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1968-ban készült el a sportpálya azon a helyen, ahol most is található. Akkor még, mint TESZÖV
Sportkör mőködött. Az elnök dr. Mandula Sándor volt, az elnök-helyettes Bukodi Boldizsár, gazdasági
felelıs Bukodi Boldizsárné. Az elsı csapat edzıje id. Fazekas Ferenc, az ifjúsági csapat edzıje
Pechula Imre volt. Az ifi csapat csak barátságos mérkızéseket játszott. A felnıtt csapat a
középmezınyben végzett, ami igen jó eredménynek számított, hiszen az akkori bajnokságban 14
csapat vett részt.
Az 1969-70-es bajnokságban a csapat 14 résztvevı közül a 7. helyen végzett. Ifjúsági csapatunk már
benevezett a bajnokságra, de elég szerény eredményt ért el. 14 csapat közül a 10. helyet sikerült
megszereznie.
Az 1970-71-es bajnokságot már új edzıvel kezdte meg a csapat. Pechula Imre lett az elsı és az
ifjúsági csapat edzıje. A bajnokságban a felnıtt gárda a 4. helyen, míg az ifik a 6. helyen végeztek. A
csapat közben részt vett a Magyar Kupa kiírásán is, ahol nagyon jól szerepeltünk.
Az 1971-72-es bajnokságban majdnem sikerült a bravúr, a felnıtt csapat a 2. helyet érte el. Az ifik a
középmezınyben végeztek.
Az 1972-73-as évben a nagycsapat a 3. helyen, az ifik a 4. helyen végeztek. A 70-es évek úgy
zajlottak le, hogy mindkét csapatunk hol a középmezınyben, hol a mezıny végén végzett.
1979 ıszén megszőnt a labdarúgó élet felsıpakonyon, mivel nem volt támogatószerv a csapat
mögött. Az addigi támogatók nem tudták tovább támogatni a csapatot.
1981. augusztus 3.-án megtartották az alakuló Közgyőlést.
A sportkör elnöke: Bukodi Boldizsár. Titkár: Géczi Lırinc. Szakosztályvezetı: Kocsis Imre. Gazdasági
felelıs: Pink György. Vezetıségi tagok: Füzi György, Zoboki Miklós, Trapp Jakab, Lázár András. A
felnıtt csapat edzıje: ifj. Fazekas Ferenc (aki mint játékos is szerepelt). Az ifi csapat edzıje Gergely
Mihály. Az egész közgyőlést Galambos Miklós vezette le. A 80-as években is úgy szerepeltek a
csapatok, hogy hol az oldal elején, hol a közepén végeztek, voltak bizony csúnya eredmények is.
1989 novemberében át kellett alakulni egyesüléssé, így lett Felsıpakonyi Községi Sportegyesülés.
Még ebben a hónapban lemondott az egész vezetıség, az okát a mai napig nem tudni. Így nem volt
mit tenni, egy képviselıt kellett kinevezni. Ifj. Fazekas Ferencre esett a választás, így lett vezetı,
játékos és edzı is egyszerre. Volt még egy pénztárosunk, Varga Erzsike, aki sokat segített a
vezetésben, mivel ı a Pest Megyei Labdarúgó Szövetségnél volt alkalmazásban, ezért volt rátekintése
a dolgokra.
Az 1990-es tavaszt a csonka vezetéssel kezdtük el, a bajnokság elég jól sikerült a 4. helyen
végeztünk, mármint a felnıtt csapat, az ifi a 7. helyen. Az ıszi szezont már egy új vezetıséggel
kezdte meg a felnıtt és az ifi-csapat. Az elnök Ignácz János, intézı Füzi György, elnökhelyettes
Pongó Zoltán, játékosedzı Stefkó István. A felnıtt csapat a 4. helyen végzett, az ifi csapat a 3.
helyezést érte el.
A következı idényt, az 1991-e ıszi szezont sikeresen vette a csapat, mivel a 3. helyen végzett.
1992 tavaszán a csapat folytatta a jó szereplést és a 3. helyen zárta a bajnokságot. Az ifi csapat még
jobban szerepelt, ık az elsı helyen végeztek.

