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Egészségmegőrző 
csomagok kiosztása

Ahogy az elmúlt években, úgy idén sem maradt el a 
65 év feletti felsőpakonyi lakosok számára készített 
egészségmegőrző csomagok kiosztása. Mivel idén 
az idősek világnapja is elmaradt, az önkormányzat - 
egyeztetve az ünnepséget szervező Vöröskereszt helyi 
képviselőivel - az erre a célra szánt támogatást is a 
csomag tartalmára csoportosította át.
A méz, tea, és keksz mellett gyümölcs helyett idén is 
vitaminnal, citromlével és kézfertőtlenítő készítménnyel 
igyekszünk segíteni a koronavírus elleni védekezést.
Továbbá a környezettudatosság jegyében a korábbi 
években megszokott műanyag szatyor helyett idén, 
Felsőpakony címerével ellátott textil- táskában került 
átadásra a csomag.
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata és Kép-
viselő-testülete nevében Mindenkinek jó egészséget 
kívánunk!
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra! 

Nagy János 
polgármester 

Tisztelt Ügyfeleink! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Felsőpakonyi Polgármesteri 
Hivatalban, a járványügyi helyzetre tekintettel, a személyes 

ügyfélfogadást korlátozzuk. 
Kérjük Önöket, hogy az ügyeket elsősorban elektronikus ügyin-
tézés keretében, e-mailen, postai úton vagy telefonon intézzék. 

TELEFONSZÁMAINK:

Központi telefonszám: 06-29/317-131
Ügyfélszolgálat: 06-20/378-6747

Adóügy és pénzügyi csoport: 06-20/929-9776
Anyakönyvvezető és igazgatási csoport: 06-20/947-1509 

E-mail: polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu
Ügyintézőink e-mail címei és telefonszámai elérhetőek 

a honlapon: felsopakony.hu/hivatal-felepitese/ 

Amennyiben elengedhetetlen a személyes megjelenés, 
kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően van 

lehetőség ügyintézésre az ügyfélfogadási időben! Időpontfog-
lalásra a fenti elérhetőségek valamelyikén van lehetőség. Az 

épületbe kizárólag a főbejáraton, az ügyfélszolgálat felől lehet 
belépni. Az ügyintézés során a maszk viselése, illetve a bejárat-

nál elhelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező! 
Kérjük Önöket, hogy ügyeik intézése során szíveskedjenek 

a fent leírtaknak megfelelően eljárni! 
Vigyázzunk egymásra! 

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük! 

Nagy János polgármester 
és Farkas Renáta jegyző

ÖNKORMÁNYZAT 
NYITVATARTÁSA

Tájékoztatom Önöket, 
hogy a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal

ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint alakul: 

2021. december 23-tól (csütörtök) 
2021. december 31-ig (péntek)

ZÁRVA TART. 

Sürgős anyakönyvi ügyekben Kronvalter Emília elérhető 
az alábbi telefonszámon: 06-20/947-1509. 

Békés, meghitt karácsonyi ünnepeket
 és boldog új évet kívánunk! 

Farkas Renáta jegyző
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Sikeres Játszótér és Járda pályázat
Nagy örömmel számolunk 
be arról, hogy a Magyar Falu 
Program keretében újabb két 
pályázatunk részesült támo-
gatásban.
Nyár elején nyújtottunk be 
pályázatot a játszótér fejlesz-

tésére, illetve további járda szakaszok építésére.
A beadott pályázataink pozitív elbírálásban részesül-
tek, viszont forráshiány miatt tartaléklistára kerültek.
A kormány plusz forrást biztosított, így a játszótér 
esetében 4.999.045 Ft, míg a járda esetében 4.999.552 
Ft támogatásban részesült önkormányzatunk.
A játszótérre az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre 
és telepítésre:
Mérleghinta, Mókuskerék, Körhinta, Négyszemélyes 
rugós játék, 2 db egyszemélyes rugós játék.
12 négyzetméteres Filagória (a mellékelt kép illuszt-
ráció) 
Az eszközök mindegyike karbantartás mentes.

