló borok
hirdetik, a magyar gazdák is tudnak
annyit, mint a Rajna völgyiek. Oda, ahol
három nagyszerû falu: Kolontár, Devecser
és Borszörcsök - a kiváló Mód Miklós
atya irányításával -, a Biblia Évében elha-
tározta, hogy Jézus földi létének, életútjá-
nak emlékezetét e gyönyörû, természeti
tájba helyezi. Jézus születésétôl a feltáma-
dásig követhetô végig a zarándok út. A
Jordán folyó (a biblikussá emelt Torna-patak!), a betlehemi Születés Barlangjához
vezet, kanyargós földúton juthatunk Mária-kútjához (kiváló forrásvízzel), s a Jordán
mentén tovább, a Názáreti Házhoz. Gyönyörû, változatos tájon halad az út tovább,
egészen Borszörcsök Kálvária dombjáig, ahol a Bálint Árpád szobrászmûvész fa-
ragta Keresztút szobrai mesélik el Jézus szenvedésének stációit. A rusztikus - farön-
kökbôl megmunkált - arcokkal a Somló oldalán haladó Öröm-útján találkozunk új-
ra, hirdetik nekünk: Jézus feltámadott! Imáink szívünkbôl jöttek, s hisszük, meg-
hallgattatnak!

Sajnos, a csúcsra fel nem jutottunk (idônk rövidre szabatott), de lefelé haladva a
csodás szôlôsorok és présházak között, végig éreztük, miként tekint ránk a bazaltor-
gonák fölötti magasból a Kereszt, hirdetvén: Jézus él!

Lélekben és testben felfrissülve érkeztünk haza s csak arra bíztathatok mindenkit:
ez a táj, ez az élmény megér egy hétvégét! A hely szelleme még így télen is varázs-
latos, képzelhetô, milyen nagyszerû nyáron! 

Durkó Éva
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Református gyülekezetünk életébôl A nagyheti eseményekbôl két kis szelet

Húsvét elôtt…
Jézus vagy Barabbás?

Melyiket óhajtjátok, hogy elbocsássam néktek: 
Barabbást vagy Jézust? (Máté 27,17)

Barabbás a római hatalom ellen harcolt. Az az ember, aki a
szabadulást nem felülrôl kereste, hanem alulról. ô volt a siker
embere. Szinte természetes, hogy nagypéntek reggelén a nép
Jézus helyett ôt választotta. Ebben a választásban van szá-
munkra egy megdöbbentôen szomorú vonás: a nép a legjob-
bat, a legszentebbet, a legtisztábbat elveti, és egy gonosztevô
mellett dönt. Jézus az embert választja, az ember nem Jézust
választja. Tehetett-e Jézus mást ezért a népért, mint azt, hogy
meghalt érte? Isten irgalma a kereszten éri el csúcspontját.
Mert amikor a gonoszság a legsötétebb lett, a kegyelem fé-
nye akkor világított a legjobban. Jézus a kereszten azokért
imádkozott, akik Barabbást választották. Bocsánatot kér azok
számára, akik nem tudták, hogy mit cselekedtek.

Ez a választás azóta is megismétlôdik. Nem úgy, mint ak-
kor Jézus és Barabbás között, hanem úgy, hogy választani
kell Jézus Krisztus vagy valaki, vagy valami között. És
nem történik-e meg újra és újra, hogy az ember nem Jézust
választja? Jézus mondja: Aki nincs velem, ellenem van. De le-
gyen áldott Isten, hogy nemcsak mi választunk, hanem ô is
választ. És annyi választás után, amikor mi nem ôt választot-
tuk, ô ennek ellenére minket választott. Mert ô szeret mind-
nyájunkat. Ha hûtlenkedtünk, ô hû maradt, mert ô magát meg
nem tagadja.

Húsvét után…

Békesség néktek!
Amikor az ajtók zárva voltak, eljött Jézus… (János 20, 19)

Valószínû, hogy a tanítványok azon a helyen jöttek össze,
húsvét estéjén, ahol az utolsó vacsorát tartották. Azt olvassuk
az Igében, hogy félve jöttek össze, pedig a feltámadás már
megtörtént. Az elsô húsvéti gyülekezet kezdetben még félô
gyülekezet. A húsvét ellenére még nem húsvéti emberek, és
nem is lettek volna azok, ha a Feltámadott meg nem gyôzi
ôket arról, hogy él.

A feltámadás hitére nem juthatok el a magam erejébôl. Az
élô Krisztus vezet át a halálból az életre, a sötétségbôl a vilá-
gosságra. Akiket átvezet, azoknak békességük van. Van-e ez
a békességem? Nem olyan az életem húsvét után is, mintha
húsvét nem lett volna?

Az evangéliumok Jézus feltámadását mint tényt, eseményt
ábrázolják, amely nemcsak egy magasabb lelki módon tör-
tént. Az üres sír, a szomorú húsvéti asszonyok, az élô Jézus-
sal való találkozás mind errôl az eseményrôl beszélnek.

Az Ige nem értesít bennünket a feltámadás mikéntjérôl. A
kíváncsi kérdések válasz nélkül maradnak. A titkok az Úréi.
A tanítványok bezárkóztak és Jézus a bezárt ajtókon keresz-
tül eljön hozzájuk. Hány emberhez eljött azóta is “zárt ajtó-
kon” keresztül. A feltámadott ÚR le tudja gyôzni az akadá-
lyokat és el tud jönni hozzám úgy, ahogy nem is gondolom. ô
mondta: Az én békességemet adom nektek, nem úgy adom,
ahogyan a világ adja, eljövök hozzátok. Jézus Krisztus
gyôztes ÚR, Aki halálával és feltámadásával legyôzte bûnt, a
halált, a kárhozatot, hogy nekünk örök életünk legyen.

Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött Fiát
adta, hogy aki hisz ôbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen! (János 3,16)

A húsvéti ünnepekben is: Áldás, békesség!
Vizi János lp. 

Istennek legyen hála, amint visszatekintettünk a 2008. esz-
tendôre, megállapíthattuk, hogy sok örömben és áldásban volt ré-
szünk. A gyülekezet minden területen gyarapodott, növekedett. A
gyermekektôl kezdve az idôsebb tagokig, mindenkihez igyekez-
tünk eljuttatni Isten Igéjét, üzenetét, az evangélium jó hírét. 

Az egyházban a 2008. év, a Biblia éve volt sok-sok program-
mal és alkalommal. Felsôpakonyon is, mind községi, mind gyü-
lekezeti szinten emlékezhettünk meg az élet könyvérôl, Istennek
kezünkbe adott kijelentésérôl, a BIBLIÁRÓL. A nagyobb ren-
dezvényekrôl az Agora újság hasábjain is beszámoltunk. Ennek a
könyvnek folyamatos és naponkénti olvasása és tanulmányozása,
és az élô Istennel való hûséges kapcsolat határozza meg gyüleke-
zetünk épülését, szeretetközösséggé való formálódását, valamint
egyéni és családi életünk hitét és összetartó erejét. Aki komolyan
veszi mindezt, az sok-sok áldásban részesül és megtapasztalja Is-
ten szeretetének és kegyelmének csodáit és hatalmát! 

