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Következő lapzárta: 
2014.  oKtóber 06.

A fedlap és hátlap grafikai munkáit Hevesi István készítette. 
Fotók: Tóth Gabriella és Uzsoki József Olivér

„belaktuk” a tanácsadót!
Az elmúlt év karácsonyára érkezett meg a nagy ajándék, elkészült az új 
tanácsadó. Az ünnepek és az újév is a költözéssel, rendezkedéssel telt 
el. Mindenki segített, Polgármester úr, Alpolgármester úr, Papp Zoltán 
és csapata. A takarítónők is bőven kivették részüket a munkából. Ne 
hagyjam ki a férjemet sem, aktív volt ő is. 
Kezdett minden a helyére kerülni (munka még ma is bőven van).
Kényelmes, tágas körülmények közé kerültünk. Szép lett az udvar, tele 
virággal - szorgos kezek!!!
Tetszik a családoknak is, kényelmesek az új székek, gyönyörű a faltól-
falig festményünk - Potyondi Editet dicsérjük!
Egész más így dolgozni! Szeretettel várok mindenkit! 

Gálné Czető Éva védőnő

TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN! Országos Könyvtári Napok – 2014. október 13-19.

„Életre-halálra olvasni, mert ez a legnagyobb,  
az emberi ajándék. Gondold meg,  

hogy csak az ember olvas.” 
- Márai Sándor 

Az idén is csatlakozunk az Országos Könyvtári Napok 
rendezvény sorozatához. Az NKA az Országos Könyv-
tári Napok- Összefogás Pest megyei rendezvénysoroza-
tának egyik állomása 2014-ben, Felsőpakonyon 2014. 
okt. 15. (szerda) 13 órakor lesz a könyvtárban. A ven-
dég: Szávai Géza 
Szávai Géza 1950-ben született a Székelyföldön. (A ma 
Romániához tartozó, több népesség - köztük románok, 
németek - történelmének és kultúrájának bölcsőhelyét 
képező Erdély magyar nemzetiség lakta részének egyik, 
sajátos önálló egysége a Székelyföld - Szeklerland.) 

Egyetemi tanulmányai után rövid ideig tanított, majd 
újságíróként és szerkesztőként dolgozott. 1988 óta Bu-
dapesten él. 1995-ben megalapította a könyveket és fo-
lyóiratokat sok nyelven kiadó PONT Kiadót. 
FeLNŐtteKNeK Írt MŰVeI: Székely Jeruzsálem 
- Esszéregény; Oszlik a bál - Utójáték, regény; Ki lá-
tott minket meztelenül? - Kisregény; Herbert Quain: 
Utóvéd; Utójáték; Séta gramofonzenére - Regény; 
Kivégzősdi - Elbeszélések; A megfigyelő Történet - tö-
redékekben; Progéria - Történetek; MeSeKÖNYVeK: 
Burgum Bélus, a mesterdetektív - Mesterdetektív tör-
ténetek; A Zöld Sivatag vőlegénye - Meseregény; A ret-
tenthetetlen vizimedve avagy Burgum Bélus nyomozá-
sai - Meseregény; Burgum Bélus, a mesterdetektív - Két 
meseregény; Koko Samuék vándorútja - Meseregény; 
Száz lábnak is egy a vége - Mesék 

Újszülöttek

Magyari Csaba – 08.10.
Nagy Bence – 08.11.
Gláz Éva Viktória – 08.12.
Gláz Gellért Milán – 08.12.
Tóth Martin – 08.14.
Hurai Laura Csenge – 08.19.
Domokos Máté – 08.19.
Varga Vanda Melinda – 08.21.
Sulyok Melinda – 08.24. 
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Tisztelt Felsőpakony Nagyközség Lakói!

A beszámolóm 2013. 09. hótól 2014. 07. hó 30-ig terjedő idő-
szakról szól. A 2013. évet már kevesebb pénzügyi nehézség ter-
helte, 2014. évben az előre meghatározott és hatékony gazdálko-
dásnak köszönhetően intézményi rendszerünket és önkormány-
zatunkat fennakadás nélkül üzemeltettük. 2014. januárjában hoz-
zákezdtünk az egész évet átfogó költségvetésünk kidolgozásához. 
Az önkormányzat részére szolgáltatott adatokból is egyértelműen 
kitűnt, hogy a Kormány költségvetési törvényben foglaltak szerint 
önkormányzatunk is megszorítások elé néz. 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának működése
A kormány határozata több részre osztotta önkormányzatunk 
feladatellátásának kezelését. Ennek a törvényi hátérrel ellátott 
feladatnak a bevezetése különösen a pénzügyi dolgozókat többlet 
feladatokra kötelezte, de mára már teljes egészében az elvárások-
nak megfelelően működik.  

A Polgármesteri Hivatal működése a polgármester és a jegyző 
együttműködésének köszönhetően jól működik. A hivatal 1 fő 
jegyzővel, 1 fő aljegyzővel, 2 fő csoportvezetővel, 7 fő igazga-
tási és pénzügyi előadóval látja el munkáját. A polgármesteri 
hivatal alkalmazottai, a részben önálló intézményrendszerünk fi-
nanszírozási és működési, az egészségügyi intézményeink részbe-
ni feladatait az ügyfélszolgálaton felül ellátja. Az önkormányzat 
munkáját és irányítását a polgármester, jegyző és a képviselő-
testület 6 tagja látja el. 

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat működését a pénz-
ügyi helyzetünk figyelembe vételével is jónak ítélem. 
A Polgármesteri Hivatal munkáját jelentősen befolyásoló infor-
matikai rendszer cseréjére még 2002-ben nyújtottam be pályá-
zatot, melynek eredményeképpen a választásokat követően 8 db 
számítógép került beüzemelésre. 2014-ben Felsőpakony Nagy-
község Önkormányzata Inárcs, Hernád településekkel közösen a 
KMOP-4.7.1-13-2013-0017 azonosító számon pályázatot nyújtott 
be elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztésére. A 
pályázat sikeres lett, és ez 14 millió Ft értékben, számítógép állo-
mányunk és a működést biztosító programok, nyomtatók, nagy 
teljesítményű fénymásolók cseréjét teszi lehetővé.  Erre nagy 
szükség volt már, hiszen elavult, néha alig használható, lassú gé-
peken végeztük a napi munkánkat.
A Polgármesteri Hivatal és intézményeink karbantartását egy 
fő főállású és egy fő részmunkaidős foglalkoztatott látja el, 
közterületeink gondozását a közmunkások foglalkoztatásával 
rendszeresen elvégezzük. 

A 2014. év költségvetési fő számai
Az önkormányzat bevételei 356.800 ezer Ft az előző évhez ké-
pest, mintegy 17.800 ezer Ft-tal több lett. 

Az állami támogatás összességében 139.758 ezer Ft, ami szin-
tén emelkedést mutat 45.592 ezer Ft-tal. 

A helyi adóbevételeinket 91 millió Ft összegre terveztük, ebből a 
gépjárműadó bevételeink 6 millió Ft-ot eredményeznek. A gépjár-
műadó bevételeinek csökkenése annak köszönhető, hogy a gépjár-
műadó bevételeink 60 %-át az állam kasszájába át kell utalnunk. 
További csökkenést is eredményeznek adóbevételeink, hiszen az 
E-útdíj bevezetését követően az adófizető vállalkozások egymillió 
forintig 7,5 %-kal csökkenthetik befizetendő iparűzési adójukat. 
A képviselő-testület pénzügyi helyzetünk rendezése, enyhítése 

céljából működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegé-
szítő támogatásra pályázatot nyújtott be, 49.440 ezer Ft vissza nem 
térítendő támogatás igénylésére, és 16 millió Ft támogatásban ré-
szesültünk. 

A gyermekétkeztetés az önkormányzatnak 2014-ben 19 millió 
Ft-ba kerül, melyből a szülők 12 millió Ft-ot fizetnek meg. 

Az Óvoda várható kiadásait 101.934 ezer Ft-ra terveztük. Az 
óvoda működtetése az előző évhez képest 20,3 millió Ft több-
let kiadással tartható fent. A többletkiadás okai a jogszabályban 
előírt három lépcsős béremelés, 2013. szeptemberében ennek a 
költsége 4,5 millió Ft volt, 2014. januárjában és szeptemberében 
is béremelést hajtottunk végre. 

Az Óvoda költségvetésének összetétele 62.289 ezer Ft Állami tá-
mogatásból és 39.645 ezer Ft önkormányzati támogatásból tevő-
dik össze. 

Az óvoda gyermekétkeztetése 18.630 ezer Ft-ot tesz ki, a jogsza-
bályi kedvezmények biztosításának figyelembe vételével a szülők, 
mintegy 10 millió Ft-ot fizetnek be. Látható, hogy eme intéz-
ménynél is 8.630 ezer Ft hozzájárulásával tudjuk biztosítani az 
óvodáskorúak gyermekétkeztetését. 

