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Iskolakezdő csomag
Az első osztályba lépés rendkívül meghatározó
mérföldkő mind a gyerek, mind a szülő számára.
Új kihívást jelent a szülőknek, gyermekeknek
egyaránt. Új környezet, új elvárások, sok új információ. Az ezzel járó bokros teendők miatt
nagy feladat a szülők számára is: hogyan lehet
kézben tartani a dolgokat, hiánytalanul beszerezni
mindent, amire szükség lesz. Ebben szeretnénk a
tavalyi évhez hasonlóan ismételten némi segítséget nyújtani a leendő kis elsősöknek és szüleiknek.
Nagy örömmel értesítem Önöket/Titeket, hogy Felsőpakony
Nagyközség Önkormányzata idén második alkalommal

iskolakezdési csomaggal kíván hozzájárulni
a tanévkezdéshez.
Remélem, hogy a gyerekek örömüket lelik
majd a tanszerek használatában.
A nyári szünet hátralévő részére kellemes időtöltést, a tanévkezdéshez sok sikert kívánok!
Nagy János polgármester

ÖSSZEFOGÁS – TÁBOROZTATÁS – SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A képviselők felajánlották egy havi tiszteletdíjukat. Csatlakoztak hozzájuk a bizottsági tagok és az önkormányzat
munkatársai is.
Az így összegyűlt összegből öt felsőpakonyi kisgyermek nyári táboroztatása kerül finanszírozásra a Révfülöpi táborban.
Az összeg magába foglalja a táborozás költségeit, illetve a
költőpénzt is. Reméljük, hogy ezzel is hozzájárulhatunk az
érintett gyermekek nyári élményeihez

A koronavírussal szembeni küzdelemről rengeteget olvashattak
az elmúlt hónapokban. Önkormányzatunk minden tőle elvárhatót próbált megtenni az Önök biztonságának és egészségének
megóvása, továbbá a teljes körű tájékoztatás érdekében.
A Képviselő-testület tagjai egyhangúan úgy döntöttek, hogy
személyesen is szeretnének hozzájárulni a nehezebb sorsú
családok életéhez. A vírushelyzet okozta szűkösebb lehetőségeket enyhítendő, a Testület egy járványügyi gyűjtést szervez
az önkormányzat elkülönített számláján.

Az önkormányzat várja a segítségre szorulók jelentkezését,
illetve, aki szeretne hozzájárulni a kezdeményezéshez, az a
következő számlaszámra befizetését megteheti:
14100079-71638049-03000005
A rendelkezésre álló összegről a Szociális és Rehabilitációs
Bizottság dönt az önkormányzat szociális rendelete alapján.
Ezúton is köszönetet mondunk Felsőpakony lakosságának
a veszélyhelyzetben nyújtott fegyelmezett, közreműködő,
segítőkész magatartásáért.
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata

NYÁRI DIÁKMUNKA
A 2013-2019-es évekhez hasonlóan az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett „Nyári diákmunka
2020.” elnevezéssel munkaerőpiaci program indult. A központi
program keretében az önkormányzatok és önkormányzati
fenntartású intézmények legfeljebb 2 hónap időtartamra, 2020.
július 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra 16-25 év
közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal
rendelkező és azt igazolni tudó diákokat foglalkoztathatnak.
Nagy örömünkre szolgált, hogy nagyon sok szorgalmas, tettre
kész diák jelentkezett és élt a lehetőséggel.
Idén nyolc diák kapott lehetőséget, hogy napi hat órában

belekóstoljon a dolgos hétköznapokba, mely kiváló tapasztalatszerzési és kereseti lehetőség a középiskolásoknak és a
felsőoktatásban tanulóknak.
Polgármesteri Hivatal
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ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
Mint ahogy arról már többször, több fórumon is beszámoltunk,
a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint
szolgáltató, havonta egy alkalommal szállítja el a zöldhulladékot.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg 2 db cserezsákot (zöldhulladék gyűjtésére szolgáló, zöld színű, emblémás, lebomló)
adnak. Többlet zöldhulladék gyűjtésére alkalmas kék zsák a
felsőpakonyi kereskedőházban szerezhető be, ebből korlátlan
mennyiséget elszállítanak.
A helyszínen nem kell fizetni a zsákokért, az átvételről jegyzőkönyvet állít ki az eladó, melyet továbbít a szolgáltatónak, majd
a havi díjhoz kerül kiszámlázásra a pluszban vásárolt zsákok
költsége.

Időpontok:
Augusztus 15. szombat
Szeptember 12. szombat
Október 10. szombat
November 7. szombat

Az elszállítás ritkulása okozta kellemetlenség csökkentése érdekében az önkormányzat által megrendelt konténerben van
lehetőség leadni az összegyűjtött zöldhulladékot - ellenőrzött
körülmények között - a korábban meghirdetett időpontokban.
az ún. gázcsere telepen.

Polgármesteri Hivatal

MAGYAR FALU PROGRAM
NYERTES PÁLYÁZAT
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy
a Magyar Falu Program Orvosi eszköz
– 2020 című felhívásra benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült.
A vissza nem térítendő támogatás összege: 2.990.000 Ft.
A pályázat keretén belül az alábbi eszköz kerül beszerzésre a fogorvosi rendelő számára: SIGER U100 Fogorvosi
kezelőegység.
Nagy János polgármester

Újabb nyertes pályázat a Magyar Falu Programban
Aszfaltúton a temetőig

A felsőpakonyi köztemető felé vezető
utat évről évre földmunkagépekkel
igyekszik az önkormányzat kátyú
mentesíteni, járhatóvá tenni. Földút lévén azonban
egy-egy nagyobb eső után újra és újra megjelennek a
kikerülhetetlen tócsák, az autók, munkagépek okozta
nyomvályúk.
Évek óta jogos igény, hogy a település lakossága ezen
kellemetlenségek mellőzésével eljuthasson szerettei
sírjához. Az önkormányzat ennek érdekében élt a
Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati út- és hídépítés, felújítás néven megjelent

pályázati lehetőséggel, és a szándék a pályázati elbírálás során támogatást kapott:
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata 29.776.572 Ft
pályázati forrás felhasználásával aszfaltozhatja le a
Honvédségi Bázis bejárata és a temető közötti útszakaszt. A projekt vízelvezető árkok és parkolók
létesítését is magában foglalja.
A kivitelezés után a településről végig aszfaltos úton
lesz megközelíthető a felsőpakonyi köztemető.
Fejlesszük együtt tovább Felsőpakonyt!
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
FELSŐPAKONY NAGYKÖZSÉG BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSI PROJEKTJE
PROJEKT KEZDÉS

