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2002-2003 Ócsa körzeti bajnokság, 1. helyezés
Az igai áttörést a következı bajnoki év hozta meg: elsı csapatunk történelme során elıször jutott a
körzeti bajnokságból magasabb osztályba, sıt… Az ezt követı évek újabb rekordokat döntöttek meg.
A megyei másodosztállyal való egyéves ismerkedés után a csapat a megyei elsı osztályban is letette
névjegyét. A bajnoki menetelés mellett a Magyar Kupában is sporttörténelmet írtak a FelsıpakonyErgofer futballistái, vezetıi, NB I-es ellenféllel szemben maradtak csupán alul, az Üllıi úti Ferencváros
stadionban lejátszott amatır kupa-döntı (SPORT TV Kupa) pedig egy életre szóló élményt jelentett
valamennyi felsıpakonyi sportbarátnak.
De kezdjük az elején.
A Felsıpakonyi Sport Kör vezetıi az Önkormányzat és a Gáspár János vezette Ergofer Kft. hathatós
támogatásával évek óta dolgoztak azon, hogy a csapatot folyamatosan megerısítve, felépítve
alkalmassá tegyék a megyei másodosztályú szereplésre. A kitartó munkának meglett az eredménye,
és a nagy áttörés a 2002-2003-as bajnoki évben bekövetkezett: az Ócsai Körzeti bajnoki cím
elhódításával a csapat jogot nyert az egy osztállyal feljebb lépésre.
A Kovács Károly edzı vezette gárda az egykori ferencvárosi, volt válogatott labdarúgó Albert
Flóriánnal a soraiban a megyei másodosztályban is sikert sikerre halmozott, és a lelkes pakonyi
szurkolók nagy örömére újoncként a harmadik helyen végzett.

2003-2004 Pest megyei II osztály, 3. helyezés
A következı, 2004-2005-ös szezon elején aztán már sejteni lehetett: a Felsıpakony-Ergofer újabb
nagy dobásra készül. A csapatot támogató (ki nevét adva, ki névtelenül) cégek és magánszemélyek
segítségével újabb jelentıs erısítés érkezett az évek alatt – szintén javarészt az Ergofer Kft. jóvoltából
- megszépült, megújult pakonyi stadionba. Nyilas Elek és Goran Kopunovics személyében újabb két
egykori ferencvárosi, többek között a Bajnokok Ligáját is megjárt labdarúgó igazolt Pakonyra, és a
csapat szárnyalni kezdett. Az együttest a remek eredmények láttán a szurkolók már nemcsak a hazai
meccseken, de rendre idegenben is szép számmal biztatták, sorra készültek a zászlók, a dobok: igazi
ünnep lett futballmeccsre járni. Arról nem is beszélve, hogy a klub utánpótláscsapatai is mind
népesebbek lettek, a gyerekeket vonzotta a futballpálya, ráadásul a magasabb osztályú szereplés
kötelezı jelleggel hozta magával az utánpótlás csapatok számának a bıvítését, így az ifjúsági és a
serdülı csapatok mellett már az U11-es és az U9-es korosztályban is szerepeltek felsıpakonyi
fiatalok. Az elsı gárda óriási fölénnyel (1. Felsıpakony 30 28 1 1 142-22 85) nyerte meg a
másodosztályú bajnokságot
Ifjabb Bene Ferenc 31 találattal gólkirályi címet szerzett, de a második és a negyedik helyen is
pakonyi játékosok végeztek: Vrábel József 27, Goran Kopunovics és Nyilas Elek 22 gólt jegyzett.
Továbbá a gárda a Magyar Kupa fıtáblájára is beverekedte magát.