Ezzel a vágyakozással és céllal indultunk a 2009. évnek is. A
gyermekek szép számmal látogatják a hittanórákat, és örömteli,
hogy vasárnapról vasárnapra sokkal többen járnak a gyermekek a
gyermek istentiszteletre, mint az elmúlt esztendôkben. A kedd
délelôtti baba-mama alkalomra négy család hûségesen van jelen.
Minden hónap harmadik péntekén találkozik az ifjúság az iskola
tornatermében kosárlabdás ifjúsági bibliaórán. A csütörtöki
felnôtt gyülekezeti bibliaórán közösen beszéljük meg az Igét, és
a feltett kérdésekre is együtt keressük meg a válaszokat. Idén be-
vezettük, hogy havonta egy alkalommal házi istentiszteletet tar-
tunk gyülekezeti tagjainknál. Bensôséges családias alkalmak
ezek. Szépen mûködik a magnószolgálat; sok-sok kazetta (ige-
hirdetés) megy kézrôl kézre, és így Isten Igéje eljuthat idôs, be-
teg vagy erôtlen gyülekezeti tagjainkhoz. 

Januárban aliansz imahetet tartottunk, HIT ÁLTAL összefog-
laló címmel. A gyülekezeti termünk minden este megtelt. Vendég
igehirdetôink voltak: Földvári Tibor (Bp. Pasarét), Tankóné Bíró
Mónika (Biatorbágy), Dömötör Norbert (Ócsa), és Szegedi Gyu-
la (Cegléd-újváros) lelkipásztorok, valamint Viziné Surányi Eri-
ka és Vizi János házigazda lelkészek szolgáltak még. A lelki táp-
lálék után testi táplálékot is kaptak a jelenlévôk, mert a gyüleke-
zet presbiterei és aktív gyülekezeti tagjaink estérôl estére süte-
ménnyel kedveskedtek. Így szeretetvendégséggel zárult minden
esti imaheti alkalom, ahol kötetlenül lehetett beszélgetni egymás-
sal.  

Február 1-én iktattuk be gondnoki tisztébe Fitos Levente
mb.gondnokot, akit gondnoki eskütétele után a jelenlévô presbi-
tertársak is köszöntöttek. 

Tisztújítás volt a Magyarországi Református Egyházban. A
Délpest Egyházmegye új esperese: Takaró András kiskunlacházi
lelkipásztor, helyettese: Barta Károly fôjegyzô. A fôgondnoki
tisztet továbbra is Szabó Dénes vecsési gondnok tölti be. Az egy-
házkerületünk élén továbbra is Dr. Szabó István püspök áll, a vi-
lági elnök Dr. Tôkéczki László Bp. Budahegyvidéki presbiter
lett.

Visszatérve gyülekezetünkhöz, a március 15-i ünnepségen a
Felsôpakonyi Református Missziói Egyházközség nevében az
emlékezés koszorúját Vizi János lelkipásztor és Fülöpné Sólyom
Erzsébet presbiter helyezte el. 

Készülôdünk a nagyheti és húsvéti ünnepekre. Elôtte április 6-
án a monori lelkészkör Felsôpakonyon tartja meg gyûlését, és
gyülekezetünk látja vendégül a környékbeli lelkipásztorokat.
Húsvét után, április 26-án vasárnap délután 3 órakor tartjuk tava-
szi csendesnapunkat, melyen Dr. Erdélyi Judit kardiológus or-
vosnô lesz a vendég elôadó. Májusban tartjuk a konfirmációt, s
Pünkösd ünnepére tervezzük a felnôtt konfirmációt. 

Adja Isten, hogy ünnepi és rendszeres alkalmainkon és a bia-
torbágyi csendesheteken is, Jézus Krisztust minél jobban megis-
merjük, Istennek Igéjét szívünkbe zárjuk és ebben a mostani ne-
héz idôszakban, a gazdasági válság idején is, tudjunk HIT ÁL-
TAL Istenbe kapaszkodni.

Vizi János lelkipásztor
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TALÁLKOZÁS A FELTÁMADOTTAL
„A kereszténység, amely a megváltásról

szól, hogy volt Valaki – egy harminc valahány
éves fiatalember, aki az eget és a földet képes
volt összekötni. Aki, miután a T fára fölszö-
gezték, ami fulladásos halált jelentett, vérmér-
gezés, vérveszteség, addig él, ameddig a lábá-
val föl tudja tornászni magát, hogy levegôhöz
jusson, s amikor már nem megy, akkor megful-
lad. Tehát órákig kínlódik, amíg eltávozik in-
nen. Nem telik el túl sok idô, amikor egyszer
csak, a félelmükben a szobába zárkózott tanít-
ványokhoz a falon át bemegy. Természetesen
kísértetnek nézik, akkor még volt ennek a szó-
nak, hogy kísértet, tartalma. Bemegy és azt
mondja nekik, hogy János, adjatok ennem,
mert éhes vagyok. Átment a falon, s azt mond-
ta, hogy éhes... volt ott valami kenyér meg hal,
adtak neki, a szemük láttára evett belôle. Ta-
más - az örök értelmiségi, aki nem volt jelen,
hanem elmondták neki, - kétkedik, azt mondja,
igen, igen, de ha betehetem a kezemet a sebébe, akkor majd elhi-
szem.... S erre azt válaszolta neki ez a kegyetlen, különös fiatal
ember, hogy aki hisz, az többet ér.” Makovecz Imre

Honnan veszi a nagy magyar építészünk a fenti hitet?
Jn. 20,1-18

„A hét elsô napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária
Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdítot-
ták a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítvány-
hoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: Elvitték az Urat a sír-
tól, s nem tudni, hová tették.”

Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a
ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Pé-
ter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett s látta a gyolcsot, de nem
ment be. Nem sokkal késôbb Péter is odaért, bement a sírba, s ô
is látta az otthagyott gyolcsot, meg a kendôt, amellyel a fejét be-
födték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más
helyen. Most már a másik tanítvány is bement, aki elôször ért
oda a sírhoz. Látta és hitt. Eddig ugyanis nem értették az Írást,
amely szerint föl kellett támadnia a halálból. Ezután a tanítvá-
nyok visszatértek övéikhez. 