A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház állami támogatása 
3.887 ezer Ft, saját erőként 12.269 ezer Ft-ot biztosítunk a könyv-
tár egész évi üzemeltetéséhez. A könyvtár épülete és berendezé-
seinek felújítása, könyvállományának kiegészítésére, egy részének 
cseréjére az előző évekhez képest továbbra sem tudunk fedezetet 
biztosítani. Önkormányzatnak az elkövetkezendő választási cik-
lusban önerő vagy pályázati lehetőség szerint, a fent leírt hiányos-
ságokat vagy egy részét meg kell szüntetnie.  

A Védőnői Szolgálat teljes kiadásai 5.222 ezer Ft, a TB a kiadásokhoz 
4 millió Ft-ot biztosít. A Védőnői Szolgáltatás új épületbe költöztet-
tük, a mozgáskorlátozottak és a babakocsival érkező anyák akadály-
mentesen juthatnak be a korszerűen és szemet gyönyörködtetően 
kialakított épületbe. Az épület kialakításának és felszerelésének teljes 
kiadásait az önkormányzat saját forrásból biztosította. 

Az önkormányzat hitelállománya az állam által nyújtott adósság-
rendezési konszolidációnak és megalapozott gazdálkodásunknak 
köszönhetően megszűnt. A 2010 előtt a polgármester és a képvi-
selő-testület által a fejlesztésekhez meggondolatlanul és minden 
megalapozottságot nélkülözően felvett hitel teljesen fizetéskép-
telenné tette önkormányzatunkat. 

A konszolidációval megszüntetett hitelállomány:
svájci frank alapú kötvényből adódóan  540.736.873 Ft
hosszú lejáratú hitel 46.406.125 Ft
folyószámlahitel 50.937.337 Ft
takarék szövetkezeti hitel a 
vízmű részére (KÖVÜZ Kft.) 6.467.721 Ft
A négy hitelállományból adódóan összesen: 644.548.056 Ft ke-
rült visszafizetésre.

Véleményem szerint, a csődtől önkormányzatunkat csak a jelenle-
gi önkormányzat és a polgármesteri hivatal munkatársainak nagy 
erőfeszítéseken alapuló munkája mentette meg. 
A víziközmű társulat által felvett hitel jogutódja önkormányza-
tunk lett, a hitel összege 413.807 ezer Ft. Ennek a hitelnek egy 
részét a lakosság csapadékvíz elvezetés címén (LTP) mintegy 10 

Polgármesteri beszámoló 2014.
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éven keresztül 1.300 Ft-onként fizette havonta. A lakosság által 
történő visszafizetés államilag támogatott volt, így a lejártakor 
mintegy 210 millió Ft-ot visszafizettünk az állam kasszájába. Mint 
település polgármestere és a település jegyzője már korábban a 
Belügyminiszter úrnál kezdeményeztük a hitel elengedését, és en-
nek eredményeképpen a fennmaradó mintegy 205 millió Ft meg-
fizetésétől a kormány eltekintett. Annak a lakónak, aki az 1300 
Ft/hó részletfizetési kötelezettségének nem vagy csak részben tett 
eleget, az elmaradt fizetési kötelezettségének eleget kell tennie. A 
lakó által befizetett hátralékot az államkincstár kasszájába be kell 
fizetnünk. A nem fizetőknek kedvezményt nem adhatunk, mivel 
ez állami adósság.

Önkormányzatunk anyagi helyzetét az állami támogatások nagy-
mértékben befolyásolják, időszakonként előfordul, hogy a ré-
szünkre átutalt állami támogatás nem minden esetben elegendő 
minden fizetési kötelezettségünk teljesítésére. A biztos fizetési ké-
pességünk megőrzése érdekében 6 millió Ft-t likvid hitelt vettünk 
fel a helyi takarékszövetkezettől, melyet 2014. december 30-ig kell 
visszafizetnünk. A hitel visszafizetésére az őszi adóbefizetések biz-
tosítanak fedezetet. 

Intézményeink:

Mesevár Napköziotthonos óvoda
Az előző években nem állt módunkban szükség szerint minden 
gyermeket felvenni az óvodába. A Kormány határozata értelmé-
ben 2014. szeptember 1-től minden 3 évet betöltő gyermeket kö-
telező lesz felvenni az óvodába. Megjegyzem, a feltételek biztosí-
tásához szükséges pénzeszköz biztosításáról a Kormány nem ren-
delkezett. Felkészültünk a Kormány határozatának betartására, 
hiszen mi is tudjuk, hogy ez nagy segítség lesz egyes családoknak 
a  gyermek elhelyezésében. A kialakított plusz csoporttal 6 cso-
port működik óvodánkban, és ezzel remélhetőleg eleget tudunk 
tenni mind a Kormány mind a Szülők igényeinek. Jelenleg az 
óvodánkban 140 gyermek került elhelyezésre. 
Felszereltsége, épületnek állaga néhány területen jónak, talán ki-
elégítőnek, de a legtöbb esetben fejlesztésre szorulónak mondha-
tó. 
Az óvoda épületének szigetelésére, az ablakok cseréjére és a fű-
tésrendszer korszerűsítésére 2013-ban és 2014-ben is pályázatot 
nyújtottunk be, de sajnos egyetlen egy Pest megyei települést sem 
részesítettek kedvező elbírálásban. A napokban a Megyeházán 
egyeztettem önkormányzatunk fejlesztéseit. Pest megyére vo-
natkozó Versenyképes Közép-Magyarország operatív Prog-
ram (VeKoP) keretében a 2014 és 2020 közötti európai uniós 
költségvetési időszakban biztosított források terhére pályázatot 
nyújtottunk be a Mesevár Napköziotthonos Óvoda fűtéskorszerű-
sítésére és az emeleti rész munkálatainak befejezésére. 
Az óvoda udvarán lévő játékokat felújítottuk, karbantartjuk. Az 
óvoda zöld felületét és környezetét folyamatosan ápoljuk.  

Az óvodával egybeépített szolgálati lakásból kialakítottuk a 
Szociális és Gyermekvédelmi Központot. Feladatkörükbe tarto-
zik a kilátástalan helyzetben lévő családok és a családban élő és el-
helyezett gyermekek életkörülményeinek áttekintése, és lehetőség 
szerinti segítése. A szociális gondozók feladata a magatehetetlen, 
főleg időskorú emberek ellátása, életkörülményeinek javítása. A 
két szociális gondozó felváltva, éjjel-nappal az elesett emberek 
rendelkezésére áll. Az ellátásra szorulókat segélyhívó telefonnal 
láttuk el, melyen éjjel-nappal, a telefonokba beprogramozott szá-
mon, segítséget kérhetnek és segítségre számíthatnak. 

Védőnői tanácsadó
Az új Tanácsadó épülete  az Iskola u. 20/A szám alatt került ki-

alakításra. A településünkön  született gyermekek egészségügyi 
állapotának figyelemmel kísérését dr. Somló Pál gyermekorvos és 
Gálné Czető Éva védőnő látja el. Ők látják el az iskolai egészség-
ügyi feladatokat is. Feladataikat az újonnan kialakított impozáns 
rendelő intézetben végzik. Kialakításra került a tanácsadó épülete 
előtt és az iskola bejárata előtti szakaszon a gépjármű parkoló, to-
vábbá ennek parkosítása is megtörtént. 

Házi orvosi és házi gyermekorvosi, fogászati feladatok ellátása
Az orvosi rendelőn, melyben az orvosok feladataikat ellátják, fel-
újítást hajtunk végre, kicseréltük az orvosi rendelő nyílászáróit, 
kialakítottunk egy új mellékhelyiséget, melyet a mozgáskorláto-
zottak is igénybe tudnak venni. Kialakításra került a mozgáskor-
látozottak számára az épületbe az akadálymentesítő bejáró. Az 
egészségügyi intézményben a szükséges műszaki berendezéseket 
lecseréljük, és az egész intézmény festését elvégezzük. A betegek 
szíves elnézését kérjük a munkálatok elvégzése miatt történő eset-
leges akadályoztatásuk miatt. 

Ha az orvos helyettesítésére sor kerül, a feladatot ellátó orvosnak 
kötelezettsége az önkormányzat számára írásban bejelenteni a he-
lyettesítés idejét, időtartamát, és a helyettesítést végző orvos nevét. 

