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Felsôpakony elsô testvértelepülése
lett Rév (Vadu Crisuliu)

Szeptember 26., a Falunap jelentôs mérföldkô lett falunk
életében. Nem csak azért, mert ekkor ünnepeltük önállósá-
gunk 19. évfordulóját, hanem mert ezen a napon kaptuk
meg Pest Megye Millenniumi Zászlaját és írtuk alá Felsôpa-
kony elsô testvérközségi szerzôdését.

Erdélyben, a Bihar megyei Rév településsel épp 20 éves a
kapcsolatunk. A romániai rendszerváltó forradalom idején a
Felsôpakonyon összegyûjtött segélyszállítmányt Révre vitte há-
rom bátor pakonyi férfi. A kapcsolat azóta is él. Hol fölerôsö-
dött, hol gyengült, de mindig tudtunk egymásról, mindig figyel-
tünk a másikra és a két település lakói között nem egy baráti
kapcsolat szövôdött. Ezért is volt nagy öröm, hogy idén a révi
polgármester és alpolgármester jelezték, újra élôvé akarják ten-
ni a kapcsolatot. Mi is készen álltunk erre, s a küldöttségek si-
keres látogatásai után megszületett a testvérközségi szerzôdés
szövege, amelyet mindkét Képviselô Testület jóváhagyott.

A szerzôdés ünnepélyes aláírására szeptember 26-án, délben
került sor a Református Templomban, az ökumenikus Istentisz-
telet után. A dokumentumot Dorel Cosma Florian révi polgár-
mester, Matusekné Dimov Éva, valamint Hasas János révi és
Kempf Károly Ignác felsôpakonyi polgármester írták alá.

Az aláírást követô pohárköszöntôjében Pánczél Károly or-
szággyûlési képviselô úgy fogalmazott, bízik benne, hogy a két
évtizedes kapcsolat betetôzéseként megszületett szerzôdés egy
olyan valódi kapcsolat kialakításához ad keretet, amely mindkét
településen élô emberek számára sokat tud adni.

Felsôpakony alpolgármestereként, s a testvérközségi

Köszönet az egyházaink vezetôinek

Ezúton is köszönetet mondok az ünnepi alkalom méltó
ünnepléséért Nagytiszteletû Vízi János református lelkész
úrnak és Fôtisztelendô Hefler Gábor katolikus plébános
atyának. Köszönet azért, hogy megvalósulhatott az ökume-
nikus Istentisztelet a Református Templomban. Hálás szív-
vel köszönöm nagytiszteletû lelkész úrnak és a Presbitéri-
umnak azt, hogy lehetôvé tették a testvérközségi szerzôdés
ünnepélyes aláírását a Református Templomban. Méltó
helyszín volt egy ilyen nagy jelentôségû eseményhez.

Köszönet Gergely Mihályné Margó néninek

Ezúton is köszönetet mondok pakonyi alkotómûvészünk-
nek, aki nemes felajánlásával segítette testvérközségi kap-
csolatunkat. Gergely Mihályné egyik alkotásával, a Refor-
mátus Templomot ábrázoló festménnyel ajándékozhattuk
meg a révi küldöttséget, annak emlékére, hogy azon a hely-
színen írtuk alá a testvérközségi szerzôdést. Margó nénitôl
térítésmentesen kaptuk ezt a festményt, melyet a falunapi
rendezvényen, a színpadon adtunk át a révi polgármester-
nek. Dorel Cosma köszöntôjében azt mondta, az új Polgár-
mesteri Hivataluk dísztermét fogja díszíteni a festmény.

Köszönet támogatóinknak, közremûködôinknek

Ezúton mondok köszönetet mindenkinek, aki anyagilag,
illetve munkájával támogatta a Falunap rendezvényeit és a
Testvérközségi delegáció méltó ellátását! Köszönet Matusek
Diának azért, hogy házukban elszállásolhattuk a révi baráta-
inkat. Köszönet a nyugdíjasklub tagjainak a révi delegáció
ellátásáért, köszönet mindazoknak, akik a falunapon étellel,
itallal ellátták a vendégeinket, köszönet Gáspár Jánosnak és
Családjának azért, hogy a nosztalgiavonaton jól tartották ré-
vi barátainkat. Köszönet Fejes Lajosnak és Margónak azért,
hogy pazar búcsúebéden látták vendégül a révi és pakonyi
delegációt! Köszönet mindenkinek, akit most név szerint
nem tudok fölsorolni, de támogatásával és munkájával hoz-
zájárult a sikeres vendéglátáshoz!

Kempf Károly Ignác - Felsôpakony alpolgármestere
06-70-317-9602 – kempf.karoly@felsopakony.hu 

A szerzôdés ünnepélyes aláírása

Pest Megye Millenniumi zászlajának átvétele

szerzôdés végrehajtásának itteni felelôseként, bízom abban,
hogy ezt egy élô kapcsolattá tudjuk tenni. Célunk, hogy ne
elsôsorban a hivatalos delegációk egymás közötti látogatásáról
szóljon a megvalósítás! Kulturális, gazdasági, sport és pályázati
együttmûködés – ezek a legfontosabb céljaink. 

Célunk, hogy a két település vállalkozói számára jó üzletek-
hez, sikeres együttmûködéshez teremtsünk lehetôséget. Bízom
abban, hogy a civil szervezeteink, kulturális csoportjaink, mû-
vészeink - közremûködésünkkel - mihamarabb megfelelô kap-
csolatokat találnak Réven és viszont. Azért dolgozunk, hogy
minél több civil szervezetünk eljusson Révre, hogy minél több
alkotónk bemutatkozási lehetôséget kapjon Réven, hogy a spor-
tolóink összemérhessék tudásukat erdélyi barátainkkal. Kiemelt
feladatnak tekintem, hogy a két település fiataljai minél köze-
lebb kerüljenek egymáshoz, ismerjék meg egymás kultúráját,
értékeit. Az óvodák és az iskolák között élô kapcsolatot terem-
tünk. Bízom benne, hogy ez nem csak az évi egyszeri közös tá-
borozásról fog szólni, hanem állandó szoros kapcsolat alakul ki
az oktatási intézmények között!

Ezúton is kérem a felsôpakonyiakat, hogy akinek ötlete, ja-
vaslata van arra, hogy mivel töltsük meg a testvérközségi kap-
csolatunkat, illetve aki részt akar venni az együttmûködés meg-
valósításában, jelezze számomra!
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Több mint sportszerûtlen
Brutális jelenet 

a Tatárszentgyörgy-Pakony II meccsen

Arany Ászok, Pest megyei I. osztály

4. forduló
Hévízgyörk-Felsôpakony-Ergofer 1-1 (0-1)

Felsôpakony: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Imrik, Bárdos –
Kerekes, Szabó, Oláh (Czipper), Vincze (Keresztes) – Wrábel,
Tóth Z. Edzô: Wendler Gábor. G: Egervári.

5. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Viadukt-Biatorbágy 1-4 (0-1)

Felsôpakony: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Imrik, Bárdos –
Kerekes, Oláh, Garics (Wendler), Szabó G. – Czipper, Turcsik
(keresztes). Edzô: Wendler Gábor. G: Czipper (11-esbôl).

6. forduló
Budakalász-Felsôpakony-Ergofer 0-0

Felsôpakony: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Imrik, Oláh (Bár-
dos) – Kerekes, Szabó G., Czipper, Vincze – Wrábel, Keresztes
(Garics). Edzô: Wendler Gábor

7. forduló
Üllô-Felsôpakony-Ergofer 5-2 (1-1)

Felsôpakony: Gerstenbrein – Csapó, Egervári (Keresztes), Imrik,
Bárdos – Vincze, Oláh, Szabó G., Kerekes – Czipper (Fehér),
Wrábel. Edzô: Wendler Gábor. G: Czipper, Fehér

A bajnokság állása
1. Tápiószecsô FC 7 6 1 0 18 - 3 19
2. Viadukt SE 8 5 3 0 22 - 8 18
3. Újlengyel DSE 8 5 2 1 25 - 9 17
4. Veresegyház VSK 8 5 1 2 26 - 9 16
5. Bagi TC ‘96 8 5 1 2 19 - 15 16
6. Diósdi TC 8 4 2 2 10 - 9 14
7. Üllô SE 8 4 1 3 19 - 17 13
8. Örkény SE 8 3 3 2 11 - 10 12
9. Tárnok KSK 8 3 2 3 9 - 9 11

10. Kerepesi LSE 8 3 1 4 9 - 18 10
11. Felsôpakony-Ergofer 7 2 3 2 14 - 13 9
12. Gödöllôi SK 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Pilisi LK-Legea 8 1 2 5 11 - 22 5
14. Hévízgyörk SC 8 0 4 4 4 - 15 4
15. Budakalász MSE 8 0 2 6 4 - 21 2
16. Erdôkertes SE 8 0 0 8 4 - 22 0

Magyar kupa
Taksony-Felsôpakony-Ergofer 2-3 (2-2). Tj: Felsôpakony

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

Hévízgyörk-Felsôpakony-Ergofer 1-0 (0-0)
5. forduló

Felsôpakony-Ergofer-Viadukt Biatorbágy 1-0 (1-0)
G: Virág V.
6. forduló

Budakalász-Felsôpakony-Ergofer 3-2 (1-0)
G: Kiss B., Tóth R.

7. forduló
Üllô-Felsôpakony-Ergofer 1-4 (1-0)

G: Tóth R. (2), Piroth (2

A bajnokság állása
1. Budakalász MSE 8 7 0 1 41 9 32 21
2. Üllô SE 8 6 0 2 36 18 18 18
3. Tápiószecsô FC 7 6 0 1 20 9 11 18
4. Veresegyház VSK 8 5 1 2 37 17 20 16
5. Tárnok KSK 8 5 1 2 25 20 5 16
6. Viadukt SE 8 5 0 3 27 10 17 15
7. Hévízgyörk SC 7 4 2 1 10 6 4 14

8. Örkény SE 8 4 1 3 19 16 3 13
9. Felsôpakony-Ergofer 7 4 0 3 21 12 9 12

10. Pilisi LK-Legea 8 3 0 5 21 18 3 9
11. Bagi TC ‘96 7 3 0 4 16 23 -7 9
12. Diósdi TC 8 2 1 5 12 20 -8 7
13. Erdôkertes SE 8 1 1 6 11 25 -14 4
14. Gödöllôi Sport Klub 7 1 0 6 9 24 -15 3
15. Kerepesi LSE 7 1 0 6 4 45 -41 3

Pest megyei III. osztály, Ráckeve-Ócsai csoport
Felsôpakony II-Szigetcsép 0-5 (0-0)
Dunafüred-Felsôpakony II. 2-2 (1-1)

G: Hámori, Ettenberger A.
Felsôpakony II-Délegyháza 2-0 (1-0)

G: Wendler (2).
Tatárszentgyörgy-Felsôpakony 0-3 (versenybizottsági határozat

alapján).

A bajnokság állása
1. FC Dabas II. 6 5 0 1 25 13 12 15
2. Újhartyán II. 6 5 0 1 21 11 10 15
3. Szigetcsép 6 4 1 1 18 5 13 13
4. Délegyháza 5 4 0 1 16 8 8 12
5. Felsôpakony KSE II. 6 3 2 1 11 9 2 11
6. Szigetszentmárton 5 2 1 2 15 12 3 7
7. Bugyi SE II. 6 2 1 3 15 15 0 7
8. Örkény II. 6 2 1 3 10 12 -2 7
9. Dunafüred LC 5 1 3 1 9 6 3 6

10. Kunpeszér 6 1 2 3 7 18 -11 5
11. Biatorbágy II.-Páty 3 1 1 1 6 7 -1 4
12. Tatárszentgyörgy 5 1 0 4 9 15 -6 3
13. Makád SE 6 1 0 5 9 18 -9 3

U16, Ócsai csoport
Felsôpakony-Táborfalva 0-3

NJ

Beláz István már jobban van
Tatárszentgyörgy-Felsôpakony II. A mérkôzés kettô nullás

felsôpakonyi vezetésnél, az 52. percben félbeszakadt. 
Kopasz Viktor, a hazaiak játékosa a sokadik szabálytalan-

ságát követte el a mérkôzésen, ám mielôtt Esztári Vilmos já-
tékvezetô a második sárga lapot felmutathatta volna neki tet-
téért, a szentgyörgyi ,,labdarúgó” egyszerûen fejbe rúgta a
földön ülô Beláz Istvánt. A Felsôpakony labdarúgója nem em-
lékszik a történtekre, agyrázkódást szenvedett, mentô szállí-
totta a Merényi kórházba. Ajkát kívül és belül is össze kellett
varrni, és csak két napos megfigyelés után térhetett haza.

– Harminckilenc éves vagyok, sok csatát megéltem már, de
a mai napig nem tudom elhinni, hogy ilyen is megtörténhet
egy futballpályán – jegyezte meg szomorúan Beláz István. –
A játékos még csak fel sem hívott, hogy mi történt velem a
kórházban, hogy jobban vagyok-e. 

A Tatárszentgyörgy elnöksége még a mérkôzés estéjén
megvált sportszerûtlen védôjétôl. A fegyelmi bizottság egy
évre eltiltotta a játékost.

Beláz Istvánnak ezúton is szeretnénk mielôbbi gyógyulást
kívánni.

JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁL
November 28-án a Herman Ottó Általános Iskola tornater-
mében tartja szokásos év végi sportbálját a Felsôpakonyi
Községi Sport Egyesület. A zenét a Sláger Band szolgáltat-
ja. Belépôk (mely a vacsorát is magában foglalja) 3500 Ft-
os egységáron korlátozott számban a Dreher sörözôben

még kaphatóak. 
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Kyokushin karate

MM
ár 11 éve Felsôpakonyon va-

gyunk töretlen kitartással,
de mégis úgy érzem van-

nak olyanok akik a napokban tudták
meg ittlétünket a szórólapozásunknak
köszönhetôen, éppen ezért szeretném
megragadni az alkalmat még a soraink
elôtt, hogy tagfelvételt hirdetünk.
Mindenkit szeretettel várunk az általá-
nos iskola tornatermébe hétfôn és
szerdán 18.30-tól személyesen az
edzések ideje alatt. Vagy telefonon a
06 20-533-39-78 számon. Az elsô
edzés ingyenes ha valaki szeretné ki-
próbálni ezt az életformát, mert a kara-
te nem csak sport. Kezdetben csak
külsôségeiben, de késôbb az ember
mindennapjaiban, hétköznapjaiban is
ott van. Ekkor válik valóban - ahogy
Sosai Oyama, a Kyokushin Karate ala-
pítója mondta - életformává.”

Megint eltelt egy szezon, vége a
nyárnak itt az iskola kezdése jönnek a
beiratkozások a különféle sport le-
hetôségek közül választhatnak a gye-
rekek, de sajnos nincs elég kitartásuk. Tisztelet a kivételnek
akik között vannak a karatékáink is, rendületlenül és kitartóan
edzettek melynek most is meglett a gyümölcse. A nemzetközi
edzôtáborban amit Magyarországon Pilismaróton került meg-
rendezésre Shihan Wakiuchi Tsumoto instruktor vezetésével
Juhász Lacika sikeres vizsgát tett 4 kyu ra vagyis zöld övre.
Gratulálunk neki. Prekker Julianna átvehette a kiérdemelt dan

diplomáját melyet személyesen adhat-
tam oda aminek nagyon örültem és re-
ményeim szerint nemsokára más
Felsôpakonyi karatékákra is fekete
övet tehetek.

A stílusról röviden

A Kyokushin egy 1956-ban, Masu-
tatsu Oyama által létrehozott japán ka-
rate stílus. Egyfajta önmegvalósítás,
életforma. A sok kiváló pusztakezes
harcmûvészet közül az egyik legélet-
szerûbb, legkeményebb. Bizonyítják
ezt hatékony önvédelmi és küzdôtech-
nikái, valamint elismerten kemény tö-
résgyakorlatai. A kyokushin fôbb
összetevôi a KIHON - bázis, alaptech-
nika, KATA - formagyakorlat, KUMI-
TE - küzdelem, TAMASHIWARI - tö-
rés és az önvédelem. A stílus alapja a
fegyelem és a tisztelet, az erôs mester-
tanítvány viszony. Versenyrendszere
K.O. jellegû, amit persze megfelelô
felkészítés elôz meg. Vizsgarendszeré-

ben megkülönböztetünk 10 tanuló (kyu) és 10 mester (dan) fo-
kozatot. Fehér övtôl - mely a tisztaságot, tudatlanságot jelké-
pezi - kék, sárga, zöld, barna övön keresztül jutunk a mesteri
tudást jelképezô fekete övig. A Kyokushin szó jelentése sza-
bad fordításban: együtt a végsô igazság felé. Szervezetünknek
70 hazai klubja és közel 3000 tagja van.

Makker Lajos ni dan
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Sok „Boros Családra” lenne szükség!
Zsúfolásig megtelt elôadóterem, csillogó szemû kisgyer-

mekek, felhôtlenül szórakozó felnôttek, kiváló amatôr szí-
nészek, végül vastaps, zajos siker – a Katica címû darab
ôsbemutatójával színpadra lépett a Felsôpakonyi Színkör.

Köszönet a Boros családnak, hogy megszervezték ezt a Tár-
sulatot, hogy a gyermekek számára élménnyé varázsolták a
vasárnap délutánt, hogy közösségi élményt teremtettek, hogy
bebizonyították: van igény és lehetôség az igényes szórako-
zásra, a kultúrára, az összefogásra, egymás segítésére Felsôpa-
konyon is.

A színkör társulata egy újabb jelentôs állomás Felsôpakony

életében. A Nyugdíjas Egyesület Kórusa, a Katolikus Kórus, a
Felsôpakony Jövôjéért Egyesület és a Citerazenekar után
újabb, jelentôs színfolttal gazdagodott a falunk, a közössé-
günk. Sok ilyen „Boros családra” lenne szükségünk ahhoz,
hogy még élôbbé, még szebbé tegyük a mindennapjainkat!

Köszönet az alkotóknak, köszönet a fellépôknek, köszönet a
támogatóknak, közremûködôknek, a könyvtár munkatársai-
nak! Köszönet és hála a közönségnek, hogy eljöttek és ezzel
ismét hitet tettek a közösség, a falu jövôje, a helyi kultúra fon-
tossága mellett!

Bízom benne, hogy hamarosan újabb darabnak tapsolha-
tunk! Bízom benne, hogy együtt marad, sôt, gyarapodik a
Felsôpakonyi Színkör társulata! Bízom benne, hogy megma-
radnak a támogatók, sôt újakat találnak!

Öröm volt látni, hogy a közönség milyen szeretettel köszön-
te meg az elôadást és felemelô volt, ahogy a Könyvtár munka-
társai köszöntötték a szereplôket és a támogatókat!

Érdemes név szerint megörökíteni a „történelmi” esemény
résztvevôit, támogatóit:

Felléptek: Boros Eleonóra, Boros Tekla Luca, Fazekas Zsu-
zsa, Józsa Anett, Hugyecsek Bea, Fazekas Barbi, Boros Mari-
ann, Boros György. 

A darabot írta és a zenét szerezte: Boros György. Hangsze-
relte: Horváth Károly.

Támogatók: Varga Edit (ruhaanyagok); Ácsné Irma (jelme-
zek); Siska Ferenc és Siskáné Tóth Eszter (kellékek); Somo-
gyi András (díszletkészítés)

Kempf Károly Ignác - Felsôpakony alpolgármestere

Új képviselôt köszönthettünk 
– letette az esküt Fitos Róbertné Ibolya

Konkoly Miklósné Manyika lemondását követôen a

2006-os választásokon a kislistás szavazáson 12. helyen

végzett jelölt, Fitos Róbertné lett Felsôpakony új önkor-

mányzati képviselôje. Szeretettel köszöntöm Ibolyát, és

bízom benne, hogy méltó lesz a pakonyiak bizalmára. 

Mint eskütételét követôen elmondtam: a mérce nagyon
magas, hiszen Manyika néni képviselôként is a maximumot

nyújtotta, mindenki
tiszteli, szereti, sokan
adunk a szavára. 

Ibolya vidám, mo-
solygós hölgy, meg-
nyerô személyiség.
Bízom benne, hogy
tudásával hozzá tud
járulni ahhoz, hogy
Felsôpakony ki tud-
jon lábalni az egyre
mélyülô pénzügyi
válságból! 

Manyika helyére a
Kulturális, Oktatási

és Sport Bizottság elnökének Gazdag György képviselôt vá-
lasztotta meg a Képviselô Testület. Fitos Róbertné pedig
Gazdag György helyére került a Szociális Bizottságba. Jó és
eredményes munkát kívánok mindkettôjüknek!

Az iskola közalapítványának új elnöke Matisz Zsolt igaz-
gató úr lett. Neki és az Alapítvány vezetésének is eredmé-
nyes munkát kívánok!

Új vezetô a Szabó Magda Könyvtár 
és Közösségi Ház élén

A második pályázat ered-
ményes zárult, így Hevesi
István személyében új ve-
zetôje van a Szabó Magda
Könyvtár és Közösségi Ház-
nak!

A Képviselô Testületünk az
öt pályázó közül az 58 éves
nagy tapasztalatokkal és mo-
dern felfogással bíró jelölt
mellett tette le a voksát! Tisz-
telettel köszöntöm falunkban,
bízom benne, hogy a pályáza-
tában foglaltakat a közösségi
ház munkatársaival közösen
meg tudja valósítani. Hevesi
István a meghallgatásokon dinamikus, alkotó, tettre kész sze-
mélyiségként mutatkozott be. Elmondása szerint a közösség-
szervezés, a programszervezés és a fiatalok felkarolása, támo-
gatása tartozik a legnagyobb erôsségei közé. Ezért is esett rá a
képviselôk többségének választása, hiszen ezek a legfontosab-
bak a felsôpakonyi faluközösség számára.

Az új intézményvezetônk elmondása szerint legalább tíz év-
re tervezi az itteni munkáját és szívvel-lélekkel-tettekkel dol-
gozik a közös céljainkért. Bízom benne, hogy Felsôpakony
befogadja, megszereti, és fôként támogatja a munkáját,
együttmûködve tudunk még jobb közösséget, még szebb, él-
hetôbb falut teremteni!

Ezúton is köszönöm Filákné Margitka és munkatársai-
nak munkáját, akik az elmúlt fél évben nagyon nagy mun-
kát végezve mûködtették ezt a fontos intézményt!

Kempf Károly Ignác - Felsôpakony alpolgármestere
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BURSA HUNGARICA FELSÔOKTATÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER 

Jogszabályi háttér: 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet
alapján a 2010. évi fordulójának Általános Szerzôdési Felté-
telei

Általános tájékoztató:
A Bursa Hungarica többszintû támogatási rendszer, amely-

nek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:
1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
Célja: a szociálisan rászorult helyzetben lévô felsôoktatási

hallgatók, ill. felsôoktatási tanulmányokat kezdô fiatalok támo-
gatása.

A jogosultsági feltétel megállapítása a Képviselô-testület
döntése!

– Az önkormányzat képviselô-testületének döntése: a tá-
mogatás havi összegét pályázónként kell megállapítani.

2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
– tetszôleges összeggel kiegészíthetik a települési önkor-

mányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára meg-
ítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendô ösztöndíj
összegét. (Ez az 1) és 2) pont együtt az önkormányzati ösztön-
díjrész!)

3. Intézményi támogatás:
– Az OM (továbbiakban minisztérium) a felsôoktatásban már

tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrá-
nyos helyzetû fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzá-
járulni, hogy

– a települési (és megyei) önkormányzat által megállapított
támogatási összeget az önkormányzati támogatással meg-
egyezô mértékben – az Oktatási Közlönyben közzétett értékha-
tárig – kiegészíti. (Az intézményi ösztöndíjrész egy fôre esô ma-
ximuma 2009. évi fordulóban 5.000,- Ft/fô volt.)

Az önkormányzati szociális ösztöndíj pályázati rendszerében
való részvétel önkéntes. 

Az ösztöndíjpályázathoz történô csatlakozás kizárólag az Ál-
talános Szerzôdési Feltételek 1. sz. mellékletét képezô un.
„Csatlakozási nyilatkozat” eredeti, Polgármester Asszony által
aláírt példányának megküldésével történhet, melynek beküldési
határideje: 2009. szeptember 30.

Az Általános Szerzôdési Feltételekben foglaltak szerint a
Bursa Hungarica pályázati rendszerben részt venni kívánó tele-
pülési önkormányzatok az OM által kidolgozott feltételrend-
szernek megfelelôen legkésôbb 2009. október 1-én kiírják a
pályázatot:

– „A” típusú pályázat: a jelenleg felsôoktatási hallgatók;
– „B” típusú pályázat: felsôoktatási tanulmányokat kezdeni

kívánók számára
A pályázati kiírások felhívása az alapfeltételeken kívül kizá-

rólag a pályázat elbírálásához szükséges egyéb feltételeket (pl.:
igazolások benyújtása), valamint az önkormányzat által megha-
tározott prioritásokat tartalmazhatják.

A Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat támogatás folyósításának rendje a 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet és a 2010. évi Általános Szerzôdési Feltéte-
lek alapján 

A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 30.
A pályázathoz szükséges nyomtatványok igényelhetôk a Pol-

gármesteri Hivatal Igazgatási csoportjánál.
Az elbírálás során:
a) a határidôn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelô

pályázatok kizárásra kerülnek;
b) minden határidôn belül benyújtott, formailag megfelelô

pályázat érdemben elbírálásra kerül, és a döntésrôl minden pá-
lyázó írásban kap értesítést;

c)csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendel-
kezô pályázók részesíthetôk támogatásban;

d)az elbírálásnál szabály: fajra, nemre, bôrszínre, felekezeti
vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredmény figyel-
men kívül hagyásával, - kizárólag a pályázó szociális rászo-
rultságának objektív vizsgálata alapján kerülhet sor a támogatás
megítélésére.

Tisztelt Lakótársaim!
Községünkben nagy problémát okozott az utcanév táblák

hiánya, amely leginkább a sürgôs orvosi ellátást, a mentôk
gyors segítségnyújtását gátolta. Sok ember számára a tájéko-
zódás sem volt egyszerû, fôleg az újonnan beköltözôk és a te-
lepülésre érkezôk esetében.

Önkormányzatunk a tájékozódás elôsegítése céljából pá-
lyázta meg a „Rendezett községi településkép kialakítása utca-
bútorok elhelyezésével” címû pályázatot, melyet meg is nyert.
Ennek köszönhetôen felkerültek az utcanév táblák, mely segíti
mindannyiunk életét. De ez még kevés ahhoz, hogy sürgôs
esetekben célba érjen a segítség, ezért Felsôpakony Község
Képviselô-testülete a közterületek használatáról és használa-
tuk rendjérôl szóló 8/2008. (X. 29.) számú rendelete 23. § (7)-
(10) bekezdésével a következôket rendelte el:

„(7) Minden ingatlantulajdonos köteles a házszámot saját
ingatlanán a közterületi telekhatártól 10 méter távolságon be-
lül, 2-5 méter közötti magasságban az épület közút felôli hom-
lokzatán vagy az ingatlan utcai kerítésén, bejárati ajtaján elhe-
lyezni úgy, hogy az utcáról jól látható és olvasható legyen.