Mária Magdolna ott állt a sír elôtt és sírt. Amint így sírdogált,
egyszer csak benézett a sírba. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste
volt, két fehér ruhába öltözött angyal ül, az egyik fejtôl, a másik

lábtól. Megszólították: „Asszony miért sírsz?”
„Mert elvitték Uramat, felelte, s nem tudom,
hová tették.” E szavakkal hátra fordult s látta
Jézust, amint ott állt, de nem tudta róla, hogy
Jézus. Jézus megkérdezte: „Asszony, miért
sírsz? Kit keresel?” Abban a hiszemben, hogy
a kertész áll mögötte, így felelt neki: „Uram, ha
te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy elvi-
hessem magammal. Jézus most nevén szólítot-
ta: „Mária! Erre megfordult, s csak annyit
mondott: „Rabbóni”, ami annyit jelent, mint
„Mester”. Jézus azt mondta neki: „Engedj!
Még nem mentem föl Atyámhoz. Inkább menj
el testvéreimhez és vidd nekik hírül: Fölme-
gyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenemhez
és a ti Istenetekhez.” Mária Magdolna elment,
és hírül adta a tanítványoknak: „Láttam az
Urat, s ezt mondta nekem”.

A hitvalláshoz és a hitet ébresztô bibliai
részlethez közreadok egy vázlatot is, amibôl

remélem húsvétra festmény is lesz. A grafit rajzon a hegyoldal-
ban levô barlang látható. A barlangban a holttest elhelyezésére
szolgáló padka üres. Csak a fejrésznél van rajta az összetekert,
fejet takaró kendô. Péter a barlangból kifelé, a hajnali fény felé
fordulva megdöbbenve szemléli az otthagyott halotti leplet. Já-
nos még csak a barlang bejáratánál áll. A háttérben láthatjuk Má-
ria Magdolnát, amint már másodjára jön a barlanghoz. Útközben
találkozik a Napba öltözött Feltámadottal. Arca ragyog mint a
Nap, ruhája fehér mint a hó – ahogy a Tábor hegyen megmutatta
isteni dicsôségét. A kép jobb sarkában láthatjuk a távozó angya-
lokat. Az egyik mintha felénk is fordulna, hogy nekünk is hirdes-
se a feltámadás hitét. A sír elôtt látható még két lándzsa eldobva.

Ez a húsvéti hit képi megfogalmazása. Az üres sír önmagában
is elgondolkodtathat. Hiszen ôrizték a sírt! Az elmenekült ôrzôk
eszközei a lándzsák. Hogy lett üres a sír? Péter és János számára
már ennek megfontolása is elegendô, hogy felébredjen a hitük.
Jézus figyelmesen a többieknek is segít, akiknek ennyi nem ele-
gendô. Megjelenik Mária Magdolnának. Magdolna nem fantázi-
ál! Nagyon józanul gondolkodik. A kertészre gyanakszik. Aztán
késôbb megjelenik Tamásnak is. A képen a ragyogó ruhán is át-
tetszik a sebek helye, sôt a Mária felé nyúló kézen is meglátszik.
Több mindennel segíti tehát Jézus a hitünket. A domboldalon kis
virágok látszanak. Fakad, nyílik az új élet. Nyíljon ki bennünk is
a feltámadás hite. 

Hefler Gábor plébános

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ
Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet…”

(János evangéliuma 11, 25)

A Felsôpakonyi Református Missziói Egyházközség presbitériuma
meghívja Önt és kedves családját gyülekezetünk nagyheti és húsvéti
alkalmaira, amelyek a következôk:

Húsvéti ünneprend:
Április 8-9.: - Nagyheti úrvacsorai elôkészítô istentiszteletek (Gyüle-
kezeti terem)
· április 8. (szerda) 17.00 – Bûnbánati istentisztelet 
· április 9. (csütörtök) 17.00 – Nagycsütörtöki istentisztelet
Április 10. (péntek) 17.00 – Nagypénteki istentisztelet

– úrvacsoraosztással (templom)
Április 12. (vasárnap): 10.00 Húsvét ünnepi istentisztelet, 

úrvacsoraosztással. (templom)
Április 13.: (hétfô) 10.00 Ünnepzáró istentisztelet (templom)
Húsvét vasárnap külön nem lesz gyermekistentisztelet!
Áldott húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak! 

Vizi János lelkipásztor

Római Katolikus Egyház 
húsvéti ünnepi miserendje:

Április 5. Virágvasárnap:
Reggel 8 órakor: Szentmise /Passió elôadása/

Április 9. Nagycsütörtök: Csak G Y Á L O N
lesz szentmise! Idôpont: este 6 óra

Április 10. Nagypéntek:
Délután fél 5 órakor: Szentmise /„Csonka mise”/

Április 11. Nagyszombat:
Este 6 órakor: „Feltámadás” – ünnepi szentmise

Április 12. Húsvétvasárnap:
Délelôtt fél 12 órakor: Ünnepi szentmise

Április 13. Húsvéthétfô:
Reggel 8 órakor: Szentmise

Mindenkit szeretettel várunk és kegyelmekben
gazdag húsvéti ünnepeket kvánunk!

Hefler Gábor plébános atya és Munkatársai
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Február 25. A Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emléknapja

„Bonts rügyet végre március!”

Minden népnek, minden országnak vannak olyan történelmi
eseményei, amelyeknek emlékezete ünneppé nemesül, és az
utódok számára példát és biztatást jelentenek a nehéz, válsá-
gos idôkben. Biztosan állíthatjuk, hogy nemzeti ünnepeink kö-
zött kiemelkedô hely illeti meg márci-
us tizenötödikét. 1848-ban, ezen a na-
pon vette kezdetét az a polgári forrada-
lom, amely egy elnyomott nép hôsies,
bár elbukott szabadságharcán át meg-
teremtette az ország polgári átalakulá-
sának lehetôségét. Ezernyolcszáznegy-
vennyolc Európában a forradalmak és
a felkelések éve volt. Január 6-án Mes-
sinában, 12-én Palermóban kitör a szi-
cíliai forradalom, 27-én a nápolyi fel-
kelés az osztrák, francia, spanyol és
pápai uralom ellen az egységes Olasz-
ország megteremtéséért. Azután forradalom Párizsban. Lángja
becsapott Németországba és onnan továbbterjedve felgyújtot-
ta Bécset. 1848. március tizenötödikén elérkezett ez a láng
Pestre is. A változás igénye már benne feszült a merészebbek
tudatában, és két lehetséges alternatívát vázoltak fel: „... vagy
vér nélkül felelôs ministerium a király mellé, vagy ha vért kell
ontani, az folyjon a respublicáért” – írja majd késôbb Vasvári
Pál, a márciusi ifjak vezetô egyénisége. A két alternatíva közül
az elsô ígérkezett gyorsabbnak, és a párizsi, bécsi hírek hatá-
sára beijedt rendi gyûlés felirati javaslatot küld a királynak Po-
zsonyból, amelynek leglényegesebb követelése a független
magyar minisztérium létrehozása. Azonban ebben a feliratban
a társadalmi rend szükségszerû megváltoztatása nem szere-

pelt. A pesti ifjúság ezért készíti el (Jókai és Irinyi József meg-
fogalmazásában) a 12 pontot, és vele együtt egy felhívást a
nemzethez, amelyben programot adva összegezi a nemzeti kí-
vánságokat. Ezeknek a programoknak forradalmi úton való ki-

kényszerítése a márciusi forradalom
lényege. Petôfi így ír errôl: „ez volt
március 15-e. Eredményei olyanok,
melyek e napot örökre nevezetessé te-
szik a magyar történetben.” És való-
ban, 161 évvel ezelôtt azon az esôs,
márciusi napon, olyan gondolatok fo-
galmazódtak meg, amelyek máig ható
erôvel formálták és formálják életün-
ket. Ezeknek a gondolatoknak, vívmá-
nyoknak megôrzése közös feladatunk,
és felidézése, megünneplése kötelessé-
günk.

