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Tények a bázisról és tájékoztató a Testület fegyelmi eljárásról

Az elôzményekrôl:

I. Felsôpakony Község Önkormányzata tulajdonába került
2006-évben a Felsôpakony, 053 hrsz-ú ingatlan, a mindenki
számára ismert honvédségi bázis.

Az erre a célra létrehozott Hasznosítási Bizottság (további-
akban: Bizottság) komoly feladatot kapott, hiszen a terület
egyedi, sajátos jellege, valamint a közmûvek hiánya, eleve
behatárolták a hasznosítás lehetôségét.

A környezô települések – esetenként sokkal komforto-
sabb – kínálatát is figyelembe véve két irányt lehetett kö-
vetni. Az egyik az egyben való értékesítés, a másik a ki-
sebb-nagyobb egységekben történô bérbeadás, vagy eladás.
Mindkét szempont elemzése, valamint az Önkormányzat
rövid és hosszú távú érdekeinek alapos átgondolása után a
Bizottság javaslatára a Testület az egyben való értékesítés
mellett döntött. (Az önerôbôl lebonyolítandó bérbeadásra
az Önkormányzatnak nem volt és ma sincs kapacitása. To-
vábbá, egyébként is óvott ettôl bennünket minden e terüle-
ten járatos szakember.)

Versenytárgyalások kerültek kiírásra, melyek közül az elsô
kettô eredménytelenül zárult. (Komolytalan jelentkezôk, át-
láthatatlan ellenôrizhetetlen tevékenység, általunk túlzottan
alacsonynak ítélt vételár ajánlat!) Többen kifogásolták és ér-
tékcsökkentô tényezôként jelölték meg a honvédség által ott-
hagyott felépítményeket is! Egyértelmûvé kezdett válni szá-
munkra, hogy szerencsésebbek lennénk egy ugyanekkora
méretû szántóterülettel!

II. A bázis az átadáskor nem volt egészen „lakatlan”. Az
Önkormányzat ,,megörökölte” Pócza György vállalkozót, aki
még a Honvédségtôl bérelte évek óta a területet. Hamarosan
kiderült, hogy a terület ôrzése komoly kiadást fog jelenteni
havi szinten az Önkormányzatnak. Ekkor érkezett a Képvi-
selô-testület elé Polgármester Asszony javaslata, mely sze-
rint a bázis ôrzéséért cserébe kössön az önkormányzat szí-
vességi használói szerzôdést Pócza Györggyel. A szerzôdés
megkötését támogatta a Képviselô-testület, bízva abban,
hogy csak pár hónapról van szó, mert újabb befektetô jelöl-
tek voltak képben. 

Miközben a Bizottság az újabb érdeklôdôkkel volt elfog-
lalva, érkezett a hír, hogy a bázison nagy mennyiségû építési
törmelék és kommunális hulladék lett felhalmozva. A Testü-
let Pócza György jelenlétében helyszíni ellenôrzést, bejárást
tartott. Kérdôre vonva azt állította, hogy a munkálatokról tá-
jékoztatta a Polgármester Asszonyt, miszerint: a bontási
anyagból kinyerik a téglát, a sittet pedig majd elszállítják. A
befolyó összegbôl tudja fedezni az ôrzés költségeit.

A valóság: a megmaradt építési törmelék nem lett elszállít-
va, sôt, még kommunális szemét is került a területre. Ezek
után a Képviselô Testület felszólította Pócza Györgyöt a terü-
let kitisztítására, az eredeti állapot visszaállítására, az esetle-
ges kár megtérítésére és kezdeményezte a szívességi haszná-
lói szerzôdés azonnali felbontását. Pócza György a kommu-
nális hulladék egy részét a felszólítás után elszállíttatta, az
.A.S.A. befogadó nyilatkozatát az Önkormányzat megkapta,
és továbbította a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôségnek.

A bérbeadásról és az utána történtekrôl:

III. A fenti eseményekkel egyidôben tárgyalta a Bizottság
Tamás Tamás úr ajánlatát, miszerint a György és Tamás Kft
bérleti konstrukcióban szeretné a területet hasznosítani, az
ôrzés-védelem ellátásával együtt. A sikeres szerzôdéskötés,

valamint hivatalos átadás-átvétel után a cég 2009. július 09-
én megkezdte munkáját az ôrzés tekintetében. Az átadás nap-
ján megjelentek a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Vízügyi Felügyelôség munkatársai és
megállapították, hogy a honvédségi bázis területén nagy
mennyiségû illegálisan elhelyezett hulladék és építési törme-
lék van, melynek lerakására, tárolására, feldolgozására senki-
nek nincs engedélye. A hivatalos jegyzôkönyvben rendelkez-
tek arról is, hogy a területre a Felügyelôség engedélye nélkül,
se be- se ki, semmit szállítani nem lehet. 

2009. július 10-én Matusekné Dimov Éva polgármester
asszony levélben hivatalosan is értesítette a Felügyelôség ha-
tározatáról a György és Tamás Kft. ügyvezetôjét, miszerint:
„A Felügyelôség a terület ôrzését rendelte el, és megtiltotta a
hulladék beszállítását a területre”. 

Öt nappal késôbb, 2009. július 15-én reggel egy bizonyos
Lénárd Transzfer Kft. teherautói jelentek meg a honvédségi
bázisnál, építési törmelékkel rakottan. A György és Tamás
Kft. vezetôje megakadályozta a teherautók behajtását a terü-
letre, ám késôbb Matusekné Dimov Éva polgármester
asszony - a július 10-én kelt határozattal szemben - írásos en-
gedélyt adott ki arról, hogy a Lénárd Transzfer Kft. autói – a
tiltás ellenére – bevihetik az építési törmeléket.

A György és Tamás Kft. vezetôje a Polgármester Asszony
által aláírt engedély láttán kinyitotta a kapukat, ám a történ-
tekrôl értesítette a Környezetvédelmi Felügyelôséget. A Lé-
nárd Transzfer Kft. ezen a napon 340 m3 törmeléket szállított
be a területre, a már ott lévô mellé. A környezetvédelmi ható-
ság ismét kiszállt és a még kint várakozó rakott teherkocsikat
visszafordította. A szabálysértés tényérôl újabb jegyzôkönyv
került felvételre.

A fenti eseményekrôl a soron következô testületi ülések
egyikén sem hangzott el tájékoztató! 

Napirend volt viszont a 2009. 08. 10-i ülésen a TEKO-RC
Kft ajánlata, miszerint a bázison lévô hulladékból – váloga-
tás után – 1500 m3 törmelék feldolgozását és útalapba helye-
zését vállalják. A jelenlévôk egyértelmûen a Pócza György
által otthagyott építési törmelékre gondoltak. A képviselôk a
magas ár, ill. az adott költségek Pócza György által való váll-
alása tekintetében felkérték a Polgármestert a további tárgya-
lások lefolytatására. Itt még lett volna lehetôség a félreértés
tisztázására és a Testület korrekt tájékoztatására!

(Megjegyzendô: az adott cég még a tárgyévben, egy jóval
kedvezôbb összegért valóban elkezdte a törmelék feldolgo-
zását és elszállítását. A Testület továbbra is elvárta, hogy a
majd benyújtandó számlát a korábbi használó fizesse!)

2010-es események:

A 2009. júliusi tények összességérôl akkor szerzett tudo-
mást a Képviselô Testület, amikor az Önkormányzat 2010.
márciusában újabb levelet kapott a Felügyelôségtôl. Ebben
közel 11 millió forint – egészen pontosan 10.894.500 Ft –
bírság megfizetésére szólítottak fel bennünket, illegális hul-
ladékfeldolgozás címén, melyet egyértelmûen a 2009. július
15-i eseményekkel hoztak összefüggésbe.

2010. március 31-én a Képviselô-testület rendes ülésén
tárgyalta a Felügyelôség levelét, hiszen a határozat ellen 10
napon belül fellebbezés benyújtására volt lehetôség. Mivel
idôközben az építési hulladékok többségét – köztük a neve-
zett 340 m3-t is – hivatalos engedélyek alapján a TEKO RC
Kft. már elszállította, a Testület az összeg mérséklése érdeké-
ben a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelôséggel folytatott elôzetes megbe-
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A Magyar Kupa fôtábláján a Felsôpakony!

A Pakony II a bajnokságban menetel

Arany Ászok, Pest megyei I. osztály

21. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Budakalász 1-1 (0-1)

FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Olajos (Tóth T.), Egervári,
Imrik, Bárdos – Csapó, Oláh (Újfalusi), Szabó G., Wrábel –
Fehér, Borsodi (Kiss B.). Edzô: Goran Kopunovics. G: Fehér

22. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Üllô 1-3 (1-3)

FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Imrik, Egervári, Tóth T.,
Bárdos – Garics (Kerekes), Oláh, Szabó G., Kiss B. (Újfalusi),
Wrábel – Carvalho (Tóth Z.). Edzô: Goran Kopunovics. G:
Wrábel

23. forduló
Tápiószecsô-Felsôpakony-Ergofer 2-2 (0-1)

FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Imrik,
Bárdos – Garics, Szabó G., Oláh (Kiss B.), Kerekes – Wrábel,
Carvalho (Tóth Z.). Edzô: Goran Kopunovics. G: Wrábel,
Egervári

24. forduló
Erdôkertes-Felsôpakony-Ergofer 2-0 (0-0)

FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Csapó, Tóth T., Imrik, Ga-
rics – Kiss B., Kerekes, Szabó G., Wrábel – Carvalho (Tóth
R.), Tóth Z. (Turcsik). Edzô: Goran Kopunovics

25. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Örkény 2-1 (0-0)

FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Olajos, Egervári, Tóth T., Im-
rik – Kiss B., Csapó, Szabó G., Kerekes – Wrábel (Tóth Z.), Car-
valho (Tóth R.). Edzô: Goran Kopunovics. G: Carvalho, Wrábel

A bajnokság állása
1. Viadukt SE 25 19 6 0 69 20 49 63
2. Újlengyel DSE 25 17 5 3 66 24 42 56
3. Tápiószecsô FC 25 17 5 3 54 21 33 56
4. Veresegyház VSK 23 14 3 6 56 25 31 45
5. Üllô SE 25 13 4 8 59 46 13 43
6. Örkény SE 25 9 11 5 51 40 11 38
7. Diósdi TC 25 11 2 12 30 31 -1 35
8. Bagi TC ‘96 24 9 5 10 41 47 -6 32
9. Felsôpakony-Ergofer 23 8 8 7 36 34 2 32

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

21. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Budakalász 0-2 (0-1)

22. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Üllô 4-2 (2-1)

G: Fülöp (2), Tóth R. (2, egyet 11-esbôl)
23. forduló

Tápiószecsô-Felsôpakony-Ergofer 1-3 (0-0)
G: Tóth R. (2), Borsodi

24. forduló
Erdôkertes-Felsôpakony-Ergofer 2-1 (1-0)

G: Tunner
25. forduló

Felsôpakony-Ergofer-Örkény 10-0 

A bajnokság állása

1. Hévízgyörk SC 25 19 4 2 68 18 50 61
2. Budakalász MSE 24 18 3 3 108 24 84 57
3. Tápiószecsô FC 25 18 1 6 71 30 41 55
4. Felsôpakony-Ergofer 25 16 1 8 75 36 39 49

Pest megyei III. osztály, Ráckeve-Ócsai csoport

Délegyháza-Felsôpakony II 10-2 (3-1)
G: Gyôri A., Tôrös (öngól)

Felsôpakony II-Tatárszentgyörgy 3-0 (1-0)
G: Király, Wendler (11-esbôl), Beláz 
Pusztavacs-Felsôpakony II 1-6 (1-4)

G: Király (2), Gyôri A. (2), Wendler, Szabó P.
Felsôpakony II-Örkény II 4-0 (3-0)

G: Wendler, Gyôri A. (11-esbôl), Somogyi, Király
Újhartyán-Felsôpakony II 2-6

G: Gyôri A. (2), Király (2), Török, Baranyai

A bajnokság állása

1. Délegyháza 21 14 4 3 89 36 53 46
2. FC Dabas II. 21 13 4 4 82 51 31 43
3. Felsôpakony KSE II. 21 13 4 4 61 37 24 43

U16, Ócsai csoport

Újhartyán-Felsôpakony 0-8
Felsôpakony-Inárcs 9-0

Gyömrô-Felsôpakony 3-0
Felsôpakony-Örkény 8-1
Ócsa-Felsôpakony 0-4

Az Érd már túl erôs volt
Két egymást követô idegenbeli diadallal az Arany Ászok

Pest Megyei Kupa elôdöntôjébe jutott a Felsôpakony csapa-
ta. Goran Kopunovics együttese elôbb a Sülysáp otthonában
diadalmaskodott 2-1-re, majd a címvédô, tavaly gyôztes Ve-
rôcét is felülmúlta. A 3-1-es gyôzelemmel a Felsôpakony a
legjobb négy közé jutott, a kupa elôdöntôjében az Érdi VSE-t
fogadta. 

Az NB III Duna csoportjában a feljutásért harcoló érdiek
már a mérkôzés elsô percében vezetést szereztek egy les gya-
nús góllal, s noha a Felsôpakony nagy iramot diktálva sorra
alakította ki helyzeteit, csupán kapufáig jutott, nem sikerült
egyenlítenie. Sôt a hajrában egy ellentámadás során a vendé-
gek bebiztosították továbbjutásukat (0-2).

A Felsôpakony együttese az elért eredménnyel már kvalifi-
kálta magát a Magyar Kupa 2010/2011-es idényének fôtáblá-
ján. 
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szélés alapján méltányossági kérelmet adott be a bírság csök-
kentésére.

Az ügy tisztázásakor a Polgármester Asszonyt kérdôre
vonta a Testület. Felvetôdött, hogy ezekrôl hivatalosan miért
nem tudtunk, miért nem kérte ki képviselô-társai segítségét,
miért nem hívott össze rendkívüli testületi ülést az ügy fon-
tosságára tekintettel. 

Polgármester Asszony elmondta, hogy a „jó szándék vezé-
relte”, és az újonnan beszállított építési törmelékbôl a te-
metôhöz vezetô utat szerette volna kijavítani. Elmondta to-
vábbá azt is, hogy ennek a bírságnak a megfizetésébôl az Ön-
kormányzatnak, a községnek kára nem származhat, a bírsá-
got a felelôsnek, azaz ô magának kell megfizetnie. 

