
Gyálon van egy kis csoport, csupa fiatal, akiket egy nagyon ked-
ves, tehetséges színművésznő, Farkas Évi, sok éves áldozatkész 
munkával igazi színházi társulattá formált. Az a szerencse ért 
bennünket, hogy december 11-én, vasárnap délután élvezhet-
tük önfeledt játékukat. A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi 
Házban „minden jegy elkelt” feliratú tábla fogadhatta volna a 
közönséget, ha az előadás nem lett volna ingyenesen látogatható 
minden érdeklődő számára. Meg is telt a terem, egyetlen hely 
sem maradt szabadon, és aki ott volt kellemes élményben része-
sült. Az előadás első részében Móricz Zsigmond három rövid, 
népies hangvételű darabja került előadásra. A Tökmag, egy Pest-
re, cselédsorba került cserfes csitri (Szalai Zsuzsanna), és az őt 
meglátogató, naiv falusi udvarlójának (Hegyesi Richárd) pergő 
ritmusú évődése. A Dufla pofon igazán „csattanós” története a 
két főszereplő Feri (Kékesi Tibor) és Mari (Nagy Enikő) esküvő-
jén játszódik.
Szerelem, féltékenység, összeveszés, tettlegesség, majd az azt 
követő édes kibékülés a témája a darabnak. A megjelenő bo-
szorkány (Szélyes Mónika) és András bácsi (Molnár Dávid), 
valamint a násznép egy-egy érdekes, népéletből ellesett figurá-
ja, megnyilvánulásaikkal a szerelmes, ám féltékeny férjet egyre 
jobban feltüzelik, míg végül elcsattan az a „dufla pofon”. Végül 
azonban a félreértéseknek végeszakad, és boldogan borulnak 
egymás nyakába. A Dánosné egy vidám történet arról, hogy az 
életrevaló menyecske (Csőszi Alexandra) hogyan leckézteti meg 
részint féltékeny férjét Dános gazdát (Kárpáti Balázs), és három, 
biztos kalandban reménykedő legényt (Hegyesi Richard, Molnár 
Dávid, Kékesi Tibor), akik megjelennek a menyecskénél, hogy 
udvarlásuk gyümölcsét leszakasszák. A legények megszégye-
nülve távoznak, és Dános gazda nyugodt lehet felesége hűsége 
felől. Az előadás második részében Szigeti József: A becsületszó 
című, 1800-as évek közepén játszódó, kosztümös darabja került 
színre a teljes társulat részvételével. Félreértések, ármánykodás, 
ártatlanság, szerelem, komikus helyzetek, komikus dialógusok 
hosszú sora után, végül minden megoldódik. Az eddig lump, 
könnyelmű főhős megígéri, hogy megjavul, miután elnyeri zord 
nagybátyja bájos gyámleányának kezét és szerelmét, és persze 
vele együtt a nagybácsi bocsánatát is. Az ármánykodó nevelő-
nő elnyeri méltó büntetését, és a buzgó barát, belátva példaképe, 
Lavater filozófiájának ebben az esetben nyilvánvaló csődjét, egy 
kicsit megszégyenül.
A fiúk és lányok egyaránt remekül, oldottan játszottak, igazi 
színházi élményt nyújtottak, dacára annak a szűkös térnek, ami 
itt a színpadot jelentette. Erről, azt hiszem mindenkit meggyőz 
az a néhány kép, amely az előadásról készült a cikk melléklete-
ként. Gyál városa szerencsés, hogy magáénak tudhatja a társu-
latot, és annak hívatott vezetőjét, Farkas Évi színművészt.

 Varga Imre Lajos
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Kedves Szülők, Nagyszülők, Ovisok, Iskolások, Nyugdíjasok! 
Kedves falunk Lakói!

Sokan értesültek róla, hogy 9 éves kislányunknak, Dominikának kopo-
nyacsont-pótlásra (implantátum) van szüksége, melynek ára 1.000.000.-Ft 
(Ha csak az egyik oldalon kell cserélni!). Ennek az összegnek a gyűjtésé-
ben segítettek nekünk.
Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak a kedves embereknek, akik a 
szervezésben részt vettek. Azoknak a gyerekeknek és felnőtteknek, akik 
felléptek és ott voltak a jótékonysági műsoron! És nem utolsó sorban sze-
retnénk megköszönni azoknak a kedves embereknek, akik adományaik-
kal hozzásegítették, hogy Dominikának meg legyen a műtétre való, és ez 
által teljes életet élhessen.
Nagyon jó érzés, hogy egy olyan faluban élhetünk, ahol összefognak az 
emberek! Köszönjük!
A teljesség igénye nélkül mondunk köszönetet:
−  Az iskolának, Tamás Péternének, az SZMK vezetőjének és Matisz 

Zsolt iskolaigazgatónak,
− Dobos Krisztinának, a népművészet ifjú mesterének,
− Fehér Anna gyöngyfűző mesternek,
−  Gergely Mihálynénak, Durkó Évának, Kalas Bélánénak és Tancsik 

Lászlóné, amatőr festőművészeknek.
−  Nagy Jánosnak, aki a sportbálon járult hozzá a jótékonykodáshoz.
−  Köszönet az Adventi vásár árusítóinak és vásárlóinak. A termékek készí-

tőinek, az osztályoknak, szakköröknek, önkormányzatnak, a katolikus 
egyháznak és Koós Nórinak.

Nagyon köszönjük a december 17-ei jótékonysági műsor minden részt-
vevőjének.
−  A nyugdíjasoknak a büfét, ahol a saját készítésű, finom süteményeiket 

árusították Dominika gyógyulásáért.
−  Tamás Tamásnak és Editnek, hogy hozzájárultak az üzletükben a 

gyűjtődoboz elhelyezéséhez.
Bocsánat, ha valakit kifelejtettünk, de nagyon-nagyon köszönjük min-
denkinek a segítséget!

Nem szeretnék ünneprontó lenni, de a faluban szárnyra kapott ez a hír: 
„Budaiéknak gyűjteni...a keresztelőn meg cigányzenekar  volt.”
Valóban, október 2-án volt kisfiunk keresztelője, valóban volt egy zenész 
fiú. De a zenész ingyen jött, és ha mi akkor tudjuk, hogy Domit műteni 
kell, akkor nemhogy zenész, de még keresztelő sem lett volna, ugyanis a 
műtétről csak október közepén szereztünk tudomást.
Elnézést, de úgy éreztük, hogy ezt itt le kell írnunk.
Még egyszer köszönjük mindenkinek! Békés, boldog új évet kívánunk!

Budai Dominika és szülei
Fotók: Varga Imre Lajos
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Sztancs János Felsőpakony község polgármesterének  
az Önkormányzatot érintő 2011. évi eseményeiről szóló tájékoztatója.

Az elmúlt esztendőben nehézségeink árán is, de üzemeltetni tudtuk 
fennakadás nélkül intézményrendszerünket (hivatal, iskola, óvoda, 
védőnői szolgálat, könyvtár). Működésük fennakadását előidéző té-
nyező nem merült fel. 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése 566.616.000 Ft volt.  
A költségvetési főösszegből kellett biztosítanunk intézményrend-
szerünk rezsiköltségeinek kiadásait, a szükséges működési eszkö-
zök beszerzését, felújítását. Fennakadás nélkül kifizettük az Ön-
kormányzat és intézményrendszer dolgozóinak munkabérét, 
különböző juttatásait. Cafetéria rendszerben étkezési utalványt 
biztosítottunk dolgozóink részére. Jubileumi jutalom kifizetésében 
elmaradás mutatkozik. Épületeink szükséges felújításait csak rész-
ben tudtuk elvégezni. Az óvoda felújítására különös tekintettel az 
alsó szintre és az emeleti rész felének befejezésére anyagi fedeze-
tet nem tudtunk biztosítani, ezért az óvodai férőhely korlátozott 
maradt. A helyi általános iskola megfelelő körülmények között 
biztosította oktatási rendszerét. A szükséges tantermi festése-
ket, karbantartásokat a tanév kezdete előtt a szülők társadalmi 
munkában végezték, melyért ezúton is köszönetet mondunk. Az 
egészségügyi feladatok ellátása annak ellenére, hogy a háziorvos és a 
gyermekorvos egy rendelőhelyiségben felváltva rendel, fennakadás 
nem mutatkozott. A fogászati rendelés is üzemelt. A közösségi ház 
megfelelő szolgáltatásokkal egész évben a lakosság rendelkezésére 
állt. Az önkormányzatunkhoz érkezett segély kérelmek és a rászoru-
lók kifizetésének támogatása a költségvetés és a törvényi lehetőségek 
figyelembe vételével jónak mondható. 

Az önkormányzat személyi felépítésében változás történt, új 
jegyző került a törvényesség élére. Az önkormányzat állományá-
ból kikerült kollegák megüresedett helyét betöltöttük, jelenleg a 
hivatalban 12 fő köztisztviselő dolgozik. 

Az önkormányzat személyi állományának az ügyek intézéséhez vég-
zettségük és a lakossághoz történő hozzáállásuk jónak mondható. 
Igyekszünk intézményrendszerünk irányítását szaktudásunk segít-
ségével elősegíteni, és a lakosság ügyeit a törvényi szempontok figye-
lembevételével határidőn belül a lakosság megelégedésére elvégezni. 

Szíves elnézést kérek a Vasút utcai lakópark lakóitól, hogy a megfe-
lelő életkörülményeik kialakítását célzó közvilágítási rendszer, úthá-
lózat, csapadék-vízelvezető rendszer, és a csatornahálózat befejezése 
mind a mai napig nem került rendezésre.  Ezen munkálatokat a tel-
kek értékesítésekor a 2010 előtti önkormányzati vezetésnek kellett 
volna megoldani. Lehetőségeink figyelembe vételével szakaszosan 
igyekszünk elvégezni a hiányosságokat. 

A 2010-es választásokat követően örökölt tartozásaink: környe-
zetvédelmi bírság; az illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt 
pályázat elszámolása nem megfelelő volt, ezért visszafizetési kötele-
zettségünk keletkezik; a bázis átadásakor a nem megfelelően átvett 
elektromos mérő miatt vitatott tízmilliós kiszabott bírság peresí-
tése folyik; a bázis értékesítése miatt, ami nem jött létre, több mint 
félmillió forint kifizetését kellett eszközölnünk; a főépítészi mun-
kakör vitatott ellátása miatt szintén mintegy félmillió forint  kifi-
zetés keletkezett; a Humánszolg Bt.-vel a volt polgármesterasszony 
által megkötött megbízási szerződés, melyet a képviselő-testület 
nem hagyott jóvá, ennek ellenére az általa leigazolt számlák miatt 
jelentős többletkiadásunk keletkezett; a bázis ki nem fizetett bérleti 

díjából több millió forint nyilvántartott tartozás áll fenn; a „Kert-
város” Gyáli Kistérségi Társulásnak, mintegy 16 millió forintos 
tartozásunk áll fenn (ellátandó feladataik: családsegítés és gyermek-
jólét, házi segítségnyújtás, logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás); 
Viziközmű Társulat, amely a csapadékelvezető árok és az úthálózat 
kivitelezésére jött létre, szintén a nemfizetés miatt, mintegy 200 mil-
lió forint tartozás áll fenn; hitelállományunk az úthálózat kivitelezé-
se miatt mintegy 406 millió forint; kötvény kibocsájtásból származó 
hitelállományunk (svájci frank) 590 millió forint, továbbá 50 millió 
forint beruházási hitel és 50 millió forint likvidhitel. 

Költségvetésünket jelentős mértékben csökkenti, hogy a hitelállo-
mány miatt mintegy 60 millió forint tőke és kamattartozási kötele-
zettségünknek kell eleget tenni minden évben. 

A felvett hitelállományunk miatt az összes építési telekre jelzálog 
van bejegyezve, továbbá a volt honvédségi bázis is jelzálog alatt 
áll. A választások előtti időszakra mondható rossz és felelőtlen gaz-
dálkodás okozta az önkormányzat ily nagymértékű eladósodását. 
Ezért minden erőfeszítésünk és hatékony, takarékos gazdálkodá-
sunk ellenére is hosszú évek kellenek az önkormányzat tartozásának 
leküzdésére és életben maradásának fenntartására. A Belügyminisz-
tériumtól kért segítségünk hatására 6,5 millió forint támogatást és 
12 millió forint kamattámogatást kaptunk költségvetésünk kiegé-
szítésére.
 
