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Hírek a Felsôpakonyi Hagyományôrzô 
és Kulturális Találkozóról

Megkérdeztük Pálfi Krisztinát, a Felsôpakonyi Lovas és
Hagyományôrzô Egyesület elnökét:

Hol tart a július 30-ra tervezett Találkozó szervezése?
Egyesületünk tagjai, barátai lel-

kesen szervezik a napról napra
bôvülô programot, melynek ered-
ményeként számos hagyo-
mányôrzô szervezettel, kézmû-
vessel, vásárossal vettük fel a
kapcsolatot. Az elképzeléseinkbe
illô lehetséges szereplôktôl ár-
ajánlatokat kértünk és ezek alap-
ján össze tudtuk állítani a Találko-
zó hozzávetôleges költségvetését.

Igazán bátraknak tûnnek, hogy
kis egyesület létükre ilyen nagy fába vágták a fejszéjüket. 

Talán igaza van, de hiszünk abban, hogy akár kevesen is,
de kellô hittel, lelkesedéssel, összefogással és persze renge-
teg munkával, egy Felsôpakony jó hírét öregbítô, színvonalas
rendezvényt tudunk lebonyolítani. Sajnos pénzügyi forrása-
ink szûkösek, így ezt az alkalmat is szeretném megragadni
arra, hogy továbbítsam Egyesületünk kérését: bármilyen
felajánlást szívesen veszünk azoktól, akik szintén fontosnak
tartják hagyományaink tiszteletét, népi kultúránk ápolását,
gyermekeinknek való továbbadását. Azt gondolom, a feszti-
válok térképén immár Felsôpakonynak is el kell foglalnia
méltó helyét, ez pedig az egész település javát szolgálhatja.

A múlt havi számukban felsorolt programokban történt-e
változás?

A programpontok nem változtak, viszont sikerült konkré-
tan megegyezni többek között a nagy múltú, lakitelki Kösön-
tyû néptánc együttessel, a budapesti fiatalokból álló FelVonó
zenekarral, a világhírû Kassai Lajos lovasíjászaival, a méltán
neves csikóssal, Buck Viktorral és Pakony egyik hírességé-
vel, a fogathajtó Scheik Józseffel. Rajtuk kívül már biztosra
vehetô az általános iskola furulyásainak, citerásainak és
amatôr versmondóinak fellépése, Nagyné Pál Tünde neme-
zel, mások arc- és testfestésben, a rovásírás alapfogásainak
oktatásában, gyermekjátékok vezetésében segítenek majd.
Több csoporttal még jelenleg is tárgyalunk.

Elég érdekesnek tûnik a program, sok sikert és jó idôt kívá-
nunk hozzá!

Köszönöm, ezúton is nagy szeretettel hívunk mindenkit
hagyományteremtô rendezvényünkre, melynek plakátjai is
hamarosan megjelennek településünkön, ill. a régióban.

Papp Norbert

Amennyiben módjukban áll támogatni programunkat,
adományaikat az alábbi, az Örkényi Takarékszövetkezetnél
vezetett számlánkra kérjük átutalni: 65500116-30061425-
53000010

Tárgyi adományaikat az Egyesület székhelyére legyenek
szívesek eljuttatni: 2363 Felsôpakony Tsz dûlô 26.

Elérhetôségek: 
www.nomadmania.hu / nomadmania@gmail.com 

Pálfi Krisztina: tel.: +3630/365-05-59

Bicikli ellenôrzés 2011, avagy
milyen mûszaki állapotban is

van a gyerekek biciklije

Az iskolában
m e g r e n d e z e t t
Egészség-nap ke-
retein belül, sor
került, a diákok
k e r é k p á r j a i n a k
mûszaki ellenôrzé-
sére. A helyi
KMB-s, Bodzán
Lajos, egyik kollé-
gája, illetve jóma-
gam gyors, mégis
precíz vizsgálatok-
kal ellenôriztük le
a biciklik biztonsá-
gosságát. A meg-
vizsgált 29 kerékpár közül, mindössze CSAK 4 nyerhette
el a „Szuper bringa” kitüntetést, ami azt jelenti, hogy meg-
felelt mindazon mûszaki és egyéb követelményeknek, me-
lyeknek egy közúti forgalomban résztvevô jármûnek meg
kell felelnie.

A helyi polgárôr egylet, és a diákönkormányzat össze-
sen 40000 Ft összértékben vásárolt prizmákat, és lámpá-
kat, amit a hiányosan felszerelt biciklitulajdonosok között
osztottunk szét.

Tisztelt Szülôk, Nagymamák, és Nagypapák!
Kérjük Önöket, hogy a nyári szünet elôtt fordítsanak na-

gyobb figyelmet gyermekük, unokájuk kerékpárjára, ezzel
sok balesetet megelôzve. Kérjük Önöket, hogy fokozottan
ellenôrizzék, hogy a bicikli rendelkezik e:

· könnyen kezelhetô, megbízható kormányberendezés-
sel, 

· két, egymástól függetlenül mûködtethetô fékszerkezettel,
melyek közül az egyik az elsô, a másik a hátsó kerékre hat, 

· hangjelzô berendezéssel, amely csak csengô lehet, 
· egy elôre fehér, vagy kadmium sárga fényt adó lámpá-

val, 
· egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta idôben legalább

150 méter távolságról látható helyzetjelzô lámpával, 
· hátul egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem

háromszög alakú, piros színû fényvisszaverôvel, 
· legalább az elsô keréken legalább 1 db borostyán sárga

színû, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvissza-
verôvel (küllôprizmával). 

Rupp Ferenc

A lapban szereplô fotókért köszönet: Barta Ildikónak, 
Tóthné Bakota Annamáriának, Bodzán Lajosnak, Papp Norbertnek 

és Varga Imre Lajosnak. Fed- és hátlap: Hevesi István



1.013.722 Ft volt. Ez az összeg a Tökfesztivál bevételébôl,
kamatokból, szakköri támogatásból és Generáli pályázati
pénzbôl adódott. A magánszemélyek személyi-jövedelemadó-
jának 1 %-ból származó összeg 365.362 Ft. 2010. december
31– én az alapítvány 1.156.757 Ft összeggel zárta az évet. 

Óvodánk ebben az évben is az év minden jeles napját ( víz
világnapja, föld napja, stb.) – az óvodások életkori sajátos-
ságát figyelembe véve - méltón megünnepelte. Napjainkban
nincs aktuálisabb téma annál, hogy hogyan tudjuk a jövô ge-
nerációjának megôrizni azt a kincset, melyet nem lehet elég-
gé megbecsülni, óvni – a természetünket. A mi óvodánkban
kiemelt szerep jut a környezet megóvásának, mert valljuk: A
természet az élet…

Mivel óvodánk 2008. évben elnyerte a „ZÖLD ÓVODA”
címet, ezért külön munkatervet készítettünk ezen ünnepek
megemlékezésére, és a hétköznapi életünkbe is beépítettük a
fenntartható életmódot, a természet szeretetét és megismeré-
sét… Ennek adtunk nyomatékot, amikor projekt tervet készí-
tettünk ezen ünnepek „feldolgozására” (a föld, a víz és a le-
vegôre jellemzô eszközöket, tárgyakat mutattunk be, kirán-
dultunk a helyi víztoronyhoz és fát ültettünk). A kiállítás kere-
tén belül pedig – melyben a szülôk is tevékeny partnerként
vettek részt, - az elkészített munkákat mutattuk be. Óvodánk

örömmel mûködteti az ovis ügyes kezek kézmûves
szakkört, ahová óvodásaink örömmel járnak. A

szakkört anyagokkal, eszközökkel láttuk el,
melyet felhasználtak foglalkozásaik alkal-
mával.

A sport jellegû foglalkozásainkhoz vásá-
roltunk tornaeszközöket, mely minden kis-

gyermek ügyesedését szolgálja. Az olvasóvá
nevelésünk szerves része, hogy gyermekeinket

a „mese birodalmában” tartsuk, a nap bizonyos
szakaszaiban mesélünk nekik, és képes könyvet, újságokat

nézegetünk. Ezért különbözô szakirodalmak vásárlását -
mely az óvónôi felkészülést nagyban segíti – tartottuk szüksé-
gesnek, valamint gyermekkönyveink tárházát bôvítettük.

Az ôsz szezonnyitó rendezvénye a mára már hagyománnyá
vált, és igen kedvelt Óvodai Tökfesztivál volt, ahol a falu la-
kossága is szép számban képviseltette magát. Ez a rendez-
vény igen kedvelt a családok körében, egész napos elfoglalt-
ságot jelent a gyermekek és felnôttek számára egyaránt. En-
nek az óvodai rendezvénynek az élére a szülôk álltak, és min-
denféle segítséget megadtak ahhoz, hogy gyermekeinknek
maradandó élményben legyen részük. Az idei év szenzációja
a népi játszótér kialakítása volt. A Tökfesztivál bevételét sze-
retnénk a kibôvült udvarrészünk eszközökkel való felszerelé-
sére fordítani (tereprendezés, KRESZ park, biciklik, motorok
beszerzése, stb. ). A balesetmentes udvar kialakítása érdeké-
ben a favárunk alá gumitégla burkolat került, melyhez
100.000 Ft-ot pályázaton nyertünk, a hiányzó összeget pedig
az alapítványi pénzbôl pótoltuk. Karácsonyi, adventi vásá-
runkat is szép számmal látogatták a családok, óvodai illetve
községi szinten is, melynek bevételét a gyermekek karácsonyi
játékvásárlására fordítottuk. 

2010. évben vásárolt eszközök, takarékszövetkezeti terhe-
lések: játszótéri, mozgásfejlesztô játék vásárlása az udvarra,
a tornaterembe; Tökfesztivált segítô eszközök vásárlása; ka-
rácsonyi játékvásárlás; takarékszövetkezeti terhelések;
könyvvásárlás (szakirodalom); szakkörnek anyagvásárlás;
fejlesztô játékok vásárlása; mesekönyv vásárlás; gumitégla
vásárlás; továbbképzés.”

(Folytatás a következô oldalon.)
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Kivonat a 2011. május 24-én, 17.00 órakor megtartott Képviselô-testületi ülésrôl:
❖ Az iskolai osztályok számát, amellyel a tanítási évben

az iskola mûködik, minden évben a Képviselô-testület hatá-
rozza meg. Az osztályok számának meghatározása, felülvizs-
gálata a csökkenô állami finanszírozás miatt is szükséges. Az
egyes osztályok létszámának meghatározásánál figyelembe
kell venni az 1993.évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet-
ben meghatározott osztály létszámhatárok szervezési rendjét.

A törvény által meghatározott maximális létszámot +20%-
kal meghaladhatja a szervezett osztály, valamint a fenntartó
külön engedéllyel további +10%-kal megemelheti azt. A ter-
vezett és az engedélyezett létszámok összevetése után meg-
állapítható, hogy az elsô 2 évfolyamon indokolt 2 osztály in-
dítása, mivel a maximális emelés következtében is megha-
ladják a tervezett osztályok létszámai a törvényben elôírta-
kat.