Ez a napirend több órás megbeszélés, egyeztetés kapcsán
késô éjszakába torkollott. Minden jó szándék ellenére a Tes-
tület arra az álláspontra jutott, hogy szükséges egy Vizsgáló
Bizottság felállítása. Az ô feladatuk lesz a valós tények feltá-
rása, majd a vizsgálat eredményének a Testülettel való közlé-
se. További döntésüket a képviselôk majd ennek függvényé-
ben hozzák meg. A bizottság tagjai: Révész Gyöngyi, Fitos
Róbertné és Nagy János képviselôk. Döntés született arról is,
hogy a Polgármester, a munkavégzés alól felfüggesztésre ke-
rül, de kizárólag csak a vizsgálat lefolytatásának idejére.

Mivel a napirend tárgyalásával, a hozott határozatokkal
kapcsolatosan az érintettnek formai és ügyrendi kifogása
volt, a képviselôk érvényes többséggel a fenti határozataikat,
külön napirendi pontokban a 2010.04.12-i rendkívüli ülésen
megerôsítették!

A Vizsgáló Bizottság már másnap megkezdte munkáját,
iratanyagokat gyûjtött, meghallgatta az ügyben érintett sze-
mélyeket, jegyzôkönyveket készített. Matusekné Dimov Éva
polgármester asszony a hivatalos bizottsági meghallgatása
során jegyzôkönyvbe is elmondta, hogy vállalja azt, misze-
rint 2009. július 15-én felelôtlen döntést hozott és vállalja en-
nek az összes anyagi következményeit.

Az így összegyûjtött dokumentumok, tanúvallomások
alapján a Bizottság megállapította, hogy az események a
2009-es év adott szakában a fent ismertetett módon és formá-
ban történtek. A bírság kiszabásához valóban a környezetvé-
delmi tiltás ellenére, önhatalmúlag kiadott polgármesteri en-
gedély vezetett. Ezért az alábbi határozati javaslatot terjesz-
tette elfogadásra a Testület elé:

Felsôpakony Község Önkormányzat Képviselô-testülete
úgy dönt, hogy:

a.) Matusekné Dimov Éva Polgármester nyilatkozzon a
jegyzôkönyvbe, hogy cselekedetét a Képviselô-testület
tudta és határozata nélkül tette, a személyi felelôsséget el-
vállalja.

b.) Matusekné Dimov Éva Polgármester írásban nyilat-
kozzon, hogy a KTVF: 4894-2/2010. számú határozata-
avagy a méltányossági kérelem illetve az esetleges részlet-
fizetési kérelem elbírálása után ennek vonatkozásában
felmerült összes anyagi kárért (bírság összege, fellebbezés
illetéke, a hulladék idôközbeni elszállításának költsége)
személyesen helyt áll az alábbiak szerint:

- az üggyel kapcsolatban felmerült 7434096 számú TE-
KO RC Kft. Által kiállított számla összegét 30 napon be-
lül

- KTVF: 4894-2/2010. számú határozat vagy annak
módosításával esetleg tárgyi ügyben hozott újabb határo-
zatban szereplô bírság teljes összegét annak esedékessége
elôtt 3 banki napon belül.

c.) Matusekné Dimov Éva Polgármestert elmarasztalja a
KTVF: 4894-2/2010. számú határozat alapján indított fe-
gyelmi eljárás során, és megrovás fegyelmi büntetésben ré-
szesíti.

d.) felkéri a Vizsgáló Bizottságot, hogy a Képviselô-testü-
let döntésérôl értesítse a Polgármestert

e.) felkéri a Vizsgáló Bizottságot, hogy az AGORA újság-
ban , és az Önkormányzat hivatalos weblapján tárgyilagosan
tájékoztassa errôl a lakosságot.

Felelôs: Nagy János Képviselô
Határidô: d.) pont tekintetében 2010. április 16.
e.) pont tekintetében 2010. május 10.

2010. április 12

Erre a napra rendkívüli képviselô-testületi ülés összehívá-
sára került sor a Vizsgáló Bizottság kezdeményezésére, mi-
vel a Bizottság az eljárást lezárta. Erre az idôpontra meghívót
kapott Matusekné Dimov Éva polgármester asszony is, aki
azonban az ülésen nem jelent meg és tájékoztatót sem küldött
távolmaradásának okáról.

A testület érvényes többséggel elfogadta a Bizottság javas-
latát, mely szerint a Polgármester Asszonyt megrovás fegyel-
mi büntetésben részesíti. Mivel Polgármester Asszony az
ülésen nem vett részt, így nyilatkozattételre csak írásban le-
hetett felszólítani, melyre 2010. április 28-a lett határidônek
megjelölve. A hozott döntésrôl a Polgármester Asszony írá-
sos értesítést kapott.

A határidô leteltéig a korábbi felelôsségvállaló nyilatkoza-
tai ellenére a Polgármester Asszony nem írta alá semmilyen
vállalást, hanem ügyvédi levelet küldött a Képviselô-testület-
nek, melyben az alábbi nyilatkozatot tette: „semmiféle fe-
lelôsséget- jogi, anyagi erkölcsi – nem ismerek el.”

Ezt követôen arról is értesült a testület, hogy a Polgármes-
ter Asszony a Pest Megyei Bíróságon megtámadta a Képvi-
selô Testület határozatait.

A törvény szerint 2010. április 13-tól – mivel a fegyelmi
eljárás lezárult – automatikusan megszûnt a Polgármester
Asszony felfüggesztése.

A Képviselô Testület minden tagjának az volt a szándéka,
hogy az eljárás a lehetô legkisebb fennakadást okozza. A fen-
tiek ellenére mi bízunk a Polgármester Asszony többszöri, a
Testület és a Bizottság elôtt tett ígéretében a teljes erkölcsi és
anyagi kártérítésre vonatkozóan. Mi úgy ítéljük meg, hogy
amennyiben a helytállás a korábbi ígéretek szerint megtörté-
nik, úgy sem a falu, sem az Önkormányzat érdekei nem sé-
rülnek és a történtek részünkrôl lezártnak tekinthetôek. A
ciklus végéig még nagyon sok a teendô és a település érdeké-
ben eredményesen csak együtt tudunk dolgozni. Reményeink
szerint ezt a Polgármester Asszony is így gondolja!

Felsôpakony, 2010. május 20.
Tisztelettel az egész Testület nevében: 

a Vizsgáló Bizottság
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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

Tisztelt Lakosság!
A Közép-Magyarországi Egészségbiztosítási Pénztár

2010 .04.28-án tájékoztatást tartott Ócsán az Egressy Gábor
Szabadidô Központban.

Az Ócsai kistérségi ügyfélszolgálaton (2364 Ócsa,
Bajcsy-Zsilinszky út 46-48, tel.: 29/378-686) a következô
ügytípusokban tart teljes körû ügyintézést:

1.) Európai Egészségbiztosítási kártya kiadása
2.) EU-s nyomtatványok iránti igény átvétele
3.) TAJ kártya kiadása
4.) Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak bejelentésének

átvétele
5.) Kifizetôhelyi elszámolás, statisztikai jelentés átvétele
6.) Tartozásról szóló hatósági bizonyítványok („0”-ás iga-

zolás kiadása)
7.) Jogviszonyrendezés
8.) Pénzbeli ellátási igények átvétele
9.) Nyomtatványértékesítés

Ügyfélfogadási idô
Hétfô: 8.00-15.00
Szerda: 8.00-15.00

A Regionális Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban:
REP) kéri a lakosságot, hogy a kistérségi ügyfélszolgálaton
próbálja meg intézni ügyeit, mivel a budapesti ügyfélszol-
gálataikon aggasztó a helyzet. A több órás várakozás, néha
késô estébe nyúló ügyintézés az ügyfelek és az ügyintézôk
számára is kellemetlen és megterhelô. Ígéretet kaptunk arra
is, hogy amennyiben növekszik az ügyfélforgalom, változni
fog az ügyfélfogadási idô is, mely még kedvezôbb lesz, fô-
leg a munkába járóknak.

A tájékoztatón elhangzott fontosabb információk:
– Az EU kártya 3 évig érvényes, melyet a REP ad ki ké-

relemre a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult
személyek részére. Postai úton is kérelmezhetô! Nyomtat-
ványokat az OEP honlapjáról tölthetnek le (www.oep.hu)

ill. a az REP ügyfélszolgálatain szerezhetôek be. A kártya
kiállítása díjmentes, kivéve ha elveszik, ellopják, megron-
gálódik. A kiadásához a kérelmen kívül az alábbi dokumen-
tumok szükségesek: személyazonosságot igazoló okmány
(útlevél, személyi igazolvány), lakcímkártya, TAJ számot
igazoló okmány, ill. jogviszonyt igazoló egyéb más doku-
mentumokat is kérhetnek, de errôl az ügyfélszolgálataikon
tájékoztatják Önöket. Ha valakinek augusztus végén jár le a
kártyája, nem kell kivárni a lejárat idejét, elôbb is meg-
hosszabbíthatja. Célszerû utasbiztosítást is kötni, mivel egy
külföldön elszenvedett baleset esetén a hazaszállítást csak
kivételes esetben fedezi a kötelezô egészségbiztosítás.

– TAJ kártya érvényessége és a TAJ-hoz kapcsolódó
jogviszony:

A biztosított jogosult az egészségbiztosítás természetbeni
és pénzbeli ellátásira (pl: táppénz, tgyás, gyed) addig a jo-
gosult csak a természetbeni ellátásokra jogosult. Ha valaki
piros lámpát kap az orvosnál (tehát nem rendezett a jogvi-
szonya), akkor is joga van az alap orvosi ellátáshoz, viszont
rendeznie kell a jogviszonyát, mivel 2007. április1-tôl jog-
szabály alapján egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre
kötelezett és így elmaradt járuléktartozása halmozódhat fel,
melyet visszamenôleg az adóhatóság hajt be, bírsággal és
késedelmi pótlékkal. Akinek nem rendezett a jogviszonya,
mielôbb rendezze mivel a havi 4950.- Ft még mindig keve-
sebb, mint egy váratlan baleset vagy betegség miatt akár
több-százezer forint adósság felhalmozása.

Középiskola elvégzése után, ha nem fôiskolán vagy egye-
temen tanul, hanem OKJ-s képzésen vesz részt, keresse fel a
REP-t, mivel nem tartozik a közoktatási törvény hatálya alá
az OKJ képzés, így rendezni kell a jogviszonyát.

Bármilyen további kérdése merülne fel, bôvebb felvilágo-
sítást kaphat az OEP honlapján, ill. a 06 1/288-51-00 tele-
fonszámon, valamint az ügyfélszolgálataikon.

Bízom abban, hogy sok emberhez eljut ez az információ
és meg tudjuk könnyíteni a ügyfélszolgálatok munkáját, fô-
ként a legnagyobb ügyfélforgalmú Budapest, XIII. Teve ut-
cai Regionális Egészségbiztosítási Pénztár munkáját.

Bodzás Éva - Felsôpakony Község Önkormányzata

Ismételten szeretnénk felhívni
mindazoknak a figyelmét, akik bár-
milyen cikk, nyílt levél közlési igé-
nyével keresik meg az újságot, hogy
csak olyan írás jelenhet meg, ame-
lyet írója teljes nevének aláírásával
hitelesít. A névtelenül beküldött,
vagy csupán keresztnévvel, monog-
rammal ellátott, közlésre szánt anya-
got az Agora szerkesztôbizottsága
nem veszi figyelembe.

A Felsôpakonyi Agora szer-
kesztôbizottságának nevében: 

Varga Imre

Ismételt felhívás!
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Gyermekeink felkészültek a katasztrófavédelmi ismeretekbôl!
Nagy izgalmakkal kezdôdött ez a tanév

is az iskolások számára. Mint már hosszú
évek óta, idén is a Dabasi Polgári Védelmi
Iroda területéhez tartozó 15 település min-
den iskolája megkapta az alábbi verseny-
felhívásunkat:

az általános iskolák és középiskolák,
szövetségek, szervezetek, egyesületek,
baráti körök 5-8. és 9-12. évfolyamos ta-
nulóinak tagjainak a 2009/2010. tanév-
ben megrendezésre kerülô, felmenô rend-
szerû ifjúsági katasztrófavédelmi ver-
seny helyi fordulóján való részvételre.

A verseny meghirdetôje:
Az Országos Katasztrófavédelmi

Fôigazgatóság. 
A versenysorozat az Országos Kataszt-

rófavédelmi Fôigazgatóság, a Pest megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Dabas
Város Polgári Védelmi Iroda, valamint a
Magyar Polgári Védelmi Szövetség köz-
remûködésével valósul meg.

Jelmondat: KÉSZÜLJ FEL!
A verseny célja: 
A tanulók elméletben és gyakorlatban,

az életkori sajátosságoknak megfelelô for-
mában adjanak számot a katasztrófavédel-
mi ismeretekrôl, az ön- és mások menté-
sében szerzett jártasságukról, ügyessé-
gükrôl és fizikai felkészültségükrôl.

A verseny résztvevôi:
4 fôs csapatok versenyeznek két kor-

csoportban bármely településrôl:
● általános iskolás korosztály, 2 kor-

csoport (5-8. évfolyam)
● középiskolás korosztály, 2 korcso-

port (9-12. évfolyam)

A verseny ismeretanyaga:

A verseny játékos feladatait a követ-
kezô témakörökbôl állítjuk össze:

● katasztrófa fogalma, fajtái, hazánk-
ban elôforduló katasztrófák, veszélyhely-
zeti magatartási szabályok,

● katasztrófavédelem jogi szabályozá-
sa, rendszere, együttmûködôk, 

● tûzmegelôzés, tûzvédelem,
● lakosságtájékoztatás és riasztás,
● veszélyjelzési módok, segítségkérés,
● információs-és veszélyt jelzô táblák,
● a lakosság védelme (egyéni és cso-

portos védelem, helyes magatartás kitele-
pítés, kimenekítés idején, túlélô-csomag),

● teendôk veszélyes anyagokat szállító
jármûvek balesetekor, 

● elsôsegély-nyújtási ismeretek, 
● a polgári védelem és a tûzoltóság tör-

ténete
● egészséges táplálkozás, dohányzás,

parlagfû
● katasztrófavédelemhez kapcsolódó

környezetvédelmi ismertek
● biciklis közlekedés szabályai.