A tervezett járdaszakaszok a Dr. Jáhn Ferenc utca 
mentén a Rákóczi és Zrínyi utca közötti részen, vala-
mint a Zrínyi utca mentén a Dr. Jáhn Ferenc utca és 

A fejlesztés célja az óvoda és a bölcsőde intézménye-
inek járdával történő összekötése. 

Szabóné Szabó Nikoletta 
pályázatkezelési előadó 

Új fészek várja a pakonyi gólyákat

Az elkövetkező tavasszal már nem történhet meg az, ami idén megtörtént, 
azaz, a gólyák már nem tudják korai visszatérésükkel megelőzni a villamos 
hálózati oszlop cseréjét és a fészekmagasító elhelyezését.
A madarak ugyanis még csak éppen elhagyták fészküket, útban vannak a 
melegebb égtájak felé, miközben az ELMŰ szakemberei a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park munkatársával karöltve pótolták a tavasszal elmaradt műveletet.
Új oszlop és új, biztonságos fészek várja vissza a pakonyi gólyákat az I. 
számú iparterület közepén, a Major úton. 

ÜNNEPI NYITVATARTÁSOK RENDELÉSEK
FOGÁSZATI RENDELÉS:

Kedves Pácienseink!

December 23-án (csütörtökön rendelünk utoljára a 2021-es 
évben) A MEGSZOKOTT IDŐBEN!
Az ünnep miatt a rendelés a következőképpen alakul:

Dec. 20. Hétfő: 12.30-18.30
Dec. 21. Kedd: 10.30-14.30
Dec. 22. Szerda: 08.30-14.30
Dec. 23. Csütörtök: 12.30-18.30

A kialakult járvány miatt csak a visszarendelt, vagy előre 
egyeztetett időponttal rendelkező pácienseket áll módunk-
ban fogadni! Megértésüket köszönjük!
Kezdés 2022.01.03. Hétfő, a szokott időben!

Probléma, egyéb fájdalom esetén keresse az ügyeleti helyet:

Semmelweis Egyetem
Fogászati- és Szájsebészeti Oktató Intézet
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Tel.: (+36) 1-317-6600 60719-es mellék
Betegfelvétel: földszint 8-9.
Alapellátás: földszint 10.
Email: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu 
Betegek fogadása:
Hétköznapokon: 08.00-13.00 óráig; 14.00-19.00 óráig
Fogászati sürgősségi betegellátás (ügyelet): 10.00-07.00 
óráig
Szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon: 08.00-
13.00 óráig; 14.00-19.00 óráig

illetve H-P: 09.00-17.00 óráig hívható Vajvoda Róbertné 
Éva 06 30 931 8243
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GYERMEKORVOSI RENDELÉS:

December 20-31. közötti időszakban:
Hétfő, szerda, péntek 9.00-11.00 - Felsőpakony
Kedd, csütörtök 16.00-18.00 - Gyál

FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELÉS:

Dec. 27. - Hétfő: 15.00-18.00
Dec. 28-30. - Kedd, szerda, csütörtök 13.00-15.00
Dec. 31. - Péntek: 11.00-13.00

GYÓGYSZERTÁR NYITVATARTÁSA:

Dec. 24. Péntek: ZÁRVA
Dec. 27. Hétfő – Dec. 31. Péntek : ZÁRVA
Dec. 24. – Dec. 31. között a gyáli Fagyöngy Gyógyszertár 
(József Attila u. 2/a) 
lesz nyitva, rövidített nyitvatartással.

Közösségépítő - környezetszépítő akció
„Intelligens ember nem szemetel, a többieknek pedig 
tilos!” – tartja a mondás. Senki sem vitathatja, hogy mind-
annyiunk közös érdeke a tiszta, egészséges és biztonságos 
környezet, amelynek megőrzése és helyreállítása nemcsak 
érdekünk, de alapvető állampolgári kötelességünk is. 
Ezt azonban csak közös együttműködéssel érhetjük el.
Az elmúlt években több alkalommal, több pályázati 
lehetőséget is kihasználva, az önkormányzat vagy civil 
szervezetek kezdeményezésére tettünk komoly lépéseket 
környezetünk tisztán tartása érdekében. Több százan van-
nak azon lakótársaink, akik önkéntesen csatlakoztak az 
akciókhoz, és szedték a felelőtlen emberek által szétszórt, 
eldobált szemetet. Az illegális szemétlerakások megszün-
tetésére felsőpakonyi cégek is felajánlották segítségüket.
Az ősz beköszöntével, a zöld növényzet gyérülésével 
egyre inkább láthatóvá vált a felelőtlen emberek által 
az utak mellett eldobált szemét. Szerettük volna ennek a 
látványnak elejét venni, így az önkormányzat szervezé-
sében több, mint 50 segítő kéz által 8 köbméter szemét 
gyűlt össze a novemberi környezetszépítő akció pénteki 
és szombati napján. A közös cél érdekében zsákkal a 