A fentiek ismeretében tehát a Képviselô-testület úgy hatá-
rozott, hogy a Herman Ottó Általános Iskola 2011/2012-es
nevelési évében indítandó csoportjainak számát 17 csoport-
ban határozza meg, melybôl 4 napközis csoport. A Képvi-
selô-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 4. osztályban a törvény
által biztosított joguknál fogva 20+10% megemeljék a létszá-
mot, így tarthatóak a vonatkozó jogszabályi elôírások.

❖ Az iskolához hasonlóan, az óvodai csoportok számát is
a Képviselô testület határozza meg. A csoportok szá-
mának meghatározása, felülvizsgálata a megvál-
tozott állami finanszírozás miatt is szükséges.
Az intézmény finanszírozhatóságát szem
elôtt tartva Felsôpakony Község Önkor-
mányzatának Képviselô-testülete úgy dön-
tött, hogy a Mesevár Napközi Otthonos
Óvoda 2011/2012-es nevelési évében indí-
tandó csoportjainak számát 5 csoportban hatá-
rozza meg. 

❖ A Képviselô-testület úgy határozott, hogy elfo-
gadja az Egyenlô Esélyt Közalapítvány 2010. évi munkájáról
készítet, alább részletezett beszámolóját. A beszámolót Ma-
tisz Zsolt kuratóriumi elnök készítette. 

„A 2010. naptári évre megfogalmazott célkitûzéseink
alapján az alapítvány bevételeinek növelése céljából február
hónapban alapítványi bált rendeztünk. A bálnak - melyen
több mint 100 vendéget köszönthettünk - 313 ezer forint hasz-
na keletkezett. További bevételként jelent meg ôsszel az SZJA
1%-os felajánlásokból érkezô összeg, ami több mint 362 ezer
forint. Így bevételünk a 2010. évben 675 ezer forint volt,
amellyel elégedettek lehetünk. Ezeken kívül további felaján-
lásként érkezett hozzánk 15 pár balettcipô a budapesti PRO-
TEKTOR 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. jóvoltából.
Ezeket a balettcipôket alsó tagozatos tanulóink használhat-
ják testnevelés órán. Kiadásinkat az Alapító Okiratban meg-
fogalmazott célok, s hagyományaink határozzák meg. Ezek
alapján 94.425 Ft-tal támogattuk szakköreinket. E szakköri
támogatások keretében nyersanyag és eszköz beszerzések
szerepelnek. Az idegen nyelv feltételeinek javítását szolgálta
a nyelvi labor 195 ezer forint értékû felújítása és korszerûsí-
tése. További korszerûsítés céljából 2011 májusában 308.675
Ft értékben vásároltunk a nyelvi labor számára interaktív
csomagot, mely tartalmaz 1 db interaktív táblát, 1 db projek-
tort a vetítéshez és 1 db konzolt a megfelelô rögzítéshez.”

❖ Felsôpakony Község Önkormányzatának Képviselô-
testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Pakonyi Palánták
Közalapítvány 2010. évi munkájáról készített, alább részlete-
zett beszámolóját. A beszámolót Szalóki Éva Tünde kuratóri-
umi elnök készítette. 

„2010. évben a bankszámlára befolyt támogatások összege
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Szelektív probléma

Tisztelt Felsôpakonyi Lakosok!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Felsôpakony

Község Önkormányzatának Képviselô-testülete úgy döntött,
hogy 2011. szeptember 1. nappal közös megegyezéssel meg-
szünteti Gyál Város Önkormányzatával kötött megállapodá-
sát, miszerint a településünkön kihelyezett építéshatóság mû-
ködik. Tekintettel a gazdasági válság miatt drasztikusan le-
csökkent ügyszámra, valamint arra, hogy az iroda munkatár-
sa szülési szabadságra megy, a továbbiakban nem indokolt a
kihelyezett iroda fenntartása. 2011. szeptember 1-je után a
fentiek értelmében az építéshatósági ügyek intézésének helye
Gyál Város Polgármesteri Hivatala. 

Az alábbiakban közöljük Gyál Város Polgármesteri Hiva-
tala ügyfélfogadási rendjét:

hétfô: 12.30 órától 15.30 óráig
szerda: 12.30 órától 17.45 óráig
péntek: 08.00 órától 12.00 óráig
Felsôpakony, 2011. június 01.

Tisztelettel:
dr. Remete Sándor - jegyzô

❖ A Képviselô-testület tárgyalta a KÖVÜZ Kft. 2010. évi
pénzügyi mérlegérôl szóló beszámolóját, majd az áttanulmá-
nyozás után a beszámoló elfogadásra került.

❖ Gyál Város Önkormányzata és Felsôpakony Község
Önkormányzata 2009. október 1-én kötött építéshatósági
igazgatási társulásról szóló megállapodást. Idô közben azon-
ban olyan változások álltak be a körülményeinkben, melyek
a megállapodás felülvizsgálatát tették szükségessé. Mivel a
gazdasági válság miatt az építéshatósági ügyek száma drasz-
tikusan csökkent, nem indokolt egy teljes státusz ilyen célú
fenntartása Felsôpakonyon. Különösen úgy, hogy az iroda
személyi és tárgyi feltételeinek fenntartása és finanszírozása
jelentôs anyagi terhet ró Önkormányzatunkra. A fenti okok
alapján az együttmûködés közös megegyezéssel történô
megszüntetését javasolta Önkormányzatunk, 2011. szeptem-
ber 1. napjával. 2011. május 5-én személyes egyeztetést foly-
tattunk Gyál Város polgármesterével és jegyzôjével, akik
egyetértettek a megállapodás megszüntetésével. A kihelye-
zett iroda létjogosultsága tehát erôsen megkérdôjelezhetô,
mivel az építéshatósági ügyekben eddig is Gyál Város Ön-
kormányzatának Építéshatósági Irodája volt a döntéshozó,
hivatalunkban csak az ehhez kapcsolódó adminisztratív mun-
kavégzés folyt.

Felsôpakony Község Önkormányzatának Képviselô-testü-
lete tehát úgy döntött, hogy a Gyál Város Önkormányzata és
Felsôpakony Község Önkormányzata által 2009. október 1-
én kötött építéshatósági igazgatási társulásról szóló megáll-
apodás közös megegyezéssel történô megszüntetését kezde-
ményezi.

❖ A Képviselô-testület 2011. május 2-án megtartott rend-
kívüli képviselô-testületi ülésén döntött arról, hogy a fenntar-
tásában lévô általános iskola és óvoda vonatkozásában hatá-
rozott, egy éves vezetôi megbízás tárgyában pályázatot ír ki.
A pályázat elbírálása elôtt a Képviselô-testületnek bizottsá-
got kell létrehoznia, mely véleményezi a beérkezett pályáza-
tokat és javaslatot tesz a Képviselô-testület felé. 

Felsôpakony Község Önkormányzatának Képviselô-testü-
lete úgy határozott, hogy Bizottságot hoz létre az Önkor-
mányzat fenntartásában lévô intézmények vonatkozásában
kiírt pályázatok véleményezésére, továbbá Balassa Jánosné,
Erdei Sándor, Czeczidlovszky Hervatin Gábor képviselôket
választja meg bizottsági tagnak. A Képviselô-testület felkéri
a bizottságot a pályázati dokumentációk véleményezésére.

Önkormányzat

Községünkben a szelektív hulladékgyûjtô szigetek azért
kerültek kialakításra, hogy Ön megszabaduljon a mûanyag,
fém, papír és üveg hulladékától.

A különbözô színû konténerek matricával vannak ellátva,
mely tájékoztatást nyújt arról, hogy mi kerülhet bele.

Sajnos ennek ellenére nem rendeltetésszerûen használja
több lakótársunk, mely kellemetlenségeket okoz.

A lakosok gyakran bejelentik az Önkormányzatnál, hogy
az ASA nem ürítette ki a konténereket. Ez abban az esetben
igaz, ha más, nem odavaló hulladékot is találnak a konténe-
rekbe. Ekkor lejelentik cím szerint, hogy hol nem tudták az
ürítést elvégezni, és gondoskodjunk a szemét kiszedésérôl. A
községünk két állandó karbantartója kimegy a néhány lakos
által „szemétlerakónak” gondolt hulladékgyûjtô szigetekhez,
és kiszedik a szemetet, mely nem lenne a feladatuk! Itt sze-
retném megköszönni az ô közremûködésüket! Konténerbe
gyûjtik a hulladékokat, és ezt lassan heti szinten szállíttatja el
az Önkormányzat, mely jelentôs anyagi kiadással jár.

Az elmúlt hetekben kiszedésre kerültek: állati tetemek és
ürülékek, állati belsôségek, kutya- és macskaalom, televízió,
hûtôgép, szônyeg, építési törmelékek, kerti zöld hulladékok,
ruhanemûk, stb.

Sajnos a szemét kiszedése után rövid idôn belül sok,
nem odavaló hulladék kerül ismét a konténerekbe, így ha
nem változik a helyzet, az ASA megszünteti a szelektív
hulladékgyûjtôket.

Ezért kérem azokat a lakótársaimat, akik eddig szemétle-
rakónak használták a hulladékgyûjtô szigeteket, hogy a to-
vábbiakban rendeltetésszerûen használják a konténereket,
valamint legyenek tekintettel azokra a lakosokra, akik szere-
tik a szép és tiszta környezetet.

Köszönettel vennénk az Önkormányzathoz történô beje-
lentéseiket a nem rendeltetésszerûen használt hulladékgyûjtô
edények vonatkozásában. (Telefonon a 06 29/317-131/11
melléken vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán.)

Tettenérés esetén az Önkormányzat köztisztasági szabály-
sértés ügyében eljárást indít. 

Köszönettel:

Bodzás Éva 
- Felsôpakony Község Polgármesteri Hivatal



5

2011. június Felsôpakony

Mi a teendô a nyári – rendkívüli – meleg esetén?
A globális klímaváltozás a XXI. század egyik legfonto-

sabb környezeti problémája. A Föld felszínének átlaghômér-
séklete az utóbbi 25 évben 0.4 Celsius-fokkal emelkedett. A
klímaváltozás több oldalról veszélyezteti az emberi egészsé-
get: károsítja a környezetet, a gazdaságot és a társadalmat.
Ezen hatásokon túl befolyásolja az élelmiszer biztonságot,
megváltoztathatja betegségek térbeli és idôbeli elôfordulásá-
nak jellemzôit, növeli az extrém idôjárási helyzetek, pl. a
hôhullámok gyakoriságát. A “hôhullám” definíciója: a 97%
gyakorisággal mért napi átlaghômérséklet feletti átlaghômér-
sékletû napok (26,6oC). Hôhullám = 3 egymást követô na-
pon a napi átlaghômérséklet 26,6 C feletti. 

