
Ha Családbarát Felsôpakonyt akar,
Ha tisztességes, korrupciómentes Felsôpakonyt akar,

Ha még élhetôbb, rendezettebb, tisztább és biztonságosabb Felsôpakonyt akar,
Ha fejlôdô, gyarapodó, vállalkozásbarát Felsôpakonyt akar:
kérem, tiszteljen meg ajánlószelvényével és szavazatával!

Kérem, így töltse ki a polgármesteri ajánlószelvényt:

jelölt neve: Kempf Károly Ignác

jelölô szervezet: független jelölt
Köszönettel veszem, ha megtisztel bizalmával, ajánlásával! 

A kitöltött ajánlószelvényért szívesen elmegyek és örömmel mutatom be
személyesen is Önnek, Önöknek programomat. 

De még nagyobb örömmel várom az Önök javaslatait, ötleteit!
Kérem, jelezze ezt számomra a 06-29-317-123 helyi telefonszámon vagy a

06-20-912-3112 mobilszámon. 
Elérhetô vagyok a kempf.karoly@felsopakony.hu e-mail címen is, 

illetve személyesen a Deák Ferenc utca 3-ban!
Szeretettel várom Önt, Önöket is!

Tegyük együtt, közösen Családbarát Faluvá Felsôpakonyt!

Kempf Károly Ignác

Felsôpakony független polgármester-jelöltje

Programvázlatomat közzétettem a Pakonyi Valóság címû képviselôi 
hírlevelemben és a www.kempfkaroly.hu weboldalamon. 

A programommal kapcsolatban szívesen veszem ötleteit, javaslatait, 
véleményét, kritikáját!

Durkó Éva Cecília Erdei Sándor Kovács Gábor Nagy János Révész Gyöngyi Rusz Attila

Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselô-jelöltek:

Révész Gyöngyi - 3 gyermekes családanya,
cégtulajdonos-vállalkozó, mesterfodrász

Kovács Gábor – programtervezô matematikus, 
az ELTE tanára, bankinformatikus

Rusz Attila – gépész üzemmérnök, tartalékos katonatiszt,
a Tondach képviseletvezetôje

A Fidesz-KDNP által támogatott független önkormányzati
képviselô-jelöltek:

Durkó Éva Cecília – grafikus és festômûvész, dekoratôr
Erdei Sándor – közgazdász, cégtulajdonos-vállalkozó, 

a Pakonyi Kereskedôház tulajdonosa
Nagy János – sportújságíró, cégtulajdonos-vállalkozó

A Fidesz-KDNP által támogatott független 
polgármester-jelölt:

Kempf Károly Ignác – a DVTV fôszerkesztôje, 
kommunikációs szakember, banküzemgazdász

Polgármesteri illetve képviselôi munkánk, 
a Felsôpakonyon élôkkel közös munkánk alapvetése:

1. Leszámolunk a mutyikorszakkal!
Becsületesen és korrupciómentesen dolgozunk!

A képviselôket és a falunkban élôket mindenrôl, teljeskörûen,
ôszintén, idejében tájékoztatjuk.

2. Nem azt nézzük, hogy mit miért nem lehet megcsinálni!
Mindig a megoldást keressük, hogy mit hogyan lehet megcsinálni!

3. Csak egy rossz ötlet van: amelyet nem mondanak el.
Mindig mindenben nyitottak vagyunk mindenki ötleteire,

tanácsaira, javaslataira!

4. Mindig, minden körülmények között ôszinték leszünk!
Így azt is nyilvánosan vállaljuk, ha hibázunk.

Kérjük, tiszteljenek meg minket augusztusban az
ajánlószelvényeikkel, október 3-án pedig a szavazataikkal!

Fizetett politikai hirdetés
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Kópis András barátom, a Pakonyi Polgárôr Egylet tá-
mogatása után, még nagyobb és még nagylelkûbb szerepet
vállalt Felsôpakony életében! A nagyrabecsült Gáspár Já-
nos örökébe lépve Kópis András és cége lett a Felsôpa-
kony SE megyei elsô osztályú labdarúgó csapatunk név-
adó-fôszponzora. A 2010-2011-es bajnokságban a falunk
egyik büszkesége tehát Felsôpakony - Police-Kop Kft né-
ven lép pályára.

Ezúton is köszönöm Gáspár Jánosnak és Családjának a
felsôpakonyi foci és számos rendezvény önzetlen és nagylel-
kû támogatását. Örömmel tölt el, hogy János nem szakadt el
végleg a Csapatától, hiszen lehetôségeihez mérten továbbra is
támogatja, segíti a gárdát. Innen is kívánok Gáspár Jánosnak
és hamarosan örömteli módon gyarapodó Családjának sok-
sok boldogságot, sikert és megbecsülést. Köztünk mindig
megbecsült helyük van!

Ennek a kimagasló teljesítmények a megôrzésére és to-
vábbvitelére vállalkozott a gyáli vállalkozó barátunk, Kópis
András. Nagy részben Neki köszönhetô, hogy csapatunk biz-
tos anyagi alapokon állva vághat neki az új bajnoki idénynek!
A Police-Kop Kft. tulajdonosának nagylelkû támogatása le-
hetôvé tette, hogy a megyei elsô osztályban játszó egyesüle-
tünk kerete nagyrészt együtt maradjon. Így megalapozott esé-
lyekkel, nyugodt lélekkel vághatunk neki a bajnokságnak, mi-
közben biztosak lehetünk abban, hogy olyan támogató áll is-
mét mögöttünk, aki méltó Gáspár János nagylelkû munkájá-
nak átvételére.

Amikor a csapatunk tagjainak bemutattuk Kópis Andrást, ô
csak annyit mondott: „Nincsenek elvárásaim a helyezést il-

letôen. Annyit kérek, hogy ne essetek ki és szép focit játsza-
tok, szolgáljátok ki maximálisan a felsôpakonyi közönséget!
Örömmel jöttem ide Felsôpakonyra a focicsapathoz is, mert
itt jóravaló embereket találtam és meggyôzôdésem, hogy ez a
csapat, ez a közösség, ez a falu méltó és rászolgált a támoga-
tásomra!” - mondta a fiúknak Kópis András, majd Hajrá Pa-
kony! - felkiáltással fejezte be üdvözlô, bemutatkozó beszé-
dét.

Felsôpakony focistái, a csapatvezetôk, a szurkolóink és
minden felsôpakonyi polgár nevében ezúton is tisztelettel kö-
szönetet mondok Kópis Andrásnak! Bízom benne, hogy a sors
hasonlóan bôkezû lesz hozzá is!

Egyúttal Felsôpakony focistái, a csapatvezetôk, a szurkolók
és minden felsôpakonyi polgár nevében ezúton is köszönetet
mondok minden nagylelkû támogatásáért Gáspár Jánosnak és
Családjának is. Bízom abban is, hogy hozzájuk is hasonlóan
nagylelkû lesz a élet!

Természetesen köszönet illeti a Felsôpakony - Police-Kop
Kft sportegyesület minden vezetôjét és munkatársaikat, hi-
szen ôk is jelentôs támogatást adtak és szedtek össze. ôk biz-
tosították a csapat mûködéséhez szükséges összeg mintegy fe-
lét. Köszönet tehát Imrik Józsefnek, Gyôri Istvánnak, Czec-
zidlovszky Gábornak, Nagy Jánosnak, Fazekas Ferencnek,
Dús Mihálynak, Kerecsányi Tibornak és mindenki másnak,
aki segített, hogy megmaradhasson és talpon maradhasson
Felsôpakony egyik büszkesége, a focicsapatunk!

Kempf Károly Ignác
Felsôpakony alpolgármester

Új fôszponzora van a felsôpakonyi focicsapatnak 
– Újabb köszönet Kópis Andrásnak!

Felsôpakonyi Európa ötödik legjobbja
Szarajevói EB rövid története

Szabó Noé a 69 kilósok között lé-
pett szônyegre. Noé elsô mérkôzésé-
nek elsô menetében még megszorítot-
ta az orosz klasszist, de a második me-
netben ez a minimális bravúr sem volt
elég, így az EB további részében szur-
kolhatott az orosznak, hogy gázoljon
át a mezônyön. Ezt a szívességet Da-
nyijal Malikov meg is tette, ez az is je-
lentette, hogy a Vasas SC versenyzôje
harcba szállhatott a dobogó harmadik
fokáért. E cél eléréséhez az elsô aka-

dály sem tûnt túl könnyûnek, mert a török Habib Tekin ke-
mény falatnak ígérkezett. Ezt Noé nem így gondolta és rend-
kívül magabiztosan két menetben nyert. Jöhetett a harmadik
mérkôzés, ami egyben az utolsó tehát a bronzcsata, itt a grúz
Lasha Gigashvili volt az ellenfél. Az újonc Szabó kiélezett,
igen szoros mérkôzésen maradt alul és lett ötödik. Gratulá-
lunk! 

(Forrás: http://www.birkozoliga.hu)

Szabó Noé Felsôpakonyon kezdte a birkózást, még Marika
óvónéni javaslatára. Kovács Levente edzô vette akkor szár-
nyai alá, aki ma is edzôje a Vasas SC-ben. A sportklubnak ki-
helyezett szakosztálya mûködik itt Felsôpakonyon. Szabó
Noén kívül számos felsôpakonyi birkózónk sportol Kovács
Levente edzô kezei alatt.

Szabó Noénak a szarajevói szabadfogású birkózó Kadett
Európa Bajnokág volt az elsô világversenye, melyre nem

utazhatott volna ki – teljesen megérdemelten – az önzetlen
anyagi támogatás nélkül. Ezúttal is szeretnénk megköszönni
polgármesterünknek Matusekné Dimov Évának a segítségét,
közbenjárását, és nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni
Fejes Lajos anyagi támogatását, nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy kiutazhassunk az EB-re, ahol Noé a kiváló ötödik helye-
zést szerezte meg. Gratulálunk a szép eredményhez.

Köszönet a segítségért. Noénak pedig további sok sikert,
kitartást kívánunk.

Kun Attila, Szabó Endre

Gránit, márvány,
mészkô, mûkô

Gránit urna sírkövek 110.000 Ft-tól
Gránit szimpla sírkövek 280.000 Ft-tól
Gránit dupla sírkövek 500.000 Ft-tól

egyéb egyedi sírkövek, 
mûköves munkák készítése

Radics Team Kôfaragó és Mûkôkészítô Bt.
Gyál, Kisfaludy u. 33.a.