(8) Üres telek esetén a házszámtáblát az utca felôli telekha-
tártól számított 5-10 méter között a földbe ásott tartóoszlopon
kell elhelyezni 2-3 méter magasságban úgy, hogy azt az esetle-
gesen felnövô növényzet ne takarhassa el.

(9) A nem valóságos állapotnak megfelelô vagy nem a meg-
felelô módon kihelyezett házszámtáblák lecserélését a Polgár-
mesteri Hivatal a tulajdonos költségére elrendelheti.

(10) A tulajdonos köteles saját költségén pótolni a hiányzó
házszámtáblákat.”

Kérem Önöket, hogy a saját érdekükben is tegyék ki a ház-
számtábláikat, és mihamarabb teljesítsék a rendeletben foglal-
takat. 

népességnyílvántartó

Zárójelentés tüdôszûrésrôl
Mint arról minden helyi lakos értesült az Ernyôfénykép-

szûrô Szolgálat az idei évben is megszervezte a tüdôszûrést
Felsôpakonyon.

A szûrésrôl készült zárójelentés szerint településünkön 1300
szûrésre kötelezett személy közül 960 fô jelent meg a vizs-
gálaton.

Annak ellenére, hogy az Állami Népegészségügyi és Tiszti-
orvosi Szolgálat Vezetôje a 30 év feletti személyek kötelezô
tüdôszûrését elrendelte, mégsem jelent meg 340 kötelezett
személy. ôk ezzel saját egészségüket veszélyeztetik. ôket kér-
jük, hogy saját érdekükben tüdôszûrô vizsgálat céljából, a kis-
pesti Tüdôgondozó Intézetben jelenjenek meg.

A szûrôvizsgálat zökkenômentes lebonyolításáért ezúton is
köszönetet mondunk Oláh Istvánnénak és segítôinek, akik
igyekeztek a sorban állástól mentesíteni a vizsgálatra ér-
kezôket. Köszönjük a CSAT-VILL BT –nek a gépek bekötését,
a KÖVÜZ KHT munkatársainak munkáját, valamint a Szabó
Magda Könyvtár és Közösségi Ház munkatársainak, hogy biz-
tosították a helyszínt és a vizsgálat zökkenômentességét.

Kedves Olvasók! Reméljük jövôre is helyünkbe hozzák a
lehetôséget egy súlyos betegség korai felfedezésére. Saját ér-
dekünk, hogy éljünk vele. 

Kronvalter Emilia

A beérkezett pályázatok elbírálási határideje: 2009. novem-
ber 23.

A pályázat bírálati eredményét a települési önkormányzat
2009. december 4-én nyilvánosságra hozza, kihirdeti a hely-
ben szokásos módon, a beérkezett pályázatokról szóló döntést.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem él-
het.

2009. szeptember 21.
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NYÍLT NAP AZ .A.S.A. 
GYÁLI ÜZEMÉBEN 

MEGHÍVÓ
Fontosnak tartjuk, hogy a környék lakosságának lehetôsé-

ge legyen arra, hogy bepillantást nyerjen a vállalatunknál fo-
lyó munkákba. Ezért nyitott kapukkal várjuk az ér-
deklôdôket, hogy megtekinthessék üzemünket, információ-
kat szerezzenek mindennapjainkról.

Ezért engedjék meg, hogy meghívjuk Önöket a 
Gyáli Hulladékkezelô Központunk nyílt napjára.
Jól képzett szakembereink vezetésével elôzetes bejelent-

kezés után az alábbi idôpontokban tekinthetik meg az üze-
met: 

2009. október 17-én szombaton 10 órától, 
2009. október 31-én szombaton 10 órától.

Kérjük, hogy a gördülékenyebb szervezés és így a várako-
zás elkerülése miatt feltétlenül szíveskedjenek idôpontot
egyeztetni ügyfélszolgálatos munkatársaink segítségével a
vevôszolgálat elérhetôségeinek valamelyikén. (e-mail: ve-
voszolgalat@asa-hu.hu, telefon 06-29/540-244, 06-29/540-
245).

Felsôpakonyi világsiker Montpellier-ben
Örömmel és kicsit

büszkén tudatjuk
felsôpakonyi honfitár-
sainkkal, hogy öregbí-
tettük szûkebb ha-
zánk: Felsôpakony ér-
demeit. Mi legalább is
ennek tudjuk be, hogy
arany éremhez segít-

hettük hozzá megbízónkat, az Országos Ma-
gyar Méhészeti Egyesületet.

Az OMME gyakori résztvevôje a hazai és
külföldi kiállításoknak: Világszerte ismert a
magyar méz, mint kiváló magyar termék.
(Ami azt illeti, éppen mostanában kívánják
ezt is lejáratni a multinacionális cégek: sze-
dett-vedett, hamisított, az ég tudja, honnan
beszerzett, összekutyult, magyar áruként for-
galmazott készleteikkel. Ezek ellen is harcol
az OMME, híven képviselve a magyar mé-
hészeket!)

Az APIMONDIA 2009’ Méhészeti Világ-
találkozón az OMME arany érmet nyert a ki-
állítók közötti stand szépségversenyben! A
mindössze 18 m2 alapterületû stand a Világ-
örökség részeként elismert Hollókô egyik ut-
ca részletét formázta fotó hátterével és épített
részeivel. Magyar motívumos kapuzata és
kínáló pultjai a magyaros vendégszeretetet
hivatottak jelképezni. Tették is a dolgukat:
csupa Hungaricum várta a kiállítás tömeges
érdeklôdôit!

Valóban úgy érzem: a DURKÓ DEKOR
STÚDIÓ értékes munkát végezhetett hazánk
elismertségéért!  Mert az egy dolog, hogy a
megbízó kérésének eleget téve: a tervezéssel,
kivitelezéssel és a helyszíni, építési munká-
val tudásunk és lelkesedésünk legjavát pró-
báltuk adni! Kiállítás kivitelezô számára ez
úgy szólván kötelezô is! Ami kicsit mássá
tette mégis ezt a munkát: végig úgy éreztük,
most egy kicsit rajtunk a világ szeme! 

Társadalmi és gazdasági megítélésünk a
világban, sajnos, kifejezetten rossz. Ennek
tudható be, hogy a következô APIMONDIA
rendezésének lehetôségét az ukránokkal
szembeni, fej-fej melletti versenyben Ma-
gyarország elveszítette. (Mennyi-mennyi
munka lehetôség veszett el miatta!)

Azt viszont sikerült megmutatnunk: szel-
lemi felkészültségünk, akaratunk, tudásunk
és fantáziánk a régi!  Emberi tartásunk, haza-
szeretetünk élô és produktív! A Méhészeti
Világtalálkozó minden magyar résztvevôjét -
állítom-, ez mozgatta!

Köszönjük valamennyi segítô munkatár-
sunknak, hogy ehhez az élményhez hozzájá-
rultak! Hiszem, hogy mi: hétköznapi embe-
rek visszük elôre a világot, a mindennapi,
becsülettel és kitartással végzett munkánk-
kal, egymás iránti szolidaritásunkkal! 

Isten segítsen továbbra is bennünket!
DURKÓ DEKOR STÚDIÓ BT.

/ Durkó Éva

Közbiztonsági Hírek
Nem tudom, hogy mire akarták használni a szelektív hulla-

dékgyûjtô konténereket amelyeket az elmúlt idôszakban eltulaj-
donítottak Felsôpakonyról. Most újabb 2 darabot loptak el az
állomásról. Tény azonban, hogy ezek is rövid idôn belül vissza
kerültek a helyükre. 

Az ócsai és gyáli körzeti megbízottakkal együttmûködve si-
került felkutatni a hulladékgyûjtôket, amelyet Ócsán egy ház-
kutatás során kerültek elô. Az ott lakó fiatalember sógorával -
aki Felsôpakonyon lakik - úgy döntöttek, hogy ellopják a konté-
nereket. Cselekményüket egy kis tehergépkocsival követték el,
amellyel egy utánfutót vontattak. A két települést összekötô föl-
dúton távoztak a településrôl. Csak arra nem számoltak, hogy
Ócsán igazoltatás alá vonja ôket Kálmán Attila r. ftörm körzeti
megbízott. ô másnap jelezte nekem, az intézkedését, és ér-
deklôdött, hogy nem tulajdonítottak–e el Felsôpakonyról konté-
nereket? Így sikerült a két elkövetôt házkutatás után elôállítani
a gyáli rendôrôrsre, majd gyanúsítottként kihallgatni. 

Az a borzasztó, hogy ennél a lopásnál is részt vett egy
Felsôpakonyi lakos, aki cselekménye miatt majd felelni fog a
bíróságon. 

Felkészülés a télre!Felkészülés a télre!
Lassan beköszönt a tél, amely azzal jár együtt, hogy az útvi-

szonyok jelentôsen megváltoznak. Az jármûvezetôk, kerékpá-
rosok és gyalogosok közlekedését jelentôsen fogja befolyásol-
ni. Reggelente elôfordulhatnak ködfoltok, a páralecsapódások
miatt elôfordulhat, hogy néhol az úttest lefagy. 

A fentiek miatt megkérek minden jármûvezetôt, hogy a bal-
esetek elkerülése végett óvatosabban közlekedjenek, a gépjár-
mûveket készítsék fel a téli idôjárásra. Legfontosabb, hogy a
nyári gumiabroncsokat cseréljük le télire, így a fékút csökken.
A nyári gumi hidegben megkeményedik, ezáltal a fékút megnö-
vekszik. Ellenôrizzük továbbá a futómûvet, lengéscsillapítókat
és a fékeket. 

A kerékpárosok figyelmét is felhívnám, hogy mivel korán sö-
tétedik, szereljék fel kerékpárjukat, elôl – hátul világító beren-
dezéssel, esetleg a küllôkön helyezzenek el prizmákat. Lakott
területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a
kerékpárosoknak és gyalogosoknak kötelezô viselni láthatósági
mellényt. 

Bodzán Lajos r.tzls. - körzeti megbízott 
Mobil: 06 30 513 7348
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„Ez a lábam, ez-ez-ez,
jobban járja, mint emez...!”

Szép napsütéses délután köszöntött reánk szept. 26-án a
felsôpakonyi falunapon. Már nagy izgalommal vártuk, hogy
eljöjjön a nevezetes alkalom, ahol a csoportunk bemutathatta
lakodalmas mûsorát.

Minden nap számoltuk, hányat kell még aludni szombatig.
Különös örömmel töltötte el a gyerekeket, hogy felvehették a
táncos ruháikat, a fiúk is büszkén mutogatták egymásnak ün-
neplô öltözetüket.

Nekünk óvó néniknek felemelô érzés volt, hogy már a mini
csoportos óvodásaink, akik még csak néhány hete járnak óvo-
dába, együtt táncoltak velünk.

Annyira ügyesen és bátran mozogtak a kicsik is, akár a
nagycsoportos társaik.

Miután bemutattuk mûsorunkat és lejöttünk a színpadról,
minden kisgyermek megkapta a megígért meglepetést, amit
büszkén mutattak meg szüleiknek.

Öröm volt látni az anyukák, apukák, nagymamák arcán
azokat az örömkönnyeket, amelyeket ezek a „kis drága kin-
csek” csalogattak elô kedves kis mûsorukkal, elôadásukkal.

Mi is köszönjük gyerekek, nagyon büszkék vagyunk rátok!
Gabi óvó néni és Mariann óvó néni

Szívdobogtató élmény!

Hosszú út vezet egy-egy terv, elképzelés megvalósulásához a
mai pénztelen világban.

Pályázaton nyert pénzbôl óvodánk udvarának egy részére ön-
tözôberendezés telepítésére nyílt lehetôség, valamint kaptunk
közel 700 db cserjét, mely elültetésre várt. Ez így egyszerûen
hangzik, ám a cserjét önerôbôl kellett elültetni, s az öntözôbe-
rendezéshez szükséges elôkészítô munkákat (csöveknek ároká-
sás) elvégezzük mi magunk, talán annyi munkadíjat spórolha-
tunk meg, mely lehetôvé teszi a teljes udvar öntözését megvaló-
sító rendszer létrehozását, új szivattyú beszerelését.

Mi elvégezzük az árokásást, így egyeztünk meg a szakem-
berrel.

Amint mindenki tudja, az óvoda dolgozói mind nôk, néhá-
nyuk idôsödô, s szinte egyikünk sem ismeri a konditermek vilá-
gát. Bizony az udvarunk több tíz éve földmozgatást nem élt
meg, így csákányért kiált, oly kemény, építési törmelékkel teli
föld megmozgatására vállalkoztunk több száz méter hosszan,
igaz „csak” 35 cm-es mélységgel. De határidôre!

Gondoltuk, a nemes cél érdekében legközelebbi partnereink
a szülôk segítségünkre sietnek. Jelszó: Ásót, csákányt hozza-
nak, hogy dolgozni tudjanak! Szervezzünk társadalmi munkát
szombatra!