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei
ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása
Pest megyében” című felhívásra.
A projekt a Pénzügyminisztérium támogatásával valósul
meg. A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési
Koncepciója 2014-2030 és Pest megye TerületfejleszKedvezményezett neve: 		
Támogatási Szerződés száma:
Projekt címe: 				
Beruházás helyszíne: 			
Projekt összköltsége: 			
A szerződött támogatás összege:
Támogatás intenzitása: 		
Kivitelező: 				
Projekt kezdete: 			
Projekt tervezett befejezése: 		

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal 2020. július 27től 2020. július 31-ig igazgatási szünet miatt
zárva tart, kizárólag anyakönyvi ügyekben
elérhető Kronvalter Emília a 06/20 947-15-09
telefonszámon.
2020. augusztus 3-ától a megszokott ügyfélfogadási rend szerint várjuk tisztelt ügyfeleinket!
dr. Göndör-Kökény Katalin jegyző
4.

Az önkormányzat a 2019. július 08-ai döntés alapján
224 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével megépítheti a település első bölcsődéjét.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata
PM_BBOLCSODEFEJLESZTES_2018/17
Felsőpakony Nagyközség bölcsőde építési projektje
Felsőpakony, Templom tér 4.
263,53 millió forint
224 millió forint
85%
Riszamon Kft.
2020.04.20.
2021.04.30.

A támogatás eredményeképp a település meg tudja valósítani régi vágyát, hogy megépüljön a nagyközség első bölcsődéje. A tervezett két csoportszobás, egyszintes bölcsőde
maximum 28 kisgyermek elhelyezésére lesz alkalmas. Az
intézmény a Templom tér 4. szám alatt helyezkedik majd
el. Az új építésű létesítmény komplex akadálymentesítése is megvalósul, egyenlő esélyt teremtve ezzel minden
látogató számára. Az épület mellett a gyermekek életkori
sajátosságainak megfelelő, biztonságos játszókert is kialakításra kerül.

Nyári igazgatási szünet a
Felsőpakonyi Polgármesteri
Hivatalban

tési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott
célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei
fejlesztések előirányzatból.

A kivitelező cég kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történt meg, ennek alapján a kivitelezési munkálatokat
a Riszamon Kft. végzi. A vállalkozási szerződés, mindkét
fél aláírását követően, 2020. április 20-án lépett hatályba.
Az ünnepélyes alapkőletétellel, 2020. május 13-án a kivitelezési munkák is megkezdődtek, a bölcsőde a tervek
szerint 2021 tavaszán átadásra is kerül.
További információ kérhető:
Varga Edit – sajtóreferens
varga.edit@mailpartner.hu

GYÁLI KORMÁNYABLAK NYITVATARTÁSA
A Miniszterelnökség utasítása szerint a 2020. július 6-tól a Kormányablakok ügyfélfogadási rendje változott
Hétfő: 08:00-18:00
Kedd: 08:00-16:00
Szerda: 11:00-19:00
Csütörtök: 08:00-16:00
Péntek: 08:00-14:00
Tisztelt Ügyfeleink!
Sorszám kiadására legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt
30 perccel van lehetőség.
Köszönjük megértésüket!
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Új felhívások a Magyar Falu Program
Falusi Civil Alap keretében
A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van
lehetőség:
2020. július 1. – 2020. augusztus 7. 12 óra 00 perc
Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a
jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag
egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több
pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.
A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el:
www.kormany.hu
www.bgazrt.hu
A BGA Zrt. a kiírás vonatkozásában elektronikus és
telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, mely elérhető
a +36-1-896 0630 telefonszámon hétfőn, szerdán és
pénteken délelőtt 9-től 12 óráig,
kedden és csütörtökön 13-tól 16 óráig.
Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a
Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Magyar
Falu Program Falusi Civil Alap keretében 2020. évben
meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásai.

A kérdéseket az fca@bgazrt.hu e-mail címre várják.
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falu…/

A Kormány elkötelezett a kistelepüléseken élők számának megtartása, növelése, életminőségének javítása,
valamint ezzel összefüggésben ezen települések fejlesztése iránt, amelyre tekintettel a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos vezetésével
kidolgozásra került a Magyar Falu Program.
A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így
többek között az alapvető szükségletek kielégítését
segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való
hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve
a letelepedni szándékozók számára ezen településeket.
ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken
működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására,
és ehhez kapcsolódóan a 2020. évi Magyar Falu Program új programeleme a civil közösségi tevékenységek
és feltételeinek támogatása.
A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el. A pályázatokat
a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül
(NIR-ben) lehet benyújtani.

Szülői értekezlet
Kedves Szülők!
Szeretettel meghívjuk a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda leendő óvodásainak szüleit a
2020. augusztus 28-án, pénteken 16.00 órától tartandó
első szülői értekezletre.
Mindenkit szeretettel várunk és megjelenésükre számítunk.