Az önkormányzat által üzemeltetett intézményi rendszerekből a 
képviselő-testület határozata értelmében a Herman Ottó Általá-
nos Iskola működtetését átengedtük a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (KLIK) működtetési körébe. Az iskola műkö-
déséhez 1.440 ezer Ft-ot utalunk át minden hónapban. Az iskola 
átadása előtt az épület fűtéskorszerűsítését elvégeztük az előző 
évben (2013.). A felújításra, a pályázatból származó pénz mellett, 
mintegy 15 millió Ft-ot önkormányzati forrásból biztosítottuk, 
melynek pénzügyi kihatásai 2014-ben is érintették költségveté-
sünket. Annak ellenére, hogy az iskola intézményrendszerét nem 
mi üzemeltetjük, a beruházás során szem előtt tartottuk, hogy a 
település gyermekei veszik igénybe, és az ő kényelmüket szolgálja 
a felújított és megszépült iskolánk. Önkormányzatunk biztosítja a 
felnőtt-, iskolás- és óvodáskorúak, valamint a rászorulók étkezte-
tését. Az iskoláskorúak gyermekétkeztetését 160 fő veszi igénybe, 
ebből 54 gyermek rászorultsága és a törvények adta lehetőségek 
miatt teljesen ingyenesen étkezik. 20 fő az étkezési hozzájárulá-
sának 50 %-át fizeti, 76 fő pedig a teljes nyersanyagnorma szerin-
ti költséget fizeti. 

A település játszótere
Az önkormányzat üzemeltetése alatt lévő játszótér működése 
nem minden esetben volt zavartalan, köszönhető ez azoknak, 
akik az ott lévő játékokat megrongálták, és olyan szükségleteik 
elvégzését eszközölték, melyeket követően a játékokat át kellett 
fertőtleníteni. A rongálás helyreállításának anyagi fedezetéhez 
hozzájárult Fejes Lajosné (Margó) és a Felsőpakonyi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat is, melyet ezúton is köszönünk a 
lakosság nevében is. A játszótér használatára vonatkozó üzemel-
etetési szabályzatot elkészítettük, ennek kifüggesztését követően 
azt köteles betartani az oda látogató szülő és gyermek egyaránt. 
Amennyiben az anyagi lehetőségünk fedezetet biztosít, a ját-
szótérre egy arc- és rendszámfelismerő kamerát kell kihelyezni, 
mert ennek segítségével beazonosítható a szabálytalanságot el-
követő személy kiléte. 

A 2010. évi választásokon megalakult Felsőpakonyi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, amely 4 főből áll (Szabó József 
elnök, Kempf-Gyüge Szilvia, Lisóczki Tímea és Leiner Attila) 
A 2014. évi választásokat követően mandátumuk megszűnik. A 
nemzetiségi önkormányzat működését a törvény nem teszi lehe-
tővé, mivel a 2011. évi népszámlálás adatai szerint 25 fő alatt volt 
a német nemzetiséghez tartozók száma. 
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KÖVÜZ Kft.
Településünkön a víz- és csatornaszolgáltatást a DAKÖV Kft. előtt 
a KÖVÜZ Kft. végezte. Mint már korábban beszámoltunk róla, az 
érintett cégnél önkormányzatunk vizsgálatot folytatott, melynek 
eredményeképpen sok millió forint összegű hiány mutatkozott a 
kft.-nél, a rendőrségen feljelentéseket tettünk a vélelmezhető elkö-
vetők ellen. Egy személy ügyét a rendőrség vádemelésre a bíróság-
ra áthelyezte, a bíróság megállapította a hűtlen kezelést, és az eltu-
lajdonított több millió forint megfizetésére kötelezte az elkövetőt. 
Két személy ellen tett feljelentésünket elutasították, bizonyítékok 
hiánya és elévülés okán.  
A KÖVÜZ Kft. üzemeltetése során lakossági nemfizetések miatt 
sok millió Ft-os hátralék keletkezett, melynek behajtására több 
kísérletet tettünk, de csak részleges eredményt értünk el. A kint-
lévőségek behajtására további kísérleteket teszünk. A lakosság 
részéről a hátralékok megfizetésére részletfizetést is engedménye-
zünk (víz-, csatorna- és csapadékvíz elvezetés). 

A Kormány döntésének értelmében, vízi közműveink üzemelte-
tését a továbbiakban, 57 településsel egyesülve, a DAKÖV Kft. 
Dabasi igazgatósága látja el. Az alakuló ülésen megállapodtunk 
abban, hogy a vezetés és a személyi állomány tekintetében min-
den település önállóan, ugyanúgy, ahogy eddig, végzi tevékenysé-
gét. Az üzemeltetés során rendkívül sok probléma adódott, ezért 
ez év végére a szolgáltatás tovább folytatását a DAKÖV Kft. felé 
felmondtuk. A felmondást a DAKÖV Kft. vezetői nem fogadták 
el, így várható, hogy bírósági úton fog rendeződni a szolgáltatás 
további sorsa. A lakók megnyugtatására a víz- és csatornaszolgál-
tatás a végleges döntésig természetesen biztosítva lesz. A DAKÖV 
Kft. a lakosságtól nem beszedett víz- és csatornadíjból mintegy 10 
millió Ft hátralékot halmozott fel másfél év alatt. 

A Vasút utcai lakópark csatornarendszerének biztonságos üze-
meltetésének biztosítására elkészült az új átemelő rendszer, rövi-
desen megtörténik az árammal történő ellátása. Az elektromos 
rendszer kialakítását követően a Vasút utcai lakópark csatorna 
szolgáltatása ugyanolyan automata rendszeren fog üzemelni, mint 
a település egészén. Ez a beruházás kb. 500 és 700 ezer Ft -ba fog 
kerülni.

A honvédségi bázison, amely az önkormányzat ipari területét ké-
pezi, 2014-ben 29 bérlő van jelen. A bérleti díjból nagyságrendileg 
19 millió Ft bevételünk keletkezik. A bérlők gazdasági helyzete 
nem minden esetben stabil, mintegy 3,6 millió Ft bérleti díj meg-
fizetésével tartoznak. Önkormányzatunk részletfizetési megálla-
podással segíti a kintlévőségek megtérítését . 

A volt honvédségi bázis értékesítésére javaslatot tettem a képvise-
lő-testületnek. Településünk környékén az önkormányzatok és ma-
gánkézben lévő ipari területek hatalmas területei állnak a beruházók 
rendelkezésére, ezért a bázis értékesítése nem egyszerű feladat. 
Figyelemmel a település adottságaira és más település ipari terü-
letének áraira, a képviselő-testület a javaslatot elfogadva 3000 Ft/
m2+ÁFA árban határozta meg az épülettel nem rendelkező föld-
területek árát. Azon földterületeknek, melyeken használható, de 
romos épületek találhatók 4.000 Ft/m2+ÁFA az ára. A legkisebb 
vásárolható terület 5.000 m2. Elkészíttettük a fönt leírtakra vonat-
kozó és értékesítést reklámozó táblát, melyet a Kőrösi út és a bá-
zisra vezető út mellett el fogunk helyezni.     
Az előző önkormányzati ciklusban a bázison az elektromos áram 
vételezésének vélelmezhető illegális módja miatt a 2009-ig az 
ELMŰ Zrt. 10 millió Ft ki nem fizetett számlát és annak kamatait 
követeli. Az önkormányzat bírósági szakaszba terelte az ügyet, a 
per jelenleg is folyik. Amennyiben a bíróság az ELMŰ követelését 
jogosnak ítéli meg, abban az esetben a 10 millió Ft -ot és a több 
millió Ft kamatot önkormányzatunknak meg kell fizetnie.  

Gyermekeink üdültetését a 15 önkormányzat által üzemeltetett 
Dabas és Környéke Alapítvány szervezi és bonyolítja le. Az üdülés 
helyszíne a Révfülöpi tábor. Az alapítványt az önkormányzatok la-
kosságarányosan támogatják, és a befizetéseikből gondoskodunk 
a tábor felújításáról, karbantartásáról és az új épületek, felépít-
mények létrehozásáról. Az önkormányzatok polgármesterei úgy 
döntöttek, hogy a felújításon és a karbantartáson felül az étkezde 
fölött lévő tetőtér beépítését is befejezzük. A tábor fenntartásához 
a 166 ezer Ft hozzájárulást az idén is megfizettük. Az építkezés 
befejezésének megkezdésekor a ránk eső összeget az alapítvány-
nak átutaljuk. A táborozás alkalmával a gyermekek felügyeletét 
biztosító 2 fő pedagógus bérét szintén önkormányzatunk fizeti. Az 
általános iskolás tanulók kirándulásához az idei évben 90 ezer Ft 
támogatást nyújtottunk. 