Bárkinek okozhat egészségi panaszokat, kellemetlen tüne-
teket, rosszullétet a kánikula, de vannak különösen veszé-
lyeztetett csoportok. Ilyenek például a csecsemôk és a fiatal
kisgyermekek, a 65 évnél idôsebbek, fogyatékosok, szívbe-
tegségekben és magas vérnyomásban szenvedôk, fiatalok.
Hôhullám, magas hômérséklet okozta káros egészségi hatá-
sok: bôrkiütés, fáradtság, görcs, hirtelen ájulás, kimerülés,
stroke. A legtöbb hôséggel összefüggô betegségek (kivéve a
bôrkiütés és a görcs) a lényegi következményei annak, hogy
különbözô súlyú elégtelenségek következnek be a hôszabá-
lyozó rendszerben. Ráadásul, számos más ún. prediszponáló
tényezô felgyorsíthatja a magas testhômérséklet kialakulását.
Prediszponáló tényezôk: kor, akklimatizálódás hiánya, de-
hidratáció (csökkentett tápanyag és folyadékbevitel, vizelet-
hajtó tabletták, alkoholfogyasztás), gyógyszerszedés, moz-
gáshiány, túlsúly, fáradság, alváshiány, hosszú, magas inten-
zitású edzés, védôruha. 

Az élô szervezet hôhullám alatti, kánikulában végzett te-
vékenysége fokozott folyadékvesztéssel jár, aminek pótlása
életfontosságú lehet. Ilyen külsô körülményekben javasolt az
átlagosnál (napi 2-3 l, amibôl legalább1,5-2 l folyadék for-
májában, aminek fele lehetôleg víz legyen) több folyadék fo-
gyasztása, mint a csapból folyó ivóvíz, ásványvíz, tea (le-
hetôleg cukor nélkül), szénsavmentes üdítôk, paradicsomlé,
aludttej, kefir, joghurt, és a levesek. Ne igyunk kávét, alkohol
tartalmú italokat, magas koffein és cukortartalmú szénsavas
üdítôket.

Testünk normális körülmények között az izzadás által hûl
le, de nagyon nagy hôségben elveszítheti ezt a képességét.
Ilyenkor gyorsan emelkedik a test hômérséklete, ami hôgutát
okozhat. Ez igen komoly állapot, károsíthatja az agyat és más
szerveket, esetenként akár halálos kimenetelû is lehet. A hôgu-
ta tünetei a vörös, forró és száraz bôr, a szapora pulzus, lüktetô
fejfájás, szédülés, émelygés, zavartság vagy tudatvesztés. Ha
valakinél a fentieket tapasztaljuk, hívjuk a mentôket. Addig is,
míg megérkezik a segítség, fontos a beteg lehûtése. Vigyük ár-
nyékba, permetezzünk rá hideg vizet, vagy mossuk le hideg
vízzel, esetleg hideg vizes kádba ültessük.

Érdemes gyakrabban nyomon követni a hírmûsorokat,
idôjárási elôrejelzéseket, vagy használhatjuk akár az internet
adta információs lehetôségeket is. Így pontosabban tájéko-
zódhatunk a várható meteorológiai eseményekrôl, ezáltal fel-
készülhetünk azokra, óvintézkedéseket tehetünk az esetlege-
sen bekövetkezô nagyobb baj megelôzése, illetve hatásainak
csökkentése érdekében. 

Megelôzés lehetôségei a fent említett veszélyeztetett cso-
portok körében:

1. Csecsemôk és fiatal kisgyermekek
Akinek van elektromos ventillátora, használja a nagy me-

legben! Lehetôleg éjjel szellôztessen! 
• Széles karimájú kalappal, napszemüveggel és naptejjel

védje magát és gyermekét! 
• Csecsemôket, kisgyermekeket árnyékban levegôztes-

sünk.

• Ne sétáltassunk a hôségben kisbabát! 
• Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat

(kutyát) zárt, szellôzés nélküli parkoló autó-
ban! 

• A babák különösen sok folyadékot igé-
nyelnek a szoptatáson kívül is, mindig kínál-
juk ôket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó, citromos te-
ával a szoptatás után! 

2. 65 évnél idôsebbek, fogyatékosok, szívbetegségekben
és magas vérnyomásban szenvedôk

Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is
fogyasszanak elegendô mennyiségû folyadékot, azaz a szo-
kásosnál egy literrel többet a forró napokon! 

• A 65 évnél idôsebbek, különösen a szívbetegségekben és
magas vérnyomás betegségben szenvedôk a melegben foko-
zódó panaszaikkal azonnal forduljanak orvoshoz! 

• Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel
akár többször is! 

• Ha van elektromos ventillátora, használja! 
• Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora

délutáni órákat töltse otthon, besötétített szobában, viszony-
lag hûvösben! 

• Forró nyári napokon ne a legmelegebb órákra idôzítse a
piaci bevásárlást!

 3. Fiatalok 
Ha kánikulában a szabadban sportolsz, gyakran hûtsd ma-

gad és fogyassz legalább 4 L folyadékot! Fontos a só pótlás
is! 

• Széles karimájú kalappal, napszemüveggel védd magad a
nap égetô erejétôl! 

• Könnyû, világos színû, bô szabású, pamut alapanyagú
ruhát hordj forró napokon! 

• Bôrtípusodnak megfelelô fényvédô krémmel naponta
többször kendd be bôrödet! (Ha nagyon világos a bôröd, kék
a szemed, használj 10 faktor feletti napvédô naptejet!) 

• Nagy melegben zuhanyozz langyos vagy hideg vízzel
akár többször is! 

• Tölts 1-2 órát légkondicionált helységben!

TANÁCSOK NAGY MELEG ESETÉRE

• Ne hagyjunk gyermeket, házi kedvencet tûzô napon álló
autóban, mert pár perc alatt is 50-60 fokra melegedhet fel az
autó, és a benne ülôk hô sokkot kaphatnak.

• Ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett helyen hajtó-
gázzal mûködô spray-t és gázöngyújtót, mert ezek tüzet
okozhatnak.

• A nagy melegben vélhetôen sokan keresik majd fel a víz-
partokat. Felhevült testtel ne ugorjunk be a hideg vízbe, ne
ússzunk teli hassal vagy ittasan.

• A kirándulók mindig gondoskodjanak elegendô folya-
dékról, és ne térjenek le a turistaútról.

• Ha magas az UV-index, a bôrgyógyászok szerint 11 és 15
óra között ne tartózkodjuk napon, mert a leégés miatt megnô
a bôrrák kialakulásának veszélye.

Ne feledje el: nagyon fontos, hogy mindig fel kell készülni
a lehetetlennek tûnô eseményekre is. Nem szabad felkészü-
letlenek lenni, ezért fontos, hogy a felkészülési idôszakban is
tegyen az állampolgár a saját biztonsága érdekében. Tehát:
készüljön fel, hogy ha a baj bekövetkezett, akkor higgadtab-
ban és precízebben tudjon magán és környezetén segíteni.

Összeállította: 
M i h á l y i S á n d o r

a Dabasi Polgári Védelmi Iroda vezetôje

(bôvebb tájékoztatásért kérjük keresse fel a 
http://www.felsopakony.hu honlapot)
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Az elmúlt évben sokat hallhattak a településünkön mû-
ködô polgárôrségrôl. Számtalan rendezvényt biztosítot-
tunk, több ezer kilométert járôröztünk éjszakánként, és
most értünk el arra a pontra, hogy teljesíteni tudjuk, (a ne-
vünkbôl is adódó) egyéb kötelezettségeinket. Hivatalos
nevünk Pakonyi Polgárôr Egylet és Szomszédok Egymá-
sért Mozgalom. 

De mi is pontosan a
SZEM?

A Szomszédok Egymásért
Mozgalom olyan bûnme-
gelôzési program, amelynek
célkitûzése a lakóközösség-
ben elôforduló bûncselekmé-
nyek megelôzése, illetve
korlátozása. A SZEM az oda-
figyelésre, és az egymással
való törôdésre épít. Lényege,
hogy a községünket 5 „kerü-
letre” osztva a szûkebb lakó-
közösségek figyelemmel kí-
sérjék egymást életét, szoká-
sait, megfigyelve egymás va-
gyontárgyait, saját biztonságuk érdekében. Valószínû,
hogy találunk olyan szomszédokat, akik éppen annyira ér-
dekeltek ebben, mint mi magunk, és akik hajlandók velünk
együttmûködni abban, hogy biztonságosabb közösséget
alakítsunk ki. Fontos megemlíteni, hogy az egymással
nem jó, vagy kevésbé jó viszonyban lévô szomszédok ré-
szérôl nem szükséges a közvetlen kapcsolatfelvétel.

Hogyan mûködik?
A SZEM a polgárôrséggel együtt, a rendôrséget támo-

gatva mûködik. Lényege, hogy amennyiben a szokásostól
eltérô, gyanús dolgot észlelünk (idegenek a szomszédban,

gyanús házalók, szokatlan, durva kiabálás…), egybôl érte-
síthetjük az adott körzet vezetôjét, aki értesíti az éppen
szolgálatos polgárôröket, illetve további segítséget kérve
(az esemény súlyosságától függôen), értesítheti a helyi
KMB-t, ezenkívül a többi körzet vezetôjét, így létrehozva
egy gyors és hatékony riadóláncot. Ennek segítségével a
helyszínre vonulhat annyi ember, amennyit az esemény

megkövetel.

Kik a vezetôi?
A SZEM mozgalom, a pol-

gárôrség szervezetén belül
mûködik, így a legfôbb vezetô
(elnökségi tagok): Oláh Ist-
vánné, Dr. Szántó József (el-
nök), Kempf Károly Ignác, és
Dobos Sándor. Mint fentebb
is említettem, (azonban) köz-
ségünk 5 kerületre van osztva,
és mindegyik területnek van
egy-egy vezetôje, ami a kö-
vetkezôképpen alakul:

1-es terület Schiller Leven-
te 20/477-31-59

2-es terület Sultisz Miklósné (Ilonka) 30/339-43-86
3-as terület Oláh István 20/456-15-64
4-es terület Mikó László 20/929-06-90
5-ös terület ifj. Dobos Sándor 20/518-27-01

A következô napokban az egyes területek képviselôi fel
fogják Önt keresni a SZEM mozgalommal kapcsolatban.
Amennyiben részt szeretne venni a mozgalomban, nincs
más dolga, mint kitölteni egy regisztrációs ívet.

Tegyünk együtt egy biztonságosabb jövôért!
Állandóan hívható telefonszámunk: 06/30/956-37-48

Rupp Ferenc

Dátum: 2011.05.20.

Elindultak a támogatott képzések az
.A.S.A. Magyarország Kft.-nél 

Ahogyan tavaly hírt adtunk róla, cégünk elnyert az Európai
Unió és a Magyar Állam támogatását munkavállalói képzésé-
re. A tanfolyamok hosszas szervezés után nemrégiben elindul-
tak.