Ú js zülöttek:
Lexa Lotti 06.03.
Nagy Roland 06.09.
Hegedűs Panka 06.11.
5.
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Változások a Polgárőr Egyesület
Felsőpakony Biztonságáért körében
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot és valamennyi érintettet, hogy
2020.07.09-én az Egyesület tisztújító
közgyűlést tartott, mely keretében új
tisztségviselőket választottunk. Az
új vezetőség tagjai: Janocha Gábor
elnök, Papp Norbert elnökhelyettes
és Rap Zoltán elnökségi tag. Felsőpakony közbiztonságának megtartása, a bűn- és balesetmegelőzés,
valamint a közrend fenntartásának
érdekében a Polgárőrség változatlan

elkötelezettséggel, de új lendülettel
szolgálja településünket. Egyesületünk
stratégiai partnere az Önkormányzatnak, valamint a Rendőrségnek, feladatai ellátása során szoros együttműködésben a Körzeti Megbízottal.
A Polgárőrség tevékenységét törvény
szabályozza, tagjait a közfeladatot ellátó személyeknek járó kiemelt védelem
illeti meg.
Ha szeretne a közvetlen lakó- és szo-

ciális környezetének értéket adó önkéntes munkát végezni, lépjen be a
Polgárőrségbe, várjuk jelentkezését!
Bármilyen felmerülő kérés vagy
kérdés esetén, illetve a belépéssel
kapcsolatban keresse bizalommal
Egyesületünk elnökét, Janocha
Gábort a +36-30/574-8633, vagy elnökhelyettesét, Papp Norbertet a
+36-70/289-0849 számon.

Ha hisz az önkéntes munka értékteremtő erejében, a példamutatásban, a közösségi összetartásban és szeretne tenni
• a bűnmegelőzésért,
• a biztonságosabb közlekedésért,
• a gyermekek és fiatalok védelméért,
• a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek támogatásáért,

• a környezetvédelemért,
• a katasztrófa helyzetek elhárításáért,
• valamint a kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartásáért,

akkor jelentkezzen polgárőrnek!
Kérjük, támogassa Egyesületünket bármilyen lehetséges formában
feladatainak ellátásában, illetve a
bővítés és megújulás érdekében.

A közeljövőben további fórumokon
fogjuk a tisztelt lakosságot tájékoztatni Egyesületünk munkájáról, törekvéseiről és terveiről.

A Polgárőrség elérhetősége:
+36-20/382-9011
polgarorseg@felsopakony.hu

A Darumadár Nyugdíjas Egyesület júniusi beszámolója
A nyári kánikula első taggyűlése (és vezetőségi ülése) 4-én volt.
Két halottunkért égett a gyertya, szomorúan gondoltunk Jurászik Sándorra és Böginé Katikára. A járvány nagyon megviselt
minket, a nyomasztó gondok, aggodalom és félelem árnyékolja
be ezt a nyarat. Ezen a napon mi is visszaemlékeztünk a Trianoni évforduló eseményeire. Klubtársunk, Nyári Gábor egy
megható vers soraival idézte ezt a napot. A mi nagyszüleink,
rokonaink tanúi voltak a háború utáni irgalmatlan megtorlásnak,
mi pedig 100 év távlatából idéztük fel a tragédiát. Meghívót
kaptunk a Felsőpakony Jövőjéért Egyesület megemlékezésére
a Mártírok Emlékparkba. Köszönjük Durkó Évának, hogy ezt
a megemlékezést felejthetetlenné tette számunkra.
Június 11-én a klubfoglalkozáson hétköznapi életünk gondja-

iról, terveiről beszélgettünk. A járvány és a karantén alaposan
felforgatta ezeket a hónapokat, reméljük, hogy hamarosan
visszaáll a régi rend. Ez utal az operettbérletek megvásárlására
is, jó volna már újra utazgatni, tervezni!
Június 18-án taggyűlésünk hasonló volt az elmúlt hetek, hónapok
hangulatához, de már tervezgettük a tiszakécskei fürdőzést.
Olyan távolinak tűntek ezek a kirándulások. De most ott voltunk
és remekül éreztük magunkat! Június 23-án Tiszakécskén…
napfény, jó levegő, a szokásos gyógyvíz… végre! Elhalványodott kissé a karanténos, vírusos aggodalom.
Június 25-én vezetőségi ülés is volt. Nagy meglepetésünkre
terített asztalok és vidám hangulat köszöntött minket. A Nemes
házaspár, László és Margit, névnapot tartott. Újra névnapi
köszöntés, vidám zene-bona… köszönjük Kálmánnak és az
ünnepelteknek!
Egy születésnapra is megemlékeztünk: Füzi Esztike betöltötte
a 86. életévét. Aranyoklevelet kapott tőlünk és szívből jövő,
vidám köszöntőket. Ő mindig saját verseivel köszönt minket,
mi ezt csak egyszerű szavakkal tudjuk meghálálni, és bízunk
benne, hogy még sok-sok éven át ünnepelhetünk együtt.
Így azért könnyebb elviselni a tikkasztó hőséget, a klímaváltozást, az életkorunkból adódó kellemetlenségeket, mert látjuk,
hogy másnak sem könnyebb, mint nekünk.
Vigyázzunk magunkra, mert szükségünk van egymásra!
Cseh Rózsa
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A Felsőpakonyi Katolikus Közösség életéből
A Katolikus Egyház egyik főünnepe Úrnapja, azaz
„Krisztus szent teste és vére” ünnepe. Európában
és Magyarországon is már a 13. század óta elterjedt
ünnep.
A felsőpakonyi katolikus hívek is ünnepeltek július
14-én, természetesen kicsit rendhagyó módon, a még
érvényben lévő egészségügyi szabályok, korlátozások
miatt. Szorgalmas kezek már előző nap virágokkal
díszítették fel a templom oldalai mentén hagyományosan a négy égtáj felé felállított „sátrakat”, oltárokat.
A szentmisét követő Úrnapi körmenet során ezeket
érintettük. A menet élén virágszirmokat hintő kislá-

nyok mentek, a férfiak templomi zászlainkat vitték,
Béla atya pedig a virágszőnyegen az Oltáriszentséget
hordozta körbe méltó módon. A hívek énekelve vonultak, mindegyik sátornál, oltárnál meg-megállva.
Ezeknél a stációknál egy-egy Szentírási részt felolvasva, Béla atya áldást osztott ránk és a világ minden
égtáján élőkre. Felemelő, ünnepélyes volt a körmenet,
megható volt újra együtt ünnepelni, közösen imádkozni a templomkertben. Köszönet Istenünknek és
felsőpakonyi munkatársainak!
Jn.6.48,51: „Én vagyok az élet kenyere…Aki e kenyérből eszik, örökké él.”