Az önkormányzat által nyújtott támogatások
A Vöröskereszt által megrendezésre kerülő „Idősek Világnapja” 
megrendezéséhez 80 ezer Ft támogatást biztosítottunk. 
A településünkön működő Katolikus és Református egyházközös-
ségeket 100-100 ezer Ft támogatásban részesítettük.
A Nyugdíjas klub működési feladataira 80 ezer Ft-ot utaltunk át. 
A Sportkör működési költségeinek biztosításához 100 ezer Ft 
kifizetését engedményeztük, továbbá a kiszolgáló létesítményeik 
elektromos áramdíját önkormányzatunk fizeti, amely 1,5 millió Ft 
feletti összegbe kerül évente. A Sportkör vezetésének intézkedése-
ket kell tenni az elektromos áram díjának csökkentése érdekében.  

Felsőpakonyi Agora
Önkormányzatunknak havonta megjelenő lapja az Felsőpakonyi 
Agora elnevezésű újság, amelyet megújuló formában vehetnek 
kézbe a település lakói. Az újság az önkormányzat és intézménye-
inek közérdekű információit, intézkedéseit, valamint a lakosság 
részéről érkezett észrevételeket teszik közzé. A lapban még helyt 
adunk a civil és egyházi híreknek is. Egyszóval a lap tájékozta-
tást ad a településen történt eseményekről. Önkormányzatunk 
nevében megköszönöm a lap szerkesztőinek és a cikkek íróinak 
munkáját. 

A településünkön működő intézményrendszerünk működőké-
pességének megítélésére az egészségügyi intézményekkel kezdve 
felmérést végeztünk. A kiküldött kérdőívek önkormányzatunk-
hoz történő visszajuttatása oly csekély mértékű volt, hogy az nem 
vezetett eredményre, ezért további felmérést nem kezdeményez-
tünk.  

településünk közbiztonsága
Településünkön a közbiztonság jónak mondható. Elvétve azért 
adódik, mint máshol is, szabálytalanság, betöréses lopás, stb., 
de ez nem jellemző. Településünkön a közrendre egy fő körze-
ti megbízott, bodzán Lajos törzs zászlós úr vigyáz. Társadalmi 
munkában, szabadidejüket nem kímélve, folyamatosan végzik 
tevékenységüket a település polgárőrei vezetőjük Dobos Sándor. 
Mindannyiunk nevében megköszönöm tevékenységüket a jó köz-
biztonság megteremtése érdekében. 

A település áramellátását szolgáló vezetékek alá ültetett növény-
zetek gallyazását a lombhullatást követően megkezdjük, a lakossá-
got utcák szerint értesíteni fogjuk a munkálatok megkezdéséről, 
az esetleges áram szüneteltetéséről. A lakóknak lehetőséget bizto-
sítunk, hogy jelen legyenek a gallyazás elvégzésekor. 

A háztartási hulladék elszállítása
A Kormány által hozott törvény szabályozza a településünkön 
keletkezett szilárd és szelektív hulladék gyűjtését, szállítását és 
kezelését. 2014. január 1-től a Vertikál Nonprofit Zrt. közszolgál-
tató látja el. 2014. december 31-ig közbeszerzési eljárást írunk ki 
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Adózók figyelmébe!

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy az II. félévi helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, építményadó) és a 
gépjárműadó befizetési határideje: 2014. szeptember 15. 
A befizetéseket teljesíthetik az Önkormányzat által kiküldött csekken vagy az alábbi számlaszámokon.

Adóztatással kapcsolatos számlaszámok:
Építményadó:     14100079-71638049-02000002
Magánszemélyek kommunális adója:  14100079-71638049-25000003
Helyi iparűzési adó:    14100079-71638049-14000009
Gépjárműadó:     14100079-71638049-09000003
Késedelmi pótlék:   14100079-71638049-11000000
Talajterhelési díj:    14100079-71638049-10000007

Helyi adó rendeleteink, nyomtatványaink, számlaszámaink megtalálhatóak településünk honlapján (www.felsopakony.hu), 
amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a helyi adóztatással kapcsolatban, kérjük keresse fel adócsoportunkat ügyfélfogadási 
időben a Polgármesteri Hivatalban, illetve telefonon a 0629/317-131/19-es telefonszámon.

dr. Göndör- Kökény Katalin jegyző

a településünkön keletkezett hulladék gyűjtésére, szállítására, az 
ide vonatkozó jogszabályok szerint a kiválasztott szolgáltatóval 10 
évre szóló szerződést kell kötnünk. Jelenleg a lakosság által fizetett 
szolgáltatási díjon felül a Vertikál Nonprofit Zrt.-nek évente 6 mil-
lió Ft-ot fizet önkormányzatunk. 

Zöldhulladék kezelése
Településünkön keletkezett zöldhulladékot a képviselő-testület 
által a bázis területén kijelölt helyre lehet önállóan beszállítani. 
A zöldhulladék lerakását csak felsőpakonyi lakos veheti igénybe, 
minden nap, a volt honvédségi bázis portáján történő személyi 
igazolvány és lakcímkártya felmutatásával. Az a személy, aki nem 
tudja elszállítani, annak önkormányzatunknál történő jelzése 
után, fizetési kötelezettség mellett elszállítjuk. CSAK ÉS KIZÁ-
róLAG ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍtHAtó A bÁZIS terÜ-
LetÉre. 

A vasútállomás területén az elöregedett nyárfákat kivágtuk, az 
esetlegesen bekövetkező viharkárok megelőzése és az ott lakók al-
lergiás megbetegedésének elkerülése végett. A kivágott fák helyére 
új fák ültetésére kerül sor. 
A vasútállomásnál kialakított P+R parkoló finanszírozója és a ki-
vitelezés felelőse a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., kivite-
lezője a STRABAG Általános Építő Kft. A beruházás rendkívül 
lassan, több problémával küszködve befejezéséhez közeledik. A 
már kialakított parkolók közvilágítása és az arc- és rendszámfelis-
merő kamerák felszerelése, beüzemelése, és az újonnan kialakított 
fedett kerékpártároló beüzemelése még várat magára. Reméljük, 
rövidesen beszámolhatunk a végleges átadásról. 

A Vasút utcai lakótelepen a Márai Sándor és a Balassi Bálint utca 
járhatóvá tételét mart aszfalt elhelyezésével javítottunk. A közel-
jövőben átadásra kerül az internet- és kábel tv hálózat. Tudjuk, 
hogy ezen lakóterületen még sok ellátandó feladatot kell megva-
lósítanunk, beleértve az utak állapotának javítását, közvilágítás 
kiépítését, és a sok eladatlan építési telek állandó jelleggel történő 
gyomtalanítását.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy az éves tájékoztatómon felül 
engedjék meg, hogy röviden értékeljem a 2010 és 2014 közötti ön-
kormányzati ciklust!

Az önkormányzatunkra a 2002-2010 közötti időszakban jellemző 
volt, hogy beruházásaikat és működésük finanszírozását az állami 
normatív támogatásokon felül hitelből biztosították. A hitel nagy-

sága meghaladta az 1 milliárd Ft-ot.  Megválasztásomat követően 
áttekintettem az önkormányzat helyzetét, és kollégáimmal egyez-
tetve hozzáláttunk az önkormányzat gazdasági helyzetének stabi-
lizálásához. Az elmúlt négy esztendőben a jól megalapozott dön-
tés előkészítéseknek, és a hatékony pénzügyi rendszer kezelésének 
köszönhetően pénzügyi helyzetünk elfogadhatónak mondható. 
Az állam adósságkonszolidációjának és az önkormányzat által 
visszafizetett hiteleknek köszönhetően biztonságosan üzemeltet-
jük intézményrendszerünket, határidőre kifizetjük számláinkat, 
megfontoltan és meggondoltan az anyagi lehetőségünkhöz mér-
ten még beruházásokat is végeztünk (Herman Ottó Általános Is-
kola, Védőnői Szolgáltatás, Szociális és Gyermekvédelmi Központ, 
Orvosi rendelő), és kisebb, elengedhetetlen felújításokat, karban-
tartásokat, valamint gyarapítottuk intézményeink felszereltségét. 
Polgármesteri teendőim ellátásával, irányításommal megbízható 
és anyagilag stabilizált önkormányzatot hoztunk létre, visszaadva 
településünk jó hírnevét és megbízható gazdálkodását. Megte-
remtve a település további fejlődésének, fejlesztésének lehetősé-
gét, remélve, hogy ezen az úton haladva tovább, nagyközségünk 
városi rangra emelkedhet. 

Köszönöm megtisztelő bizalmukat! Eredményes, jól megfontolt 
választást kívánok a település minden választó polgárának!

Köszönettel:
Sztancs János polgármester

Szabó Magda
könyvtárunk névadója 

1917. október 5-én 
született 

az alábbi, tőle vett 
idézetekkel emlékezünk rá: 

„Csak nem mondta neked 
valaki azt, hogy tanulni 

kellemes? Tudni jó, gyerekem, 
tanulni egyáltalán nem az. 

