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NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÁLLAMTITKÁR

Meglepetés a felsôpakonyi 
iskolásoknak

A felsôpakonyi iskolások számára kis karácsonyi utózönge-
ként édességcsomagot adtunk át. A dobozokban volt sok-sok
szaloncukor, mintegy 30 kilogrammnyi, és egyéb édesség,
mint például piskóta-tallér, ropi, csokoládészeletek, amelyeket
a vállalat év végi rendezvényein magunk is fogyasztottunk. 

Bízunk benne, hogy minden kisdiáknak jut legalább egy kis
finomság, és talán még a lassan, de biztosan közeledô farsangi
mulatságra is marad néhány falat a legügyesebbek díjazására.

Színes hulladékos hír Nagy-Britanniából:

Félcentizgetô kukások 
Mérôszalaggal járnak a kukások Nagy-Britanniában Co-

ventry városában és méricskélik a kukák “szájának” nyitottsá-
gát: ha ugyanis fél centinél nagyobbra “tátott” a fedél, nem
kötelesek kiüríteni. Az új szabályt egészségügyi és biztonsági
megfontolásból hozták. Ha túlpú-
pozza a lakosság a kukáit, akkor
abból lehullhat a járdára szemét
és megütheti egy gyalogos boká-
ját. A szabály betartatása végett
nem ürítik a tartályokat a kuká-
sok, a túlpakolónak pedig nyakán
marad a szemete. 

Karácsony táján persze még
több a hulladék, és a tél zordsága
is fennakadásokat okoz a szemét
elszállításában, így aztán akadnak
Coventryben olyan kukák, me-
lyeket már három hete nem moz-
dított meg szemetesember - adta
hírül a Daily Telegraph címû brit lap.

A lakosság persze nem örül. “Hiába kértem a szemeteseket,
hogy ürítsék ki a kukám, nem voltak hajlandók rá, pedig csak
némi kartonpapírtöbblet volt benne, nem veszélyes atomhulla-
dék” - idézett a lap egy polgárt. 

Forrás: Magyar Távirati Iroda Zrt.- 2010. január 8., péntek

Rossi Tünde - pr vezetô

VARJU LÁSZLÓ KÖZLEMÉNYE

Újabb nagyprojekt kapott brüsszeli jóváhagyást – Uniós
forrásból bôvülhet az M0 autópálya

A Nemzeti fejlesztési Ügynökség megkapta az Európai Bi-
zottság jóváhagyását az M0 budapesti körgyûrû déli szektora,
M1 és M5 autópálya közötti szakaszának megépítését, bôvíté-
sét elôirányzó magyar nagyprojektre. A mostani döntéssel im-
már 15 nagyprojekt kapott brüsszeli igent, melyek
összes támogatási értéke meghaladja a 605 milliárd
forintot, teljes beruházási értékük pedig a 750 milliár-
dot. Ezeken felül további 14 nagyprojekt van túl a
kormánydöntésen, amelyek közül 9 már Brüsszelben
várja a támogató döntést.

A hazai fejlesztéspolitika sikere, hogy az Európai
Unió tagországai közül Magyarország dobogós he-
lyen áll a legtöbb nagyprojektet benyújtó tagállamok
között, az összes tervezett nagyprojekt arányát tekint-
ve azonban Magyarország az elsô. A beruházások
azért is kiemelt jelentôségûek, mert a magas színvo-
nalon elôkészített beruházások jelentenek választ
azokra a kihívásokra, amelyekkel a nemzetközi pénz-
ügyi- és gazdasági válság miatt szembesül az építôipar, a hazai
munkaerôpiac. Az elfogadott nagyprojektnek köszönhetôen
újabb lépés történik a magyarországi autópálya hálózat kiépí-
tése felé. Az uniós társfinanszírozás összege ebben az esetben
453,6 millió euró, azaz csaknem 95 milliárd forint. A projekt
kormány által megítélt Közlekedés Operatív Programból nyúj-
tott támogatása 111 Mrd forint, az összköltségvetése pedig
több mit 120 Mrd forint. Az elkerülô teljes déli szakaszának
szélesítése 85 százalékban uniós támogatással valósul meg. A
projektvégrehajtásáért a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztô Zrt.

felelôs. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. március 9-én
nyújtotta be a Bizottságnak a nagyprojektet. A körgyûrûn óriá-
si a nehéz-tehergépkocsi forgalom. Jelenlegi kapacitása és két-
szer kétsávos kivitelezése nem alkalmas arra, hogy eleget te-
gyen a folyamatosan növekvô forgalmi követelményeknek.
Ezért a fejlesztés keretében kétszer háromsávos autópálya ke-
rül kialakításra, leállósáv építése mellett. A második pálya a
már meglévô autóút mellé fog épülni és a szomszédos csomó-
pontok fejlesztésére is sor kerül. Megépül 16 felüljáró, egy

aluljáró, emellett Hárosnál egy 770 méter hosszú, So-
roksárnál pedig egy 500 méter hosszú Duna híd is. A
körgyûrû vonalának kiegészítéseként egy kétszer há-
rom sávval+leállósávval rendelkezô autópálya is
épül, amely az 51. sz. fôutat az M0-M5 csomópontnál
közvetlenül köti majd össze a körgyûrûvel. Az új
nyomvonalon épülô szakasz mentesíti és kiváltja az
M5 autópálya azon szakaszát, mely ma még összekö-
ti az M0 déli és keleti szektorát. A fejlesztés eredmé-
nyeképpen gyorsabban járható, de emellett biztonsá-
gosabb is lesz az eddig baleseti statisztikáiról elhíre-
sült útszakasz. A tranzitforgalom terhét elhárítja a
fôváros belterületi úthálózatáról, jelentôsen könnyít-

ve és gyorsítva ezzel a belsô gépjármû forgalmat, nem mellé-
kesen pedig tisztább, élhetôbb környezetet is teremt. Az új ki-
építés több forgalmi sávot és leállósávot is tartalmaz, mely na-
gyobb kapacitást és jobb forgalmi viszonyokat eredményez. A
lassabban haladó nehézforgalom jobban elkülönül, ezáltal vár-
hatóan növelve az átlagsebességet. A jobb forgalmi viszonyok,
a kevesebb torlódás várhatóan jobb közlekedésbiztonsági
helyzetet, várhatóan 30%-kal kevesebb balesetet is eredmé-
nyez.
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HELYTÖRTÉNET

Településünk ebben az évben ünnepli
másodszori önállóvá válásának 20. évfor-
dulóját. Ebbôl az alkalomból ismét meg-
jelentetjük folytatásokban a település tör-
ténetét.

Felsôpakony és a környezô községek
(Gyál, Üllô, Vecsés, Alsónémedi stb.)
mind középkori vagy még régebbi eredet-
re tekinthetnek vissza.

A Budai-hegység és a Gödöllôi-domb-
ság közé ékelôdött Pesti-síkság, ahol a
község is fekszik, a kezdetektôl kitûnô lehetôséget kínált az
emberi megtelepedésre. Ennek legkorábbi nyomai az újkôkor-
ból (!) valók. 

Az akkori ember számára legfontosabb: dús legelôk, víz,
minden rendelkezésre állt, hiszen a Duna, illetve egyik mel-
lékága mai medrénél 90 fokkal keletebbre folyt, tehát nagyjá-
ból a falu környékén.

Ennek nyomai középkori oklevelekben, régi térképeken
egyaránt megtalálhatók: A csúti monostor 1264-es alapítóleve-
lében esik szó a „Saarwecy” (Sárvíz) nevû”nagy folyó”-ról,
amelynek nyoma Balla Antal XVIII. századi térképén is meg-
található. A kutatók szerint a középkorban a Sárvíz folyó még
hajózható volt, tehát a környék élete egészen másképp alakult,
mint most. A régi, vízjárta terület kis darabjai, az ôsállapot szi-
getei ma is megvannak a közeli tájvédel-
mi területeken: pl. az ócsai turjánosban
vagy Rákoskeresztúr és Vecsés közti
Merzse-mocsárban stb.

A középkori határjárások során leírt
növényzet is eltért a maitól, a vízhez kö-
zeli élethez alkalmazkodott: a sok fûz,
nyár, mocsári tölgy, a nedves rétek, mo-
csarak, lápok leírása is ezt bizonyítja. Az
említett tájvédelmi területeken kívül a
mai és a régmúlt községek nevei is utal-
nak a korabeli állapotokra: a Sári, Sárvíz,
Soroksár, Nyáregyháza, Csévharaszt, Pót-
harasztya, Dunaharaszti, Gubacs, Ócsa-
éger stb.

Hogy ilyen természeti viszonyok kö-
zött hogyan telepedtek meg és milyen éle-
tük volt a korábban itt élt embereknek,
errôl ma már régészeti leletek, régi okle-
velek adnak némi információt.

A következô részbôl olvasóink meg-
tudhatják, kik éltek vidékünkön a honfog-
lalás elôtt és a letelepedô magyar törzsek közül melyik válasz-
totta szállásául Felsôpakony környékét, és hogyan vetette meg
a középkori „Pakon” falu alapjait.

Felsôpakony területérôl a legrégebbi településnyomok a
bronzkorból valók.

1964-ben, a falu határában az ún. Mag-dûlôben talált régi
tárgyak, jó állapotú emberi csontok, bronzkori edények, esz-
közök alapján ún. vatyai típusú telepet és temetôt sejthetünk
ezen a területen. (Vatya középkori falu a Kôrösi út mentén, ma

Újhartyán határában található. Az
elsôként itt feltárt, sajátos jellegû bronz-
kori kultúra a faluról, mint elsô
lelôhelyrôl kapta nevét.)

Az ásatást vezetô régész a bronzkori
leletek mellett szarmata és kora-árpádko-
ri maradványokat is talált. Ez arra mutat,
hogy a késôbbi korok emberei is megte-
lepedtek ezen a helyen.

A szarmata törzsek a római légiókkal
egyszerre /idôszámításunk kezdete körül/

érkeztek a Kárpát-medencébe. A rómaiak a Dunántúlon isz.
12-re megalapították Pannónia provinciát, a Duna-Tisza kö-
zén, az Alföldön, majd a Tiszántúlon is magalakult a szarma-
ták legnyugatibb törzsének, a jazigoknak az állama.

Felsôpakony és környéke tehát a szarmata-jazig szállásterü-
let része, amit a faluban és vidékén elôkerülô leletek bizonyí-
tanak.

1932-ben fedeznek fel egy nôi sírt Mag Ferenc tanyáján, a
falu „kígyóhegy” nevû részén. A sírmellékletek (szarmata edé-
nyek, ékszerek) a Nemzeti Múzeumba kerültek.

1956-ban ifj. Csányi János telkén a házépítés közben elôke-
rült sírban isz. III. században élt férfi feküdt, mellette bronz
nyakperece, kétélû vaskardja, kerámiatöredékek. A leletek
szarmata származást igazolnak.

A föntebb említett 1964-es ásatás so-
rán szintén elôkerülnek szarmata edény-
töredékek. A vizsgálatok szerint a Mag-
dûlô környékén szarmata telepet és te-
metôt sejtenek a kutatók.

Az isz. III. század vége felé a szarmata
telepeket elsöprik a népvándorlás népei:
vandálok, hunok, különbözô germán tör-
zsek, avarok. E népek nyomaiból csak
kevés került elô eddig a környéken – ki-
véve az avarokét. A VI. században betele-
pülô avarság sûrûn megszállja a Duna-Ti-
sza közét, amit a környéken (Üllô, Ve-
csés, Gyál, Alsónémedi stb.) feltárt hatal-
mas avar temetôk bizonyítanak.

Az avarság a VIII-IX. századig élt a
Kárpát-medencében, de számuk egyre
fogyatkozott. A magyarok bejövetelét a
Duna-Tisza közén már csak szórványos
avar népesség élte meg, amely beolvadt a
letelepülô magyarságba.

A honfoglalás Felsôpakonyt is érintô
eseményei, a középkori falu kialakulásának és nevének törté-
nete a következô részbôl tudható meg.