06-30-432-6792, 29-345-105
www.sirkofarago.gportal.hu
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A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi
Ház szeptemberi programajánlója

7-én 15 órától újra indul az Akrobatikus Rock and Roll
tanfolyam, Pál Ágnes szeretettel várja 

a régi és új érdeklôdôket

8-án 915-kor Baba-Mama torna (2 hónapostól 1éves korig
várja Ecsôdi Beatrix a babákat és édesanyjukat)
10 órakor Pöttöm torna 1-3 éves apróságoknak 

Ecsôdi Beatrix vezetésével

13-án Kiállítás megnyitó – Hefler Gábor Csángóföldrôl
készült alkotásai

14-én 15 órakor gyermek képzômûvész kör, 
17 órakor felnôtt képzômûvész kör

Fegyó Béla festômûvész szeretettel várja az alkotni vágyó
gyerekeket és felnôtteket

20-án délelôtt Ringató foglalkozás babáknak 
és szüleiknek (bôvebb tájékoztató olvasható 

a foglalkozásról az Agorában)

2010. 07. 07÷08. Pécs és Szigetvár

Csúnya dolog azt mondani, milyen jó, hogy Ujjné Piroska
egy budapesti kórházba került, pedig így kezdôdött!

Megismerkedett egy pécsi Nyugdíjas Klub vezetôjével:
Marikával.

Aztán mikor hallotta sóhajtozásomat, hogy idén Pécs a
„menô”, Európa egyik kulturális fôvárosa lesz fantasztikus le-
hetôségekkel – megadta Marika telefonszámát. Sok telefon-
beszélgetés, egyeztetés után jöhetett a kirándulás.

Marika viszonylag olcsó és jó szállást szerzett nekünk a
zsúfolt városban. Egy étteremben már vártak bennünket. Kö-
szönjük, Marika!

Na és a látnivalók! Azért mentünk szerdán, mert több kü-
lönbözô téren különbözô térzenét hallgathattunk. A kis vonat-
tal minden nevezetes hely mellett elhaladtunk: múzeumok,
épületek stb.

A csoport nagy részének természetesen a Nagy Lajos Gim-
náziumban elhelyezett Munkácsy Jézus Trilógiája volt a
LÁTVÁNY. Jelenleg is a képek hatása alatt vagyok! Hálát
adok a jó Istennek, hogy sok-sok év után ismét láthattam. Saj-
nos innen (Pécsrôl) három felé viszik a képeket.

Természetesen, ha Pécs, akkor Csontváry, Zsolnay stb.
Csodálatos volt az emeletes harang megoldás is!

Másnap Szigetvárra utaztunk, ahol nagyon jó idegenve-
zetôvel elmerülhettünk a történelmünk sötét, fájó emlékeibe.
Istenem, micsoda hôsök és milyen egyedül maradtak, mikor a
hazának, a népnek segítségre lett volna szüksége!

Aztán Marika tanácsára Szigetváron átsétáltunk a felújított,
nagyon szép Gyógyfürdô és uszodába.

Testileg, lelkileg feltöltôdve, kicsit fáradtan, de nagyon
boldogan érkeztünk haza.

Jövôre másik helyre, repülnek a „Darumadarak”.
Jó egészséget, sok szépséget kívánva Mindenkinek:

Lôrentei Erzsébet

Én 18 éve úgy döntöttem, hogy itt alapozom meg a
jövônket, itt nevelem fel a gyermekeimet, ebben a pici, csen-
des, biztonságos faluban. 2010. július 24.-én, szombaton a 17
éves lányom kivitte a játszótérre a húgát és az unokaöccsét.
Rajtuk kívül csak egy testvérpár és 2 kisfiú volt kint és a gye-
rekek elkezdtek együtt játszani. A nagylányom a padról fi-
gyelt rájuk és fél óra múlva észrevette, hogy eltûnt a telefon-
ja, ami mellette volt a padon. Eközben a testvérek közül az
idôsebb fiú biciklire ült és hazament. A lányom elkezdte ke-
resni a telefont, de nem találta. Amikor visszajött a fiú bicikli-
vel és megkérdezte, hogy nem-e tud valamit a telefonról ak-
kor azt válaszolta, hogy hazament, hogy cigit lopjon a szüle-
itôl. Egy 8 éves kisfiú?! A telefon azóta sem került elô. Nem
akarok senkit sem gyanúsítani, de nem hiszem, hogy porrá
lett volna. Rendôrségen már voltam, a telefontársaság is fi-
gyelni fogja a telefont, remélem eredményes lesz. Borzalmas
a szülôk hozzáállása, csalódtam és mélységesen meg vagyok
bántva, hogy ilyen itt megtörtént. Jutalmat is felajánlok, ha
valaki segítene. Egy ezüstszínû LG telefonról van szó, nagy
képernyôs, csúsztatható, görgôs gombos és fehér egérke dísz
lógott rajta. Valakinek csak egy telefon, a lányomnak kincs.
Ha a célom nem is érem el, de legalább szólhatok a
szülôknek, hogy vigyázzanak a gyermekeikre és az értékeik-
re. Neveket nem írok, de remélem, a tettes magára ismer és
jóváteszi a hibáját. Akinek nem inge ne vegye magára. 

Egy pakonyi lakos (név a szerkesztôségben)

Lopás a játszótéren

A nyugdíjasklub életébôl
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Felsôpakony Község Önkormányzatának
Képviselô-testülete fotópályázatot hirdet

„Az Én Felsôpakonyom”
címmel.

A pályázat témája: 
Felsôpakony természetes 

és épített környezete
Pályázat idôtartama 

2010. augusztus 15–2011. április 30.

A pályázat értékelése két részben történik:
Minden hónapban a lapzártáig beérkezett fotók közül a

felsôpakonyi AGORA címû újság Szerkesztô Bizottsága
dönt a legjobb képrôl, mely a következô havi Agora cím-
lapfotója lesz.

A pályázat végén az összes benyújtott fotót kiállítjuk a
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban. A kiállított
mûvek közül a lakosság dönti el szavazással, hogy me-
lyik a legjobb. A nyertes egy festményt kap a Felsôpako-
nyi Mûvészeti Kör alkotásai közül. A kiíró fenntartja ma-
gának a jogot, hogy további díjakat adjon ki.

Kérjük tehát a pályázókat, hogy minden hónapban
nyújtsanak be lehetôség szerint új képeket. A fotókat
ugyanis csak abban az adott hónapban értékelik, amikor
benyújtásra kerültek!

A fotókat minden hónapban az AGORA címû újság
lapzártáig (hónap utolsó napja) pontos, névvel, lakcím-
mel ellátva kell leadni a Szabó Magda Könyvtár és Kö-
zösségi Házban, vagy elektronikus úton agora@felsopa-
kony.hu címre megküldeni. 

Amennyiben meghatározható, kérjük megjelölni, hogy
mit ábrázol, mirôl és hol készült a fotó.

A pályázók a pályamunkájuk benyújtásával, külön nyi-
latkozat nélkül is, a képek tulajdonjogát térítésmentesen
és visszavonhatatlanul átruházzák a Szabó Magda
Könyvtár és Közösségi Házra.

Felsôpakony Képviselô Testülete nevében:
Gazdag György elnök

Kulturális-, Oktatási- és Sportbizottság

Étkezési díjak megfizetésének megváltozásáról .............4. old.
Megújul a Takarék ...........................................................6. old.
Gyûjtsük a használt sütôolajat! .......................................6. old.
Amit a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrôl 
minden családnak tudni kell! ..........................................7. old.
Ôszi lomtalanítás .............................................................9. old.
II. Családi és Sporthétvége – Programelôzetes .............10. old.
Helytörténet ...................................................................10. old.
A kezdet, avagy Tolerancia Tábor 2010 ........................11. old.
Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról ..........12. old.
A csángók földjén ..........................................................12. old.
Ha itt lettél volna… .........................................................6. old.
Ringató ............................................................................6. old.
A nyugdíjasklub életébôl ...............................................14. old.
Lopás a játszótéren ........................................................14. old.
Új fôszponzora van a felsôpakonyi focicsapatnak 
– Újabb köszönet Kópis Andrásnak! .............................15. old.
Felsôpakonyi Európa ötödik legjobbja ..........................15. old.

A tartalomból

Felsôpakony Község 
Önkormányzatának tájékoztató lapja

Szerkesztô bizottság:
Borosné Radics Mariann (biz. vez.)
Gazdag Nikolett
Józsa Anett
Kalas Béláné
Szabó József
Horváth Károly
Kun Attila

Szerkesztôség címe:
2363 Felsôpakony, Rákózci F. u. 41.
E-Mail: felsopakonyi.agora@gmail.com 
Tel./Fax: 06 29 317 466

Felelôs kiadó:
Pressman Nyomdaipari Bt., Dabas
Felelôs vezetô: Bálint Ferenc – ügyvezetô igazgató
Példányszám: 1200 db

Következô
lapzárta:

SZEPTEMBER
03.

A címlapon: Petrás Mária Szent Istvánt ábrázoló 
dombormûve látható. A mûalkotás Durkó Éva tulajdona.

Kempf Károly Ignác
Felsôpakony alpolgármesterének fogadóórái:

minden hónap elsô hétfô, 16 és 18 óra között
a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban

hírek, közérdekû információk, testületi döntések, rendezvé-
nyeink, minden, ami a Felsôpakonyon élôket érinti, érdekli

http://www.kempfkaroly.hu 

Újszülöttek:Újszülöttek:

Hojer Lili 07.21.
Lefkovits Endre 07.23.
Aczberger Karina 07.24.
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Végzés
Felsôpakony Képviselô-testülete 2010. március 31-i zárt

ülésén fegyelmi eljárást indított Matusekné Dimov Éva pol-
gármester ellen. A Pest Megyei Bíróság Matusekné Dimov
Éva kérelmezônek Felsôpakony Község Önkormányzata ké-
relmezett ellen polgármesteri tisztségébôl történô felfüggesz-
tés megszüntetése iránti közigazgatási nemperes ügyében
meghozta a következô végzést:

A bíróság a polgármester foglalkoztatási jogviszonyának
83/2010. (III. 31) Felsôpakony Község Önkormányzatának
Képviselô-testületi határozatával elrendelt felfüggesztését el-
járási hibára hivatkozva megszünteti. A végzés ellen további
jogorvoslatnak helye nincs.