Óvónôink oly hatékonyan gyôzték meg e „kellemes” idôtöl-
tésrôl óvodásaink szüleit, hogy a szép napos szeptember 12-i
névnapomon közel 30 fôs sereg (szülô óvodai dolgozók és csa-
ládtagjaik, s gyermekek) nagyon jó hangulatban végezték az
igen-igen nehéz ásási munkálatokat. Volt olyan, aki nem tudott
eljönni, de érezte a teendô fontosságát, s frissen sült süte-
ménnyel gondoskodott az energiapótlásról.

„A gyermek abból okul leginkább, amit maga lát, maga ta-
pasztal és figyel, nem pedig attól lesz értelmes, ha elhiszi ne-
velôje magyarázatát.”

A fenti gondolat nem csak a gyermekre érvényes, a felnôttre
is. Aki itt volt, érzékeli, milyen hatalmas feladatot oldottunk
meg közösen, egy-egy jó viccen jót nevetve. Nem kell tájékoz-
tatni arról, ez milyen fontos, milyen nagy dolog, hogy a mi óvo-
dánkban ez is megvalósulhatott. S nem kellett nagyon gyôzköd-
ni a jelenlevôket arról sem, hogy a következô hétvégén ugyan-
itt, ugyanez a feladat. Jöttek szívesen.

Édes pillanatok voltak, amikor még a legkisebbek is lapátot,
ásót ragadtak, s a felnôttektôl ellesett technikát alkalmazva do-
bálták az árokból a megpuhított földet.

Mi pedagógusok tudjuk, hogy a játékban szerzett tapasztalat
maradandóan beépül a gyermek tudatába.

„Csináljon bármit, ami nyitogatja a szemét és eszét,
szaporítja a tapasztalatait. ô azt hiszi csak játszik. De mi
tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan 
mozgó, eleven eszû, tevékeny ember váljék belôle.” 
– véli Varga Domokos
Persze a mi munkánk mellé kellett a megfelelô szakképzett-

séggel rendelkezô szakember is Balázs Zsolt személyében, aki

a teljes rendszert beszerelte igen gyors, pontos, precíz munká-
val. Köszönet érte!

Amikor elindult az öntözôrendszer próbaüzeme, munkatársa-
immal gyermeki kíváncsisággal figyeltük, hogyan is mûködik.

Megdobbant a szívünk.
Benne van a mi munkánk is. Sikerült! Jaj, de jó!
Egy szívdobogtató élmény. Az alkotás öröme.
Elfeledtünk 2 hét fáradságot, az azzal járó szervezés minden

kínját, csak azt éreztük, érdemes volt tenni, magasabb rendû ér-
zelmek szabadultak fel.

Köszönet mindenkinek, akik e szívdobogtató élményt segí-
tettek megvalósítani

Dobosné Kerepeczki Mária - Óvodavezetô

Weöres Sándor: Kocsi és vonat

Jön a kocsi, fut a kocsi:
patkó dobogás.
Jön a vonat, fut a vonat:
zúgó robogás.

2009. 09.27. de. 11: 48-kor érkezett a felsôpakonyi állomás-
ra a Nosztalgia vonat.

Az érkezést váró és köszöntô nézôk, csoportok (iskolások,
önkormányzati képviselôk, nyugdíjasok) az óvoda Napraforgó
csoport gyermekei is szerepeltek.

Megszeppenve, néhányan az anya, apa nyakába kapaszkod-
va érkeztek. Az izgalom és a várakozás hatására a szorongás
oldódott, a visszahúzódók anya kezét fogva beálltak a körbe és
az érkezô vonatot a „Megy a gôzös...” kezdetû dallal köszön-
töttük. Nagyon szép és szokatlan látványt nyújtott a vonat. El-
mondtuk a versikét és átadtuk a helyünket a többi kö-
szöntônek.

A vonaton ülôk integettek, a nézelôdôk, akik szép számmal
képviselték Felsôpakony lakosságát, visszaintegettek és mint
mindenki – felnôtt és gyerek – örültünk, hogy részesei, szem-
tanúi lehettünk ennek a nem mindennapi eseménynek.

Hétfôn délelôtt mindenki a „Szép” vonatról beszélgetett, né-
hányan rajzban örökítették meg élményüket.

Köszönjük a szülôknek, hogy elhozták gyermekeiket, kö-
szönjük a gyermekeknek a szereplést.

Kati óvó néni és Gabi óvó néni
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Az állatok világnapjánNyári angol tábor

„Mézes” pályázat

Október 2-án, pénteken az Állatok Világnapja alkalmából 11
órától különbözô programokat szerveztek a pedagógusok a gye-
rekeknek, Wareczki Erika néni vezetésével.

A programok több helyen zajlottak, mindenki kedve szerint
választhatott, hogy melyiken vegyen részt. Volt filmvetítés az
állatokról, könyvbemutató a könyvtárban vetélkedôvel színesít-
ve. Meghívtuk a helyi állatorvost, aki elôadást tartott a diákok-
nak. Érkeztek hozzánk a Zöldzebra Egyesülettôl, hogy megis-
merhessük munkájukat és beszélgettünk az állatvédelem fon-
tosságáról.

Érdekes történeteket hallhattunk egy vakvezetô kutya gazdá-
jától, aki kutyáját is elhozta, és a gyerekek kíváncsi kérdéseikre
válaszokat kaphattak.

Természetesen a nap végén megtartottuk a már hagyományos
állat szépségversenyt, ahol értékes nyereményeket osztottak ki,
a fôdíj egy családi belépô volt az Állatkertbe.

A gyerekek idén is, ahogyan eddig minden évben sok-sok kis
kedvencet hoztak otthonról a versenyre. Mindenki élvezte az
érdekes programokat, és reméljük, jövôre hasonló élményben
lesz részünk az Állatok Világnapján.

Virág Rita

Cél: a méz népszerûsítése
Beadható mûvek: mese, vers, rajzok, fest-
mények, különbözô kézimunkák (hímzés,
dekupázs, gyöngy, karton, üvegfestés…)
Minden technikával készült olyan mûvet,
mely a mézet népszerûsíti, elfogadunk!

Beadási határidô: folyamatos a díjazás napjáig, a beadott mû-
veket az üvegvitrinben kiállítjuk.

Díjazás: A legjobbnak ítélt mûvek természetesen „mézes” ju-
talomban részesülnek. Több értékes mû esetén egyéb ajándé-

kok is kiosztásra kerülnek.
Díjazás napja: 2009. december elsô hétfôje

A zsûri elnöke és a pályázat szponzora: Csire Károly
Jelentkezés és bôvebb felvilágosítás:
Nagyné Pál Tünde tanár néninél

Június 28-tól július 4-ig Letti néni és Nagy
Csaba Attiláné, Éva néni vezetésével a gye-
rekek egy angol kézmûves táborban, Bezeré-
den élvezhettek egy nagyszerû hetet.

Már az elsô napon történt egy vicces bal-
eset. Az egyik kisfiú beleesett a közeli tóba,
de szerencsére csak derékig ért a víz.

Az amerikai származású John bácsival minden reggelt ének-
kel kezdtek. Azután Letti nénivel angolul társalogtak, majd dél-
után Éva nénitôl próbálták ellesni kézmûves tudományát.

A nap folyamán a rendkívül ízletes ételek csak még fokozták
a gyerekek jókedvét.

Programok sokasága várt a diákokra az egy hét alatt. Voltak
biciklitúrán, melynek során gyûjtöttek növényeket, bogarakat.
Szerepjátékokat adtak elô John bácsinak angolul, aki borzasztó-
an élvezte az elôadásokat. Cserében megtanulhatták a baseball
játék minden fortélyát.

Egyszóval mindenki remekül érezte magát e gyönyörû he-
lyen, és jövôre hasonló izgalmakkal várják az angol tábor nyúj-
totta élményeket.

Nagy Csaba Attiláné

Az óvodai pöttömtornáról...
A gyerekek szerették, a szülôk támogatták, a pedagógu-

sok elismerték. Mégsem engedélyezte az óvóda vezetôsége
a Pöttömtorna folytatását ebben a tanévben. A pöttömtorna
helyett ugri-bugrit tart az egyik óvó néni. 

A pöttömtorna célja volt a kondicionális és koordinációs
képesség fejlesztés, mozgásterápia a gyerekek egyéni fej-
lettségének és mozgásigényének figyelembevételével. Szi-
gorú szabályok és állandó fegyelmezés nélkül felszabadul-
tan mozoghattak, hangoskodhattak levezetve a bennük túl-
tengô energiát. Ezért volt oly népszerû a Pöttömtorna. 

Ennek szellemében kívánok az ugri-bugrihoz sok sikert!
Végezetül, szeretném megköszönni a szülôknek, hogy
megtiszteltek bizalmukkal.

Ecsôdi Beatrix edzô



KÖNYVTÁRI OLDAL 15

Közház infó

KEGYELETTEL EMLÉKEZÜNK

Falunapi vigalomról
A lap hasábjain keresztül is köszönetet mondunk min-

denkinek, aki a falunapi rendezvény sikeréhez bármilyen
módon hozzájárultak. Köszönet fenntartónak, a támogatók-
nak, köztük az A.S.A. Magyarország Kft-nek, a Tondach
Magyarország Zrt-nek és minden egyes egyéni felajánló-
nak, aki a tombolatárgyak számát és sokszínûségét gyarapí-
totta. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik munkájuk-
kal, finom süteményekkel és ki tudja még milyen módon
igyekeztek hozzájárulni, hogy a csodálatos, napsütéses
idôben vendég és vendéglátó jól érezze magát 

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház dolgozói

Intézményünk névadója Szabó Magda írónô ok-
tóber 5-én lett volna 92 éves. Az alábbi vers-
részlettel emlékezünk Rá.

„Te, aki élnem segítesz,
te, óvó oltalom,
kinek törékeny mosolyába
kapaszkodom,
irgalmatlan esztendeimben
egyetlen irgalom,
ôr rettegô nappalomon,
rettegô álmomon:
köd guggol a hegy ormán,

nem tudom, mit takar.
Valami jön. Mikor jön?
Soká jön? Vagy hamar?
Te minden veszteségen
átfénylô diadal,
erôsebb, mint a törvény,
mint minden ravatal,
ki élet helyett voltál életem,
e tébolyban egyetlen értelem,
kiáltsd el, hogy a földnek nem voltam én nehéz,
hát majd a föld is könnyû lesz nekem!”

Szabó Magda: Születésnapi vers

AZ EUROPA AUTÓS-ISKOLA
gépjármûvezetôi tanfolyamot indít a felsôpakonyi 

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban.
Jelentkezés a helyszínen, beiratkozási idôpont: 

november 9., 17.00, 2010. 02. 01. 17.00

Képzômûvész szakkör minden hónap pá-
ros keddjein 15 órától gyerekeknek,
16:30-tól felnôtteknek. Legközelebb ok-
tóber 27-én várja Fegyó Béla festômû-
vész a rajzolni, festeni vágyókat és a tu-
dásukat mélyíteni akarókat.

Irodalmi teadélután keretében november 17-
én 17:30-kor Szabó Magda írónôre emlékezünk halálának 2.
évfordulóján.

* * *

Aki lemaradt, vagy ismét el szeretne tölteni
egy kellemes délutánt, annak jó hír, hogy
november 8-án 16 órakor a Szabó Magda
Könyvtár és Közösségi Ház nagytermében újra bemutatásra
kerül a Katica címû, vidám, zenés játék. Jegyek elôvételben a
könyvtárban kaphatók. Továbbá a színkör vállalkozó kedvû
14. életévüket betöltöttek jelentkezését várja tagjaik sorába.
Jelentkezni a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házba.

* * *

Fogadóóra változás
Ezentúl minden hónap elsô szerdáján 16.00-18.00 óráig van a
könyvtárban Kempf Károly Ignác alpolgármester úr fogadóó-
rája

Tisztelt Gazdálkodók!

Értesítjük Önöket, hogy a falugazdász 2009. december 31-ig
nem tart fogadóórát. Ügyintézés a Területi Központban folyik:
Dabas, Szent István u. 67.; Telefon: 29 / 360 – 047; Ügyfélfog-
adás: hétfô, kedd, szerda ~ 9-16, péntek ~ 9-12. Szíves megér-
tésüket köszönjük!

* * *

Téli idôszámítás!

Szombatról vasárnapra virradó éjjel, ponto-
sabban 2009. október 25-én, vasárnap haj-
nali három órakor állítjuk visszább egy órával az idômérôket,
két órára. Hurrá! Egy órával többet alszunk!

Debrecen, 1917. október 5. – Kerepes, 2007. november 19

Megérkezett:
Tamás Ákos 09. 17-én
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A mi vasútvonalunk ünneplése Sosem feledünk…
Szeptember 27 –én, vasárnap déli tizenkettô elôtt pár perccel, fúj-

va, zakatolva, füstfelhôt eregetve lassan bekúszott a felsôpakonyi ál-
lomásra a feldíszített 424 –es gôzmozdony, a régi idôk tanúja, maga
után húzva a múzeális kocsikból álló hosszú szerelvényt. Az állomá-
son ott várta a falu apraja-nagyja kíváncsian, és talán kicsit megil-

letôdve. Az óvodások és iskolások, akik egyál-
talán nem, vagy csak ritkán látták, vagy láthat-
ták ezt a bámulatra méltó mûszaki alkotást, a
nyugdíjasok, akiknek fiatalságát idézte vissza
a gôzt pöfögô szörnyeteg, egyforma lelkese-
déssel üdvözölték a vonatot és utasait. Kö-
szöntésül elôbb egy kis mûsorral kedvesked-
tek a helybeli óvodások, iskolások és a nyug-
díjas klub énekkara, majd Nagy Sándor önkor-
mányzati képviselô tartott rövid, ünnepi be-
szédet . Beszédében kitért arra, hogy mit je-
lentett Felsôpakonynak ennek az alig hetven
éves múltra visszatekintô településnek a vasút.
Mint mondta: „Az itt élôk részére ez hatalmas

jelentôséggel bírt, és csábítóan hatott az újonnan betelepülni kívánók
számára. A környezô községek és legfôképpen a fôváros elérhetô kö-
zelségbe került. Ezzel egyidejûleg az itt élô rendszeresen, vagy rend-
szertelenül utazgató embereket is közel hozta egymáshoz a vasút.
Reggelenként, vagy napközben vonatra várva ismeretségek köttettek,
alapos és megfontolt beszélgetések folytatódtak le olyan emberek kö-
zött, akik eddig csak hírbôl ismerték egymást, de most a nyitott váró-
helység oltalmában, a várakozók elôször csak óvatosan, késôbb
mindjobban megnyíltak egymás elôtt.”