Forrás:Kocsis Gabriella 1991-es munkája
Filák Lászlóné

Megkérjük a kedves felsôpakonyi lakosokat, hogy akinek
van „Felsôpakonyi Agora” 2005. 1. szám, 2006. 4. és 7. szá-
ma és megválna tôle, esetleg kölcsön adná, az juttassa el a
Szabó Magda Könyvtárba. Köszönjük a segítséget!
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FELSÔPAKONY KÖZSÉG önkormányzatának 
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Cím: 2363 Felsôpakony, Petôfi Sándor u. 9.
Telefon.: 06/29/317-131, 06/29/317-719

Fax: 06/29/317-285
E-mail: polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu 

ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfô: 13.00-16.00; Kedd: - ; Szerda: 08.00-12.00, 

13.00-17.00; Csütörtök: - ; Péntek: 08.00-12.00
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

H–P.: 08.00–12.00; H-Cs: 13.00–16.00

Felhívás
Felsôpakony Község Önkormányzata

2010. márciusában nagyszabású akciót
hirdet, a lakosság bevonásával, az illegális
hulladéklerakók felszámolására és a tele-
pülést övezô erdôk megtisztítására.

Önkormányzatunk a 2009. szeptembe-
rében a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium által kiírt „Együtt a település
tisztaságáért” címû pályázaton elnyert
3.000.000.- Ft-os támogatásból fedezi a
hulladék eltávolítását és annak a szemétle-
rakó telepekre való befogadását.

Önkormányzatunk az akció keretében
nem csak az illegális szemetet, hanem a
lakosságnál felhalmozott gumiabroncso-
kat és akkumulátorokat is elszállíttatja a
településrôl. 

A hulladékok elszállítása az ASA által
megjelölt tavaszi lomtalanítási idôpontok-
kal megegyezôen történik 2010.03.22. –
2010.03.23.-ig. A veszélyes hulladékokat
ettôl eltérô napokon szállítják el.

Az akcióról további részletes tájékozta-
tást kaphatnak az Agora következô számá-
ban, illetve a faluban kihelyezett plakáto-
kon.

Kérjük a lakosság közremûködését kör-
nyezetünk tisztább és rendezettebb kiala-
kításáért.

Békés, boldog új esztendôt!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Kempf Károly Ignác
Felsôpakony alpolgármesterének fogadóórái:

február nyolcadikán, hétfôn, 16 és 18 óra között
és március elsején, hétfôn, 16 és 18 óra között

a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban
további infók: www.kempfkaroly.hu

MATUSEKNÉ DIMOV ÉVA
FÜGGETLEN POLGÁRMESTER

Elérhetôség
Felsôpakony Község 
Polgármesteri Hivatal
2363 Felsôpakony, 
Petôfi Sándor utca 9. 
E-Mail: matusek.eva@felsopakony.hu
Tel: 06/29 317-131 
Tel/fax: 06/29 317-285
Mobil: 06/20 929-9707
Fogadó óra:
Minden hónap elsô szerda: 16-20 óráig
Helye: Polgármesteri Hivatal 
(Felsôpakony, Petôfi Sándor u. 9.)
Idôpont egyeztetés: 06-29-317-131-es telefonszámon

Felsôpakony minden polgárá-
nak, barátaimnak, ismerôseimnek
ezúton kívánok Istentôl áldott, bé-
kés, boldog, sikerekben gazdag új
esztendôt!

Bízom benne, hogy 2010 végre
biztonságot, nyugalmat, lelki békét
hoz Magyarországnak, és szûkebb
hazánknak, Felsôpakonynak!

Bízom benne, hogy 2010 végre va-
lódi gyarapodást, felemelkedést hoz a
Felsôpakonyon élôknek és magának
a falunknak is!

Bízom benne, hogy elég sokan akarunk és tudunk tenni
azért, hogy mindez valóra váljon! Remélem, hogy egy év múl-
va, a jól végzett munka örömével köszönthetjük egymást! Fog-
junk össze, tegyünk meg minden tôlünk telhetôt azért, hogy
2010-ben az ország és Felsôpakony sorsa is jó irányba fordul-
hasson, s bizakodva, a falu gyarapodásában bízva nézhessünk
majd elôre!

Kempf Károly Ignác - Felsôpakony alpolgármestere

Felsôpakony Község Önkormányzatának Képviselô-testülete a 2009.
december 16-án megtartott rendkívüli Képviselô-testületi ülésén, a la-
kosságot érintô ügyekben a következô döntéseket hozta:

1.) A Vasút utcai telkek értékesítésére megbízási szerzôdést köt az Otthon
Centrum Kft.-vel, így az értékesítést a Felsôpakonyi Önkormányzattal közö-
sen végzik. A Vasút utcai telkeket 2010. évben bruttó 11.000 Ft/m2 árban ha-
tározza meg.

2.) A közüzemi vízmûbôl szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatorna
használatáért és a település szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékke-
zelési közszolgáltatás igénybevételéért fizetendô 2010. évi díjakról a követ-
kezô döntés született.

Hoffmann Anna
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Szívmelengetô elôadás az óvodánkban
Az ilyen percekért érdemes élni: szívmelengetô betlehe-

mes elôadás részesei lehettünk a Mesevár Óvodában. Bán-
ki Erzsébet és Gelsiné Zsurka Zsuzsa óvónôk tanították be
a kicsiknek a Jézus születésérôl szóló darabot. A gyerme-
kek pedig, önmagukat adva, többen kissé elfogódottan, né-
hányan már bátran, de mindegyikük ügyesen játszotta sze-
repét.

Külön öröm volt látni, hogy az
óvoda munkatársai mennyi idôt és
energiát fordítottak nem csak a bet-
lehemes betanítására, hanem a dísz-
letek és a jelmezek elkészítésére is.
A védônôvel, Somló doktor úrral és
feleségével, Hefler Gábor plébános
atyával, Ica óvó nénivel, Fejes La-
jossal, Filák Margitkával, Hevesi Istvánnal és több szülôvel
együtt kedvtelve néztük a betlehemest és egyaránt büszkék
voltunk: az óvodánkra, a gyermekekre, az óvoda dolgozóira.

A betlehemes után a gyermekek körülállták az aulában a
gyönyörû, három méter magas karácsonyfát, amely alatt aján-
dékok, játékok özöne várta a gyermekeket. Dobosné Marika
óvodavezetô mindannyiunk nevében köszönetet mondott a tá-
mogatásért Fejes Lajosnak és Albrecht Róbertnek, hiszen a
sok játék nagyobb részt nekik köszönhetô. Hozzátette, hogy „a
Jézuska pályázati pénzbôl is hozott ajándékot, amelyek egy ré-

sze majd még csak ezután ér-
kezik.”

A karácsonyi ünnepség után
az óvoda vendégeként még
majd egy órát beszélgettünk,
jól éreztük magunkat. De az
igazi ajándék nekünk,
felnôtteknek az a több mint
száz csillogó szempár volt,
amely körbesimogatta az aján-

dékokkal, játékokkal teli karácsonyfát, miközben szívbôl éne-
kelték a karácsonyi dalokat.

Kempf Károly Ignác

Boldog, békés, örömteli sikerekben gazdag 
Új Évet kívánok mindenkinek 

a Mesevár Ovi Napközi Otthonos Óvoda 
vezetôje, a dolgozók és az óvodás gyermekek.

Van aki elérte, mit szeretne, s ad másoknak is, hogy bol-
dog mosolyt csaljon az arcokra.

Történt egyszer nem is régen,
2009 decemberében. Egy kedves fi-
atalember felajánlotta, hogy az óvo-
dásoknak ô és a munkatársa, barátja
szeretne meglepetést karácsonyra.
Mi mint mindig, most is játékokra
gondoltunk, abból 120-140 gyer-
meknek sosem elég. A beszerzésben
és a szállításban is felajánlotta a se-
gítségét.

Mi kiválasztottuk a számunkra
kedvezményeket nyújtó FAIR
PLAY TRADE fejlesztô játékokat
árusító üzletben a gyerekeknek
szánt karácsonyi meglepetéseket, melyek válogatásában ô is
segített.

Elôjöttek a régi gyermekkori élményei a társasjátékok láttán
(Ki nevet a végén?, stb.) és felidézte nekünk, hogy ôk is ját-
szottak ilyenekkel kiskorukban.

Mire a válogatás végére értünk a számla több mint 150.000
Ft-ot mutatott. Ô készségesen kifizette, és velünk együtt örült

a gyerekek örö-
mének. 

Mert örömet
szerzett nekik, az
biztos.

Boldogan bon-
togatták a kira-
kós puzzle-ket, a
kártyákat, gyön-
gyöket. S ha még
majd használjuk
is a buzogányt,
az ejtôernyôt és a

tornakendôket, akkor lesz csak teljes az öröm. A szülôk pedig
büszkék lesznek majd gyermekükre, ha látják ôket ezekkel az
esztétikus eszközökkel tornázni.

Köszönjük Önöknek: Albrecht Róbert és Gregus Ferenc,
hogy nagylelkû felajánlásukkal elôsegítették a karácsonyi
ajándékozást mind az 5 csoport számára. A nap végén mi is
igaznak éreztük a mondást: Nemcsak kapni, adni is jó!

Dobos K. M.

Óvodánk a Pakonyi Palánták Közalapítványon keresztül 
támogatható a következô számlaszámon:

65500116-30032137-53000003
illetve rendelkezô nyilatkozat alapján a befizetett adó 

1%-át alapítványunk javára felajánlhatja.
A kedvezményezett adószáma: 18694150-1-13

Barátunk a számítógépBarátunk a számítógép
Internet és számítógép tanfolyam idôsebbeknek.

1. Alapismeretek - 24 órás tanfolyam (12 alkalom)
A bekapcsolástól a szövegszerkesztésig, billentyûzet 

és egérkezelés, programok, adatok, képek és szövegek 
tárolása, készítése.

2. Internet kezdô - 12 órás tanfolyam (6 alkalom)
Mire jó a világháló? Böngészôk, honlapok, levelezés, 

veszélyek és elônyök.
A tanfolyamok kellô számú jelentkezés esetén indulnak,
hétköznap (kedd és csütörtök) 8:30 és 10:30-as kezdettel.

A tanfolyamok ára egységesen: 12.000.- forint.
Nyugdíjasoknak kedvezményes ár: 8.000.- forint.

Jelentkezés és további információ 
a Szabó Magda Közösségi Házban

MEGÉRKEZTEK:

Nagy Dániel Márk – ‘09.12.14.
Hurai Regina Tündér – ‘09.12.28.
Tóth István Koppány – ‘10.01.03

„Nem kívánok senkinek se különösebben nagy dolgot.
Mindenki amennyire tud, legyen boldog.
Érje el, amit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon, s megint többre.
Tiszta szívbôl kívánom.”

/Kányádi Sándor/



EGYÉB 17

Közlekedési hírek

A közlekedési jogszabályok változásáról tájékozta-

tom a felsôpakonyi lakosokat !

2010. január 1-jén lép hatályba a közúti jármûvek környe-
zetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló
77/2009.(XII.15.) KHEM -IRM - KvVM együttes rendelet és
ezzel egy idôben hatályát veszti a gépkocsik környezetvédel-
mi felülvizsgálatáról és ellenôrzésérôl szóló 7/2002. (VI.29.)
GKM - BM - KvVM együttes rendelet. 

A R. 3- §. (1). Bekezdésének értelmében a jármûvek kör-
nyezetvédelmi felülvizsgálatát az idôsza-
kos mûszaki megvizsgálással egy idôben
végzik el. A R. 3.§. (2). Bekezdés alapján
lehetôség van a vizsgálatot az idôszakos
mûszaki megvizsgálás idôpontja elôtt leg-
feljebb 30 nappal elvégeztetni, amelynek
eredményét a mûszaki megvizsgálás során
elfogadják. A környezetvédelmi megfe-
lelôségét a jármû forgalmi engedélyébe
bejegyzett mûszaki alkalmasság igazolja. 

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II.5.) KPM-BM. együttes rende-
let5.§. (1). bekezdésének a. pontja 2010.
január 1-jén módosul, amely alapján köz-
lekedésben olyan jármûvel szabad részt
venni, amelynek jogszabályban meghatá-
rozott érvényes hatósági engedélye van. A jármû hatósági en-
gedélyén a forgalmi engedélyt kell érteni, emiatt a régebben
kiállított Igazolólap környezetvédelmi felülvizsgálatáról
(zöldkártya) igazolásokat 2010. január 1-tôl a rendôr a közúti
ellenôrzések során nem ellenôrzi, mivel azok ettôl az idôpont-
tól fogva nem minôsülnek hatósági engedélynek, így hiánya
vagy érvényességének lejárta nem valósít meg jogsértést.