Ennek tudatában ünnepeltünk mi is. Az ünnepség a Herman
Ottó Általános Iskola tornatermében került megrendezésre
március 13-án 16 órai kezdettel. Dacára annak, hogy munka-
nap lévén a nem túl szerencsés korai kezdés miatt sokan nem
tudtak részt venni az ünnepségen, a termet így is megtöltötték
az ünneplôk. Az ünnepi mûsort,(amelyet Pataki Rozika igaz-
gatóhelyettes írt és rendezett) az iskola tehetséges és ügyes ta-
nulói szolgáltatták, akik nagyon szép elôadást produkáltak.
Ebben segítségükre voltak Agócsné Polgár Aranka, Bácsiné
Mille Krisztina tanárnôk, Bagoly Richárd és a mûsorvezetô
Fazekas Zsuzsa. Elôadásukban felidézték a nagy nap esemé-
nyeit, következményeit. Felolvasták a tizenkét pontot, a kép-
zeletbeli lépcsôrôl elhangzott a halhatatlan Petôfi vers, zászló

Nem régóta emléknap. A polgári kor-
mány döntött létrehozásáról. Napjaink-
ban természetes dolog, hogy elítéljük a
fasizmust, a holokausztot ( a mindenféle
és mindenkori holokausztot! ), a náciz-
must, a barbarizmust. Kötelességünknek
tartjuk felidézni újból és újból, hogy mi-
lyen mélyen lakik bennünk a vadállat.
Tudatosítani kell magunkban, hogy ha
valóban emberré kívánunk válni, ezt a
fenevadat láncon kell tartani!

Ideológiák mentén gondolkodunk,
eszméket gyártunk. Természetesen min-
denkor a jobbítás reményében vállaljuk
ôket és tûzzük zászlónkra. Ám - mióta
világ a világ -, mindig félresiklunk vala-
hol, mert az ideológia kevés, ha nem tá-
mogatja az erkölcs. Hinni valamiben,
ami önmagában immorális, maga a ka-
tasztrófa. Ehhez már csak röghöz kötött
tudatlanság vagy félmûveltség, elvakult-
ság, bigottság kell, és máris milliók me-
hetnek a halálba.

Így volt ez talán mindig, ha visszate-
kinteni merünk az általunk ismert embe-
ri történelembe. Még a megváltó Krisz-
tus által hirdetett, egyedüli üdvözítô sze-
retet is kisiklott az emberi gyarlóságon.
Autodafék máglyáinak szállongó füstje
mutatott utat s példát, hogyan lehet em-
bereket küldeni tömegesen a halálba –
egy semmiért. A krematóriumok gáz-

kamrái csupán technikai tökéletesítés e
folyamatban.

A kommunizmus tévedése (és aljassá-
ga) abban áll, hogy azt hirdeti: egyenlôk
vagyunk. Mindenkinek egyenlôen jár,
ami jár. Ez önmagában sem igaz, de ami
még rosszabb, mindig voltak az
egyenlôknél egyenlôbbek. Ráadásul az
egyenlôséget nem lehet erôszakkal osz-
togatni. Félelmet kelteni s hazugságok-
kal sakkban tartani. A nácizmus és a
kommunizmus között annyi a különb-
ség, hogy amíg az elôbbi arrogánsan
vállalta embertelen és önzôen pusztító
önmagát, addig az egyenlôsdi mögé bú-
vó utóbbi az emberiség megváltójaként
tetszelegve százmilliókat küldött halál-
ba, tett lelkileg és fizikailag tönkre, nyo-
morított meg. Lásd: Ukrajna népének
éhhalálba juttatása, a Gulágok – még
mindig alig ismert – haláltáborai, börtö-
nök, akasztások, elhurcolások, kirakat-
perek, un. elrettentések.

S a máig tartó és ható fôbûn: leszok-
tatta az embereket az önálló gondolko-
dásról, de az empátiáról is. Az igényrôl s
a képességrôl, hogy egyedül mérlegel-
jen, ítéljen és döntsön, hogy alkosson.
Nézzünk magunkba, mint igazgat ma is
a „fortélyos félelem”. A ne szólj szám,
nem fáj fejem.

Leszoktattak bennünket az egymás

meghallgatásáról, eltérô vélemények
megértésérôl, a kulturált és igényes vitá-
ról, érdekek egyeztetésérôl. Önzôk let-
tünk s részvétlenek, s csak akkor va-
gyunk hajlandók észrevenni az ólálkodó
farkast, ha a saját ajtónkat dönti ránk.

Hát mi ezért megyünk ki kicsiny csa-
patunkkal minden évben február 25-én a
Mártírok Emlékparkjába. Pár szóval,
imával s mécsessel megemlékezni a kár-
vallottakról, a meggyötörtekrôl. Felidéz-
ni: a múlt itt él továbbra is közöttünk.
Megbújik a részletekben, a szokások-
ban, a közömbösségben, a gondolkodás
hiányában, a szándékosan összeszorított
szemekben. Ma megint fenyeget ben-
nünket a természetes moralitás hiánya,
ami minden bajok forrása és elôidézôje.

Vajon miért vagyunk még mindig
ennyire kevesen mi, emlékezôk?

Durkó Éva / FJE
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Darumadár híradó 
– 2009. február–március

FJE Híradó

Február 5-én vezetôségi ülést tartottunk, vezetônk Lôrentei
Erzsike 6 üveg Béres-cseppet kapott az Országos Életet az
Éveknek Egyesülettôl, amelyeket Nagyné Marika és Jankó
Imre a legrászorultabbaknak osztották el, illetve adták oda. /A
március 21-én tartandó Vöröskeresztes bálra is készültünk
már szerepléssel és részvétellel./

Február 7-én 36 fôvel elmentünk kedvenc fürdôhelyünkre,
Cserkeszôlôre. Az idô nagyon kedvezô volt, sütött a nap, jól
kiáztattuk fájó csontjaink ízületeit. A busz azért nem volt tele,
mert még tagjainkat az influenza döntögette ágynak.

Február 14-én opera-bérleteseink az Anyegin elôadását néz-
ték meg, nagyon negatív élménnyel tértek haza, a túl modern
rendezés nem nyerte meg tetszésüket.

Február 18-án néhány lelkes tagunk (6 fô) vonattal elment a
„Diana Celebration” kiállításra, ôk viszont óriási élménnyel
lettek gazdagabbak, jól érezték magukat a színvonalas, meg-
ható látnivalóktól.