A verseny három fordulóból áll, fel-
menô rendszerû: 

1. helyi verseny: Dabas Város Polgári
Védelmi Iroda szervezi.

2. megyei elôdöntô: a Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Fôigazgatóság rendezi.

3. országos döntô: az Országos Kataszt-
rófavédelmi Fôigazgatóság rendezésében.

Korcsoportonként az I. helyezett csapa-

tok jutnak tovább a következô fordulóra.
A helyi versenyeket kitartó és szorgal-

mas felkészülés, gyakorlás elôzte meg
minden csapatnál.

A pedagógusokat, felkészítôket egy
megbeszélésen tájékoztattuk, hogy milyen
feladatok várnak a versenyzôkre. Elláttuk
ôket szakmai anyagokkal, hasznos taná-
csokkal. A jelentkezô csapatok lehetôsé-
get kaptak, hogy a dabasi tûzoltó-parancs-
nokságon közelebbrôl is megismerhessék
a versenyeken használt eszközöket, gya-
korolhassák a feladatokat, mint tömlôgu-
rítás, puttony fecskendôvel való célba lö-
vés, mentôkötélfûzés.

A sok gyakorlás közepette hamar elsza-
ladt ez a pár hét, hamarosan ránk virradt a
verseny napja.

A rendezvényre az alábbi idôpontban és
helyszínen került sor:

A dabasi körzethez tartozó települések
iskoláinak versenyére 2010. április 21-én
került sor Felsôpakonyon, a Herman Ottó
Általános Iskolában, ahol 20 csapat ver-
senyzett, és összesen 80 tanuló bizonyí-
totta felkészültségét.

A pedagógusok, szervezôk, döntnökök,
felkészítôk hetekkel a versenyek elôtt
kezdték meg a szervezést, a felkészítést,
melynek köszönhetôen a gyerekek egy
rendkívül érdekes és tanulságos verse-
nyen vehettek részt. 

A diákok 11 embert próbáló állomá-
son adtak számot arról, hogy katasztrófa
esetén hogyan állnák meg a helyüket, ho-
gyan birkóznának meg a rájuk leselkedô
veszélyekkel. A versenyállomásokon az
életbôl vett valós veszélyhelyzetekkel
várták ôket az állomásparancsnokok.

Volt itt szennyezett terület speciális
megközelítése, veszélyes anyagokat tar-
talmazó eszközök felismerése, hulladékok
szelektív szétválogatása, baleset sérültjei-
nek kimentése gépkocsiból, majd ellátása,
veszélyhelyzeti „túlélô-csomag” összeál-
lítása arra az esetre, ha ideiglenesen el
kellene hagynunk az otthonukat. Nem volt
könnyû feladat a sziréna jelzések felisme-
rése, bemutatása, és a csecsemô kimenté-
se labirintusból gázálarcban, a füstszint
alatti kúszás, a megáradt folyóparton sza-
bályos nyúlgát építése homokzsákokból. 

A tûzoltó állomáson mentôkötél fûzése,
tömlôgurítás vagy a tûzoltás irányított
vízsugárral puttonyfecskendôbôl, veszélyt
jelzô táblák felismerése volt a feladat. 

Meg kellett küzdeniük a sérült hord-
ágyon való szállításával is. A rendôrség
állomáson bemutathatták, hogyan tudják
kerékpárral alkalmazni a közlekedés sza-
bályait. 

A pilisi KlímaBarát Kör állomásán be-
szélgetés keretében elsajátíthatták, mit te-
hetnek helyi szinten ôk is a klímaváltozás
ellen, hogyan óvják meg Földünket.

Meghívásunkat elfogadták az Europe
Direkt munkatársai, akik az Európai Uni-
óról és a biodiverzitásról tartottak elô-
adást a gyerekeknek és a kísérô pedagó-
gusoknak.

Ezek a szimulált veszélyhelyzetek az
életkori sajátosságoknak megfelelôen, já-
tékosan, de próbára tették a tanulók fizikai
és szellemi képességeit egyaránt, ôk még-
is örömmel, lelkesen teljesítették a pályá-
kon a feladatokat.

A versenyben az alábbi csapatok kerül-
tek ki gyôztesen a két korcsoportban: 

Általános iskolás kategória
1. helyezett: FEGY-Polgárôr és Tûzoltó

Egyesület, Gyál.
Középiskolás kategória.
1. helyezett: Kossuth Zsuzsanna Szak-

képzô Iskola és Kollégium, Dabas.
A vetélkedô nagyon kiélezett volt, szo-

ros eredmények születtek. Mindegyik csa-
pat jó teljesítményt nyújtott. 

Az ünnepélyes eredményhirdetés végén
az elsô helyen végzett csapatok felkötöt-
ték szalagjukat a Polgári Védelmi Kiren-
deltség Zászlajára.

A verseny nem jöhetett volna létre a
társszervek maximális együttmûködése
nélkül, mint a Dabasi Tûzoltóság, a Rend-
ôrség, az Országos Mentôszolgálat, a
Fegy-Polgárôr és Tûzoltó Egyesület Gyál,
és a KlímaBarátkör Pilisrôl. 

A verseny sok támogatóra talált olyan
vállalkozók személyében, akiknek az üz-
letpolitikájukba belefért a diákok és a fel-
készítôik támogatása egy értelmes cél ér-
dekében, de segítettek egyesületek is, akik
a munkájukkal járultak hozzá a rendez-
vény sikeréhez.

Jó volt látni a sok elszánt, mosolygós
gyermekarcot. Bebizonyították, ôk elsajá-
tították az ismereteket, amik a gyerme-
kekre hárulnak veszélyhelyzetekben.

Büszkék vagyunk MINDEN VER-
SENYZÔ DIÁKRA!!

Köszönet a FELKÉSZÍTÔKNEK ÁL-
DOZATOS MUNKÁJUKÉRT!

A versenyen továbbjutott 2 csapat tanu-
lói újra összemérhetik tudásukat május
07-én Százhalombattán, a megyei döntôn,
ahol már Pest Megye legjobbjaival kell
megküzdeniük.

SZURKOLJUNK NEKIK, HOGY
EREDMÉNYESEN VERSENYEZZE-
NEK!!

Magyarfiné Kecskeméti Anita 
pv hadnagy kirendeltség-vezetô
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Gyüge Szilvia elérhetôségei:
Deák F. u. 3.

Mobiltelefon: 70/317-9602
Otthoni telefon: 29/317-123
Email: keszil@hotmail.com

Közösség, élmény, közös gyarapodás

Miben segíthet a Családsegítô szolgálat?

Bemutatjuk Gyüge Szilviát a
felsôpakonyi Lurkók Nagycsaládos

Egyesület új elnökét

– Kedves Szilvia! Miért vállalta a nagy-
családosok elnöki tisztségét, hiszen ma-
napság nem szokás ingyen munkát vállal-
ni?

– Ez most ugye nem komoly kérdés?
Itthon is csak ezt látom: a férjem ingyen,
minden fizetség, tiszteletdíj nélkül alpol-
gármester, polgárôrködik éjszakánként sa-
ját autóval, saját benzinnel, és még van
ezen kívül számos társadalmi feladata. ô
egyfajta példaképem. De van más is, pél-
dául elôdöm, Gazdag Krisztina. Évekig
csinálta ingyen, sôt, saját pénzét, idejét,
energiáját rááldozva. Nagyon jól. És so-
rolhatnám még, hány nagyon jó példakép
van a faluban. Például a védônônk, Gálné
Czetô Éva. Az ô lelkiismeretes munkája
például megfizethetetlen. Én egyébként,
az itt élôk többségéhez hasonlóan szüle-
tett vidéki lány vagyok. Itt beköltözô, de
vidéki. Én tudom, mit jelent a föld meg a
nagycsalád összetartó ereje, nekem ezek
nagyon fontosak. Én nem bírnám ki, ha
Karácsonykor, meg Húsvétkor, meg szü-
letésnapokon ne jönne össze a nagycsalá-
dunk. Szerintem ez így normális, meg így
emberi. Örülök, hogy ha már ide vetett a
jó szerencsém, itt tudok valamit tenni
azért, hogy egyben tarthassuk, gyarapít-
hassuk a családosok közösségét. Persze a
mérce magas, de mint mondtam, vannak
jó példák, van kiktôl tanulnom.

– Célok?
– Az elsôdleges, hogy ne széledjen szét

a társaság, a felsôpakonyi nagycsaládosok
értékes közössége. Nehéz idôk jártak a
nagycsaládosokra és bár bízom benne,

hogy hamarosan jobb idôk jönnek, akkor
is csak nagyon lassan javul majd a helyze-
tünk. Ilyenkor mindenki azzal van elfog-
lalva, hogy a betevô falatot, a villany és
gázszámlára valót elôteremtse a családi
kassza számára. Ilyenkor nem a közös
programokon jár az emberek esze. Nincs
rá idejük, energiájuk. Én megértem, mi is
ilyen helyzetben vagyunk. De azért fe-
lelôsséggel tartozunk a gyermekeinknek
más szempontból is. Közösség, élmény,
közös gyarapodás. Ezzel a jelmondattal
indulok neki ennek a feladatnak. A gyer-
mekeinknek nem csak anyagiakra van
szüksége, hanem arra is, hogy lássák
anyát, apát pihenni, jókedvûen, társaság-
ban. Hogy legyenek közös családi élmé-
nyek, sôt nagyobb közösségben megélt él-
mények. És szükségük van a gyerkôceink-
nek arra is, hogy a nagycsaládosok, a több
gyermeket nevelôk érdekeit összefogva
érvényesíteni tudjuk. Itt a faluban és az
országban egyaránt. De fontos a sorrend.
Elôször itt kell dolgoznunk megfelelôen.
Ezt vállaltam.

– Szóval konkrét célok?
– Ahogy már Kriszti is elmondta: majá-

lis, gyermeknap, fôzôverseny, kirándulás.
Ezek a konkrét közeli tervek. Szerintem
jók voltak az sportéjszakák, sporthétvé-
gék. Beszállnék, beszállnánk a szervezés-
be, lebonyolításba. Jó lenne, ha idén tény-
leg sikerülne megszervezni Felsôpako-
nyon a Mindenki Karácsonyát. A jó alap,
a Karácsonyi Koncert már megvan hozzá,
ehhez szeretnénk csatlakozni, ezt bôvíte-
ni. Természetesen senkire sem akarunk rá-
telepedni, semmit sem akarunk kisajátíta-
ni, ahol kell segítenünk, beszállunk a szer-
vezésbe, megrendezésbe.

– Kikkel akar együttmûködni?
– Van olyan, akinek nincs családja?

Nincs. Röviden tehát mindenkivel. Jósze-
rével mindegy, hogy hány gyermeke van,
hogy fiatal családos-e vagy nagymama,
nagypapa, várjuk közénk. Még mielôtt is-
mét fölteszi a „Na de konkrétan kik?” kér-
dést, válaszolok persze erre is. A játszóté-
ren kialakult egyfajta közösség. A Baba-
tornán is. Sôt, a nôi tornára is egyre töb-
ben visszük a kiskölyköket. Rájuk számí-
tunk. De számítok az általam nagyon-na-
gyon szeretett és tisztelt védônônk, Czetô
Évi aktivitására, tapasztalataira, és persze
a doktor úrra is. Gábor plébános atyára és
a Vízi János lelkész úrra, feleségére is. Az
óvoda vezetôjére és az óvónénikre, az is-
kola vezetôjére és a pedagógusokra, a
könyvtár dolgozóira…

– Hát igen. Tudjuk azonban azt is, hogy
mindenki rájuk számít és rájuk támaszko-
dik.

– No igen, de ismervén ôket, azt is tud-
juk, hogy ôk is olyanok, hogy a gyerme-
kek érdekében hajlandók a legtöbbet ten-
ni, a leghamarabb mozdulni. Én nem ag-
gódom. Vegyük például az óvodát. Fejes
Lajostól kezdve, Fazekas Szilárdon át
Albrect Róbertig sokan támogatják, mert
a gyermekek, a család mindenkinek fon-
tos. És bár személyesen nem mindegyiket
ismerem, névrôl, meg a jó cselekedete-
ikrôl, bizony tudunk, számon tartjuk. Van
élet, van remény, van jövô ebben a falu-
ban a gyermekes családoknak. Ha nem
így érezném, már rég elköltöztünk volna. 

Durkó Éva

Kedves Felsôpakonyi lakosok!
Bárkivel elôfordulhat, hogy olyan prob-

lémával kényszerül szembe nézni, aminek
megoldásához segítséget szeretne. Lehet,
hogy csak egy információra volna szüksé-
ge, de nem tudja, hogy hol férhetne hozzá.
Lehet, hogy szívesen meghallgatná valaki
tanácsát, de nem tudja, hogy kihez fordul-
jon. Elôfordul, hogy „csupán” csak arra
lenne igénye, hogy valaki meghallgassa
ôt. Azzal, hogy megosztjuk valakivel gon-
dunkat, bánatunkat, egy kicsit máris
könnyebbnek érezzük lelkünkön a terhet.

Egy problémával küszködve nehéz ob-
jektíven gondolkodni. Egy konfliktusos
helyzetben nehéz megôrizni higgadtsá-
gunkat. Ilyenkor jól jöhet egy, a nehéz
helyzetben nem érintett külsô személy vé-
leménye, tanácsa, segítsége.

Idônként szükségünk lehet lelki támo-
gatásra, jogi tanácsadásra, de anyagi le-
hetôségeink visszatarthatnak minket attól,
hogy pszichológus, mentálhigiénés szak-
ember vagy jogász segítségét kérjük. A
mentálhigiénés szakember, a pszichológus
támogatását, a jogi tanácsadást, a helyi

családsegítô szolgálat megszervezi bárki-
nek, természetesen térítésmentesen.