A Felsőpakonyi Önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező 
KÖVÜZ Nonprofit Kft., amely a víz- és csatornarendszert üzemel-
teti, a cégvezető személyében változás állt be és ezt követően fény 
derült a nem megfelelő gazdálkodásra, továbbá a karbantartások 
és az üzemeltetés során is elmaradás mutatkozott. A kft. új ügyve-
zetőjével történő megbeszélést követően a fenti hiányosságok meg-
szüntetése és az üzemeltetés terén történő változtatások a cég ered-
ményessége szempontjából folyamatosan történnek.

A 2012. évre az önkormányzat részére jutó normatív támogatá-
sok emelkedő tendenciát nem mutatnak, csökkenő tendenciát 
igen. A segélyek pénzbeli juttatására fordított összeg és az önkor-
mányzat részére járó személyi jövedelemadó része is nagymér-
tékben csökken. 

A fent leírtak figyelembe vételével 2012. évre félelemmel tekintve, 
de bizakodással megpróbáljuk túlélni az idei esztendőt, üzemel-
tetve intézmény-rendszerünket és a település feladatait ellátó ön-
kormányzati rendszert. 

Megköszönöm az eddigi és az ezt követő bizalmukat, ígérve hogy 
a képviselő-testülettel takarékos gazdálkodással a település fenn-
tartását és a lehetőség szerinti fejlődését szem előtt tartva mun-
kálkodunk.

MINDEN KEDVES FELSŐPAKONYI LAKOSNAK EREDMÉ-
NYES, BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT MINDEN DOLGOZÓJA 
NEVÉBEN! 

Sztancs János s.k.
polgármester
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Kivonat a 2011. november 30-án, 18:00 órakor  
megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről:

■       A KÖVÜZ Nonprofit Kft. elvégezte a 2012. évre vonatkozó 
előzetes közüzemi díjkalkulációt, melyet a hatósági ármeg-
állapítás során testületünk figyelembe vett. A díjkalkuláció a 
szolgáltató társaság 2011. 01.01.- 2011.09.30. között jelentke-
ző havi nettó kiadásai és bevételei alapján készült. 2012. évi 
tervezett ivóvízfogyasztás 149.250 m3/év, ebből veszteség 20 
%/év, a számítások alapja tehát 119.400 m3/év. Az éves vesz-
teség a technológiai veszteségből, a vízhálózat öblítéséből, 
közkúthasználatból adódik. Az előttünk álló évre tervezett 
szennyvíz mennyisége 115.200 m3/év. A nyári időszakban 
2012.05.01-től – 2012.09.30-ig 10% locsolási kedvezmény 
került megállapításra. A díjkalkulációt Czinege István ügy-
vezető terjesztette a képviselő-testület elé, melyet testületünk 
megtárgyalt, és az abban foglaltakat határozatával elfogadta. 
Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a település közigazgatási területén a 2012. 
évi víz - és csatornaszolgáltatási díjakat nem emeli, azokat a 
2011. évi elfogadott díjtételek szintjén tartja meg. Emelkedés 
csak az ÁFA 27%-ra történő emeléséből adódik. Az elfoga-
dott díjtételek a következők: 

           – Lakossági ivóvíz díja: 222 Ft+ÁFA=281,94 Ft/m3

           – Lakossági csatorna díja: 309 Ft+ÁFA=392,43 Ft/m3

           – Közületi víz díja: 467 Ft+ÁFA=593,09 Ft/m3

           – Közületi csatorna díja: 547 Ft+ÁFA=694,69 Ft/m3

■        A képviselő-testület megtárgyalta, majd elfogadta az önkor-
mányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról készített beszá-
molót, amely a következő fontosabb pontokat tartalmazta. 
Felsőpakony község önkormányzatának 2011. három ne-
gyed évi bevételei 298.901ezer Ft-on, kiadásai 276.497ezer 
Ft-on teljesültek. Az önkormányzat bevételei között jelen-
tősebb összeget képviselnek az állami támogatások, melyek 
magukba foglalják, az önkormányzat által kötelezően ellá-
tandó feladatok támogatását (időarányosan), valamint a fo-
lyamatosan igényelt segélyek állami részét. Az önkormány-
zat bevételeit képezik még a helyi adókból származó bevé-
telek. Az építményadóból származó, eredetileg 10.000ezer 
Ft-ra előirányzott bevétel 7.825ezer Ft-on teljesült. Az 
iparűzési adó tekintetében a tervezett 50.000ezer forintos 
bevétel 49.040ezer forinton realizálódott. A gépjárműadó-
nál betervezett 30.000ezer Ft bevételből csupán 23.350ezer 
forint folyt be az önkormányzathoz. A pótlékokból szárma-
zó bevételeink 210ezer forinttal maradtak el a tervezettől, 
így 790ezer forinton teljesültek. Fentieken kívül bevétel re-
alizált még az önkormányzat bérlet díjból, térítési díjakból, 
lakbér bevételből. Felhalmozási bevételekből (telek és gép-
kocsi eladás) 16.169ezer forint bevétel keletkezett, azonban 
ezek nagyságrendje nem jelentős, főként az eredeti elő-
irányzathoz képest. 2011. évi kiadások alakulása: a kiadá-
sok 94,8%-át a működési kiadások tették ki, amelyek ma-
gukba foglalják a személyi juttatásokat (46,8%), járulékokat 
(12,5%), dologi kiadásokat (33,2%), pénzeszköz átadásokat 
(2%), segélyezést (5,5%). A kiadások 5,2%-át a felhalmozási 
kiadások tették, mely kiadások az intézmények biztonságos 
működéshez szükséges beszerzéseket, illetve a folyamatban 
lévő iskola beruházás érdekében kifizetett megvalósítható-
sági tanulmányterv beszerzését foglalja magába. A beszá-
molót Némedi Erika, pénzügyi vezető készítette. 

■        Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, vala-
mint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Korm. rendelet 28. §-ban foglalt előírások alap-
ján az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 
a képviselő-testület elé került megtárgyalásra. A koncep-
ció tartalmára, formájára, mélységére vonatkozóan nincs 
kötelező érvényű előírás.  A koncepciónak lényegében az 
elképzelések nagyvonalú megfogalmazását és az elérni kí-
vánt célok meghatározását kell kielégítenie. Ugyanakkor a 
költségvetési koncepció a költségvetési terv első „olvasatát”, 
első fordulóban történő megtárgyalását is jelentheti. Már a 
koncepció készítés szakaszában biztosítani kell azt is, hogy 
az alapellátást nyújtó intézmények és kötelezően ellátandó 
feladatok zavartalan működtetéséhez szükséges források 
rendelkezésre álljanak. Fejlesztésre előirányzat csak a mű-
ködési feltételek biztosítása után tervezhető. Testületünk 
az adott körülményeket szem előtt tartva, hosszas tárgyalás 
után elfogadta a 2012. évre vonatkozó költségvetési kon-
cepciót. 

■        Az önkormányzat költségvetési egyensúlyának megterem-
tése, és a szűkös anyagi helyzetre való tekintettel szükséges 
a bevételek növelése, valamint át kell tekinteni kiadások 
csökkentésének lehetőségeit is. A bevételek növelésének 
egyik eszköze a helyi adókból származó bevételek emelése. 
A helyi adókról szóló törvényben az önkormányzat maxi-
mum 2%-ban állapíthatja meg az iparűzési adó mértékét. 
Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a helyi adókról szóló – többször módosított – 1990. 
évi C. törvény (Htv.) 1. §-ában, 39/C. §-ában és a 43. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi iparűzé-
si adóról szóló rendeletet módosítja: Az állandó jelleggel 
végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 
az adóalap 1,8%-a. A rendelet 2012. január 1-től lépett ér-
vénybe. 

■        A képviselő-testület döntése értelmében, a már korábban 
jóváhagyott 106/2011 (VII.25) számú Kt. határozatát (az 
ócsai szennyvíztisztítómű műszaki állapotának felülvizsgá-
lata) kiegészíti, így a műszaki felülvizsgálaton túl egy füg-
getlen könyvvizsgálóval történő átvilágítást is szorgalmaz. 
Az Ócsa és Társai Nonprofit Kft. által üzemeltetett, Ócsa, 
Inárcs, Felsőpakony közös tulajdonában lévő szennyvíz-
tisztító telep vonatkozásában tehát településünk képvise-
lő-testülete csatlakozik Inárcs község önkormányzata által 
meghozott határozathoz, amely határozat szintén a vizsgá-
latok elrendelésére irányul, az ehhez szükséges pénzügyi 
forrás közös költségviselése mellett. A vizsgálatok elvégzé-
sére azért van szükség, hogy a tulajdonos önkormányzatok 
pontos és részletes képet kapjanak a tisztítótelep műszaki és 
gazdasági helyzetéről. 

■        Dobosné Kerepeczki Mária óvodavezető kéréssel fordult 
képviselő-testületünkhöz. Kérésében előadta, hogy a Me-
sevár Napközi Otthonos Óvoda részére egy saját honlapot 
szeretne létrehozni, amely a jelenleginél hatékonyabban 
működne, az önkormányzat hivatalos domain címével 
(http://ovoda.felsopakony.hu). Testületünk a kérésnek 
helyt adott.

■        A Herman Ottó Általános Iskola épületenergetikai korsze-
rűsítéséhez kapcsolódó beruházás műszaki ellenőri tevé-
kenységeinek elvégzése a projekt megvalósítása során szük-
ségszerű. Az előírt műszaki feltételek maradéktalan teljesü-
lése érdekében szakértő, mérnöki tevékenységet végző cég 
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felügyeli az építési projekt folyamatát. Önkormányzatunk 
három olyan cégtől kért árajánlatot, akik alkalmasak a ki-
jelölt feladatok ellátására. A három cég közül a képviselő-
testület a legkedvezőbb árajánlatot tevőt választotta ki, így 
a műszaki ellenőri tevékenységet az M.CS. 93 Bt. látja el.

Kivonat a 2011. december 14-én, 7:00 órakor  
megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről:

■        A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola komplex 
épületenergetikai korszerűsítése elnevezésű projekt épí-
tési munkálatainak elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárás 
lezárásra került, az ajánlattételi felhívásra három ajánlat 
érkezett. A beérkezett ajánlatokat a képviselő-testület ál-
tal felállított Bíráló Bizottság tárgyalta. A testület a győz-
tes kiválasztásánál figyelembe vette a bírálat során készült 
jegyzőkönyvben rögzítetteket, melyek értelmében az építé-
si beruházás kivitelezésének jogát a GOMÉP Ipari és Ke-
reskedelmi Kft. nyerte el. A bírálati szempontok a vállalási 
díjat helyezték előtérbe, a nyertes cég tette a legkedvezőbb 
árajánlatot a műszaki dokumentációban meghatározott 
munkálatokra. 

■        A fent említett építési beruházás részét képzi az általános 
iskola főépületében lévő szolgálati lakás, amely szintén kor-
szerűsítésre kerül, azonban az elnyert pályázat nem biztosít 
forrást ennek felújítására, ezt önkormányzatunknak saját 
erőből kell finanszíroznia.  A két  projekt finanszírozásban 
független egymástól, azonban egymásnak elválaszthatatlan 
részét képezik. A szolgálati lakás munkálatainak elvégzé-
sére szintén közbeszerzési eljárás került kiírásra, melynek 
eredményképpen három ajánlat került a bíráló bizottság 
elé. A már említett költséghatékonysági szempontokat 
szem előtt tartva a legkedvezőbb árajánlatot adó cég nyerte 
el a munkálatok kivitelezésének jogát. A nyertes cég itt is a 
GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. 

Kivonat a 2011. december 22-én, 16:00 órakor  
megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről:

■        A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. 
§ (6) bekezdése értelmében a képviselő-testületnek a helyi 
önkormányzatra vonatkozóan belső ellenőrzési tervet kell 
alkotnia.  Ennek megfelelően a 2012. évi belső ellenőrzési 
tervre Sztancs János polgármester tett javaslatot, figyelembe 
véve az önkormányzat lehetőségeit és rangsorolva a felada-
tok fontosságát. A belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok 
ellátására az önkormányzat három cégtől kért árajánlatot. 
A beérkezett ajánlatokat a képviselő-testület megtárgyalta, 
ezek közül az EL-SZÁM Kft. került kiválasztásra, mint a 
legkedvezőbb árajánlatot tevő társaság.