régi és új lakosok.
A kellemes időben hasznosan telt az idő: Felsőpakonyi 
lakosok, általános iskolások, a Nagycsaládos Egyesület 
tagjai, a Könyvtár és Közösségi ház, a Babóca Bölcsőde, 
valamint a Hivatal munkatársai közös erővel gyűjtötték 
a település bel- és külterületén az eldobált szemetet.
A szervezett szemétszedési akciókon túl az önkormányzat 
egész évben igyekszik megfelelő lehetőségeket biztosí-
tani a lakosság számára. Reméljük, sokaknak nem mond 
újdonságot az alábbi felsorolás, de nem lehet elégszer 
ismételni. Kérünk mindenkit, hogy éljenek az alábbi 
lehetőségekkel. 

A felsőpakonyi lakosok számára az alábbi hulladékgyűj-
tési módok állnak rendelkezésre:

1. Házhoz menő kommunális hulladékgyűjtés
2. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
3. Házhoz menő zöldhulladékgyűjtés
4. Használt sütőolaj gyűjtő edény az iskola hátsó 
    bejáratánál

5. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek 2 helyszínen (Vasút 
    állomás, általános iskola forgókapu mellett)
6. Szolgáltatótól igényelhető lomtalanítás évente két 
    alkalommal térítésmentesen
7. Ősszel és tavasszal ingyenes konténeres zöldhulla-
    dékgyűjtési lehetőség 

A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban korábban 
többször elhangzott, hogy a szolgáltató biztosítja a sárga 
színű szelektív hulladékgyűjtő edényzeteket, amelyek 
azonban még mindig nem érkeztek meg. Az önkormány-
zat ezért igyekszik önállóan megoldani a zsákos gyűjtéssel 
járó problémákat. Felméri a sárga színű műanyag hul-
ladékgyűjtő edények beszerzését, amelyek még kényel-
mesebbé tehetik a műanyag- és papírhulladék gyűjtését. 

környezetben élhetünk. 
Ezúton is köszönjük a részvételt minden segítő szándékú 
lakosnak. 

Nagy János polgármester 
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A Szociális,-Család és Gyermekjóléti Szolgálat hírei
IDŐSEK VILÁGNAPJA
Mivel az Önkormányzat már korábban egész-
ség csomaggal lepte meg a település szépkorú 
lakóit, így mi a gondozottainkra koncentrál-

-
nek, s mi tagadás, nekünk is jólestek kedves 
szavaik.

IFJÚSÁGI KLUB

váltunk el, hogy ősszel pályaválasztási kirándulással folytatjuk, 
immár az új felső tagozatos tagjainkkal a klubéletet. Sajnos a 
Covid ismét keresztülhúzta a számításainkat. Reméljük, tavasszal 
végre ismét találkozhatunk.