Az ember társas lény. Olyannyira, hogy
a magány, az izoláltság testi betegségeket
is okozhat. Szükségünk van társas kapcso-
latokra. Arra, hogy megoszthassuk valaki-
vel gondolatainkat, érzéseinket, és arra is,
hogy megismerhessük másokét is. A vala-
hová, valakihez tartozás érzésének átélé-
se, a másoktól felénk irányuló figyelem
oldja a magányt, növeli önbecsülésünket,
lelki békénket. 

Adni nem csak szeretetet lehet. Sokan
nélkülöznek kézzel fogható dolgokat is.
Ruhanemût, háztartási eszközöket, búto-
rokat, gyerekjátékokat, könyveket, élelmi-
szert, és még sorolhatnánk. Jó, ha van ho-
va fordulni, amikor hiányát szenvedjük
valamelyiknek, de a beszerzéséhez nem
áll rendelkezésünkre pénz. És persze jó
érzés adni is. Számunkra feleslegessé vált
tárgyaink mások számára nélkülözött,
hasznos tárgyakat jelenthetnek. Miért kel-
lene akkor háztartási hulladékként végez-
niük?

Felsôpakonyon van egy hely, ahova

szükség esetén fordulhat, ahol mindent
megtesznek, hogy ne érezze magát egye-
dül nehézségével. Ez a hely a

„Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális És
Családvédelmi Központjának 

Családsegítô Szolgálat, Felsôpakonyi 
Kirendeltsége: 

2363. Felsôpakony, Iskola u. 20.
Tel/Fax: 29/317-676
Ügyfélfogadási idô:

Hétfô: 8.00-12.00, Kedd: 12.00-16.00,
Szerda: 13.00-17.00, 

Csütörtök: 8.00-11.00, 
Péntek: 8.00-13.00 krízisügyelet

A „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális
és Családvédelmi Központ Gyermekjóléti
Szolgálat Felsôpakonyi kirendeltségének

ügyfélfogadása:
Hétfô: 14-18-ig, Kedd: 08-12-ig, 

Szerda: 08-12-ig, Csütörtök: 12-15-ig,
Péntek: 08-13 óráig krízisügyelet.

Szolgáltatásaink térítésmentesek!
Ujlaky Bertalanné – családgondozó  
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A pedagógusaink köszöntéseVáltozás az Agora 
szerkesztôbizottságában

A búcsú soha nem könnyû. Különösen, ha olyan
emberektôl kell búcsúzunk, akiket szeretünk és tisz-
telünk. Így van ez Varga Imre Lajossal is, aki nem
régen mondott le az Agora szerkesztô- bizottságá-
nak vezetésérôl. Bár verslábakban megírt szonettet
sosem írtam még, szeretném azért néhány sorral
méltatni Imre bácsit és a munkáját.

Hihetetlenül mûvelt, jó humorral és némi ciniz-
mussal megáldott ember, aki mesterien bánik a sza-
vakkal. A faluban zajló eseményekrôl naprakész in-
formációkkal rendelkezik, a kulturális élet aktív
résztvevôje. Minden szerkesztô- bizottsági élmény
volt a társaságában. Mindig tudott nekünk valami
érdekeset és újat mondani. Mi pedig tisztelettel
adóztunk neki széleskörû ismereteiért és olvasottsá-
gáért. 

Kedves Imre bácsi!
Köszönjük a kitartó és lelkiismeretes munkát,

melyet idôt és energiát nem sajnálva végzett szer-
kesztô-bizottságunk fejeként.

Köszönjük a sok elgondolkodtató, szép verssort
és gondolatot, amivel gazdagabbá tett bennünket is.

Végezetül pedig köszönet a számos jó hangulat-
ban együtt eltöltött szerkesztô-bizottsági ülésért.

Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom,
nagyon fog hiányozni nekünk.

Sok erôt, jó egészséget és számos ihletett pillana-
tot kívánunk! Reméljük, gyakran benéz majd hoz-
zánk!

Kiszl Ivett

Kedves Pedagógus Barátaim!
A betegek gyógyítása mellett az Önök hivatása a legszebb, legérté-

kesebb a társadalom, így természetesen Felsôpakony számára. Ma,
amikor olyan kort élünk, amelyben hosszú ideig szinte büntetlenül le-
hetett szidalmazni, fenyegetni, sôt, ütni-verni-rúgni is a pedagóguso-
kat, ma, amikor az ország eddigi vezetôi nem az embert nézték, ha-
nem a növelendô óraszámokat, nem a fizetést nézték, hanem a meg-
szorításokat, ma különösen nagy erkölcsi elismerést érdemel az Önök
helytállása. Mert az Önök munkája, hivatása helytállást követel nap
mint nap. Életek, sorsok vannak az Önök kezében, és meggyôzôdé-
sem, a felsôpakonyi pedagógusok, a lehetôségekhez mérten, nagyon
felelôsségteljesen gondozzák a csemeték sorsát, lelki és szellemi épü-
lését!

Bízom abban, hogy hamarosan jön egy jobb kor, amely az embert
látja a pedagógusban, amely a törvény minden szigorával megvédi
Önöket, amely megbecsüli Önöket erkölcsi és anyagi értelemben
egyaránt!

Kérem, továbbra is ilyen hittel, lelkesedéssel, tudással, odaadással
neveljék a gyermekeinket, Felsôpakony jövôje van az Önök kezében!

Isten áldását kérve Önökre és hivatásukra szeretettel és tisztelettel
köszöntöm a PEDAGÓGUSAINKAT

Kempf Károly Ignác - Felsôpakony alpolgármestere

.A.S.A.-hír:

Matricás kontroll a kukákon
Azért, hogy a nyilvántartásból hiányzó lakosokat a közszol-

gáltatás rendszerébe a hulladékszállítás mellett számlázási ol-
dalról is bevonjuk, kidolgoztunk egy vonalkódos - matricás
azonosító rendszert, amely reményeink és tapasztalataink sze-
rint betömi majd az adminisztratív lyukakat.

Az .A.S.A. nyilvántartási rendszerében szereplô lakossági
ügyfelek számára vonalkódos matrica készült 2010. évre vo-
natkozóan, amelyet a lakók már kézhez is vehettek. Aki nincs
az adminisztrációs rendszerben, vagyis nem szokott számlát
kapni, matricát sem kapott. Kérjük, hogy aki nem kapott
matricát, minél elôbb jelentkezzen ügyfélszolgáltunkon,
ahol kollégáink segíteni fognak.

Ha Ön megkapta a matricát, kérjük, hasonlítsa össze a
számlán szereplô adatokat a matricán lévôvel. Amennyiben
bármilyen eltérést tapasztalnak, ügyfélszolgálatunkon szíves-
kedjenek jelezni azt a további problémák elkerülése érdeké-
ben. Ha az adatok helyesek, kérjük, ragasszák a kukájukra
a matricát, hogy a vonalkód az ürítéskor leolvasható le-
gyen. 

2010. június 1-tôl munka-

társaink csak a matricával el-

látott kukákat üríthetik ki. Így
szeretnénk elérni, hogy a szám-
lázási rendszerben nem sze-
replôk a szolgáltatást hiányolva
felvegyék ügyfélszolgálatunk-

kal a kapcsolatot, és a nyilvántartási rendszerbe bekerülve a
közösséget terhelô költségek alól ôk se mentesülhessenek a to-
vábbiakban.

Rendszeres ügyfélszolgálatunk az alábbi elérhetôsége-
ken áll rendelkezésükre:

2360 Gyál, Körösi út 53. Minden héten hétfôn: 8-20 óra kö-
zött, vagy a 06-29/540-244, 06-29/540-250 számon, a vevo-
szolgalat@asa-hu.hu címen.

Jó tanács: a kukákat érdemes megtisztítani a matrica felra-
gasztása elôtt, mert poros, zsíros felületre nem tapad jól. Ha a
matrica megsérül, kérjük, ügyfélszolgálatunkon szíveskedje-
nek intézkedni az új matrica beszerzésérôl. 

Rossi Tünde - .A.S.A. Magyarország Kft. - PR vezetô 

Kempf Károly Ignác

Felsôpakony alpolgármesterének fogadóórái:
június 07-én, hétfôn, 16 és 18 óra között
és július 05-én, hétfôn, 16 és 18 óra között
a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban
további infók: www.kempfkaroly.hu 
hírek, közérdekû információk, testületi döntések,
rendezvényeink, minden, ami a Felsôpakonyon élôket érinti, érdekli:
www.kempfkaroly.hu
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Akikre büszkék lehetünk!

2010. április 22. a Föld napja
az óvodában

Újszülöttek:
Antal Fruzsina – 03.10.
Vasvári Boglárka – 03.11.
Fábián Gábor Mikeás – 03.19.
Nahaj Dóra Anna – 03.25.
Molnár Anna – 04.09.
Klacskó Anna Dorka – 04.23.
Balla Krisztián Alexander – 04.25.

„Anyukámtól hallottam, alvás elôtt este:
van egy régi selymes rét, messze, nagyon messze.
S aki éppen arra jár, bizony csodát láthat:
a messzi rét közepén táncol a virághad
A világot bûvöli a varázslatos látvány:
hangtalanul táncot lejt egy sereg viráglány.
Sejtelmes szél muzsikál levélen, fûszálon,
Olyan ott az egész vidék akárcsak az álom.
Ha megnövök, elmegyek, három napig nézem,
S talán én is táncolok azon a szép réten.”

Szeretettel köszöntjük az édesanyákat!
A mesevár Óvoda gyerekei sokat készülôdtek erre a szép napra.

Már napokkal, hetekkel elôtte készítgették az ajándékokat az
anyukájuknak, nagymamájuknak.

Titokban tanulták az óvó nénikkel a verseket, dalokat.
A Nefelejcs csoportban az ünnepség elôtt a gyerekek anyuká-

jukkal süteményt készítettek és kiskosarakat, amibe utána hazavi-
hették. Jutka néni (Gálné Nagy Judit) kedves meglepetéssel ké-
szült: a kertjében ápolgatta, gondozta nekünk a sok-sok nefelej-
cset, anyák napjára cserépbe ültette és minden gyereknek és óvó
néninek ajándékozott egyet.

Köszönjük szépen!
Edit óvó néni

XII. országos rajzpályázatát hirdette meg a Föld Napjára,
óvodások részére, a berettyóújfalusi Vass Jenô Óvoda és Böl-
csöde Székhely Óvodájának nevelôtestülete.

Téma volt: „Szikra pattan, Tûzláng lobban...”
Mit tudsz a tûzrôl, mikor jó barátod és mikor ellenséged?

Hasznos vagy veszélyes?
Már 3. éve küldünk pályázatra óvodánkból pályamûveket.
A mi óvodánkból: Collins Nia 4,5 éves és Erdei Balázs 5,5

éves rajzát a zsûri kiállításra javasolta.
Gratulálok nekik, a magam és az egész óvoda nevében. To-

vábbi ábrázoló tevékenységükhöz sok sikert kívánok!
Büszke vagyok rátok s az óvó nénikre, akik sok szeretettel,

gondoskodással egyengetik utatokat, a szüleiteknek azt kívá-
nom, sokszor érezzék e büszkeséget!

Dobosné Kerepeczki Mária - óvodavezetô

Immár 3. alkalommal került megrendezésre a Föld napja
óvodánkban. Amit nem csak ezen a napon ünnepeltünk, ha-
nem már a héten ennek hangulata érezhetô volt minden cso-
portban a különbözô izgalmas tevékenységek során.

Heti program a csoportban:

Hétszínvirág csoport:
– Föld védelmének szerepérôl beszélgetés
-Kukatündér társasjáték
– Felsôpakonyi térképen zászlóval lakhelyek, óvoda megje-

lölése
– Mûanyag flakonok, papír bedobása a szelektív hulladék-

gyûjtôbe.
– Öko Panna, Öko Palkó mesehallgatása, ismerkedés Kuka

Manóval
Katica Csoport:
– Beszélgetés a Föld védelmérôl (lehetôségek, kötelességek)
– Képek gyûjtése (környezet védelmérôl, szennyezésrôl)

Ezekrôl tabló, plakát készítése
– Megismerkedünk az újrahasznosítás fogalmával
Neszepisze csoport
– Beszélgetés, hogyan óvhatnánk jobban a Földet?
– Kukatündér társasjáték
– Mitôl lehet szomorú a Föld?
– Erdei kirándulás, jelháború a makkos erdôben
Nefelejcs csoport:
– Beszélgetés a bolygónkról, földrészek megbeszélése, ab-

laknézegetés
– Rajzolással, színezéssel Föld bolygó készítése emberekkel
– Környezetvédelem szerepének megbeszélése
– Kukatündér társasjáték
Napraforgó csoport
– Palántáink átültetése, gondozása
– Benô teknôc etetése, takarítása
– Tavaszi virágok gyurmából való elkészítése
– Földgömb nézegetés
– A szemetelés helytelenségének megbeszélése
– Szelektív hulladékgyûjtés

Csütörtök reggel eljött a várva várt nap, amikor a heti projek-
tet egy izgalmas kerékpáros túrával megkoronáztuk. Reggel
mindenki hozta saját jármûvét, amivel rövid túrán részt kívánt
venni. Ezúton szeretnénk megköszönni a kedves szülôknek a
sok segítséget. A reggeli bicikligyûjtést és a délutáni bicikli ki-
adást, valamint az úton való biztosítást, kísérést, támogatást.

Mielôtt elindulhattunk volna, versenyt tartottunk, ahol a cso-

portok összemérhették tudásukat, gyorsaságukat. A szelektív
válogató versenyen a kiscsoportosok is bátran részt vettek, néha
nagyokat megszégyenítô gyorsasággal végeztek.

A finom jutalom még a bátortalanabbakat is küzdeni vágyás-
ra bírta. Ezzel a versennyel a héten tanultakat, (sétákat a szelek-
tív hulladékgyûjtô szigetre) tudták megmutatni.

Fél 11-kor indult a túra, melyet a gyalogosok zászlós transz-
parenssel kísértek.

Utána indultak a rolleresek, kismotorosok, futóbiciklisek.
Ôket követték a 3 és 4 kerekû kerékpárosok, ahol ugyan volt
néhány baleset, de hôsként talpra állva indultak is tovább. A
menetünk végét az ügyes kétkerekû kerékpárosok zárták.