Valóban a vasútnak ilyen közösségformáló, alakító hatása is volt
és van napjainkban is. Ha visszatekintünk az elmúlt 120 évre, ebben
saját településünk múltjára, akkor láthatjuk, hogy mit köszönhetünk
ennek az öreg szárnyvonalnak. Hogy is kezdôdött?

1889 – ben épült
meg a Budapest szé-
kesfôvárost és Lajos-
mizsét összekötô vasú-
ti szárnyvonal. Azok-
ban az években az
egész országban hatal-
mas vasútfejlesztések-
nek lehettek tanúi az
emberek. Fô és
szárnyvonalak épül-
tek, amik összekötöt-
ték a gazdaságilag
hasznosnak ítélt területeket. A megépült számtalan vonalon árú és
személyszállítás kifizetôdô üzletnek bizonyult, jó befektetésnek a fel-
halmozódott tôke számára. Ezekben az idôkben településünknek,
Felsôpakonynak akkor még nyoma sem volt. Szentimre és Ócsa kö-
zött ligetes, itt-ott mocsaras síkság terült el, amit csak legelônek hasz-
nosítottak, s talán még ma is csak hasonló, vagy némileg megszelídí-
tettebb kép fogadná az idelátogatót, ha ez a vonal nem létesül. De a
vasútnak vonzása van, lehetôséget, fejlôdést teremt, és hetvenöt –
nyolcvan évvel ezelôtt megjelentek itt az elsô telepesek. Épült né-
hány ház, a tájon szétszórt tanyákból részben beköltöztek az embe-
rek, és az akkor még a köznyelvben Hollandi-telepnek nevezett falu-
kezdemény vasúti megállót kapott. Hogyan is mondta az ünnepi
megemlékezés szónoka?

„..azután megérkezett a gép, olyan, mint ez az öreg gôzös, amely
talán maga is járt ezen a pályán, szolgált mindig, kicsit dohogva, fúj-
va mérgesen a gôzt, és húzva maga után csörömpölve, kattogva az
emberrel telt kocsikat fáradhatatlanul. Milyen sokfélék is voltak ezek
az itt közlekedô vonatok. A háború utáni marhavagonok, a kéttenge-
lyes külsô peronú, múzeumba való százéves kocsik, a modern pull-
manok, és hány és hányféle gép húzta ôket, a kis kávédarálónak becé-
zett mozdonyocskától a tiszteletet parancsoló négyhuszonnégyesen át
a modern dízelmozdonyig, - és hány masiniszta, fûtô, kalauz, pálya-
munkás szolgált bennünket, embereket az elmúlt százhúsz év alatt.
Köszönjük meg hát nemcsak a magunk, hanem apáink, nagyapáink
nevében is ezt a szolgálatot, és kívánjunk kedves vasútvonalunknak
legalább újabb százhúsz évet!”

A jelenlevôk, ünneplôk és utasok lelkesen tapsoltak. Azután
hosszan sípolt a gép búcsúzóul, és lassan, megfontoltan, fekete füstöt
okádva elindult Ócsa felé.

Varga Imre

Ezek voltak az utolsó sorok, amiket a kedves nézôk olvashattak
augusztus 28.-án, a West Dance Team legutóbbi nagy fellépésén.
De miért is a végérôl kezdtem? Ugorjunk az elejére!

Június 26-án reggel, egy végigbulizott éjszaka után – mert hát
mit csinálnának a mi táncos lábú kis büszkeségeink, velem együtt
természetesen – hitetlenkedve hallgatták/hallgattuk a hírt: El-
hunyt Michael Jackson, a Pop Királya.

Szinte észbe sem kaptam, a csapat már elkezdte az elsô Jack-
son táncokat tanulni, hogy Augusztus 28.-án Gyálon az énekes-
nek rendezett emlékesten elôadják. Én nagy lelkesedéssel figyel-
tem és támogattam ôket. Most nem a megszokott csillogást lát-
tam a szemükben. A próbákon láttam, hogy ez a fellépés látvá-
nyosabb és nagyobb lesz az összes „megszokottnál”. Ahogy kö-
zeledett az idôpont, a feszültség mindegyikükben felgyülemlett,
sokszor hallottam próbán olyan megjegyzést, amit egyébként
nem tettek volna egymásra. De én tudtam, minden megoldódik,
ha a nagy napon együtt, egy emberként tisztelegnek Michael
Jackson emlékének.

Az utolsó napokban végig ott voltam velük, hiszen egy tánc-
ban én is szerepeltem. Láttam, ahogy az utolsó pillanatig kemé-
nyen küzdöttek azért, hogy valami látványosat mutassanak be. A
fôpróbán többször hallottuk a szülôktôl: „Gyerekek, ez semmi,
húzzatok bele!” Ha kegyetlennek is hangzott, én tudtam, ez ösz-
tönzés, hiszen ismerjük ôket, addig hajtanak, amíg meg nem mu-
tatják, hogy milyen is a maximum. Mikor úgy-ahogy elégedettek
voltunk a teljesítménnyel, hazamentünk, hogy mindenki felké-
szüljön a Nagy Napra.

Augusztus 28-án délután, mikor az összes jelmezt, sminket és
kelléket összeszedtem, autóba ültünk, és elindultunk Gyálra. Iz-
gatottan készülôdtünk az öltözôben a fellépés elôtti utolsó percig.
Mikor a teremben kialudtak a fények, mindannyian torkunkban
dobogó szívvel vártuk, hogy elinduljon a zene. Az elsô szám, Bo-
ros Eleonórával közös produkció volt: a híres Billie Jean. Elli
éneke, és a WDT-vel közös tánca felkészíthette a közönséget,
hogy mi is várja ôket az elkövetkezô 50 percben – ilyen hosszú
volt ugyanis a fellépés. Mikor a táncosok lejöttek a színpadról,
már felöltözve vártam ôket az öltözô ajtajában. Mindenki feszül-
ten készült a következô táncokra. Az elsô ilyen, amiben én is sze-
repeltem, a „Beat It” volt. A függöny mögött a bevonulásra vár-
va, hogy oldjuk a hangulatot, Tyna és Én a nyitómixben szereplô
összes számot énekeltük. Mikor megszólalt az elsô pár ütem, be-
vonultunk a színpadra, és a fények tengerében tánc közben kia-
báltuk a dalszöveget: „Just Beat It - Beat It!”

Smooth Criminal – Bad – Thriller… Nyilván mindenki ismeri
ezeket a számokat, hiszen az énekes leghíresebb dalai közé tar-
toznak. Ezeket választotta a csapat, hogy a videoklipekbôl Jacko
mozdulatait elsajátítva kápráztassák el a közönséget. Az utolsó
szám – jobban mondva elôadás – az énekes sajnos nem eléggé
híres filmje a „Ghosts” volt. A nézôk a kivetítôn követhették a
film történéseit, amit a WDT a színpadon pontosan követett. A
félelmetesre sikerült végszó sokaknak tetszett – a táncosok az én
kezem által szellemszörnyeknek maszkírozva a közönség sorai
közé ugrottak – és hatalmas tapsviharral köszönték meg a mû-
sort.

Az elôadás végén a csapattagok a színpadon fekve, a közönség
pedig a székekben ülve megtekintettek még egy összefoglaló vi-
deót Michael Jacksonról, a Pop Királyáról. Együtt emlékeztünk
rá.

A WDT honlapján megtekinthetô néhány felvétel a fellépésrôl:
www.wdt.hupont.hu

Józsa Anett



Nagy örömünkre szolgált, hogy mintegy kétszázan látogat-
tak el a templombúcsúra, amely egyúttal a katolikus templom
– a Fájdalmas Anya temploma – felszentelése 15. évfordulójá-
nak ünnepét is jelentette. Gábor atya és munkatársai az újsze-
rûségre és a különlegességre törekedve, a jeles évfordulóhoz
méltó ünnepi programmal készültek (köszönet azoknak a
felsôpakonyiaknak, akik ehhez segítséget nyújtottak).

[Búcsú: (lat. Indulgenita): a bûnért járó ideig tartó büntetés
elengedése. A bûnök megbocsátása és a halálos bûnért járó
örök büntetés elengedése a szentségi föloldozásban megy vég-
be (› bûnbánat szentsége). Viszont a bûnök megbocsátása után
visszamaradnak bizonyos ideig tartó büntetések, s a búcsú
ezek eltörlése.]

Látványos felvonulás. Az ünnepség kezdetét a népviselet-
be öltözött nagykátai és tápiószentmártoni zarándokok rövid,
de szemet gyönyörködtetô felvonulása jelentette. A közösségi
háztól lassan, méltóságteljesen vonult a menet: a hagyomá-
nyos kék-fehér ruhás Máriás lányok vállukon vitték a Mária-
szobrokat énekszó és tangóharmónika kísérettel. A templom
elôtt Gábor atya ministránsokkal és népviseletet öltött pakonyi
gyermekekkel együtt fogadta a menetet, majd a bevonulást
követôen a szokásos beköszönési ceremóniát mutatták be.

Dalok Szûz Máriáról énekkarral és popzenével. A látvá-
nyos és különleges felvonulás után hasonló szellemben folyta-

tódott a mûsor. A templom falai között elôször lépett fel for-
maruhában az énekkar és elôször énekeltek popzenei kíséret-
tel. Az öt zeneszámból álló Fájdalmas Anya Szvit (az egyik
dal zenéjének megkomponálását kivéve) a Kaméleon együttes
és a templom énekkara saját produkciója volt a dalok megírá-
sától kezdve azok megszólaltatásáig. A zenemû Szûz Mária
életének elsôsorban Jézushoz kötôdô öt legfontosabb esemé-
nyét dolgozza fel a szeplôtelen fogantatástól a mennybemene-
telig.

Tervek szerint a mûsorszám hangban és/vagy képben letölt-
hetô lesz a www.felsopakony.hu portál katolikus egyházi old-
aláról.

A látható és érzékelhetô festmény. Az ünnep alkalmából
festette a külföldön is ismert és elismert, Magyar Kultúra
Nagydíjas Ro-
manek Inka
festômûvésznô
„Bevégeztetett”
címû festmé-
nyét, mely a ke-
resztre feszített
Jézust és az
elôtte fájdalmá-
ban leboruló
Szûz Máriát áb-
rázolja. A kép
nemcsak gyö-
nyörû, de külön-
leges is. A mû-
vésznô sajátos, egyedi technikájával festette: a formák kita-
pinthatók, a nemlátók számára is érzékelhetôvé teszi a kép
mondanivalóját. A kép ünnepélyes átadására a mûvésznô szív-
szorítóan megható szavai kíséretében került sor.

Ünnepi szentmise és az új emlékhely megáldása. Az ün-
nepi szentmisét ezúttal Dr. Varga Lajos, az egyházmegye se-
gédpüspöke celebrálta. A Fájdalmas Anya napjainkban is élô
alakját méltósággal rajzolta meg a szentbeszédében. A szent-
mise végén a búcsúi hagyományoknak megfelelôen köszön-
töttek egy arra érdemes személyt, aki az elmúlt évben sokat
tett a katolikus közösségért. E jubileumi évben Szarvas Feri
bácsira esett a választás. ô a templom alapkövének letétele óta
gondnokként, kertészként gondoskodott róla, hogy a temp-
lomban minden mûködjön, a kertben a növények a szemet
nyugtassák vagy gyönyörködtessék, ráhangolva lelkünket az
éppen aktuális szertartásra, az áhítatra.

A különlegességek sorát folytatva: a szentmise végeztével
segédpüspök úr a templomkertben megáldotta a lourdesi Má-
ria-jelenést szimbolizáló emlékhelyet. Az emlékhely a Lour-
des-hoz közeli barlangot mintázza, amint Bernadette-nek, a
pásztorlánykának megjelenik Szûz Mária.

Szeretet és vendéglátás. A színes programokat a templom
mellett felállított sátorban szeretettel kínált, gondos kezek ál-
tal készített szendvicsek és sütemények koronázták meg. Enn-
él szebb születésnapi ünnepet kívánni sem lehetett volna. Kö-
szönet érte mindenkinek, aki eljött és segített méltóképpen
megünnepelni a templom felszentelésének 15. évfordulóját. Jó
volna, ha az „egyszerû” vasárnapi szentmisékre is többen jön-
nének el, hiszen már nem kell korán kelni, nyári idôszámítás-
ban este 6-kor, téli idôszámításban délután 5-kor kezdôdnek a
misék.

Pethô Imre
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Katolikus templombúcsú 2009.