Gyáli plébánia és környéke
Nyári miserend
július 18. és augusztus 9. között
Négy hétvégén keresztül a következő miserend lesz érvényben:
Szombat este Gyálon nincs előesti mise
Szombat: 18.00 Felsőpakony
Vasárnap 08.00 Pestszentimre
Vasárnap 09.30 Gyál
Vasárnap 18.00 Pestszentimre
Idén augusztus 15. szombatra esik, aznap 18.00-kor lesz ünnepi szentmise.
Fontos, hogy ez nem számít vasárnapi előesti misének.
Papp Norbert
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A SIONNAK HEGYÉN, ÚR ISTEN, TIED A DICSÉRET
Ezzel az énekkel kezdődött június 14-én a konfirmációs istentisztelet. És valóban, dicséret, áldás,
köszönet és hála illeti a mi mindenható Istenünket,
aki napról napra annyi jóban részesít bennünket. Így
volt ez azon a vasárnapon is. Vizi János lelkipásztor irányítása alatt fiataljaink a világjárvány okozta
zűrzavarban is fel tudtak készülni a konfirmációra.
Június 13-án mind az öten sikeres vizsgát tettek, és
másnap ott álltak az Úrasztala mellett, hogy hitvallást
és fogadalmat tegyenek, hogy az úrvacsorai közösség
tagjaivá válhassanak.
Tiszteletes úr imádságban adott hálát az Istennek
a konfirmandusokért, valamint az őket Isten szent
neve dicsőségére nevelő szülőkért, keresztszülőkért
és nagyszülőkért. Az igehirdetés arról szólt, hogyan
lehet élő hitű, Jézus Krisztust követő keresztyén
emberré válni. Felhívással fejeződött be: ”Keresd az
Urat, keresd Jézus Krisztust, fogadd be az életedbe,
így lesz igazi hited.”
Ezután a fiatalok, és most már hadd álljanak itt a
nevek is: Fitos Luca, Gyurcsó Tamara, Kádár Ferenc
Géza, Nagy Károly, Szabó Gergő Lóránd, egyenként
elmondták választott igéiket. Majd a konfirmáció
fogadalom szövegét hallhattuk Kádár Ferenc Gézától.
Nagy Károly, aki eddig még nem volt megkeresztelve,
most részesült a keresztség sákramentumában. Ezt
követően jobb kezüket szívükre téve esküdtek meg
arra, hogy felnőttként is szeretnének a keresztségben
megmaradni, megvallották a Szentháromság Istenbe
vetett hitüket, ígéretet tettek, hogy Jézus Krisztus
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követői, anyaszentegyházunk hűséges, úrvacsorával
rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai
lesznek. Miután hitükről a Heidelbergi Káté szavaival
bizonyságot tettek, fogadhatták az áldást. Tiszteletes
úr mindegyiket egy Igével áldotta meg. Ajándékba
egy Bibliát és egy emléklapot kaptak. Csipak István
megbízott gondnok köszöntötte elsőként az ifjú egyháztagokat, személyre szabott ajándékkal is meglepte
őket. Majd a presbiterek következtek, akik a befogadó
gyülekezet nevében köszöntötték a konfirmandusokat. Gyurcsó Tamara köszönte meg valamennyijük
nevében a szülőknek és keresztszülőknek az értük tett
fáradozásaikat Isten áldását kérve rájuk. Az úrvacsorában először a konfirmandusok részesültek szüleik és
keresztszüleik kíséretében. Felemelő volt látni őket!
Ezen a napon gondnokválasztás is volt a gyülekezetben, mivel Guti Ibolya lemondott a gondnoki
tisztségről. A presbiterek közül ketten feleltek meg a
tisztség betöltéséhez szükséges feltételeknek: Csipak
István és Fitos Levente. A választás titkos szavazás
útján történt, és Fitos Levente szerzett több voksot. A
törvény által előírt várakozási időben Csipak István
maradt a gondnok, majd július 5-én megtörtént Fitos
Levente beiktatása, aki a gyülekezet és a presbiterek
előtt tett esküt és tartott beköszönő beszédet. A beszéd
végén Pál apostol szeretethimnuszát idézte. Kívánjuk
neki, hogy felelős tisztségében valóban a Szeretet
vezesse, hisz a Szeretet maga Isten.
Kádár Rozália gyülekezeti tag
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Mikkamakka tábor
Ez az év elég fura véget ért a suliban: gyerekek, akik nem
találkozhattak barátaikkal a vírus miatt.
Így arra gondoltam, hogy a meghirdetett időpontot módosítom, hogy minél hamarabb játszhassanak együtt.
Az idő kegyes volt velünk, egyszer sem sikerült eláznunk,
bár az a bizonyos „ félsz” mindig bennem volt, akárcsak
a táskákban az esőkabátok, melyekkel biztos jól elijesztettük az esőt.
Sok szép helyen jártunk, rengeteg újdonságot fedeztünk
fel. Jól érezték magukat kicsik és nagyok egyaránt. Marci
nagyon várta az idei tábort, tavaly 3 évesen volt először,
de az élmény felejthetetlen volt számára.
Szülői kérésre még 3 hetet „megnyitottam” a gyerekek
számára. Ebből 2 hét augusztusban lesz: aug. 17-21-ig
és aug. 24-28-ig. Várom a jelentkezőket! Suli előtti töltődésnek is kiváló!