Munkatársaink képzésére korábban is nagy gondot fordítot-
tunk, 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. 

Célunk, hogy a szigorodó jogszabályi elôírásokkal munka-
vállalóink folyamatosan lépést tudjanak tartani, azoknak meg
tudjanak felelni, és így munkájukat cégünknél továbbra is
megtarthassák, feladatukat minél nagyobb szakértelemmel vé-
gezhessék. 

Tisztelt Lakosság!
Értesítjük a Lakosságot, hogy az 51/1999. (XII.25) BM
rendelettel módosított 27/1996. (X.30.) BM rendelet 3-7.
§-a értelmében elôírt kötelezô kéményseprô-ipari köz-
szolgáltatás körébe tartozó feladatokat

Felsôpakony Községben 
2011. július 01-tôl - szeptember 30-ig

a Magyar Kémény Kft. dolgozói névre szóló kitûzôkkel
látják el munkájukat.

Magyar Kémény Kft.

Bemutatkozik a Szomszédok Egymásért Mozgalom

Sajtóközlemény Ezért a tanfolyamok széles körbôl tevôdnek össze, van itt
tréning az ügyfélszolgálatos munkatársaknak, kereskedô kol-
légáinknak készségfejlesztés, C és E kategóriás gépkocsive-
zetôi jogosítvány megszerzésére irányuló és nyelvi képzés is,
valamint olyan speciális képzések, mint a hulladékgyûjtô-és
szállító, emelôgép-kezelô, elektronikai hulladékválogató és
feldolgozó, hulladékválogató és feldolgozó, kiadványszer-
kesztô és hulladéktelep-kezelô.

A képzésekrôl számokban:
- az elnyert támogatás összege 47.976.041,- forint, melyet 
- több mint 80 munkavállaló képzésére fordítunk. 
- A részt vevô kollégák 75%-a fizikai dolgozók közül kerül ki, 
- a 131 oklevél megszerzéséért kollégáinknak 
- összesen 12.884 órát kell a képzésben eltölteniük.

Sajtókapcsolat:
.A.S.A. Magyarország Kft. Rossi Tünde (pr vezetô)
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Beköszönt a május az iskolába
Május a legszebb hónap, tartja a mondás, és ez a szép tava-

szi hónap valóban örömtelibbé varázsolta a diákok minden-
napjait. Az édesanyákat is ebben a hónapban köszöntjük, ta-
lán nem véletlenül.

Kicsik és nagyok egyaránt megható elôadásokkal készül-
tek az édesanyák és nagymamák köszöntésére. Többször sí-
rásba torkollott az ünnepség vége, ahol még néhány gyermek
is elejtett egy-egy könnyet az elérzékenyülés jeleként.

Május 7-én zajlott a Somogyi pályán a már hagyománnyá
vált falusi rendezvény, a Majális. A fellépôk sorában számos
hermanos diák is ott volt a látogatók nagy örömére. Igazán
színvonalas mûsorokkal szórakoztatták a közönséget. Köszö-
net érte!

Az osztályok többsége már ebben a hónapban megkezdte
kirándulásait, ki közelebb, ki távolabb tett egy túrát. Erika
néni a szokásos Barlangtúrára vitte a bátor gyerekeket és a
még bátrabb felnôtteket. Természetesen a kívánt kaland nem
maradt el, mindenki fáradtan, ám élményekkel tele tért haza.
A 7.a osztály még egy mozit is beiktatott a hónap közepén
Erika néni szervezésében. A gyerekek kedvükre válogathat-
tak a filmek közül, végül mindenki megtalálta a számára leg-
kedvesebbet.

Zsuzsa néni a negyedikesekkel a Mûszaki Múzeumba és
az Állatkertbe látogatott. Mindkét program nagyszerû idôtöl-
tésnek bizonyult, hiszen a gyerekek remekül érezték magu-
kat.

Gavallér Ági néni és nyolcadikosai egy meglepô, de már
nem ismeretlen sportnak lehettek a részesei. Dabas város Pa-
intball pályáján lövöldözhettek kedvükre, és bár kisebb fol-
tok másnap még látszódtak a hátakon, azért újra kipróbál-
nánk e remek játékot.

Minden évben nagy megpróbáltatás az Országos kompe-
tencia felmérés a 4. , 6. és 8. osztályosok számára. Bízunk
benne, hogy mindenki a tudásának megfelelôen oldotta meg
a feladatokat. Az eredményekrôl a késôbbiekben számolunk
be.

A második osztályosok a tanító nénik és a szülôk kíséreté-
ben abban a szerencsében részesülhettek, hogy Visegrádra
kirándulhattak. A tanulmányi kirándulás célja az volt, hogy
minél több jármûvet kipróbálhassanak a gyerekek, a komptól
kezdve az autóbuszon és vonaton át egészen a hajóig,
mellyel a visszafelé utaztak a kis lurkók és kísérôik. Az egy-
kori királyi városban programok sokasága várta ôket. Volt
íjász bemutatóval egybekötött királynôválasztás, lovagi tor-
na, részt vettek bobozáson, és felsétáltak a Salamon torony-
hoz is, majd a reneszánsz játszótéren is eltöltöttek egy önfe-
ledt órát. Igazán rendkívüli napot tudhattak maguk mögött.

Rozika néni és Pôcze Tünde néni a hónap utolsó napjaiban
vitte osztályát Szegedre és környékére több napos kirándu-
lásra. Fantasztikus látnivalókkal és élményekkel gazdagod-
tak az út során. A gyerekek nem gyôzték itthon mesélni a
sok-sok kalandos eseményt.

A hónapot Zacher Gábor elôadása zárta a jól ismert drogp-
revenciós programmal. Nem lehet elégszer hangsúlyozni,
mennyire fontos megismertetni gyerekeinkkel e szerek káros
hatásait.

A júniusi kirándulásokról és az év végi eseményekrôl kö-
vetkezô számunkban írunk részletesebben. További informá-
ciókért és képekért, kérjük, látogassanak el az iskola honlap-
jára: http://iskola.felsopakony.hu

Végezetül néhány fontos információ a jelenlegi elsô oszt-
állyal kapcsolatban:

Felsôpakony Község Képviselôtestületének 2011. május
24-i döntése alapján a jelenleg 31 fô osztálylétszámmal mû-
ködô elsô osztály tanulóit két osztályba szervezi a 2011.
szeptember 1-én kezdôdô 2011/2012. tanévtôl. 

2010 novemberében az Oktatási Hivatal részérôl lefolyta-

Könyvajánló 
– új könyvek a könyvtárban
Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben; Schafferr Er-

zsébet: Pókfonálon, Lábujjhegyen; Coelho: Alef ; Lars
Kepler: A hipnotizôr; L. M. Montgomery: Anne csa-
ládja körében, Anne férjhez megy, Anne és a Szivárvány-
völgy; Larsson: A lány, aki a tûzzel játszik, A kártyavár
összedôl; Tóth Krisztina: Pixel; Bartos Erika: Bogyó
és Babóca épít, Bogyó és Babóca kertészkedik; G. Stil-
ton: Az élet egy rodeó, Patty Spring megérkezett

Franklin beceneve; Franklin hôstette; Fairy Oak 3.- A
fény hatalma; Fairy Oak 4. – Grisam kapitány és a szere-
lem

Olvasólétra sorozatból: Két póni dupla öröm; Flóri, a
gólkirály; Testvértörténetek; Történetek a lovasiskolá-
ból; Diáktörténetek

Mi micsoda sorozatból: Az ôsi Kína; A természet fel-
fedezése és védelme; Kígyók; Madarak; Orvoslás; Zász-
lók és lobogók

A felsoroltakon kívül még sok érdekes szépirodalmi
alkotással, ismeretterjesztô mûvel bôvült a könyvtár állo-
mánya. SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÉR-
DEKLÔDÔKET!

tott törvényességi ellenôrzés a jelenlegi 1. osztály magas lét-
száma miatt törvénytelenséget állapított meg, melynek meg-
szüntetésére hívta fel fenntartónk figyelmét. 

Így a Képviselôtestület döntése e törvénytelenség meg-
szüntetésére irányul, mellyel a lehetséges szankciók elkerülé-
sére törekedett. 

Az osztálytanítói feladatokat Bácsiné Mile Krisztina és
Kajdácsi Éva tanítónôk látják majd el.

Kellemes nyarat és jó pihenést kívánok mindenkinek! 
Máténé Virág Rita

„Kaland a könyvtárban”
Augusztus 22-tôl 26-ig naponta - délelôtt fél 9-tôl dél-

után 4 óráig - kalandra indulunk Micimackóval. Milne re-
génye alapján különbözô játékos feladatokkal, olvasással,
társasjátékkal, nyomkereséssel, kézmûves foglalkozással,
meglepetéssel várjuk a játszani, kalandozni szeretô gyere-
keket. 

A részvétel ingyenes.
Korhatár: leendô elsôstôl hatodik osztályos korig.

A szervezés miatt kérjük a szülôket, aug.
12-ig jelezzék a könyvtárban /akár a 317-466
telefonszámon/, ha gyermekük akár 1 napra is
jön hozzánk, velünk kalandozni.

Étkezés: otthonról hozott tízórai, ebédelni
haza lehet menni vagy szintén otthonról hozott
csomagból.
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ÓVODAI HÍREK
Anyák napja

Az idén az anyák napját a csoportokban más-más idôpontban ünnepel-
tük ki délelôtt, ki délután. Minden kisgyermek lelkiismeretesen készült,
hogy édesanyját, nagymamáját szíve minden szeretetével felköszöntse és
a nekik készített ajándékkal megörvendeztethesse.

Anyai szív

Van-e olyan drágaköve a világnak
Amilyen a szíve az édesanyának?
Ér-e annyit annak hideg ragyogása
Mint az édesanya szelíd mosolygása?
Senkinek sem lehet olyan drágagyöngye,
Mint az édesanya értünk hulló könnye.
Mint az édesanyánk féltô, óvó karja,
Mely testünket, lelkünket védôn betakarja.

2011.május 7. Majális 
Gyönyörû, napsütéses szombati idôben élvezhették a gyermekek, a

szülôk a majálist. Finomabbnál finomabb édességek várták a gyermeke-
ket, a felnôttek pedig különféle pörköltek közül válogathattak, mely után
mind a tíz ujjukat megnyalhatták. 

Sok bemutatót láthattunk, különféle táncosokat, jelmezes darabot (isko-
lások). Óvodánk most is megörvendeztette az oda látogatókat, botos nép-
táncos mûsorukkal, melyet a Katica csoportnak köszönünk szépen.

Sok-sok játék, program közül lehetett választani, minden korosztály
megtalálta a neki megfelelôt (focibajnokság, rajzverseny, arcfestés, ugrá-
lóvár, körhinta stb.)

A nap végén pedig gyönyörködhettünk a tûzijáték csodálatos színeiben.