Célunkat elérve megérkeztünk a vasútállomásra, ahol meg-
vártuk a 11 órási vonatot és integettünk neki. Rövid nassolás és
kergetôzés után visszaindultunk az óvodába. Kissé kimerülve
érkeztünk meg, várt minket a finom ebéd és pihe-puha ágyban a
csendes pihenô. Reméljük, hogy jövôre is ilyen élményben gaz-
dag napot élhetünk át közösen.

Bene Gabriella és Dénes- Köbli Mariann
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A tápiószecsôi Damjanich Mûvelôdési Ház által meg-
hirdetett „Kapcsolatok szüleimmel, családommal” megne-
vezésû immáron XV. alkalommal megrendezett vers- és
prózaíró pályázaton Füzi Györgyné Esztike Apám utolsó
vacsorája c. elbeszélésével elsô helyezést ért el. Kiváló
eredményéhez ezúton gratulálunk! A nevezett elbeszélést
valamelyik következô Agorában leközöljük.

Varga Imre

Április 1-jén szokásos nyugdíjas klubdélután. Ez a nap a vi-
dámság napja, így a klubban is több vicc elhangzott. Mindenki
serényen készülôdött már a 4-5-i húsvéti ünnepekre.

Április 8-án klubdélután volt, majd utána többen Ócsára
mentek a kultúrházba, az Özvegy Karnyóné címû színházi
elôadásra. Elmondásuk alapján szuper jól sikerült mûsorban
volt részük, annyit nevettek a jó poénokon, hogy izomlázas lett
másnapra az arcizmuk.

Április 11-én a falunkban élô lakosság többsége elment sza-
vazni, mert mindenki fontosnak érezte, hiszen a jövônk függ tô-
le – így nekünk nem kellett a második fordulóban újra szavazni.

Április 15-én Lôrentei Erzsikénk, a vezetônk szabadságot ka-
pott. Tiszakécskén pancsikázott a barátnôjével. Sajnos egész
héten rossz idô volt, esett az esô, fújt a szél, de a fürdôben min-
dezek nem zavarták az úszást ill. az élményfürdôzést.

Április 20-án a nyugdíjasainkkal / 39 fô / mi is elmentünk Ti-
szakécskére, mert Erzsike most is elintézte Nekünk a kedvezô
feltételeket. Nekünk nagyon-nagyon jó idônk volt, mindenki jól
érezte magát, a víz jótékony hatásától kimerülve jöttünk este
haza.

Április 22-én ismét klubnap volt, készültünk a Gödöllôn
megrendezésre kerülô egészségügyi vetélkedôre, Bernáthné
Marika segítségével. A majálisra is felírta Mózsikné Ilonka a je-
lentkezôket /80 fô jelentkezett/, az énekkarunk sokat gyakorolt
a fellépésre.

Április 24-én a „Településhigiéniai Napon” nyugdíjasaink
most is kivették részüket a munkából 8 fôvel / Abonyiné Erzsi-
ke, Benedek Elek, Gombik István, Brúderné Erzsike, Krizsánné
Ica, Vajdáné Zsuzsa, Lôrentei Erzsike, Czirják Eszter /. Dereka-
san helytálltak. Köszönjük, hogy a saját kerti munkájuk mellett
még itt is bírták erôvel.

Április 29-én vezetôségi ülésünk volt a klubdélután elôtt, a
májusi programunkat beszéltük át.

Május 1-jén a sportpályán megrendezésre kerülô majálisra
készülve Gergely Misi, Jankó Imre, Kovács Feri, Tóth Zoli, Si-
piczki Feri, Gombik Pisti reggel 8-ra kimentek sátrat állítani –
az új sátrunkat. Hát nem ment zökkenômentesen, mivel a ré-
szünkre kijelölt helyet agresszívan más csoport elfoglalta, s
durván elküldte fiúkáinkat, állítsák ott a sátrat, ahol akarják. A
kezdeti nehézség ellenére a sátrunk a legjobb helyen lett felál-
lítva. Mivel ezen a napon nagyon jó idô, legalább 28 fok volt, a
nagy fák kellemes, jó árnyékot adtak. Az egész napi mûsorokat
kiválóan láttuk. Leánykáink a meghívott gyáli nyugdíjasklub
énekkarával 12.40-kor léptek fel - Jó ebédhez szól a nóta cím-
mel. Nagyon szép mûsort adtak elô, mindenki örömmel hallgat-
ta, sokan még dalra is fakadtak velük együtt. A fellépést az ebéd
követte, melyet a Jóbarátok Zsoltija szolgáltatta. A vendégeink-
nek is nagyon ízlett a finom babgulyás vagy a sült kolbász. A
délutáni mûsorok szintén színvonalasak voltak, a fiataljaink
akár zenészek, akár a táncosok kitettek magukért. Igazán örül-
tünk, hiszen szinte mindnyájunknak fellépett az unokája. Jól el-
fáradva, sok-sok élménnyel gazdagodva jöttünk haza a szépsé-
ges tûzijáték után.

Május hónapban is sok programunk lesz. Itt a szép, jó idô,
dolgozgatunk, a kertben ültetgetünk. Remélem mindenki
meggyógyult, mert mostantól – hogy szép legyen az udvarunk,
a kertünk – nem lehet betegeskedni, csak lustálkodni szabad.

Kovácsné Németh Ilona

Darumadár Nyugdíjasok
áprilisi életébôl

Jó program a mamának 
és a babának együtt!

A Felsôpakonyi Darumadár Nyugdíjas Egyesület nevében
szívbôl gratulálunk Balassa Jánosné Évikének 

a megérdemelt magas Vöröskeresztes kitüntetéshez!
Egyesület nevében: Lôrentei Erzsébet

Akit szeretnek az örökké él
Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, barátoknak,

szomszédoknak, ismerôsöknek, akik utolsó útjára elkísér-
ték élettársamat Meleg Ferencet.

Emléke örökké velünk van!
Krizsa Józsefné és családja

Ügyeleti számunk, amelyen a szolgálatban lévô pol-
gárôröket elérheti: 06-30-956-3748

Amikor Felsôpakonyon épp nincs polgárôr szolgálat,
hívható a gyáli központi szám, amelyen a 24 órás ügyeleti
iroda érhetô el. A hívószáma: 06-29-340-333

Pakonyi Polgárôr Egylet 
– minden éjjel az utcán vagyunk!

Szülés utáni regeneráló torna a védônô ajánlásával

A baba-mama torna egy nem túl megerôltetô alakformáló
órát jelent, ahol minden izomcsoportot megdolgoztatunk és
minden ízületet megmozgatunk. A szülés után 8-10 héttel lehet
elkezdeni és a gyermek 8 hónapos koráig végezhetjük együtt a
tornát, amely fôleg az anyák fizikai regenerálódását célozza de
a babákkal is aktívan foglalkozik.

A közös tornával nem csak saját testünkért és hangulatun-
kért teszünk sokat, hanem a baba testi-lelki fejlôdését is elôse-
gítjük.

Érdeklôdés és elôzetes jelentkezés a Szabó Magda Könyvtár
és Közösségi Ház-ban, személyesen, telefonon (29-317-466)
vagy e-mailben (pakonykonyvtar@citromail.hu). 

Szeretettel vár mindenkit a tanfolyamvezetô: 
Ecsôdi Beatrix
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Pünkösd ünnepe

Református hittantábor

Hittanévzáró istentisztelet

„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy aka-
rattal együtt voltak. És lett nagy hirtelenséggel az égbôl
mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése.” (Apostolok Cse-
lekedetei 2,1-2)

Az Úr Jézus Krisztus mennybemenetele után a tanítvá-
nyok együtt, egy közösségben voltak, hogy megkapják azt,
amit Jézus megígért a számukra. A tanítványok engedelme-
sen, hittel és egy akarattal voltak együtt, s várták a megígért
Szentlelket. Isten elküldte számukra. Ezt az eseményt ne-
vezzük Pünkösdnek. A Biblia elsô lapjain azt olvashatjuk,
hogy Isten az embert a föld porából teremtette, és saját lel-
két lehelte bele. Így lett az ember, élô lélekké. Azonban a
bûneset következtében az ember elvesztette az Istentôl ka-
pott bûntelen örök életet. Isten pünkösdkor „lehelt” másod-
szor az emberi testre, amikor ezt olvassuk: „És lett nagy
hirtelenséggel az égbôl mintegy sebesen zúgó szélnek zen-
dülése, és eltelé az egész házat.” Az együtt lévô tanítvá-
nyok átélték és megtapasztalták a Szentlélek jelenlétét, Aki
mint Isten Lelke fúj, ahova akar. 

Karácsony egyik jelentése: Velünk az Isten. Nagypéntek
és húsvét ajándéka: Értünk az Isten. Pünkösd üzenete: Ben-
nünk az Isten! A Szentlélek Isten tudja helyreállítani az is-
teni rendet az életünkben, Az Ige által igazgat és elvezet a
teljes igazságra. Jézus mondja: Én vagyok az út, az igazság
és az élet! (János 14,6) A Szentlélek azóta itt van, befo-
gadhatod hittel Jézus Krisztust az életedbe a Lélek ál-
tal, ha kész rá a szíved.

Vizi János lelkipásztor

AZ EURÓPA AUTÓS-ISKOLA
gépjármûvezetôi tanfolyamot indít a felsôpakonyi 

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

(minden hónap elsô hétfôje): 
06.07.; 07.05.; 08.02.–17.00

Idôpontja: 2010. augusztus 16-20.
Helye: Piliscsaba

Költsége: 18.000 Ft/fô.
Utazás: különjáratú autóbusz

Jelentkezés határideje: Hittanévzáró istentisztelet (Jún. 6.);
Kérjük, a jelentkezéssel egy idôben a tábor költségének 

a felét (9.000.-) fizessék be! E határidô után lezárjuk 
az utazólistát, szervezzük a tábort és már nem áll 

módunkban rajta változtatni.
A részletek megbeszélése a hittanévzárón lesz!

Jelentkezés: Vizi János lelkipásztornál személyesen
vagy a: 29/ 317-968 és 06 30 6373 190 telefonszámokon.

Szeretettel hívjuk és várjuk a hittanos gyerme-
keket, testvéreiket, szüleiket, nagyszüleiket, ke-
resztszüleiket, hogy a mûsoros alkalmon vegye-

nek részt; kiosztjuk az okleveleket, a jutalmakat, és az ifjúsági
házban lesz szeretetvendégség is! (sütemények + üdítôk)

Idôpont: 2010. június 6. 10 óra. Református templom.
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Eseménydús április az iskolában
Az április hónap sok-sok programot hozott a pakonyi diákok

számára, hiszen jócskán dúskálhattak a különbözô események-
ben.

Április elsején tartottuk a már korábban említett futó- illetve
akadályversenyt, és ígéretünkhöz híven itt ismertetem az ered-
ményeket:

Az akadályversenyen elsô helyezést értek el a VII.B ÖRDÖ-
GÖK lány csapata, a VII.B GEPÁRDOK fiú csapata, és az V.
osztályosok KOCSIS HENI csapata. Második lett az V. osztá-
lyosok VARGA MÁRK csapata. A harmadik helyezést a VI.B
TIGRISEK csapata szerezte meg, és negyedik lett a VI.A AR-
TICSÓKA csapata.

A futóverseny eredménye a következôképp alakult: Lányok
között elsô lett Pálinkás Alexandra VI.B, második Kocsis Hen-
rietta V.o és harmadik Illés Orsolya VI.A osztályos tanuló.

A fiúknál elsô helyen végzett Mózer Zoltán VII.b, második
Nagy Szabolcs VII. b és harmadikként Mészáros Richárd VI.b
osztályos tanuló ért be a célba.

Gratulálunk nekik!

Április közepén Wareczki Erika néni az Ergoferhez vitt láto-
gatóba 20 tanulót a VII.B osztályból. Gáspár János cégtulajdo-
nos vezette be a gyerekeket az esztergagépekkel, forgácsoló gé-
pekkel dolgozó emberek világába. Éppen korlátokat készítettek
egy mozi megbízásából. A látogatás végén minden diák egy kis
ajándékkal térhetett haza Gáspár Úr jóvoltából. Ezúton is kö-
szönjük a tartalmas órákat és az ajándékokat!

Április 16-án országos angol versenyen indultak diákjaink
közül néhányan, amit most az iskolán belül szervezett Kocsisné
Matusek Diána és Máténé Virág Rita. Idén elôször lehetett
helyben is megtartani a versenyt, hiszen központilag küldték ki
a feladatokat. A gyerekek nagyon jó eredményeket értek el. A
résztvevôk között volt Farkas Renáta, Tamás Péter, Tóth Jolán
VII.-es, Czeglédi Ivett, Kaszala Rebeka, Kovács Petra, Tancsik
Dóra, Zsók Bernadett, Tóth Mátyás VI.-os, Borbély Anna, Ja-
nocsek Rebeka, Kocsis Henrietta, Palotai Dániel, Rácz Attila
V.-es tanulók. További sok sikert kívánunk nekik!

Áprilisban emlékezünk meg a Költészet Napjáról, és ez alka-
lomból minden évben szavaló versenyt rendez az iskola alsó és
felsô tagozaton egyaránt. Az elsô osztályosok között elsô lett
Balogh Enikô I.A, második Vitéz Anna I.B, harmadik helyen
Jakubik Réka I.B osztályos tanuló végzett. Danó Norbert I.A
osztályos tanuló külön díjban részesült. A másodikosok között
elsô helyen Dura Zsófia, második helyen Seres Rebeka, harma-
dik helyen Laky Andrea végzett. Külön díjat Mészáros Nikolet-
ta kapott.

Harmadik osztályban elsôként Halmavánszki Judit, második-
ként Krizsán Dániel, harmadikként Boldog Éva végzett. Kasza-
la Mária külön díjban részesült.

A negyedikeseknél elsô lett Hajas Kitti, második Fürst Luca,
harmadik pedig Oláh Hajnalka IV.B osztályos tanulók. Sok sze-
retettel gratulálunk nekik!

Régi ismerôst láttunk vendégül április 20-án, kedden. Dr. Za-
cher Gábor toxikológus az elmúlt évek gyakorlatához hasonló-
an meghívásunkra ellátogatott iskolánkba, és drogmegelôzéssel
kapcsolatos elôadást tartott VII. és VIII. évfolyamos tanulóink
részére. Legközelebb május 17-én tart elôadást az V.-VI. évfo-
lyam részére.