Amennyiben a rendôr olyan jármûvet von ellenôrzés alá,
amelynek a rendszámán elhelyezett plakett szerinti környezet-
védelmi alkalmasság érvényességi ideje már lejárt, de a for-
galmi engedély szerint a jármû mûszaki érvényessége még
nem, úgy azt a rendôr környezetvédelmi szempontból megfe-
lelônek fogja tekinteni. 

A KRESZ 26. § -ának a megengedett legnagyobb sebesség-
re vonatkozó szabályozása megváltozik, amelynek értelmében
az ott megfogalmazott általános, illetve jelzôtáblával jelzett
sebességhatárok tekintetében a korábbi 2500 kg helyett – 3500
kg megengedett legnagyobb össztömeg lesz az a tömeghatár,

amelyet a személygépkocsinak nem
minôsülô gépkocsik megengedett legna-
gyobb sebessége tekintetében figyelembe
vesznek. 

A KRESZ 39.§. (1). bekezdésének mó-
dosítása miatt a vasúti átjárókban eddig
alkalmazott lakott területen 30 km/h, vala-
mint lakott területen kívül 40 km/h me-
gengedett legnagyobb sebességre vonat-
kozó szabályozás hatályát veszti. 

2010. január 1-tôl hatályos szabályozás
szerint a vasúti átjárót megközelíteni csak
fokozott óvatossággal szabad, valamint a
vasúti átjáró megközelítésekor, illetve a
vasúti átjárón történô áthaladás során ele-

get kell tenni a vasúti átjáró biztosítására közúti jelzéseknek.
Ennek értelmében a a vasúti átjáró elôtt kihelyezett sebesség-
korlátozó táblán meghatározott legnagyobb sebességet, ennek
hiányában az adott útszakaszra vonatkozó általános sebesség-
korlátozást veszik figyelembe. 

(Bôvebb információk a http://www.felsopakony.hu-ról tölt-
hetôk le.)

Bodzán Lajos r.tzls - körzeti megbízott

KKKKééééppppzzzzôôôômmmmûûûûvvvvéééésssszzzz    KKKKöööörrrr    

Minden páratlan héten kedden képzômûvész kör, 
15 órától gyerekeknek, 17 órától felnôtteknek! Tehát a következô foglalkozás február 2-án, majd 
a „SZOMSZÉDOLÁS” Felsôpakonyon kiállítással egy idôben, kivételesen február 19-én lesz!

A szakkört Fegyó Béla festômûvész vezeti.

Tisztázzuk!
Az utóbbi idôben többen azt kérdez-

ték tôlem hogy változott-e az egyesüle-
tünk neve vagy telefonszáma, mert ezt
hallották. Szeretném tudatni mindenki-
vel, hogy egyesületünk FELSÔPAKO-
NYI FALUVÉDÔ EGYESÜLET,
mely az ORSZÁGOS POL-
GÁRÔRSÉG tagja, 1995-óta van beje-
gyezve. Nevünk, telefonszámunk azóta
sem változott (06-70-337-1615).

‘95-óta járôrözünk a településen és a
hozzá tartozó külterületeken.

Mivel egyesületünk non-profit, rá-
adásul egy 2005-ben a Nemzeti Civil
Alapítványtól megnyert pályázatunkat
három évvel késôbb a Civilalap utódja
kamatostól visszavonta, továbbá az

Önök adójának 1%-os támogatásából
is kizárták 2 évre az egyesületünket,
ezért azt kérném, hogy NE ajánlják fel
részünkre adójuk 1%-át, mert el fogják
utasítani.

Megköszönöm mindenkinek az ed-
dig nyújtott támogatást, és kérem Önö-
ket, ha tehetik a továbbiakban is támo-
gassák egyesületünket, településünk
biztonsága érdekében.

Számlánkat a helyi Takarék Szövet-
kezetben vezetjük. Száma: 65500116-
11000705

Várjuk jelentkezésüket tagjaink
sorába is!

Településünk minden lakójának si-
kerekben gazdag, békés, boldog Új
Évet kívánok.

Szlávik István

Hastánc kezdôknek!

Minden szombaton 16 órakor
a könyvtárban.

Jelentkezés folyamatosan a
helyszínen vagy telefonon a

06 20 966 8218 
telefonszámon.

Irodalmi teadélután

A januári találkozáson Sütô
András mûveirôl beszélget-

tünk. Február 23-án 
fél 6-kor találkozunk, a témát

lapzárta után – közösen 
– beszéljük meg.
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Jól halad a PakonyÜnnep 2010 
rendezvénysorozat szervezése

Bízunk benne, hogy sikerül méltó módon megünnepelni falunk két évtizedes ön-
állóságát. Ennek érdekében - a Képviselô Testület egyhangúlag elfogadott határo-
zata alapján létrehozott - elôkészítô bizottság már megkezdte munkáját. Levélben
és személyesen is megkerestük az intézményvezetôinket és a civil szervezetek ve-
zetôit, hogy ötleteikkel, javaslataikkal járuljanak hozzá a rendezvénysorozat meg-
alkotásához. Természetesen a már megszületett javaslatokat is ismertettük és meg-
vitattuk. Eszerint – ha a Képviselô Testület is jóváhagyja – lesz Felsôpakony törté-
netét bemutató színpadi sorozat. De tervezzük felsôpakonyi kutatók, történészek
bevonásával Felsôpakony Története címû rövid, de olvasmányos mû kiadását is.
Ezen felül fotókiállításokat szeretnénk, valamint pályázatokat, képzômûvészeti al-
kotópályázat kiírását is javasoljuk. 

Ezúton is arra kérünk minden Felsôpakonyon élô embert, hogy javaslataival, öt-
leteivel segítse a munkánkat! Kérjük azt is, hogy nézzék át a fotógyûjteményeiket!
Keressenek minél régebbi fotókat, amelyeken a település részlete vagy akár szemé-
lyek láthatók. Minden régi fotó kordokumentum, minden régi fotó érdekes!

Köszönettel:

Durkó Éva, Filák Lászlóné, Kempf Károly Ignác

Megalakult Felsôpakonyon 

az Önkéntes Tûzoltó Egyesület

2009.12.07.-én a TE-5727 nyil-
vántartási számmal megalakult a
Felsôpakonyi Önkéntes Tûzoltó és
Katasztrófaelhárítási Egyesület.

Az Egyesület célja elsôsorban
Felsôpakony tûzvédelme, mûszaki
mentési feladatok ellátása, ifjúsági
tûzoltók képzése, továbbá együtt-
mûködni a településen lévô többi
civil szervezettel és az önkor-
mányzattal. Az egyesületet 16
fôvel alapítottuk meg. A tûzoltó autó is megérkezett Zalaeger-
szegrôl, egy magánszemély adakozásából.

Várunk sorainkba olyan embereket, akiket érdekel a tûzoltó
élet.

Keresünk még továbbá olyan embereket vagy cégeket, akik
hozzá tudnak járulni anyagilag vagy technikailag az egyesület
mûködéséhez.

Segíts, hogy segíteni tudjunk!
Köszönettel Tamási Péter parancsnok 

(Mobil:+36 70 33 57 319)

Ismét a polgárôrségrôl – január
15-tôl végre „járôrözünk”

Két fontos dolog. Egyrészt, volt egy félreérthetô mondat
egy korábbi írásomban, amelyet néhányan - joggal – kifogá-
soltak: „új, a korábbiak hibájából tanulva profi vezetéssel in-

duló polgárôrség alakult júli-
us végén, Felsôpakonyon.”
Természetesen mindezzel
nem akartunk senkit sem
megbántani, és a félreért-
hetô fogalmazásért ezúton
is megkövetek mindenkit,
akit ez bántott!

Lassan a hosszas bírósági
bejegyzési eljárás végére ju-
tunk, így január közepétôl

végre a felsôpakonyi utcákon is találkozhatnak a munkában
lévô polgárôr egylettel az emberek, nem csak itt az Agórában.
Ezúttal is jelzem, hogy várjuk mindazokat, akik tenni akarnak
a falunk jobb közbiztonságáért, jelentkezzenek a polgaror-
seg@felsopakony.hu mail címen, vagy a +36-20-543-8877-es
mobilszámon! 

Kempf Károly Ignác

PÁLYÁZATOT HIRDETÜNK

a PakonyÜnnep 2010 
eseménysorozat elnevezésére és
emblémájának megtervezésére!
Február 15-én 12 óráig várjuk név

javaslataikat és az 
emblématerveket. 

Külön az elnevezésre és külön az
emblémára is lehet pályázni. 

A pályázatokat kérjük, 
a Könyvtárban adják le Filák

Lászlóné részére, 
megjelölve az alkotó nevét 

és elérhetôségét!
E-mailen a 

kempf.karoly@felsopakony.hu és
a pakonykonyvtar@freemail.hu 

mail címre lehet küldeni 
a pályázatokat!

A nyertes pályázatokat díjazzuk!

Felsôpakony KSE

Adószám: 18675634-1-13

Kérjük, támogasson minket adója 1%-ával! 
Köszönjük!

AZ EUROPA AUTÓS-ISKOLA
gépjármûvezetôi tanfolyamot indít a felsôpakonyi 

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban.
Jelentkezés a helyszínen, beiratkozási idôpont: 
2010. 02.01 – 17.00 és 2010. 03. 01. – 17.00
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Mézes pályázat

A gyerekek mindig nagy örömmel fo-
gadják a december hónapot, hiszen sok
meglepetés vár rájuk ebben az idôszak-
ban.

Meg is érkezett hozzájuk, elsôként a
Mikulás, megszokott segítôivel, a
krampuszokkal. A jó gyerekek csomagot
kaptak és néhány hasznos tanácsot öreg
barátjuktól. A rosszak pedig… De hát
nálunk nincsenek is ilyenek! Nagy izga-
lom járta át egész nap az iskola épületét,
hiszen ki tud ilyenkor a tanulásra kon-
centrálni?

Luca napján a hagyományos Luca
diszkó következett, ahol kicsik és na-
gyok a szórakozás, a zene és a tánc örö-
meinek adhatták át magukat. A remek
hangulatot csak fokozta, hogy sok peda-
gógus is bekeveredett a táncparkettre, a
gyerekek kérésére. Mindenki sajnálattal
fogadta, hogy bizony egyszer eljön a bú-
csú ideje és haza kell indulni a zene és a
tánc világából.

December 10- én ’Utazó Tanár’ cím-
mel iskolánkba érkezett Barát Tamás
elôadó, Wareczki Erika néni meghívásá-
ra. Az 5. osztályosok megtapasztalhatták
a 21. század digitális, számítógépes vilá-
gát a tanórák tükrében. Csoportmunka
keretében a tanár által összeállított fel-
adatokat kellett megoldaniuk, laptop se-

gítségével. Rendkívül változatos témák-
kal találkozhattak a 2x60 perces óra
alatt. Észre sem vették az idô múlását,
hiszen külön számítógépen dolgozhat-
tak, ami a mai gyerekek számára már
nem újdonságot, hanem eszközt jelent.

Reméljük, hamarosan elérkezik az az
idô, amikor tényleg valósággá válhat
minden iskola számára a számítógép
mindennapos használata a tanórákon is!

A december hónapot a téli szünet
elôtti utolsó napon búcsúztattuk az
összes évfolyam részvételével.

Színvonalas karácsonyi mûsor része-
sei lehettünk e napon. Minden osztály
készült egy kis meglepetés-elôadással.
Hallhattunk prózát, verset, hegedûszót,
gitárhangot, magyar és angol nyelvû
énekeket, és nem utolsó sorban nagysze-
rû énekkarunkat Aranka néni vezetésé-
vel.

Igazi ajándéközön zárta a remek ün-
nepi hangulatot, ugyanis az Igazgató Úr
kiosztotta a jutalom könyveket azoknak
a tanulóknak, akik a négy hónap alatt ki-
emelkedô munkát végeztek.

5. osztály:
Faragó Daniella / történelem, mate-

matika
Janocsek Rebeka / magyar
Palotai Dániel / matematika

Borbély Anna / történelem, matemati-
ka, természetismeret

6.a osztály:
Kovács Vajk / magyar
6.b osztály:
Tancsik Dóra / történelem, magyar,

angol, közösségi munka
Zsók Bernadett / angol, magyar
Albrecht Róbert / természetismeret
Pálinkás Alexandra / technika
Csipak Bence / történelem, tánc és

dráma
7.a osztály:
Bagoly Zsuzsanna / magyar
7.b osztály:
Riger Vivien / történelem, magyar,

kémia, fizika
Farkas Renáta / történelem, földrajz,

magyar, angol
8. osztály:
Mészáros Alexandra / angol, biológia
Galló Patrícia / magyar
Vajvoda Eszter / magyar
Gratulálunk, és további sok sikert és

kitartást kívánunk nekik!
Azóta már sajnos, véget ért a várva

várt téli szünet, és újult erôvel nekilen-
dültünk a tanulásnak, ami azt jelenti, kö-
zeledik a félév.