Köszönöm, hogy velem tartottatok és rám bíztátok kincseiteket!
Tóth Gabriella
06702940862

Valaminek a vége, egy új dolog kezdete!
Sok embernek, sok cégnek, sok munkaadónak, és sok munkavállalónak nehézségeket szült a pandémiás időszak. Nem
volt ez másképp a labdarúgással sem. Először csak félbeszakadt bajnokságról beszéltünk, bizonytalanságban voltunk,
mikor lehet újra játszani, aztán egyszer csak jött a döntés,
miszerint a bajnokságnak vége, jövőre folytatódik majd a
következő szezon. Hírek jöttek-mentek arról, hogy a
következő szezont melyik ligában is kezdi meg egyesületünk. Aztán július 13- án megkaptuk a hivatalos
értesítést, miszerint az első osztályban folytathatjuk.
Az MLSZ Elnökség ELN-55/2020 (05.04.) számú
határozatának köszönhetően az elmúlt (csonka) szezon eredményei alapján az I. osztályból feljuthatott
volna az NB III-as bajnokságba a Viadukt SE, ám a
biatorbágyiak nem éltek a lehetőséggel. Mindezzel
párhuzamosan a Dunaharaszti MTK kiesett az NB
III-ból, s mivel a csapat a III. osztály feltöltése révén sem
került sorra, a ’Haraszti is a „megye-egybe” lett beosztva.
A szezon befejezése előtt visszalépett Nagykőrösi Kinizsi
SE nem nevezhetett a megyei élvonalba. A klub sehol sem
indított csapatot ebben az évadban. Nem nevezett továbbá
a megyei I. osztályra a II. osztályba visszalépő Szentendre
VSE és az indulási szándékát első körben jelző, de végül
valamennyi szintről visszalépő Törökbálinti TC. 16+1–3=14.
A két üres helyre a másodosztály listavezetői, azaz a Budakalászi MSE és a Felsőpakonyi KSE lettek felkérve.
Természetesen örömmel vállaltuk a felkérést, így jövőre
újra a megyei elithez tartozunk.
Keretünk, sajnos, a tavalyi év házi gólkirályával, Pintér
Andrissal gyengült, őt nagy valószínűséggel egy másik
megye I. osztályú csapatnál fogjuk újra pályán látni. Az erősítésen pedig egyesületünk és edzőnk nagy erővel dolgozik.
Edzőnk, Megyesi László nem változtatott a recepten, ami
a felkészülést illeti, hiszen sok edzést egy edzőmeccs vált
ki, ennek eredményeképpen több ízben is láthatjuk meccset
játszani az első tétmérkőzés előtt csapatunkat. Augusztus
2-án Tökölre látogatunk, 17:00 órás kezdettel hivatalosan is

elindul a szezon a Magyar Kupa (PM-ág) első fordulójával.
A bajnokságot is idegenben kezdjük, mégpedig Dunakeszire látogatunk augusztus 22.-én (ez a dátum egyelőre csak
„félhivatalos”)
A megyei I. osztályú felnőtt bajnokság csapatai:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Budakalászi MSE
CSO-KI Sport
Dunaharaszti MTK
Felsőpakonyi KSE
Fémalk-Dunavarsány
Gödöllői SK
Maglódi TC
Nagykáta SE
Pilisi LK-Legenda Sport
Százhalombattai LK
Törteli KSK
Vecsési FC
Veresegyház VSK
Viadukt SE-Biatorbágy
VS Dunakeszi
VSK Tököl

Nagy öröm mind klubunk, mind pedig községünk számára,
hogy egy mondhatni kisebb lélekszámú településen ilyen
minőségi felnőtt, és ebből következik, hogy ilyen minőségi
utánpótlás labdarúgás folyik.
Az utánpótlás vezetésben történt némi változás, de a
projekt nem változott. A felnőtt csapatunk tagjai szakértelemmel és nagy odaadással várják a fiatalokat a jövőben is.
Ha valaki kedvet kapna focizni, de nem tudja, kihez forduljon, annak Fülöp Tamást kell keresnie, akár a közösségi
médiában, akár délutánonként a futballpályán.
Hajrá, Pakony!
Barta Zoltán
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JÚNIUS A FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLETBEN
Egyesületünk júniusi tevékenységére elsősorban a TRIANON 100. JUBILEUMÁNAK megemlékezése nyomta
rá bélyegét. Előtte heteken át készültünk, szerveztünk, hogy
aztán a karantén elhúzódása miatt mégis lemondani kényszerüljünk eredeti terveinkről. Mégis, úgy érezzük, hogy június
4-én a lecsökkentett, visszafogott program dacára is, méltó
megemlékezést tartottunk a Mártírok Emlékparkjában. Az
iskola és a közösségi ház kedves kis néptánc csoportjának
köszönhetően sok szülő is részt vett a rendezvényen, ha
rövid időre is, és szép számmal maradtak, akik végig állva
(néhány szerencsésebb ülve) hallgatták a hazafias versek,
dalok, zenék és a száz évvel ezelőtt történtek - még „zanzásítva” is hosszúra nyúlt - ismertetését.

FJE KÜLÖNDÍJ kedvezményezettünk:
KOVÁCS DOMINIK MÁRK

Baráti összejövetelünk terített asztal mellett
Az idősebbek, mint jómagam is, olyannyira másképp
tanultuk a szocializmus sajátságos, a kor ideológiájára
átszabott történelmét, hogy szinte mindent újra kell
tanulnunk a világról, nemzetünkről, magyarságunkról, ha az igazságot próbáljuk keresni, ha tiszta képet
szeretnénk kapni. Nekünk a Trianoni Diktátum csupán
10.