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

Polgármesteri tájékoztató
UPC Magyarország Kft. mint építtetô megkapta a

Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalától a jogerôs építési
engedélyt, mely alapján el tudja kezdeni Felsôpakonyon a
Vasút utcai ingatlanok helyi távbeszélô és Kábeltévé háló-
zat építését. Tárgyalást kezdeményeztem a UPC Kft.-vel,
hogy mielôbb kezdje meg a beruházás kivitelezését.

Ismételten felújítjuk a tárgyalást a Nemzeti Földalappal
a Sportpálya közvetlen közelében lévô állami földterület
Önkormányzati tulajdonba való megszerzésére. Eredmé-
nyes tárgyalás esetén hamarosan kivihetô a csatorna és a
gázvezeték a sportpálya területére.

Pályázat
2009. évben az Önkormányzati Minisztériumtól pályá-

zaton elnyert 6.900.000 ft állami támogatásból, és az Er-
gofer Kft. támogatásával összességében bruttó összegben
11.453.750 ft egy multifunkcionális mûfüves pályával
bôvült sportpályánk.

Programok
Augusztus 19-én 18 órakor tartjuk az Államalapítás,

Szent István és az Új Kenyér ünnepe alkalmából megren-
dezésre kerülô községi ünnepséget.

Augusztus 19-én 19 órától az elkészült mûfüves pálya
ünnepélyes átadása. Ezúton is hívom és várom lakótársa-
inkat az ünnepi alkalmakra.

Matusekné Dimov Éva polgármester 

Étkezési díjak megfizetésének
megváltozásáról

Értesítjük a Tisztelt Szülôket, hogy a 2010/2011-es tan-
évtôl az étkezési díj fizetés módja megváltozik. Az eddig
megszokott csekkes befizetés helyett a térítési díjakat min-
den hónapban elôre készpénzben kell megfizetni az intéz-
mények titkárságain. Az óvodában a szeptemberi étkezési
díjakat 2010. augusztus 16-án 8-18 óráig kell befizetni.
Pótbefizetés 2010. augusztus 30-án 6-14 óráig. Az iskolá-
ban a szeptemberi étkezési díjakat a tankönyvosztással
egy idôben kell befizetni. A további részletes befizetési
napok az intézményekben lesznek kiplakátozva. Kérjük a
Tisztelt Szülôket a befizetési dátum pontos betartására, te-
kintettel arra, hogy havonta 2 nap áll rendelkezésre az ét-
kezési díjak kiegyenlítésére.

ÉRTESÍTÔ TÜDÔSZÛRÉSRE
Pest megyében a tüdôszûrést a megyei ANTSZ 

vezetôje minden 30. életévüket betöltöttek részére
kötelezôen elrendelte. A vizsgálat alkalmas a 

tüdôbetegségek idôbeni felismerésére. Panasz nélkül is
lehet beteg. A vizsgálat helye: Szabó Magda Könyvtár és
Közösségi Ház, ideje: 2010. augusztus 31., szeptember
01., 02., délelôtt: 08.00-14.00 óráig (kedd, csütörtök), 

délután: 12.00-18.00 (szerda)
FONTOS TUDNIVALÓK:

Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetôleg munkaidôn kívül 
jelenjen meg!

Fekvôbeteg, vagy járóképtelen a körzeti orvossal
távolmaradását igazoltassa!

Aki 1 éven belül volt tüdôszûrésen (például más helyen)
kérjük, hogy annak igazolását (személyesen vagy család-

tagjai által) szíveskedjenek bemutatni!
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TB KÁRTYÁT

VALAMINT AZ ELÔZÔ ÉVBEN KAPOTT
TÜDÔSZÛRÔIGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL!

Tisztelt Gázfogyasztók!
Az FGSZ Földgázszállító Zrt. a Gyál gázátadó állomáson

karbantartási munkálatokat fog végezni, ezért

Felsôpakony településen
2010. 09. 15-én 7.00-órától 2010. 09. 17-én 12.00-óráig

a gázszolgáltatást szüneteltetjük!
A fenti idôtartam alatt a gázvételezés szüneteltetésének
biztosítása érdekében kérjük a gázmérô elôtti fôelzárót

szíveskedjenek zárt állapotban tartani.
A gázszolgáltatás problémamentes újraindíthatóságának
érdekében szakembereinknek meg kell gyôzôdni ezen el-

zárók zárt állapotáról, amit ellenôrizni fognak.
A karbantartási munkák miatt elrendelt gázszünetért szíves
megértésüket kérjük, a gázszolgáltatás zökkenômentes új-

raindításához nyújtott segítségüket megköszönjük.
Rendellenesség esetén hibabejelentést a 40/333-338-as te-

lefonszámon tehetnek.

Tigáz Zrt.
Földgázkereskedelem
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… Kedves Olvasó, a nyári szünet hangulatát érezhetted
volna a szentmiséken is, hiszen Gábor atya is éves szabadsá-
gát töltötte, távol templomunktól. Új történésekrôl én sem
tudok beszámolni, az elôzô számból kimaradt adósságaimat
törlesztem az alábbi hasábokon.

Idén 10 éves a felsôpakonyi római katolikus templom
énekkara és ez alkalomból az énekkar tagjai egy Esztergom-
Visegrád környéki jutalom kirándulást kaptak, amelyre Gá-
bor atya vezetésével pünkösd hétfôn került sor.

Az elsô állomás a visegrádi bob-pálya volt, ahol kedvükre
száguldozhattak a merész kirándulók a hegyoldalban a kétsí-
nes pályán. A friss levegôben felüdülve, jó kedvvel vették be
a visegrádi várat, ám az esôzés miatt az erdei ösvényen nem
tehettek sétát. (A vár IV. Béla és felesége Lascaric Mária ki-
rályné hozományából épült 1250-1260 között, Zsigmond ki-
rály idejében korszerûsítették tovább, Mátyás uralkodása
alatt pedig több alkalommal is ôrizték a Szent Koronát és a
koronázási ékszereket, amelyekhez rablási történetek is
fûzôdnek.)

Innen a festôi Duna-kanyaron keresztül Esztergomba (és
természetesen a Bazilikába) vezetett az út és amíg a csoport
nagyobb része a panorámában gyönyörködött, voltak vállal-
kozók a kilátóba való lépcsôzésre is.

Ez a kirándulás egy olyan ajándék volt, amelynek valóban
lehetett örülni és amelyet ha legközelebb 10 évnél hamarabb
kapnának újra, akkor is örömöt okozna. Aki rendszeres mi-
selátogató, azt hiszem egyetért velem abban, hogy megér-
demlik.

A hittanos gyerekek idén szinte fel sem fogták, hogy vége
a tanévnek, az évzárót követôen szinte azonnal a hittantábor-
ban találták magukat. Ezúttal itt voltak a szomszédban, az
ócsai plébánián. A körülmények (úgy jellemezném,) puritá-
nok voltak, de Teri néni vezetésével és a kísérô szülôk segít-
ségével a gyermekek kellemesen töltötték ezt az egy hetet.
Az Úr kegyes volt és az elsô napra elállt az esô, javult az
idô, de az oda utat még a kerékpárok sem saját kerekükön
tették meg. 

Minden napra akadt program, kirándulás. A programok
mottója az is lehetett volna, hogy ismerd meg környezetedet;
Ócsa és vidéke. Megtekintették az ócsai tájházat és ismer-
kedtek régi korok paraszti életével, egy napot töltöttek az
ócsai lovasfarmon, volt lelki nap Gábor atyával, meglátogat-
ták a 200 éves templomot, vasárnap a mise sem maradhatott
el, izgalmas volt a reggeli madárles a falu szélén, kötelezô
nyári programként strandoltak is és végül de nem utolsósor-
ban megemlítendô a táborok elmaradhatatlan kelléke, az esti
tábortûz, az éneklés is.

Hazafelé aztán már nyeregben érezték magukat a gyere-
kek, hiszen kerékpárral tették meg a hazavezetô utat, mégpe-
dig terepen, hogy aztán nem sokkal késôbb elmossa nyomu-
kat a vihar.

A szeptemberi számban a tervek szerint már ôszi elôzetes
is lesz, például a hittan szakkörrel kapcsolatos tudnivalók,
ôszi ünnepek körüli programok.

Végezetül szeretném felhívni minden kedves Olvasó fi-
gyelmét, hogy a római katolikus Fájdalmas Anya templom
szeptember 19–én tartja a templombúcsút, melyre mindenkit
szeretettel várunk! Az ünnepi mise idôpontja 15 óra, amelyet
a hagyományoknak megfelelôen ismét vendég atya celebrál.
Hagyományosan ilyenkor gondolunk azokra a testvéreinkre,
akik régóta kapcsolatban vannak templomunkkal, a szertar-
tás keretében ezúttal egy idôs felsôpakonyi házaspárt fogunk
köszönteni.

Pethô Imre

Ha itt lettél volna… Ringató
„Vedd ölbe, ringasd, énekelj!”
Kisgyermekkori zenei nevelés a születéstôl a kodályi elvek

alapján.
Valójában mit jelent az, hogy a Ringató a kodályi elvekre

épül?
Kodály Zoltán mondhatni missziós tevékenységet folytatott a

zenei nevelés terén. nem volt könnyû dolga, hiszen az ô idejé-
ben is már kezdtek feledésbe merülni vagy inkább a háttérbe
szorulni a népdalok. Kevesebb értékes énekszó csendült fel a
mindennapokban. Az akkori könnyûzene slágerei kezdtek teret
hódítani maguknak. Elszántan dolgozott kollégáival egy olyan
módszeren, mellyel ráébresztette az országot, hogy mekkora
ereje van az élô énekszónak, legfôképpen az együtténeklésnek.
Micsoda híre volt az egész világon a kodályi nézeteknek! A fej-
lettebb országokban is az ô szavait idézték.

„A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki
nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet
zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melybe csak a zene
világít be.”

„És mint az ékszer is holt kincs a láda fenekén, életet akkor
kap, ha viselik: a népdal is, mennél többeké lesz, annál nagyobb
lesz világító és melegítô ereje.”

(Kodály Zoltán: Mire való a zenei önképzôkör, 1944.)
Kodály, a legnagyobb magyar zenepedagógus 1967-ben meg-

halt, s pótolhatatlan ûrt hagyott maga után. Zenei kultúránk az
utóbbi években ijesztôen felhígult.