Február 19-én Hamarné Jucikát és Rozgonyi Julikát név-
napja alkalmából ünnepeltük a taggyûlésünkön, ahol a névna-
posok sok finomsággal láttak el bennünket. Mostanra végre
meggyógyult versmondónk - aki mindnyájunknak névnapjára
szokott mondani verseket -, ismét el tudott jönni közénk sú-
lyos betegségbôl felgyógyulva, így nekik mondhatott szívhez
szóló verset Lôrentei Erzsike.

Február 26-án elôrehozott Nônapot tartottunk a taggyûléssel
egybekötve, Gergely Mihály és az egyesület férfitagjai szere-
tettel szervezték meg a „Zöld Laguna” étteremben. Fejes La-
jos és felesége gondoskodott arról, hogy ne csak virslis vacso-
ra és itóka kerüljön az asztalra, de Norbit is elhívták a vidám
ünnepség hangulatosabbá tétele érdekében. Köszönjük Nekik!

Február 27-én Ócsán színházi elôadáson a „Minden lében 3
kanál c. mûsort néztük volna meg 8 fôvel, azonban a rendezés
elvontsága miatt az I. felvonás után hazajöttünk.

Március 1-én /vasárnap, már jó elôre megszerveztük/
Agárdra mentünk a „Brender Kft.” termékbemutatójára (akik
a buszköltséghez hozzájárultak) nyugdíjas klubunkkal. Mind a
45 fô résztvevô a rövid bemutató után a finom ebédet elfo-
gyasztva, jóllakottan bementünk az agárdi termálfürdôbe, 3
órás pancsikolásra. A fürdôben már voltunk 3 évvel ezelôtt, de
azóta vesztett szépségébôl, kissé lehangolóbb volt, mint ami-
lyenre emlékeztünk. Azért mi ennek ellenére jól éreztük ma-
gunkat. Vidáman jöttünk hazafelé, s a buszon szuvenírként
Lôreneti Erzsike mindenki vérnyomását leellenôrizte az aján-
dékba kapott vérnyomásmérôvel.

A március 15-i ünnepélyt nagyon szépen rendezték meg a
Herman Ottó Általános Iskola diákjai /március 13-án az isko-
lában/, amelyen klubunk nevében is elhelyeztük a megemléke-
zés koszorúját.

Március 19-i klubdélutánunkon az elmaradt Zsuzsanna,
Zoltán és az éppen aktuális Sándor, József névnaposaink – az
egyáltalán nem kötelezô – finom ropogós sütikkel és finom
itókákkal bôségesen elláttak bennünket, amelyet tagságunk
szívesen fogyasztott, köszönet érte mindnyájuknak.

Március 20-án, 6-an a Madách Színház elôadását néztük
meg. Az Operaház Fantomja – nagyon tetszett nekünk.

Március 21-én megrendezésre került Jótékonysági Vöröske-
resztes bálon a Darumadár énekkar fellépett. Füzi Esztike szép
verssel kedveskedett a névnapos Sándor-Józsefeknek. Klu-
bunk 40 fôvel képviseltetve jelent meg a bálon, amely 18 óra-
kor kezdôdött, már-már azt hittük, hogy ez is nyugdíjas bál
lesz – nagyon hiányoltuk a falu fiataljait – azután egyszer csak
megérkeztek a fiatalok is, még a vacsora elôtt. A bál nagyon

Az ünnepek elmúltával s a menetrendszerû influenza letu-
dásával mi is újjáéledtünk.

Évadindító összejövetelünk megszabta idei terveinket.
Örömmel csatlakozunk a Kempf Károly által jegyzett Német
Baráti Kör kezdeményezéséhez: A Felsôpakonyi Gyermekek
és Családok Éve programhoz. Amiben tudjuk, támogatjuk cél-
jaikat. Annál is inkább, mert tudván tudjuk, nagyon nehéz
idôk járnak mind a családokra, mind az önkormányzatokra. A
megszorítások és az elvonások nônek, a támogatások egyre
csökkennek. Sokáig nem számíthatunk jobbra.

Folytatni kívánjuk a Mártírok Emlékparkjának szépítését,
de célunk az állomás rétjének gondozása is. A megmaradt
ôsgyep védelme: a kakukkfüves, mezei virágos fû megôrzése
valamennyiünk számára fontos kellene, hogy legyen. Ha ma
kipusztul egy ilyen érték, már csak gaz és parlagfû telepedik
meg rajta. Eljárunk más országokba, hogy gyönyörködjünk az
ottani érintetlen flórában, a vígan tarkáló rétekben és hegyi le-
gelôkben, s közben nem vesszük észre, hogy közvetlen kör-
nyezetünk milyen értékkel bír, csak vigyáznunk kellene rá.
Igaz, nem mi ültettük, „csak” a Jóisten ajándékozott meg vele
bennünket.

Segíteni szeretnénk az iskola, az óvoda elképzeléseit, a ját-
szótér gazdagítását. Még múlt évben megfogadtuk: szorosab-
ban összefogunk a falu más civil szervezeteivel s az önkor-
mányzati létesítmények dolgozóival, hogy mindannyiunk
munkája hatékonyabb legyen.

Önálló kulturális rendezvényekkel járulunk hozzá a község
kulturális életéhez. Meghamisított történelem címmel soroza-
tot szeretnénk indítani, hogy megpróbáljunk személyeket és
történéseket a valódi érdemeik (és hibáik) szerint tisztázni.
Elsô ilyen rendezvényünk Trianon emléknapjához kapcsoló-
dóan, június 5-én lesz. Kiállítás és elôadás /film vetítéssel/ vi-
téz Nagybányai Horthy Miklós személyérôl, akivel csúful el-
bánt eddigi történelem tanításunk. Méltatlan hozzánk, hogy
ennyire rosszul tájékozottak legyünk errôl az idôszakról.
Nemzeti öntudatunk is megérdemelne egy kis megerôsítést,
ezért szeretnénk egy elôadást jelenkorunk változó eredettörté-
netérôl létrehívni, az új kutatások és felfedezések eredménye-
irôl avatott elôadókkal megismerkedni. Remélhetôleg lesznek
olyanok, akik kíváncsiságát és érdeklôdését felkelthetjük és
annak is örülnénk, ha tevôlegesen csatlakoznának hozzánk a
munkában. Már eddig is nagyon szép anyagokat kaptunk a
Trianon Naphoz, köszönet érte kedves Tóth Zoltán! Egyháza-
ink munkáját is szeretnénk támogatni, rendezvényeiken igyek-
szünk jelen lenni, hogy egymást jobban megismerjük.

Hisszük: csakis civil összefogásunk segíthet bennünket ne-
héz gazdasági helyzetünk kutyaszorítójában, hogy ne
vesszünk el a mindennapok küzdelmében. A bennünk rejlô ér-
ték több annál, hogy elpuskázott politika vagy a pénz hatalma
gátat vessen életünknek. Összefogással, a bennünk élô kultúra
erejével ellene mondhatunk a nehézségeknek. Mindenki segít-
ségét kérjük ehhez a munkához!