egy elenyésző adat, érdektelen esemény volt a sok közül, és a hazugul kialakított határok miatt elszakított
magyarságról szó sem esett. Mint ahogy nem esett szó
kényszer kitelepítésekről, a 20-as évek vagonlakóiról, az
elszakított családokról, elrabolt otthonokról, birtokokról, földekről, nemzeti értékekről. Nem véletlen, hogy
ennek tudatlanságát, terhét ma is hordozzuk, hiszen a
köznyelv gyakorta bélyegezi románnak vagy szlováknak
az anyaországba betelepülő magyar családokat.
Nekünk a Trianon utáni magyar élet, a csonka ország kicsisége természetes volt, mert alig hallottunk Nagy-Magyarország szépségeiről, Erdély tájairól vagy a Kárpátok fenséges
vonulatának messzi, magyarlakta vidékeiről. Tananyagainkban nekünk a Horthy korszak 23 évét úgy tanították, amikor is újjá építették romjaiból a szétdarabolt, sebeiből
vérző országot, új hitet, új erőt adva annak az elkeseredett,
megalázott nemzetnek, akik döbbenten vették tudomásul,
hogy mindez megtörténhetett velük Európa közepén –, hogy
az maga volt a kizsákmányolás, maga volt a pokol. Vitéz
nagybányai Horthy Miklóst nekünk úgy festették le, mint
magát a patás ördögöt, és ha nincsenek olyan szüleink, akik
a legvadabb Rákosi vagy Kádár korszakban is kitartottak
saját megtapasztalt elveik és véleményük mellett, máig
kétségek között élnénk. Ők adták tovább nekünk az igazat
az otthon csöndjében, a petróleumlámpa vagy a sparherd
gyér fényében mesélve el azt a történelmet, amit nekünk illett
megismernünk az iskolában elhangzottak mellé. Skizofrén
életet éltünk már gyermekként: egy otthonit és egy iskolait,
amelyben két világkép ütközött egymással. Érdekes módon,
gyermeki aggyal is helyükre tudtuk tenni a dolgokat, elfértek
egymás mellett.
Június 13-án szombat délelőtt ott voltunk a nyolcadikosok ballagásán, ahol visszafogott körülmények
között búcsúztak az általános iskolát elhagyó diákok.
Nem feledkeztünk meg a karantén körülményei között
sem a FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET
KÜLÖNDÍJÁRÓL. Ebben az évben a VIII./ A osztály
tanulója: KOVÁCS DOMINIK MÁRK volt a 20 000.- Ft
kedvezményezettje. Sok szeretettel kívánunk neki szerencsét, jó egészséget és kitartást az élet előtte álló kihívásaihoz!
27-én, szombaton végre, ez évi első összejövetelünket
is megtarthattuk. Kánikulai melegben ugyan, de örvendhettünk egymásnak immár valóságos, vidám körülmények
között. Terített asztal mellett fogyasztottuk el a bográcsban főtt, ízletes marhagulyást, és beszélhettünk az előttünk álló feladatokról a megnehezült körülmények között.
Alkalmazkodnunk kell a változásokhoz, igazodnunk
a körülményekhez, de feladnunk semmit sem szabad!
Durkó Éva FJE
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A gondos szerkesztés ellenére az esetlegesen fellépő hibákért nem vállalunk
felelősséget. Az adatok helyességét nem
szavatoljuk.
A lapzárta után érkező, vagy a más címre
küldött anyagot nem tudjuk közölni.
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A PAKONYI ISKOLA DICSÉRETE
osztályos Baranyi Ildikó, aki később igazgató is volt. S a
fájdalmasan korán eltávozott Nagy Tünde Krisztina, aki
örökké hiányozni fog.
Azután itt helyben Nagyné Pál Tünde, aki az én lányom,
és már az ő lánya is itt tanít, Tóthné Nagy Rita, aki az
unokám. Bocsánat, de ugye érthető, hogy nagyon boldog
vagyok velük.
Boldog vagyok , amikor Limbóczki Évire gondolok, aki
Gyálon tanít, aztán Szergejev Zsuzsára, aki Cseh Rózsika
lánya, és szintén az én elsősöm volt. Francia-orosz szakot
végzett és a Budapesti Francia Intézet tanára. Aztán Dr.
Virág Tünde szociológus, †Németh Borbála gimnáziumi
tanár és még sorolhatnám , de bocsánat, hogy több név
(már pedagógus) hirtelen nem jut eszembe.
Tehetem, hiszen 1968/69-es évtől – a kezdetektől –
1993/94-es tanévig aktív tagja voltam a tantestületnek.
Sőt később is voltam óraadó, és jelenleg is jó kapcsolatban
vagyok hál' Istennek több kollégával, kolléganővel.
Több minden ösztönzött a megírására. Olyan sokan jönnek
ide lakni – gyermeküket pedig más települések iskoláiba
hordják. Sőt, olyan is van, aki helyben dolgozik, mégis
viszi a gyereket minden reggel. Megértem, ha valamilyen
speciális iskoláról van szó, vagy kiemelkedő a gyermek
mondjuk úszásból vagy bármiből, amire itt nincs lehetőség,
tehát ebben az esetben elnézést, és bocsánat.
De, ami még erősen ösztönzött és elindította ezt a cikket,
hogy igenis legyünk büszkék és boldogok, hiszen olyan
sokan értek el erről az akkor még kis településről elindulva
is komoly eredményeket, sikereket!
„Lavina vagy hógolyó?” címmel a Szabad Föld (76.évf.
21.sz.) 2020. május 22-i számában jelent meg Markos
Mária egy oldalas riportja SIPOS KATALIN egykori
tanulónkkal (Mind a 8 évfolyamot itt végezte, utána az
Ócsai Bolyai János Gimnáziumba járt). Jelenleg ő a WWF
Magyarország igazgatója. (A cikk a klímavédelemmel és a
COVID-19-el foglalkozik. Komoly, elgondolkodtató írás.)
És engem is elgondolkodtatott, … miért ne lehetnénk
boldogok és büszkék!?
Első dolgom volt, hogy hívtam Gergely Mihályné Margó
tanító nénit, akinél az első 4 osztályt elvégezte. (Akinek
szintén jár az újság.)
Azután hívtam az Ócsai Bolyai János Gimnázium igazgatóját, aki szintén kitörő örömmel fogadta a hírt. És Katalin
édesanyját, Sipos Imrénét, akinek sikerült végül újságot
is szerezni.
A „régiek” közül vannak orvosok, ügyvédek, mérnökök,
informatikusok, történész, bíró vagy éppen híres szakács.
Szívem szerint felsorolnám név szerint őket, már akiről
tudok, és megbeszéltem velük vagy a szülővel. Bocsásson
meg, akiről nem tudok. (Lesz javaslatom a cikk végén.
Remélem támogatni is fogják.)
Pedagógusok, akik itt tanultak első osztálytól kezdve
és visszajöttek ide tanítani. Emlékszem nálam volt első