■        A képviselő-testület többször tárgyalta a Csecsemővédel-
mi Tanácsadóként és Gyógyszertárként üzemelő épület 
műszaki állapotát. Testületünk minden esetben arra az 
álláspontra jutott, hogy az épület felújítása szükségszerű, 
azonban a munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagi fe-
dezetet önkormányzatunk nem tudja biztosítani. Mivel az 
épület felújítása elengedhetetlen, ezért a következő meg-

oldás került kiválasztásra. Az épületet önkormányzatunk 
értékesíti az eddig is bérlőként üzemeltető Gyógyszertár 
részére, a Csecsemővédelmi Tanácsadó pedig áthelyezésre 
kerül az időközben megüresedett, általános iskola szolgá-
lati lakásába. Az előzetes tárgyalások alkalmával a Gyógy-
szertár vezetősége biztosította önkormányzatunkat arról, 
hogy szándékában áll az épület műszaki és szerkezeti hely-
reállítása, bővítése, hiszen így javíthatják a szolgáltatásuk 
színvonalát, illetve a megnövekedett épületben szélesíthetik 
a gyógyászati termékek kínálatát. A vételár meghatározása 
a jelen ingatlanpiaci viszonyok és az ingatlan állapotának 
figyelembe vételével került megállapításra, amelyet a képvi-
selő-testület véglegesen 7,5 millió forintban állapított meg. 
A meghozott határozat értelmében a polgármester került 
felhatalmazásra az adás-vételi szerződés megkötésére. 

■        A 2012. évi költségvetési koncepció tárgyalása során a 
képviselő-testület egyértelműen azon az állásponton volt, 
hogy a kiadásokat a lehetőségekhez mérten a jelenleginél 
is jobban meg kell faragni. A 2012. évi költségvetés össze-
állítása igen nehéz feladatot fog jelenteni, úgy kell megal-
kotnunk azt, hogy egyik intézményünk se szenvedjen hi-
ányt, ugyanakkor a gyakorlatban is finanszírozható legyen 
mindez. Ezek következtében önkormányzatunk működését 
és a foglalkoztatottak létszámát felülvizsgálja, és megteszi a 
szükséges lépéseket.

Horváth Gergely
alpolgármester

KÖZVILÁGÍTÁS

Tisztelt felsőpakonyi Lakosok! Ezúttal azzal a kéréssel fordu-
lok Önökhöz, hogy a településünk területén észlelt, közvi-
lágítást érintő hibákat (égők kiégése, vezetékszakaszok ide-
iglenes hibája, stb.) NE az Elektromos Műveknek (ELMŰ 
Nyrt.), hanem hivatalunknak jelentsék. Sok esetben azért 
nem lehetséges a hibák rövid időn belül történő kijavítása, 
mert az egyes, ELMŰ részére tett bejelentések nem érkeznek 
meg hozzánk. A hibák elhárítását így nem tudjuk időben el-
rendelni. A bejelentéseket a 06 29/317-131-es telefonszámon 
tehetik meg. A bejelentéskor kérem, adják meg a hiba pontos 
helyét, az utca nevét, házszámot.
Köszönettel:

Horváth Gergely
alpolgármester

TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT,
hogy Felsőpakony községben

 
2012. január 04-től – március 31-ig

 a Magyar Kémény Kft. az 51/1999. (XII.25.) BM rende-
lettel módosított 27/1996. (X.30.) BM rendelet 3-7 §-a 
értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszol-

gáltatás körébe tartozó feladatokat lát el.
 

A Magyar Kémény Kft. alkalmazásában álló dolgozók 
névre szóló, arcképes kitűzőkkel rendelkeznek.
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„A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola komplex épület-
energetikai korszerűsítése” című KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010- 
0308 azonosító számú projekt építési munkáiról
Felsőpakony Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív 
Program támogatási rendszeréhez. 
A pályázat tárgya: Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 
Komplex Épületenergetikai Korszerűsítése.
A pályázat kedvező elbírálása során önkormányzatunkat támo-
gatásban részesítették. A jogszabályok figyelembe vételével 
építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le a 
képviselő-testület. A beérkezett ajánlatok közül a GOMÉP Ipa-
ri és Kereskedelmi Kft. (6050 Lajosmizse, Dózsa György u. 219. 
székhelyű) ajánlata került elfogadásra. A kft. ajánlata volt a leg-
kedvezőbb, műszaki felkészültség szempontjából is. 
A beruházás főbb mennyiségei:
 – Homlokzati nyílászárók cseréje (86 db)
 – Födémszigetelés (1106 m2)
 – Homlokzatszigetelés (864 m2)
 – Lábazatszigetelés (97 m2)
 – Kazáncsere épületgépészeti szerelvényekkel (2 db)
 – Radiátorszelepek termosztatikusra cserélése (78 db)
Az elnyert támogatás összege: 36.811.229 Ft.                      
A beruházás támogatása: 75 %.
A támogatás 85 %-a a Kohéziós Alapból származik:            
  31.289.545 Ft nettó
A támogatás 15 %-a a Központi Költségvetésből származik:   
  5.521.684 Ft nettó

A projekt része az Iskolában lévő szolgálati lakás szigetelése, 
beruházási költsége 1.371.088 Ft nettó összegű, nem támoga-
tott, az Önkormányzat saját forrásából biztosítja a beruházás 
összegét.

A projekt nettó összköltsége: 
megvalósíthatósági tanulmány: 1.450.000 Ft
beruházás, iskola: 36.615.308 Ft
beruházás, szolgálati lakás: 1.371.088 Ft
közbeszerzési eljárás: 600.000 Ft
műszaki ellenőr: 400.000 Ft
tájékoztatás-nyilvánosság: 200.000 Ft
Összesen nettó:                40.636.396 Ft 

A beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátását pályázati 
úton, mint a legjobb ajánlatot tevő az M.CS.93 Bt. (1026 Buda-
pest, Pázsit u. 9.) nyerte el. A műszaki ellenőr feladata, a beruhá-
zás pályázat szerinti kivitelezésének ellenőrzése. 

A vállalkozói szerződés 2011. 12. 28-án történő aláírását kö-
vetően 2011. 12. 29-én a projekt megvalósítása megkezdődött. 

Természetesen az önkormányzat, mint beruházó szintén el-
lenőrizni fogja a műszaki feltételek megvalósítását, eleget tesz 
az elvégzett feladatok számla szerinti kifizetésének és a beruhá-
zás műszaki átadását, átvételét követően elszámol a pályázati 
pénzek felhasználásáról és a műszaki tartalom megvalósításáról.

Sztancs János, Felsőpakony község polgármestere a támo-
gatási szerződés 13. pontjában foglaltaknak megfelelően tesz 
eleget a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségének.

Fontosabb jogszabályváltozások 2012. 01.01-től !!!
•  Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselő-testület módo-
sította a helyi iparűzési adóról szóló 17/2006. (XI.27.) számú rendeletét, 
amely a 2012. adóévtől hatályos. A módosítás az iparűzési adó mértékét 
érinti, azaz „Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó 
évi mértéke az adóalap 1,8 %-a.”

Felhívom az iparűzési adó hatálya alá tartozó adózók figyelmét, hogy a 
2012. évre vonatkozó adóbevallásuk és adó megfizetésük során az adó 
mértékének változására legyenek figyelemmel!

•  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása alapján az első 
fokú közigazgatási hatósági eljárásért – ha e törvény melléklete másként 
nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljá-
rási illeték).
•  A nemdohányzók védelméről szóló törvény értelmében 2012. január 
elsejétől tilos a dohányzás közforgalmú intézményekben - így a szórako-
zó- és vendéglátóhelyeken -, a munkahelyeken, a közösségi közlekedési 
eszközökön és a megállókban, az aluljárókban, a játszótereken, vala-
mint a megállóhelyek és a játszóterek ötméteres környezetében. A helyi 
önkormányzatok további közterületeken is megtilthatják a dohányzást.

Fontos változás, hogy nem jelölhető ki dohányzóhely ezután a közforgal-
mú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, valamint 
a vonatokon sem, így megszűnnek a dohányzókocsik. Dohányzóhelyet 
csak szabad levegőn, a bejárattól öt méterre lehet kijelölni, kivéve azokat 

a vendéglátóhelyeket, ahol erre kizárólag közvetlenül a bejárat előtt van 
lehetőség. Továbbra is rá lehet gyújtani a szabadtéri szórakozóhelyeken és 
a kerthelyiségekben. 

Szabadtéren sem jelölhető ki dohányzóhely közoktatási, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi intézményekben, továbbá egészségügyi szolgáltatónál!

A dohányzási tilalom betartását az ÁNTSZ ellenőrzi, megsértése esetén 
egészségvédelmi bírságot szab ki. A bírságolás három hónap türelmi idő 
után 2012 áprilisában kezdődik. Ekkortól a népegészségügyi szakigaz-
gatási szervek magánszemélyek esetében 50 ezer forintig, intézmények 
esetében 2,5 millió forintig terjedő bírságot is kiszabhatnak szabályszegés 
esetén.

dr. Kökény Katalin
jegyző

Földtulajdonosok figyelmébe!

A 2011. december 07-én megtartott Üllő és térsége földtulajdonosi közös-
ség gyűlésén elhangzottak értelmében a 2011. évi kifizethető haszonbér-
leti díj összege 75 Ft/ha. A haszonbérleti díj kifizetésének időpontja 2012. 
március 05, hétfő de. 9-12 óra és 2012. március 06, kedd du. 13-16 óra, 
helyszíne Üllő, Dóra Major. A kifizetés feltétele, hogy a tulajdonos hiteles 
tulajdoni lappal igazolja a földtulajdonát.

TÁJÉKOZTATÁS
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Lezárult a támogatott képzési projekt az .A.S.A. Magyarország Kft.-nél. 
87 munkavállaló oktatása indult el az idén és zárult le nemrégiben 
az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott munkahely-
megtartó 13 tanfolyam során. A cégünknél felhalmozott szaktudás 
ezzel jelentősen gyarapodott, és tudásukkal a dolgozóink saját 
munkaerő-piaci helyzetükön is sokat javíthatnak.

A munkatársak képzése mindig is kiemelt terület volt az .A.S.A.-nál, de 
az idén a TÁMOP projekt keretében tömegesen képezhették magukat 
munkavállalóink.
A képzések többsége szakmai továbbképzés volt, hogy a szigorodó 
jogszabályi előírásokkal folyamatosan lépést tudjanak tartani a mun-
katársak, és munkahelyüket továbbra is megtarthassák, feladatukat 
minél nagyobb szakértelemmel végezhessék. 

A tanfolyamok sokfélék voltak, melyeken többségében fizikai munka-
vállalók vettek részt. A legtöbb speciális hulladékos szakképzés volt, 
mint például a hulladékgyűjtő- és szállító, hulladékválogató- és feldol-
gozó, elektronikai hulladékválogató vagy hulladéktelep-kezelő tanfo-
lyamok, vagy az üzemvitelben ugyancsak nélkülözhetetlen emelőgép-
kezelő, C és E kategóriás gépkocsivezetői jogosítvány megszerzésére 
irányuló képzések.

A projekt sarokszámai:
 –  a támogatás több mint 40 millió forintnyi összegéből 
 –  13 tanfolyam került megszervezésre, amelyen
 –  87 munkavállaló vett részt, és 
 –  új képzettségüket összesen 127 oklevél tanúsítja.

127 oklevél a magyar .A.S.A.-munkatársaknak

Településünkön lévő  
szervezetek, amelyeknek 
adója 1%-át juttathatja.  
Köszönjük a segítséget!

Felsőpakony Jövőjéért  
Egyesület 

  Adószám: 18699337-1-13
Felsőpakonyi Lurkók  

Nagycsaládos Egyesülete 
  Adószám: 18685097-1-13

Darumadár Nyugdíjas Egyesület 
  Adószám: 18701610-1-13

Pakonyi Palánták Közalapítvány 
  Adószám: 18694150-1-13 

(Mesevár Napközi-otthonos 
Óvoda)

Egyenlő Esélyt Közalapítvány 
  Adószám: 18676556-1-13 

(Herman Ottó Általános Iskola)
Felsőpakony KSE

  Adószám: 18675634-1-13

Adó 1%
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Az előttünk álló esztendő egyik legnagyobb kérdése lehet, hogy a 
vasúti pénztár marad-e? Sokat lehetett hallani a tavalyi évben, hogy 
felmérik az igényeket, és esetleg egy új váróterem kerülhet megépí-
tésre. Ezek a kérdések lesznek a fő témái a pénztár üzemeltetési veze-
tőjével, Barcza Lajossal készített beszélgetésünknek.