Dr. Varga Lajos segédpüspök 
és Gábor atya

Vendég zarándokok színes 
felvonulása

Romanek Inka festômûvésznô

Segédpüspök úr megáldja 
az emlékhelyet

A koncert
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Szarvas Ferenc templomi munkásságának a méltatása

Ferenc testvérünknek, mint a templom gondnokának a
templomi munkássága igen sokrétû, mert egy viszonylag kis
közösségben nincs minden feladatra önálló ember. Mégis, a
legteljesebb terület, ami valóban személy szerint az ô nevéhez
fûzôdik, az a templomkert. Itt is akadnak néha besegítôk, de a
munka legnagyobb része az övé. Mivel ez a mû az Isten házá-
nak környezete, ezért úgy mondhatnánk, hogy már önmagá-
ban magasztos. Ezért elôbb ezt illik ismertetni és méltatni. 

Az keresztény, azaz Krisztuskövetô ember természetszerû-
en vonzódik Jézus személyéhez, sôt mindenhez, ami Rá emlé-
kezetet, Vele segít kapcsolatot építeni. Hát ennek a gondolat-
nak a jegyében ültettetett, Botlik Gábor kertész segítségével e
kert minden fája, virága. Iparkodom fennkölt szavakkal kife-
jezni magam, ezért használtam az ültettetett kifejezést, hogy
ama elsô kert, az Éden teremtésére emlékeztessen. Azért itt
nem található meg a jó és rossz tudásának fája, de mihozzánk
mérve, mondhatnánk, van Júdásfa, és van olajfûz. Ezek bibliai
növények, Jézus történetének helyszínén honosak. Mindkettô

Jézus szenvedésének eseményeiben nyert említést. Ismerjük,
hogy Jézus az olajfák hegyének fái alatt éjszakázott, amikor
elfogták. A Júdásfáról pedig azt tartja a néphit, hogy ilyen fán
fejezte be tragikus sorsát, ez a különben apostolnak választott
személy. Ezek a fák szépen illenek a Fájdalmas Anya címet vi-
selô templomhoz. Ezen kívül számtalan gyönyörû növény te-
szi a templomkertet szebbé és gazdagabbá. Mindezek tele-
pítôje, rendben és karbantartója legnagyobb részt Szarvas Fe-
renc bátyánk, akinek a munkásságát az idei búcsú alkalmából
szeretnénk megköszönni.

Nem véletlen mondtam bátyánkat. Plébánosságom elsô évé-
ben csodáltam, hogy milyen bátya-bátyuska stílus van itt
Felsôpakonyon. Ferenc bátyánk rövid életrajzából mindenki
rájöhet, hogy honnan ered ez a stílus.

Szarvas Ferenc Bátya községben született 1944 febr. l4.-én.
Neveltetése szerencsésen kezdôdött, mert kedves nôvérekhez
járhatott óvodába, sôt az iskoláit is itt kezdhette meg. Késôbb
Pécsre iratkozott bányász szakmunkás képzôbe. 1964-ben
Komlóra került nehéz fizikai munkára. 1966-68-ig volt kato-
na. A leszerelés után megnôsült. Két nagy fiukat ismerjük
mindannyian. ôk is segítenek néha a templom körül. A család
1969-ben költözött Felsôpakonyra. A vallásos elkötelezettség
már Árpád atya idejében megnyilvánult. Ferenc is azok között
a segítô szülôk között volt, akik a saját autójukkal hordták a
gyermekeket a gyáli diákmisékre. l99l óta használhatják a sa-
ját templomukat a felsôpakonyiak. Mi sem természetesebb,
hogy a templom építô elôdeim is számíthattak Ferenc bátyánk
segítségére. Kezdettôl ki vette a részét az építésben, majd a
nekem jutott feladatban, a templom berendezésében, és ottho-

nossá tételében is mindig segítôkész munkatársam. Bármilyen
ôszinte elismeréssel írtam a fenti sorokat, mégis túl száraz ez
így. Feltétlen ide kívánkozik egy eredeti formátumú egyéniség
személyesebb jellemzése.

Engedd meg Ferenc bátyám, hogy a többnyire családod és
munkatársaid körében ismert humorodat, jámborságodat és
szellemi képességeidet is megrajzoljam.

A humorodat illetôen már említettem a bátyja megszólítást,
amit jókedvedben szívesen használsz. A „sovány disznó vág-
tát” fôleg a magad sietôs dolgára szoktad alkalmazni. Szem-
léltetô a hasonlat, a falusi élet megfigyeléseibôl való. Az em-
ber tüstént elmosolyodik rajta, mert azonnal elképzeli a so-
vány disznó futását a távolabb tálalt étel felé. Jeles mondásaid
közé tartozik az ugyancsak szemléletes és a ministránsoknak
címzett mondat: „Mindjárt megigazítom azt a kalács képe-
det!” A ministránsok már tudják, hogy elôbb utóbb egy csoki
lesz az, amitôl kerekebbre igazodik a gyermekarc.

A jámborságodhoz tartozik az imádságok és az énekek sze-
retete. Zarándokutakon gondosan gyûjtöd az új imákat. Ideha-
za lefénymásoltatod, magad imádkozod, vagy imádságra aján-
lod másoknak is. Ugyanígy az énekeket is. Énekelni leginkább
másokkal együtt tudsz tisztán, de ezzel én is így vagyok. A
másokkal együtt mondott éneked viszont szép basszus hang-
gal alapozza meg az éneklôk hangját.

Jobb sorsra érdemes szellemi képességeidet, hogy - tudniil-
lik a Feri bátyja emlékezik rá, ô majd tudja, - akkor csodálhat-
tam meg, amikor az egyik munkatársam biztatására próbára
tettelek. Elmondtam részletesen egy napom legalább 15 féle
teendôjét egymás után, és te hibátlanul vissza tudtad mondani.
Szerénységedre, régebbi pátriád szeretetére vall, hogy csak
egy zarándoklat alkalmával tudtuk meg, hogy elég jól meg
tudtad magad értetni délszláv népek egyik nyelvén, talán ven-
dül.

Munkásságod méltatásának befejezéséül a jó Isten áldását
kívánjuk Rád és családodra. Adja Isten a százszorosát annak,
amit te adtál az Isten házáért.

Tisztelettel Hefler Gábor plébános, Felsôpakonyon, 2009
szeptember 20-án, a Fájdalmas Anya Templombúcsúján, a
munkatársai nevében is.

Szarvas Feri bácsi köszöntése

TTTTÁÁÁÁJJJJÉÉÉÉKKKKOOOOZZZZTTTTAAAATTTTÓÓÓÓ
Örömmel értesítjük a felsôpakonyi lakosságot, hogy me-

galakult a Felsôpakonyi Kálvinista Egyház.
Hitvallásaink: Egyházunk a Teljes Szentírást fogadja el

zsinórmértékül. Apostoli hitvallás. A Heidelbergi Káté. A
Második Helvét Hitvallás.

Alkalmaink: Minden szombaton 17.00-órai kezdettel bib-
liaóra, melynek helyszíne: Arany János u. 28.

Minden vasárnap 16.00-órai kezdettel Istentisztelet, Jézus
életérôl szóló diavetítés, melyrôl minden héten elôzetesen
olvashat a pakony.hu-n. Helyszíne: Szabó Magda Könyvtár
és Közösségi Ház.

Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várunk alkalmaink-
ra!

„Te vagy a Krisztus, az élô Isten Fia.” Jézus így válaszolt
neki: „Boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér
fedte fel ezt elôtted, hanem az én mennyei Atyám.”
Mt.16,16-17

Tisztelettel: Fábián Gábor
F.K.E. PRESBITER
Tel: 06 20 911 2128

Email: gaborfabian@citromail.hu
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A Felsôpakonyi Színkör bemutatta

Minden valamirevaló színházi tudósítás, azzal a jól bevált
mondattal kezdôdik, hogy „amikor felment a függöny, a fényár-
ban úszó színpadon a csodálatos díszletek egy valódi mesevilá-
got idéztek meg az ámuló nézô számára...” – és itt álljunk is
meg, hiszen az az elôadás, amirôl tudósítani akarunk, nem ren-
delkezett igazi színpaddal, sôt még nehéz vörösbársony füg-
gönnyel sem. A díszletek azonban egy-
szerûségükben is kifejezôek és szépek
voltak, ahogy szinte jelzésszerûen ural-
ták a drapériával kerített dobogót,
amely helyet adott egy másfél óráig tar-
tó varázslatnak.

A „Katica” címû, kétrészes zenés já-
tékról van szó, amelyet a nemrég ala-
kult Felsôpakonyi Színkör mutatott be,
a felsôpakonyi Falunapok rendezvény-
sorozatának részeként, szeptember 27-
én, vasárnap du. 3 órai kezdettel, a Sza-
bó Magda Könyvtár és Közösségi Ház
„nagy”-termében, megérdemelten átütô
sikerrel. A darabot a sokak által ismert
Boros György László írta, rendezte, ze-
néjét szerezte, sôt egyik kiemelkedôen
fontos színpadi figurát, Hollófernyi-
gest, a gonosz sárkányt is ô személyesí-
tette meg.

A darab nem valamelyik ismert mese
átírata, hanem a magyar népmesék, a
Benedek Eleki mesevilág ismert sze-
replôinek felvonultatásával egy szelle-
mesen és mesteri módon megírt párbe-
szédekkel, lüktetô ritmusú, hibátlan
versezetû betétdalokkal, magávalraga-
dó zenével, dinamikus táncbetétekkel
megkonstruált alkotás. A történet
fôhôse, vagy inkább fôhôsnôje Katica,
a talpraesett leány, akit Boros Eleonóra
alakít, Macskacicóval (Boros Tekla Lu-
ca), az elvarázsolt macskával vándorol,
hogy megkeresse az általa titkon szere-
tett János Királyt (Hugyecsek Bea). A
jószívû leány megmenti a csapdába
esett Rókát (Fazekas Barbara), Farkast
(Józsa Anett) és a Medvét (Boros Mari-
ann). Az állatok hálából egy-egy sípot
adnak a leánynak, hogy hívni tudja ôket, ha egyszer majd segít-
ségükre szorul. Vándorlásuk közben egy erdei kunyhóba térnek
be, ahol egy jó boszorkány a Banya (Boros Mariann), hasznos
tanácsokkal látja el ôket. A tanácsoknak már akkor hasznát ve-
szik, amikor a pokolbéli királyságért versengô három ördöggel
hozza ôket össze a sors. Az ördögöket (Fazekas Zsuzsa, Józsa
Anett, Hugyecsek Bea) a vándoroknak sikerül lóvátenni, és leg-
nagyobb kincsüket a hétmérföldes csizmát megszerezni. Ez a
csizma segíti ôket, hogy eljussanak Hollófernyigesnek (Boros
György László), a gonosz sárkánynak a várába, ahol reményük
szerint hozzájuthatnak azokhoz a bûvös aranyhajszálakhoz,
amelyek újra visszaváltoztatják a sárkány varázslata által állati
formába kényszerített János Királyt. A varázserejû tárgyak
megszerzésében segítségükre van Hollófernyiges felesége Sár-
kányné (Fazekas Zsuzsa) az elrabolt leány, aki a sárkánnyal töl-
tött száz hosszú év alatt már egészen megszokta férjét, - talán
már nem is tartja annyira gonosznak. Katicán és szegény Macs-
kacicón megesik az asszony szíve, mert amikor a sárkány nagy
dérrel-durral hazatér és ráijeszt a vendégekre, akkor ô szelíd
szóval nyugtatgatja. Hollófernyiges azért mégis csak gonosz
sárkány, - bár felesége kérésére szolgálatába fogadja a két ván-
dort, rájuk bízza három táltos paripáját, hogy egy álló napig
ôrizzék, de már azon töri a fejét, miképpen veszíthetné el ôket.

Katica és Macskacicó azonban ôrködés közben elalszik és a lo-
vakat a sárkány eltünteti. A segítségkérô sípolásra jön a Róka,
majd a Farkas és végül a Medve. Hollófernyiges hiába próbál-
kozik, hiába változtatja át az elrejtett lovakat, hol nyúllá, hol
szarvassá, hol mázsás szikla alá rejtett aranytojásokká, végül be
kell látnia a vereségét. Közben a Sárkányné megszerzi férje há-

rom aranyhajszálát, amely a János Ki-
rályt sújtó varázslat feloldásához szük-
séges. Hollófernyiges azonban, bízva
legyôzhetetlenségében, amelyet számá-
ra a varázserôvel bíró gatyamadzag biz-
tosít, végsô párviadalra hívja ki Katicát,
akit mert álruhában van, valamiféle vi-
téznek hisz. Sárkányné azonban kicse-
réli a gatyamadzagot és Katica legyôzi
Hollófernyigest. Amikor leleplezi ma-
gát és kiderül, hogy nem vitéz, hanem
egy gyenge lány, Hollófernyiges szé-
gyene hatalmasra nô. A három arany-
hajszál csodát tesz, és kiderül, hogy
Katica hûséges kísérôje Macskacicó,
nem más, mint maga a deli János Ki-
rály. A befejezés boldog. A Király fel-
eségül kéri Katicát, aki természetesen
igent mond.