Máténé Virág Rita

Nagy sikerrel zártuk decem-
berben a mézes pályázatunkat.
Sok tanulónk vett részt a pályá-
zaton és tett eleget annak a ké-
résnek, hogy a mézet népszerû-
sítse. Sok-sok vers, képpel il-
lusztrált mese, rajz, és különle-
ges technikával készült mû érke-
zett. Micimackó, aki a mese sze-
rint is nagyon szereti a mézet,
sokakat ihletett munkára. Ké-
szült róla fába égetett mû, hatal-
mas anyagra festett kép, de még
hímzett párna is.

Az eredményhirdetést már de-
cember elején megtartottuk, az ajándékokat a díjazottak a karácsonyi ünnepségen
kapták meg.

Megosztott elsô helyezettek:
Némedi Dani, Mészáros Erika, Deák Viktória
Megosztott második helyezettek:
Oláh Georgina, Pálinkás György, Pethô Valentin, Pethô Olivér és Pethô Ru-

ben
Megosztott harmadik helyezettek:
Fábián Gábor János és Fábián Máté, Jócsák Lilla
Külön díjazottak:
Dura Zsófia, Mészáros Erika, Mészáros Alexandra, Kaszala Kriszti, Galgóc-

zi Erika
Az ajándékokért itt is köszönetet mondunk Csire Karcsi bácsinak, aki különféle

finom mézeit, közöttük különleges lépes mézeit ajánlotta fel a legügyesebb alkotók-
nak.

Nagyné Pál Tünde

Tisztelt Szülôk!

Február 13-án 19 órai kezdettel 

ALAPÍTVÁNYI BÁLT

szervezünk 
az iskolánk tornatermében.

A zenét a Sláger Band zenekar
szolgáltatja.

Belépô vacsorával: 3.000 Ft/fô.
Támogatói jegy: 1.000 Ft

Belépôt illetve a támogatói jegyet 
a titkárságon lehet megvenni.

Érdeklôdni az 517-080-es 
telefonszámon lehet.

Mindenkit szeretettel várunk.
az iskola munkaközössége 

Adószám: 18676556-1-13
Számlaszám:

65500116-11003595-00000000 
Kérjük, támogassa 

alapítványunkat, adója 1 %-ával!
Köszönjük!

Egyenlô Esélyt Közalapítvány



SULIMOZAIK6

Az én szuper nagyim
Egy olyan fiú írását szeretném köz-

readni, aki nem régen költözött ide,
életének mindennapjaiban nagy sze-
repe van a mamájának, és a nyugdí-
jas unokás kirándulásaink tevékeny
résztvevôi voltak.

Amikor 2004 februárjában
Felsôpakonyra költöztünk nagyma-
mámmal meg anyuval, akkor még
alig 6 éves voltam. Nagy izgalommal
vártam, milyen lesz az itteni élet Bu-
dapest után, ahol panelben laktunk, a
hetedik emeleten.

Akkor is nagy hó volt, és nagyon
meglepett, hogy a ház belülrôl telje-
sen más lett, mint akkor, amikor elôször jöttünk megnézni.
Sokkal világosabb és tágasabb volt. Az udvarunk is nagyon
nagy egy öreg barackfával és fiatal diófával. A nagymamám
örökmozgó, nagy hozzáértéssel alakította ki a konyhakertet is
tavasszal, s én nagyon büszke voltam rá! Már nemcsak az uno-
katestvéremnek, a kis Csabinak van kertes háza, hanem nekem
is. Ahogy teltek a hónapok, egyre jobban megszoktam a vidéki
életet, a mamám sokat segített ebben, hisz kislánykorát vidé-
ken töltötte, ott nôtt fel. Nagyon szereti a gyerekeket és általá-
ban az embereket, mindenkihez van egy kedves szava. Engem
is ô hozott el az oviból, aztán mikor elkezdôdött az iskola, az
iskolába is nagyon sokszor ô jött értem, amíg kicsi voltam.
Lassan megismertük a falut körülvevô erdôket, mert a mama
szeret kirándulni és jó volt a homokos úton bandukolva, hall-
gatni a madarakat. A mamám idônként csak azért szomorko-
dik, mert a kis Csabit, a másik unokáját ritkábban látja, mert
ôk messzebb laknak és nem érnek rá túl gyakran jönni. De a
nyári szünetben 1-2 hetet itt tölt velünk, és akkor nagyon sokat
játszunk és pancsolunk az udvarban lévô medencében. A ma-
ma ôsztôl nyugdíjas, így még több idôt vagyunk együtt, és so-
kat segíthetek neki. Amikor a fát kell elrakni, mert tudom,
hogy örül és nekem is jó, mert tôle tudom, hogy milyen fontos
a közös munka, az összefogás. 

Nagyon jó együtt lakni a mamával, sok tanulnivalóm van
még tôle. Az a kívánságom, hogy a jókedvét és szorgalmát
még sokáig ôrizze meg és adja át nekem is, mert tôle tudom,
hogy így szép a világ.

Jákfalvi Balázs, 6/a osztályos tanuló

Minden szuper nagyit nem tudnak bemutatni nekünk az uno-
kák, de amikor az elsô útjuk az ebédlôasztalunkhoz vezet, és
jóízûen esznek, az az igazi jutalmunk nekünk, nagyiknak! Saj-
nos a nagyik többsége még munkába jár, fáradtak vagyunk,

mégis szeretnénk mindig valami fi-
nomat tenni unokáink elé. Néhány
éve itt az újságban már közzé tettem
a babapiskóta receptjét. Itt köszö-
nöm azoknak, akik évek óta ôrizték e
receptet, sôt volt, aki kóstolót küldött
belôle, ezzel is bíztatva az újbóli köz-
lésre. Azóta sok minden történt, én is
többszörös nagymama lettem, talán
még fontosabb számomra, hogy
elôvegyük régi értékeinket. Unoká-
inknak is süssünk finom, egészséges,
sütiket mi, vagy lányaink, menyeink.
A babapiskóta tésztája bármilyen
formára szaggatható, persze az ere-

deti az igazi, amit még most is be lehet szerezni a piacokon. 
Nagyné Pál Tünde

Babapiskóta

Délután vagy este összekeverünk: 
28 dkg cukrot, 5 tojást, 30 dkg lisztet, 1 dkg 

szalalkálit és hidegre tesszük éjszakára.
Másnap hozzáadunk:

35 dkg lisztet, kb. fél ujjnyi vastagra nyújtjuk, babapiskóta
formával kiszaggatjuk, és közepes 

hôfokon világosra sütjük. 
kb. 75 db lesz ebbôl a mennyiségbôl.
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December 18-án megalakult a Mozgáskorlátozottak Felsôpakonyi Szervezete

„Nem kell a csodára törekedni! Lassan, de kitartóan építkezni!”

Az alakuló ülésre nyolcan jöttek el, s egyhangúlag

Oláh Istvánt választották meg a csoport titkárának, így

az ô vezetésével kezdik meg a szervezômunkát. A helyi

egyesületünk elsôsorban a hangsúlyos és eredményes

érdekképviseletet, a mozgáskorlátozottak számára szer-

vezett programokat, oktatást és munkahelyteremtést

tûzte ki célul. Az alakuló ülést dr. Chikán Csaba, a Kö-

zép-Magyarországi Regionális szervezet köztiszteletben

álló elnöke, a Mozgáskorlátozottak Európai Egyesületé-

nek alelnöke vezette.

Az idôjárás nem kedvezett az összejövetelnek, ilyen hi-
deg, havas idôben, amikor két lábon is nehéz megállni, jár-
ni, alig reméltük, hogy a meghívottak fele el tud jönni a
Könyvtárba. De eljöttek, ki kerekesszékkel, ki mankóval,
ki gyalog, mert fontosnak tartották, hogy végre értük, velük
is történjen valami Felsôpakonyon. 

A jó hangulatú alakuló ülésen dr. Chikán Csaba elmond-
ta, hogy milyen jogszabályok segítik a mozgáskorlátozotta-
kat. Elvben, papíron. Sajnos a megvalósítás, a jogszabályok
alkalmazása terén már nem túl rózsás a helyzet. Azokért
még küzdeni kell. Ezért is örömteli számomra, hogy a sok
fizikai és lelki gát, nehézség ellenére ez a néhány ember rá-
szánta magát arra, hogy egy közösséget alkotva fellép az
érdekeiért, a jobb életért, az emberhez méltó körülménye-
kért. dr. Chikán Csaba útravaló jó tanácsként azt mondta:
„Nem kell a csodára törekedni! Lassan, de kitartóan épít-
kezni!” 

Oláh István, az újdonsült egyesületi titkár elmondta, a
felsôpakonyi mozgáskorlátozottak számára is az lenne a
legfontosabb, hogy legyen munka, hogy legyen biztos meg-
élhetés. Minden más csak ezután következhet a fontossági
sorban, hiszen, ha van munkájuk, akkor sokkal kevésbé ki-
szolgáltatottak a mozgáskorlátozott emberek.

Nagy megtiszteltetés és egyben nagy felelôsség is szá-
momra, hogy a Mozgáskorlátozottak Felsôpakonyi Szerve-
zete engem kért fel a védnökségre. Örömmel vállaltam és
ígértem, hogy mindenben segítem, támogatom küzdelmü-
ket. Képviselem érdekeiket az Önkormányzatban és a falu
közössége elôtt is. Már a januári testületi ülésre javaslato-
kat dolgozunk ki, hogy elindulhasson az érdemi munka an-
nak érdekében, hogy Felsôpakony minden szempontból

megfelelô élettere legyen a mozgáskorlátozott embereknek.
Örömteli esemény volt, amikor az alakuló ülésen jelen

lévô Vajvoda Róbertné, a Dentpraxis Kft ügyvezetôje beje-
lentette: a fogászati rendelôben minden fogyatékkal élô em-
ber, tehát a mozgáskorlátozottak, a siketek és nagyothallók,
a vakok és gyengénlátók, valamint az értelmi fogyatékosok
20 százalék kedvezményt kapnak a kezelési díjból. 

Én magam pedig fölajánlottam, hogy akiknek gondot je-
lent a Mozgáskorlátozottak Egyesületének éves tagdíjának
az 1500 forintnak a befizetése, azok helyett vállalom a
2010. évi tagdíj befizetését.

Köszönet a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház
munkatársainak, hogy helyet adtak a rendezvénynek és
munkájukkal segítették az alakuló ülés sikeres megrendezé-
sét.

Oláh István, illetve a Mozgáskorlátozottak Felsôpakonyi
Egyesületének elérhetôségei:

mobil: 06-20-456-1564, e-mail: mozgask@felsopa-
kony.hu

Oláh István a közeljövôben fölkeresi mindazokat, akik az
alakuló ülésre nem jöttek el. Kérem, fogadják ôt szeretettel,
segítô szándékkal megy sorstársaihoz! Fogjanak össze, lép-
jenek be az Egyesületbe, alkossanak erôs, szeretettel teli
közösséget!

Felsôpakony polgárait és a vállalkozókat pedig arra ké-
rem, hogy ki-ki lehetôségei szerint segítse az egyesület
munkáját: jó szóval, erkölcsi kiállással, munkával, tárgyi
eszközökkel, pénzzel. A legkisebb támogatás is segítség.
Segíteni pedig kötelességünk, hiszen a válság nehézségei
általában sokszorosan sújtják a mozgáskorlátozott ember-
társainkat! Figyeljünk oda és segítsünk!

Kempf Károly Ignác - Felsôpakony alpolgármestere
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Egy kedves hagyomány folytatása

Emberségbôl jeles!

Immár negyedik alkalommal került
megünneplésre utcánk névnapja, 2010.
január 10-én Vízkereszt napján.

Idén sem volt hiány a sok finom süte-
ménybôl. Volt olyan remekmû aminek
nem maradt ideje kihûlni sem. Akadt
forralt bor és tea is a termoszokban.

A kellemetlen idôjárás ellenére idén is
sokan gyûltek össze az utcán felállított
terülj-terülj asztalkánk körül.