Nagy megtiszteltetés érte iskolánkat azzal, hogy április 21-
én, szerdán helyszínt adhattunk a Dabas körzeti ifjúsági ka-
tasztrófavédelmi versenynek. A verseny minden évben a fiata-
lok katasztrófavédelmi felkészítését szolgálja, amelyre idén a
körzet iskolái 20 csapattal, azaz összesen 120 fô versenyzôvel
vettek részt. Az idôjárás kegyelmének és a magas létszámú
szervezô gárda gondos elôkészítô munkájának köszönhetôen
minden résztvevô és érdeklôdô egy kellemes napot tölthetett
együtt iskolánkban.

Április 23-án Kistérségi Természettudományos Vetélkedôn
vett részt iskolánk csapata Gyálon. 14 csapat gyûlt össze, mi 6-
dik helyezést értünk el.

A csapat tagjai: Borbély Anna V. o; Józsa Bence VI.B; Riger
Vivien VII.B; Mészáros Alexandra VIII. o.

A verseny négy fordulós volt melybôl három levelezô, az
utolsó forduló elméleti és gyakorlati kérdéseket tartalmazott.

Felkészítô tanárok: Gavallér Lászlóné, Mósa Zsuzsanna, Wa-
reczki Sándorné.

Ugyanezen a napon a Föld Napja alkalmából szemétszedést
szervezett településünk önkormányzat, s ebben az akcióban ta-
nulóink is aktívan részt vettek. Az alsó tagozatosok az iskola
udvarát és annak környékét, a felsô tagozatosok Felsôpakony
különbözô részeit tisztították meg a szeméttôl. Minden diák
rendkívüli munkát végzett, és bízunk benne, hogy ezzel egy ki-
csit hozzásegítettük ôket a tudatos környezeti neveléshez.

Április 26-án, hétfôn alsó tagozatos osztályaink és nevelôink
a Börzsönyben vettek részt 7 km-es gyalogtúrán. A szép, napos
idôjárás igazán kedvezett a gyönyörû kiránduláshoz. A gyere-
kek kellemesen elfáradtak és sok-sok élménnyel tértek haza.

Az alsó tagozatos diákok részére április 28-án futóversenyt
szerveztek a pedagógusok a Somogyi pályán. Minden kis diák
életkorának megfelelô távot futott és az alábbi eredmények szü-
lettek: elsô osztályos lányok: 1. Komáromi Szabina, 2. Jakubik
Réka, 3. Dobos Dalma.

Elsô osztályos fiúk: 1. Hajas Bálint, 2. Fábián Máté, 3. Faze-
kas Norbert.

Második osztályos lányok: 1. Jócsák Lilla, 2. Nagy Domini-
ka, 3. Veér Orsolya.

Második osztályos fiúk: 1. Pótfi Áron, Balogh Alex, 2. Sul-
tisz Péter, 3. Puskás Dávid.

Harmadik osztályos lányok: 1. Koós Jennifer, 2. Papp Csen-
gele, 3. Kaszala Mária.

Harmadik osztályos fiúk: 1. Forstner László, 2. Geyer Márk,
3. Szabó Bence.

Negyedik osztályos lányok: 1. Kóródi Beatrix, 2. Matisz Or-
solya, 3. Deák Viktória.

Negyedik osztályos fiúk: 1. Kánai Atilla, 2. Paragovics
Krisztofer, 3. Benkóczki Ádám.

Gratulálunk mindnyájuknak!

Futóversenyen vettek részt a Városligetben a IV.A osztályos
diákok. Az alábbiakban Kriszta néni beszámolóját olvashatják:

Az idén tavasszal is elindultak a IV.A osztályosok - csakúgy,
mint tavaly ôsszel - a városligeti maratoni futóversenyen. Kü-
lönbözô távok közül lehetett választani, mi a 3,5 km-t választot-
tuk. Fantasztikus hangulatban telt ez a nap, észre sem vettük a
futás okozta fáradtságot, annyira élveztük. Már a tavaly ôszi al-
kalommal is csatlakoztak hozzánk szülôk, de az idén többen
vették a bátorságot, sôt a testvérek is kedvet kaptak hozzá. Így
több, mint 30-an alkottuk a felsôpakonyi csapatot. Az osztály
célul tûzte ki, hogy minden évben részt szeretne venni ezeken a
futóversenyeken. Hajrá! Kriszta néni

Ebben a hónapban is sor került 3 D-s mozi látogatására Erika
néni szervezésében. A nagyszerû Cápák címû film került vetí-
tésre az Aréna Plázában. A gyerekek fantasztikus élményben ré-
szesültek a víz alatti világ bemutatása által.

Felsorolni sem lenne egyszerû a sok-sok programot, amiben
gyerekeink részt vettek ebben a hónapban. Mindenkinek kö-
szönjük a segítséget, hogy ez megvalósulhatott!

Elöljáróban hadd áruljak el annyit a május hónapról, hogy
14-én egy Guiness Rekord döntési kísérleten vett részt isko-
lánk. Három autóbusszal indultunk neki a nagy munkának. Bu-
dapesten 7500 m2-nyi területen szerveztek aszfaltrajzoló ver-
senyt. Következô számunkban beszámolunk az eredményrôl.

Az iskola életérôl további információkat az iskola honlapján
találnak fotókkal színesítve.

Máténé Virág Rita
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Szavalóverseny

Iskolánk adott helyszínt a Dabas körzeti
ifjúsági katasztrófavédelmi versenynek

Egy szekérderéknyi szeretet

Tavaszi pingpong-bajnokság

Április 19-én megrendeztük- a költészet napjára emlékezve-
versmondó versenyünket a felsô tagozatos diákjaink számára.
Huszonöt diák hallgatta meg nagy izgalommal egymás pro-
dukcióját és várta a zsûri döntését. A tanulók, verseiket szaba-
don választhatták, így József Attila, Ady Endre, Arany János
versek mellett találkozhattunk könnyedebb, humorosabb mû-
vekkel is. A közönség igen színes egy órát tölthetett el ezen a
délutánon. A versenyhez a helyszínt és a díjakat a Szabó Mag-
da Könyvtár biztosította számunkra.

Versmondásukért a következô tanulókat díjaztuk:
1. helyezett: Nagy József (6.a) és Albrecht Róbert (6.b) 
2. helyezett: Tancsik Dóra (6.b)
3. helyezett: Janocsek Rebeka (5.) és Farkas Renáta (7.b)
4. helyezett: Mészáros Alexandra (8.) és Mészáros Erika (8.)
Köszönjük tanulóink és segítôik munkáját!

Riegel Ágnes

Április 17-én, szombaton már nyolcadik alkalommal ren-
deztünk felnôtt asztalitenisz bajnokságot. Örömünkre szolgál,
hogy e verseny híre már túljutott a település határain, hiszen a
nevezôk között budapesti, gyáli és ócsai versenyzôk is voltak.

Eredmények:
1. helyezett: Kiss Péter (Gyál)
2. helyezett: Bodon Gyula (Felsôpakony)
3. helyezett: Tôtôs György (Ócsa)
További benevezett versenyzôk: Fitos Róbert, Gazdag

György, Gergely Mihály, Laky Lajos, Mladoneczky Mihály,
Mósa László, Nagy János, Tancsik László, Vizi János, Zsíros
József.

A jó hangulatú verseny után közös ebéden vettünk részt.
Ezúton mondok köszönetet minden résztvevônek, segítônek

és támogatónak, amiért hozzájárultak ahhoz, hogy emlékeze-
tessé tegyük ezt a szombati napot, s nem utolsósorban, hogy
részvételükkel támogatták iskolánkat! Decemberben újra talál-
kozunk!

Az ember többé-kevésbé hosszú élete folyamán sok min-
dent megtapasztal, megél. Azt gondolja, hogy igazán újat és
meglepôt aligha tartogathat számára az élet. De az élet már
csak olyan, hogy akármilyen megszokott mederben folydogál,
néha-néha azért meglepi az embert. Vannak kitüntetett napja-

ink, minden évben.
Ilyen az egyik legszebb,
az Anyák Napja. Mint
minden ünnepnek, en-
nek is van liturgiája,
megszokott módon tör-
ténnek a dolgok. Kis
ünnepség az iskolában,
óvodában, családban.
Anyukák, nagymamák
megkapják a virágot,
szinte évrôl-évre ponto-

san ugyanúgy. Talán még az elhangzó szavak, versikék is
ugyanazok.

Ám, most valami különleges történt. A Herman Ottó Általá-
nos Iskola VI.b osztályának tanulói osztályfônöküknek Pataki
Rozikának vezetésével, aki mellesleg az iskola igazgatóhe-
lyettese, felszáll-
tak ifjú Hegedûs
Mihály kocsijára
mindannyian és
felpakolták az
édesanyáknak és
nagymamáknak
szánt cserepes vi-
rágokat. Azután
elindult a kocsi
és körbejárt a fa-
luban. Minden
gyerek köszön-
tötte nem csak a
saját, hanem osztálytársa édesanyját, nagymamáját is. Amikor
kedves köszöntô dalaikat elénekelték, bizony a felköszöntöt-
tek szemébôl nem egyszer kihullott a könny. Felejthetetlenül
megható volt, és az jut az ember eszébe, látva a gyerekek
ôszinte megnyilvánulását, hogy igen, így lehet és így kell egy
közösséget építeni, emberi értékre és szeretetre. Köszönjük,
Rozika! 

Varga Imre

Nagy megtiszteltetés érte iskolánkat azzal, hogy április 21-
én, szerdán helyszínt adhattunk a Dabas körzeti ifjúsági ka-
tasztrófavédelmi versenynek. A verseny minden évben a fiata-
lok katasztrófavédelmi felkészítését szolgálja, amelyre idén a
körzet iskolái 20 csapattal, azaz összesen 120 fô versenyzôvel
vettek részt. Az idôjárás kegyelmének és a magas létszámú
szervezô gárda gondos elôkészítô munkájának köszönhetôen
minden résztvevô és érdeklôdô egy kellemes napot tölthetett
együtt iskolánkban. A 13 állomásból álló akadálypályán sok
érdekes és gyakorlatias feladattal találkoztak a versenyzôk.
Ezek között szerepelt például célba lövés tûzoltó fecs-
kendôvel, homokgát építés, sebesültszállítás, kerékpáros
ügyességi akadálypálya teljesítése, navigálás a labirintusból, s
néhány elméleti tudást igénylô állomás is. 

A verseny után közös ebéden vehettek részt vendégeink,
amelyen a vadásztársaság által elkészített gulyást fogyasztot-
ták el, s jutott még gyümölcs és édesség is vendégeink számá-
ra.

Igyekeztünk gondos házigazdák lenni, s megfelelni a fel-
adat nyújtotta elvárásoknak. Ezúton is köszönetet mondunk
minden támogatónknak és segítônknek: önkormányzatunknak
az ebéd és az ajándékok biztosításáért, a KÖVÜZ Kht.-nak az
elôkészületekben nyújtott segítségért, a Mesevár Óvoda dol-
gozóinak a nagy mennyiségû pogácsa és Tóth Zoltánnak a
szikvíz biztosításáért.

Külön köszönet illeti meg minden szervezô és felügyelô pe-
dagógusunkat, a 14 fô tanulóból álló segítôket, akik egész nap
feladatra készen álltak és a sok önkéntes tanulónkat, akik segí-
tettek, ha szükség volt rá! 

A jól sikerült esemény után minden szervezô, rendezô és se-
gítô büszke lehet arra, hogy e verseny által biztosított megtisz-
telô feladat ellátásában részt vehetett.

A versenyen készült képek megtekinthetôk iskolánk honlap-
ján.

Matisz Zsolt

Nagy örömmel tudatjuk kedves olvasóinkkal,
hogy a Bendegúz levelezô versenyen két tanulónk is beju-
tott az országos döntôbe. Borbély Anna 5. osztályos diá-
kunk történelem tantárgyból és Oláh Hajnalka Szandra 4.
b osztályos tanuló olvasás-szövegértés tantárgyból.

Gratulálunk nekik a szép eredményhez, és további sike-
reket kívánunk nekik!
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Ha itt lettél volna…

… Kedves Olvasó, megbújhattál volna
a politika zsivaja elôl a Feltámadás ünne-
pét követô derûs, nyugodt szentmiséken,
áprilisban leginkább gyermekeinké volt a
fôszerep. Hogy miként, arról szóljon az
alábbi rövid beszámoló:

Mindenekelôtt a hittanos gyerme-
kekrôl. A szokásos tananyagon felül egy
részük készül az elsôáldozásra, mind-
annyian pedig kisebb-nagyobb szerepet
tanultak a május 2-ai szentmisére. Ezen a
misén kedveskedtek édesanyjuknak,
nagymamájuknak egy kis köszöntéssel.
Az Anyák napja jegyében a gyermekek
megható produkcióján felül a mise többi
része is igazán szép volt, mely különösen
a kórus gyönyörû énekének köszönhetô.
A mise végeztével az utcára lépô édesa-
nyákat, nagymamákat Pataki Rozika ta-
nárnô és tanítványai kis csapata lovasko-
csiról köszöntötte egy kis énekes mûsor-
ral. Igazán ötletes és szívet melengetô
meglepetés volt!