TÁMOGATOTT ÉTKEZÉSBEN RÉSZESÜLŐK ELLÁ-
TÁSA A HOSSZÚ HÉTVÉGÉKEN
A települési önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az 
ünnepnapok által létrejött ún. „hosszú hétvégéken” se marad-
janak ebéd nélkül az arra jogosultak. Ellátásuk folyamatossága 
érdekében élelmiszercsomagot állítottunk össze (november1-jei 
hosszú hétvége) alkalmából, s terveink között szerepel a kará-
csonyi ünnepek körüli „ismétlés”, melyből a rászoruló családok 
is részesülnek már évek óta.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
A szociális ebéd jelenlegi ára 490 Ft/adag, a házhoz szállítás 
100 Ft/nap)
A Covid fertőzött, illetve a kontaktként karanténba került 
lakosok segítése:
Bevásárlásra, gyógyszerkiváltásra, a karantén utánra nem halaszt-
ható postai ügyeik elintézésére segítséget kérhetnek Szolgálatunk-
tól! Mi minden esetben – ha kapunk értesítést – felkeressük az 
érintetteket, de természetesen bátran használják telefonszámunkat, 
jelezzenek: +3620/297-1515, vagy e-mail címünket (gyermek-
vedelem@felsopakony.hu) is! 
Továbbra is igényelhető szociális gondozás azon idősek számára, 
akik egyedül élnek, családtagjaik dolgoznak, vagy ellátásuk nem 
egy emberes feladat. A szolgáltatás térítési díja: 500,-/óra)
Ha szeretné biztonságban tudni idős családtagját, kérjen számára 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást. A jelzőbe-
rendezés jelzését követően a kolléga fél órán belül – általában 
10 perc - megérkezik, s további segítséget hív, ha szükséges.
A részletekről, méltányossági feltételekről már többször írtunk, 
de felvilágosítást lehet kérni a Felsőpakonyi Szociális, Család 
és Gyermekjóléti Szolgálatnál személyesen (2363 Felsőpakony, 
Zrínyi Miklós u. 36/a.), vagy telefonon: 
+36 20 297 1515.

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ A VESZÉLYHELYZET ALATT

BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL:
Hétfő: 8-14-ig
Kedd: 12-16-ig
Szerda: 8-16-ig
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12-ig

A FENTIEKEN KÍVÜLI IDŐBEN ELŐZETES 
BEJELENTKEZÉSSEL IDŐPONT FOGLALÁS UTÁN:

Szociális (étkeztetés, gondozás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtási ügyekben):

Vajdáné Kopasz Mária +36 20-946-8039
Gyermekjólét és Családsegítés, valamint vezetői 

ügyekben: 
Tamás Katalin +36 20-297-2044

Hétfő: 14-16-ig
Kedd: -

Szerda: 16-18-ig
Csütörtök: -

Péntek: 12-14-ig
Munkaidőn kívüli ügyelet (csak telefonos tanácsadás):

Kertváros Szociális Központ (Gyál) +3620-510-4111

A dupla lapszám miatt az idén már – újság formájában 
nem tudom értesíteni Önöket az esetleges változásról. 

információkat!

Kellemes, békés, szeretetteljes és Covid mentes 
ünnepeket, valamint boldog új esztendőt 

kívánok mindenkinek!

Tamás Katalin intézményvezető
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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.

a cikkírók és fénykép beküldők munkáját, továbbá reméljük, 
hogy a jövőben is hasonlóan élénk aktivitással küldik számunk-
ra a cikkeket, témajavaslatokat és ötleteket, ezzel is segítve a 
szerkesztőség munkáját az újabb lapszámok megjelenésében.

Békés, boldog karácsonyt és sikeres új évet kívánunk! 



PIKK-túra Budapestre 

A Pakonyi Ifjú Katolikusok Közössége újabb túrát szervezett 
október végére. Ezúttal Budapestre mentünk, ahol elsőként 
az Országházat jártuk körbe és csodáltuk meg. Papp Norbert 
előadásából a gyerekek sok érdekes dolgot tudhattak meg 
az épületről, majd egy kvíz formájában válaszoltak az ezzel 
kapcsolatos kérdésekre. A Duna partján sétáltunk tovább, 
míg eljutottunk Budapest egyik leghíresebb épületéig, a Ba-

zilikáig. A Szent 
István Bazilika 
lépcsőjén ebé-
deltünk, majd 
ismét okosod-
tunk, amit szin-
tén tudáspróba 
követett. Ez az 
ország harma-
dik legmagasabb 
épülete (96m), 

ahol a Szent Jobb másolatát 
is őrzik és az Aranycsapat 
több tagját is ennek altemp-
lomában helyezték örök 
nyugalomra. 1851-1906-ig 
építették Hild József és Ybl 
Miklós tervei alapján.
Több lifttel mentünk fel a 
körkilátóba, megcsodáltuk a 
fővárosi panorámát. Érdekes 
volt a minden irányban látha-
tó Budapest onnan fentről.  
A gyerekek tátott szájjal, 