(…) Csak éppen nem éri meg, ha az ember nem tanul. 
Nem érted? Nem éri meg, amibe kerül. Nincs arányban, 

mennyivel rosszabb nem tudni valamit, mint nem tanulni s 
kitenni magunkat annak, hogy nem értjük ezt a gyönyörű 

világot.”

„Örülj (…), mert az élet gyönyörű, és akkora nap süt az 
égen, hogy a fényéből jut valamennyiünknek.” 



7Felsôpakony  ■  2014. szeptember

Az előző tanévben, mint minden alkalommal most is a kirándu-
lásokkal zártuk az iskolai munkát. Valamennyi osztálynak sikerült 
eljutnia Magyarország egyik gyönyörű városába. A szerencséseb-
bek akár több napon át is élvezhették a kirándulás örömeit. 

révfülöpi tábor 
Idén is, mint minden évben, nagy izgalommal várták diákjaink a 
révfülöpi táborozást. A 29 tanulóból 11-en először nyaraltak itt, s 
így a hét egy gólya-avatással kezdődött számukra. A megszeppent 

kisdiákok végül ügyesen kiállták a vicces próbákat, s megkönnyeb-
bülve vágtak neki a táborozásnak. Az időjárás is kedvezett, minden 
nap tudtak strandolni a Balatonban. Emellett számos tartalmas 
programuk volt, gyermekeink megmászták a Zánkaland kötélpá-
lyáit, élményfürdőztek a Buborék-ban, hajókáztak, vízibicikliztek, 
számháborúztak, foci- és pókerbajnokságon vettek részt, szép 
eredménnyel. Feladataik is voltak: a szobák takarítása, terítés, 
őrség a toronyban. A rengeteg élmény, az új barátságok feledhe-
tetlenné tették ezt a nyolc napot mindnyájunknak. Sokak szerint 
Révfülöp nem csupán egy tábor, hanem egy életérzés. Aki egyszer 
volt már itt, visszavágyik újra.

Nagy Tünde tanító néni 

2014 februárja óta iskolánkban mazsorett csoport is működik. 
Ez a viszonylag újnak mondható táncos műfaj egyre inkább 
meghódítja Magyarországot is. Ékes példája ennek, hogy a ma-
zsorett „fővárosában”, Debrecenben, az óvodásoktól egészen a 
felnőttekig, jelenleg több mint százan vesznek részt próbákon 
és lépnek fel világszerte. 
Iskolánk csoportjának tagjai 8-10 éves lányok, akik a nyári 
szünet alatt is szívesen áldoztak némi időt a közös „munkára”. 
Mert igazi mazsorettessé csak azok válhatnak, akik kitartóak, 
szorgalmasak és fegyelmezettek. Az elmúlt nyolc hónapban 
finomult a mozgásuk, megtanultak ütemre lépni és spiccelni, 
dolgoztak a helyes karmunkán, így augusztus végén jogosan ér-
demelték ki a saját mazsorett botjukat. Még sok-sok gyakorlás 
áll előttük az első fellépésig, de ha végre színpadra lépnek majd, 
biztos, hogy senkinek nem okoznak csalódást! 

Kovács Viktória pedagógiai asszisztens 

A szeptember elseje esővel köszöntötte a diákokat és a nevelőket, 
talán ezzel fejezve ki búcsúzását a nyártól. De remélhetőleg a mo-
soly megmarad mindenki arcán, hiszen már a szeptember is szá-
mos programmal kecsegtet. 
Elindultak a szakkörök az első héten és volt bőven választék min-
den tanuló számára. Bízunk benne, hogy mindenki megtalálta a 
hozzá témában legközelebb álló délutáni elfoglaltságot. Újdonság-
ként szeretnénk megemlíteni az „angol klub” szervezését, melyet 
Dia néni és Rita néni indít ebben a tanévben. Az időpontokról az 
aula faliújságjáról tájékozódhatnak majd az érdeklődők, akiknek 
valószínűleg az angol nyelv az egyik kedvenc tantárgyuk. 
Folytatódik az úszásoktatás is, hasonlóan a tavalyi évhez. Idén már 
az ötödik és a hatodik évfolyam is gyakorolhatja e vízi sportot, 
előbbi őszi, utóbbi tavaszi időszakban. 
Hagyományainkhoz híven lesz Ötödikesek Napja is, melyet szept-
ember 26-án tartunk a tornateremben. Izgatottan várjuk, hogy mi-
nél több szülő részt vegyen e játékos és szórakoztató eseményen. 
Szeptember végén ismét lesz elektronikai hulladékgyűjtés, mely-
nek során újra számítunk a szülők és diákok lelkes gyűjtőmunká-
jára, ami az elhasznált elektronikai eszközöket illeti. Előre is kö-
szönjük a segítséget! 

Elindult hát a 2014-15-ös tanév! Szeretnénk mindenkinek nagyon 
jó és eredményes munkát kívánni! 
További információkért és az eseményekről készült fotókért, kér-
jük, látogassanak el az iskola honlapjára: iskola.felsopakony.hu 

Máténé Virág Rita 

Iskolakezdés a Hermanosoknál
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Búcsúink alkalmával immáron hagyománnyá vált, hogy az ünnepi 
szentmise végén valakit vagy valakiket megköszöntünk. Szeretnénk 
most is ezt tenni, ehhez kérjük az engedélyét!
Minden esetben olyan személyt, személyeket választunk, akinek, akik-
nek az életútja, tevékenysége, közösségünkért végzett állhatatos és ál-
dozatos munkája messzemenően tiszteletet ébreszt, követésre sarkall! 
Így van ez most is.
Mostani jelöltünk is már évek óta, - mi több már évtizedek óta - ki-
emelkedő tagja ennek a közösségnek! Bár templomunk szentelésének 
20. évfordulóját ünnepeljük, esetében mégsem kerek az évforduló. E 
fölött azonban egyáltalán nem bánkódtunk, a mai tiszteletadásra ki-
választott személyünk már 23 éve velünk van. Kérem Hefler Gábor 
atyát, álljon elénk, hogy elmondhassuk köszönetünket. 

Kedves Gábor Atya! 
Mielőtt a közösségünkben eltöltött évekről szólnék, engedd meg, 
hogy kicsit felidézzük a papi pályád kezdetét. Többször említetted, 
hogy már gyermekkorban nagyon szerettél templomba járni és fő-
ként ministrálni. Papi sorsodból ezért nem hagyhatjuk ki ezt az in-
dulást, ezt a mozzanatot, hiszen úgy érezted, már ekkor megszólított 
az Úr. 
Édesanyád egyedül nevelt, ezért nehéz gyermekkorod volt, de az Úr 
szólítása után, - azt szoktad mondani, - hogy egyenes volt az út az 
oltárig, és azóta is. 
Középiskolába a kecskeméti piaristákhoz jártál, onnan egyenesen az 
egri papnevelő intézetbe mentél. Jöttek a káplán évek, majd még 5 
hely, így 12 év adatott, hogy ne csak a magad kárán tanuljál. Hoz-
zánk, már két helyen kipróbált plébánosként érkeztél, és elég hamar 
ura lettél a nálunk és Gyálon is meglévő nehéz helyzeteknek. 
Az életed 23 év óta a szemünk előtt zajlik, sohasem csináltál semmi-
ből sem titkot. Így nem volt nehéz egy kis visszaemlékezést össze-
állítanunk azokból az Istentől kapott ajándékaidból, amelyekből a 
mögöttünk hagyott évek alatt közösségünk is bőségesen részesedett!
1991 szeptemberében találkozhattunk veled először. A tőled azóta is 
oly megszokott lendülettel érkeztél Felsőpakonyra, az iskolába, mert 
akkor még csak ott tudtunk szentmisére egybegyűlni. Kíváncsi, szo-
rongó hívek, és egy befejezésre váró templom fogadott. Szerencsére 
az aggodalmunk felesleges volt. Az Úr akaratából és segítségeddel 
még abban az évben használatba tudtuk venni az új épületet.
További három nehéz, egyént, közösséget próbáló év következett. A 
jutalma sem maradt el. 1994 októberében a templomunk felszente-
lésre került.
Hálás szívvel köszönjük, hogy azóta is ilyen őszinte igyekezettel 
dolgozol együtt velünk, és ha kell munkásruhát, ha kell reverendát 
öltesz magadra.
Szívügyed a hitoktatás, a hitélet teljesebbé tétele. Buzgón felügye-
led, ha kell, tartod az iskolai, óvodai hittanórákat. Nagyon szeretsz 
tanítani. Egyéb alkalmakkor is, de a szentmisék prédikációiban 
különösen. Szívesen állítasz össze, főleg nagyobb ünnepkörhöz tar-
tozó sorozatot, sorozat prédikációt. Az aktuális evangéliumi részek 
gondolatait kiterjesztve, magyarázod a kapcsolatba hozható egyhá-
zi, történelmi eseményeket, napjaink aktualitásait. (Például: II. Vati-
káni Zsinat döntései.) Hétközben, csütörtöki napokon is biztosítasz 
szentmise lehetőséget a felsőpakonyi híveknek. 
Segítetted, támogattad a Lourdes-i barlang felépítését és a Máriás 
csoport megalakítását. Fíliánkat szinte plébánia rangján kezeled. 
Felügyeleted mellett teljes önállósággal él és dolgozik kis közössé-
günk, annak minden előnyével és felelősségével. 