Durkó/FJE

jól sikerült, mindenki jól érezte magát. Czirjákné Esztike és
Oláh Ica – a szervezôk – mindenben ügyeskedtek, finom va-
csorát rendeltek a „Jóbarátok”-ból. A talpalávalót a „mi” és
már mások kedvence is, Norbi szolgáltatta a résztvevôk örö-
mére. A tombolán sok értékes ajándékot sorsoltak ki. A bálról
hazafelé éjszaka -4 fok volt, kissé vacogtunk.

Nagyon várjuk már a tavaszt, hosszúnak bizonyult már a
rossz idô, jó lesz a kertben ismét kapirgálni, ültetgetni és várni
a zöldülést, s a nap jótékony, meleg sugarait.

Kovácsné Németh Ilona
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Kedves Szülôk, Gyerekek!

Tavasz van…
Újra itt, s lám egy évszak múlt el. Elôzô írásomban még az

év kezdetérôl írtam, ma már pedig rügyfakadás kíséri lassan
soraimat. 

A tavasz a megújulás jelképe. Szimbolizálja a múltból elin-
duló, és a jövôbe tartó lelki törekvéseinket. Egyensúlyba hoz-
hatjuk magunkat, de ehhez áldozatra lesz szükségünk. Kinek
mire? Tavasszal azt érezzük, egyre több energiánk van és bár-
mit meg tudunk tenni. Jórészt segít nekünk ebbe a Nap fénye,
a világosság. Nem bújunk „csigaházainkba”, hiszen jó kimen-
ni a levegôre. Újra beszélgetünk szomszédainkkal, barátaink-
kal és ez feltölt minket. Tavasszal új minôség léphet életünk-
be. Fontos, hogy az új kezdet elindításához néhány elavult,
idejét múlt dolgot le kell zárnunk. A természetben való fogla-
latosság megerôsíti energiáinkat. Az elôzô cikkemben éppen
errôl kezdtem írni. Eljutottam a Nap, vagyis a cselekvô Énünk
elemzéséig, és most folytatom…

Következô energia: a Hold. A lelkiség, érzékenység képvi-
selôje. Látszólag passzív, mert belül történik, de ez egy belsô
aktivitás. A Mindenség egyéni lereagálásának elve. Szimboli-
zálja a lelki változásokat, hangulatot, mûvészi érzékenységet,
intuíciót (megérzést), fantáziát, empátiát, gondoskodást, táplá-
lást, emlékezést, ösztönöket, és a belsô, nôi – anyai feladato-
kat (függetlenül, hogy valaki férfi vagy nô). A Hold az otthon-
teremtés, eredetkutatás, a múlt titkaira, a rejtett, misztikus dol-
gokra való fogékonyság képviselôje. Ide tartozik még a szín-
játszás, a belsôt megjelenítô mûvészetek is. A Nap fényét, sze-
retetét sugározza a Hold az éjszaka világában. A láthatatlan,
lelki birodalmakat teszi „láthatóvá” érzéseink által. A tetteink
cselekedeteinek lereagálója, lelkünk. Az álom, a titkok kutatá-
sa, a múltból hozott érzelmi képességek felismerésében és
használatában segít. Saját asztroszkópunkban mutatja az anyai
teremtés, szentháromságának feladatát; megnyílás- táplálás-
elengedés. Mikor kell egyiket, majd másikat alkalmazni?
Édesanyánkkal való kapcsolatunkat is jelzi. A Hold a lélek
megjelenítôje, maga a fátyol, amivel elrejtjük belsô valónkat,
hogy védve legyen. A Rák jegy uralkodó bolygója. 

Merkúr. A titkos tudás bolygója. Keveset tudnak a csillagá-
szok róla, hiszen a Naphoz közeli helyzete miatt nehéz megfi-
gyelni. A Nap és a Föld között kering, ezért belsô bolygónak is
nevezik. Életünk során ô jelenik meg az irodalomban, levele-
zésben, utazásokban, beszédben, a hétköznapi ismeretek meg-
szerzésében, kíváncsiságban, kereskedésben, gondolkodás-
ban, kapcsolatteremtésben, mozgékonyságban. A megértés –
megértetés igényének képviselôje. Ahhoz, hogy valaki meg-
értsen, elôször meg kell ismernem és értenem önmagam, hogy
aztán megfelelôen elmondhassam, és meghallgathassam a má-
sikat. Ez testi – lelki – szellemi „kommunikáció”. A Merkúr
maga a változás, a tudásvágy, a felemelkedés energiája. Szel-

lemiséget szimbolizál, ami által megérthetôk a világok, értel-
mezhetôek a dimenziók. Ez az erô irányít a bölcsesség állapo-
tába. A Merkúr az Ikrek és a Szûz jelében uralkodik. 

A Nap (cselekvés), Hold (érzés), Merkúr (gondolkodás), a
személyiség fô jelölôi. Hogyan cselekszem? Hogyan érzek?
Hogyan gondolkodom? A képletünkben elfoglalt helyük ad
választ a kérdésre.

Március 21-tôl április 20-ig A Nap a Kos jegyében a Halak
csillagképben van. Ez a tavaszi napéjegyenlôség, a kozmikus
kezdet pontja. Üzenete: A kezdetnek a belsô összegzésbôl, és a
felemelô áldozat minôségébôl kell táplálkoznia. A földi, mate-
riális, mulandó „értékek” helyett a tisztaság és önzetlenség
természetesen meglévô energiáit hívja elô. 

Mielôtt befejezném, egy személyes „titkommal” búcsúzom.
Néhány napja írtam egy rövidke verset, amit most szeretnék
megosztani Önökkel (Veletek).

A katolikus hittanra járó iskolások számára hittantábort
szervezünk, július 13-tól 18-ig, Nagybörzsönyben. Nagybör-
zsöny egy kilencszáz éves kis falu a hegyek között, a szlovák
határhoz nagyon közel. Négy temploma van, közülük kettô a
XIII. században épült. A Szent István templom igazi ritkaság,
hiszen a tatárjárás óta nem rongálódott meg, az akkori helyre-
állítás formájában áll ma is. Vízimalma még most is mû-
ködôképes, a Börzsöny patak vize hajtotta annak idején. Kis-
vasútja 8 km-en keresztül visz Nagybörzsönytôl Nagyirtásig.
Szállást a bányásztemplom plébániáján kapunk, fôzni magunk
fogunk. Egy napot a kemencei strandon töltünk majd, túrákat
tervezünk akadályversennyel, számháborúval, bográcsolás-
sal. Pihenésképpen kézmûveskedünk: sárkányt ragasztunk,
gyöngyöt fûzünk, pólót festünk. Egy napra Gábor atya eljön
közénk, így tábori misénk is lesz, amelyre beszélgetéssel,

ének tanulássa l
készülünk. A tá-
bor költsége
elôreláthatólag
10.000 Ft. 

Érdeklôdni és
jelentkezni lehet
csütörtökönként
az iskolai hittan
órán, vasárnap a
szentmise után, il-
letve Aranka né-
ninél és Teri néninél (06 30 8215266) Szeretettel várunk min-
denkit!!