ámulva nézték az eléjük táruló világvárost. Visszafelé csiga-
lépcsőn haladva a Kincstárat néztük meg, utána pedig a hatal-
mas belső terű templomban időztünk. Itt 8000-en férnek el.  
A templomban az óriási kupola alatt elmondtunk egy közös 
imát, megcsodáltuk a szobrokat, falfestményeket, megnéz-
tük a Szent Jobbot is.
Túránk végén a Batthyány-örökmécsesnél összegeztük az 
élményeket. Kiderült, hogy eddig mér egy gyermek sem 
volt a Bazilikában. Nagyon örültünk szervezőtársammal, 
Janocha Gáborral, hogy sok új élménnyel és lelkiekben is 

Köszönjük a szülőknek, hogy ránk bízták a gyermekeiket! 

Ádvent, Karácsony, Újév 

A járványügyi helyzet folyamatos változása mellett nem 

szokásos tájékoztatási felületeinket ez ügyben! A vasárnapi, 
szokásos szentmiséink 8-kor kezdődnek.
Advent a várakozás ideje. Készüljünk lélekben is Kará-
csonyra, az Úr eljövetelére! Figyeljünk még jobban ebben 
az időszakban egymásra, foglalkozzunk, törődjünk még 
többet szeretteinkkel, az idősebbekkel, különösen most, a 
járvány idején. Vegyük észre, hol van szükség testi, lelki, 
anyagi támogatásra!
Áldott karácsonyi ünnepeket és örömökben gazdag, bol-
dog Újévet kívánunk minden felsőpakonyi testvérünknek, 
minden jószándékú embernek! 

Papp Norbert 
Katolikus Egyháztanács
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A Felsőpakonyi Katolikus Közösség hírei



 Felsőpakonyi  Agora2021. november - december  Felsőpakonyi  Agora

7.

Szabadidős programok egyesületünkben

Az előző Agorában írtam erről néhány sort, értékelve a 
nyári programokat, de jelezve, hogy néhányunknak még 
októberben lesz Gyula Hőforrás Szövetkezetben pihené-
sünk. Hát, az is volt, de csodálatos „tanítót” fogtunk ki, aki 
olyan lelkesedéssel, segítéssel tartott egy hét alatt háromszor 
vizitornát (Egy órásat!). Ő is bejött az úszómedencébe és 
csinálta velünk! Fantasztikus volt! „Összebarátkoztunk.” 
Kiderült, hogy ők is szoktak nyugdíjas találkozókat rendez-
ni. Megbeszéltük, hogy tartjuk a kapcsolatot. Köszönjük 
kedves Anikó!
Reméljük jövőre sikerül a szervezkedésünk!
Október 19-én egynapos tiszakécskei kiruccanás is volt 
kellemes fürdőzéssel, közös ebéddel. Hazafelé a Fejedel-
mi Pékségben tudtunk vásárolni az „Ország Kenyeréből” 
(2021-ben augusztus 20-án ők nyerték el az első helyet!) 
Természetesen gratuláltunk és további sikereket kívántunk.

Itthon, sajnos, a 
Falunap elma-

-
nom szőlő szinte 
mindenhová ju-
tott Durkó Évá-
ék jóvoltából. 
Köszönjük!
Nagyon köszön-
jük a csodálatos 
és hasznos aján-
dékcsomagokat az Önkormányzatunknak.
Mindenkinek nagyon békés, EGÉSZSÉGES őszt és telet 
kívánunk! 

Egyesületünk nevében:
Lőrentei Erzsébet

Hírek a polgárőrség háza tájáról
Októberben polgárőr vezetők és polgárőrök közlekedésbiztonsági 
képzésén vettünk részt Kecskeméten.
A regionális képzés célja: fejleszteni a polgárőrök közlekedési 
szabály ismeretét, ezzel is támogatva a közlekedési balesetek 
számának csökkentésére irányuló rendőrségi, rendészeti munkát. 

Biztosítottuk az 1956-os ünnepi megemlékezést és fáklyás 
felvonulást, valamint mi is koszorúzással emlékeztünk meg a 
forradalom hőseiről. 