De itt van a polgármesterünk, Nagy János, aki már az
iskolában riportokat készített, aztán a képviselő-testületből
Horváth Gergely, Vajda Zsuzsa… és a hivatali dolgozók
közül is többen ebből az iskolából indultak.
Indultak… hát ez is megérne több cikket is… amikor a
környezeti óra anyaga A település legforgalmasabb útja
volt. Odamentünk… a jelenlegi „Piros” bolttal szembe.
Akár hiszi a kedves olvasó, akár nem, egyetlen autó, de
még bicikli sem jött a 45 perc alatt. Hát igen, és akkor megbeszéltük, hogy erre majd később sok autó is jöhet. Arra
azért nem gondoltam, hogy ennyi! És az egész faluban!
Sokszor a hideg ráz, amikor látom ezt a sok drága, aranyos
gyereket közlekedni. Drága felnőttek! Vigyázzunk rájuk!
Aztán volt olyan is, amikor három műszakban tanítottunk, helyszűke és az építkezés miatt. Bajba kerültek a
kisgyermekes pedagógusok is, de addig okoskodtunk
(a logisztikát akkor még nem használtuk), míg minden
pedagógusgyermekre az vigyázott, aki éppen nem tanított.
Igyekeztünk egymás gyermekeit olyan gondosan és szeretettel óvni, mintha a kedves szülője tenné! Azóta már
ők is szülők, és nagyon jó a kapcsolatunk.
Ez a múlt volt. A jelen és a jövő is hordoz komoly nehézségeket. Pl. a koronavírussal nehezített tanév. Gratulálok
és további sok sikert kívánok mindenkinek, hogy így is
tudják tartani a kapcsolatot a tanulókkal, hiszen az kevés
lenne, ha csak annyit kapnának, hogy pl. 25. oldaltól a
28. oldalig.
Itt én már csak csodálkozni tudok, és nagyon jó eredményes
munkát kívánni!
Javasolni pedig, hogy létesítsünk egy dicsőség vagy boldogság falat a Herman Ottó iskolában.
Köszönöm, hogy elolvasták és majd segítenek a gyűjtésben!
Lőrentei Erzsébet
nyd. tanító és tanár
13.

Felsőpakonyi

Agora

Üres már a tanterem
Valójában már március óta üres, de most valahogy más ez
az üresség. Hiányoznak belőle a gyermeki nevetések, a felelések csendjét megtörő halk súgások suttogása. Még a tanév
végének közeledtével is úgy éreztük, hogy élet már csak
szeptemberben lesz iskolánk falai közt. De mégis elérkezett a
várva várt nap, június 13-a, a nyolcadikosok számára utolsó,
egyben meghatóan ünnepi körséta.
Ebben a rendkívüli helyzetben egy különleges ballagást élhettünk át szűk családi körben. Az üres falak egy röpke időre
újra élettel teltek meg, kicsit távolságtartóan, amit sohasem
gondoltunk volna. Erre a szép, nyári szombat délelőttre mégis
újra élet zengte be iskolánkat.
Ifjú szívek dobbantak meg egymást újra látva, régi mesékre
emlékezve, egy-egy feledhetetlen emléket felvillantva. Mosoly és könny, szomorúság és öröm is egyben ez a nap. Ezek
a szavak jutnak eszembe, ahogy látom a ballagó nyolcadikosainkat végig menni az üres folyosón. Útjuk a kitárt ajtón
vezet a napfényes udvarra. Arra az udvarra, amely oly sok
játéknak, focizásnak és beszélgetésnek volt a helyszíne. Most
nem a nagy beszélgetéseké a pillanat. Egymástól távol, de
mégis közel ülnek sorban az udvaron, hogy az ünnep perceit
az elmúlt évek pillanataiból általuk összegyűjtött rövid kis
vidám szösszenetekkel tegyék emlékezetessé.
A különleges helyzetben még az ünnepi beszéd is más volt,
mint az ilyenkor megszokott. A búcsúztató hetedikesek
nevében Sárossy Szilvia tanárnő köszönt el, míg iskolánk

Néptánctábor Felsőpakonyon
Településünk első néptánctáborát 2020. június 29-től július
3-ig tartottuk. A programnak a Felsőpakonyi Herman Ottó
Általános Iskola adott otthont, Polgár Aranka és a magam terveinek megvalósítását az Erzsébet Táborok program jelentős
mértékben támogatta. A foglalkozásokon 27 felsőpakonyi,
a „Járd ki, lábam!” Néptánccsoportba tartozó gyermek vett
részt, napi (kötelezően) négyszeri étkezéssel nyolctól 17 óráig.
A tábort minimális szülői ráfordítással, illetve hét gyermek
háromszori étkezését biztosító önkormányzati támogatással
szerveztük meg. A hét gyermek nevében köszönjük a támogatást. A pályázati kiírás, a program- és a költségtervek
elkészítése, beadása a járványhelyzetre való tekintettel rövid
idő alatt zajlott le, s bár az újranyitás megtörtént, mégis
körültekintően válogattunk a programlehetőségek közül,
mindvégig betartva a fertőtlenítésre vonatkozó szabályokat.
A „Járd ki, lábam!” Néptánccsoport iskolás gyermekei egy
összetartó közösséget alkotnak. A név kötelez: a néptánc iránti
gyermeki rajongás, lelkesedés volt elindítója a táborszervezésnek. A tánc mellett azonban az egyszerű, tiszta, magyar
népi kultúra és a hagyomány iránti érdeklődés is alapvető
szempont volt a programok összeállítása során.
14.
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igazgatójának az ünneplőket köszöntő és egyben búcsúzó
szavai is rendkívüli módon a messzi távolból szóltak. Ünnepi beszédében kitartásra, szorgalomra buzdította őket és a
gyökerek fontosságára emlékeztette ifjú ballagóinkat, akik a
távoktatáshoz már hozzáedződötten figyelemmel hallgatták őt.
Az ünnepléshez a búcsúbeszédeken kívül hivatalos rész
is tartozott, tanulmányi és közösségi munkák elismerése
diákok és szülők részére egyaránt, melyet Mósa Zsuzsanna
igazgatóhelyettes adott át a díjazottaknak. Felemelő érzés volt
látni, hogy a nyolc év bőségesen jutalmazta gyermekeinket
tudással. Ennek elismeréseként nagyon sok értékes könyvjutalom került kiosztásra.
Szállj, szállj, szállj fel magasba… szólt az ének az utolsó
megható pillanatokban, miközben a lufik az égbe emelkedtek
külön-külön, de aztán valahol fenn a magasban egymással
összekapaszkodva, együtt szálltak tovább.
Lányok és fiúk, iskolánk ballagó növendékei! Bár a lufik
messzire szálltak, mint a krétapor, a kapu bezárult és vár
rátok egy új világ, új barátok, de régi iskolátokat sohasem
feledjétek, mert emléketek itt marad iskolánk falai közt.
Ezúton is kívánjuk nektek, búcsúzó nyolcadikosainknak,
hogy az új iskolátokban is megálljátok helyeteket és sok
sikert érjetek el az életben! Mert megérdemlitek.