2004-2005 Pest megyei II osztály, 1. helyezés
A bajnokság után ugyan Nyilas Elek hazatért Gödre, a keret azonban nagyrészt együtt maradt, és az
elsı osztályban ott folytatta, ahol a másodikban abbahagyta. Sorra nyerte a mérkızéseket, újoncként
is a mezıny meghatározó együttesének számított, és újabb bravúrt végrehajtva - a felsıpakonyi
labdarúgás eddigi legjobb bajnoki helyezését produkálva – a harmadik, bronzérmet jelentı helyen
végzett. Ami pedig az imént már említett Magyar Kupa fıtábláját illeti, a sorozat java csak ekkor

következett. Az ESMTK és a Kecskemét NB II-es csapatai vártak a pakonyiakra, ám a mieinket nem
lehetett megállítani: 4-2, illetve 3-1-re gyıztek Kovács Károly tanítványai. A legjobb 16 közé jutásért
aztán az NB I-es REAC gárdája várt a Felsıpakonyra, a Nemzeti Sport kétoldalas cikkben számolt be
a sporttörténelmi mérkızésrıl, ám a bravúr immár elmaradt: a kimaradt pakonyi helyzetek után a
rutinosabb élvonalbeli ellenfél büntetett, és végül 3-1-el jutott tovább. A sorozatban legtovább jutott
amatır csapat egyikeként azonban a Felsıpakony-Ergofer így is az Üllıi úton rendezett Magyar Kupa
finálé részese lehetett: a Szabadföld kupa utódjaként jegyzett SPORT TV kupa döntıjében (a Sport
TV által közvetített találkozón) a Törökbálint ellen léphetett pályára. A kupasiker aztán végül elmaradt
(1-3), megremegtek a nagy tét alatt a lábak, ám a pakonyi szektort szinte teljesen megtöltı drukkerek
így is vastapssal köszönték meg az egész éves szereplést a csapatnak.

2005-2006 Pest megyei I osztály, 3. helyezés
A megyei elsı osztályú harmadik helyezés és a kupa-második hely mellett azért ebben a bajnoki
szezonban is akadt „aranyos” pakonyi csapat. Nem feledkezhetünk meg ugyanis Felsıpakony II
csapatának szereplésérıl sem, hiszen a körzeti bajnokságban vitézkedı együttes Fazekas Ferenc
irányításával bajnoki címet szerzett. A csapat legeredményesebb támadója Berencsi Tamás lett 19
találattal.
Ami pedig a jövıt illeti: van okunk a bizakodásra, hiszen míg ifjúsági csapatunk az élmezınyt jelentı
hetedik helyen végzett, serdülıcsapatunk tagjai bronzérmet szereztek a 2005-06-os bajnokságban.
Détárival az újabb sikerért
2006 ısze egyébként kissé ingadozó teljesítményt hozott elsı számú csapatunknál: Az ifjabb Bene
Ferenc által játékos-edzıként dirigált együttes a bajnoki tabella hetedik helyén „telelt”, míg a megyei
harmadosztályban (volt körzeti bajnokság) szereplı együttesünk a negyedikként várhatja a folytatást.
A lemaradás mindkét együttesnél csak néhány pontban mérhetı, ráadásul a tavasz újabb sikereket
tartogat a pakonyi futballbarátok számára.
Ami a háttérmunkát illeti: az egyesület a cégbíróság által is jegyzett, újjáalakult vezetıséggel,
újjáalakult tagsági rendszerrel és a labdarúgás mellett további szakosztályok befogadására készen
folytatja munkáját, máris újabb dicsıséget szerezve szeretett községünknek. A fıszponzor Ergofer
Kft., és vezetıje, Gáspár János jóvoltából ugyanis a felsıpakonyi futball ismét az országos médiumok
címlapjára, vezetı hírei közé került: a megyei elsı osztályú gárda vezetıedzıje ugyanis nem más,
mint magyar labdarúgó válogatott szövetségi edzıi posztjáról éppen leköszönı, a német Eintracht
Frankfurt, a görög Olympiakosz Pireusz, avagy az olasz Bologna és Ancona egykori labdarúgója, a
négyszeres világválogatott Détári Lajos lett. Az ország „Döméjének” jelenléte pedig garancia arra,
hogy a felsıpakonyi futball a tavasz folyamán továbbra is a sportbarátok érdeklıdésének
középpontjában álljon majd. Az esélylatolgatásokról pedig csak annyit: ha Détári a futballtudásának
csak töredékét átadja a pakonyi játékosoknak, akkor…
/ Nagy János /