Gyermeknap 2011. május 17.
Mint minden évben most is készültünk a gyermekeknek egy különleges

nappal. Kaptak új játékokat, melyekkel az udvaron attól kezdve rendület-
lenül játszanak (mini golf, kaktuszdobáló, lépegetô). A gyermekek által
fújt szappanbuborékok a szép napsütéses idôben a szivárvány minden szí-
nében pompáztak. A jó idôben mindenki ehetett egy finom jégkrémet,
melynek ízletessége a maszatos arcokon mutatkozott meg. 

Alvás után még nem ért véget a meglepetésekkel teli gyermeknap, mert
ébredéskor várta ôket a hatalmas ugrálóvár, az arcfestés és a finom édes-
ségek.

A mosolygós, boldog gyermekarcok látványa egyértelmûen visszajelez-
te, hogy ez a nap számukra tényleg különleges volt.

Évzáró, Ballagás 2011. május 27.
Idén is elérkezett az év vége, az iskolába induló gyermekek ballagása a

Mesevár Óvodából.
A Neszepisze csoportból idén csak három gyermek ballagott, így ôk

anyák napjával, évzáróval egybekötve adták elô megható, kedves kis ver-
seiket, éneküket és egy néptáncos mûsorral kedveskedtek.

A Napraforgó csoportosok négy évszak köré fonva adták elô az év
közben megtanult verseket, mondókákat, énekeket, játszották el vidám da-
los játékaikat. 

A Nefelejcs- és a Hétszínvirág csoport közös produkcióval készült
ballagóikkal, melyben a kendôs Tûztáncot különleges vörös lámpával
megvilágítva tették élvezetesebbé. A ballagók a középsôsök buborékgyû-
rûjében engedték el az „óvodás éveket”jelképezô színes lufikat.

Idén a Katica csoport minden eszközt, kreativitást felhasználva adta
elô saját cirkuszát, melyben volt bûvész, félelmetes oroszlánok idomárral,
hastáncosok kígyóbûvölôvel, bohóc, idomított lovak, erômûvész. Mûso-
ruk minden várakozást felülmúlva nagy sikert aratott.

Dénes-Köbli Mariann

„Cirkusz az egész világ” 
ballagás az oviban

Többen mondják rólam, elfogult vagyok
bizonyos kérdésekben. Igen, a gyerekek, az
unokáim minden megnyilvánulása legyen az
érzelmi, értelmi vagy ügyesség területén, cso-
dálattal tölt el. Egy ilyen csodában volt ré-
szem az óvodában a Katica csoport évzáró,
ballagási ünnepségén.

Gyönyörû cirkuszi sátor, zászlók, szônye-
gek, a bejáratnál szereposztás, ki melyik pro-
dukcióban lép fel. Mert fellépés volt a javá-
ból, kecses csillogó ruhácskákkal (a szülôk
bevonásával készültek), padok a hûvösben -
ez a kép fogadott bennünket. Az óvónénik
kedves szavaival elkezdôdött a PRODUK-
CIÓ!!!!!!!!!

Mint az igazi cirkuszban, jól megkompo-
náltan a nyugodt, nagy erejû erômûvész és
segítôi után egy kis artistapalánta pergô gya-
korlatai következett. Kézen állás, cigánykere-
kezés úgy, mintha több éve ezt csinálná, na de
hat éves ô. Kígyóbûvölô kislányok már jó
ideje tekergették a nyakukon az óriáskígyót,
mikor a kosárból két apró kezecske nyúlt ki.
Ez ám a meglepetés! A sorrend biztosan nem
ez volt, mert a lovak és stilszerûen Éva óvó-
néni mint idomár produkciójánál erôsen el-
gondolkoztam: mennyi-mennyi munka van
ebben. Kötéltáncosok, zsonglôrök és jött a
bûvész, mikor a nézôk között a gyerkôcök fi-
gyelme majdnem lankadt, na akkor a porond
szélén óriási volt az izgalom, vajon ezt ho-
gyan csinálta? S mindez tartott több mint egy
óra hosszan. A szereplô gyerekek örömére,
vidám, felelôs együtt cselekvéssel sikerült
megvalósítani az óvónénik álmát.

Aztán repültek a lufik, búcsúztak az óvó-
néniktôl, daduskáktól a gyerekek. Igényesen
elkészített tarisznyájukban (köszönöm Függ
anyukának) megkapták a kezdeti útravalót az
életre, az iskolához. Jólesô érzés töltött el, a
vendégek mosolyogtak, beszélgettek, csak
lassan kezdtünk hazafelé menni. Kedves Zsu-
zsika és kedves Magdi tanító néni! Fogadjá-
tok Ti is ilyen szeretettel ezeket a drága kis
elsôsöket! Aztán négy év múlva az iskola al-
sós „cirkuszából” mint porondmesterek, írni,
olvasni tudó artistákat tudtok elengedni,úgy,
hogy a bukfenc csak elôre szóljon, sohase
hátra! Kívánom mindezt tiszta szívembôl,
volt kollégátok, mostantól egy okos elsô osz-
tályos kislány nanymamája.

Kedves Ancsa és Éva óvónéni! Hasonló si-
kereket kívánok az élet és a munkahely „po-
rondján”is!

Manyi mama
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Ha itt lettél volna…

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET ÉLETÉBÔL…

Május 7-én a Római Katolikus Egy-
házközösség is majálisozott. Nagy ké-
szülôdés, sátorállítás a Polgármesteri
Hivatal által engedélyezett helyen.
Bográcsban finom ebédet készítettünk.
Meghívott vendégeink közül az Alpol-
gármester úr is megkóstolta fôztünket,
mert nagy örömünkre elfogadta meghí-
vásunkat. Minden kedves vendégünk –
úgy érzem – jól érezte magát. 

Az idôjárás is kedvezô volt, a gyö-
nyörû napsütésben jó hangulat alakult
ki. Jövôre is szeretnénk itt lenni a
felsôpakonyi közösségekkel, építeni a
közelebbi kapcsolatokat, barátságokat.

Köszönet Lôrincz Imre és Tóth Zol-
tán önfeláldozó és készséges munkájá-
ért, hiszen segítségük nélkül igen körül-
ményes lett volna a szervezés, lebonyo-
lítás.

Mozgalmasan teltek a májusi hétvé-
gék. Május 8-án Nagykátára a fogadal-
mi búcsúra voltunk hivatalosak. Szere-
tettel mentünk el öten kedves ismerôse-
inkhez, barátainkhoz. Nagyon szép, lel-
ki feltöltôdést szerzô szentmisén vehet-
tünk részt, sajnos a körmenet esô miatt
elmaradt.

Május 28-án Hefler Gábor plébános
atya lelki napot tartott Ócsán a szülôi
házában. Nyolcan tudtunk részt venni.
Tartalmas elôadást hallgattunk Gábor
atyától, majd kérdésekre válaszolva
megbeszéltük az elhangzottakat. Szó
volt az otthon megélt családi beszélge-
tésekrôl, a családok közös imádságáról,
a hitre nevelésrôl, és arról is, hogy a
gyerekeknek meghallgatási igényük
van, nem szabad elutasítani vagy kitér-
ni kérdéseik elôl. A családi együttlétek,

az ünneplések meghatározhatják a to-
vábbi életvitelüket. A lelki napot a 6
órakor kezdôdô szentmisén való rész-
vétellel zártuk. Köszönjük Hefler Gá-
bor plébános atyának a fáradságát és a
szép napot.

Örömmel értesítem a lakosságot,
hogy az új HIRDETÔ-TÁBLÁNK el-
készült az Attila utca és a Dr. Jahn Fe-
renc utca sarkán. Ezután minden egyhá-
zi eseményrôl ott is tájékoztatjuk a ked-
ves érdeklôdôket.

Készülünk a pünkösdi ünnepekre, a
Szentlélek eljövetelére és az elsôáldo-
zók felejthetetlen ünnepére. Az ünnepi
miserend a hirdetôkön megtekinthetô.

Szeretettel kívánok minden kedves
felsôpakonyi lakosnak szép nyári napo-
kat!

Berencsi Gézáné egyháztanács elnök

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz ôbenne el ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen” (János evangéliuma 3, 16.)

A mögöttünk álló egy hónap kiemelkedô eseményeirôl
számolok be az AGORA olvasóinak. Isten kegyelmébôl igen
gazdag idôszak van mögöttünk. Idôrendi sorrendben haladva
igyekszem röviden összefoglalni azokat az örömteli alkalma-
kat, amikkel Isten megajándékozta a gyülekezet közösségét.

· 2011. Május 1. Ezen a vasárnapon az édesanyákat,
nagymamákat köszönthettük. A gyermek-istentiszteletre
rendszeresen járó gyermekek Szabó Magdolna presbiter által
összeállított tartalmas mûsorral, Bibliajelzôvel, és virággal
ajándékozták meg az édesanyákat. Ezen az istentiszteleten a
keresztség sákramentumát is kiszolgáltattuk. Megkeresztel-

tük gondno-
kunk, Fitos
Levente és
felesége, Or-
solya leá-
nyát: Kriszti-
nát, valamint
Varga László
és Kiss Zsu-
zsanna Zé-
tény András
nevû fiát.

· Május 7-
én, szomba-
ton volt a
konfirman-

dusok vizsgája a Presbitérium elôtt. Másnap pedig az ün-
nepélyes hitvallásra és fogadalomtételre került sor. Kiss
Erika, Nagy Alexandra, Nagy Enikô, Nagy Szabolcs, Porko-
láb Gábor László és Szépe János teljesítette azt a fogadalmat,
amit szüleik és keresztszüleik megkeresztelésükkor tettek. A
nagy gyülekezet elôtt is ízelítôt adtak a vizsgaanyagból, majd
az fogadalomtétel után Porkoláb Gábor László orgonán kí-
sérte a 167. éneket. Az énekkar is köszöntötte a konfirmált if-
jakat, akik elsô úrvacsoravételüket szüleik és keresztszüleik,
rokonságuk körében vehették. Fitos Levente gondnok kö-
szöntése után megkapták az emléklapot és a gyülekezet aján-
dékát, a Bibliát.

· Május 15-én délután gyülekezetünk énekkara is részt
vett az alsónémedi református templomban megtartott egy-
házmegyei énekkari találkozón. Jó volt együtt lenni és
örömmel szolgálni a nagykôrösi, ceglédi, kiskunlacházi, rác-
kevei és a házigazda alsónémedi énekkarral. 

· Május 29-én volt a hittanévzáró istentisztelet. A hitta-
nos gyermekek rövid mûsort adtak elô, melyben bibliai Igé-
ket mondtak el, Oláh Georgina az igaz beszédrôl szavalt, míg
Fülöp Réka és Vizi Gréta az énekeskönyv énekeibôl válasz-
tott énekeket furulyázott el. A mûsor végén a gyerekek átvet-
ték lelkipásztoruktól az okleveleket és a megérdemelt jutal-
makat. Vizi János lelkipásztor köszönetet mondott Szabó
Magdolna presbiternek az egész tanévben a gyermekek kö-
zött hûségesen és lelkiismeretesen végzett szolgálatáért. A
gyülekezet szeretetvendégséggel, egy kis süteménnyel és
üdítôvel várta a gyermekeket.