1.  Miért vállalta el a pénztár vezetését, mi ösztönzi munkája során?
Elsősorban szakmai tudásom és utasbarát hozzáállásom miatt kap-
hattam meg a pénztár vezetői feladatait. Másodsorban mindenképp 
olyan egyéniséget kerestek, aki ismeri az itteni igényeket és utazási 
szokásokat. Ezt az akadályt forgalmista múltamnak köszönhetően 
egyedüliként tudtam átugrani. Számomra mindig első az utas, le-
gyen szó menetrendről, nyaralás megtervezéséről Ádándra, vagy 
épp a táskáját kell megtalálni valakinek. Szerintem minden problé-
ma jobban kezelhető helyi ismeretségre és kapcsolatokra építve. A 
munkaerő kiválasztásnál is ez volt a döntő számomra. Összegezve, 
szeretem csinálni és nem a pénz motivál. Szerintem ilyen kis össze-
gért senki nem vállalná, ez inkább a szakmai előrelépésem egyik pil-
lére lehet, és a tapasztalatszerzés is nagy előnye ennek a munkának.

2.  Milyen kezdeti nehézségek adódtak a pénztár nyitásakor?
Abból akadt bőven. A legnagyobb gondot a munkaerő kiválasztás 
és a pénztárhelység megoldása okozta. Az alkalmazott kiválasztásá-
nál a kommunikációs csatorna hiánya okozott problémát. Egy ilyen 
kis településen nehéz hatékonyan hirdetni és „idegenként” kiválasz-
tani a megfelelő jelentkezőt, de mint látják sikerült, és úgy tűnik tény-
leg a legalkalmasabb jelöltet találtam meg, beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket. Egy, a munkához szükséges képzés elvégzésével a MÁV 
szakmai elvárásainak is maradéktalanul megfelel. A pénztár helyé-
nek kiválasztása már sokkal nagyobb gondot okozott. Ebben a helyi 
önkormányzat hozta meg a végső döntést, természetesen szakmai 
szempontokban kikérték a véleményem, és több alkalommal is a 
helyszínen tartottunk szemlét. A végleges hely eldöntésében a helyi 
képviselők döntése került elfogadásra.

3.  Olyannak képzelte az utasforgalmat és a bevételt, amilyen valójá-
ban?
Nagyjából tudtuk mire számíthatunk, de azért vannak eltérések a ko-
rábbi statisztikáinkhoz képest. Az utasok száma szinte azonos min-
den hónapban. A bevételeken meglátszik minden munkaszüneti 
nap, hosszabb ünnep és hétvége. A lakosságban még nem alakult ki 
a helyi vásárlási lehetőség kihasználása. Meg kell tudniuk és szokni-
uk, hogy Ők a mozgatói a fejlesztéseknek és az esetleges beruházá-
soknak. Sajnos, ha máshol veszik meg a bérleteiket és jegyeiket, ak-
kor rontják a mi jegypénztárunk átlagát. Tudni kell, hogy a MÁV Start 
Zrt. egy esetleges beruházási projekt (váróterem) elbírálásánál első 
körben vizsgálja az adott állomáson eladott jegyek, bérletek számát. 
Ha a jegyeladásokból készített központi statisztika nem jelez elegen-
dő számú utast egy ilyen beruházás megvalósításához, valószínűleg 
elutasításra kerül az Önkormányzat kérése az új, korszerű váróterem 
létesítése kapcsán. Ezúton kérnék mindenkit, hogy ha teheti, akkor 
vásároljon helyben, ezzel is segítve a munkahelymegtartást, és a 
jegyeladásokból készülő központi statisztika képének javítását.
Amennyiben az eladások tükrözik az új váróterem megépítésének 
szükségességét és a vasút vezetői látják az Önkormányzat ez irányú 
törekvéseit, valósággá válhat az utazóközönség megelégedettségét 

szolgáló építmény. Az Önkormányzat részéről azt tapasztalom, hogy 
jó úton járnak, Horváth Gergely alpolgármester úrral karöltve, levél-
ben kerestük fel a szolgáltató vasúttársaságot, válaszukban egyér-
telműen kiálltak szándékunk mellett, reméljük a gyakorlatban is így 
tesznek majd. Tudom, elcsépelt mondatnak tűnhet, de ez mindany-
nyiunk jól felfogott érdeke. 
Tisztelettel megkérem tehát a diákokat, munkába járókat és min-
denkit, aki igénybe veszi a szolgáltatást, hogy segítsék elő a település 
vasúthoz kapcsolódó fejlődését. Jegyeiket, bérleteiket váltsák meg a 
helyi jegypénztárban, mutassuk meg, hogy igenis sokan vagyunk itt 
Felsőpakonyon és igényünk van a magasabb szintű szolgáltatásra. 

4. Számíthatnak-e konkrét fejlesztésre az itt élők?
Ebben a kérdésben nem egészen vagyok illetékes, de információim 
szerint 2013-ban a Kőbánya-Kispest – Dabas vasútvonal fejleszté-
se megkezdődik. Pálya- és ingatlanfejlesztés is tervezve van, hogy 
ezek mit takarnak a gyakorlatban, arról nem vagyok jogosult nyilat-
kozni. Mint ahogy már említettem az ingatlanfejlesztésre történtek 
kezdeményezések az Önkormányzat részéről és az én részemről is, 
de ezekből egyelőre a „fémházikó” festése látható. Ígéretet kaptam 
a jelenlegi váró teljes lábazati részének cseréjére és a még meglévő 
esőbeálló újbóli beüvegezésére is. Korábbi, nem hivatalos informá-
ciók alapján, a kellő forgalom megléte esetén várható váróterem és 
utas-tájékoztató hangosbemondó kiépítése, azonban ezek eddig 
csak a szavak és mondatok szintjén léteznek, remélem, hogy ezen 
tervekkel hamarosan papíralapon is találkozhatunk. 

5. Mi volt a legkedvesebb élménye idáig a pénztárban?
Nincs legkedvesebb. A törzsutasaink mind kedvesek, és mi is igyek-
szünk azok lenni. Ami talán a legkedvesebbnek mondható, és nap 
mint nap találkozunk vele az az, amikor előre kész az utasok jegye, 
bérlete anélkül, hogy meg  kellene szólalniuk. Sokszor csak egy „szo-
kásosat kérek szépen” hangzik el, ebből mi már tudjuk a kedves utas 
célállomását, és szerintem ez jó dolog. Ilyenkor sokan meglepődnek, 
de szerintem ez egy ilyen kis pénztárban természetes, nagyobb állo-
máson már egy perc múlva nem is emlékeznek az emberre. Ami szá-
momra meglepő volt, az a karácsonyi nyereményjáték nyerteseinek 
kiértesítése, öröme. Az egyik nyertes boldogan újságolta, hogy neki 
mennyi jó tapasztalata van a MÁV-val: pár éve elhagyta a női táskáját, 
és az ócsai forgalmista hozta vissza neki személyesen. Hát azt hittem 
a szavam is eláll, hiszen jómagam hoztam vissza évekkel ezelőtt egy 
táskát, és rövid beszélgetés után kiderült, egy esetről beszélünk. Kicsi 
a világ, szokták volt mondani…

6. Negatív tapasztalatai, rossz emlékei is vannak?
Nincs. Munkánkkal igyekszünk a panaszokat és konfliktusokat is ba-
rátságosan kezelni. Járatkimaradásokra, késésekre és kevés kocsira 
sok panasz volt, de ezeket nem mi kaptuk személy szerint, hanem a 
vasúttársaság. Igyekeztünk összekovácsolni a bajban, késésben lévő 
embereket. Próbáljuk közös képviseletre, összefogásra biztatni Őket. 
Sikerrel.
Belátták, hogy összefogással, kulturált panasztétellel könnyebb 
mindent elintézni, megoldani. Reméljük vásárlási szokásaikban is 
igyekeznek majd helyben vásárló közösséget kialakítani. Tőlünk 
még nem tudtak olyat kérni, amit nem teljesítettünk, természetesen 
mindezt a lehetőségeinkhez mérten.

Beszélgetés a településünkön működő  
MÁV Jegypénztár üzemeltetőjével.
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7. A változó világ stresszel jár. Mennyire befolyásolja életét?
A túlzott stressz félelmetes és árthat! A stresszes gyerek 
és felnőtt nem tud jól teljesíteni. A stressz engem sem 
kerül el, de tudom, a lelki egészségemre kell a legjobban 
vigyázni. Ebben az én „testőreim” vannak segítségemre: 
derűlátás, barátság, segíteni akarás, humor. A munkám 
minden apró örömét értékelem, igyekszem a mát jól 
megélni, mert a tegnap már történelem, a holnap még 
csak álom. 

8. Mit ért segíteni akaráson, vannak konkrét esetei a telepü-
lésen?
Igen vannak, és mindig igyekszem keresni a támoga-
tás lehetőségét. A közelmúltban saját finanszírozásból 
felajánlottam a 2012-es tanév végéig két rászoruló csa-
ládnak, hogy kifizetem helyettük 1-1 tanuló gyermek 
részére az iskolába járáshoz szükséges bérleteket. Ezen 
szándékomat jeleztem az Önkormányzat vezetői felé, 
abban kértem a segítségüket, hogy találjuk meg közö-
sen a rászoruló diákokat. A napokban már át is vették 
az első hónapra szóló havi jegyeiket. Szívből remélem, 
hogy valóban segítség ez az érintett családoknak, val-
lom, hogy minden forint számít. A két diák megkeresésé-
ben az alpolgármester úr volt a segítségemre, így végül a 
legmegfelelőbb helyre kerülhettek a bérletek. Hallottam 
Budai Dominika esetéről is, akit szintén szeretnék majd 
támogatni valamilyen formában. Hiszem, hogy nem az 
összeg nagysága a fontos, hanem a segíteni akarás. A 
pénztárban lehetőséget biztosítunk az utazóközönség 
számára egy urna kihelyezésével, és ha a helyi pénztár-
ban vásárolnak jegyet, majd azt utazásuk után pár na-
pon belül visszahozzák a gyűjtő dobozba, akkor minden 
visszahozott jegy után a saját munkabéremből felaján-
lok Dominikának 5 Ft/jegy összeget. 

9. Ha újra választás előtt állna, megint belevágna a pénztár 
vezetésébe?
Mindenképpen, nekem annyi erőt és lelkesedést adott, 
hogy az elmondhatatlan. A rengeteg kihívás, a sok kritika 
eleinte a bliccelők részéről, azok mind ellenerőként hat-
nak, de a szeretet és a kedvesség, amit naponta kapunk 
a fizető utasoktól, az kárpótol és erőt ad. Jó érzés hallani a 
központi megbeszéléseken, hogy Felsőpakony remekel 
a bevételek szempontjából, és a vonal többi települését, 
Ócsa kivételével megelőzi. Jó érzés hallani, hogy beszél-
nek a település vasúti fejlesztésének lehetőségéről. Ezek 
nélkül az eredmények és bevételek nélkül, még mindig 
nem látnák a vasút vezetői, hogy itt komoly igény van a 
kötöttpályás közlekedésre. Büszkeséggel tölt el, hogy én 
vezethetem ezt a pénztárat.

Barcza Úr, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt és 
válaszolt a kérdéseinkre. Kívánunk Önnek sok erőt és 
egészséget a jövőben is. Reméljük hamarosan az új váró 
megépítésének hírével kapcsolatban beszélgethetünk 
el Önnel.
Én is remélem, és köszönöm a megkeresést. Magam és a 
MÁV Start Zrt. nevében ezúton is sikerekben gazdag, boldog 
új esztendőt kívánok valamennyi utasnak és felsőpakonyi 
lakosnak. 

VBA

Változás történt a Gyáli Rendőrőrs 
vezetésében. 

Az elmúlt 13 évben parancsnok 
Stupek István r.alezredes Úr áthelye-
zésével megüresedett posztra Danó 
Zoltán r.őrnagy Urat nevezték ki. Őt 
kérdeztük terveiről, céljairól.

Először is engedje meg, hogy gratu-
láljak a kinevezéséhez Úgy tudom, 
hogy Ön korábban sokáig dolgozott 
Gyálon, de a közelmúltban Dabasra 
helyezték át.
Milyen volt visszakerülni Gyálra? 
Egyből elfogadta a kinevezést?

Valóban dolgoztam már Gyálon 2002. 
február 1-től kezdődően 9 éven át vol-
tam itt, előbb mint főnyomozó, majd 
2007. január 1-től mint őrsparancs-
nok-helyettes. Ezt követően 2011. február  1-től kezdődően saját kérésemre –a kedvezőbb 
munkarend miatt- helyeztek át a Dabasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályára, 
ügyeletes tisztnek. Majd amikor az elődöm Stupek István r.alezredes Úr bejelentette távo-
zási szándékát, akkor a kapitányságvezető 2011. október 1-ei hatállyal engem bízott meg a 
Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrőrsének őrsparancsnoki teendőivel. A megbízást 
előzetes egyeztetést követően elfogadtam.