Bármennyire is meglepô. az a tapasztalat, hogy a mostani kis-
gyermekes szülôk már nagyon kevés népdalt ismernek, a kóru-
séneklés teljesen kimaradt az életükbôl. S mivel manapság nem
tudunk „megállj”-t parancsolni – közhellyel élve – rohanó vilá-
gunkban, így kevés idô jut arra is, hogy legalább altatódalokkal
altassuk gyermekeinket. nem csak a picurkákat, hanem a 8-9-10
éveseket is.

Most ugye mosolyognak?
Pedig ha életük hajnalától hozzászoknak a gyerekek az érté-

kes, élô énekszóhoz, akkor igény is lesz rá!
A Ringató program foglalkozásvezetôi, élükön Dr. Gállné

Gróh Ilonával (Forrai Katalin-díjas karvezetô, énektanár) a ko-
dályi koncepcióra építenek: éneklésközpontú nevelésfilozófiá-
jukkal országosan több ezer családot vonzanak maguk köré,
hogy mintát mutassanak a kisgyermekkori zenei nevelésre.

Fontosnak tartják, hogy a családokban újra a mindennapok
része legyen az éneklés. A 30 perces foglalkozások nagyon nép-
szerûek, mostanra már 28 budapesti és 80 vidéki helyszínen tar-
tanak foglalkozásokat. És az igény egyre csak nô, mert szomjaz-
nak az édesanyák, édesapák, nagymamák és nagypapák az
együtt éneklésre. Az éneklés és az ölbeli játékok váltják egymást
a foglalkozásokon. Szeretnénk visszaadni a kisgyermekes
szülôknek a régi idôk (szüleink, nagyszüleink) éneklô, dúdoló,
babusgató szeretetét, közelségét, belopva lelkünkbe identitásun-
kat, hazaszeretetünket.

„Hogy ezek a karon ülô, még járni is alig-alig tudó apróságok
húsz, harminc, negyven év múlva hogyan élnek majd, mit gon-
dolnak nemzetrôl, hazáról, magyarságról, nem tudom, de fe-
lelôsségünk van, szülôknek, tanároknak egyaránt. Nem mind-
egy, hogy milyen országban, hogyan nônek föl, mivé válnak a
gyerekek.”

(Az én hazám – Kossuth Rádió, 2007. március, Dr, Gállné
Gróh Ilona Forrai Katalin-díjas zenepedagógus)

Felsôpakonyon is tervezik, hogy szeptembertôl heti rendsze-
rességgel látogathassák a kisgyermekes családok a zenefoglal-
kozást. A foglalkozásvezetôk Horváthné Baranyai Ágnes és Ha-
zay Annamária szeretettel várják a pakonyi családokat egy in-
gyenes bemutató foglalkozásra a Szabó Magda Könyvtár és Kö-
zösségi Házba szeptember 20-án.

Érdeklôdni a 70-510-6995-ös számon lehet vagy a 
baranyai.agi@ringato.hu és a hancsa@ringato.hu email 

címen.
Dr. Hajdúné Hazay Annamária Ringató foglalkozásvezetô,
Ringató Magyar Zenei Nevelési Alapítvány vezetôségi tag
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Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról

A tanuló (szülô) az iskolában - a csa-
lád anyagi helyzetétôl függôen - ingye-
nes vagy kedvezményes tankönyvellá-
tást igényelhet.

Igénylés esetén ingyenes tankönyvel-
látást (normatív kedvezmény) köteles az
iskola biztosítani a nappali rendszerû is-
kolai oktatásban résztvevô tanuló szá-
mára, ha a gyermek:

a) tartósan beteg (szakorvos, illetve a
megállapított családi pótlék igazolja),

b) testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-
fogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes elôfordulása esetén halmozot-
tan fogyatékos (szakértôi és rehabilitá-
ciós bizottság igazolja),

c) a pszichés fejlôdés zavarai miatt a
nevelési, tanulási folyamatban tartósan

és súlyosan akadályozott [pl. dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kó-
ros hyperkinetikus vagy kóros aktivitá-
szavar jogosultság alapjául kizárólag a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 35. § (3) bekezdésében megha-
tározott - a tanulási képességet vizsgáló
szakértôi és rehabilitációs tevékenysé-
get ellátó - szakértôi és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye fogadható
el],

d) három- vagy többgyermekes csa-
ládban él (a megállapított családi pót-
lék igazolja),

e) nagykorú és saját jogán családi pót-
lékra jogosult (a megállapított családi
pótlék igazolja),

f) rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezményben részesül (az errôl szóló
határozat igazolja).

Szükség esetén a családi pótlékról
szóló igazolást a munkáltató, a munka-
hellyel nem rendelkezô részére az Ál-
lamkincstár Területi Igazgatósága adja
ki. A családi pótlék igazolható bérjegy-
zékkel, számlakivonattal vagy postai
igazoló szelvénnyel is.

Értesítjük a kedves szülôket, hogy a
kedvezményre jogosító legfrissebb
igazolások eredeti vagy másolati pél-
dányának hiányában csak térítési díj
ellenében tudunk tankönyvcsomagot
átadni! Az igazolások beadhatók leg-
késôbb a tankönyvosztáskor (vagy ko-
rábban az iskola titkárságán).

Matisz Zsolt

(a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérôl szóló 23/2004. (VIII. 27.) 
OM rendelet alapján)

Ismét egy úti beszámoló, azzal a gondolattal, hogy elôfor-
dulhat, Felsôpakonyon is él a csángók földjérôl származó sze-
mély. Hadd tudósítsak arról, hogy kik is ôk?! Nagyon fontos,
hogy ezt pontosan megtudjuk, mert bizony nagy sértés, és na-
gyon nagy igazságtalanság a régies magyarsággal beszélô
csángókat románnak tekinteni, vagy nevezni.

A személyes beszámoló elôtt a tárgyilagosság kedvéért a
Magyar Katolikus Lexikont idézem: /II. kötet 368 laptól/

„A Kárpátoktól keletre, elsôsorban a Székelyföld szom-
szédságában, attól különváltan élô, vagy abból származó ma-
gyar népcsoportok. Ismeretesek a gyimesi, dévai, hétfalusi
csángók, de elsôsorban a moldvai magyarokat nevezik csán-
góknak. A szó valószínûleg az elcsángál, elvándorol, elszakad
igébôl származik. Eredetükrôl több elképzelés ismert. Egy ré-
szük azoknak a magyaroknak a leszármazottja, akik nem köl-
töztek át az Etelközbôl a Kárpát medencébe. A 17. sz. végére
a lakosság néhány ezerre olvadt, s csak azért nem veszett ki
egészen, mert a belháborúk dúlta, késôbb az osztrákok által
leigázott Erdélybôl újabb csoportok menekültek ide. Az utol-
só, talán legnagyobb méretû menekülés 1764-ben, a mádéfal-
vi veszedelem következtében történt. Ma kb. 300 000 római
katolikus él ezen a vidéken, de már csak 100 000 – 120 000
ember beszél magyarul. Életmódjuk szegényes, kultúrájuk ré-
gies, közösségük meglehetôsen tagolatlan. A moldvai társada-
lomból korábban hiányzott a nemesség, az iparosság, és a
polgárság, ma az értelmiség. Ezért rendkívül kiszolgáltatot-
tak, szervezetlenek, azonosság tudatuk bizonytalan. A mai
magyar nemzettudat elôtt kerültek Moldvába, ezért elsôsor-
ban római katolikus vallásukkal különböztetik meg magukat
az ottani görög keleti ruménektôl. Anyanyelvû iskoláik, szer-
vezeteik, magyarul misézô papjaik nincsenek.

A népmûvészet igen régies formáját ôrizte meg. Viseleté-
ben a régi Kelet-európai öltözet számos sajátos elemét megta-
láljuk, sok közös vonást az itt élô románokéval. Csak a férfi
és nôi saru és szokmány, a férfi harisnya és szôrkalap, néhány
késôbbi székely településen a fôkötô maradt meg, mint csán-
gó sajátosság. Az egyszerû életmód sokáig megôrizte a ha-
gyományos cserépedényeket. ôsi, egyetemes emberi észjárás-
beli, viselkedési, alkalmazkodási formák, középkori magyar

mûveltségrögök, székelyföldi hozadékok, és további újabb
hatások, moldvai táji, gazdasági , történeti föltételek és a kör-
nyezô románság befolyása, ugyanakkor a városi kultúra és
mûveltségközvetítô kisnemesség és értelmiség hiánya érez-
hetô kultúráján.

Csángó hitélet: Egyetlen magyar népcsoport sem kapcsoló-
dott annyira össze felekezeti hovatartozásában, sehol sem fedi
annyira egymást a népi és vallási azonosság, mint a moldvai
csángóknál. Moldvában, aki magyar, az katolikus, aki katoli-
kus, az magyar vagy magyar származású. 1622-ben Róma
missziós területté nyilvánította Moldvát. Ettôl kezdve a ma-
gyar ferencesek és jezsuiták helyett olasz és lengyel misszio-
náriusokat küldtek ide, emiatt a moldvai katolikusok körében
végzetesen elszakadt egymástól a hívek és a papság nyelve,
gondolkodása és érdeke.

Mindebbôl a lelki elhagyatottságból következôleg a csán-
gók körében erôteljesen éltek a népi vallásosság különbözô
formái, az archaikus népi imádságok stb. A 18. századra a
gondjaik tovább növekedtek, a jászvásári szeminárium felállí-
tása következtében. Ettôl kezdve a csángó magyar gyerme-
kekbôl nevelték azokat a papokat, akik a saját népük anya-
nyelvének ellenségeivé válva az ottani nacionalizmus szószó-
lói és végrehajtói. Ma a római katolikus papok a magyar
nyelv és a csángó magyarok öntudatosodásának ellenségei.”

Mindezek súlyos szavak, nem az enyémek, de személyesen
igazolhatom ezen szavak valóságát. Mi dr. Varga Lajos váci
segédpüspök vezetésével vettünk részt egy zarándoklaton.
Mindenütt a hivatalos mise idôn kívül, az ottani hívek jelenlé-
te nélkül mondtunk szentmisét a templomokban. A papok kö-
zül mindenki beszélt magyarul, szívélyesen vendégül látott
minket, volt, aki átjött a templomába figyelni a mi szentmi-
sénket, volt, aki otthon volt, de át sem jött a templomba a
vendég püspök miséjére.