Utcánk lakóin kívül mások is kíváncsiak voltak erre az eseményre. Körünkben
megjelent Gábor atya és alpolgármesterünk is. 

Minden lakótársunknak köszönjük a lelkes részvételt és a finom étkeket és italokat.
Jövôre ugyanitt… folyt. Köv.

Rusz Attila

„Ne hagyj Ínségemben
Csendtôl-zúzmarásan”

(Tóth M: 77.zsoltár)

Kellemesen érintett közel négyszáz telepü-
lésbeli családot az a jótékonysági akció,
amelynek köszönhetôen, karácsony elôtti
meglepetésként részesültek az Európai Élel-
miszersegély keretén belül, a Vöröskereszt ál-
tal kiosztott tartósélelmiszer- csomagokban. A
Pest Megyei Vöröskereszt dabasi területi cso-
porttitkárának Bartos Sándornénak köszön-
hetôen a helyi Vöröskereszt az évek óta megszokott, általában
százhúsz rászoruló családdal szemben, ebben az évben több,
mint négyszáz családnak tudott lisztbôl, száraztésztából, tejbôl
és cukorból álló csomagot juttatni. A tetemes mennyiségû élel-
miszer településre történô kiszállítása, a jogosultak körének
meghatározása, és végül szétosztása, nem mindennapi feladat
elé állította az abban résztvevôket.

Csak tájékoztatásul írom le, hogy több mint négy és fél ton-
nát tett ki a kiosztott áru, amelyet a budapesti telephelyû Élel-
miszerbankból kellett kiszállítani, rendezni és szétosztani.
Ebbôl 1600 kg liszt, 1140 kg száraztészta, 960 liter tej, 864 kg
cukor volt. Matusekné Dimov Éva polgármester-asszony át-
érezve a dolog fontosságát, azonnal intézkedett és Kovács Zol-
tánt kérte meg a szállítás lebonyolítására, aki a saját teherautó-
jával, ellenszolgáltatás nélkül sietett elvégezni, ezzel is segítve
ezt a humanitárius tevékenységet. Az akció december 15–tôl,
december 23–ig tartott, rendkívüli módon igénybe véve az
igényjogosultság megítélésében, a szétosztásban, valamint a
szükséges adminisztráció elkészítésében résztvevôket, akik ün-
nep elôtt, talán saját családjukat is kissé elhanyagolva, fáradsá-
got nem kímélve dolgoztak a helyi Vöröskereszt titkárának
Czirják Józsefné Esztikének irányításával. A köszönetünk mel-
lett megérdemlik, hogy felsoroljuk a nevüket. Az igényjogosul-
tak kiválasztását, a rendelkezésre álló adatok és információk
alapján a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályáról Kovács
Ilona szociális gondozó, a helyi Vöröskereszt vezetôségi tagja,
Balassa Jánosné Évike, a Szociális Bizottság vezetôje, Oláh Ist-
vánné a helyi Vöröskereszt helyettes titkára, Füzi Marika a he-
lyi szervezet vezetôségi tagja, Czirják Józsefné Esztike Vörös-
kereszt helyi szervezetének titkára és ifj. Erdei Sándor önkor-
mányzati képviselô vállalta magára. Bár a jogosultak körének
meghatározása a lehetô legnagyobb körültekintéssel és alapos-
sággal történt, elôfordulhatott, hogy valaki kimaradt az akció-
ból. Ezért, ha valaki úgy érzi, hogy méltánytalanság érte, az je-
lezze a helyi Vöröskereszt vezetése felé, így elkerülhetô, hogy
az eset a következô években megismétlôdhessen. A szétosztás

nehéz és felelôsségteljes munkáját négy csoport végezte. Füzi
Marika, aki éjjel dolgozott, nappalonként Oláh Istvánnéval
együtt, saját autójával szállította ki a csomagokat. Ugyanezt tet-
te Balassa Jánosné Évike, Sultiszné Sályi Teréziával együtt,
szintén saját autóval. Így szolgált Kovács Ilona is, és nem utol-
só sorban az akció irányítója Czirják Józsefné Esztike, aki férjé-
vel és fiával együtt igazi vezetôhöz méltóan dolgozott, - termé-
szetesen a család autójának igénybevételével,(számára, az éj-
szakai órákra még temérdek adminisztrációs munka is maradt).
A csoportok autóinak feltöltéséhez Balassa János fáradhatatla-
nul hordta a csomagokat, egészen rosszullétéig. Ezek az embe-
rek, azt hiszem jelesre vizsgáztak emberszeretetbôl és se-
gítôkészségbôl. Köszönjük nekik!

Varga Imre

Tisztelettel meghívjuk a 
„SZOMSZÉDOLÁS” 2010.

képzômûvészeti vándorkiállítás
„SZOMSZÉDOLÁS” FELSÔPAKONYON

címû kiállításának megnyitójára 
2010. február 19-án 17.00 órakor

a SZABÓ MAGDA Könyvtár és Közösségi Ház 
nagytermébe

A kiállítást 
Matusekné Dimov Éva 

Felsôpakony polgármestere nyitja meg 
A kiállítás 2010. február 28-ig tekinthetô meg.
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Ha itt lettél volna

KARÁCSONYI AJÁNDÉK KÖNYVEK

láthattad volna, ha itt voltál, akkor részese voltál annak,
Kedves Olvasó, hogyan ünnepeltük a Karácsonyt és az új év
kezdetét a katolikus templom háza táján.

Betlehemezés

Mindenekelôtt egy régi hagyomány felelevenítésérôl szeret-
nék tudósítani! December 20-án, vasárnap Tóthné Ledniczki
Teri néni, hitoktató felkészítésével és vezetésével a hittanos

Karácsonyra nagyon sok ember kap ajándékba könyvet. Én
is, mindig rendkívüli örömmel veszek egy-egy ilyen könyvet a
kezembe. Már az is izgalmas, hogy ki milyen könyvet adott
nekem. Ez elárul valamit abból, amit tudnak rólam az embe-
rek, elárulja, hogy mit gondolnak rólam, milyen gondolkodá-
súnak és ízlésvilágúnak tartanak mások. Még csak ezután jön
a könyv tartalmának érdekessége.

A kakucsi Liebner család c. helytörténeti könyv számomra
a világirodalmat és katolikus gondolkodású emberek irodal-
mát pontosította. Ugyanis ez a könyv feltárja azt a családi hát-
teret, mely Rónay György írónknak jutott a két háború közti
idôben.

Az én iskolás koromban klasszikus, már-már visszautasítha-
tatlan tétel volt: A lét meghatározza a gondolkodást. Pl. a sze-
gény ember mindig borongós, bús, rossz kedvû lesz stb. Azt
azért már régebben is lehetett látni, hogy ez nem így van.
Annyi vidám, jókedvû, a falusi egyszerû életben is egészséges
lelkületûvé nôtt embert lehetett látni, szinte többet mint mosta-
nában, a viszonylagos jómódban élôk körében. Nos ezt lehet
megfigyelni, akár elemezni is, Rónay György írói alakjában.

Hát neki aztán nyomorúságos gyermekkor jutott. Édesanyja
házasságon kívül foganta ôt, nôs embertôl. A család, nagyapja
azt az embert elüldözte maguktól, de a saját családjától is. Az
édesanyját hozzáadták hamarjában egy, a nagyapa összekötte-
tési körében felhajtható, fiskális emberhez. De ez csak addig
kellett, míg neve lett a gyermeknek. Utána ôt is üldözték, mert
kiderült róla, hogy kommunista érzelmû és gondolkodású. Az
új házastárshoz ugyan váltig ragaszkodott az édesanyja, lett is
egy kistestvére, ám az is meghalt gyerekként, vérzékenység-
ben. Az anya is meghalt tüdô betegségben, pedig, ha magasla-
ti levegôre viszik, lehet, hogy meggyógyult volna. Bizonyára
pénz is lett volna hozzá. Mégsem tették, hagyták meghalni, ár-
vát hagyni. Az árva a mostohaapával tartott, ô taníttatta a gö-
döllôi premontreieknél, majd egyetemen, hogy francia-ma-
gyar szakos tanár lehessen belôle. És ez az ember ilyen családi
háttérrel igazán jó katolikus egyén, és nagyszerû költô lett.
Sok szép istenes verset is írt. Gyermekkori élményeit kiírta
magából. Nem olyan nagy keserûséggel, mint gondolnánk. Az
összes irodalmi tevékenysége inkább a mély humanizmust,
emberségességet hirdeti.

Ezeket olvasni, ezeken elgondolkodni, megtudni, hogy Ró-
nay György a szûkebb pátriám területérôl származott, ez ne-
kem nagy felfedezés volt.

A mi 20. századunk c. fotókkal gazdagon ellátott kötet se-
gített számba venni, hogy valójában mik is voltak a fontosabb
események az elmúlt században. Ha ez a könyv ifjú nemze-
dékkel gazdag családba is eljutott, ott még fontosabb szerepet
tölthetett be. Megdöbbenek sokszor, ha azt látom a mai iskolá-
sokon, hogy kevés fogalmuk van az elmúlt szocialista rend-
szerrôl. Pedig az még jelenlegi helyzetüket is meghatározó va-
lóság volt, és hatásában ma is létezô valóság. Nos én éppen
nem a politikai vonásokat vettem elôször szemügyre, hanem a
pl. az Egerszegi Krisztináról szóló részletet. Mindössze egy
oldal. Megvallom én nem vagyok szurkoló semmiféle sportág-
ban. Engem az ember nyûgöz le, aki nagyszerû teljesítmé-
nyekre képes, és mindig kedves, megnyerô egyéniség. Bármi-
kor ilyennek mutatkozott TV-ben, újságban egyaránt. Mosta-
nában néhányszor katolikus orgánumokban is megjelent, sze-
retik ôt meginterjúvolni a nagycsaládosok között, mert való-
ban a nagycsaládosok közé tartozik. Meg is vallja egy helyen,
hogy olyan emberek táborába tartozónak érzi magát, akik a
családi értékeket, a nevelést stb. fontosnak tartják. Szeren-
csémre van egy másik nagyszerû kiadványom is a sportolók-
ról. Jocha Károly Ötkarikás beszélgetések - Szöul elôtt c. kö-
tete az aranyérmes olimpikonjainkat szólaltatja meg. Itt már 4

oldalnyira terjed a
Krisztinával való
beszélgetés anyaga.
Maga a cím is meg-
nyerô: Jó érzés,
hogy ismerhettem
Balczó Andrást. Íme
még most is másra
tereli a figyelmet.
Ebbôl szó szerint is
idézek néhány sort.
A riporter itt a víz-
zel való kapcsolatá-
nak a kezdeteirôl is
érdeklôdik. A nagy
olimpikon erre a kö-
vetkezôket mondja:
„...óvodába jártam.
Négy éves voltam,
amikor egy fiatal
ember úszótanfo-
lyam szervezése ürügyén toborozta a gyerekeket. Mivel a szü-
leim fontosnak tartották, hogy mielôbb tanuljunk meg úszni,
ezért Klári nôvéremmel mindkettônket beírattak. Kiss Miklós-
nál tanultunk. Ez a „tanulás” nálam az elsô idôkben leginkább
csak a vízben ücsörgést jelentette. Miki bá’ azzal is bizonyítot-
ta, milyen jó edzô, hogy soha nem sürgetett, nem erôltette a
vízre szállásomat. „Egyszer úgyis megjön a kedve, onnan
kezdve nem kell többet nógatni.” – Ez volt az alapelve és ez
nálam tökéletesen be is jött.

Van min elgondolkodni olyan szülôknek, akiknek a gyerme-
ke nem és nem akar valamit, ami pedig mint lehetôség ott len-
ne elôtt. Nem egyforma mindegyikünk sorsa adottságaink azo-
nossága ellenére sem.

Csak néhány morzsa abból a gondolati gazdagságból, amit a
könyvek nyújthatnak az embernek. 

Tisztelettel: Hefler Gábor plébános
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gyerekek, tizennégyen betlehemezni indultak. Volt köztük
elsôs és nyolcadikos egyaránt. A hó és a -6 fokos hideg se vet-
te el a kedvüket, nagy örömmel és izgalommal járták végig a
címeket, bár a „túra” második felében néhány kivétellel már
inkább autóval mentek volna tovább. Azokhoz a házakhoz lá-
togattak el, akik elôzetesen jelezték, hogy szívesen látnák
ôket. És valóban: nagy-nagy szeretettel fogadták a gyermeke-
ket. Reményeink szerint a hagyomány folytatódik majd a
jövôben. Aki szeretné, ha meglátogatnák a betlehemezô gyere-
kek, már Mikulás tájékán jelezze.