Úgy tudom, hogy Önnek van felsőpakonyi kötődése is. Meséljen erről.
Szüleim Felsőpakony községben telepedtek le az 1970-es évek elején, én itt jártam óvodába, 
majd általános iskolába is. Ezt követően Ócsán érettségiztem a Bolyai János Gimnázium-
ban, majd a Rendőrtiszti Főiskola elvégzését követően megnősültem és ekkor költöztem 
el. Édesapám időközben elhunyt, de édesanyám és húgom jelenleg is a község lakói, így 
gyakran megfordulok a községben magán- és hivatalos jelleggel egyaránt.

Mik a tervei a közeli és a távolabbi jövőt tekintve?
Szeretném az általam megismert állományt együtt tartani, lehetőség szerint a létszámukat 
fejleszteni, a közterületi jelenlétük és intézkedési aktivitásukat fokozni, és ezáltal a lakosság 
biztonságérzetét növelni. Szeretném, ha a Gyáli Rendőrőrs illetékességi terültén - így Felső-
pakony községben is - csökkenne a az elkövetett bűncselekmények száma, és ezzel párhuza-
mosan növekedne az ismerté vált bűnelkövetők száma.

Gyálon, illetve településünkön is működik polgárőrség. Hogyan viszonyul ezekhez a 
szervezetekhez?
Mind a gyáli, mind a felsőpakonyi polgárőrszervezettel a közeljövőben új együttműködési 
megállapodást kíván kötni a kapitányság vezetője. Napi kapcsolatban állok az illetékességi 
területen működő polgárőrségek vezetőivel, szükség és igény esetén a jövőben közös ak-
ciókat kívánok szervezni az ő hathatós közreműködésükkel. Külön öröm számomra,hogy 
a helyi polgárőrség felkarolta és már szinte majdnem teljes egészében meg is valósította, 
az eddig oly nagyon hiányzó körzeti megbízotti iroda kialakítását, melyet egyben polgárőr 
központként is kívánnak üzemeltetni és tudomásom szerint ott 24 órás állandó ügyeletet 
kívánnak létrehozni. Én ebből azt a következtetést vonom le, hogy a falu megbecsüli a kör-
zeti megbízottját, és bízom abban, hogy a lakosság úgy érzi, hogy Bodzán Lajos r.tzls. Úr 
munkájával, hozzáállásával rá is szolgált erre.

Köszönöm, hogy a rendelkezésemre állt. Sok sikert, erőt és kitartás kívánok munkájához.

Rupp Ferenc
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Szeretnénk köszönetet mondani

Hevesi Istvánnak a Szabó Mag-
da Közösségi Ház vezetőjének, 
aki szabadidejét, szaktudását 
felhasználva segítette újsá-
gunk szerkesztését, nyomdai 
előkészítését és grafikai mun-
káival színesítette a lap oldalait. 
Valamint a Hír-S Média Stúdió 
Kft.-nek, akik anyagi felajánlá-
sukkal lehetővé tették, hogy a 
TÖKMAG újság megjelenjen. 
Nélkülük nem tudtuk volna do-
kumentálni , hogy milyen ese-
mények gazdagították a tök-
fesztiválunkat az idei évben is.

Az újság korlátozott példányszá-
ma miatt, aki szeretné elolvasni ezt 
az igényes szerkesztésű lapot, az a 
könyvtárban megteheti.

Köszönettel: Az óvoda dolgozói és a Szülői Szervezet

Aranymese, áhítat, minden szívet átitat
A karácsony mindenki számára különleges ünnep, de talán a 
gyermekek várják a legjobban, minden évben. Az oviban már 
hetekkel az ünnepség előtt elkezdődik a lázas készülődés, a cso-
portok díszítése, a versek, énekek tanulása, és persze ami elma-
radhatatlan, a kívánságlisták megvitatása.
Ezen a napon mindenki még csinosabban érkezik, még jobban 
siet a csoportszobába kis társaihoz, s izgatottan találgatják vajon 
mi lesz a fa alatt, mit is hozott az ovi Jézuskája.
Miután elfogyasztották a tízórait, a csoportok elindulnak a tor-
naterembe, ahol Mária, József és a sok- sok kis angyal, pásztor és 
király várakozik.
Nagy élmény ez minden kisgyermeknek, akár nézőként, akár 
szereplőként vesz részt a betlehemes játékunkban. Köszönettel 
tartozunk ezért Erzsi óvó néninek, aki hosszú évek óta tanítja be 
gyermekeinknek ezt a kis hagyományőrző előadást.
Majd elérkezik a várva várt pillanat, amikor levonulunk az aulá-
ba, ahol a hatalmas, díszes karácsonyfa alatt valahol ott lapul-
nak az ajándékok.
Minden csoport énekel vagy versel a fa körül, a gyerekek csillo-
gó, vágyakozó szemmel nézegetik a csomagokat, melyeket pil-
lanatokon belül birtokba vehetnek és kicsomagolhatnak, s végre 
megkezdődhet a közös játék.
Leírhatatlan, csodálatos látvány ez nekünk, felnőtteknek, akik 
már talán el is felejtettünk önfeledten, együtt örülni.

„Jó néha gyereknek lenni, és mikor lenne jobb, mint karácsonykor, hi-
szen gyermek volt az ünnep fenséges alapítója is.” - Charles Dickens

Ancsa óvó néni

Az év utolsó hónapjai az iskolában

November utolsó vasárnapja az Advent ünnepét hozza el nekünk, és ez 
alkalomból, mint minden évben, Matisz Zsuzsi néni és osztálya adventi 
ajándékokat készítenek. Egy szombati nap alkalmával a kis elsősök, osz-
tályfőnökük és a szülők segítségével sok-sok kedves karácsonyi dísznek 
adtak életet, remek kézügyességükről tanúbizonyságot téve. Köszönet 
érte!

A hónap végén került sor a helyesírási versenyre is, melyet Riegel Ági 
néni és Rozika néni szervezett a felső tagozaton. Decemberben hirdettek 
eredményt, külön az 5-6. illetve a 7-8. évfolyamon. Az első helyezettek 
egy szép, gravírozott tollat kaptak a ’Legjobb helyesíró’ felirattal. A meg-
mérettetés egy helyesírási tesztből és egy tollbamondásból állt. A követ-
kező diákok szerepeltek a legeredményesebben:
5-6. osztály:  1. Matisz Orsolya 6.b
                        2. Sultisz Milán 6.a
                        3. Boldog Éva 5.o.
7-8. osztály:  1. Borbély Anna 7.o.
                        2. Janocsek Rebeka 7.o.
                        3. Tancsik Dóra 8.b
Gratulálunk nekik!

A December hónap az elektronikai hulladékgyűjtéssel indult, de sajnos 
nagyon kevés hulladék érkezett iskolánkba. Több helyen igyekeztünk a la-
kosság tudomására hozni a gyűjtés időpontját, mégis alacsony volt az ide 
érkezett elektronikai eszközök száma, így mindössze 20 000 Ft-ot kaptunk 
értük. Bízunk benne, hogy a jövőben ez a megmozdulás sikeresebb lesz, 
és hasonlóan népszerűvé válik, mint a fém- és papírhulladék gyűjtés. 

Aznap délután került megrendezésre a már régi hagyománynak számító 
Bolhapiac is, ahol adtak-vettek a gyerekek, és reméljük, mindenki kötött 
egy-egy jó üzletet.

December 6-án nem is érkezhetne más az iskolába, mint a Mikulás. Fel 
is bolydult ezen a délelőttön az iskolai élet, hiszen a gyerekek izgatot-
tan várták a Télapót és annak segítőit. Még a felső tagozatosok is az ajtót 
lesték, vajon mikor lép be az idős úr. Minden osztály részesült valamiféle 
ajándékban. Ki csokit, ki csomagot, ki mozijegyet kapott, a gyerekek leg-
nagyobb megelégedésére.

Mósa Zsuzsa néni vezetésével lezajlott a Természettudományi vetélkedő 
is, ahol biológia, kémia, fizika, és matematika tantárgyból összeállított 
kérdésekre kellett válaszolni a résztvevő diákoknak. A következő ered-
mények születtek: 
7. osztály:   1. Borbély Anna
                       2. Vízy Dániel
                       3. Janocsek Rebeka
 8. osztály:  1. Albrecht Róbert
                       2. Láber Attila
                       3. Nagy József 
Gratulálunk nekik!

Az idei évben az eddig Luca-diszkó néven ismert táncmulatság egy hét-
tel előbb érkezett, Mikulás-diszkó néven. Kicsik és nagyok egyaránt él-
vezték a táncos, zenés rendezvényt és a büfé kínálta finomságokat, ahol 
ismét Kalmár Szimonetta és Németh Szabolcs anyukái vállaltak szerepet. 
Köszönjük nekik!
Ez a hónap a 2.A osztálynak a diszkón kívül még egy sportnapot is tar-
togatott, egy szép vasárnapi napon. Kriszti néni a szülőkkel és diákjai-
val együtt töltött néhány kellemes órát, egy kis testmozgással megfű-
szerezve.
Erika néni az osztályával egy délutáni mozilátogatást tett a Westend City 
Centerbe. A lányok a Szilveszter éjjel, a fiúk a Rumnapló című filmet néz-
ték meg. 

Az újszülöttek:
Kovács Barnabás ~ 2011.12.08.

Vajjon Réka Enikő ~ 2011.12.16.
Komáromi Regina ~ 2011.12.17.

Rácz Melinda ~ 2011.12.24.
Imricsák Róbert ~ 2012.01.01.
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A korábban megjelent cikkünkben már említettük, hogy iskolánk né-
hány diákja, szülőkkel és pedagógusokkal együtt a Nemzeti Színházba 
látogatott. A Pecsenyehattyú és más mesék című előadást nézték meg, 
és elégedetten távoztak, hiszen lenyűgöző volt a műsor. Köszönjük a 
szervezést Ica néninek és Erika néninek!

December hónapról mindig a karácsony jut először eszünkbe. Az isko-
lai téli szünet előtti nap az ajándékozásé és az ünnepélyé volt. Minden 
osztály készült egy-egy kedves és megható műsorral, ahol méltóképpen 
emlékeztünk az év legszebb ünnepére.

Az előző számban említést tettünk a Csodák palotája látogatásra, de 
sajnos ez a kirándulás megfelelő számú jelentkező hiányában elmaradt. 
Reméljük, sort keríthetünk még rá a közeljövőben.
Iskolánk honlapján további információkat és képeket találnak a kedves 
szülők is, kérjük, látogassanak el a http://iskola.felsopakony.hu oldalra. 

 Máténé Virág Rita

Tavaszi ivartalanítási és mikrochip beültetési akció!

A felsőpakonyi Állatorvosi Rendelőben, február és március hó-
napban ivartalanítási akciót tartunk. 

Kutyák és cicák ivartalanítási műtéti díjából 10% kedvezményt biz-
tosítunk.
Igény szerint a műtétek előtt teljes körű vérlabor vizsgálatot tudunk 
végezni.

Március, április és május hónapokban mikrochip beültetési 
akciót hirdetünk.

A mikrochip beültetés és internetes regisztráció árából 10% ked-
vezményt biztosítunk.
Az egyidejűleg veszettség és kombinált oltással is vakcinázott ál-
latok esetében 15%-ot engedünk el a mikrochip beültetés árából.

A felsőpakonyi Állatorvosi Rendelő ezekkel az akciókkal próbál hoz-
zájárulni ahhoz, hogy településünkön csökkentsük a nem kívánt 
szaporulatok számát, és növeljük annak esélyét, hogy az elkóborolt 
kedvencek visszakerüljenek szerető gazdijukhoz. 