Április 24-én szombaton, 15 hittanos gyermek két anyuká-
val és a hitoktatóval kiegészülve a Margitszigetre tett kirándu-
lást. A kis tónál jót reggelizett a csapat a halakkal együtt, majd
a nagy nyüzsgésre két vadkacsa is csatlakozott. A nap folya-
mán aztán egy hatalmas tisztásnál fociztak, napoztak, fára
másztak, a fák ágain hintáztak, Mónika néni pedig papírhá-
romszögeknek álcázott rókákat helyezett el a kolostor romjai-
nál. A romok között, amelyek ôrzik a XIII. században élt ma-
gyar királylány emlékét, beszéltek édesapjáról, IV. Béla ki-
rályról, aki a tatárjárás idején felajánlotta Istennek születendô

gyermekét, ha a tatárok kivonulnak az or-
szágból; Margitról, aki 3 éves korában a
Domonkos rendi apácáknál élt. 5 éves ko-
rában került a Nyulak szigetére egy telje-
sen új, számára épített kolostorba, és itt
élt 29 éves korában bekövetkezett halálá-
ig. Élete áldozat volt hazánkért. Azon a
helyen, ahol körülbelül 300 évig volt a
sírja, a csapat imát mondott Magyarorszá-
gért. A komoly dolgok után következett a
nagy rókavadászat, amely végül bújócs-
kává változott. Végezetül az Állatkertbe
vezetett az út, ahol láthattak sok gólyát,
pávát, mindenféle kacsát, lovakat, ôzeket,
nagy rétisast. Az állatkerti nézelôdés után
fagyizás, játék, napozás zárta a progra-
mot. Hazafelé megtervezésre került a kö-
vetkezô kirándulás: júliusban irány Vere-
segyháza, a medvefarm! (Köszönet Teri
néninek az élménybeszámolóért)

Ahogy az elôzô számunkban olvashat-
ták, Teri néni május utolsó szombatjára
még egy családi bográcsozást tervez,

amely lapzártakor még szervezés alatt volt.
A felnôttek számára a május egy nagykátai zarándokutat

tartogat(ott), 16-án. A júniusi számból az élménybeszámoló
természetesen nem maradhat el. Június programja (23-26. kö-
zött) pedig a medjugorjei zarándokút lesz.

Még egyszer szeretném felhívni a figyelmet, hogy október
végéig a vasárnapi szentmisék este 6 órakor kezdôdnek.

Az elsôáldozás idôpontja: június 6-án reggel fél 9.

Pethô Imre

Anyák napi mûsor: a bevezetô trió Anyák napi mûsor: a kicsik Anyák napi mûsor: a nagyobbak

A meglepetés lovas-fogat

Margitszigeti portyázók
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Egy fémláda titka

„Amikor visszatekintesz az életedre
és számba veszed a jó dolgokat,
amelyek veled történtek,
nem az összegyûjtött pénzt,
vagy az elért rangot fogod látni.
Ilyenkor a legfontosabbnak
azok a cselekedetek tûnnek,
amelyeket egymásért tettünk.”

/Linda Mackfarlane /

Hol van a fémdoboz? Évtizedekig
benn tartottuk a lakásban, aztán az idô
múlásával kiszorult a garázsba. Benne a
családunk, a gyermekkorunk dokumen-
tumai. Nem a legfontosabbak, de még-
is… az emlékek. Minél öregebbek le-
szünk, annál kedvesebbek és bizonyos
értelemben szebbek lesznek az emléke-
ink. A mi emlékeink összefonódnak Pa-
kony ötvenes, hatvanas és jószerivel a
mai történelmével. Nem kell szerénynek
lennünk, a maga területén mindannyian
becsületes, jóravaló emberekké vál-
tunk… Mi, Máriák, Annuska, Edit, Éva
és talán sorolhatnám a neveket, akik a
gyerekkorukat és a családalapítás nehéz
éveit is Felsôpakonyon töltöttük, gyer-
mekeink, unokáink is itt élnek a község-
ben. Mindnyájan nagymamák vagyunk
már. Nagyszüleink háború elôtti évek-
ben telepedtek le az akkori Hollandi-te-
lepen.

- A nagyapámék tíz gyermekükkel
együtt Tápiószelérôl, igazi cselédsorsból
jöttek és a szó legszorosabb értelmében
vertek tanyát. Drága jó apám volt a leg-
öregebb, és bizony a fiatalabb testvérei
Pista bátyámnak szólították, mert ô is
kereste a kenyérre valót. Sokat dolgoz-
tak, nagyon összetartó volt a rokonság.
Legszebb emlékeink közé tartozik, ha
unokatestvéreimmel találkozunk / és ne-
tán beszélgetni kezdünk / a disznótorok
a vecsési dûlôben, Löbön vagy éppen
Vecsésen. Gyalog mentünk, kis elem-
lámpa volt a nyakamba akasztva, én
meg jóapám nyakában ültem. Sándor
nagybátyámnak volt lovas kocsija, és
mindig megtelt a kocsiderék, ha vele
mentünk. Ha rokonságnál voltunk - mert
öt testvér itt telepedett le - a finom va-
csora után mi gyerekek a szárkúpokban
bújócskáztunk vagy a szalmakazlak sza-
bályos alakzata sérült a tíz-tizenöt gye-
rek csúszkálásától. Vigyáztunk azért mi
mindezekre, mert a mi kezük munkája is
benne volt.

- Az én nagyapám a kastély egykori
tulajdonosának, gróf Rötzer Istvánnak a
parádés kocsisa volt. Megbecsülték a
munkáját, így a tizenhárom gyerek feje
fölé nem putri, hanem szoba-konyhás
házikó jutott, amely még a mai napig is
áll. Ma már el sem tudjuk képzelni,
hogy az én születésemnél nem bába-

asszony segédkezett, hanem egy szûcs
mesterségû szomszéd néni.

- Emlékszel, már nagylányok voltunk,
mikor a német levelezôtársad vendéges-
kedett nálatok? Az élet nem állt meg,
anyukád csizmát húzott, agyagot és szal-
matöreket vágott össze kapával, és neki-
látott a vályogvetésnek. Csinálta, mint
minden falubeli, mert kellett a tyúkól, a
disznóól vagy a gabonatároló. Lassan a
régi házak mellôl is eltûnnek ezek az ap-
ró kis építmények. Lebontogatják, de az
emlékeit szerencsére még mi ôrizzük.

- Rólad azt képzeltük, hogy majd fod-
rász leszel. Emlékeztek a hosszú hajunk-
ra? Szépen befonva az alkalomhoz illô
masnival? Neked elsô dolgod volt, hogy
fésût ragadtál a kezedbe és nekiugrottál
a hajunknak…

- Emlékeztek, mikor a Somogyi–pá-
lyán / ma a Stadionunk / lévô tanyasi is-
kolában a drága emlékû tanító nénik kis-
sé meghosszabbították a szünetre szánt
idôt, és mi milyen jót bújócskáztunk a
félig romba dôlt épület - talán istálló
volt azelôtt - maradványain? A szép
nyárfaerdô második generációja is fel-
növekedett azóta, hogy mi milyen jól
megtanultunk fára mászni és himbálóz-
tattuk magunkat a fiatal fákon. Vagy jót
verekedtünk az udvaron és ha vesztésre
állt a mi csapatunk, mentünk árulkodni:
„verekszik”. Hatalmas vaskályha szol-
gált arra, hogy megmelegítse a hógolyó-
zástól elgémberedett kezünket, és, hogy
a tanító néni teát fôzzön nekünk, miköz-
ben nevelgetett arra is, hogy az enniva-
lónkat édesanyánk által szépen besze-
gett kis szalvétán fogyasszuk el. Minden
délután bicikliabronccsal játszottunk.

- No, ez nem egészen így volt, csak
addig amíg a teheneket nem kellett ki-
vinni legeltetni. Bizony nem mese az,
hogy a gyerekeknek is megvolt a min-
dennapi munkájuk, még középiskolás
koromban is elsô dolgom volt, hogy a li-
bákat ki kellett hajtani legelni, és igye-
keznem kellett, mert fél hétkor már in-
dult a vonat velem Pestre. Aztán
könnyebb lett, mert a mai Petôfi-térre
hajtották ki a faluból a teheneket reggel
nagyon korán, és késô este, fejésre ke-
rültek haza. Az állatok az életünk részei
voltak.

- Emlékszem, már férjes asszony vol-
tam, este hallgattuk az udvarotokon a
Szabó családot, míg anyukád megfejte a
tehenet.

- A ti unokátok ismeri az árokcicás já-
tékot? Ma már nem lenne egyszerû ját-
szani, de mikor mi tizenhárom-tizen-
négy évesek voltunk, az utcában ahol
volt ház, ott szépen zöldülô, selymes fü-
vû árok szolgált arra, hogy ott esténként
árokcicást játszunk vagy labdázzunk.

- Téged nem volt olyan fiú vagy lány,
aki legyôzzön a labdavezetésben.

- Tudjátok-e még, ki volt a legjobb fu-
tó, ki rajzolt a legszebben vagy ki kivel
cserélt uzsonnát, vagy hogy a Kastély-
ban kik énekeltek a legszebben ünne-
pélyek alkalmával?

Évával mindig rivalizáltunk. Az ô ké-
zügyessége, rajzkészsége kitûnt kicsi
korában is. Mindig arra kértük az iskolá-
ból hazafelé jövet, a homokba rajzoljon
nekünk egy szép virágot vagy egy szép
állatot, cserébe megosztottuk a tízórain-
kat egymással.

- Vilmos tanító bácsi csapata énekelte
a legszebb anyák napi dalocskákat, és
azt a népdalt is, ami úgy kezdôdik „A
csitári hegyek alatt”. Ja, és az akkori idô
mozgalmi dalait.

- A szôke Mari futott közülünk a leg-
gyorsabban. Ô Pestre ment férjhez,
anyukája halála után nem szívesen jön
vissza a faluba, azt mondta, szeretne ar-
ra a kis házra emlékezni, ahol felnôtt,
mert az már nincs. Ô nem jön Pakonyra.

- Szerettünk együtt babaruhát varrni.
Aztán mikor kinôttük a babázást, mint a
mai fiúk-lányok, kerestük a lehetôséget,
hogy megmutassuk magunkat. Sok min-
denrôl tudna mesélni a mai Polgármes-
teri Hivatal épülete, amit mi kölcsön
kaptunk / ha tudna beszélni /. Bimbódzó
szerelmekrôl, vidám, önfeledten táncoló
fiúkról és lányokról. Mag Kálmán har-
monikázott és volt egy srác, aki gitáro-
zott. Nekünk ez volt a diszkónk.

- A régi bálokról a kastélyban ne fe-
lejtkezz el! Tizenhat éves lehettem, sze-
gény Simon Jóska és a testvére úgy rock
and rollozott, hogy mi azt hittünk itt van
Amerika, ennél jobb nem lehet.

- A major másról is nevezetes volt. Ott
volt a Madarász Pista bácsi boltja. Egy
héten háromszor hozott kenyeret a Va-
jon Pali bácsi lovas kocsival, Gyálról.
Ponyva védte azt a bizonyos 3,60-as,
majd a 7 Ft-os kenyérkét.

Maradandó, élménydús életet éltünk
az akkori kis faluban, amely nyugdíjas
éveinknek is színtere. Az emlékeink ma
is összetartanak bennünket. A nyugdíjas
egyesület tagjaiként is próbálunk tartal-
mas, kulturált életet élni. Írásunk mottó-
jaként választott idézetet ajánljuk ked-
ves olvasóink figyelmébe.

Emlékeztünk: Böôrné Kaszala Mária
és Konkolyné Siska Manyi
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A XIV. sz. végére újabb Pakoni-ak tûnnek föl: PAKONI
ANTAL fia Kopaz („Kopasz”) (1371,1379), mint királyi
ember. S talán szintén Pakoni Antal fia az az István, aki
1415-ben és 1418- ban szerepel ugyancsak királyi ember-
ként.

A XIV. sz.-ban mind több ágra szakadó család egyes ágait
egyre nehezebb megkülönböztetni. Mivel ez a folyamat ál-
talános, elterjed a szokás: a családnevek mellé mellékneve-
ket ragasztanak, amelyek lassan családnévvé alakulnak át.

A PAKONI NEMESEK mellé PAKONI NAGY, PAKONI
BÁRSONY családok lépnek.

A PAKONI NEMESEK közül többeket ismerünk név sze-
rint, de a rokoni kapcsolatok elég tisztázatlanok. A föntebb
már említett PAKONI NEMES JAKAB fia JÁNOS-on
(1373) kívül ismerünk egy PAKONI NEMES MIKLÓS ki-
rályi embert (1376) is. Egy korábbi cikkben már említett
PAKONI NEMES JÁNOS és a két újabban föltûnt PAKONI
NEMES közötti rokonsági kapcsolat teljesen homályos.
Egy másik PAKONI-NEMES ágnál viszont három „nemze-
dék” is biztosan megállapítható két oklevél (1379, 1441) se-
gítségével: NEMES DEMETER (1379) , NEMES JÁNOS
és BENEDEK (1441), és JÁNOS fia György (1441). A csa-
lád legifjabbja, György új melléknevet is visz a családba:
Swrde (máshol: Swrge).

1441-ben I.Ulászló Pótharasztja felét el akarja adomá-
nyozni, de Pakoni Jakab fia János és János fia György el-
lentmondanak. Ez azt bizonyítja, hogy a PAKONI-ak még
bírnak birtokrészt Pótharaszton a XV. század közepén.

Az adományozás ellen tiltakozó Pakoniak még abban az
évben elzálogosítják Pótharaszton, Szentlászlón és Böldrén
lévô birtokaik egy részét. A zálog fejében Mykebuday Bé-
kés Demeterné nyújt kölcsönt a megszorult családnak. A Pa-
koniak tovább is zálogosítanak: 1449-ben újra csak Myke-
buday Békés Demeterné szerez újabb birtokrészt Pótharasz-
ton, kölcsön fejében. A Kapiak, akik rokonság címén igényt
tartanak a Pakoniak birtokairatiltakoznak is a zálogosítás el-
len.

De már nem sokáig marad Pakoni Swrde György gondja
Böldre és Szentlászló birtok. 1468-ban I, (Hunyadi) Mátyás
király már Péceli Benedeknek adja. Az is kiderül: elôzôleg
elvették Swrde Györgytôl, mivel rokonát, HARTYÁNI
ZSIGMOND fia PÉTERT megölte.

A következô részben megismerhetünk egy másik Mátyás
korabeli PAKONI-családot, és megtudhatjuk az utolsó Pa-
koni családtag nevét, akit az oklevelek említenek. 

Kocsis Gabriella 1991-es munkája alapján 
Filák Lászlóné

Helytörténet



FELSÔPAKONY10

Örömmel vet-
tünk részt a Majá-
lis programjaiban
május elsején mi
is, a Felsôpakony
Jövôjéért Egyesü-
let alapítói. Sáto-
runkban került
megrendezésre az
a két kis kiállítás,
amelyben falunk
i f j ú s á g á n a k
ügyességét, tehet-

ségét kívántuk megcsillogtatni. Az Agorában meghirdetett két
eseményre a bejelentkezés - bár nehezen indult -, szép ered-
ménnyel zárult!