Szereted és járatos vagy a zenében, sok közöd van hozzá. Valaha 
aktívabban foglalkoztál vele. Igaz, ma már nem te vagy a „főzenész”, 
hiszen igen jó munkatársaid vannak, s így tiéd maradt a zene szere-
tete és a bátorítás a zenélésre, éneklésre! Mindezt jól képzett kánto-
runk, lelkes kórusunk és a templomunkban megtartott sok rangos 
zenei esemény igazolják. 
A festészetben is elismert-
séget vívtál ki magadnak, 
sőt kedvünkért még a 
fafaragással is megpró-
bálkoztál. Mindezt nem 
öncélúan, hanem értünk, 
a híveidért, a közösségért 
teszed. Ha az Oltárképre és 
az évek alatt elkészült töb-
bi alkotásodra tekintünk, 
mindig eszünkbe jut al-
kotójuk és nagylelkű ado-
mányozójuk. Ezek közül is 
kiemelkednek és egyedivé 
teszik templomunkat, a 
kertünk zárt falán elhe-
lyezett „Feltámadott útja” 
stációképek, valamint a 
„Feltámadott Jézus” fa-
ragvány. A közterületen 
– kerítésünk főutca felőli 
homlokzatán – elhelyezett, 
a feltámadásban vetett hi-
tünket erősítő és szimbo-
lizáló, ökomenikus jellegű 
keresztkompozíció is a te 
alkotó gondolataidat hordozza. 
2014-ben, Felsőpakonyon, a Fájdalmas Anya búcsúja alkalmából. 

Berencsi Gézáné világi elnök és munkatársai 

Ha itt lettél volna...

Lassan búcsúzunk a nyár élményekkel teli szép napjaitól. 
Augusztus hónap kiemelkedő ünnepei: aug.15. - a Boldogságos Szűz 
Mária - Jézusnak Szent Anyja - Menybevételének ünnepe. Szent Ist-
ván királyunk felajánlotta országunkat a Boldogságos Szűz Máriá-
nak. Könyörögjünk oltalmáért, hogy védelmezze minden rossztól, 
szerető jóságával ölelje át a magyar népet. 
Augusztus 20. Szent István királyunk ünnepe. Első királyunk, aki 
az Úrtól választott királyok egyike volt, Boldog Gizella, a példás 
családanya férje. Egy évezred választ el minket attól a Magyaror-
szágtól, amelyben Szent István született és uralkodott. Magyaror-
szág is azon kevés Európai államok közé tartozik formailag, szel-
lemileg, mikor a jogfolytonosság a X-XXI. század között töretlen 
volt. Így gondolhatjuk, hogy ma is Szent István államában élünk. 
Többen részt vettünk Államalapító Szent István és Újkenyér ün-
nepén, ahol egy csodálatos ünnepi beszédet hallhattunk Horváth 
Gergely alpolgármestertől. Az Újkenyér megszentelését Fekete 
Roland káplán atya végezte, és ő is méltatta Szent István királyunk 
életét. Szerepelt a felsőpakonyi római katolikus énekkar, a Daru-
madár Nyugdíjas Klub énekkara és a Kaleidoszkop Színpad mű-

Főtisztelendő és Nagyméltóságú Püspök Atya!

fotó: Nagy Sándor
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M e G H Í V ó
„Bízzatok az Úrban mindenkor, 

mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre!” Ézs. 26,4 
A Felsőpakonyi református Gyülekezet Presbitériuma 

szeretettel meghívja Önt és kedves családját a
2014. október 5-én 15 órakor 

kezdődő templom- és harangszentelés 
10. évfordulója alkalmából tartandó

ünnepi hálaadó istentiszteletre és emléktábla avatásra, 
valamint az azt követő szeretetvendégségre. 

Igét hirdet: takaró Károly ny. püspök, 
emléktáblát avat: takaró András esperes 

    a Presbitérium    

Részvételi szándékát, kérjük jelezze
a 06 30 6373190 telefonszámon, vagy  

a felsopakony.ref@gmail.com e-mail címen! 

A Felsőpakonyi 
református templomban

evangélizációs alkalmakat tartunk!
Az evangélizáció időpontja: 2014. október 6 – 10.

“Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” János evangéliuma 3:16. Evangélium = jó hír, örömhír.

Igét hirdet: Kádár László a tóalmási WOL Élet Szava Misszió Biblia tanára 

Igehirdetések címei:
Október 6,  (hétfő) Isten létezik – tudod-e biztosan?
  (téma: bizonyítékok Isten létezésére, s ennek milyen következményei kell 

legyenek a saját életemben)
Október 7,  (kedd) Isten szól – hallottad-e már a hangját?
  (A teremtés és a lelkiismeret Isten létezéséről beszél, a Szentírás Isten Fiára 

mutat)
Október 8,  (szerda) Isten szeret – megtapasztaltad-e már?
 (Isten szeretetet gondviselésében, Jézus Krisztus földi életében)
Október 9,  (csütörtök) Isten ad – elfogadtad-e?
 (Jézus Krisztus az életét adta a bűnösökért)
Október 10,  (péntek) Isten él – benned is?
 (Az örök élet és a feltámadás ajándéka)

Istentiszteleteink 18 órakor kezdődnek. A pénteki alkalom végén szeretetvendégség  
lesz – kötetlen beszélgetésekkel. (bárki hozhat süteményt)
Minden kedves érdeklődőt nagyon sok szeretettel várunk!

      a Presbitérium

vészei Farkas Évi színművész vezetésével, akiktől láthattunk egy 
tanulságos, vidám előadást. Szeretettel gondolok minden kedves 
szereplőre, örülök, hogy Felsőpakonyon egyre több szép megem-
lékezés van kialakulóban. 
A Máriás lányokkal és néhány buzgó hívővel részt vettünk a gyá-
li templom Szent István napi búcsúi szentmiséjén és az azt követő 
városi körmeneten. Mindenkinek, de a lányoknak külön köszönet 
a fáradozásukért. 

A sűrű programok mellett készülünk a templomunk „Fájdal-
mas Anya” búcsújára és a templom felszentelésének 20. évfor-
dulójára. 
Sok kedves munkatársamnak kívánom, hogy feladataihoz adjon 
a Jóisten erőt, hogy minden elképzelésünk sikerüljön. Az eddigi 
munkákat is fizesse meg a mindenható gondviselő Isten. 
Itt a szeptember, az iskolakezdés. Ki folytatja, ki most kezdi tanulmá-
nyait. Minden kedves pedagógusnak és tanulónak kívánom, hogy si-
keres munkát és előmenetelt szerezzen a 2014/2015 tanévben! 

Berencsi Gézáné egyháztanács elnök 

Katolikus Karitász
Mindenekelőtt szeretném megköszönni azt a rengeteg, iskola-
kezdéshez szükséges felszerelést - köztük több igen jó állapotú 
iskolatáskát is,- amely napról napra gyűlt össze augusztusban a 
templom előterében. Az iskolatáskákat megtöltve a tanszerek 
jó részét mi magunk juttattuk el az arra rászoruló gyermekek-
nek, a másik részét pedig átadtuk az általános iskolának, mert 
hisszük, hogy a tanítónénik tudják leg-
jobban, hogy melyik kisgyermeknek 
milyen felszerelése hiányzik. 
A Váci Egyházmegyei Karitász is segí-
tette az iskolakezdést: szeptember 1-ig 
az általuk küldött 6 db 5.000,- Ft értékű, 
tanszer-vásárlásra fordítható Erzsébet 
utalványokat is kiosztottuk 6 családnak. 
Szintén az Egyházmegye jóvoltá-
ból kaptuk azt a lehetőséget, hogy 2 
felsőpakonyi gyermek táborozhat egy 
hétig Drégelypalánkon, azzal a feltétel-
lel, hogy a gyermekek lejutását és ha-
zahozatalát nekünk kell megoldanunk. 
Egyik tagunk vállalta, hogy saját autó-
jával elviszi a gyermekeket és értük is megy. Köszönet neki érte, 
hiszen két olyan gyermeket sikerült meglepni ezzel a táborral, 
akik előtte még nem nyaraltak soha. A gyermekek jövőre is 
visszavágynak Drégelypalánkra. 
Szeptember 25-én csoportunk az ADRA nemzetközi segély-
szervezet felkérésére menekülttábor szimulációban vesz részt 
Gyálon, amely egy nagyszabású, jelentős költségvetésű meg-
mérettetésnek ígérkezik. A menekülttáborról, valamint az ott 
szerzett tapasztalatokról a következő lapszámban beszámolok. 
Október 11-én 9-13 óráig immár harmadik alkalommal szerve-
zünk ruhaosztást a templom előterében, ahová minden érdek-
lődőt szeretettel várunk. 
A csoportunknak az egyik tag jóvoltából ismételten van telefo-
nos elérhetősége, ez a telefonszám a 06 20 486 77 02. 
A fenti telefonszámon, illetve a pakonyka@gmail.com e-mail 
címen várom azoknak a jelentkezését is - a segítséget igénylő-
kön túl -, akik munkájukkal tagként segítenének a rászoruló 
embertársaiknak, hiszen „Jézus meghalt értünk a kereszten. 
Tőled csak egy kis mozdulást vár. A szabadidődnek csak egy 
kicsiny részét, hogy így segíts neki.” 