Az 1992-93-as bajnokságban már nem ment olyan jól a csapatnak, csak az 5. hely jutott. Az ifik is
visszaestek, a 3. helyig jutottak.
Az 1993-94-es évadban a 4. helyig menetelt a csapat, az ifik szintén a 4. helyen végeztek.
Az 1994-95-ös bajnokságban a csapat az 5. helyen végzett, az ifik a középmezınyben végeztek.
Az 1995-96-os bajnokság újra egyszemélyes vezetıséggel indult, név szerint Kerecsányi Tibor tanár
úr jóvoltából. İ volt a mindenes edzı, játékos, intézı, elnök. A tanár úr és egy-két játékos jóvoltából
elkezdıdött a futballpálya füvesítése, amiben nagy érdemeket szerzett Beláz István, Várlaki Albert,
Gyıri István. Szép lett a pálya, jó lett a csapat, a 3. helyen végzett.
Az 1996-97-es bajnokságban a csapat megtartotta a 3. helyét, idıközben az edzı személye
megváltozott, Tóth Antal tanár úr edzette a csapatot.
A nagy változások az 1997-98-as évadban zajlottak. Új választott vezetıség lett. Elnök: Koós Tibor.
Elnökhelyettes: Fazekas Ferenc. Szakosztályvezetı: Zoboki László. Pénztáros: Zábel Krisztina. A
felnıtt csapat edzıi: Kerecsány Tibor és Fazekas Ferenc. Ifi edzı: Gáncs István. Végre akadt egy
szponzor is Gáspár János személyében, aki nagy terveket szıtt. Elképzelésében egy új öltözı
megépítése szerepelt. A bajnokságban a csapat a 3. helyen végzett, az ifik a 4. helyen végeztek. És
az öltözı építése is elkezdıdött.
Az 1998-99-es bajnokságban a csapat erın felül teljesített, 2. helyen végzett. Az ifik a jó ıszi
szereplésük után az elsı helyrıl visszaestek a 3. helyre. Az öltözı építése tovább haladt, egyre több
társadalmi munkás jelentkezett.
Az 1999-2000-es bajnokságban a felnıtt csapat a 3. helyen végzett, az ifik leszerepeltek, az utolsók
lettek. Az öltözı elkészült, az alsó szint teljesen kész van, a fürdık, a WC-k, a szauna, a bírói öltözı, a
vendég és a hazai öltözı.
A legtöbb segítséget Gáspár Jánostól kaptuk, de idesorolhatom Barta Ferencet és csapatát, Kovács
Józsefet, Csányi Józsefet, Bene Károlyt, Kiss Csabát, Fazekas Ferencet, Koós Tibort és még sokan
másokat.
A 2000-01-es bajnokságot már a teljesen kész öltözıvel kezdtük el, a focipálya talaja csodálatos lett,
köszönhetıen Kiss Lajos pályagondnoknak, aki igen jó munkát végzett.
Nagyban köszönhetı a Polgármesteri Hivatalnak is, hogy a focipálya és környéke így néz ki, hiszen
igen nagy anyagi támogatásban részesíti már évek óta a Labdarúgó Szakosztályt. Itt szeretnénk
megköszönni a Képviselıtestület tagjainak is, hogy évrıl évre megszavazzák az elıirányozott
költségvetés 80%-át.
Az 1997-ben választott vezetıség 4 éves mandátuma 2000. december 31.-ével lejárt. Sokak szerint
ez a vezetıség tett eddig a legtöbbet a felsıpakonyi sport életéért, hiszen kb. 60-70 játékossal
rendelkezik a szakosztály, a legkisebbektıl a felnıtt csapatig.
A bajnokságot egyébként újra a 3. helyen zártuk. A 2001-2002-es bajnokságot már új vezetıség
irányítása alatt kezdtük, melynek tagjai a következık. Elnök: Várlaki Bertalan. Elnökhelyettes: Fazekas
Ferenc. Szakosztályvezetı: Kovács József. Intézı: Gyıri István. Pénztáros: Gyıriné Vajda
Zsuzsanna. Szponzor: Gáspár János, Polgármesteri Hivatal.
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