Bejelentkezés:
Dr. Branyiczki Róbertnél Tel: 06-70-365-82-60

Személyesen rendelési időben: 2363 Felsőpakony Kölcsey u. 8. 
H-P: 8: 30-10: 00 17: 00-19: 00   Sz: 8: 30-10: 00
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Számvetés

Magunk mögött hagytuk a 2011-es évet, amely tele volt sok felejthetet-
len nappal, zarándokúttal és ünnepléssel.
December hónap a nagy várakozás, a készülődés ideje. Adventi ké-
szülődések sora, az egyházi év kezdete: mind-mind jelentős esemény. 
Gyertyagyújtás az adventi koszorún. Mind a négy vasárnap más-más 
család gyújtja meg a gyertyát a koszorún. Hála Istennek, most is sikerült 
új családot találni, akik szívesen és örömmel vállalták e nemes feladatot. 
Iskolások és óvodások  betlehemi műsorral készültek, hogy még emlé-
kezetesebbé tegyék a karácsony ünnepét.
Ez nem csupán szereplés volt,- ajándék a kis Jézusnak születésnapjára. 
Mint ahogy minden kedves munkatársam is az, aki szívből adta segítsé-
gét az ünnepi felkészüléshez. A magam nevében is köszönetet mondok 
a sok segítségért, az önfeláldozó munkáért. Szeretettel kívánok sok fe-
lejthetetlen, derűs napot 2012-re. Az idei évet ismét vidám hangulatban 
szeretnénk kezdeni. 2012 február 11-én, szombaton szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt a közösségi házba, hogy folytassuk a tavaly 
elkezdett farsangi hagyományt. Fontos lenne egymás megismerése és 
a kapcsolataink ápolása. Legyünk mi, felsőpakonyiak egy „nagy család”, 
ahol mindenki mindenkor számíthat egymás szeretetére és  támogatá-
sára.

Berencsi Gézáné
egyháztanács világi elnök

A római katolikus egyház kollektív vezető 
szervezete az Egyháztanács

Alkalom adtán szükség lehet arra is, hogy a belső dolgait is megmutassa 
egy ember, vagy egy szervezet, hiszen úgyis beszélnek róla az emberek,. 
Miért ne lehetne azt első kézből is meghallani. A katolikus egyházról 
úgyis el van terjedve, hogy egyed uralkodóként vezetik a papok, püspö-
kök és a pápa. Tisztázni kell a fogalmakat, mert ez bizonyos szempontból 
igaz, másrészt pedig egyáltalán nem. Az elmúlt évi prédikáció sorozat-
ban egyszer beszéltem a pápai tévedhetetlenségről /infallibilitás/, és 
pápai elsőbbségről /primátus/, és hallgatta ezt egy vegyes házasságban 
élő buzgó református atyafi, akitől szinte kéztördelve kérdeztem, hogy 
ugye most jól felbosszantottam ezzel a prédikációval, mire ő a követke-
zőt válaszolta. Egyáltalán nem, mert most is tanult, megtudott valamit. 
Bizonyára valamilyen népies, felületes kép élt benne ezekről a dolgokról, 
és most hallhatta a komoly tanítást az említett témákról, és az megnyug-
tatóan hatott rá.
Nos A Váci Egyházmegye Egyházközségi Tanácsainak Szabályzata fenn 
van a Gyáli Katolikus Egyház honlapján. Ebből idézem:
1.Az egyházközség a hívek közössége.
2. Minden egyházközségben /és lehetőség szerint a filiális egyházközsé-
gekben / legyen egyházközségi tanács. Ezen belül legyen egy háromta-
gú lelkipásztori tanács és egy háromtagú gazdasági tanács. A két tanács 
tagjain kívül az egyházközségi tanács tagjai még a különböző szakterü-
letek felelősei és más szolgálattevők.
3. Az egyházközségi tanács vezetője a plébános.
4. A plébániai tanácsok tanácsadó testületek, amelyek segítik a felelős 
lelkipásztorok, aki a döntéshozó.
5. A lelkipásztori tanács feladata: Hogyan tud a közösség Jézus szándé-
kának megfelelni, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk? / Stb. 
egy hosszú lista.../
6. A gazdasági tanács feladata a plébánia költségvetésének és szám-
adásának elkészítése, valamint a felelős lelkipásztor segítése a plébánia 
pénzügyi, gazdasági, könyvelési és gondnoki feladatainak megszervezé-
sében.

Ebből a kivonatos idézetből is látszik, hogy a plébános munkatársai ko-
rántsem csak a gazdasági dolgokban való segítésben kapnak szerepet. 

A II. Vatikáni zsinat egy külön dokumentumot szentelt a világiak apos-
tolkodásának.

a. A világiak apostolságának az a lényege, hogy egy megélt igazságot 
tudnak az érdeklődők elé tárni, nem csupán elméletet. Pl. hogy lehet 
kereskedő úgy, hogy ne csaljon!!! Több ilyen kedves munkatársam volt 
már, akiért tűzbe mertem volna tenni a kezem. Ezzel együtt nem mond-
hatom, hogy az egyháztanácsosokat minden emberi gyarlóság elkerüli. 
Azt sem merném mondani, hogy magam mindent a legjobban meg 
tudtam oldani a magam életében. A törekvés azonban egészen biztosan 
megvolt, és az is egy pozitívum. Hiszen van olyan gondolkodás is a mai 
világban, ahol már az eszmény sem eszmény.

b. Konkrétabban pl. Felsőpakonyon számtalan hitéleti kezdeményezés a 
hívek köréből indult ki. Sorolom: 
- a búcsújárás, zarándoklatok ügye,
− a búcsújárás közben szövődött zarándoklatok egy -egy más csoporttal,
− a templombúcsú vendéglátással egybekötött gyakorlata,
− a búcsú alkalmával egy -egy személy méltatása,
− az templomi énekkar kezdeményezése,
− a tanácsterem szép felszerelése,
− a templom többszöri kifestése,
− a karbantartó munkák akár a tetőn, akár a teraszon,
− szépen körbekerített templomkert,
− a templomkert kertész által válogatott fákkal való betelepítése,
− úrnapi sátrak praktikus kivitelezése,
− szembemiséző oltárkőtömb megrendelése,
− hatalmas hirdetőtábla az előszobában,
− zászlók készítése,
− tabernákulum elhelyezése,
− papi és ministráns székek készítése,
− ministráns ruhák készíttetése,
− templom padok készíttetése egy alkalmai vásárlás kapcsán, stb, stb.
− templomi Betlehem megújítása,
− farsang szervezése, a majálison való részvételünk,
− az országúti kereszt felújításának ügye,
− az ökumenikus kereszt állításának ügye,
− az előtérben elhelyezett egyházfők ábrázolása.
Mind- mind a hívek, a munkatársaim kezdeményezései.
Némely dolgot már csak azért nem sorolok, mert hosszason kellene ma-
gyarázni, hogy mi az, pl. Úrmutató, /monstrancia/ vásárlása. Stb.
Még így is maradt sok kezdeményezésre alkalom a részemre is, ami rész-
ben papi feladat, részben a művészettel kapcsolatos. Elmondhatom, 
hogy a templom és környezetében már száz körüli műalkotásom kapott 
helyet. A prédikáció sorozatok pedig valóban az én kezdeményezéseim, 
és a stáció sorozathoz írt elmélkedések is az én munkáim.
Csak a hely szűke miatt fejezem be a felsorolást. Ez is elég színes ahhoz, 
hogy lehessen látni mi mindenben segítheti a hívő ember a közösségét. 
A hívő ember alatt aztán valóban mindenkit értünk. A tanácsüléseinken 
többen vannak, akik az un. meghívott vendég minősítésben vesznek 
részt a szaktudásuk, vállalkozásuk, emberségük, hozzáállásuk révén.

Tisztelettel és őszinte tájékoztatással Hefler Gábor plébános, 
munkatársai nevében is.

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük mindenkinek, akik elkísérték Krizsa Ferencnét utolsó út-
jára, és lerótták kegyeletüket.
Köszönjük Füzi Annamáriának és az Elohim Kft. dolgozóinak a te-
metés méltó lebonyolítását.

Bencze család
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EGYETEMES IMAHÉT

a Református Gyülekezetben
A hét témája: ISTEN ÁTFORMÁL

A felsőpakonyi református templomban 2012. január 23-27-ig esténként 18 órakor szólal meg Isten Igéje,  
minden alkalommal más vendég igehirdető által. Az alkalmak végén állófogadásos, kötetlen beszélgetéssel  

egybekötött rövid szeretetvendégség lesz, egy pohár meleg tea, szendvics és néhány falat sós és édes sütemény mellett.  
Január 29-én, vasárnap délelőtt 10 órakor úrvacsorai istentisztelettel fejeződik be az imahét.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Élménybeszámoló a gyülekezeti Hármashatár körtúráról
2011. december 30. napján, pénteken 09.00 órakor egy gyermekek-
ből, fiatalokból és idősebbekből álló 15 fős lelkes csapat gyülekezett 
a felsőpakonyi református templom előtt. Ezt követően autóba száll-
tunk, és egy kisebb budapesti tekergés után eljutottunk a Normafá-
hoz közel található 21-es autóbusz végállomásához, az addigra ködbe 
burkolódzott KFKI-hoz (Központi Fizikai Kutató Intézet). Itt az au-
tókat leparkoltuk, majd nekiindultunk a 15 km-es túránknak, amely 
során először elsétáltunk a Frank-hegyi Turistaházhoz (régi nevén 
Kolacskovszky Turistaház). Utunkat folytatva mesterséges barlangok 
ún. Piktortégla-üregek mellett haladtunk el, amelyekből a 40-es, 50-
es években súroláshoz használt kőport bányásztak. Tovább haladva 
a természet szépségein felbuzdult társaságunk úgy határozott, hogy 
túránkat meghosszabbítva Budaörs-felé vesszük az irányt, ahol két 
kápolnát, a Csulits-kápolnát és a Kő-hegyi kápolnát madártávlatból 
tekintettünk meg, majd a Kálvária dombot megmászva emlékezhet-
tünk meg Jézus Krisztus szenvedéséről és kereszthaláláról. Ezt köve-
tően egy kis pihenőt tartottunk az utunkba eső vendéglőben, ahol 
meleg teát és a szendvicseinket fogyasztottuk. Szükség is volt az erő-
gyűjtésre, hiszen tudtuk, hogy az eddigi lejtős, lankás utunk helyett az 
út végig emelkedni fog a célállomásig. Utunkat folytatva a Szállás-he-
gyen, majd a Szekrényes-hegyen haladtunk keresztül, amikor is nagy 
pelyhekben hullani kezdett a hó, és nagy örömünkre pár milliméter 
vastagságban meg is maradt. Ennek ellenére nemsokára mégis me-

diterrán élményekben volt 
részünk, amikor a fenyők-
kel ékesített érdekes és lát-
ványos helyre, Sorrentóba 
érkeztünk. Közben az út 
– a korábbi hóesésnek és 
esőnek köszönhetően - egy 
kissé sarassá vált, de kis 
csapatunk továbbra is kitar-
tóan haladt a célhoz vezető 
úton. Majd örömmel vettük 
tudomásul, hogy utunk becsatlakozott a KFKI-hoz vezető betonos 
útba. Arra azért még maradt erőnk, hogy igazi téli hangulatot idéző 
hógolyó-csatát rendezzünk az autókon megmaradt hóból. Ezt köve-
tően kellemesen elfáradva tértünk haza Felsőpakonyra. Az elmúlt év-
tizedben református gyülekezetünkben ez volt az első közös túránk 
– de reménység szerint nem az utolsó, mert úgy döntöttünk, hogy ezt 
folytatni kell! Szívesen vennénk, ha mások is csatlakoznának hozzánk, 
és a következő túrán még többen élvezhetnénk a természet csodálatos 
világát!
 