dr. Fitos Dóra csoportvezető 

fotó: Kovács Viktória
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KÖZLeMÉNY

A Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye a helyi ön-
kormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. 
napjára kitűzött választására állított polgármester és képvise-

lő jelöltek szavazólapi sorrendjének meghatározásáról 

A Felsőpakonyi Helyi Választási Bizottság 2014.09.08-án 17 óra-
kor megtartott ülésén a helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek 2014.10.12. napjára kitűzött választásán állított jelöltek 
sorrendjét kisorsolta és a sorsolás eredménye a következő: 

A HVB által nyilvántartásba vett polgármester-jelöltek szava-
zólapon szereplő sorrendje: 

1.  Sztancs János független jelölt
2.  Nagy János FIDeSZ-KDNP jelöltje
3.  Horváth Gergely független jelölt 

A HVB által nyilvántartásba vett önkormányzati képviselő-je-
löltek szavazólapon szereplő sorrendje: 

1.  böőr Károly FIDeSZ-KDNP jelöltje
2.  egri Imre Gézáné független jelölt
3.  Szirbik László független jelölt
4.  erdei Sándor Csaba független jelölt
5.  balassa Jánosné független jelölt
6.  Gálné Czető Éva Ildikó független jelölt
7.  Kalmár róbert Krisztián FIDeSZ-KDNP jelöltje
8.  Győriné Vajda Zsuzsa FIDeSZ-KDNP jelöltje
9.   Papp Norbert Jobbik Magyarországért Mozgalom 

jelöltje
10.  Asztalos István Attila független jelölt
11.  oláh Istvánné FIDeSZ-KDNP jelöltje
12.  Horváth Gergely független jelölt
13.  Nagy József Sándor független jelölt
14.  tóth József független jelölt
15.  Czeczidlovszky Hervatin Gábor független jelölt
16.  Máté János független jelölt
17.  Kempf Károly Ignác FIDeSZ-KDNP jelöltje
18.  bukodi edit FIDeSZ-KDNP jelöltje
19.  Hoffman rudolf balázs független jelölt 

Felsőpakony, 2014. szeptember 09.
dr. Göndör-Kökény Katalin HVI vezető 

tisztelt Választópolgár!
Az alábbiakban összefoglaltuk az önkormányzati választások legfon-
tosabb tudnivalóit.
A szavazás ideje: október 12. (vasárnap) 6 és 19 óra között.
A szavazás helye: az Ön lakcíme szerinti szavazókör. A pontos címet a 
névjegyzékbe vételről szóló értesítő tartalmazza.
A választásokon a polgármesterről és a képviselő-testületről döntenek 
a választók.
Ugyanazon napon kerül sor a nemzetiségi önkormányzatok tagjainak 
megválasztására, rájuk a nemzetiségi névjegyzéken szereplő választó-
polgárok szavazhatnak. 
A szavazás feltételeiről, menetéről, a mozgóurna kérelemezés módjá-
ról előző számunkban olvashatták. (szerk.) 
Hogyan ajánlhat jelöltet? 
Jelölt az a választópolgár lehet, akit elegendő számú választópolgár je-
löltnek ajánlott. Ezért az utcán, otthonában megszólíthatják Önt olyan 
személyek, akik ajánlást gyűjtenek egy jelölt számára. Ajánlani szept-
ember 8-ig ajánlóíven lehetett. 

A szavazólapon a három polgármester jelölt közül csak egyre ad-
hatja le szavazatát, több jelölt esetén érvénytelen. 
A 19 képviselő jelölt közül a szavazólapon 6 képviselő jelöltre ad-
hatja le szavazatát, több jelölt ajánlása esetén érvénytelen.

Hogyan szavazhat? 
Ön személyesen szavazhat, az értesítőben megjelölt helyen és időben. 
Amennyiben egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tar-
tása miatt gátolt a mozgásában, és nem tud elmenni a szavazóhelyi-
ségbe, mozgóurnát kérhet. A kérelemnek október 10-én 16 óráig kell 
megérkeznie a helyi választási irodához (a polgármesteri hivatalba), 
vagy a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.
Ha a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartóz-
kodási helyén (azaz ideiglenes lakcímén) lesz, a június 23. napjáig 
létesített tartózkodási helye szerinti szavazókörben átjelentkezéssel 
szavazhat. Átjelentkezést október 10-én 16 óráig lehet kérni. A fo-
gyatékossággal élő választópolgár október 3-án 16 óráig igényelhet 
Braille-írással ellátott szavazósablont a szavazáshoz. Október 10-én 
16 óráig Braille-írással készült értesítő megküldését kérheti, vagy azt, 
hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. 
Fentiekkel kapcsolatos kérelmét: 

■  a www.valasztas.hu oldalon,
■  levélben, illetve
■  személyesen nyújthatja be a jegyzőhöz.

Mozgóurna iránti kérelmét meghatalmazott útján is benyújthatja. 
1. (a) Vigye magával személyi igazolványát. Helyette útlevelét vagy jo-
gosítványát is elfogadják. 
(b) Mindenképp vigye magával lakcímkártyáját is. 
2. Írja alá a névjegyzéket. 
A bizottság lepecsételi a szavazólapokat. 
Ön vegye át a szavazólapokat és a borítékot. 
3. A szavazólapokkal és a borítékkal lépjen be egy üres szavazófülkébe, 
hogy titkosan szavazhasson. A szavazófülkében töltse ki a szavazóla-
pokat. A szavazólapokat tegye a borítékba. 
4. Szavazatát tollal adja le. 
Figyelmesen olvassa el, hány szavazatot adhat le, ennél több szavaza-
tot ne helyezzen el a szavazólapon. Akkor érvényes a szavazat, ha két 
egymást metsző vonallal (x vagy +) szavaz. 
A szavazás menete 
Figyelem! Ha nem így szavaz, hiába ment el szavazni. Szavazatát nem 
fogják megszámolni. Olyan, mintha nem is szavazna. Szavazata ér-
vénytelen, ha 
1. nem × vagy + jelet tesz a körbe 
2. a szavazólapot üresen hagyta 
3. a szavazólapon a megengedettnél több szavazatot adott le 
Részletesebb tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban mű-
ködő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu 
weboldalt. 

Nemzeti Választási Iroda tájékoztatója alapján
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tISZteLt FeLSŐPAKoNYIAK!
Ismét egy választás előtt állunk, 
ami újabb lehetőséget is kínál. 