AZ ÉN FELSôPAKONYOM rajzpályázat gondolatkörében
az Általános Iskola diákjai alkottak kedves, fantáziadús képe-
ket falujukról. Arról, ahogy ôk látják, ahogy ôk szeretik,
ahogy látni szeretnék. Gazdag anyaggal ajándékoztak meg
bennünket. Annyi képet kaptunk, hogy külön értékelhettük az
alsóbb és a felsô osztályok tanulóinak munkáit. Igaz örömöm-
re szolgált, hogy sokan nézték meg és sokan értékeltek (sza-
vaztak) a kis alkotásokra.

Az elsôtôl negyedik osztályosokig csoportból:
Vízi Gréta /2.o./ rajza a református templomról – 10 szava-

zattal – az 1. helyezett
Sultisz Milán /4.o./ rajza a sportpályáról felülnézetben – 8

szavazattal – 2. helyezett
Gedô Vivien /1.o./ rajza, az utcarészlet biciklistával – 7 sza-

vazattal – 3. helyezett lett.
Nagyon tetszett többünknek Jakubik Réka Luca – egyipto-

mi stílusban elképzelt - falurészlete is.
Ötödiktôl nyolcadik osztályig csoportban:
Tancsik Dóra /6.o./ múzeumos képe – 7 szavazattal – 1. he-

lyezett
Kiss László /5.o./ ünnepi, nemzetiszín zászlós tér – 6 szava-

zattal – 2. helyezett
Pálinkás Alexandra /6.o./ erdôs képe – 5 szavazattal – 3. he-

lyezett lett.
Számos jól sikerült alkotás született itt is, de megoszlottak a

vélemények. Nekem az az anyuka tetszett nagyon, aki (kérdé-
semre, hogy miért nem szavaz), úgy válaszolt: - Sajnos, rész-
rehajló vagyok!

Érdekes volt tapasztalni, hogy az alsóbb osztályosok
mennyivel nagyobb lelkesedéssel és kifejezôbben dolgoznak,
mint a felsôsök! Úgy tûnik, ötödiktôl kezdik elveszíteni a gye-
rekek az érdeklôdésüket a saját alkotás iránt – kezdenek in-
kább kifele fordulni, más irányt vesz a figyelmük – lassan el-
veszítik ábrázolási készségüket is ezáltal. Nagy kár!

Tiszta szívbôl mondunk köszönetet az iskola pedagógusai-
nak – különösképpen Szigeti Márta, Bácsiné Mile Krisztina,
Pálné Mórucz Erika tanárnôknek, hogy a pályázatra ennyi lel-
kes, szép munkát sikerült a gyermekekkel készíttetni!

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK Kiállításunk komoly fi-
gyelmet keltett. Sátorunk elôtt szinte mindenki megállt, hogy
szemügyre vegye azt az érem halmazt és kupa gyûjteményt,
amivel Kovács Sándor (evezôs – falunk lakója, jelenleg a
MOL mérnöke) és Gazdag Matyi (birkózó – településünk is-
kolájának tanulója) kápráztattak el bennünket! A Herman Ottó
Általános Iskola méltán lehet büszke tanulóira és sportban el-
ért, nagyszerû eredményeikre! Csipak Bencére, Mladoneczki
Vivienre, Balogh Alexre, Vízi Grétára, Fanfuri Teoszebesztén
Gyulára! Kedves Szülôk! Ne sajnálják az idôt s a fáradságot
(az anyagiakról már nem is merek szólni!) gyermekeik sport-
ban való részvételére! Látom a boldog és büszke arcokat, lá-
tom a szemek csillogásából, hogy megérte!

Akkor is megérte, ha tele van munkával, áldozattal, fárad-
sággal és állandó, figyelmes törôdéssel! Akkor is megérte, ha
minden szabad percüket lefoglalja a felkészülés komolysága
és idôrablása! Abból a csemetébôl, aki ekkora energiával vál-
lalja a sporttal együtt járó nehézségeket is, soha nem lesz az
utca gyermeke! Figyelmet, fegyelmet, akaraterôt, küzdeni tu-
dást tanul, életrevaló lesz! Megtanul gyôzni és megtanul ve-
szíteni is. Nem kell ahhoz mindig elsô lenni, hogy valaki sike-
resnek, elégedettnek érezhesse magát. A cselekvés maga is
örömöt okoz. Ezt tanítja a sport.

Az AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK KIÁLLÍTÁS közkí-
vánatra folytatódik!

Durkó Éva/FJE 

EGÉSZ ÉVBEN FELSÔPAKONY a Majálison

Eredményes sportolóink bemutatója Hunor és Magor nyomában Ez ám a csúszda

FIGYELEM! Június 6-ra, az iskola tornatermébe meghirdetett nagy,
tanárok és öregdiákok találkozójával egybekötött, mûsoros PEDAGÓ-
GUS NAP rendezvényünk váratlan program torlódás miatt elmarad.
„Akiknek hálával tartozunk…” címmel a nyár végén kerül megrendezés-
re az EGÉSZ ÉVBEN FELSÔPAKONY rendezvénysorozatban. Részvé-
tel szándékával folyamatosan lehet jelentkezni a Közösségi Házban!

PEDAGÓGUSAINKAT június 4-én, 14 órakor KÖSZÖNTÖTTÜK a
Szabó Magda Közösségi Házban.

A Magyar Vöröskereszt Pest
Megyei Szervezete

Balassa Jánosné Évikének
önzetlenül végzett vöröskeresztes

munkájáért bronz fokozat
kitüntetést adományozott.

GRATULÁLUNK 
A MEGÉRDEMELT
KITÜNTETÉSHEZ!
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ÉLÔ TÖRTÉNELMÜNK
33 év munka = 33 év boldogság

Vajon hányan mondhatunk magunkról ennél szebbet, ennél
többet?

Amikor a megbeszélt idôben felé szaporázom a lépést, ki-
csinyke (?) feszültség szorítja össze a gyomrom: hogyan tehe-
tek én kérdéseket fel annak, akinek ez tanult szakmája, aki szá-
mára ez maga volt az élet?! Ráadásul a válaszokat is mindig
tudta! Nyugtatom magam hát azzal: az ô rutinja majd csak átse-
gít a bizonytalanságomon! 

Aztán, amint oda érek a kertkapuhoz, máris elvarázsolódom.
A kert látványa az üde virág párnákkal, a megifjodott körtefa
virágos ágai, a levegôben ter-
jedô illatok máris közös ne-
vezôre hoznak bennünket.
Együtt panaszkodunk a gyü-
mölcsfákon megjelenô betegsé-
gek, az érthetetlen gyors elhalá-
sok miatt. Amint beljebb érünk:
otthonának melege, barátságos,
szeretetteljes mivolta ragad
meg. Hol van már a feszültség?
Hisz itt minden arról szól, ho-
gyan érezheti jól magát az em-
ber!

Ahogy letelepszünk, máris
röpködnek az emlékek. Egymás
szavába kapva idézzük a múltat.
Eltûnt idôk homályából egyszer
csak összeállnak a képek! Hol voltak eddig? Miért, hogy ô más-
ra emlékszik, másképp rögzôdtek a pillanatok? De máris együtt
idézzük a gyermekkor csodás világát. A nyárfás illatát már
együtt érezzük orrunkban és együtt ringatózunk az ágak suda-
rán a hosszúra nyúlt óraközi szüneteket kihasználva.

Manyival együtt kezdtük az iskolát. Tele voltunk szorongás-
sal, várakozással, de rákaptunk a tudás mézére. Együtt szeret-
tük a kedves, kezdô Szerdahelyi Máriát, aki velünk indult rögös
pályáján. Neki mi voltunk az elsôk, s mi vele együtt tanultuk az
iskolát. Elôrémlik, mennyire igyekeztünk. Szinte egymással
versenyezve tanultuk a betûvetést a telepi iskolában. (Ahol
most a futball pálya van.) Az olvasás tudománya – a világ leg-
egyszerûbb olvasókönyvébôl – egy év alatt a miénk lett, s mi
büszkék voltunk, hogy általa tudósokká lettünk mesekönyveink
sorai között kalandozva.

Hol van az a múlt, ami vissza sem jô soha többé? Hol van a
dús, mézszínû copfot viselô kislány a piroskás arcával, kékszín
köténykében? Megkopott fényképeket forgatunk, találgatjuk
hány éves korunkban készültek a felvételek, soroljuk a neveket,
örülünk, hogy felismerjük a gyermeki arcokat.

Mond Manyi, ugye Te mindig tanító akartál lenni?
Már kicsiként is ez volt a vágyam. Arra is emlékszem, hogy

az iskolai pad tetején csalinkázva azt kérdeztem Mária nénitôl
„Mennyit keres egy tanító néni?”

Hol kezdted a „szakmát”?
Érettségi után jelentkeztem a fôiskolára, de hiányzott a zenei

képzettségem, így nem sikerült elsôre bejutnom. Itthon dolgoz-
tam hát képesítés nélkül Vajda Ferenc igazgatása alatt egy évig.
Innen mentem 1975-ben a fôiskolára és 79-ben végeztem. Meg-
számoltam: hatvanháromszor utaztam busszal Jászberénybe!
Az elsô osztályomra máig úgy emlékezem, mint a kedvenceim-
re, annyira jók voltak! Harminchatan voltak egy osztályban
mégsem vált hátrányukra! Mag Kriszti, Limbóczki Évike, Gede
Orsi, Vajda Zsuzsi, Nagy Erika: kitûnôek voltak! Nagy elôny
volt az is a következô évfolyamokban, hogy négy évig is a ke-
zem alatt lehettek, összenôttünk, mint egy család. Ôk is tudták,
mit szeretek, együtt hallgattuk a Bikini zenéjét, itthon nálam sü-

töttük a palacsintát, ittuk hozzá a szódavizet. Miután alsósokat
tanítottam, magam is megtanultam, hogy kicsiny korban a gyer-
mek személyfüggô. Szüksége van az állandóságra. Az alatt a
közös négy év alatt megtanultuk egymást. Biztonságérzetet
adott nekik is a közös munka, az együtt megélt évek sora. Na-
gyon szerettem az iskolai kirándulásokat, táborozásokat. A kö-
zös élmények szinte összeforrasztottak bennünket.

Ezekbôl a kirándulásokból én is nagyon sokat merítettem.
Tele voltunk lelkesedéssel. Mindig vittem a férjem is, aki

legalább annyira élvezte ezeket az alkalmakat, mint a gyerekek.
Szeretett intézkedni, találékony volt és ügyes! A fertôdi Eszter-
házi kastély éttermében elintézte, hogy kedvezményesen étkez-
hessenek a gyerekek. Pécsett tettünk nagy túrákat, de eljutot-

tunk 2004-ben Ausztriába is, a
Dinó Parkba. Lanovkáztunk a
Magas Tátrában és sokat, sokat
kirándultunk itthon! Hál’Isten-
nek nagyon jó volt a szülôkkel
az alaphang és rengeteget kö-
szönhettünk Fejes Margóék jó-
indulatú támogatásának. Mindig
készek voltak a zsebükbe nyúl-
ni, ha az iskoláról volt szó, min-
dig segítettek, ha szükségünk
volt rá!

Nem volt hát fáradság szá-
modra a gyerekekkel töltött
idô?!

De nem ám! Szívesen tanítot-
tam és máig büszke vagyok a „gyerekeimre”! Hisz egy kicsit
mind azok voltak. Mennyi idôt fordítottunk egymásra! Mekko-
ra öröm találkozni ma is velük, ha úgy adódik! És úgy látom, ôk
sem felejtettek el. Nem rég Ferencz Attila odajött hozzám, meg-
puszilta az arcom és azt mondta: „Manyi néni, úgy örülök, hogy
hallom a hangját!” Hát van ennél nagyobb öröm? Pedig nem
voltam engedékeny pedagógus. Én még úgy tanultam, a jó
munkához fegyelem, pontosság, figyelem és rend kell. Erre tö-
rekedtem magam is és megkívántam másoktól is. A gyerekek
bármennyire is próbálkoznak az ellenkezôjével, maguk is be-
csülik, ha következetesen, határozottan és céltudatosan bánnak
velük. Jobban megy a munka, ha csend és rend van körülöttük.
A figyelmüket lekötni nem kis feladat egy pedagógus számára,
de a tanítást is meg kell tanulni. Különösen akkor, ha különféle
oktatási módszerekkel kísérleteznek, ha nincs egységes köve-
telmény rendszer. Ha mindenfelôl átvesznek gyakorlatokat a
nagyvilágból, de kivesézve és csak a lényeg vész el. A szüksé-
ges pénz és emberanyag. Annyi könyvbôl tanítunk már, hogy
ember legyen a talpán, aki tudja követni. Talán a Pisa felmérés
mellett odafigyelhetnének a norvégokra is, ahol tiszteletben
tartják az állandóságot és a munkaidôt! Sokat jelentene a szak-
felügyelet visszaállítása, a külsô szemlélô szaktanácsadása! Rá-
adásul sokszor jut eszembe, hogy a szülôkre is ráférne egy kis
nevelés. Nagy bajok vannak a viselkedés kultúrával. A nyílt is-
kola is csak akkor mûködik jól, ha a szülô nem zavarja a peda-
gógus munkáját. Az iskola munkahely, nem is akármilyen!

Hány évig dolgoztál?
33 évig tanítottam. Szép és gazdag életem volt. Tele a lelkem

élménnyel. Van mit felidézni, van mire visszaemlékezni. Gyö-
nyörû volt azt is megérnem, amikor a volt tanítványom hozta
beiratni hozzám a gyermekét. 

Mit kívánnál a tanítványaidnak és a munkatársaidnak?
Én olyan útravalót kaptam otthonról és az iskoláimból az éle-

temhez, amivel végig tudtam járni a magam útját tisztességgel,
becsülettel. Hiszem, hogy ennyi elég is egy embernek. Ezt kí-
vánnám hát valamennyiüknek.

Lejegyezte: Durkó Éva

Konkoly Miklósné 
– Siska Mária – Manyi néni – „A MANYI” 
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