Sebestyénné Fehérvári Márta
és az iskola valamennyi tanára
A táborban a gyermekek hangszerbemutatón vettek részt Zabán László közreműködésével, aki a következőket fogalmazta
meg a programról. „Olyan hangszerekkel ismerkedhettek a
gyerekek, melyek az idők folyamán gyökeret vertek a magyar
nép szokásaiban, zenei anyanyelvük kifejezését szolgálták,
manapság is szolgálják. A hat lyukú népi furulya mellett
kézbe vehették a palóc flótát és a moldvai kavalt is. Az egyik
legelterjedtebb népi hangszert, a citerát is kipróbálhatták a
gyerekek. Különleges, ritkábban hallható népi hangszerek is
bemutatásra kerültek, mint például a gyimesi ütőgardon és
lantfélék családjába tartozó tambura. A foglalkozás végén
alkalmi zenekart is alakítottunk, melyben Nahaj Dóra Anna,
a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola növendéke citerán, jómagam klarinéton játszottam, a csoport tagjai
énekeltek, valamint a bátor jelentkezők köcsögdudán játszott
ritmussal kísérték a legkedveltebb dunántúli népdalokat.
A hangszerkészítés alkalmával papírhengerből készítettünk
mirlitont vagy más néven csődudát. Szívószálból síp készült,
kartonpapír és sörös kupak felhasználásával egy népszerű
ütőhangszert, a gesztenye alakjához hasonlító kasztanyettát
alkották meg a gyerekek.”
Az ócsai kiránduláson megtekintettük a Tájházat, autentikusan berendezett népi épületeket, építményeket: parasztházat,
istállót, mosókonyhát, vermet láthattunk. Külön figyelmet

érdemelt a népviseleti gyűjtemény, melynek darabjai a gyermekek számára ismerősek voltak, hiszen az elmúlt hónapokban népi játék tanórákon viseletekről, hagyományokról
hallhattak a digitális oktatásra készült videóanyagban. A népi
játszótéren izgalmas játéktárgyakat próbálhattunk ki, többek
között gólyalábak, fakardok, pajzsok várták a gyerekeket. A
középkori eredetű református templom falai közt meghallgattuk a templom rövid történetét, egy közös énekkel tisztelegtünk. A kirándulás élményeit megőrizzük; szívmelengető
és példaértékű volt a gyermekek figyelme, érdeklődése a
magyar kulturális értékek iránt.
Nem telt el nap kézműveskedés, kreatív foglalkozás nélkül.
E foglalkozásokat is a hagyománytisztelet jegyében, magyar
vonatkozásban igyekeztünk megszervezni. Kollár Beatrix
segítségével a tulipános láda virágmotívumait festették meg
a gyerekek, Pataki Rozália magyar népmesével készült,
melyet egy drámajátékban dolgoztak fel, ezután tűpárnát
készítettek. A keresztszemes hímzés, viselettervezés Polgár
Aranka vezetésével, a gyöngyfűzés Tuba Valériával sokaknak örömet okozott, és talán kedvet is csinált a folytatáshoz.
Mósa László a puliszkafőzés rejtelmeibe avatott be minket,
N. Fodor János a csúzlikészítéssel, célba lövéssel örvendeztette meg a legényeket. A néptáncosok hangos, humoros
szövegű csujogatása nem csak a táncosnak szórakoztató: a
vonatközönségnek, az ócsai lakosoknak, a pakonyi cukrászda
vezetőjének is elnyerte tetszését.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a táborban három élő zenével
kísért táncházat, tánctanítást is szervezhettünk. Zabán László
vezetésével a Márványos Együttes tagjai sárközi népzenét
húztak a talpunk alá. A gyerekek számára az ugrós táncok
már nem voltak ismeretlenek, így nagy kedvvel próbálgattuk
az ugrós új táncmotívumait. A táborban a legkeletibb magyarok, a moldvai csángók táncai is kiemelt szerepet kaptak,
különleges hangzású zenéjük és a virtuozitás kedvenccé tette
e táncokat. A tábort egy (a járványhelyzetre való tekintettel)
kisebb rendezvény zárta le, ahol a gyerekek bemutathatták a
kitartó, lelkes munka eredményét szintén élőzenére. A szülőkkel való közös táncház pedig még inkább megerősítette

a gyermekek néptánc iránti szeretetét.
A tábori munkából részt vállaló iskolavezetésnek, valamennyi
kollégámnak, intézményi dolgozóknak, kedves ismerősöknek,
szülőknek szívből köszönjük a közreműködést.
„Nagyon tetszett a tábor, jól éreztem magam, mert kirándultunk Ócsára: a tájházban sok érdekeset hallottunk és láttunk,
jól esett a fagyi meg a játszótér. Az Ördög útja lett a kedvenc
táncom.” (Tóth Rege, 4. osztály)
„Nagyon jól éreztem egész héten magam a táborban. Nagyon
tetszett, hogy sokat játszottunk, sokfélét kézműveskedtünk
és sokszor táncoltunk. Annyira belejöttem a táncba, hogy
még itthon is tanítottam anyát és az öcsémet.” (Tóth Sára,
1. osztály)
„Jól éreztem magam a táborban, az tetszett a legjobban,
hogy sokat táncoltunk, és hogy az utolsó napon a szülők is
táncoltak.” (Borbély Péter, 3. osztály)
„A csúzlikészítés nagyon jó volt, és nagyon vicces volt, mikor a fagyizónál csujogattunk. A legjobban mindegyik tánc
tetszett…” (Mecs Milán, 3. osztály)
Dr. N. Fodorné Láncz Éva Anna
néptáncoktató pedagógus