Czeczidlovszky H. Gábor vagyok, 60 
éves, nős, egy felnőtt gyermek édesap-
ja. A Díjbeszedő Holding Zrt.-nél dol-
gozom Budapesten, mint kirendeltség 
vezető. 100 ember munkáját irányí-
tom, koordinálom. A 2002. évben 
költöztem ide, 2003-tól a sportban 
szerzett tapasztalatommal segítem a 
sportegyesület működését, 2004-től 

mint elnökségi tag, 2006. évtől mint elnök helyettes. 
Büszke vagyok rá, hogy 2010-től az Önök bizalmának köszönhetően 
önkormányzati képviselő lehetek, az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság tagjaként dolgozhatok.
Munkám során figyeltem az Önök véleményére, javaslataikra. Az 
elmúlt négy évben közös értékeinket képviseltem az önkormányzat 
képviselő testületében. Felsőpakonynak tovább kell fejlődni, eddig el-
ért eredményeink megtartása, szinten tartása mellett.
A leendő polgármester személyétől, pártállásától függetlenül ne-
kem a település javát szolgálva kell dolgozni, úgy, hogy segítsem és 
kontrolláljam is egyben a polgármester munkáját. 
Azt gondolom, hogy az önkormányzati választáson elsősorban nem 
a politikai érdekeknek kell érvényesülni. Azon kell lennünk, hogy 
fejlesztéseink az itt élők érdekeit szolgálják, ezért az elkövetkezendő 
időben az óvoda felújítása kiemelt feladat. 
Megválasztásom esetén fentieken túl továbbra is  a tisztességes helyi 
közélet kialakításán fogok dolgozni az elkövetkező öt évben. 
Arra kérem Önöket, ismét támogassanak szavazataikkal, tiszteljenek 
meg bizalmukkal, hogy tovább folytathassam a megkezdett munkát. 

tisztelettel köszöntöm a választópolgárokat!
40 éves, 3 gyermekes családapa va-
gyok. Diplomáimat a PPKE-n és az 
ELTE-n szereztem. Végzettségem: 
hittanár, gyógypedagógus. 4 éve 
Pakonyon, a helyi  iskolában dolgo-
zom pedagógusként.  2006-2009-ig 
a Bp. VIII. ker. Önkormányzat, 
2010-2012-ig a Pest megyei Ön-
kormányzat külsős bizottsági tagja 
voltam. A helyi Polgárőr Egyletben 
szolgálok, a Felsőpakonyi Lovas és 

Hagyományőrző Egyesület keretei között pedig íjászattal fog-
lalkozom. Azt vallom, hogy pártoktól, személyes szimpátiától 
függetlenül a pakonyiak által megválasztott testületi tagoknak, 
polgármesternek Pakony érdekeit kell minden egyéb érdek fölé 
helyeznie. Jöjjön bárhonnan is a jobbító szándék, pályázati javas-
lat, stb. jómagam igent mondok rá, ha az a választók érdeke is. Ez 
a mi lakóhelyünk, az otthonunk, sokak szülőföldje is, amelynek 
közösen vagyunk őrzői, és közös felelősségünk, hogy gyermeke-
inknek szebben, tisztábban, élhetőbben adjuk át. Programomról, 
magamról bővebben szórólapomon, ill. személyesen tájékozta-
tok majd. Kérem támogasson szavazatával!

 Papp Norbert 
 képviselőjelölt 
 Felsőpakony rét u. 4/b.
 06 70 2890849  
 pappnorbert@freemail.hu
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Augusztus 7-én 16 órakor énekkari próbánk, 17 órakor klubnapunk 
volt. Új belépő tagunk, Siska Jánosné, Kati bemutatkozott, a tagság 
örömmel fogadta a fiatalos, temperamentumos régi-új ismerőst, hi-
szen Ő Füziné Esztikének leánya. Somogyi házaspártól, Tecától és 
Gyulától szép képeslapot kaptunk Berekfürdőről, ahol „felújításon” 
vettek részt, felkészültek testileg-lelkileg az új kis unoka várására, ér-
kezésére. Lőrentei Erzsike a tagságnak új lehetőséget, - a még nem lá-
tott - nagykátai strandot javasolta, nézzük meg és próbáljuk ki, majd 
jót beszélgettünk.
14-én énekkari próba majd klubnap volt, ahol befizettük a nagykátai 
fürdés részvételi díját.
Augusztus 19-én, az Új kenyér ünnepén, a Petőfi téren énekkarunk 
új rendezésben (Farkas Évike) szép műsorral léptek fel, illetve szere-
peltek az ünnepségen. Tagságunk szép számmal jelent meg.
Augusztus 21-én 8 órakor Nagykátára indultunk a szemerkélő eső-
ben fürdeni. Eleinte borongós időnk volt, aztán gyönyörűen kisütött 
a Nap. A fürdőben furcsa, érdekes beléptető rendszer volt, számunk-
ra kissé idegen, talán ha jobb idő lett volna, nem zavart volna ez a bo-
nyolultság, azért mindnyájan felfrissülve, jól kiáztatva jöttünk haza.
Az augusztus 28-ai vezetőségi ülésen Lőrentei Erzsike értékelte az 
augusztusi „uborkaszezont”, ami azért egészen nem is volt az. 16 
órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap volt, ahol ismét felhívtuk 
tagságunk figyelmét, ha nem tudnak eljönni a fürdésre, amire jelent-
keztek, minimum kettő nappal előtte lehet lemondani! 
Egyszer csak Horváth Gergő alpolgármesterünk látogatta meg a 
klubnapot, és baráti beszélgetésben elmondta, polgármester jelölt-
ként indul a választáson. Pár mondattal ismertette a jelöltsége szem-

pontjait. Tagságunk figyelmesen hallgatta a fiatal polgármester je-
löltet. 
Később Lajos névnap lévén, megemlékeztünk „jótevőnkről”, néhai 
Fejes „Lajosunkról”, s az élő, már-már családtagnak számító Szilvesz-
ter Lajost hívta fel Lőrentei Erzsike, a tagság köszöntötte is. 
Szeptember 4-én Lőrentei Erzsike vezetőnk ismertette a következő 
hetek programjait, s köszöntötte Rozália nevű tagjainkat, Pappnét 
és Cseh Rózsát, akik fincsi itókákkal és sütikkel lepték meg a tag-
ságot. A névnapokhoz csatlakozott Krizsánné Ica - mivel az idén 
egyéb akadályok miatt nem volt még Ilona nap - s ő is sütögetett 
finom sütiket a tagságnak, bőséges vendéglátás sikeredett, minden-
kinek jutott a sok finomságból. A névnaposoknak Füziné Erzsike 
mondott köszöntő verset. Czirjákné Esztike a Vöröskeresztes tagdíj 
változására és a szeptember közepén tartandó ruhabörzére hívta 
fel a figyelmet. 
Időközben Sztancs János polgármesterünk látogatott meg bennün-
ket, és ismertette velünk az elmúlt 12, majd a jelenlegi 4 éves mun-
kásságát, s azt a tényt, hogy mégiscsak indul Ő is polgármester je-
löltként. 
Tagságunk jó néven vette a családias beszélgetést és tájékoztatást. 
Nagy József is bejött a tagsághoz, - aki szintén pártolótagunk - s el-
mondta, képviselő jelöltként indul, nagyon örültünk neki. 
Tagjaink közül öten megkezdték az Erzsébet-program keretében az 
üdülést. Siófokra mentek. Novemberig, illetve decemberig - akinek 
sikerült a pályázat, s kapott időpontot – mehetnek még majd pihenni 
a nyugdíjasok. 

Kovácsné Németh Ilona

Folyamatosan fejlődünk

Darumadár Nyugdíjas Klub augusztusi programjai

Egyesületünk nem csak a község épségéért és szépségének megóvásáért 
tevékenykedik, de igyekszünk a felújított Polgárőr bázis körül dekoratív, 
kellemes környezetet kialakítani.
Kérjük az iskolába járó gyerekeket, hogy a kerítésre ne másszanak, ne 
rongálják! 
Kérjük a szülőket és az iskola 
dolgozóit, hogy az új kerítés 
megóvásában segítsenek! 
Tapasztalataink: 
Rendszeresen végzett járőrte-
vékenységünk alatt tapasztal-
juk, hogy a vasútállomás rend-
szeres táborhellyé válik az esti 
órákban. Sajnos sok problémát 
vet fel a hangoskodás, rendzavarás, károkozás. A drog jelenléte is egyre 
nagyobb méreteket ölt községünkben. 
Ezeknek az állapotoknak a felszámolása csak a lakosság segítségével ol-
dódhat meg. 
Minden bejelentést, észrevételt szívesen fogadunk, hívják bátran a pol-
gárőrség telefonszámát, hogy azonnal intézkedhessünk! 
telefonszámunk: 06/20-382-90-11 

Az elmúlt hónap jelentősebb eseményei: 
- Augusztus 19-én, a Petőfi téren tartott Államalapítás és Újkenyér ün-
nepén helyszínt biztosítottunk. 
- Az Ötvös utcában a közvilágításban tettek kárt ismeretlen tettesek. 

- Szeptember elsején, az év-
nyitó alkalmával a parkolás 
felügyeletét végeztük. 
Igyekszünk az iskolakezdés 
első heteiben fokozottan fi-
gyelni az iskola környékét.

Felhívás: 
Kérjük a lakosságot, hogy az 
állomáson hagyott kerékpáro-

kat minden esetben zárják le, mivel a tapasztalatok azt mutatják ez a 
legkeresettebb hely a kerékpártolvajok számára. 
Figyeljenek értékeikre és egymásra! 
Köszönjük támogatásaikat, segítségüket! 
Számlaszám: 65500116-31003085-53000004 

Dósa Zsoltné 