Hála és köszönet Szirbik Lászlónak, aki megkeresett ennek
a szép, de Felsôpakonyon évtizedek óta csak szunnyadó ha-
gyomány felélesztése érdekében.

Karácsonyi elôkészületek

Másnap, hétfôn került sor a
fenyôfa állításra, illetve a templom
karácsonyi díszbe öltöztetésére –
aki az ünnepekben eljött a szent-
misére, az megcsodálhatta. Köszö-
net érte minden segítônek. Meg-
jegyzem, a gyermekek részérôl a
készülôdés fénypontja (amelyre
már elôre készültek) a jól megér-
demelt, Kati néni vezetésével el-
készített melegszendvicsek elfo-
gyasztása volt.

Immár hagyomány, hogy az adventi vasárnapokon egy-egy
család gyújtja meg az adventi koszorú gyertyáit, ami egy kissé
családiasabbá teszi ezeket a decemberi szertartásokat. A gyer-
tyagyújtásra felkért családoknak pedig örömöt és megtisztelte-
tést jelent ez a kis szerepvállalás.

Ünnepi szentmisék gyermekek mûsorával

Az éjféli szentmisét ismét az iskolások mûsora vezette be.
Kedves volt és mozgalmas, még hang- és fénytechnikai ele-
meket is bevetettek! A mûsor szereplôit Pataki Rozika tanárnô

készítette fel. Az éj-
féli misén ismét
zsúfolásig megtelt a
templom (ebben az
évben másodszor),
ami felemelô lát-
vány és érzés volt.
Karácsony másnap-
ján, a mise elôtt az
óvodás hittanos kis-
gyermekek mutat-
ták be mûsorukat Bánki Erzsike óvónô vezetésével. Aranyo-
sak voltak és megható volt látni ôket, ahogy kis segítséggel el-
mondták szerepüket.

Mindhárom karácsonyi szentmisén az énekkar is kitett ma-
gáért: igazán szépen, a gitár kíséretnek köszönhetôen könnye-
debben, és mégis ünnepélyesen énekelték el az énekeket.
Hosszú évek heti gyakorlásának eredményeképpen rendszere-
sen hangulatosabbá és színvonalassá teszik a (fôleg ünnepi)
szentmiséket.

Internetes elérhetôségek

Végezetül ismét (és még jónéhányszor a jövôben) szeret-
ném felhívni a figyelmet a templom internetes elérhetôségeire.
Négy honlapon is (reményeink szerint) naprakész, korrekt in-
formációkból lehet tájékozódni: www.felsopakony.hu,
www.pakony.hu, www.kempfkaroly.hu, www.miserend.hu.
Az elôbbi két esetben az egyházak almenüben, Kempf Károly
úr honlapján a közérdekû rovat egyházak almenüjében lehet
kiválasztani a katolikus templomot, a negyedik honlapon pe-
dig a fôoldalon a település keresôben kell „Felsôpakony”-t be-
gépelni. A honlapokon a misék kezdési idôpontján kívül az
egyes ügyek intézésére vonatkozó információk is találhatók,
valamint rövid ismertetô a templom történetébôl.

Akivel személyesen még nem találkoztunk, Hefler Gábor
atya és valamennyi munkatársa nevében boldog, egészségben
és jólétben gazdag új évet kívánok!

Pethô Imre

Ismeretlen szerzô éneke
Ez a világ többé nem az én világom.
Boldog hit szemekkel a másikat látom.

Krisztus járt a földön ô mutatott rája

Nézd, ez a szenvedôk örök szép hazája.

E földön itt nincs otthonom, itt lelkem nem pihen.
Ahol a bûn, Sátán kísért – vágyódom innen el.

Az én hazám messze túl van, a csillag tengeren

Ahol királyi székében ül az én Mesterem.

Felhasznál Téged is eszközül, add át magad Neki.
A búsongó szenvedôknek könnyét letöröli.

Ha itt követed híven ôt, habár zúgott az ár

A mennyben vár majd Tégedet, mint nagy dicsô Király.

(Elhangzott a református gyülekezetben, 

a szolgálók karácsonyán, Nagy Gyuláné Panni néni 

elôadásában.)

GYÜLEKEZETI ANYAKÖNYVI HÍREK

2009-ben templomunkban:

Házasságát megáldatta:
Magyari Zsolt és Illés Kinga

Megkereszteltük:
Lakatos Lóránt 
Péter-Negro Aténa Gertrúd
Kiss Erika
Kiss Ferenc
Pál Enikô
Sinkó Norbert
Sinkó Nikoletta
Tanyik Leon Michael gyerekeket.
Lôrincz Sándor felnôttet.

A temetô ravatalozójából búcsúztunk és
Eltemettük:
Balogh Imre 78 éves
Zoboki Miklós 68 éves
Zoboki Miklósné Tekes Erzsébet 61 éves
Polgár Aranka 78 éves gyülekezeti tagjainkat.

/Kivonat az óévi gyülekezeti jelentésbôl: Vizi János lelkipásztor/
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Darumadár Nyugdíjasok
decemberi pillanatai

Vigyázzunk a gyermekekre!
A „nagyszülôs-unokás” programok keretében szeretnénk

mi, nagyszülôk is javasolni, kérni valamit. Nem is magunknak,
hanem unokáinknak, dédunokáinknak és azoknak, akik még
meg sem születtek.

Nem akarok a dohányzás ártalmaira kitérni, akár az aktív,
akár azt akaratán kívül elszenvedô, passzív „élvezô-jérôl” van
szó, ezt már elôttem sokan mások, hozzáértôbbek, szóban és
írásban egyaránt kifejtették több-kevesebb sikerrel. Ha csak a
falunkban szétnézünk, akkor itt is tapasztalhatjuk a súlyos kö-
vetkezményeket. Gondolok itt a tüdô-, szív- és érrendszeri be-
tegségekre. Bár az értelmes felnôttnek lehetôsége van a mérle-
gelésre és döntését saját hasznára, vagy kárára szabadon meg-
hozhatja, de ahhoz nincs joga, hogy mások, és különösen gye-
rekek egészségét a legcsekélyebb mértékben is veszélyeztesse.
Ezeknek a gondolatoknak a jegyében mi csak azt kérnénk,
hogy a játszótér területén ne gyújtson rá egyetlen rövidebb,

vagy hosszabb ideig ott tartózkodó gyer-
meket kísérô szülô, nagyszülô, vagy akár-
milyen célból oda betérô személy. Az a te-
rület a gyermekeké, és egészségük védel-
mében legyen az a terület füst- és csikk-
mentes. Kérésünk lakótársainkhoz csupán
ennyi, és ennek teljesítése senkinek semmi-
be nem kerül. Együttmûködési készségüket

elôre is tisztelettel köszöni a „Darumadár Nyugdíjas Egyesü-
let” minden tagjának nevében:

Lôrentei Erzsébet 

U.i
Ha az Önkormányzatnak lehetôsége lenne egy figyelemfel-

keltô táblát kihelyezni, akkor talán azok sem gyújtanának rá,
akik ezt a cikket véletlenül nem olvasták. Egy ilyen tábla a ku-
tyák esetében már bevált!

Dec. 1-jén a Radnóti Miklós irodalmi
esten több nyugdíjasunk élvezte a mûsort.

Dec. 3-i klubnapon vezetônk, Lôrentei
Erzsike ismertette a 2010. évi üdülési le-
hetôségeket a gyógyvizeinknél, majd
Borbála és Ferenc nevû tagjainkat verssel
köszöntötte versmondónk Jucika. Az ün-
nepeltek nagyon sok-sok finom sütivel és
itókával lepték meg tagságunkat. Sokat
beszélgettünk, nevetgéltünk, pozitív ener-
giával feltöltôdve sétáltunk haza.

Dec. 8-án több tagunk vett részt az V.
Téli tárlat megnyitásán, ahol Fegyó Béla minden képet bemu-
tatott és az alkotókról is mondott néhány kedves, fontos infor-
mációt. Agócsné Polgár Aranka és tanítványai szép zenés mû-
sort adtak elô. Külön öröm számunkra, hogy klubtársunk Ger-
gely Mihályné képei is szerepeltek a kiállításon. Büszkék va-
gyunk Margóra!

Dec. 10-én klubnap volt, a 28-ra tervezett évzáró bálunkra
ill. az elôtte megtartandó éves közgyûlésünkre készülôdtünk
már, és dec. 30-ra Nagyné Pál Tünde az interneten talált ked-
vezô feltételekkel lehetôséget nekünk - nagymamás, unokás -,
hogy a Fôvárosi Nagycirkusz Gálamûsorát megnézhessük. 51
jegyet szerzett tagságunknak, ezen a napon már a jelent-
kezôket is felírtuk.

Dec. 17-én klubnapunk a pincében volt, ekkor a dec. 28-i
bálunk szervezését és az évzáró közgyûlés forgatókönyvét be-
széltük meg, majd összeszedtük a cirkuszi belépôk árát, amely
nagyon kedvezôen alakult, köszönjük Tündének.

A karácsonyt mindenki szorgos sütemény sütéssel, unokák
felvigyázásával, ajándékozással és a családdal töltötte. Az
eszem-iszom karácsonyt legyôzve, eljött a várva várt ünnepsé-
günk, melyre mindenki készült. Tóth Zoli volt az anyagbe-
szerzônk, és támogatóink sora ifj. Mózsik Andrással bôvült,
aki finom naranccsal lepte meg klubtagjainkat. Nagyon kö-
szönjük Neki!

Dec. 28-án a közgyûlésünk 4 órakor kezdôdött, s a hivatalos
rész után, bállal folytatódott az este. Kedves meghívottjaink
közül sajnos fô támogatónk és felesége nem tudott megjelenni,
sajnáljuk, s nagyon hiányoztak. Megnyitóként énekkarunk vi-
dám nótacsokorral alapozta meg a hangulatot. Agócsné Polgár
Aranka és tanítványai aranyos, zenés mûsort adtak elô, ezután
a gyáli Nyugdíjas Klub énekkara nívós mûsorral kápráztatott
el mindenkit. Tagságunk csatlakozott az énekkarhoz, mindenki
dúdolgatott, majd énekkarunk egyik tagja fergeteges, humoros
számot adott elô, amin jót derültünk, jól megalapozták a
kezdôhangulatot. Mindenki jól érezte magát, finom volt a va-
csi, a sütik. Nagy örömünkre tagjaink nem széledtek szét ko-
rán, jó volt a hangulat, jól éreztük magunkat, többségünk ma-
radt éjfélig, a zárásig. 

29-én sokan jöttek segíteni a rendrakásban. Köszönjük!
Dec. 30-án 1/2 2-kor indultunk külön busszal – Szilveszter

Lajossal – a Cirkuszba. Gyönyörû három órás elôadást néz-

Köszönetnyilvánítás

Mindazoknak, akik fiunk, 
ifj. Tóth Kálmán

temetésén részt vettek és enyhítették
bánatunkat, ezúton mondunk

köszönetet.
id. Tóth Kálmán és családja

Köszönet!

Köszönöm mindenkinek, aki elkísérte utolsó útjára férjemet, 
Kalmár Sándor Márkot, és az emlékezés virágait elhelyezte sírhelyén.

Köszönettel: Kalmár Sándor Márkné

Köszönöm a felsôpakonyi háziorvosnak, Dr. Borbély Istvánnak 
a balesetnél nyújtott lelkiismeretes segítségét!

tünk végig, színvonalas mûsor volt. Irigykedtünk a tornászok
hajlékonyságára, rugalmasságára, mozgékonyságára, ami szin-
te mindnyájunknak kezd egyre nehezebb lenni, de ez van. Fel-
dobódva a színes mûsor után hazajöttünk és készülôdtünk a
szilveszterre. Eljött az év vége, mindenkinek és fôleg minden
Felsôpakonyinak klubunk nevében BOLDOG ÚJ ÉVET KÍ-
VÁNUNK! Ha nem lesz rosszabb, mint tavaly, akkor bírni
fogjuk, reménykedünk, várjuk az újabb kihívásokat az élettôl,
s próbálunk együtt klubtársainkkal egy kis vidámságot, kikap-
csolódást adni. Kívánom, hogy még több és még jobb progra-
mokon tudjunk részt venni közösen 2010-ben is. 