Egy rendkívül érdekes történet a dr. Nyisztor Tinka erôfe-
szítése a magyar mise ügyében. Elment a püspökhöz, elment
a nunciushoz, elment Rómába a megfelelô vatikáni hivatalba,
de máig nincs magyar mise. Erdô Péter bíboros úr is fárado-
zik a kérdés megoldásán.

A moldvai látottakról készült egy festmény sorozat. A szep-
temberi iskolakezdéskor, a felsôpakonyi búcsú kapcsán szíve-
sen rendezek egy kiállítást az elkészült képekbôl. 

Tisztelettel Hefler Gábor plébános 

A csángók földjén
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Tisztelt Választópolgár!
Tájékoztatjuk a tisztelt választópolgárokat, hogy német ki-

sebbségi önkormányzati képviselôk választására is sor kerül
Felsôpakonyon. Ezzel kapcsolatban összefoglaltuk a legfonto-
sabb tudnivalókat, melyek az alábbiak.

A választás kitûzése

A német kisebbségi önkormányzati választást a helyi válasz-
tási bizottság 1/2010 (VIII.09.) HVB számú határozatával
2010. október 3-ra tûzte ki. 

Jelöltállítás

Jelöltet csak olyan – az egyesülési jogról szóló törvény sze-
rinti, közhasznú vagy nem közhasznú – társadalmi szervezet
állíthat, amelynek a választás évét megelôzô legalább 3 éve
alapszabályában rögzített célja az adott kisebbség képviselete.
Független jelöltek indulására a törvény nem biztosít lehetôsé-
get.

Jelölt csak a lakóhelye szerinti kisebbségi választói jegyzék-
ben szereplô választópolgár lehet. A választópolgár – lakóhe-
lyétôl függetlenül – bármely településen jelölhetô. A lakó-
helytôl eltérô településen jelöltként történô nyilvántartásba vé-
telnek nem akadálya, ha a jelölt lakóhelyén nem kerül sor tele-
pülési kisebbségi önkormányzati választás kitûzésére.

A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy
- vállalja az adott kisebbség képviseletét,
- ismeri az adott kisebbségi közösség nyelvét,
- ismeri az adott kisebbségi közösség kultúráját és hagyomá-

nyait,
- korábban volt-e más kisebbség kisebbségi önkormányzatá-

nak tagja vagy tisztségviselôje.
A jelölt nyilatkozata nyilvános, azt bárki megismerheti.

Szavazás

Azok a választópolgárok, akik kérték felvételüket a kisebb-
ségi névjegyzékbe, az 1.számú szavazókörben - Herman Ottó
Általános Iskola, Iskola u.20. - 4 fô német kisebbségi önkor-
mányzati képviselôre is szavazhatnak. A szavazólapon az érin-
tett kisebbség minden jelöltje feltüntetésre kerül, kisorsolt sor-
rendben. Képviselôk a legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesz-
nek.

Személyes és különleges adatok kezelése 

a kisebbségi választáson

A választás során a személyes és különleges adatok kezelése
mindvégig az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelô módon
történik. A törvény meghatározza az adatkezelés célját és az
adatkezelôk körét is. Ennek megfelelôen a kisebbségi választói
jegyzék – a számadatok kivételével – nem nyilvános, abba
csak a választási iroda, a választási bizottság és a bíróság te-
kinthet bele feladatainak végrehajtása érdekében.

A kisebbségi választói jegyzék a szavazás eredményének jo-
gerôssé válását követôen haladéktalanul megsemmisítésre ke-
rül.

Területi és országos kisebbségi önkormányzatok

Amennyiben az adott kisebbség megfelelô számú települési
kisebbségi önkormányzattal rendelkezik, 2011 márciusában a
kisebbség területi és országos önkormányzatot hozhat létre. A
területi és országos önkormányzatot a települési kisebbségi ön-
kormányzati képviselôk (elektorok) választják.

Bôvebb tájékoztatás olvasható még a www.valasztas.hu we-
boldalon.

2010. augusztus 9.
dr. Remete Sándor

HVI vezetô

Tisztelt Választópolgárok!
2010 a választások éve, ismét az urnák elé járulunk. A Köz-

társasági Elnök Úr 2010. október 3. napjára tûzte ki a helyi kép-
viselôk és polgármesterek választását. A Polgármesteri Hivatal-
ban már folyamatosan munkálkodunk a választások elôkészüle-
tein. A Képviselô testület a 2010. július 28-i ülésén az 186/2010
(VII. 28.) számú határozatával megválasztotta a Helyi Választá-
si Bizottság Tagjait Czirják Józsefné, Gergely Mihály és Ma-
tisz Zsolt személyében.

A Helyi Választási Iroda Vezetôje a KEK KH népességszám
megállapításának függvényében 1/2010 (VII. 12.) HVI számú
határozatával megállapította, hogy Felsôpakonyon 6 fô képvi-
selôt kell megválasztani. 

Az értesítést a választói névjegyzékbe való felvételrôl és a je-
löltajánlásokhoz szükséges ajánlószelvényt (kopogtató cédulá-
kat) 2010. augusztus 16-tól 19-ig minden választópolgárnak meg
kell kapnia. Aki bármely oknál fogva mégsem kapta meg, kérjük,
hogy a Helyi Választási Irodában haladéktalanul jelezze ezt. 

A választói névjegyzék 2010. augusztus 18-tól 22-ig közszem-
lére kerül. A névjegyzékbôl való kihagyás, törlés, vagy felvétel
miatt 2010. augusztus 19-tôl 22-ig lehet kifogást benyújtani. 

Igazolást a lakóhelytôl eltérô helyen történô szavazáshoz, a
lakóhelyük szerinti választási irodától azok a választópolgárok
kérhetnek, akik 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesítet-
tek – személyesen vagy meghatalmazott útján- legkésôbb 2010.
október 1-ig. Ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az
legkésôbb 2010. szeptember 28-ig megérkezzen a Helyi Válasz-
tási Irodához. Fenti határidôk elmulasztása jogveszô. A módosí-
tott névjegyzék 2010. október 1-én 16 óráig tekinthetô meg a
Polgármesteri Hivatalban mûködô helyi választási irodában

Jelöltállítás

Jelöltet a Helyi Választási Bizottságnál lehet bejelenteni
2010. szeptember 3-ig. Képviselô jelöltséghez a felsôpakonyi
választópolgárok 1%-ának ajánlása, polgármester jelöltséghez a
választópolgárok 3%-ának ajánlása szükséges. (A pontos létszá-
madatokat a névjegyzék zárását követôen a www.felsopa-
kony.hu weblapon, a Polgármesteri hivatal hirdetôtábláján fog-
juk közzétenni, amint arról hivatalos eresítést kapunk)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden választópolgár csak
egy képviselôt és egy polgármestert ajánlhat. Többes ajánlás
esetén a választópolgár minden ajánlása érvénytelen.

A jelöltek vonatkozásában a HVB határozatot hoz annak nyil-
vántartásba vétele vagy annak elutasítása tárgyában. Ezúton kér-
jük, hogy az informatikai rendszer terheltségére tekintettel le-
hetôség szerint ne az utolsó napon adják le a tisztelt jelöltek az
ajánlószelvényeket nyilvántartásba vétel céljából!

Szavazás

Mint minden alkalommal jelen esetben is három helyen ad-
hatják le szavazataikat a kedves Választópolgárok. A szavazások
helyszíne:

1. számú szavazókör: 
Herman Ottó Általános Iskola, Iskola u. 20.

2. számú szavazókör: 
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház, Rákóczi u. 41.

3. számú szavazókör: Mesevár Óvoda, Zrínyi u.36.

Az egyéni listán képviselôk azok a jelöltek lesznek, akik a
megválasztható képviselôk száma szerint a legtöbb érvényes
szavazatot kapták. Szavazategyenlôség esetén sorsolással kell
megállapítani, hogy az egyenlô számú szavazatot elért jelöltek
közül melyik szerez mandátumot. 

Az egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb
annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum kioszt-
ható. 

Bôvebb tájékoztatás olvasható még a www.valasztas.hu
weboldalon.

2010. augusztus 9.
dr. Remete Sándor HVI vezetô
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Minden éjjel az utcán vagyunk! Ügyeleti számunk, amelyen a
szolgálatban lévô polgárôröket elérheti: 06-30-956-3748. Amikor
Felsôpakonyon éppen nincs polgárôr szolgálat, hívható a gyáli
központi szám, amelyen 24 órás ügyeleti iroda érhetô el. A hívó-
száma: 06-29-340-33

Pakonyi Polgárôr Egylet

Megújul a Takarék
Tizennyolc éve vagyunk ebben az épületben. Felnôtt korba

léptünk, és egy felnôttnek komolyabb megjelenés illik. Az
Önök jóvoltából kinôttük a gyerekruhát, nagyobbra kell válta-
nunk.

Az Örkényi Takarékszövetkezet 21 éve áll a felsôpakonyi la-
kosok szolgálatában. A kezdetekben kis bérleményben, majd
felújítva a régi tûzoltószertárt már „bankosabb” környezetben
tudtunk ügyfeleink rendelkezésére állni. Úgy érezzük, a falu
lakossága szívesen intézi nálunk pénzügyeit. Ezt bizonyítja az
is, hogy ügyfélterünk már kicsinek bizonyult a megnövekedett
forgalomhoz. Bôvíteni kellene az épületet, de milyen irány-
ban? A telek keskeny, nincs mód a terjeszkedésre. Szerencsére
az Önkormányzat beépíthetôvé tette a mellettünk lévô csator-
nát, így megvásárolva ezt a területet, már megoldódott a prob-
lémánk. Augusztusban megkezdjük a kirendeltségi épület bôví-
tését, felújítását. Egy tágas, kényelmes épületben szeretnénk
Önöket fogadni, terveink szerint év végére.

Gyûjtsük a használt
sütôolajat!