· Június 5 –én volt a felnôtt konfírmáció. Andrási Tí-
mea, Fülöp Gyula, Lefkovits Endre, Lefkovits Judit, Tirpák
Péter és Tóthné Szabó Tímea bizonyságtételükben elmond-
ták, mi indította el ôket, hogy konfirmáljanak és Isten az ô
Igéje és Szentlelke által mi- mindent végzett el már az éle-
tükben. Többen is elmondhatták közülük, és hogy Jézus
Krisztust befogadták az életükbe, Aki új és örök életet adott
nekik. A lelkipásztor Igei áldása után Fitos Levente, gond-
nok köszöntô szavai hangzottak el. A konfirmandusok nevé-
ben Fülöp Gyula szavalta el, Reményik Sándor: Kegyelem
c. versét. Andrási Tímea, és a Lefkovits testvérek Judit és
Endre a keresztség sákramentumában részesült, hogy ezután
gyermekeiket - Ildikót és Endrét - is Isten szövetségébe fo-
gadtuk a keresztség által. Rajtuk kívül megkereszteltük
Nagy Dénes és Eszes Anikó második gyermekét: Dániel
Márkot. Az énekkar szolgálata után az igehirdetés követke-
zett. A lelkipásztor az etióp fôember történetén (Apostolok
cselekedete 8. rész) keresztül mondta el és mutatta meg,
mennyire fontos az ember életében az Isten keresése, a hívô
közösség, a Biblia, mint Isten hozzánk szóló szavának olva-
sása, annak magyarázata. Prédikált az élô Istenbe vetett hit
és a keresztség összetartozásáról, valamint a hitben való ör-
vendezô élet valóságáról, mely mindenkié lehet, akit megra-
gadhat Isten igazsága és szeretete. 

SOLI DEO GLORIA = Egyedül Istené a dicsôség!

Vizi János református lelkipásztor
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Mi van a háttérben? ÚJSZÜLÖTTEK

Fellegi Zádor 04.29
Fellegi Lukács László 04.29
Kardos Barbara Vivien 05.03

HA JÚNIUS, AKKOR BIZONYÍTVÁNY VAGY BIZONY HITVÁNY!

Megmondom ôszintén én a szorgalmas, igyekvô diákot
szeretem, és neki tudok leginkább segítségére lenni. A min-
denben kitûnôtôl félek, mert már kisgyermeknek is olyan rá-
tarti a tehetségére. A gyenge képességût szívesen pátyolga-
tom, segítem. Elôfordult már, hogy rátalált arra, amiben ô te-
hetséges, és túlszárnyalt nálánál hétszerte tehetségesebbet is. 

A gyenge elômenetelû, lusta, szemtelent nagyobb feladat
kezelni. Az zavar, hogy nem kész elfogadni a segítséget. Hát
ezt most megmondtam ôszintén, lehet, hogy meglepô is...
Egy lelkiatyának mindenkit kellene kedvelni. Csakhogy ezt
mondani, és nem ezt érezni, nem ezt cselekedni, nem becsü-
letes.

Az más kérdés, hogy a konkrét személlyel szemben az igazi pedagógus, az igazi
lelkiatya a valódi érzelmeit háttérbe szorítja. Még azt sem mondtam, hogy elrejti,
de az biztos, hogy nem engedi a cselekedetei rugójaként szerepelni. Végül is az a
hivatása, hogy a bármilyen okból esélytelenebbet esélyesebbé tegye.

Nagyon nehéz valakit akarata ellenére boldogítani, de bizony a gyenge, lusta,
szemtelennel ez a helyzet. Ezt is irgalmasan kell kezelni. Ki tudja hány tüskéje
van, és miért visszautasító a magatartása. Lehet, hogy otthon, vagy a kortárs cso-
portjában talált olyan magatartásmintát, amit utánoz, de saját sorsa ellen tesz. Le-
het, hogy kisebbrendûségi komplexusa van.

A Képmás c. családmagazinban olvasom: Vathy Zsuzsa író meséli. Hárman vol-
tunk testvérek, volt egy nôvérem, ô mint elsô gyerek megkapta a kellô figyelmet.
Utánam az öcsém, mint a várva várt fiú, szintén kedvenc volt. Én pedig, mint a kö-
zépsô, úgy érzetem, nem vagyok elég figyelemre méltó lény. Ebbôl aztán úgy pró-
báltam kitörni, hogy mindent megtettem, csak, hogy figyeljenek rám, hallgassa-
nak. Késôbb természetesen ez rendezôdött, de a gyerekkoromnak ez volt a megha-
tározója.

Mi van a háttérben? Ez a fogós kérdés. Ennek kiderítéséhez, kezeléséhez kell az
igazi pedagógia. Ehhez meg kell próbálni a szemtelent is leültetni és meghallgatni,
ha lehet meg kell látogatni a családját, el kell beszélgetni a szüleivel. Dicsérni a jót,
bátorítani a gyengébbet egyaránt tudni kell. Így kell tenni a bizonyítvány osztás
után is.

Hefler Gábor plébános

Tisztelt Utasunk!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2011.

június 1-tôl a menetjegyhez jutás
elôsegítése érdekében

Felsôpakony 
vasúti megállóhelyen

korlátozott belföldi vasúti menet-
jegyváltási lehetôséget biztosítunk.

Nyitvatartási idô:

Minden hónap 3. napjától 
8. napjáig munkanapokon:

5.30-tól 11.30-ig 
és 15.00-tól 19.00-ig.
A hónap többi napján 

munkanapokon:
5.30-tól 11.30-ig

Szombat, vasárnap, ünnepnap:
ZÁRVA

A pénztár nyitva tartási ideje
alatt Felsôpakony megállóhelyen
jegy nélkül felszálló utasoknak a
vonaton a menetdíjon felül pótdíjat
is kell fizetniük!

Nyitvatartási idôn túl menetje-
gyet a vonaton a jegyvizsgálónál
pótdíj felszámítása nélkül válthat.

Egyéb felvilágosításért keresse
információs szolgálatainkat!

MÁVDIREKT: 06 (40) 49-49-
49 (00:00-24:00 óráig helyi tarifá-
val hívható kék szám) | külföldrôl:
+36/1 371 9449

E-MAIL: Információkérés infor-
macio@mav-start.hu | jegy-, kü-
lönvonat-, Diák-Charter-, csopor-
tos utazások ertekesites@mav-
start.hu

http://www.mav-start.hu

Anyák napja – majális (május 7-én
tartottuk) felhôtlenül kedves, vidám ün-
nepségként elmúltak. Május 12-én szo-
kásos énekkari próba után klubnap, má-
jus 19-én ismételten.

Május 20-án, 24 fôvel a Mikroszkóp
színpad elôadását tekinthettük meg,
Szép Ernô 3 egyfelvonásosát.

Május 21-én 8 órai indulással Alber-
tirsára ment a nyugdíjas klubunk több
tagja, jótékonysági ünnepségre, ahol
kedvenc zenészünk „Norbi” volt a
fôszervezô és rendezô. Közben finom
kis fürdôzés is történt a régimódi
fürdôben, ahol nagyon kedves a sze-
mélyzet.

Május 24-én meghívásra 24 klubtár-
sunk – az énekkarral együtt – a gyáli
Ôszidô Nyugdíjas Klub bográcsolással
egybekötött klubnapjára ment, ahol na-
gyon szép nótacsokrot adott elô az
énekkar. A tagságot a gyáliak minden-
féle jóval – paraszttarhonyával, sütivel,
ropival, colával, borocskával – láttak el,
és nagyon vidám hangulatban telt el a
délután. A Bugyiból érkezô nyugdíjas
klub tagjai humoros elôadással is szóra-
koztattak.

Május 26-án 15 óra-
kor vezetôségi ülés volt,
a júniusi programokat és
pénzügyi helyzetünket
beszéltük át – amely
apadni kezdett -, s ezen-
túl a gázolaj, stb. árának
emelkedése miatt az úti-
költségekhez is több forinttal kell hoz-
zájárulnunk. Megszavazásra került,
hogy ezentúl a tagok buszköltsége
500.-Ft lesz, ha hozzátartozó vagy is-
merôs, jön velük, ôk 1000.-Ft-ot fizet-
nek. Az énekkar fellépéseikor buszkölt-
séget nem kell fizetni. 

Június 16-án Tiszakécskére me-
gyünk, ahol énekkarunk fellép.

Unokáinknak már befejezôdik a suli,
így a kertészkedés mellett rájuk is több
idôt fordíthatunk. Eddig is ragyogó
idôjárásunk volt, a napi kis záporesôk
csak a locsolásba segítettek be.

Itt a nyár, „Hurrá, nyaralunk!”. Re-
méljük mindenki jól van! Pappné Ró-
zsikáért nagyon szorítunk, hogy a mû-
tétei után meggyógyuljon!

Kovácsné N. Ilona

Pár szóban a Darumadár Nyugdíjas Klub májusi életébôl
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Ezüstérmes ifjúsági csapatunk
Veibl Viktor 34 találattal lett gólkirály

Pest megyei I. osztály
22. forduló

Felsôpakony-Ergofer-Bag 1-2 (0-1) G: Egervári
23. forduló

Tárnok-Felsôpakony-Ergofer 0-0
24. forduló

Felsôpakony-Ergofer-Újlengyel 2-0 (0-0) G: Malik (2)
25. forduló

Pilis- Felsôpakony-Ergofer 2-1 (0-1) G: Malik
26. forduló

Felsôpakony-Ergofer-Üllô 3-0 (0-2) G: Wendler, Bárdos, Malik
27. forduló

Diósd- Felsôpakony-Ergofer 2-1 (2-0) G: Malik
28. forduló

Felsôpakony-Ergofer-Örkény 1-1 (1-1) G: Kerekes
29. forduló

Hévízgyörk- Felsôpakony-Ergofer 3-2 (0-2) G: Malik (2)
30. forduló

Felsôpakony-Ergofer-Tápiószecsô 5-3 (4-1) 
G: Malik (3), Bárdos, Kerekes

A bajnokság állása
1. Üllô SE 30 25 4 1 77 27 50 79
2. Tápiószecsô FC 30 18 1 11 58 30 28 55
3. Diósdi TC 30 17 3 10 62 41 21 54
4. Pilisi LK-Legea 30 16 4 10 64 47 17 52
5. Törteli KSK (-2 pont) 30 16 4 10 56 41 15 50
6. Újlengyel DSE 30 13 8 9 49 48 1 47
7. Örkény SE 30 14 3 13 50 51 -1 45
8. Felsôpakony-Ergofer KSE 30 13 6 11 53 39 14 45