Kovácsné Németh Ilona
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Ünnepi dzsessz – túl jó

Honlapunkon mindig friss információkkal várjuk: http://konyvtar.felsopakony.hu
Nyitva tartási idô: Hétfô: 08 – 18; Kedd: 08 – 18; Szerda: 08 – 16; Csütörtök: 08 – 18; Péntek: 08 – 18.

Még ki sem hevertük a karácsonyi vacsorát, még föl sem
eszméltünk az ünnepi áhítatból, máris újabb próbatétel várt re-
ánk – december 26-án az esti órákban dzsesszkoncertre vol-
tunk hivatalosak a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház
klubtermébe, ahol a plakát és a pakony.hu portál ígérete sze-
rint a gyertyafényes asztalok, pogácsa és egy pohárka bor mel-
lé, hangulatos zenei élményre számíthattunk. S mindezt in-
gyen! Csak úgy!

Ha érezték már úgy, ha Önökkel is megtörtént már, hogy el-
mentek egy rendezvényre, és az el-
vártnál annyival többet kaptak, hogy a
végén zavartan, szinte szégyenkezve
néztek körül, mintegy bizonyosságot
keresve, hogy mások is így vannak-e
ezzel, akkor már tudják, hogy milyen
is volt a koncert. Az ember úgy érzi,
kért egy szelet kenyeret, s helyette
gazdagon terített asztal várja. Furcsa
egy helyzet, annyi bizonyos! A helyi-
ségben asztalok, fehér terítô, pogácsa,
édes sütemény, pár szem gyömbéres
szaloncukor, poharak, ásványvíz és
természetesen egy-egy bontott üveg
chardonnay – mint utóbb kiderült, Ta-
más Tamás ajándéka. Afféle drinkbár érzet: félhomály, színes
fények, pislákoló apró gyertyák szórják tompa fényüket. A lát-
vány már önmagában is elôrevetít egy hangulatot. Erre teszi
fel a koronát két fiatal zenész, akik a néhány hete létrejött Gin-
ger duót alkotják. Megszólal a zene.

A pódiumon: Kolipka Éva és Horváth Károly. Fiatalok, te-

hetségesek. Nagyon tehetségesek! A lány énekel, hangszíne
sötét, öblös, dús alt, a magasabb fekvésben kissé karcos, de
pontos, és minden számban hallhatóan a tökéletességre törek-
szik. Valójában nem is nekünk, hanem magának vagy inkább
mindenkinek, a dal öröméért énekel, élvezi az elsôtôl az utolsó
hangig, s ez bennünk, a közönségben rezgéseket kelt, harmo-
nikus rezgéseket. Aztán ott van a zongora, Horváth Karesz is-
teni zongorajátéka. Ujjai játszi könnyedséggel siklanak a bil-
lentyûk felett, kedvünk támadna megszámolni az ujjait, nincs-

e valami turpisság a dologban. A zene
hozzásimul az énekhez, az ének ráfek-
szik a zenére, csónakként ringatózik,
akár egy hajó a tengeren. Évi hangja
betölti a termet, Karesz improvizatív
futamai körülcsobognak bennünket.
Körülölel az ünnep.

Alig kezdôdött el, és máris vége.
Egy órányi forró muzsika, szving, bo-
szanova és szamba, dzsesszben elbe-
szélve. A végére még egy-két ráadás,
közte egy magyar dal, mikrofon nél-
kül: Most élsz. Aztán tényleg nincs to-
vább. Valaki felkapcsolja a mennyeze-
ti világítást, innen már nincs visszaút.

Még beszélgetünk kicsit, felfaljuk a maradék sós és édes süte-
ményt, és rájövünk, hogy a gyömbéres szaloncukor az angol
ginger szót teszi ehetôvé. Összeszedelôdzködünk és hazaté-
rünk a maradék halászlé és a bejgli mellé. Magunkban és egy-
másnak bólogatunk, mi szerencsés kevesek: jó volt. Túl jó.

Boros György

SZOLGÁLTATÁSOK:
Fénymásolás és nyomtatás:

A/4-es lap: 20 Ft/ oldal; dupla oldal 30 Ft/lap
A/3-as lap: 30 Ft/ oldal; dupla oldal 45 Ft/lap

E-Magyarország Pont hozzáférés a nyitva tartási idôben. Minden
megkezdett félóra 50 Ft. Havi bérlet (naponta 1 órát délelôtt, egy

órát délután foglal magában): Diákoknak 300 Ft/hó, 16 éves kortól
500 Ft/hó, nyugdíjasoknak 200 Ft/hó, 70 év felett ingyenes.

Fax: Elsô oldal 280 Ft, további oldalak 180 Ft/oldal. 
Fax fogadás: 60 Ft/oldal

Szerkesztés, tördelés és gépelés: Megkezdett oldalanként: 300 Ft.

ÁLLANDÓ SZOLGÁLTATÁS

Hétfô 09.30 – 10.30 óráig.
Falugazdász fogadóóra 

Tartja: Nagyszegi Imréné; Mobil: 06 30 461 7863
Hétfô 14.00 – 16.00 óráig.

Ügyvédi fogadóóra
Tartja: Dr. Viola Enikô; Mobil: 06 20 941 68 28

Hétfô 15.00 – 18.00 óráig.
Víz és csatornadíj ügyfélszolgálat Tartja: Kurucz Edit

Minden hónap elsô hétfôn 14-16 óráig és
harmadik hétfô 16.00 – 18.00 óráig.

Körzeti Megbízott fogadóóra
Tartja: Bodzán Lajos r. zls.

Mobil: 06 30 513 7348

Minden hónap második csütörtök 09.00 – 11.00 óráig.
A.S.A Magyarország fogadóóra

SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK

Hétfô 10.00 – 11.00 óráig.: Baba-mama klub
Vezeti Rudasné Szalay Orsolya

Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.

Hétfô, Péntek 16.00 – 18.00 és Kedd 17.00 – 18.00 óráig.
Hip-hop tánc

Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.

Kedd 15.00 – 16.00 óráig.
Akrobatikus Rock and Roll

Vezeti: Pál Ágnes. Jelentkezni lehet: 06-30-407-58-42

Szerda 10.00 – 10.30 óráig.
Pöttöm torna. Vezeti: Ecsôdi Beatrix

Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.
400 Ft/ alkalom!

Csütörtök 15.00 – 17.00 óráig.
Daru Madár Nyugdíjas Klub

Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.

Péntek 18.00 – 19.00 óráig: Hastánc
Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.

Szombat 15.00 – 16.00 óráig: Hastánc kezdôknek
Információk: 06 20 966 8218

Vasárnap 16.00-18.00 óráig.
Bibliáról szóló diavetítés

Vezeti: Fábián Gábor
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EGYETEMES IMAHÉT
a Református Gyülekezetben
„… erôt kaptok, amikor eljön hoz-

zátok a Szentlélek, és tanúim lesz-
tek…” (ApCsel 1,8)

A Felsôpakonyi Református Temp-
lomban 2010. január 25-30-ig es-
ténként 18 órakor Krisztus tanúi
legyünk összefoglaló címmel - szólal
meg Isten Igéje, minden alkalommal
más vendég igehirdetô által. Az al-
kalmak végén állófogadásos, kötet-
len beszélgetéssel lévô rövid szere-
tetvendégség lesz egy tea és néhány
falat sós és édes sütemény mellett.
Vasárnap délelôtt 10 órakor úrvacso-
rai istentisztelettel fejezôdik be az
imahét.

Minden kedves érdeklôdôt szere-
tettel hívunk és várunk!

KARÁCSONY A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEKBEN
Ha megkérdeznénk a ma emberét,

hogy mit ünnepelünk karácsonykor, bi-
zonyára azt a választ kapnánk, hogy ez a
„Szeretet ünnepe”. Valóban, karácsony-
kor figyelmünk és szeretetünk különbözô
jeleivel tüntetjük ki egymást. Azt azon-
ban már kevesen tudják, hogy Isten
elôbb szeretett minket, mert karácsony-
kor Megváltót adott ennek a világnak.
Így mi vagyunk azok, akiket Isten meg-
ajándékozott az ô Fiával, hogy nekünk
örök életünk, üdvösségünk legyen. Az
adventi idôszak az Úr Jézus érkezésére
hangol rá, lélekben való felkészülés az ô
megszületésére. 

Ebben a lázas várakozásban és felké-
szülésben teltek az adventi hetek a
Felsôpakonyi Református Gyülekezet-
ben is. December 13-án, advent második
vasárnapján a „Szolgálók karácsonyán”
voltunk együtt. Szeretettel hívtuk és vár-
tuk mindazokat a gyülekezeti tagokat és
családjukat, akik gyülekezeti életünkben
valamilyen konkrét feladatot ellátnak,
azaz szolgálnak. Jó volt együtt dicsôíteni
az Urat énekekkel és szavalattal és várni
Isten hozzánk intézett szavát mind a lel-
kipásztorunkon, mind a szépen elkészí-
tett Bibliai idézettel ellátott (igés) kártyá-
kon keresztül. Az est szeretetvendégség-
gel ért véget: virsli, tea és sütemények
felszolgálásával és jóízû elfogyasztásá-
val.

Hittanos gyermekeinkkel már novem-
berben elkezdtük a készülôdést: szavala-
tokat, karácsonyi énekeket és két jelene-
tet választottunk ki. A jelenetek címe:
„Karácsonyi hangjáték” és „Karácsonyi
erdô”. A jeleneteket és szavalatokat válo-
gatták és betanították: Vizi János lelki-
pásztor, Fülöpné Sólyom Erzsébet és
Szabó Magdolna. Gyermekeink jól isme-
rik a karácsonyi történetet, úgy ahogy az
evangéliumokban le van írva, de külön
öröm volt számukra, hogy ezt el is játsz-
hatták. Ott volt szívükben a vágy, hogy
József, Mária, Napkeleti bölcsek, pászto-
rok, angyalok, hírnök, fogadós szerepé-
ben lépjenek fel.

A „Karácsonyi erdô” címû jelenetben
az állatok – egy süni, maci és két nyuszi
tudomást szereznek arról, hogy a faluban
az emberek már ünnepelnek, és ez a leg-
nagyobb ünnep a számukra. Elhatároz-

zák, hogy ôk is megünneplik. Mézeska-
lácsot sütnek, és ezzel megajándékozzák
a templomban összegyûlteket.

Köszönetet mondunk azoknak a
felnôtteknek, akik hozzásegítettek, hogy
hangulatosabb legyen az elôadás: Durkó
Évának - a díszletekért, Polgár Aranka
tanárnônek – a hangszeresen elôadott
énekek betanításáért és kíséretéért, Hal-
mavánszki Lászlóné Zsuzsának – a mé-
zeskalács elkészítéséért, és Kézi Mihály-
nénak – a jelmezekért. Továbbá köszöne-
tet mondunk azoknak a gyülekezeti tag-
jainknak, akik adományaikkal hozzásegí-
tettek a szeretetcsomagok elkészítéséhez,
mely Fitos Róbertné Ibolya és Kézi Mi-
hályné Erzsike munkáját dicséri. A mû-
sor végén a jelenlévô gyermekeknek és
idôs, özvegy gyülekezeti tagjainknak
egy-egy csomagot nyújtottunk át. 

Szívbôl örültünk azokkal az emberek-
kel, akikkel együtt ünnepelhettük kará-
csony ünnepét december 25. és 26-án a
templomban, a gyülekezet úrvacsora kö-
zösségében.

Az ünnepek elmúltak. Lassan vissza-
tértünk a megszokott hétköznapokba.
Egyet azonban ne feledjünk el: az év
minden napján vigyük magunkkal Isten
szeretetét!

(Szabó Magdolna presbiter)

Tanács új esztendôre
Életfánkról ismét lehull
Mint ért gyümölcs, egy esztendô.
Titkok ajtaja kitárul:
Vajon mit hoz a jövendô?

Lesz-e béke és megértés
Emberek közt a világon?
Átszegzett kéz magához hív,
Téged, engem, hogy megáldjon.

A gyorsan tûnô idôvel
Mennyi minden megváltozik.
De az Ige ezután is,
Bennünk és köztünk lakozik.

Tárd ki hát a szíved Néki,
Még ez órában nem késô.
Hordozzad Megváltód híven,
Míg eljô napod, a végsô.

Teremj addig sok gyümölcsöt, 
Amíg azt nem mondja: Elég!
Végezd munkád hûségesen,
Míg az Éden jön majd feléd.