Sokan vagyunk gondban a használt
sütôolaj elhelyezésével. Ez az anyag vesz-
élyes hulladék, súlyosan szennyezi a környe-
zetet, a talajt és a vizet, fogyasztása káros az
egészségre. Állatok etetésére is alkalmatlan.
Mit kezdjünk vele? Hogyan is szabaduljunk
meg tôle? Hamarosan megoldódik ez a prob-
léma! A közelmúltban felvettük a kapcsolatot
egy erre szakosodott céggel, és ígéretet kap-
tunk arra vonatkozólag, hogy az összegyûjtött
használt sütôolajt ingyenesen elszállítják, sôt
bizonyos összegyûjtött mennyiségen felül
még fizetnének is érte. A cég az olajat újra-
hasznosítja, többek között üzemagyag és asz-
falt is készül belôle. A gyûjtésre szolgáló ola-
joshordó már elhelyezésre került a volt gáz-
csere telepen (a játszótérrel szemben). A
gyûjtés megszervezése még folyamatban van.
A gyüjtôhordóba CSAK használt sütôolaj

kerülhet. A szelektív hulladékgyûjtôk példá-
ja azt mutatja, hogy vannak még közöttünk
olyanok, akik képesek felfogni a szelektív
gyûjtés jelentôségét, és háztartási hulladékot
(szemetet) is beledobálnak a szelektív
gyûjtôkbe, ezért a sütôolaj gyûjtésének sze-
retnénk úgy megszervezni, hogy a hordóba ne
kerülhessen más, oda nem való anyag. A
gyûjtôhelyre a használt olaj bevitelére

2010. augusztus 9-tôl minden héten hétfôn

17-18 óra között van lehetôség. Bizonyára
az Ön háztartásában is keletkezik használt
olaj, és Önnek is gondot okoz az elhelyezése.
Bízom abban, hogy az Ön számára is fontos
környezetünk védelme. Ezért kérem, éljen a
lehetôséggel: óvja környezetét, gyûjtse Ön is
a használt olajat és helyezze el a kijelölt
gyûjtôedénybe.

Köszönöm: Kronvalter Emilia

Ám az építkezés alatt is kell valahol mûködnünk. Hol legyen
ez a hely? Sok variáció felmerült. Végül egy olyan megoldás
mellett döntöttünk, ami Ügyfeleink és dolgozóink számára is a
legkényelmesebb. A mellettünk lévô telken fogadjuk Önöket
egy konténer épületben, így nem kell a megszokott útvonalról
letérni, ha hozzánk igyekeznek. Az ügyintézés mellett „el-
lenôrizhetik” az építkezést is. Az ATM-et sem kell nélkülözni-
ük. Az is költözik velünk.

Ebben az évben többször támaszkodtunk az Önök megértô
türelmére. Tavasszal a programátállással – ami nem ment prob-
lémák nélkül, most egy sokkal látványosabb, de reményeink
szerint zökkenô mentesebb dologgal. Köszönjük megértésüket
a programváltással kapcsolatban, és kérjük még egy kis idôre,
az építkezés idejére. Mindkettô az Önök kulturáltabb, színvo-
nalasabb kiszolgálása érdekében történik.

Kérjük Önöket, kísérjék figyelemmel a munkálatokat! Ez az
épület elsôsorban nem a takarékszövetkezeté lesz, hanem a fa-
lué. Felsôpakony értékét fogja növelni. Ezért dolgozunk.

Örkényi Takarékszövetkezet
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A kezdet, avagy Tolerancia Tábor 2010
A „Kertváros Gyáli Kistérség Szociális

és Családvédelmi Központ gyermekjóléti
szolgálatának felsôpakonyi kirendeltsége
június 21-25-ig térítésmentes TOLERAN-
CIA tábort szervezett a Felsôpakonyon
élô, iskoláskorú, elsôsorban olyan gyer-
mekek számára, akiknek egyébként vala-
milyen ok (szociális, egészségügyi stb.)
probléma miatt nincs lehetôségük hasonló
rendezvényeken részt venni.

Szociális munkásokként a célunk
elsôsorban az volt, hogy a problémás
gyermekeket is integrálhassuk életkoruk-
nak megfelelô közösségbe, ahol a közös-
ségi szabályokat betartva módjuk van al-
kalmazkodni az ôket körülvevô kortársa-
ikhoz. A gyermekközösségnek pedig le-

hetôsége nyílik elfogadni a szokásostól
eltérô embertársakat és megismerni az
ebbôl fakadó konfliktushelyzetek kezelési
módjait.

A tábor programjai között szerepeltek,
- a teljesség igénye nélkül -, különbözô
sportolási és kézmûves tevékenységek,
amelyek mellett mindennap volt valami
meglepetés,- a gyermekek által különösen
kedvelt lehetôség -, úgy mint marcipán és
kókuszgolyó készítés, palacsinta és pizza
sütés, amit közös elkészítés után el is fo-
gyasztottak.

Tájékoztató a tankönyvárusításról
Idôpontja: 2010. augusztus 26. 

10 órától 18 óráig 
Helye: Herman Ottó Általános Iskola 

A tankönyvcsomagok várható ára:
1.évfolyam: 8000 Ft
2.évfolyam: 9300 Ft
3.évfolyam: 10500 Ft
4.évfolyam: 12500 Ft
5.évfolyam: 14000 Ft
6.évfolyam: 13000 Ft
7. évfolyam: 18000 Ft
8.évfolyam: 18000 Ft

Matisz Zsolt

Az egyik támogatónknak köszönhetôen
a település összes gyermeke számára nyi-
tottá tehettünk egy napot, melynek során
egész napon át ugráló várban vezethették
le energiáikat. Emellett különbözô kéz-
mûves fogalakozásokon vehettek részt.
Gyönyörû, szinte mûvészi alkotások szü-
lettek, melyeket büszkén mutogatva, nagy
örömmel vittek haza szüleiknek. A slágert
azonban az arcfestés jelentette. A legnép-
szerûbbnek a fiúk között a pókember bi-
zonyult, de többen választották a delfint
és a pillangót is.

A tábor zárónapjára is maradt bôven él-
mény. A gyerekek lovas kocsin utazhatták
körbe településünket az utcán járókelôk
nem kis ámulatától kísérve. A lovas ta-

nyára megérkezve boldogan járták körbe
a karámokat és nagy szeretettel simogat-
ták a türelmes állatokat. Mindehhez isme-
reteiket is bôvíthették a tanya tulajdono-
sának élményszerû idegenvezetése nyo-
mán. A kirándulás végállomásaként meg-
látogathattak egy olyan tanyát is, ahol a
táborozóink megismerkedhettek az ilyen
helyeken szokásos, hazai ôshonos állatok-
kal. A legnagyobb sikert a kismalacait
szoptató mangalicakoca aratta. A tábort, -
mindenki örömére-, fagyizással zártuk le.

Ezúton is köszönjük a helyi vállalko-

Tanévnyitó
Tanévnyitó ünnepélyünket 

2010. szeptember 1-én 8 órakor 
tartjuk, melyet az elsô tanítási nap

osztályfônöki órái követnek.
Matisz Zsolt

zók anyagi támogatását, (a reggelik és
uzsonnák biztosításával, a pizzák feltétei-
hez, a palacsintába valók, a fagyi, a szörp
és a szódavíz, stb. térítésmentes adomá-
nyozásával). Külön köszönet illeti Matu-
sekné Dimov Éva polgármesterasszonyt,
aki gondoskodott a gyermekek ebédjérôl.
Köszönjük Czirják Esztike közremûködé-
sét, - aki a Vöröskereszt képviseletében
nyújtott az „ehetô” foglalkozásokhoz
azonnali és hathatós segítséget, továbbá
az AGAPE önzetlen áldozatos felajánlását
és munkáját az ugrálóvár és az ahhoz kap-
csolódó foglalkozások biztosításában. Kö-
szönjük Matisz Zsolt igazgató úrnak az is-
kola helyiségeinek és felszereléseinek
használati lehetôségét, valamint se-
gítôkész hozzáállását. Hálásak vagyunk
Somogyi Tecának, aki szabadidejét nem
sajnálva ajánlotta fel az ebédeltetéshez
nyújtott szakirányú segítségét, valamint
Gergely Mihály tanár úrnak, az önkéntes
munkájáért, a sportfoglalkozások szaksze-
rû levezetéséért. 

Külön kiemeljük Kronvalter Emiliá-
nak, a Polgármesteri Hivatal Fôtanácsosá-
nak, a szponzorok és a helyi sajátosságok
ismeretében nyújtott ötleteit, és hatékony
segítségét, amely nélkül nem valósulha-
tott volna meg a már régóta tervezett és
dédelgetett álmunk. Külön köszönetet
mondunk azoknak az édesanyáknak, akik
jelenlétükkel – önzetlen segítségükkel
hozzájárultak a napi teendôk sikeres lebo-
nyolításához. 

Bízunk abban, hogy a továbbiakban is
méltóak leszünk a helyi közösség támoga-
tására, és az elkövetkezô évben ismételten
biztosíthatunk egy örömteli hetet a látó-
körünkbe került gyermekeknek.

Dobosné Fazekas Erzsébet táborvezetô
Móricz Ferencné Gyermekjóléti Szolgálat 
Ujlaky Bertalanné Családsegítô Szolgálat  
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II. Családi és Sporthétvége – Programelôzetes
Gyermekjátékoktól kezdve a sportversenyeken és a

jazzkoncerten át egészen a retro discoig számos érdekes
program várja az összes felsôpakonyi családot szeptember
3-5-ig a Herman Ottó Általános Iskola udvarán és termei-
ben. Lesznek árusok, kürtôskalácsos, céllövöldés, körhin-
tás és mindenféle gyermekmóka. Lesz Retro Büfé, kínála-
tában például a szeretett „zsíros deszka lilahagymával”
Pénteken a terveink szerint az általános iskolásoknak rende-
zünk délután sorversenyeket és különbözô ügyességi játéko-
kat, például kerékpáros ügyességi versenyt. Este hattól éjfélig
Tinidisco. Miközben az ifjúság szórakozik a tornateremben,
az ebédlôben a felnôtteknek egy igaz Jazz koncert nyújt majd
feledhetetlen élményt. Szombaton reggel a PakonyRing ver-
senyszámokkal indul a nap. Elôbb a falu legszélsô utcáin a
kerékpárosok versenye zajlik majd, ezt követi a görkorisok,
majd a futók versenye a falunk körül. Az iskola tornatermé-
ben délelôtt a kosárbajnokság zajlik, ebéd után pedig a foci-
torna. Napközben az iskola egyik termében a csocsóversenyre
a másikban pedig sakkbajnokságra is sor kerül. Igény esetén

tollaslabda bajnokságot is szervezünk. Napközben igazi ifjú-
sági és családi programokat is szervezünk. Lesz Teaház, Lelki
Szoba meghívott vendégekkel, elôadókkal, ahol a hit, a csalá-
di élet, a gyermeknevelés, a drog, lesznek a hangsúlyos té-
mák. Szombaton késô délutántól egészen vasárnap hajnalig a
zenéé és a bulié lesz a fôszerep. Koncertek, elôadások szóra-
koztatják sötétedésig a felsôpakonyiakat, utána pedig a torna-
teremben és az aulában hajnalig megy a Pakonyi Buli és a
RetroDisco. Ezzel párhuzamosan az ebédlôben Karaoke Party
lesz. A fôszervezôk ezúton is várják a lelkes felsôpakonyiak
jelentkezését, akik részt akarnak venni a szervezésben és a
háromnapos forgatag lebonyolításában.