Pest megyei I. osztály, U19
22. forduló

Felsôpakony-Ergofer-Bag 1-0 (1-0) G: Horváth
23. forduló

Tárnok-Felsôpakony-Ergofer 1-1 (0-0) G: Veibl 
24. forduló

Felsôpakony-Ergofer-Újlengyel 11-1 (6-1)
G: Veibl (5), Fülöp (2), Virág (2), Ignácz A., Tunner

25. forduló
Pilis- Felsôpakony-Ergofer 0-4 (0-2) G: Veibl (2), Fülöp, Virág

26. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Üllô 2-2 (0-2) G: Veibl, Virág

27. forduló
Diósd- Felsôpakony-Ergofer 0-4 (0-1) G: Veibl (4)

28. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Örkény 10-1 (3-1) G: Veibl (3), Virág (2),

Albert, Domonkos, Gombik, Kormos, Nagy Sz.
29. forduló

Hévízgyörk- Felsôpakony-Ergofer 3-3 (1-2) G: Veibl (2), Virág
30. forduló

Felsôpakony-Ergofer-Tápiószecsô 4-1 (2-1)
G: Kormos, Ignácz A., Veibl, Fülöp

A bajnokság állása
1. Tápiószecsô FC 30 25 3 2 82 30 52 78
2. Felsôpakony-Ergofer KSE 30 22 5 3 113 22 91 71
3. Gödöllôi SK 30 20 5 5 135 37 98 65
4. Tárnok KSK 30 18 5 7 86 44 42 59

Pest megyei III. osztály, Déli csoport
Ócsa-Felsôpakony II 0-2 (0-1) G: Virág, Wendler

Szigetszentmárton-Felsôpakony II 2-1 (0-0) G: Wendler
Felsôpakony II-Dunaharaszti II 0-4 (0-1)
Biatorbágy II-Felsôpakony II 2-0 (1-0)

Felsôpakony II-Bugyi II 3-1 (0-1) G: Wendler (2), Szôke

A bajnokság végeredménye
1. Dunaharaszti MTK II. 22 15 5 2 61 18 43 50
2. Viadukt SE-Biatorbágy II. 22 15 2 5 46 27 19 47
3. Szigetszentmárton FC 22 12 2 8 69 48 21 38
4. Felsôpakony SK II. 22 11 3 8 42 35 7 36

U16, Ócsai körzet
Halásztelek-Felsôpakony 1-3 (1-1)

G: Ignácz T. (2), Ignácz A.
Gyáli BKSE-Felsôpakony 1-14 (1-8)

G: Ignácz T. (5), Ignácz A. (4), Kiss P. (2), Barta, Fülöp, Nagy Sz.
Felsôpakony-Ócsa 4-1 (1-0)

G: Ignácz A. (2), Fülöp, Csipak
Felsôpakony-Diósd 9-0 (3-0)

G: Ignácz T. (2), Fülöp (2), Nagy Sz. (2), Nagy V. (2), Kovács S.
Kiskunlacháza-Felsôpakony 4-1 (2-0)

G: Ignácz T.
Felsôpakony-Diósd 3-0 (1-0)
G: Ignácz A., Ignácz T., Kajor 
Diósd-Felsôpakony 0-7 (0-5)

G: Ignácz A. (3), Csipak, Fülöp, Ignácz T., Nagy G., 
Bugyi-Felsôpakony 0-3 (0-2)

G: Ignácz A. (2), Nagy Sz.
Felsôpakony-Bugyi 3-0 (2-0)

G: Fülöp, Ignácz A., Kovács S.

A bajnokság végeredménye
1. Alsónémedi SE 22 20 1 1 89 15 74 61
2. Pereg SE 22 12 1 9 52 39 13 37
3. Ócsa VSE 22 11 2 9 67 53 14 35
4. Felsôpakony 22 11 0 11 72 52 20 33

U13, Ócsai körzet
Felsôpakony-Dömsöd 1-0 (0-0). G: Nagy G.

Újlengyel-Felsôpakony 4-1 (1-1). G: Nagy G.
Dabas-Felsôpakony 3-0 (0-0)
Felsôpakony-Bugyi 0-3 (0-2)
Alsónémedi-Felsôpakony 3-0

Felsôpakony-Ócsa 1-1 (1-0). G: Sultisz
Kiskunlacháza-Felsôpakony 4-1 (1-0)

Felsôpakony-Inárcs 0-5 (0-4)

A bajnokság végeredménye
1. FC Dabas 24 21 3 0 106 11 95 66
2. Alsónémedi SE 24 20 1 3 126 45 81 61
3. Örkény SE 24 17 2 5 110 56 54 53
4. Gyáli BKSE 24 17 1 6 118 28 90 52
5. Bugyi SE 24 15 5 4 71 29 42 50
6. Kiskunlacháza SE 24 9 5 10 84 74 10 32
7. Újlengyel DSE 24 7 5 12 50 79 -29 26
8. Ócsa VSE 23 7 3 13 63 61 2 24
9. Inárcs VSE 24 7 3 14 35 77 -42 24

10. Gyáli Lurkó SE 23 6 5 12 54 80 -26 23
11. Felsôpakony 24 5 5 14 35 77 -42 20

Öregfiúk, Üllôi csoport
Sülysáp-Felsôpakony 2-0 

Alsónémedi_Felsôpakony 3-3
Felsôpakony-Hernád 3-2
Felsôpakony-Inárcs 3-5
Bugyi-Felsôpakony 3-0

Szigetszentmiklós-Felsôpakony 4-1
Felsôpakony-Sülysáp 2-4

A bajnokság végeredménye
1. Sülysáp KSK 18 12 3 3 77 34 43 39
2. Bugyi SE 18 12 3 3 48 20 28 39
3. Szigetszentmiklósi TK 18 10 3 5 58 31 27 33
4. Hernád SE 18 8 4 6 50 35 15 28
5. Inárcs VSE 18 6 2 10 52 47 5 20
6. Felsôpakony 18 3 2 13 25 75 -50 11

Nagy János
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Gratulálunk! Adj VÉRT!

Apám emlékére
Az utolsó vacsora

Valamikor réges-régen egy kis falu-
ban – elég szegényesen – élt egy kis-
lány, szüleivel és testvéreivel. Alig volt
meg a mindennapi betevônk.

Édesapa lebetegedett, édesanya nem
tudott mellôle elmenni dolgozni. Így
nehezen éltünk. Ezt látva a nagyobb
gyermekek úgy döntöttek, elmennek
dolgozni és gondoskodni saját maguk-
ról.

Ketten maradtunk otthon gyerekek:
az öcsém, meg én. Egy reggel úgy gon-
doltam, én is munkát keresek. Meg is
mondtam az édesanyámnak:

- Édesanyám! Én úgy gondoltam, én
is elmegyek dolgozni!

- Ugyan kislányom! Fiatal vagy és
gyenge. Hova mennél?

- Ide mennék, édesanyám a kerté-
szetbe, a szomszédba!

- Ugyan, alig múltál még tízéves!
Nem bírod te még a kapát és a nehéz
vödröt!

- De én akkor is elmegyek, édes-
anyám!

- Hát, ha annyira akarsz, akkor menj,
és próbáld meg!

Elmentem a kertészhez és megkér-
deztem, felvenne-e dolgozni? Meg is
egyeztem vele: háromszori étkezés, és
20 forint egy hétre.

Boldogan mentem haza, és dicseked-
tem el édesanyámnak: - Felvettek!

Másnap már mentem is dolgozni.
Locsoltam a veteményt, kötöztem a pa-
radicsomot. Estére pedig húztam a kút-
ból a nehéz favödörrel a nagy kádba a
vizet. Bizony mire eltelt a nap, nagyon
elfáradtam. Úgy estem be az ágyba,
mint egy darab fa.

Reggel frissen ébredtem, és újra
mentem dolgozni. Így ment ez egész
nyáron. Volt olyan nap, amikor haza
sem mentem, mert másnap nagyon ko-
rán kellett indulni a piacra. Ezért külön
kaptam pár forintot. 

Télen máshol nem volt munka, így
az üvegházban tevékenykedtem, ott jó
meleg volt!

Jött a tavasz, a március. Jöttek a név-
napok: Sándor, József, Benedek. Édes-
apámat Józsefnek hívták, azon gondol-
kodtam, mivel köszöntsem fel? Mivel
tudnám meglepni a nagybeteg édesapá-
mat? Eszembe jutott, hogy nagyon sze-
reti a lekváros buktát.

Másnap reggel kértem a kertésznét:
- Ténsasszony, kérem! Legyen szíves

sütni nekem egy tepsi lekváros buktát!
- Minek neked Eta az a lekváros buk-

ta?
- Tetszik tudni, ma van a nagy beteg

édesapám névnapja, és szeretném fel-
köszönteni vele!

- Jól van Eta, megsütöm neked a
buktát!

Boldogan dolgoztam, egész nap da-
loltam, fütyültem. Estefelé újra húztam
a kútból a nehéz favödörrel a nagy kád-
ba a vizet. Egyszer kiabál a tén-
sasszony:

- Eta, gyere be, letelt a munkaidôd!
- Rögtön, ténsasszony! Még nincs te-

le a kád, gyorsan befejezem!
Bementem, megvacsoráztam. Vacso-

ra után a gazdasszony ideadta a tányér
lekváros buktát.

- Tessék, Eta! Vidd és köszöntsd fel a
beteg édesapád! Itt van a heti béred is. 

- De Ténsasszony! Nem tetszett le-
vonni a bukta árát!

- Nem vontam le. Köszöntsd fel vele
édesapádat, és jobbulást kívánok neki!

Illendôen megköszöntem a kedves-
ségét és elindultam hazafelé. Besötéte-
dett, mire hazaértem, már égett a petró-
leumlámpa. Az asztalnál édesanyám és
öcsém ült szótlanul. Édesapám az ágy-
ban feküdt. Beköszöntem:

- Jó estét mindenkinek!
Odaléptem az édesapám ágyához.
- Isten éltesse, édesapám! Hoztam

egy tányér lekváros buktát. Fogyassza
egészséggel!

Édesapám kinyitotta a szemét. Felém
fordult, csak nézett. Egy könnycsepp
gördült le sápadt arcán. Édesanyám
odajött az ágyhoz, segített felülni édes-
apámnak, mert annyi ereje sem volt,
hogy felüljön.

Drága édesapám elkezdte enni a lek-
város buktát. Egyszer megszólalt:

- Anyjuk! Gyere te is, és adj a többi-
eknek is! Van belôle elég!

Ki is vettünk a buktából egyet-egyet,
de beleharapni egyikünk sem tudott.
Csak néztük, hogy édesapám milyen jó-
ízûen eszi a lekváros buktát. Meg is
evett vagy négyet belôle. Akkor még
nem gondoltuk, hogy ez lesz az utolsó
vacsorája.