Talán dióhéjban ennyi a mese. Na, és
a játék? A játék nagyszerû! Ez a marok-
nyi amatôr színjátszó szívvel-lélekkel
játszik, és ami fontos nagyon tehetsége-
sek. Boros Elli talpraesett Katicája játé-
kával, szép énekhangjával, rutinos szín-
padi mozgásával vált ki elismerést.
Méltó párja Boros Tekla Luca Macska-
cicója, ahogy szinte átlényegül a játék
hevében olyan igazi, kicsit bumfordi ci-
cává. A Banya (Boros Mariann), egy-
szerre félelmetes és mulatságos. Az ör-
dögök, (Fazekas Zsuzsa, Józsa Anett,
Hugyecsek Bea) pokolian jók. Az
elôadott daluk és táncuk egyaránt di-
cséri a szövegírót, a zeneszerzôt (ez
mind Boros György László), és
legfôképpen ezt a három (tisztító)-
tûzrôl pattant alvilági lényt (vagy
lányt). A kis Fazekas Barbara, az apró-

ka ravasz Róka, kedvesen és jól játszotta a szerepét. Sárkányné
szerepében Fazekas Zsuzsa dekoratív jelenség és mi nézôk
egyet kell hogy értsünk Hollófernyigessel, amikor úgy döntött,
hogy elrabolja. Az a gonosz sárkány, Hollófernyiges, akit óriási
vehemenciával Boros György László személyesít meg remekül.

Aki az elôadást látta, azt hiszem a leírtakban egyet ért velem.
Ez körülbelül száz ember, ennyi szorongott vasárnap a terem-
ben és tapsolta meg ezt vidám, kedves elôadást. Ám nem csak
azokat illeti meg az elismerés, akik eljátszották ezeket a szere-
peket, hanem azokat is, akik az alkotás folyamatában így, vagy
úgy részt vettek. A koreográfusi munkáért Boros Eleonórát, a
jelmezek elkészítéséért Ácsné Irmát, a hozzá szükséges ruha-
anyagok biztosításáért Varga Editet, a kellékekért Siska Feren-
cet és Siskáné Tóth Esztert, a díszletek elkészítéséért Somogyi
Andrást, a hangszerelésért, a stúdió munkákért és a hangfelvé-
telekért Horváth Károlyt, az ügyelôi feladatok ellátásáért Faze-
kas Barbarát. Természetesen a legnagyobb elismerés illeti meg
a darab íróját, zeneszerzôjét és rendezôjét Boros György Lász-
lót ezért a kiváló minôségû munkáért, és fôleg azért, mert ezt a
társulatot minden nehézség ellenére, örömünkre létrehozta. Kí-
vánunk nekik a jövôben sikert, elismerést és támogatást.

Varga Imre
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Családi hétvége – nagy siker volt!
Októberben folytatjuk!

Több százan sportoltak majd mulattak szeptember elsô
hétvégéjének szombatján Felsôpakonyon az Elsô Családi
Sporthétvégén. A sok fiatalnak a reggel még szakadó hideg
esô sem vette el a kedvét, és mire tíz óra után meg-
kezdôdtek a sportversenyek, az ég is kiderült. Foci, Kosár,
ping-pong, csocsó, tollaslabda és sakkversenyen mérhették
össze tudásukat a pakonyiak. A résztvevôk ellátásáról is si-
került méltón gondoskodni, köszönhetôen a Kollár család
babgulyásának, a Bednárik Család halászléjének, a Pol-
gárôrség sült malacának, és a Nyugdíjas Klub tagjai által
készített süteményeknek. Ezúton mondok köszönetet a
számos anyagi és tárgyi támogatónknak, a Kövüz Kht
munkatársainak, elsôsorban és Böôr Károlynak és Heim
Anti bácsinak, valamint a Clean Service Bt munkatársai-
nak, akik vasárnap rendbe rakták az Iskolát! Köszönetet
mondok a szervezôknek és a rendezvény lebonyolítóinak
is, külön hálával gondolva az iskola munkatársaira! Októ-
berben folytatjuk!

A pénteki korosztályos falugyûlés, a Családi Hétvége nyitá-
nya, elég családiasra sikeredett. Szerencsére a sokat kárhoza-
tott fiatalok kitettek magukért, szép számmal jöttek el, és so-
rolták a jobbnál jobb ötleteket! Dohány- és alkoholmentes hét-
vége, a „Fehér Ház” rendbe rakása, sportéjszakák, éjjeli
fürdôlátogatás, fôzôklub, hogy csak néhányat említsek az ötle-
teikbôl. A középkorúak már inkább nyugisabb, klubszerû
programokat javasoltak, de erôs az igény egy természetjáró
kör létrehozására. Nosztalgiával emlegették azokat az emléke-
zetes túrákat, amelyeket Konkoly Miklós vezetett. Az idôsebb
korosztályt nagyon kevesen képviselték, mind kiderült, a na-
gyik otthon sütöttek a másnapi rendezvényre! Köszönet érte!

A sportprogram napja rosszul kezdôdött, reggel nyolckor
még zuhogott az esô. Ahogy csendesedett a zivatar, úgy kezd-
tek szállingózni a résztvevôk. Sôt, a tíz órai kezdést el kellett
halasztani a sok jelentkezô regisztrációja miatt. Végül minden
verseny zökkenômenetesen lezajlott, a különbözô sportágak-
ban rendezett versenyeknek nagyon sok résztvevôje volt. A
rendezvény két fôszervezôje, Kerek István és Bednárik Gábor,
fiatal barátaikkal, az iskolánk és a Közösségi Házunk munka-
társaival közösen profin, gördülékenyen vezették le az egész
napos rendezvénysorozatot! A késô délutáni díjkiosztó után
jött a buli. Divat és hajszobrász bemutató, koncertek, majd kö-
zös meccsnézés és diszkó hajnalig.

Ismét köszönetet mondok mindenkinek, aki erkölcsi, anya-
gi, tárgyi támogatásával, illetve munkájával segítette az Elsô
Pakonyi Családi És Sporthétvége rendezvénysorozatot!

Kempf Károly Ignác – Felsôpakony alpolgármestere
A rendezvény fôvédnöke

Köszönet támogatóinknak és közremûködôinknek:

Anyagi és tárgyi támogatást nyújtottak:
Tamás Tamás, Gáspár János - Ergofer, Fejes Lajosné Margó, Mózsik
András, Sztancs János, Bednárik család, Kollár István, Wirtgen Hun-
garia Kft, Tóth Zoltán szikvíz készítô, Laki Lajosné (Joker kocsma),
Pakonyi Polgárôr Egylet, Totisport Kft, Kempf család, Kerekné Ko-
csis Mária, Everengine Kft, Kerek István, Popsztárakadémia.hu, Cle-
an Service Bt - Németh János és munkatársai, Nyugdíjas Klub, Fehér
Anna – gyöngyfûzô, The Rioterz együttes. Bodzán Lajos, Nagy Já-
nos, dr. Szántó József, Oláh Istvánné, Dr. Remete Sándor.

Segítôk, szervezôk: 
Kerek István, Bednárik Gábor, Máté András, Ettemberger Tamás,
Gazdag Nikolett, Sovák Anett, Ladányi Bence, Farkas Róbert, Kerek
Mária Sára, Kézi Erzsébet, Páll Imola, Baranyi Ildikó és családja,
Vincze Ádám, Virág Vivien, Sörhasúak csapata, Faragó Viktor, Matisz
Zsolt, Matiszné Gomba Zsuzsanna, Kerecsányi Tibor, Egresi Magdol-
na, Matusek Diána, Pataki Rozália, Gavallér Lászlóné, Tóthné Bakota
Annamária, Filák Lászlóné, Végh Béla Antal, Patkós Tamás.

Elsô Sportéjszaka - október 30!

Péntek este, 18.00 órától az iskolában!
Ötleteket, javaslatokat, felajánlásokat várunk a könyvtárba!

Kedves Fiatalok!
Ha szeretsz táncolni, és úgy gondolod, Te lehetsz a legjobb…

Idén ismét megrendezzük a táncversenyt. 
Várjuk jelentkezéseteket csoportos és egyéni kategóriában. 
Fellép az elmúlt három év gyôztese: a West Dance Team.

Jelentkezni lehet a Szabó Magda Közösségi Házban. 
Nevezési díj: 300 Ft/fô.

A verseny idôpontja: 2009. 11. 13. – 17:30 
– Jelentkezési határidô: 2009. 11. 01.

A falunap nyitányáról
Bár a 2009. évi falunap

hivatalos megnyitója
szeptember 26-án szom-
baton volt, nem feledkez-
hetünk meg a címben is
említett nyitányról, ami
25-én, péntek este a kato-
likus templomban volt.

A klasszikusok (Beet-
hoven, Mozart) zenedarabjainak mûsorra tûzése új színfolt
volt Felsôpakony kulturális életében a már ismertté vált zene-
iskolások szereplése mellett.

Nagyszülôk, szülôk és a hallgatók is gyönyörködtek az is-
kolás közremûködôk lelkes, de ugyanakkor fegyelmezett
szép játékában.

A jelenlévôk tapasztalhatták, milyen sokat fejlôdtek az
elôadók a hangszeres játékukban (citera, hegedû, furulya).
Ezúton is gratulálunk lelkes és kitartó felkészítô tanáruknak,
Polgár Arankának.

A felnôtt közönséghez szólt a komolyzenei mûsor.
A mindennapok sokakat megterhelô fizikai, de még inkább

szellemi elfáradása után, jó kikapcsolódást, megnyugvást,
lelki felüdülést jelentett Agócsné Polgár Aranka hegedû, Pro-
kob Györgyi fuvola, Metzger Pál cselló és hegedû, valamint
Barta Péter precíz trombita játéka.

Igazán szép és tartalmas elôadást nyújtottak a hallgatóság-
nak, köszönjük a közremûködôknek és a szervezôknek.

Reméljük, hogy más alkalommal is hallgatói lehetünk ha-
sonló mûsornak.

Kalasné Boros Eszter



Már öt éve annak, hogy a templom épülete, a benne lévô ha-
rangokkal együtt felszentelésre került, s örömmel és hálaadás-
sal vette birtokba a maroknyi kis református gyülekezet. 2009.
október 4-én, vasárnap délelôtt a harangok hálaadásra hívták
az embereket, hogy ünnepélyes istentiszteleten Istennek kö-
szönje meg a gyülekezet az ô hajlékának áldott lehetôségeit.

A Presbitérium Isten Igéjének hirdetésére Takaró Károly ny.
tábori püspököt, a Bp. Kelenföldi református gyülekezet lelki-
pásztorát, kérte fel, aki 1992-ben a templom építését elkezdte. 

Az ünnepi istentiszteleten Vizi János, a gyülekezet lelki-
pásztora, köszöntötte a megjelenteket. Viziné Surányi Erika
községünk költôjének, Varga Imre Lajosnak, most megjelent
verseskötetébôl Az új harang avatására c. versét mondta el.
Ezután az énekkar szolgálatát hallhatta a gyülekezet.

Takaró Károly prédikációjában az Isten szeretetének létfon-
tosságáról beszélt. Az elsô szeretetet elhagyó embereket buz-
dította megtérésre, hívogatva a szeretet forrásához, Jézus
Krisztushoz! 

Az énekkar a Kálvin évekre (2009-2014.) írt Kálvin him-
nuszt adta elô, majd az öt évvel ezelôtti ünnepségen is énekelt
kórusmû csendült fel: Halld az ég harangi zengnek… Durkó
Éva Pecznyik Pál Isten templomai c. versét tolmácsolta, mely-
nek fô gondolata szerint a templom akkor igazi, ha mi válunk
élô templommá Isten kegyelme által. 

Jó volt találkozni a ritkán megfordulókkal, a rendszeresen
járókkal, a gyáli vendégekkel, s külön öröm volt számunkra,
hogy együtt örvendezett velünk Matusekné Dimov Éva pol-
gármester asszony, Kempf Károly Ignác alpolgármester úr,
Matisz Zsolt, az általános iskola igazgatója, akik jelenlétükkel
kifejezték, hogy az egész község hálát ad a templomért.

Az istentisztelet után a gyülekezet minden jelenlévôt szere-
tetvendégséggel várt, amelynek keretében a templom udvarán
felállított sátorban és az ifjúsági házban elfogyaszthatták a
vendégek a testi táplálékot is, és lehetôség nyílt a személyes
beszélgetésekre.

Az a szívünk vágya, hogy ebben a templomban minél több
ember megtalálja a szeretet forrását, hogy Jézus Krisztussal és
egymással élô közösséget alkotva lelki otthonunkká válhasson
a gyülekezet!

Jézus mondja: „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én
tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn. 13.35)

/Vizi János ref. lelkipásztor/

Szeptember 13-án, a hittanévnyitó istentiszteleten hivata-
losan mi is megnyitottuk a 2009/10. tanévet. Ettôl a dátumtól
kezdve intézményeinkben megkezdôdött a hitoktatás. Kivétel
az óvoda, ahol október 5-én kezdjük meg a gyerekekkel való
foglalkozást. Nézzük meg az idôpontokat:

REFORMÁTUS HITTAN

HÉTFÔN: Helyszín: Mesevár Óvoda
15.30–16.00 Ovis hittan

Helyszín: református templom 
7-8. osztály:17.30 – 18.15 (konfirmáció elôkészítô)

Szeretettel várunk minden hetedikes református (vagy még
kereszteletlen) fiatalt, vagy kicsit idôsebbeket is, akik még nem
konfirmáltak, hogy szüleik és keresztszüleik fogadalmához hí-
ven megismerhessék életük Megváltóját és valódi örömforrá-
sát!