Szeretettel várják Önöket a fôszervezôk: 
Fitos Róbertné Guti Ibolya, Borossné Radics Mariann, 

Horváth Károly, Kerek István, Bednárik Gábor

A rendezvény védnöke: 
Kempf Károly Ignác, Felsôpakony alpolgármestere

Az elôzôekben ismertetett, köznemesi származású Pakoni
család története valószínûleg semmiben sem különbözik a kör-
nyékbeli családok történetétôl. Birtokaik nagysága, vagyoni
helyzetük, politikai szerepük is nagyjából azonos lehetett: néha
egy-egy sikeresebb nemzedék növelte a családi birtokot, más-
kor több részre aprózódott, esetleg az utódok voltak kénytele-
nek elzálogosítani. Azután jött egy házasság – ami a birtoknö-
vekedés szempontjából is elônyös volt, esetleg katonai vagy
politikai szolgálat valamelyik hatalmasságnak, netán a király-
nak -, és máris emelkedett a család gazdasági, illetve politikai
súlya.

A többiekhez hasonlóan ôk is beházasodtak a környékbeli
nemesi családokba – az így nyerhetô elônyöket szem elôtt tart-
va, részt vállaltak a nemesi megye feladataiból, tisztségeket vi-
seltek – de különösebben magasra egyik családtag sem emel-
kedett. Élték egy középkori, átlagos nemesi család életét.

A család története tehát befejezôdött, de sajnos a középkori
Pakony sem sokkal élte túl birtokosai eltûnését. A virágzó falu
sorsát – akár az egész középkori Magyarországét, a török hódí-
tás pecsételte meg.

Szulejmán szultán naplója szerint a mohácsi ütközet után a
„932.év zil-kade hó utóján” (mohamedán idôszámítás szerint)
megindul a török sereg Buda felé – a Duna jobb partján.

„Zil-hidzse havának 3.napján”(szept.12.) a szultán bevonul
Budára, seregei pedig Gyôrig pusztítják a Dunántúlt.

Miután a királyi várat kifosztotta és a várost felgyújtotta, az
egész had átkelt a pesti oldalra. „Zil-hidzse havának 17.nap-
ján” (szept.25.) megindulnak visszafelé a Duna bal partján
–most a Duna-Tisza közét dúlva végig.

A kivonulásban nagy szerepet kapnak a vidéket átszelô utak.
A szultáni sereg ugyanis több részre szakadva halad kifelé,
elsôsorban a nagyobb felvonulási útvonalakon (ld. Kôrösi út!).
Így a legveszélyeztetettebb települések az utak mentén fekvôk
–bár a távolabbi fekvés sem jelentett garanciát a túlélésre. A
szinte gyanútlan lakosságot váratlanul éri a támadás, a legtöb-
ben áldozatul esnek a mészárlásnak. Akiknek idôben sikerül el-
menekülniük, azoknak is feldúlták otthonát, felégették földjét.
Ahol ellenállásba ütköznek, ott kíméletlenül ostromolnak. Utá-
nuk az egész vidék egyetlen romhalmaz, kiégett puszta. Ren-
geteg a meggyilkolt vagy elhurcolt ember.

Pakony – földrajzi fekvésénél fogva szintén „útba esett” a
töröknek, és valószínû nem kerülte el sorsát. (A régészeti lele-
tek is azt mutatják – kb. XVI. sz-ig volt „élô” a falu.) De hogy
pontosan mikor válik kietlen pusztává, az kérdés.

Helytörténet
2008. október 18-án, a Mártírok Emlékparkja avató ün-

nepségén jelentettem be, hogy Révész Ferenc emlékdíjat
alapítok. A Révész család hozzájárulásával, idén második
alkalommal adományozom ezt a díjat egy olyan személy-
nek, aki az elmúlt egy évben a legtöbbet tette a közössé-
gért, aki a legtöbbet tette azért, hogy Felsôpakony szebb,
élhetôbb, biztonságosabb, kulturálisan sokszínûbb falu le-
gyen

A Révész Ferenc emlékdíj alapításáról:
„...Ünnepelni jöttünk, de egyben emlékezni is. Emlékezni

több mint ezer éves történelmünk megannyi névtelen és ismert
mártírjára. Kérem, hogy most ezen a helyen egy olyan ember-
re is emlékezhessek, aki - bár nem vált mártírrá - sajnos már
nem lehet itt velünk, nem örülhet együtt velünk a harang
elôször szétterülô, lélekbemarkoló de magasztos hangjának.
Révész Ferenc, e park egyik megálmodója és megteremtôje, a
megalkuvást, feladást nem ismerô mûvészember, fájóan hi-
ányzik nekem az ünneplôk közül. A harangszó mártírjainkkal
együtt ôt is köszönti/köszöntötte, s hiszem, hogy ô ezt odafönn
mosolyogva hallgatja/hallgatta.

Nincs méltóbb hely és idô arra, hogy elmondjam: szeretnék
- ha a Család áldását adja rá - Révész Ferenc Emlékdíjat ala-
pítani, melyet minden év október 18-án az a személy vehet
majd át, aki a legtöbbet tette településünkön az épített és ter-
mészeti környezet szebbé tétele érdekében...” (2008. október
18., Mártírok Emlékparkja)

Arra kérem a Felsôpakonyon élô polgárokat, mindezeket
átgondolva, tegyenek javaslatot arra, hogy ez évben ki a leg-
méltóbb a Révész Ferenc Emlékdíjra! Javaslatát, kérem, in-
doklással együtt 2010. augusztus 31-ig juttassa el hozzám:
Levélcím: Kempf Károly Ignác 2363 Felsôpakony, Deák Fe-
renc utca 3., mail: kempf.karoly@felsopakony.hu - mobil: 06-
20-912-3112.

A javaslatok alapján egy bizottság dönt arról, hogy idén ki
kapja a Révész Ferenc Emlékdíjat. A Bizottság tagjai: Révész
Ferencné, Révész Gyöngyi, Durkó Éva, Horváth Zoltán
fôépítész, Nagy János a Településfejlesztési Bizottság elnöke
és Kempf Károly Ignác Felsôpakony alpolgármestere.

A Révész Ferenc Emlékdíjat 2010. október 18-án a Mártí-
rok Emlékparkjában adjuk át. Javaslataikat, ötleteiket elôre is
köszönöm!

Kempf Károly Ignác
Felsôpakony alpolgármestere

Kedves Felsôpakonyi Barátaim!
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Amit a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrôl 
minden családnak tudni kell!

A Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogo-

sultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a

gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

· A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
· A pénzbeli támogatásnak, 
· Az ingyenes tankönyvnek – egyéb kedvezményeknek az

igénybevételére.

Ki állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményre való jogosultságot?

A lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzôje.

Kinek állapítható meg a rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményre való jogosultság?

A jegyzô 1 év idôtartamra annak a gyermeknek állapítja
meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogo-
sultságát, 

o akinek családjában az egy fôre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 140%-át (2010. évben 39.900  Ft), ha

▲ A gyermeket egyedülálló szülô, illetve más törvényes
képviselô gondozza, vagy 

▲ A gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos,
vagy

▲ A nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az
egyéb feltételeknek

o akinek a családjában az egy fôre jutó jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 130%-át (2010. évben 37.050 Ft) a fentiek alá nem tarto-
zó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során
az egy fôre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben
meghatározott értéket.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogo-

sultság idôpontja mikortól számít?

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosult-
ság kezdô idôpontja a kérelem benyújtásának napja.

Mit értünk vagyon alatt?

Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, jármûvet, továb-
bá vagyoni értékû jogot kell érteni, amelynek egy fôre jutó ér-
téke a gyermeket gondozó családban

– külön-külön számítva az öregségi nyugdíj (2010. évben
28.500 Ft) legkisebb összegének húszszorosát, vagy együtt
számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetven-
szeresét meghaladja.

A lízingelt dolog vagyoni értékû jognak minôsül?

Vagyoni helyzet vizsgálata során a lízingelt dolgon fennál-
ló használati jogot meghatározott idôre szóló vagyoni értékû
jogként kell figyelembe venni, melynek értékét az illetékekrôl
szóló törvény szerint fogják meghatározni.

Mi tekinthetô nem hasznosítható ingatlannak?
A forgalomképtelen, az elidegenítési tilalom alatt álló és –

kivéve, ha a haszonélvezeti jog jogosultja a gyermek vagy a
vele közös háztartásban élô közeli hozzátartozó – a haszonél-
vezeti joggal nem terhelt ingatlan.

A vagyonvizsgálat során mi nem tekinthetô vagyonnak?
Nem minôsül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülô

vagy a tartásra köteles más törvényes képviselô életvitelsze-
rûen lakik, az a vagyoni értékû jog, amely az általuk lakott in-
gatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintet-
tel fenntartott gépjármû.

Az egy fôre jutó jövedelem számításánál kit lehet közeli
hozzátartozóként figyelembe venni?

A szülôt, a szülô házastársát vagy élettársát,
A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezô

gyermeket,
A 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezô, a

nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató
gyermeket,

A 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezô,
felsôoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat
folytató gyermeket,

Korhatárra való tekintet nélkül tartósan beteg, illetôleg a
testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyer-
meket,

A családjogi törvény alapján a szülô vagy házastársa által
eltartott rokon.