dr. Kovács Éva 
   gyülekezeti tag

„ Művészet nincs, csak  művészek vannak!”    
E.A.Gombricht    

Fegyó Béla festőművész által vezetett Felsőpakonyi Képzőművé-
szeti Kör alkotóinak munkáiból december 6-án nyílt meg a már ha-
gyományos Téli Tárlat, sorrendben a hetedik, a megszokott helyen a 
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház  „nagytermében”. A terem 
zsúfolásig megtelt, hasonlóképpen, mint az elmúlt hat évben. A fa-
lak mentén elhelyezkedő paravánokon szám szerint tizenkét alkotó 
művei kaptak helyet, főleg festmények, grafikák, illusztrációk, de ta-
lálkozhattunk különlegességnek számító applikációval, csodálatosan 
elkészített nemezkép sorral, nagy szakmai hozzáértéssel és művészi 
érzékkel készített kerámiákkal is. A kiállítást Sztancs János, telepü-
lésünk polgármestere nyitotta meg. Megköszönte a kiállító alkotók 
munkáját, és biztosította a Képzőművészeti Kör vezetését és tagjait, 
hogy az általa vezetett Önkormányzat a jövőben is biztosítja a mű-
ködéshez szükséges feltételeket, beleértve az eddig folyósított anyagi 
támogatást is. Beszéde végén Kalasné Boros Eszternek átnyújtotta az 
Önkormányzat által alapított díjat, amely az alkotó művész munká-
jának és tehetségének elismerését jelentette. A megnyitó elhangzása 
után a kiállított képek szakmai elemzését Fegyó Béla festőművész, 
a Kör vezetője, mentora végezte el, a tőle megszokott közérthető, de 
szigorúan pontos és magas színvonalon. Képről-képre haladva nem-

csak az alkalmazott technikáról, a kompozícióról beszélt, de feltárta 
néhány szóval az alkotó és kép viszonyát is. A környező világnak azt a 
kis szeletét, mozzanatát, amelyet az alkotó leképez papírra, vászonra, 
farostlemezre, bármilyen eszközzel, át kell, és át is engedi saját sze-
mélyisége szűrőjén, és a megszülető mű már nem lehet mentes ettől a 
hatástól. Ez teszi egyedivé, jellemzővé és jószerével megismételhetet-
lenné. Ez a hatás minden képen felismerhető. Gergely Mihályné négy 
kiállított képe, közismert fogalmak szuggesztív képi kifejezése (Felfelé 
Egység, szeretet]; Erdő szélén Békesség]; Eső után Nyugalom]; Jön a 
vihar Agresszió]. Kalasné B. Eszter két képet hozott a kiállításra. Az 
első kép Tavasz hírnökei egy finoman kidolgozott virágcsendélet, a 
másik kép Zúzmarás erdőrészlet egy tarra vágott erdőrészt ábrázol, 
háttérben a még élő erdővel. A kép egyik oldalán felhalmozott fa-
törzsek sokaságával szemben a másik oldalon az irtás lecsupaszított 
barna foltja látszik. Az alkotó szándékos egyensúlytalanságot teremt 
a képen, szembeállítva az elvesztett szépséget a pusztításból származó 
haszonnal. Barkóczyné G. Gyöngyi képei (Parasztház-belső; Naple-
mente; Csendélet; Séta az erdőben;) közül, kettőt különösképpen ki 
kell emelni. Ez a Csendélet, amely egy nagyon szépen megfestett orgo-
nacsokor, vázában. Plasztikus, már-már térhatást keltő ábrázolás, szép 
telt színekkel. A másik a Parasztház-belső egy igazi enteriőr, a haj-
dani parasztszoba sarkában megbúvó kemence, a főzéshez, sütéshez 
szükséges eszközökkel, egy soha vissza nem térő elmúlt világot idéz. 

Beszámoló a Felsőpakonyi Képzőművészeti Kör VII. Téli tárlatáról
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Hefler Gábor nagyszerű modelljéről, szeretett édesanyjáról készítette 
Édesanyánk címet viselő szénrajzát. A kép a munkában megfáradt, 
törődött asszony képe, akit megtört, meggyötört az élet. Ezt az érzést 
erősíti a nézőben a Megfáradt kezek három képből álló sorozata is. 
Dobos Krisztina Ceruzarajz 1, 2, 3, 4 című színes ceruzarajzai cso-
dálatosan pontosak, finom vonalvezetés, nagyszerű rajztudás jellem-
zi őket. A Dürer tanulmány pedig, ha lehet, még jobban megerősíti 
az előbbiekben leírtakat. A Marina kertje című festménye is hason-
lóan magas színvonalú alkotás. Nagyné Pál Tünde sokoldalú alkotó. 
Számtalan műfajban, számtalan területen alkot. Számára az irodalom, 
(gondoljunk csak két megjelent verseskötetére, vagy az általa írt me-
séskönyvre), az előadó-művészet, a képzőművészet különböző ágai, 
mind-mind lehetőséget adnak egy gazdag személyiség kifejeződésére, 
és maradandó értékek létrehozására. A tárlatra grafikákat, ceruzaraj-
zokat hozott (Lányfej; Király nélküli fehér lovam; Unokám, vejem-
mel; Sean Connery az igazi]; Napraforgó; Anyukám; 30 év együtt;), 
valamint egy nagyon érdekes és szép nemezkép-sort, amely a Szaba-
dulás címet viseli. Ceruzarajzai kiforrott tehetségről tanúskodnak, ne-
mezmunkája a zárt körülhatárolt síkból a szabad térbe kiszabaduló, 
háromdimenzióssá váló lóalak mintha a bezártságból szabaduló lélek 
szimbóluma lenne. Potyondi Istvánné különleges képe a Csendes éj. 
Ő, minden tárlatra, valamilyen különlegességet hozott. Sótésztából 
készült finomművű szobrocskái, domborműszerű képei mindig meg-
érdemelt elismerést arattak. A Csendes éj című képének hangulatos 
házsora a zúzmarát, hópelyheket utánzó sókristályokkal van behintve, 
amelyek csillogása mesebeli hangulatot teremt. Durkó Éva professzio-
nális alkotó. A helyi teázóhoz készített reklámgrafikái mestermunkák. 
Ezek egy része kelet-ázsiai motívumokból épül fel, (más része funkci-
onális feladatokat teljesít) nagyon finom rajzolattal, különleges alapon, 
harmonikus, nem harsány színekkel. Ugyanezt mondhatjuk el arról a 
két illusztrációról is, amely a Fácánok, és a Páva címet viseli. Az Éhség 
című alkotása téli erdőt ábrázoló festmény, zsákmányra leső rókával, 
hangulatos zsánerkép. A Balázs 2. Kalandozások kora a család sze-
retetéről, az együttes élmények összekötő erejéről vall. A mű közép-
pontjába helyezett főalakok (a művész fia és menye) arca boldogságot, 
kiegyensúlyozottságot sugároz, mintha a staffázsként körülöttük meg-
festett helyszíneken töltött kellemes pillanatokat élnék át újra, azokkal 
a mellékalakokkal együtt, akikkel ezeket az élményeket megismerhet-
ték. Scheidl Ágota négy képpel képviseltette magát ezen a Téli Tárla-
ton, amelyből kettőt mindenképpen ki kell emelni. Ezek a Csónakok 

és a Tengerpart. Mindkettő lavírozott ceruzarajz. Szépen, pontosan 
kidolgozott alkotások, gondolatébresztők. A parthoz kötött csónakok 
mögött a ködös háttér, a tengerpart látszólagos üressége, amelyet csak 
apró, távoli alakok elmosódott szilluetje tör meg, a képeket álomsze-
rűvé teszi. Tancsikné K. Csilla műfaja az applikáció, ebben a műfajban 
csodálatos dolgokat képes teremteni. A Tavasz című műve, (hason-
lóan a tavalyi kiállításon megismert Napraforgók című alkotásához) 
virágokat ábrázol. A szövetdarabokból varrt, ragasztott, festett, lakko-
zott kép páratlan türelmet, magas művészi érzéket, nem mindennapi 
kézügyességet és fantáziát igényel Dani Evelyn két műve, egyaránt vall 
alkotójának művészi kvalitásairól és magas fokú technikai tudásáról. 
A Hidegtű tanulmány technikailag a vonalas metszés egy fajtája, ahol 
nem metszőkéssel, hanem acéltűvel dolgozik a művész. Ez az úgyne-
vezett „száraz.” eljárások közé tartozik. Dürer és Rembrandt, Picasso 
és Chagall, és sokan mások is, szívesen alkalmazták és alkalmazzák ezt 
a technikát. Dani Evelyn tökéletesen birtokában van ennek az eljárás-
nak, képe szép és kifejező. A másik kép a Jean Grey, egy képregényhős 
fiatalos lendülettel megalkotott ábrázolása. Hatásos kivitelezés, mert 
óhatatlanul magára vonja a néző figyelmét. Végül, de nem utolsósor-
ban a mester, Fegyó Béla festőművész három nagyszerű képét is meg-
csodálhattuk a tárlaton. A Sirályok; a Szélfútta fák; és a Kis Duna a 
művész természetszeretetének ékes példája. Pontos és hiteles ábrázo-
lás, magas fokú technika és avatott művészi látásmód jellemzi ezeket a 
képeket. Azonban nem lenne teljes a beszámoló erről a rendezvényről, 
ha elfelejtkeznénk egy, nagyon tehetséges keramikusról, akinek mes-
teri kézzel alkotott kerámiáit megcsodálhattuk itt a kiállított képek 
társaságában. Káposztár Viktor most, először hozta ide a Téli Tárlatra 
műveit, amelyek megérdemelt sikert arattak. Reméljük, máskor is gyö-
nyörködhetünk alkotásaiban.

Nagyban emelte a rendezvény egyébként is magas színvonalát a 
közreműködők kedves kis műsora. Köszönjük a Mesevár Óvoda Ne-
felejcs csoportjának és az őket vezető Bukodiné Vágó Annának és Po-
tyondi Istvánné Editnek, valamint a Herman Ottó Általános Iskola 
tanulóinak és az őket vezető Agócsné Polgár Arankának a színvonalas 
produkciókat. Rajtuk kívül természetesen köszönet illeti meg mind-
azokat, akik akár műveikkel, akár más módon történő közreműködés-
sel lehetővé tették számunkra, településünk művészet iránt érdeklődő 
lakóinak számára ezt az élményt.

Varga Imre Lajos

A Darumadár Nyugdíjas Klub novemberi-decemberi életéből
Először is, boldog új évet kívánok mindenkinek! Ebben a szép, tavaszias 
télben. (Félő, hogy ezt még megbűnhődjük, mert sajnos tapasztalhattuk 
„a kutya nem eszi meg a telet”.)
Az elmúlt évben, nov. 14-ig számoltam be klubunk életéből, most folytatom.
Nov. 15-én, 7 órakor Tiszakécskére mentünk, jól sikerült pancsizásban 
volt részünk, 40 fővel.
Nov. 17-én énekkar és klubnap volt, méghozzá igazán pazar, hiszen Erzsi-
kéink – 12 fő – különleges, finom sütikkel, üdítőkkel és egy kis itallal szol-
gáltak névnapjuk alkalmából. A szokásos, szép ünnepi verset is elmondta 
nekik Fűziné Esztike.
Nov. 19-én, fél 3-kor kisbusszal – 17 fővel – Gyálra mentünk, „Azt a ra-
gyogóját” c. emlékműsorra, ahol 1-1 szál virággal és egy-egy alkalomhoz 
illő énekkel emlékeztek Kerekes Robi bácsira énekestársai. Fájdalmasan 
szép este volt.
Nov. 24-én a klub elmaradt, tagjaink az operettbe mentek a Cigányszere-
lem c. előadásra, amely szép műsor volt.
Nov. 27-én az operába a Turandot c. műsort néztük meg.
Dec. 1-jén, 15 órakor vezetőségi ülés volt, utána énekkar, majd 17 órakor 
klubdélután, melyen a decemberi teendőkről beszélgettünk, ami elég sű-
rűnek mutatkozott.
Dec. 8-án ismét énekkar és klubdélután volt, ahol az elmaradt Ferenc-na-
pot is megünnepeltük.