Tóthné Ledniczki Teréz

PILLANGÓPILLANGÓ
Pillangóvá válni nem könnyû szereplés, 

de csodálatos az eredmény.
Bezárt bábból születô lény, mint alagút végén derengô

FÉNY.
Rút ruháját levedli a kibújó Én, 
és rájön ô is egy teremtmény.

Lágy szélben száll, szabadon, szépen, 
otthonában a zöld réten.

Nem gondolkodik, ki vagyok én? 
Csak repül könnyedén.

Nem vágyik már a báb-életre, 
hisz szivárvány színû lett élete.

Szeretettel: Ujjné Debreczeni Nicolette
(milli01@freemail.hu)
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Szomszédolás 2009

„Ajándékomat megbecsüld!”
Nem véletlen, hogy arról a kiállításról szóló beszámoló, amely

a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház nagytermében 2009.
március 20.-án tartotta megnyitóját, annak a könyvnek a címét
viseli, amelyet a kiállítás illusztris
vendége Dr. Szurmainé Silkó Mária
az Oktatási és Kultúrális Miniszté-
rium fôosztályvezetôje írt a magyar
irodalom kiemelkedô és számunkra
különösen kedves alkotójáról. A fe-
lejthetetlen írónôrôl készült fest-
ménysorozat, amely Turcsányi Béla
debreceni festômûvész magas szín-
vonalú, érzékeny alkotása, megha-
tóan mutatja be ezt a varázslatos ki-
sugárzással rendelkezô embert, a
gyermekkortól szinte a végsô pilla-
natig. A kiállítás tizenegynehány
képe, szinte maradéktalanul sugall-
ja a belülrôl fakadó szépséget,
jóságot. Ugyanez a megfoghatatlan
varázs árad Juha Richárd szobrász-
mûvész által alkotott életteli mellszobor mesteri kézzel megfor-
mált vonásaiból. A „Szabó Magda életútja” címet viselô kiállítá-
son paravánra kerülô minden egyes kép pillanatfelvétel egy gaz-
dag, sajnos már befejezett életrôl. 

Büszkék vagyunk arra, hogy elsôként az országban, minket ért
az a kitüntetô szerencse, hogy még az írónô életében, jóváhagyá-
sával és ami talán még felejthetetlenebbé teszi, - jelenlétében ve-
hette fel egy kis ünnepség keretében a Könyvtár és Közösségi
Ház ennek a nagyszerû alkotónak, írásmûvésznek a nevét, aki
munkái által Európában és azon túl dicsôséget, megbecsülést
szerzett a mai magyar irodalomnak, és azon át hazánknak. 

Ez a kiállítás, amely megidézi felejthetetlen alakját, újabb
ajándék ennek a felsôpakonyi közösségnek. Az alkotó mûvésze-
ken kívül köszönettel tartozunk Tasi Géza úrnak az írónô ke-

resztfiának, aki lehetôvé tette, hogy
ezt a vándorkiállítást az elsôk kö-
zött tekinthettük meg az országban,
és Dr. Szurmainé Silkó Máriának,
az írónôrôl szóló „Ajándékomat
megbecsüld!” címû könyv szerzôjé-
nek, aki lenyûgözô egyszerûséggel
beszélt az írónôhöz fûzôdô barátsá-
gáról, - az írónôrôl mint emberrôl és
alkotóról. Sok olyan régi fénykép
bemutatásával színesítette elôadá-
sát, amelyek eddig sehol máshol
nem voltak láthatók.

A rendezvényt Matusekné Dimov
Éva polgármester-asszony nyitotta
meg, egy köszöntô és emlékezô be-
széddel majd A Herman Ottó Álta-
lános Iskola tanulóinak kis mûsora

következett, ének (Tancsik Dóra, Varga Dóra) és zeneszámokkal
(Agócsné Polgár Aranka, Tóth Rebeka, Janocsek Rebeka, Agócs
Zoltán), végül Durkó Éva részleteket olvasott fel az „Ajándéko-
mat megbecsüld!” címû könyvbôl. A rendezvény mûsorvezetôi
tisztét Fazekas Zsuzsa látta el. A mûsor végén Filákné Margitka
köszöntötte virággal és apró ajándékokkal a kiállító mûvészeket,
a meghívott vendégeket és a közremûködôket. A jelenlevôk ez-
után megtekintették a kiállítás képeit és elbeszélgettek az alko-
tókkal. A kiállítás 2009. március 31.-ig volt megtekinthetô. Kö-
szönjük azoknak, akik lehetôvé tették. 

Varga Imre

A felsôpakonyi Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház ötö-
dik alkalommal ad helyet annak a vándorkiállításnak, amely a
gyáli képzômûvészek kezdeményezésére jött létre. A kiállító mû-
vészek öt település képzômûvészeti életét, tevékenységét repre-
zentálják kiállított mûveikkel. Gyál, Vecsés, Üllô, Felsôpakony
és Alsónémedi hívatásos és amatôr alkotói magas színvonalú,
változatos technikákkal készült munkákat hoztak a kiállításra. A
grafikai munkáktól, az olaj és akrilképeken át megcsodálhattuk a
pasztellkrétás alkotásokat, a nagy mesterségbeli tudásra valló
tûzzománcképet ugyanúgy, mint a biztos
rajztudással kimunkált szénrajzot. A ki-
állítás képeit a rendezôk az alkalmazott
technika figyelembevételével csoporto-
sították a paravánokon, így adva le-
hetôséget a képeket megtekintô látoga-
tónak a képet alkotó mûvész egyéni lá-
tás és kifejezésmódjának teljesebb meg-
értésére. A kiállítást Patkós Tamás intéz-
ményvezetô köszöntô szavai után, Ma-
tusekné Dimov Éva polgármester-
asszony nyitotta meg. Beszédében ki-
emelte a közös rendezvény összetartó
erejét, és méltatta ennek a kultúrmisszi-
ónak a jelentôségét, amely az azonos ré-
gióba, kistérségbe tartozó települések
lakóinak egymáshoz való közeledését is
nagymértékben elôsegíti. A beszéd elhangzása után a Mesevár
óvoda kis óvodásai adták elô Potyondi Istvánné és Bukodiné Vá-
gó Anna óvó nénik betanításában és közremûködésével kedves
kis mûsorukat, osztatlan sikert aratva. Mûsorukat követôen Dur-
kó Éva mondott el egy kedves Radnóti verset és egy szép eszme-
futtatást arról, hogy a gyermekkorban természetes rajzkészséget
hogyan veszti el az ember általában felnôttkorára és milyen cso-
dálatos az, ha ez valakinél úgy marad meg, hogy egyre tökélete-
sebbé és tökéletesebbé válik. Végül Patkós Tamás beszélt a kiál-
lított képekrôl, szakmai szempontok szerint értékelve a mûveket,

és közben felhívta a résztvevôk figyelmét azok jellegzetességei-
re, technikai megoldásaikra, majd megköszönte a megjelentek-
nek a részvételt, a kiállítást megnyitotta. 