A családba fogadott vagy harmadik személynél elhelyezett
gyámság alatt álló gyermek a jövedelemszámítás szempontjá-
ból nem tekinthetô a támogatást kérôvel közös háztartásban
élô közeli hozzátartozónak. A reá nézve igényelt támogatás
megállapításánál a gyermek megélhetését szolgáló juttatáso-
kat (pl.: családi pótlék, árvaellátás) veszik figyelembe.

Nagykorú gyermek esetén is megállapítható a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezmény?

A feltételek fennállása esetén a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság a gyermek nagykorúvá válása
esetén is megállapítható, ameddig a jogosult nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytat, de legfeljebb 23.
életévének betöltéséig, továbbá ha a jogosult felsôfokú okta-
tási intézmény nappali tagozatán tanul, legfeljebb 25. életévé-
nek betöltéséig (csak un. „tanulói jogviszony” igazolás figye-
lembe vételével).

Mikor szûnik meg a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezmény?

A rendszeres kedvezményre való jogosultság bármely ok-
ból történô megszüntetése esetén a jogosultság a megszüntetô
határozat meghozatalát követô második hónap elsô napjától
szûnik meg. 

2010. július 28.
Lukács Márta 
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Egy éve a Dabasi 
Üzemmérnökség élén!

2009. július 1-tôl Rasztik Róbert úr látja el a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Dabasi üzemmérnökség vezetôi
feladatait.

Bemutatkozna röviden az Agóra olvasóinak?
Rasztik Róbert vagyok okleveles építômérnök a vég-

zettségem, a dabasi üzemmérnökség területén, Inárcson
élek, jelenleg még nôtlen vagyok. 

Hány település tartozik a dabasi üzemmérnökség-
hez?

Pest megyében a második legnagyobb mérnökség va-
gyunk, 26 település körzetében látjuk el feladatainkat, 43
dolgozóval.

Mely feladatok tartoznak önökhöz?
480 km állami közút tartozik a Dabasi Üzemmérnök-

séghez. Fenntartás szempontjából különbözô kategóriában
tartozik, különféle munkavégzést igényel, az ároktisztítás-
tól a padka fenntartásig. Természetesen tavasztól-ôszig a
forgalmat zavaró növényzet eltávolítása, télen a csúszós,
havas utak takarítása egyaránt a biztonságos közlekedést
segítik. Év közben szükség szerint történnek a kátyúzások.
Legtöbb gondot az utóbbi munkavégzés okozza, hiszen az
idôjárástól függôen gyakran ismételjük ezt a munkát.

Nem lenne egyszerûbb komolyabb javítást végezni?
A javításokhoz tervek készülnek és sokkal drágábbak.

Sajnos egy-egy évben 1-2 út nagyjavítása történhet meg.
Jelenleg a Bugyi-Kiskunlacházát összekötô út készül,
elôtte készült el a Taksony és Bugyi közötti útszakasz,
ôsszel várhatóan az Ócsai fô utca az elsô körforgalomig.
Mikor melyik út kerül javításra természetesen függ az utak
állapotától, és a rendelkezésre álló anyagiaktól.

Úgy tudom tavasszal a Felsôpakonyi 4601-es úton is
végeztek munkát.

Igen két oldalon a padka rendezését, kaszálását és ká-
tyúzását is elvégeztük. 

Láthatóak újabb kátyúk, velük mi lesz?
Remélem, mire ez a cikk megjelenik újabb kátyúzási

munkán leszünk túl.
Felsôpakony Önkormányzatával, milyen a kapcsola-

ta? 
Matusekné Dimov Éva polgármester asszonnyal rend-

szeresek a megbeszéléseink és segítjük egymás munkáját.
Úgy tudom Polgármester asszony a napokban járt

Dabasi telephelyükön. Ott nagy mennyiségû bontott
aszfaltot látott elhelyezve, és ha már meglátta rögtön el
is kérte, hiszen a bontott aszfalt nagyon jó útalapnak.

Igen megegyeztünk, ha elszállítatja Felsôpakony és
megôrölteti, akkor térítésmentesen odaadjuk a mintegy
800m3 bontott aszfaltot, melyet tudomásom szerint
Felsôpakonyon a Vasút utcában szeretnének útalapként
felhasználni.

Ha egy település vezetése támogatja, segíti munkánkat
mi is igyekezünk mindent megtenni, segíteni a település-
nek. 

Szeretném megkérdezni, hogy egy év elteltével ho-
gyan érzi magát munkakörében?

Természetesen nem vagyok elégedett, de munkatársaim-
mal igyekszünk mindent megtenni, hogy a Felsôpakonyi-
ak és az üzemmérnökséghez tartozó valamennyi település
lakosainak javítsuk a 480 km-es úthálózaton a biztonságos
közlekedés feltételeit. 

Köszönöm a riportot.
Földiné Hajdú Anna

Munkahelyek megôrzése 
képzéssel az .A.S.A.-nál

Uniós támogatást nyertünk

Gyál, 2010. július 1. – Az .A.S.A. Magyarország Kft.
pályázat útján munkahelyek megôrzését célzó támoga-
tást nyert munkavállalói képzésére. 

A válság ellenére sok más céggel szemben az .A.S.A.
nem hajtott végre tömeges leépítést az elmúlt években sem.
Ésszerûsítésre, átszervezésre, a munkafolyamatok átalakítá-
sára azonban nálunk is szükség volt, hogy a nehéz gazdasá-
gi helyzetben költségek megtakarításával hatékonyabbá te-
gyük mûködésünket. 

Munkatársaink képzésére korábban is nagy gondot fordí-
tottunk, és lehetôségeinkhez mérten támogattuk kollégáink
saját kezdeményezését is. Ezzel téve lehetôvé mind az
egyéni fejlôdést, mind közvetetten a vállalatnál összegyûlt
szaktudás mennyiségének és minôségének javulását. Ezen
elvektôl indíttatva 2009 decemberében pályáztuk meg a
munkavállalók képzésének uniós támogatását, amelyet el is
nyertünk. A teljes lehívható pályázati összeg több mint 62,5
millió forint. 

Jelenleg munkatársaink képzésének szervezése folyik.
Célunk, hogy a szigorodó jogszabályi elôírásokkal munka-
vállalóink folyamatosan lépést tudjanak tartani, azoknak
meg tudjanak felelni, és így munkájukat cégünknél tovább-
ra is megtarthassák, feladatukat minél nagyobb szakérte-
lemmel végezhessék. 

A projekt keretén belül mintegy 97 munkatársunk oktatá-
sára kerül sor, akiknek csaknem 70%-a fizikai dolgozó. A
képzések érdekes részleteirôl a jövôben is tájékoztatjuk
Önöket.

Rossi Tünde - pr vezetô 

Tondach Twist tégalvörös kerámia cserép 1515 ,–
Tondach hornyolt kúpcserép piros -10%

Ytong 10-es válaszfallap 385Ft db
Rigips Rimano 0-3-as glettelôgipsz 25 kg-os 2891,–

Flexibilis csemperagasztó 25 kg-os 2450,–
Bitex beltéri festék 15l-es 2890,–

4 tekercs WC papír 85,–
Lenor öblítô 1l-es 490,–
Palmolive szappan 125,–

Gyermek fogkefe figurás 150,–
Schauma ampon 250 ml-es 490,–

Palmolive tusfürdô 250ml-es 400,–
Iskolai füzet A5-ös 25,–

Könyvborító öntapadós 40,–
Radír 40 /db-tól  ● Körzôkészlet 300,–

Órarend 15,–  ● Ceruza 25 Ft/db-tól
kerékpár külsô gumi 26”-os 1890,–

Az árak érvényesek a megjelenéstôl szeptember 30-ig.
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2010. augusztus Felsôpakony

Ôszi lomtalanítás

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
Felsôpakonyon a lomtalanítást 
2010. augusztus 30-31-én
végezzük el az alábbi utcalista szerint.
Kérjük, hogy a megfelelô napon 
REGGEL 6 óráig szíveskedjenek 
a hulladékot az ingatlanok elé kihelyez-
ni.

LOMTALANÍTÁSRA kihelyezhetô
hulladék: kizárólag a háztartásokban
felgyülemlett lomhulladék 
(nagy darabos hulladék, bútortárgyak,
mûanyag tárgyak stb.).
A lomtalanítás során a jogszabályi
elôírásoknak megfelelôen 
nem szállíthatunk el:
kommunális hulladékot, veszélyes 
hulladékot (pl. olajat, festéket, 
akkumulátort, elemeket),
vashulladékot, egész ablaktáblát 
(balesetveszély miatt), autógumikat,
építési törmeléket, nagydarab faágat,
kerti zöldhulladékot, elektromos 
háztartási készüléket (tévét, 
hûtôszekrényt).

Szelektív hulladékgyûjtés,
avagy bort iszunk 
és vizet prédikálunk

Minap sétáltam a fôúton, és ahogy
megláttam a Polgármesteri Hivatalt,
egybôl az Agora egyik elôzô cikke ju-
tott eszembe, amiben arról olvashat-
tunk, hogy az ASA Magyarország Kft.
megkérte az önkormányzatot, hogy se-
gítsenek abban, hogy a hulladékgyûjtô
szigetek környékén a megszokott rend
helyre álljon.

Az én értelmezésem szerint ez azt
jelenti, hogy a Papír feliratú konténer-
be csak papír, míg az Üveg, Mûanyag,
Fém feliratú konténerekbe, rendre
csak üveg, mûanyag és fém kerülhet
elhelyezésre; illetve a hulladékgyûjtô
szigetek körül ne helyezzünk el hulla-
dékot. De úgy látszik, rosszul értel-
meztem a cikket, hiszen a következô
látvány fogadott.

Jól látható, hogy a Papír feliratú
konténerben vegyesen mûanyag és
papír van, és a konténer mellett is van
hulladék, nem is kevés, 4 fekete zsák.

Lehet, hogy nem beszélhetünk
konkrétan hulladékgyûjtô szigetrôl a
hivatal elôtt elhelyezett konténer eseté-
ben, de ettôl függetlenül szerintem a
szelektív hulladékgyûjtôbe csak az
azon feltüntetett anyagot szabad elhe-
lyezni.

Ezen ügy kapcsán, felmerült ben-
nem 2 kérdés:

1., Vajon el fogják- e szállítani az
ASA munkatársai az ASA-s embléma
nélküli zsákokat?

2., Vajon mennyire maradt hiteles az
elôzô cikk, és ez az eset után az egész
ügy, illetve a Polgármesteri Hivatal?

/név a szerkesztôségben/