Másnap reggel édesanyám sírva kel-
tett bennünket:

- Apátok meghalt, elment örökre.
Ott maradtunk szomorúan, egyedül,

félárván!
Írta: Fûzi Györgyné Somogyi Eszter

A Nemzetközi Vöröskereszt Napján – május 8-án – Czir-
ják Józsefné Esztikét a Magyar Vöröskereszt vezetôsége a
helyi önkéntes vöröskeresztes aktivisták munkájának koordi-
nálásáért, fáradhatatlan, áldozatos munkájáért kitüntetésben

részesítette. 
Gratulálunk a megérdemelt el-

ismeréshez, s egyben köszönjük a
felsôpakonyi lakosság nevében,
hogy idejét és erejét nem kímélve
- társaival együtt - keresi a külön-
bözô támogatási lehetôségeket,
szûréseket bonyolít, jótékonysági
rendezvényt szervez.

Esztikének és a helyi Vöröske-
reszt önkénteseinek jó egészséget,
sok erôt és kitartást kívánunk to-
vábbi munkájukhoz.

A szerkesztôség

Véradás 2011. július 14-én 15.30-tól 17.30-ig!

a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban

A véradás menete:
1. Ön megadja személyi adatait a nyilvántartáshoz, kitölt

egy kérdôívet egészségügyi állapotáról. Az adatfelvételhez a
személyi igazolványra és TAJ kártyára feltétlenül szükség
van. (Figyelem! Csak az eredeti TAJ-kártya fogadható el,
fénymásolat nem!)

2. Külföldi állampolgár esetén útlevél és magyar TAJ kár-
tya szükséges (Figyelem! Csak az eredeti TAJ-kártya fogad-
ható el, fénymásolat nem!).

3. Elfogyaszt egy-két pohár innivalót, hogy a leadandó fo-
lyadékot elôre pótolja szervezetében.

4. Laboratóriumi és orvosi kivizsgálás következik.
5. Kényelmesen elhelyezkedik a vérvételi ágyon. A steril

vérvételi zsákba 5 perc alatt leveszik a vért. Még 5 perc pi-
henô!

Egy régi ígéretnek teszünk

most eleget

Tavaly, a tápiószecsôi Damjanich
Mûvelôdési Ház által meghirdetett
„Kapcsolatok szüleimmel, családom-
mal” megnevezésû vers- és prózaíró
pályázaton Füzi Györgyné Esztike az
„Apám emlékére – Az utolsó vacso-
ra” c. elbeszélésével elsô helyezést
ért el. Akkor tett ígérethez híven most
közöljük a mûvet.

A szerkesztôség
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Egy kiállítás képei

AAzz
ember a szépre mindig fogékony. A szépség pe-
dig, sokféle. Felfedezhetjük a zenében, iroda-
lomban, a természetben, és nem utolsósorban az

emberben. Az ember önön sorsával, megnyilvánulásaival,
sokszor csupán a puszta létével, megjelenésével a szépség ki-
apadhatatlan, és esetenként megismételhetetlen forrása lehet.
Ez a szépség megörökítésre méltó. Megörökíteni is sokféle
módon lehet. A vizuális mûvészeti ágak közül a festészet az,
amely a színek, formák, árnyalatok
széles skáláját felhasználva, a mûvet
létrehozó mûvész sajátos, egyéni lá-
tásmódján át úgy formálja át a valósá-
gos látványt, hogy annak esztétikai
értékei megsokszorozódnak. Ehhez
persze különös képesség, nagy tehet-
ség és a mû választott tárgya iránti
vonzódás szükséges.

Fegyó Béla festômûvész és mûvé-
szetpedagógus, - akinek május 10 - én
nyílt kiállítása a Szabó Magda
Könyvtár és Közösségi Házban ezer
szállal kötôdik kistérségünkhöz, külö-
nösképpen Gyál városához, és ezt
büszkén mondhatjuk hozzánk is, mint
a településünkön mûködô képzômû-
vész kör mestere, mentora – minde-
zekkel rendelkezik. 

Fegyó Béla Ráckevén született
1943 november 27 - én, abban a városkában, amelyet Loson-
ci Miklós mûvészettörténész úgy jellemez a Hevesi Napló-
ban néhány évvel ezelôtt megjelent a „Városi Képtár Rácke-
vén” címû írásában, hogy:” Ráckeve összetett mágnes. Vonz
európai értékû, Mátyás korabeli gótikus görögkeleti templo-
mával, a Savoyai-kastély barokk pompájával, Lucas Hildeb-
randt remekmûvével, a Wahner János tervezte, Bauhaus szel-
lemiségû Ady Endre Gimnázium épületével, a benne honos
elsô magyar iskolai képzômûvészeti gyûjteményével, az Ady
Galéria 100 mûtárgyával, vonz nemcsak az Árpád-szoborral,
Sebestyén Artúr hídvámjával, hanem Velence hangulatú víz-
partjával, az Angyali és Kerekzátony szigetekkel, a Duna rin-
gó csöndjével, a fûzfasorral hintett piaccal” 

Itt határozta el, még egészen fiatalon Fegyó Béla, hogy
festô lesz és ezt a fiatalkori álmot makacs kitartással, évtize-
deken át tartó lankadatlan erôfeszítéssel el is érte. Még álta-
lános iskolába járt, ahol egy kiváló rajztanár tanította, Dávid
Margit. Ô figyelt fel a fiatal fiú tehetségére és bíztatta, hogy
csak rajzoljon, fessen. Az akkor 12-13 éves fiú saját maga ál-
tal készített eszközökkel szorgalmasan dolgozott. Egy nyári
vakáció alkalmából ismerkedett meg az akkor szintén fiatal
Bráda Tiborral, azzal a Munkácsy-díjas festômûvésszel, aki
akkor a budapesti Képzômûvészeti Gimnáziumba járt. Az
elsô igazi szakmai fogásokat tôle tanulta és tôle fertôzôdött
meg igazán a festészet iránti vonzalommal. Szorgalmasan ta-
nult, majd a ráckevei Ady Gimnáziumban érettségizett 1963-
ban. A gimnáziumi évek alatt a szigethalmi Csepel Autógyár-
ba járt be egy képzômûvészeti szakkör foglalkozásaira,
amelynek vezetôjétôl, Kocsis László festômûvésztôl is renge-
teget tanult. Érettségi után egy évig itt a gyárban dolgozott a
lemezlakatos mûhelyben, majd felvételt nyert elôször a Bu-
dai Tanítóképzô Fôiskolára, majd annak elvégzése után a
Szegedi Tanárképzô Fôiskolára. Mindezek után következett a
Képzômûvészeti Fôiskola, ahol tanulmányait 1974-ben fe-
jezte be. Mesterei Veres László és Patay László voltak. Ez-
után életének fô irányvonala a festészet, a mûvészi munka,
de a festôi tevékenység mellett több évtizedes kiváló pedagó-
giai munkát is végzett Gyálon. Ez a pedagógiai munka azon-

ban nem esett távol eredeti képzettségétôl, hiszen rajzot és az
ehhez kapcsolódó alapvetô mûvészeti ismereteket oktatott
nagy hozzáértéssel, és türelemmel. Eközben egyre szaporod-
tak a mûvek.

Elsô kiállítása 1972 –ben volt a Ráckevei Árpád Múzeum-
ban és azután egymást követték az egyéni és csoportos kiállí-
tások Budapesttôl – Nagykanizsán át egészen a németországi
Bad Neuanahr-ig. Szinte nincs is olyan magyarországi nagy-

város, ahol képei ne fordultak volna
meg. Vannak köztéri mûvei Rácke-
vén, Kiskunlacházán és Gyálon. A
festményei a ráckevei Árpád Múze-
umban és Ráckevei Képtárban, vala-
mint saját ráckevei Galériájában lát-
hatók. Mûvész, mûvészpedagógusi
munkája elismeréseképpen 2008 –
ban a Pest Megyei Önkormányzat a
Pest Megye Mûvészetéért Díjjal tün-
tette ki.

Festôként, mint ezen a kiállításon
bemutatott tájképek is sugallják, a
ráckevei Dunaág emlékezetben élô
sokszínû vízivilágának, rejtett szépsé-
gû nádasainak avatott, realista ábrázo-
lója. Elég csak a Tél, a Víz, nád, vagy
a Folyópart címû képeit említeni Ezt
a realizmust találjuk meg az általa
festett életképeken, portrékon is. Akár

a mûvész édesapjáról készített Apám címet viselô arcképet,
amely a kiállítási meghívót is díszíti, akár a Mire elég, vagy
az Egy közülünk címû képét nézzük, nem érzünk idealizáló,
szépítô szándékot. Az apa arcképe egy határozott, szilárd, el-
képzeléseihez végsôkig ragaszkodó ember benyomását kelti,
a Mire elég címû képe a mai mindennapokban élô, szûkös,
kevéske pénzét számolgató idôs asszony megdöbbentô (sor-
sát tekintve elkeserítô) portré, Az Egy közülünk riadt tekinte-
tû férfialakja, groteszk testtartásával a félelmet fejezi ki, amit
még fokoz a kép szokatlanul hosszúra nyújtott formátuma,
ahol a keret szinte összenyomja az alakot, mintegy jelezve a
korlátozott, szûk mozgásteret. Az Út vége címû kép megfá-
radt öregje, a beletörôdést, a végsô feladást példázza.
Mennyivel másabb a Don Quijote címû kép, amely a zord,
csak eszményeinek élô lovag méltóságteljes, zárkózott arc-
vonású ábrázolása mellett, a hûséges csatlós, Sancho egész-
séges, ravaszkás paraszti derûjét ábrázolja, mintegy az álom-
világ és a valóság kontrasztjaként. Az ember és tájábrázolás
mellett, kedvence a csendélet, legyen az tárgy, vagy virág-
csendélet. Az Íriszek pompázatos kékségét, a Rózsák égô vö-
rösét, a Napraforgók napsütötte sárgáját mesteri kézzel kelti
életre, de ihletô számára az egyszerû tárgyak halmaza is, ezt
példázza a Fáskosár és a Komód címû festménye. Még
bôven lehetne írni ezekrôl a képekrôl, arról a harminckét
festményrôl, amely a kiállításon helyet kapott, de a szó ke-
vés. Ezt látni kell, ezt látni kellett! És persze hallani kellett
azt a személyes vallomást, amelyet Hevesi István intézmény-
vezetônek a kiállítást megtisztelô látogatók köszöntése után
Hefler Gábor atya, a barát és a tanítvány tett a mûvészbarát
iránti tiszteletrôl és barátságról. Agócsné Polgár Aranka mû-
vészi hegedûjátéka, mint mindig, fokozta ezt az élményt. E
sorok írója pedig, a megnyitó részeként a mûvész életrajzi
adatait és az életpálya fontosabb, meghatározó momentumait
vázolta fel.

Szerencsések voltunk, hogy az életmû egy darabját láthat-
tuk, és megcsodálhattuk ezt a tiszta forrásból táplálkozó tisz-
ta mûvészetet. 

Varga Imre Lajos