Múló idô azt kopogja,
Nemsokára nyílik ajtó:
Belép a világba ismét
Jézus Krisztus a Megváltó.

Addig pedig harcolj tovább,
Bízva-bízz és küzdve-küzdjél,
Bölcsen szolgálj és szeressél,
Igéjében elmerüljél.

Engedjed, hogy fogja kezed,
Vezessen egy életen át,
Míg a hitharcodnak végén
Elnyered majd a koronád!

Szikszai János



A legmagasabb kapcsolódás szimbóluma! A földi
minôséget égi minôséggé emelô teremtés lehetôsége!

A magyar hagyomány számtalan elnevezést használ ôsei
csillagútjára. Nevezik Lelkek Útjának, Országútnak, Isten
Útjának, Szalmahullajtó Útnak, Jézus Krisztus Útjának,
Csillagösvénynek, Madarak Útjának, Életfának, Égig érô
fának, a Hadak Útjának, és még folytathatnánk.

A csillagképek körén a Bika és Skorpió, valamint az Ik-
rek és Nyilas kettôsét köti össze. A látszólagos két-ségbôl
egységet varázsol. Az egység megteremtéséhez a beavatók,
vagyis az Orion(Nimród) és a Kígyótartó segítenek. A téli-,
nyári Napforduló világtengelye a Tejúton van. Ma már elke-
rülhetetlen fontosságúvá vált az égi kapcsolat felvétele. Ez a
legnagyobb s legnehezebb feladatban, a sugárzó szeretet ál-
lapotába kerülésében van. 

Mostani témámat nem véletlenül választottam. 
Január 4-én, 5-én a Nap és még néhány bolygó a Nyilas

csillagképben járt, mely nekünk magyaroknak különösen
fontos, hiszen a magyarok vezérlô csillagképe. A hónap ele-
jén a Nap, a Vénusz és Merkúr együttállásban volt a Lant
csillagkép legfényesebb csillaga, a Vega alatt. Ez az együtt-
állás azt mutatta, hogy a belsô világunkban, a hétköznapi
életben is rá tudunk hangolódni, és képessé válhatunk a cse-
lekedeteinkkel harmóniát teremteni. Lehetôség nyílik egy
belsô ráhangolódás és tudatosítás által az Univerzum rezgé-
sének érzékelésére. Jelentôsége, hogy ez az együttállás a
Tejúton van. A Tejút egy magasabb rezgésszintû minôséget
képvisel. Problémáinkon szeretettel lehet felülemelkedni.
Aki nem képes erre, ragaszkodik a régi megszokott már
nem mûködô módokhoz, az egyre nagyobb lehúzó erôt,
egyre nagyobb súlyokat fog érezni. Az elengedés mûvészete
viszont abban tud segíteni, hogy kilépve a régi sémákból be
tudjuk engedni az újat. Ez persze elôször járhat fájdalom-
mal, szenvedéssel, de tudatosítani kell, hogy ami jön sokkal
szabadabb és fénnyel teli.

Szilveszterkor éppen éjfélkor Magyarországról nézve a
Szíriusz (Tejút egyik oszlopa) és a Hold együttálltak. Aki
foglalkozik az ôsmagyarsággal, az Arvisúrákat ismerôknek
nem kell bemutatni a Szíriusz és a Magyarság kapcsolatát,
de aki ezt nem ismerné, az interneten talál anyagot róla. Te-
hát nekünk magyaroknak az újév kezdete valami új kezdete
itt a Földön.

Kicsit a számmisztikába bepillantva 2010 a lehetôségek,
kreativitás és bôség éve. Természetesen ez nem jelenti,
hogy ülök karba tett kézzel és a gazdagság és a szerencse fe-
lém fog rohanni. Figyelmeztet, hogy régebbi vágyaink és el-
képzeléseink most némi munkát és energiát belefektetve
meg tudnak valósulni.
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A Tejút az isteni erôk, energiák útja
Ha valakiben valamiféle gátlás, félelem lépne fel, a kris-

tálygyógyászatban jól ismert ásványok segíteni tudnak ezek
feloldásában.

Például:
● félelem a jövôtôl; Tektit 
● félelem általában; Aventurin, Borostyán, Obszidián,

Opál, Napkô, Turmalin
● gátlások leépítése; Kalcedon, Gránát
● feszültségek általában; Ametiszt, Aventurin, Jáspis,

Füstkvarc

A kristályok általában ásványbörzéken legolcsóbban
megkaphatók. Néhány kristálybolt is elérhetô áron forgal-
maz különféle öngyógyításra, önfejlesztésre használható ás-
ványokat. Érdemes néhányat beszerezni. Ha valaki ezt eset-
leg „vajákosságnak” hiszi, attól még mûködik, ki lehet pró-
bálni. Természetesen nem kell vagyonokat rákölteni, de né-
hány száz forintból lehet a bennünk mûködô energiákat se-
gíteni és gyógyítani.

Sok szeretettel kívánok eredményes évkezdést és önma-
gukkal való törôdést a jövô sikeresebb megvalósulásához.

Kérdéseiket továbbra is várom: milli01@freemail.hu
Ujjné Nicolette
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Rövid beszámoló az V. Téli Tárlatról

Egy szép adventi este emlékére

Az Agóra novemberi számában dec. 19-én 17 órára meghir-
detett Karácsonyi koncert - Agócsné Polgár Aranka, Metzker
Pál és a Kodály Zoltán Zeneiskola kihelyezett tagozata tanuló-
inak közremûködésével - a Szabó Magda Könyvtár és Közös-
ségi Házban egy igazán szép és meghitt estével ajándékozta
meg a koncertet meghallgató közönséget.

A pódium ízléses karácsonyi dekorációja, a sarokban feldí-
szített fenyôfa, továbbá azon a napon az idôjárási viszonyok is
igazán karácsonyi hangulatot teremtettek, hiszen a csaknem
egész napi havazás szép csillogóvá
varázsolta a fákat és ami addig
szürke és csúnya volt, szép tiszta
fehérre változtatta.

A zeneiskolás gyermekek ünnepi
ruhában és izgalommal várták azt a
pillanatot, amikor felkészültsé-
gükrôl számot adhatnak a tisztelt
közönségnek.

A hallgatóság nagy tapssal és
szinte tapintható szeretettel jutal-
mazta a kis közremûködôk minden
egyes produkcióját, és ezt a szere-
tetet és megbecsülést a Közösségi
Ház egy-egy szerény ajándékkal is
megerôsítette.

A gyermekek szereplése után olyan nem várt, élményben
volt része a tisztelt hallgatóságnak, amire hosszú ideig jó ér-
zéssel fognak visszaemlékezni.

Agócsné Polgár Aranka hegedû, zongora és ének, Metzker
Pál színvonalas gordonka és hegedû játékát, már korábban is
élvezhette a felsôpakonyi közönség, a meghívott vendégeik
közül pedig a fuvolamûvész Prokob Györgyi, már a Falunap

nyitó koncertjén, a katolikus templomban is gyönyörködtette
játékával a hallgatóságot.

Metzker Pál hozzáértô rendezésében és játékával a további
meghívott vendégeik Julian Ingram és Szôllôsi Csaba operaé-
nekesek, továbbá Ramona Wentworth és Péterné Kelemen
Viktória hegedû, Szabó Dóra cselló, Luty Johanna zongora
közremûködésével olyan - nagyrészt Haydn mûvekbôl össze-
állított - szép karácsonyi koncertet adtak, amilyenben Felsôpa-
kony közönségének ezen a helyszínen még nem igen volt ré-

sze.
A hallgatóság természetesen

nagy tapssal, vas-tapssal jutalmaz-
ta és köszönte meg ezt az ajándé-
kot, de ami a közremûködôk és
minden jelenlévô számára is egy
kis „megható döbbenetet” jelentett
az, hogy a záró szám és a tapsok
után a közönség továbbra is fegyel-
mezetten ülve maradt, senki nem
akart hazamenni.

Az elôadók ráadással honorálták
a köszönet eme formáját is. 

Mindezt köszönhetjük Agócsné
Polgár Arankának, valamint

Metzker Pálnak és az általuk meghívott mûvészeknek, akik
ezzel a nem mindennapi élménnyel ajándékozták meg
Felsôpakony megjelent közönségét.

Tisztelettel és szeretettel köszönjük neki és az este minden
egyes szereplôjének a hallgatóság nevében: 

Kalasné Eszter

2009. december nyolcadikán a Szabó Magda Könyvtár és
Közösségi Ház nagytermében nyitotta meg az V. Téli tárlatot
Hevesi István, az intézmény újonnan kinevezett vezetôje. A
szép számmal megjelent érdeklôdôk köszöntése után, néhány
mondattal bemutatkozott, majd megemlékezett a kiállítás öt év-
vel ezelôtti létrejöttérôl és annak megálmodójáról Filák László-
né Margitkáról, valamint megvalósítójáról a jelenlevô, kiállító
mûvészrôl Patkós Tamásról, akit a többi alkotóval együtt meleg
szavakkal üdvözölt. A megnyitó után Fegyó Béla mûvésztanár,
ennek a felsôpakonyi képzômûvész-csoportnak a vezetôje,
szakmai oktatója, elemezte a kiállított alkotásokat. Dicsérte az
erényeket, felhívta a figyelmet azokra a megoldásokra, ame-
lyekkel a kép készítôje mûvét egyedivé, tartalmassá és elgon-
dolkoztatóvá tette. Amikor a valóságos, vagy elképzelt látvány
képpé nemesül, mindig árulkodik az alkotó személyiségérôl, lá-
tásmódján keresztül. Mert, milyenek is ezek a képek? Dani
Evelyn önarcképe, egy nyílt tekintetû fiatal lány világra csodál-
kozását láttatja. Kalasné Eszter tökéletesen kivitelezett erdei tá-
ját szemlélve, szinte érzi az ember az ôszi falevelek illatát. Pat-
kós Tamás igézô tekintetû fiatal nôje egyaránt megjeleníti a vá-
gyat és a várt beteljesülés ígéretét. Scheidl Ágota tört testû
Krisztusa szinte leszakad a keresztrôl, ahogy a végsô görcsbe
merevül. Tancsikné Kökény Csilla tavi tündérrózsája, mintha
egy hímzés lenne, látszólag tapinthatóan domborodik ki a zöld
levelek közül. Vitéz Gabriella alvó Jézusa a bolgár ikonok han-
gulatát idézi. Durkó Éva szeretett apja arcképe köré a feli-
dézôdô gyermekkori élmények sokaságából alkot álomszerû
keretet. Szabóné Farkas Anita hangulatos városképe, Gergely
Mihályné sejtelmes, meseszerû éjszakai templomképei, Dobos
Krisztina remekül kidolgozott mûvészi értékû tanulmánylapjai,
Vitéz Ottó életteljes agárképe és továbbgondolásra késztetô

biblikus témájú
„Italikus italáldo-
zat” címû mûve,
Barkócziné G.
Gyöngyi medi-
terrán hangulatú,
nagy színdinami-
kájú képei, a fia-
tal Antal Róbert
geometrikus raj-
za, Cseh Rózsa
tündéri meseké-
pe, mind-mind élményt adó a szemlélô számára. A szó nem ké-
pes visszaadni mindazt, amit látványként és mondanivalóban a
képek megjelenítettek. És nemcsak képekben gyönyörködhet-
tünk. A sokféle tehetséggel felruházott Cseh Rózsa bámulatos
kézügyességgel és hallatlan kreativitással megalkotott kesztyû-
bábjai, babái, amelyek, egy nagy asztal lapján sem fértek el. Így
együtt, ott a terem sarkában egy páratlan mesevilágot varázsol-
tak elô. Ezt látni kellett! Az est fényét emelte, hogy Agócsné
Polgár Aranka és kis tanítványai lelkesen és szépen muzsikál-
tak, mint mindig. A mûsor végén került sor az intézmény ré-
szérôl történô ajándékátadásra, amelynek anyagi alapját rész-
ben a Kulturális Bizottság tagjai, részben a településen élô ön-
zetlen mecénások teremtették meg. A Fejes család, Radnóthy
László és Szlávik István. Az ajándékokat Filákné Margitka és
az intézményvezetô Hevesi István adták át a kiállító és közre-
mûködô mûvészeknek. Szép este volt, érdemes volt eljönni.
Köszönet azoknak, akik ezt lehetôvé tették. 

Varga Imre