Dec. 10-én délelőtt kistérségi asztalitenisz versenyen tagtársunk, Gergely 
Mihály 12. helyezést ért el, ami korához képest igen szép teljesítmény, 
nagyon büszkék vagyunk rá! Szintén ezen a napon az Adventi Vásárra a 
szokott csapat – Lőrentei – Gergely M. - Tóth Z. - Jankó I. - Kovács F. - Ko-
vácsné felállították a sátrat, majd este a vásár után le is bontották, de a Ko-
vács házaspárt Gúla Zsuzsi helyettesítette. A vásárnak az idő is kedvezett, 
így a forgalom is jó volt. A bevétel nagy része jótékonysági adomány lett.
Dec. 11-én Gyálról Farkas Éva színművésznő vezetésével Móricz Zsig-
mond műveiből láthattunk előadást igen szép, aranyos amatőr művészek 
bemutatásával. A belépés ingyenes volt a közösségi házba.
Dec. 13-án fél 2-kor 5 gépkocsival 25-en Gyálra, az Őszidő Nyugdíjas 
Klub meghívására, évzáró bulira mentünk.
Nagyon kitettek magukért, finom ebéddel – fiatalos – gyors felszolgálás-
sal, - saját készítésű sós és fantasztikus torta költeményekkel kápráztattak 
el és kényeztettek bennünket. Jól éreztük magunkat.
Dec. 15-én délelőtt a Turai Ida bérletesek a Haller utcába mentek; délután 
énekkar és klubnap volt, ahol megbeszéltük a dec. 28-ai évzáró teendőit.
Dec. 16-án a zeneiskolások hangversenyén vettünk részt, amely nagyon 
szép volt.
Dec. 17-én jótékonysági délutánra mentünk az iskolába, amelyet Budai 
Dominika műtétjének finanszírozására szervezték. Gergely Mihályné ta-
gunk gyönyörű festményét ajánlotta fel, énekkarunk nótacsokorral lépett 
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fel, a büfét / amelybe több társunk sütött és vitt be sütiket / segítették a 
forgalmazásban tagjaink. Csodálatosan szép műsort láthattunk.
Dec. 22-én a klub elmaradt, mert mindenki készült az otthoni karácsony-
ra. (Reméljük mindenkinek jól sikerült!)
Dec. 28-án, 10 órakor berendeztük az iskola tornatermét a délutáni bál-
hoz. Az evőeszközök, szalvéták mellé mindenki szegfűszeggel díszített 
narancsot kapott ajándékba, ifj. Mózsik Andrástól, köszönjük!
16 órakor kezdtük az éves beszámolónkat és az új javaslatokat mindenki 
elmondhatta, ezután Fejes Margó lepte meg klubunkat anyagi támogatá-
sával. NAGYON szépen köszönjük!
17 órakor kezdődött az évzáró bál, a helyi meghívott vendégek közül sokan 
igazoltan voltak távol. Horváth Gergely alpolgármester kedves szavakkal 
köszöntött bennünket, (jövőre is meghívjuk!) továbbá, Dobosné Marika 
tiszteltek meg minket jelenlétükkel. Gyálról, az Őszidő nyugdíjas Klubból, 
25 fő látogatott el és vett részt meghívásunkra. Szép műsort adott elő a mi 

klubunk énekkara és a gyáli összeszokott csapat is. Az este folyamán a gyáli 
vendégek közül és a mi tagságunkból is egyéni előadással léptek fel. Olyan 
szép énekekkel kápráztattak el bennünket, amelyeket még sose hallottunk.
Nagyon sok finomsággal kényeztettük magunkat. A buli jól sikerült, este 
11-ig tartott. Másnap a tagságból, akik berendezték, most szét is szedték, 
ill. elrámoltak mindent.
A 2011 évet lezártuk, ettől rosszabb ne legyen, csak reménykedünk, mert 
már a január első pár napja nem kecsegtetett semmi jóval, de mi remény-
kedünk. Voltak régebben rosszabb évek is, de szeretnénk, ha ez nem kö-
vetkezne be, s ha javulna az emberek helyzete.
Mindenkinek erőt, egészséget kívánunk az elkövetkező esztendőre. Az idő 
legalább a fűtésbe segít a plusz 8 – 10 C- kal, és azt mondják, „január-feb-
ruár itt a nyár”!

Kovácsné Németh Ilona

FJE HÍRADÓ
A 10 éves Felsőpakony Jövőjéért Egyesület ebben az évben emlékművet kíván állítani Felsőpakony múltjának. Emlékeztetőt: honnan 
indult a falu, s hogy alakult a sorsa. Emlékezetül: kik voltak, akik megalapozták a falu jelenét. Emlékeztetőt a jelen és a jövő generáci-
ójának, s azért most, mert még közöttünk vannak, akik el tudják mondani a hiteles történetet.
Az emlékoszlop a régi tanyaközpont helyén (közelében) kerülne felállításra, az út mentén, hogy mindenki láthassa, aki arra jár, akár a temetőbe 
menet.
Kérjük mindazokat, akik ebben bennünket támogatni tudnak jó szóval és cselekedettel, információval és ötlettel, kisebb – nagyobb 
összegekkel a kivitelezés megvalósításában, segítsenek nekünk!
Adójuk 1 %-áért és támogatásukért már előre is köszönetet mondunk!
Adószámunk: 18699337-1-13. Az Örkényi Takarékszövetkezetnél vezetett számlánkon különítjük el az erre a célra befizetett összeget.

Felsőpakony Jövőjéért Egyesület 
 Durkó Éva 06 29 517 120 vagy 06 20 333 3986

10 ÉVES A FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET
Így kezdtük:

2002-ben, az év vége felé alakult egyesületté az a kis csoport, 
amelynek magja előbb polgári körként kezdte el pályafutását 
még májusban.

2002 nyarán rendezte meg a „Szűkebb hazánk: Felsőpakony” 
Polgári Kör azt a Lakossági Fórumot, amelynek eredményeképp 
elindult egy civil mozgalom Felsőpakony közösségének szolgála-
tára. Ezen a fórumon javasolt Holényi László azonnal programot 
is: vállaljuk fel – elsőként - a vasúthoz vezető hepehupás, baleset-
veszélyes gyalogutak rendbetételét új burkolattal! Összedobott 
kisebb- nagyobb összegű hozzájárulásaink mellé a Révész család 
járta a falut 500 Ft-os „téglajegyek” –kel, s a jó szándékúak vá-
sárolták is, támogatva célkitűzésünket. Örömre adott okot az is, 
hogy szeptemberben már sok tevékeny, jóindulatú ember állt be 
mellénk munkával és eszközökkel.
Együtt, jókedvvel, szorgalmasan. Csiszolták, döngölték, hordták a földet, rakodták, ágyazták a 
kőlapokat az erősek, takarítottak, parkosítottak az idősebbek és a gyermekek.

Amikor a középső járda - a Petőfi út folytatásaként - teljesen elkészült, a lakosság összefo-
gásból, rááldozott pénzéből és munkájából, ünnepeltünk. Énekelt a Darumadár kórus, 2 szép 
nyírfát ültettünk emlékeztetőül, együtt örültünk valamennyien a sikernek. Ettől kezdve a Pol-
gármesteri Hivatal is mellénk állt, mert bebizonyítottuk: érdemes a kezdeményezést támogatni. 
A két oldalsó út kövezetének megvásárolásához már ők járultak hozzá, s padokat is kihelyeztek 
a területre. (De a kétkezi munkát továbbra is a Holényi László – Révész Ferenc vezette kis csa-
pat végezte, szabad idejét és erejét áldozva!)

Ez volt hát a kezdet, ami megalapozta a civil mozgalom hitelét. Iskola- és templomépítő ele-
ink jó példájának nyomán indokolttá vált: alakuljon egyesület Felsőpakony szolgálatára! Mert 
egymással összefogva a civil kezdeményezés is eredményes és célravezető.

(Folytatása következik: 10 hónapban a 10 év alatt végzett munka.)
Durkó Éva /FJE

Vállaltuk és teljesítettük : A siker „csúcsán”

Munkában a Horvát brigád : Pihenhet kicsit Drevényi Pista és Révész Feri

Együtt a sikerért : A „nagy” szépítés

Az átadás pillanatai :  
Holényi László  

és Révész Gyöngyi



Kedves felsőpakonyiak!
Sokan már hallottak róla, de talán vannak még akik nem tudják, hogy 6 
évvel ezelőtt az Attila utca lakói álmodtak egy nagyot, hogy jöjjünk össze 
mi , akik ebben az utcában lakunk, és ismerkedjünk meg egymással, mivel 
ez egy új lakótelep volt akkor Pakonyon, sok ismeretlen, más településről  
beköltöző emberrel.
Miért is szerettük volna megismerni egymást?
Azért, mert jó érzésű emberek vagyunk, egészséges kíváncsisággal meg-
áldva, és szerettük volna tudni, hogy kik, milyen emberek is laknak a mi 
utcánkban.
Azért, mert ha valami baj történik a szomszédban, tudjunk segíteni, segít-
séget hívni, értesíthessük  azt, akinél valami problémát észlelünk.
Azért, mert, ha valami olyan öröm ért bennünket, amit szerettünk volna 
megosztani másokkal is, tudjunk egymásnak üzenet küldeni, telefonon 
megosztani, másokat is felvidítani.
Az első Attila utcai napunk (is) nagyon jól sikerült, sorra bemutatkoztunk 
egymásnak, megmutattuk, hogy ki melyik házban lakik, telefonszámokat, 
e-mail címeket váltottunk, amit azóta is folyamatosan frissítünk.
A kivitelezés egyszerűen zajlott: minden lakó kapott egy meghívót az ese-
ményről. Kitettünk egy kerti asztalt  az utca egyik oldalára, és mindenki  
hozott amit tudott: teát, forralt bort, süteményt, stb.
Annyira jól sikerült ez a ren-
dezvényünk, hogy elhatároz-
tuk, hogy ezentúl minden 
évben újra megszervezzük az 
Attila napot.
Ettől kezdve, már nem ismeret-
lenül mentünk el egymás mel-
lett, hanem kedves ismerős-
ként üdvözöltük egymást. Aki 
kocsival közlekedett, felvette az 
éppen tele szatyorral hazafelé 
igyekvő „utcatársát”. :)
Szép lassan kezdett kibővülni a 
résztvevők köre, más utcában 
lakók is eljöttek, akik hallottak 
erről a rendezvényről, szerették 
volna a saját szemükkel is látni, hogy milyen is egy ilyen utcanap nálunk 
az Attila utcában.
Idén is így történt. Most már a 6. alkalommal, egyre többen jöttek el 
Pakonyról. Vannak visszajárók, és mindig vannak újak is. 
Meghívót küldtünk a Szabó Magda könyvtár oldalán, az iwiw-en, a 
facebook-on, a pakony.hu-n is.
Köszönet az ötletgazdáknak, a szervezőknek, a részt vevőknek, hogy min-

dig tartalmasan, jókedvűen töltjük el  ezt a pár órát egymás társaságában.
Jövőre is lesz Attila napi mulatságunk, általában az Attila névnaphoz legkö-
zelebbi vasárnap délután tartjuk, ezért akinek felkeltettük az érdeklődését, 
szeretettel várjuk.

 Üdvözlettel : az Attila utcai lakói

Cipősdoboz - varázsdoboz – AJÁNDÉKCSOMAG

Felsőpakonyon első alkalommal hirdettük meg a karácsonyi 
cipősdoboz akciót, mely itt átalakult használható játékok, meseköny-
vek, színezők és kevéske édesség felajánlásává. A gyűjtést, a csomago-
lást és a kiosztást a Vöröskereszt helyi szervezete vállalta.
Végül nem dobozba történt a csomagolás. A Vöröskereszt aktivistái 
nagy gonddal, odafigyeléssel családonként – a gyermekek életkorát, 
nemét figyelembe véve – készítettek egy-egy ajándékcsomagot.
Bízunk benne, hogy a megajándékozott 14 családban /kb.40 gyer-
meknek/ sikerült örömet szerezni.
Köszönjük a felajánlóknak, hogy lehetővé tették az ajándékozást!

Filák Lászlóné

Köszönet
Hátrányos helyzetemre és 8 éves beteg unokámra való tekintettel a Pol-
gármesteri Hivataltól, Kronvalter Emília közbenjárására tüzelőt, a ka-
tolikus egyháztól tartós élelmiszert, a vöröskereszttől játékokat (Oláh 
Istvánné és Fűzi Annamária hozta el) kaptunk karácsony előtt. 

Köszönjük: Kohán Claudia és Danika nevében a nagymama 

UGYE TUDJA?

A Kodály Zoltán Zeneiskola Felsőpakonyi Tagozata december 16-án 
18 órakor tartotta karácsonyi koncertjét. A közösségi ház nagyterme 
megtelt izgatott művészpalántákkal, és a kis tehetségekre kíváncsi 
hallgatósággal.

Tóth István igazgató úr köszöntője után a tanítványok nagy igyeke-
zett eladták elő a különböző zenedarabokat. A repertoár nagyon vál-
tozatos volt, többek között hallhattunk Beethoven, Haydn, Mozart, 
Telemann, és Vivaldi „műveket”.
Az est csúcspontját a karácsonyi zeneművek bemutatása jelentette.
Köszönjük Tóth István, Dudicsné Gerely Erika és Agócsné Polgár 
Aranka pedagógusoknak a gyerekek felkészítését, az aktív közremű-
ködést, a szívet-lelket melengető estét.

Filák Lászlóné

Februári programajánló

6-án  16 órától patchwork – minden, ami tűvel és cérnával elké-
szíthető gyerekeknek és felnőtteknek

7-én  17 órától Irodalmi tea – Sinka István élete, munkássága
14-én 15 órától gyermek, 5-től felnőtt rajzszakkör
20-án  16 órától patchwork – minden, ami tűvel és cérnával elké-

szíthető gyerekeknek és felnőtteknek
21-én  17 órától Irodalmi tea – Szabó Lőrinc
28-án  18 órától SZOMSZÉDOLÁS – Felsőpakony, Gyál, Üllő, Ve-

csés képzőművészeinek kiállítása
Friss információk: http://konyvtar.felsopakony.hu 