CSÜTÖRTÖKÖN: Helyszín: Herman Ottó Általános Iskola
1-2. osztály: 11.50–12.35 (5.órában)
3-4. osztály: 12.45–13.30 (6.órában)
5-6. osztály:13.40–14.25 (7.órában)
A hittanórák a földszinten, a bejárattal szembeni lépcsônél,

a 16. tanteremben vannak!
PÉNTEKEN: Helyszín: Herman Ottó Általános Iskola -

tornaterme 
17.30: Középiskolai hitoktatás – IFJÚSÁGI KLUB – kosár-

labda
Minden hónap 3.péntekén 
VASÁRNAP: Helyszín: református templom
Minden korosztálynak: 10.00-10.50 Gyermek-istentiszte-

let, a gyülekezeti teremben.
A középiskolások a felnôtt istentiszteleten vesznek részt!
Minden református tanulót szeretettel hívunk és várunk!

Kedves Szülôk! Önként vállalták azt, hogy gyermekük le-
gyen megkeresztelve! Ekkor ígéretet tettek arra, hogy úgy ne-
velik és neveltetik (hitoktatás – óvoda és iskola) gyermeküket,
hogy ô hitvallást és fogadalomtételt tesz a gyülekezet elôtt!
(konfirmáció)

A keresztelés nem kötelezô, azonban a velejáró kötelezett-
ségek számon kérhetôk! Ezért gyermekük számára a hittan kö-
telezô, nem kedv vagy hangulat kérdése!!!

Hitoktató: Vizi János lelkész 
(Tel: 317-968, Mob: 30/ 6373 190)
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Novembertôl indítunk felnôtt konfirmációi elôkészítô alkalmakat azok számára, akik szeretnék pótolni a gyermekkoruk-
ban elmaradt konfirmációt! Minden felnôtt érdeklôdôt nagy szeretettel várunk erre a nyitott sorozatra, akár kereszteletlenül,
akár máshol megkeresztelt felnôttként jelentkezik nálunk, hogy közvetlen és kötetlen benyomásokat szerezhessen arról, mit és
miért hiszünk, s hogyan próbáljuk hitünk gyümölcseit a gyakorlatba átültetni.

Jelentkezés: Vizi János lelkipásztornál: Mob: 06 30 6373 190

5 éves a református templom
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Kedves Olvasóim!… (Társaim)

A hosszú nyári pihenés után újra sok szere-
tettel üdvözlök mindenkit, és folytatom elkez-
dett írásaimat. Bevallom ôszintén, foglalkozta-
tott a gondolat, hogy befejezem cikkeimet, de
néhány kedves és lelkes ismerôs kérésének en-
gedve döntöttem a régi és újabb ismereteim
megosztása mellett. 

Júniusban a teremtô energiák közül a Jupi-
tert és az utolsó szemmel látható bolygót a Szaturnuszt ismer-
tettem.

Továbblépve az értelem, érzelem és cselekvés magasabb
minôsége felé, az úgynevezett „messianisztikus” princípiumo-
kat ismerhetjük meg. Sorrendben a következôk: Uránusz, -
Neptunusz, - Plútó. Mindhárom elv azt a mély, belsô indíttatást
jelöli, melyben az igazi hazatérés fogalmazódik meg. Életünk-
ben a minôségi változás lehetôségét jelenítik meg.

URÁNUSZ
A már megismert Merkúr magasabb oktávja-

ként is értelmezhetô. Az egységben látás és értel-
mezés elve. A megtisztulásból születô megúju-
lást,tehát a szabadságot képviseli .A mindenkiben
jelenlévô zsenialitás szimbóluma. Az Uránuszhoz
tartozó analógiák: szabadság, függetlenség,
megújulás, megújítás, kitörés a megszokott dolgokból, hirtelen,
váratlan események, tudományos-technikai érdeklôdés, zsenia-
litás, ôrültségek, forradalmár, bolond, barátságok, beszélgetés
érdekes dolgokról, a magas tudás vágya, szellemi maximaliz-
mus, lázongás, extremitás, kiszámíthatatlanság, megvilágoso-
dás, különcködés, idegeskedés, különös kapcsolatok és meg-
tisztulás.

Az Uránusz a fejlôdésünket akadályozó, idejétmúlt formákat
szünteti meg. Sugallatok, különösnek tûnô furcsaságok formá-
jában figyelmeztet a változtatás, vagyis a megtisztulás szüksé-
gességére. Ha nem belsô elhatározásból születik meg bennünk,
akkor kívülrôl érkezik egy mindent felforgató, megmozgató
esemény, esetleg egy „okító célzatú” betegség. Váratlan talál-
kozások, nyeremény, „véletlen” dolgok késztetnek életünk átér-
tékelésére. Új ismeretségek, barátságok jelennek meg. Érdekes

elméletek, nézôpontok kerülnek látókörünkbe, melyek lehetnek
izgatóak, felvillanyozóak, esetleg idegesítôek, de mindenkép-
pen elgondolkodtatnak.

Az elavult, idejétmúlt kapcsolatok, gondolatok, formák és
tartalmak eltûnnek életünkbôl. Tisztán és összefüggéseiben kí-
vánjuk látni a dolgokat. A szellemiség a minôségi változás, áta-
lakítás szolgálatába áll. Az Uránusz mutatja meg képletünkben,
hogy hol igényeljük a szabadságot, hol kell megtisztulnunk és
miben vagyunk zsenik. Minden ember valamiben zseniális,
csak fel kell ismerni és megfelelôképpen mûködtetni a bennünk
rejlô lehetôségeket.

NEPTUNUSZ
A Vénusz magasabb oktávjának is nevezhetô.

A Neptunusz a lélek legmélyebb és a harmónia
legmagasabb szintjeit szimbolizálja. Az ego
felettiség, az Unio Mystica elve. A csillagok
mozgásából születô dallam, a szférák zenéjének közvetítôje. A
Hold mellett a Neptunusz a másik lélekszimbólum. A legmé-
lyebb, láthatatlan érzelmek síkján észlelhetô összefüggéseket
kutatja. A misztika megjelenítôje. Általa válnak érzékelhetôvé a
titkok, megsejthetôvé a rejtett kapcsolódások. Az égi harmónia
igényének megjelenítôje. A lélek tudattalan síkja. Az anyagvilá-
gából való kilépés vágya.

Ezoterikus érdeklôdés, „mágiaigény”, a túlsó parttal való
foglalkozás jelenik meg általa. Magas szinten a felsôbb világok
felé fordulás, érzelem-centrikusság, segítôkészség, együttérzés,
mûvészi hajlam, magas szintû szeretetre képesség jelölôje.

Az Uránusz által jelölt szellemi kitágulást, itt a lélek világá-
nak egyetemessé tágulása követi. 

A következô számban fogom a Plútó ismertetését folytatni.
Addig is kérem, ha bárkinek kérdése lenne bármely részével az
elmúltakban ismertetett információnak, készséggel segítek. Vá-
rom email-jeiket szeretettel.

A továbbiakban a csillagos ég mellett, szeretném majd bemu-
tatni újabb tanulmányaim töredékét is, a kristály-gyógyászat ér-
dekes világát.

Tisztelettel: Nicolette (milli01@freemail.hu)
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A darumadár Nyugdíjas Klub szeptembere…

Felsôpakonyi mûvész sikere

„Akit szeretnek, az örökké él!”

Köszönetünket fejezzük ki a roko-
noknak, barátoknak, szomszédoknak,
ismerôsöknek, akik utolsó útjára elkí-
sérték férjemet, Drevényi Istvánt.

Emlékét örökké megôrizzük!
Drevnyi Istvánné és családja

Köszönetünket fejez-
zük ki mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak,
ismerôsöknek, akik tisz-
teletüket tették
2009.09.11-én a felsôpa-
konyi temetôben és elkí-
sérték utolsó útjára Er-

dei Sándorné – született: Galamb
Ilonát.

A gyászoló család

„Ha emlegettek, köztetek leszek
De fáj ha látom könnyetek
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok
Mert én már Istennél vagyok”

Elôször augusztus 28-ról írnék. Klubunk vezetôsége nagy
örömmel megszervezte az általános iskolával karöltve, fô támo-
gatónknak, Fejes Lajosnak névnapi buliját. Az est nagyon jól
sikerült, mindenki jól érezte magát, finom volt a vacsi, a sütik.
Sok-sok szívvel díszítettük a tornatermet, ezzel is jelezve támo-
gatónk „ARANYSZÍVÉT”. Mindenkinek köszönjük a segítsé-
gét!

– Szept. 3-án a klubgyûlésen Lôrentei Erzsike felhívta a fi-
gyelmünket a tüdôszûrés fontosságára, saját érdekében minden-
ki menjen a vizsgálatra. Sárváriné Ilonka, mint segítô is részt
vett a szûrésben.

– Szept. 5-én a Családi Sportnapra nyugdíjas társaink közül
többen finom süteményt vittek, ezért megajándékozták ôket
egy gyönyörû ajándékkosárral, amelyet elosztottak egymás
közt.

– Szept. 10-én klubgyûlésünkön a Máriákat köszöntöttük.
– Szept. 11-én nagyon szomorú, lelkünknek fájdalmas teme-

tésen vettünk részt, hosszú szenvedés után meghalt Erdei Sán-
dorné „Ilonkánk”, vezetôségi tagunk, aki nagyon-nagyon sokat
fáradozott klubunk sikeres mûködése érdekében. Ezúton is
ôszinte együttérzésünket fejezzük ki családjának.

– Szept. 14-én Tápiószentmártonba mentünk – sajnos keve-
sen – fürdeni, ahol nagyon jól éreztük magunkat, kisütött a nap;
a visszaút kissé bonyolultra sikeredett, azonban buszsofôrünk
azonnal kárpótolt.

– Szept. 16-án Gyálon jól sikerült rendezvényen – 20 fôvel –
vettünk részt, Dúró Marika klubvezetô meghívására, ahol ének-

karunk is fellépett. Svédasztalos vendéglátással jól éreztük ma-
gunkat, 19 óra felé hazaérkeztünk.

– Szept. 17-én a klubnapon a Máriák nagyon kitettek magu-
kért, gazdagon megvendégeltek mindnyájunkat. Köszönjük!

– Szept. 18-án a mi 6 bátor nyugdíjas társunkkal indult – Ba-
lassa Hajnika szervezésében – a busz Görögországba, Paraliára.
(Szép barnán, sok élménnyel gazdagabban, kipihenten érkeztek
vissza 27-én.)

– Szept. 20-án a falubúcsú nagyon élvezetes volt, sok nyug-
díjas társunk vett részt rajta, az idô is szuper volt.

– Szept. 26-án a Falunap alkalmából 11 órától a református
templomban Füziné Esztike verset mondott Rév testvértelepü-
lésünkrôl érkezô vendégek tiszteletére. Az iskolai ünnepségen
13 órakor Matusekné Dimov Éva köszöntötte a megjelenteket
és külön Páncél Károly országgyûlési képviselô urat, aki az
1000 éves Millennium alkalmából megyezászlót adományozott
a falunak, majd katolikus papunk – Hefler Gábor – megszentel-
te a zászlót. Nyugdíjas társaink e rendezvényre is sütemények-
kel kedveskedtek (Nagyné Ibolya; Mózsikné Ilonka; Fûziné
Esztike; Rozgonyiné Julika; Nagyné Marika; Ujjné Piroska) a
falubelieknek. A résztvevôk hajnalig jól érezték magukat.

– Szept. 27-én, vasárnap a Nosztalgiavonatot az énekkar vár-
ta az állomáson, vidám énekeket adtak elô, az idô is fantaszti-
kus volt, így sok érdeklôdôt vonzott ki az állomásra. Volt olyan
nyugdíjas társunk, aki a vonatozást is végigjárta, családjával.

A nyári lazítás után, szeptemberünk igen mozgalmas volt.
Kovácsné Németh Ilona

Ez a tudósítás egy kicsit késve jelenik
meg, amelynek oka az, hogy a kitünte-
tett alkotó szerény ember, nem kenyere
a dicsekvés, bár mûveit tekintve teljes
joggal tehetné. Az idei évben is megren-

dezésre került a több, mint négyéves
múltra visszatekintô képzômûvészeti
vándorkiállítás, a „Szomszédolás”,
amely 2009. február 20–án megtekint-
hetô volt a Szabó Magda Könyvtár és
Közösségi Ház nagytermében. A ván-
dorkiállítás Felsôpakony után Gyálon,
Vecsésen, Üllôn és Alsónémediben is
bemutatkozott. A kiállítók az említett te-
lepüléseken élô, dolgozó festômûvé-
szek, amatôrök és hívatásosok. A kiállí-
tott képek értékelése, bár a bekerülést is
szigorú rosta nehezítette az Alsónémedi-
ben rendezett záró kiállításon történt
meg. Itt a zsûri Kalasné Boros Eszter
„Télvégi hangulat” címû képét az elsô
helyezettet megilletô emléklappal jutal-
mazta.

A kép egy télvégi hangulatú kertben,
néhány fától bokortól övezett öreg házat
ábrázol, amely szinte belesüpped a las-
san olvadni kezdô hóba. Az olvadást jel-
zi, hogy a hó már lehúzódik azokról a
növényi szárakról, amelyek még ôsszel
ott maradtak. A kép erôsen redukált
színvilágú. A ház barnája és feketéje,

szinte kiugrik a talajt takaró, de már ol-
vadó hó szürkés fehérébôl., amelyre sár-
gás foltokat vetít a a késô délutáni Nap.
Az ég már derûs kék, a közelgô tavaszra
utal, de a ház felé vezetô utat kerítô bok-
rokon még vörösbarnán ott van a tavalyi
levél.

A szavak, bárhogy fûzzük is ôket,
nem tudják visszaadni a kép hangulatát,
amely megragadja és fogva tartja
nézôjét. Ehhez a képhez és az általa elért
eredményhez csak ôszintén gratulálni
lehet.

Varga Imre