A kiállítás képei, szám szerint huszonöt alkotás, magas szín-
vonalat képvisel. Minden kiállító település a megegyezés szerint
öt-öt képpel képviselteti magát, ezért a kiállítás rendezôi szigorú-
an válogattak. A paravánokra kerülô képek szerzôi az alábbiak:
Sárándi Tibor (Üllô) Bikiniben; Légrádi Kovács Anita (Fp) Port-
ré; Patkós Tamás (Fp) Törékeny; Jurászik Mónika (Gyál) Hugi

kosárral; Dobos Rózsa (Vecsés) Tél; Ja-
nocsekné Scheidl Ágota (Fp) Akt; Nagy
Zsófia Gólya (Üllô) Hûséges; Lôrincz
Irén(Gyál) Magányos nôk; Ernesto de
Villa (Üllô) ôszi takarítás; Császár La-
jos (A.némedi) In memoriam; M. Kaiser
Ibolya (Vecsés) Délutáni fényben; Ger-
gely Mihályné (Fp) Válaszút, Kalas Bé-
láné (Fp) Télutó; Czinke Mária(Vecsés)
Erdôrészlet; Rabitsek Ibolya (Üllô)
Nyugalom; Kiss Ernô (A.némedi) Szo-
morú páskom; Bodó György (A.némedi)
Álom; Karizs János (Gyál) Meditáció;
Barcsainé P. Györgyi (Vecsés) Angyal;
Szlovicsák Imre (A.némedi) Fák; Zöld
Valéria (Üllô) Parasztház; Gál Sándor
(Vecsés) Egyedül; Holéczy Molnár And-

rea (A.némedi) Salvador Dali portréja; Makai Ferenc (Gyál)
Jövô zenéje; Garai Anna(Gyál) Kút.

A kiállítás 2009. február 20-tól volt megtekinthetô, egészen
2009. február 28-ig, és bár a megnyitón szép számmal voltak je-
len mûvészetszeretô érdeklôdôk, és remélhetôleg a nyitva tartás
ideje alatt is akadtak még számosan olyanok, akik megcsodálhat-
ták ezeket a mûveket, mégis jó lenne, ha ezekre az igényesen
megszervezett és kivitelezett rendezvényekre jobban odafigyel-
nénk, hiszen csak gazdagodhatunk általuk.

Varga Imre
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Pályázatok évfordulók jegyében

Húsvéti kézmûves foglalkozás

Újra együtt a Képzômûvész Kör

SZÍNEK ÉS FÉNYEK

Kedves felsôpakonyi fiatalok!

Újszülöttek:
Körtés Kristóf – 02.01.

Mikolay Milán Noel – 02.04.
Stiebi Emese – 02.23.
Gyenis Dóra – 03.01.

Rafael Alexandra – 03.08.
Dobos Fanni Emese – 03.15.
Mókus Zsófia Kitti – 03.15.

Ahogy azt az elmúlt két évben tettük, idén is megrendezzük a táncversenyt! Fon-
tos hogy csak helyiek nevezhetnek, csoportos, vagy egyéni kategóriában, és hogy az
elôadás hossza ne haladja meg az 5 percet! Várjuk jelentkezéseteket a könyvtárban
és az iskolában.

Fellép a tavalyi és tavalyelôtti év nyertese: a West Dance Team
A verseny idôpontja: 2009. április 17 – 14:00
Helyszíne: a Herman Ottó Általános Iskola tornaterme

Józsa Anett

Április 10-én 10 órától családi kézmûves foglalkozást tartunk a Szabó Magda
Könyvtár és Közösségi Házban. A kellékek a helyszínen önköltségi áron beszerez-
hetôk, de az otthonról hozott anyag is felhasználható. A foglalkozás keretében hús-
véti dekoráció, asztaldísz készítés és tojásfestés lesz. Várunk minden ügyes és ke-
vésbé ügyes kezû érdeklôdôt!

Február óta ismét rendszeresen találkoznak a Képzômûvész Kör tagjai. Fegyó Bé-
la festômûvész-tanár irányításával kéthetente különbözô technikákkal ismerkednek
az alkotni vágyók. Az eddigi foglalkozásokon már készítettek grafikát, agyagoztak,
legutóbb pedig linót metszettek. Bárki csatlakozhat hozzájuk, legközelebbi foglal-

kozás április 7-én fél 5-kor kezdôdik. Kellô számú érdeklôdô /legalább 8-10 fô/
esetén a gyerekek számára is tart foglalkozást Fegyó Béla tanár úr. Ahhoz, hogy áp-
rilis 7-én gyermekfoglalkozás is legyen, az szükséges, hogy a gyerekek legkésôbb
április 6-án 14 óráig jelentkezzenek személyesen vagy telefonon /317-466/ a könyv-
tárban. 

Versíró pályázat
100 éve született 
Radnóti Miklós

A Szabó Magda Könyvtár és
Közösségi Ház versíró pályáza-

tot hirdet Radnóti Miklós szüle-
tésének 100.évfordulója alkal-
mából. A vers témája: szülôföld,
haza, Felsôpakony

Értékelés korcsoportonként –
általános iskola alsó és felsô ta-
gozat, középiskolás, és felnôtt
kategóriában. Egy pályázó leg-
feljebb két verssel pályázhat. Beadási határidô: május 5-e,
Radnóti Miklós születésnapja.

A pályázatokat személyesen vagy elektronikus úton /pa-
konykonyvtar@citromail.hu/ is el lehet juttatni a könyvtárba.

Mese és novellaíró pályázat
150 éve született Benedek Elek

A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház mese és novel-

laíró pályázatot hirdet Benedek Elek születésének 150.évfor-
dulója alkalmából. A mese vagy novella témája szabadon vá-
lasztható. Egy pályázó csak egy
pályamûvel pályázhat. A pályamû-
vek terjedelme maximum két A4-
es oldal, 12-es betûmérettel. Be-
adási határidô: június 15. 

A pályázatokat személyesen
vagy elektronikus úton /pakony-
konyvtar@citromail.hu/ is el lehet
juttatni a könyvtárba.

Eredményhirdetés a pályamûvek
számától függôen, könyvtári ren-
dezvényhez kapcsolódóan.

plein -air pasztellképek

HARSÁNYI ZSUZSANNA

festômûvésznô tavasz köszöntô kiállítása 
április 3-a óta a Szabó Magda Könyvtár 

és Közösségi Házban.
A kiállítás megtekinthetô április 16-ig.

Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várunk! 

„Gyöngy, egy kicsit másképp”
Április 20-án 17 órakor a fenti cím-

mel nyílik kiállítás a Szabó Magda
Könyvtár és Közösségi Ház nagyter-
mében. Szeretettel hívjuk és várjuk a
téma iránt érdeklôdôket! (gyöngyállatkák, gyöngyék-

szerek, gyöngyképek, gyöngyvirágok)