Mindenszentek és halottak napja ünnepén, a többi polgárőr 
egyesülethez hasonlóan, mi is fokozott és folyamatos járőrszol-
gálatot láttunk el a temetőben és annak közelében az ünnepre 
jellemző bűncselekmények (rongálások, virágok, mécsesek, 
koszorúk lopása, a látogatók őrizetlenül hagyott értéktárgyainak 
eltulajdonítása stb.) megelőzése érdekében. 

A korai sötétedés és a csökkent látási viszonyok miatt kérjük 
a járművezetőket, kerékpárosokat és a gyalogosokat is, hogy 
szabálykövetően és fokozott óvatossággal közlekedjenek. 
A látni és látszani közlekedésbiztonsági alapelv érvényesülése 
érdekében kiemelt hangsúlyt fektessenek járműveik világító- és 
fényjelző berendezéseinek megfelelő működésére. A gyalogosok 
és a kerékpárosok részéről is kiemelten fontos, hogy megfelelő 
színű ruházatot és fényvisszaverő eszközöket viseljenek a saját 

és mások biztonsága érdekében.
 
Akinek szimpatikus a munkánk, szeretne egy jó közösséghez 
tartozni, és szeretne tenni a településért, várjuk jelentkezését 
polgárőrnek. Keressenek minket bármilyen formában! 

A Polgárőrség a próbaidő és a polgárőr igazolvány megszerzése 
után biztosítja a formaruhát, valamint a szolgálat ellátásához 
szükséges eszközöket és járműveket.
További előnyök:
- kedvezményes bérlet a Pakony Fitness edzőteremben
- ingyenes belépés a Felsőpakony KSE hazai mérkőzéseire
- 25% kedvezmény a Flórián Gumiszervíznél 
A Polgárőrség elérhetősége: +36-20/382-9011, 
polgarorseg@felsopakony.hu 

A Polgárőr Egyesület 
Felsőpakony Biztonsá-
gáért minden tagja és 
a vezetőség nevében 
kívánunk mindenki-
nek áldott, békés kará-
csonyt és egészségben 
gazdag új esztendőt!
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Őszi programok a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban
Október 15-én a Festészet napja alkalmából egy különös 
kiállítás megnyitóját tartottuk a könyvtárunk nagytermé-

-
nők - mutatták be alkotásaikat. Az est háziasszonyának 
szerepét Pál Tünde vállalta fel, amit ezúton is köszönök 
szépen. Nem egy megszokott kiállítás megnyitó volt ez, 
hanem inkább egy beszélgetős, a festmények fázisfotói-
nak és a festmények megtekintése után, az érdeklődőkben 
elindított gondolatok megbeszélése. Nagyon kellemes 
hangulatban telt, köszönjük szépen az alkotóknak, Dévai 
Csillának, Janocha Viktóriának, és természetesen Pál 
Tündének is. 

Október 22-én tartottuk a Klubkönyvtár előtti utcarészen 
a nagyközségi megemlékezést, az 1956-os forradalom 
és szabadságharc alkalmából. Nagy János Felsőpakony 
Nagyközség polgármesterének emlékbeszéde után, Nagy 
Péter előadóművész Márai Sándor: „Mennyből az angyal” 
című verséből részletet adott elő. 
A meghitt program része volt a Felsőpakonyi Herman 
Ottó Általános Iskola 8.b osztályos lány tanulóinak 
táncbemutatója. Mészáros Gréta volt felsőpakonyi diák 
elénekelte nekünk, gyönyörű hangján Csézy egyik dalát 

az „Ez az otthonunk” címűt. 
A könyvtár előtt zajló műsor után, gyerekek által vitt 
fáklyás felvezetéssel koszorúzásra vonultunk a Mártírok 
emlékparkjába. Köszönjük szépen a műsorban részt 
vevőknek, a felkészítő pedagógusoknak és közremű-
ködőknek! 

Majd október 28-án megtartottuk az 5., 6., 7. osztályos 
gyerekeknek szóló könyvtárban alvós, hagyományos Hal-
loween partinkat. Egy izgalmas, vidám estét töltöttünk a 

az éjszakai fent létet, buli hangulatot, mint a könyvtár 
dolgozói. Idén a program része volt, hogy polgárőrségi 
kísérettel megkerestük késő este a gyerekekkel a Makkos 

8.
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szellemét. A gyerekek egy versike segítségével szerezték 
meg a szellem által őrzött cukorkás ládikót:
„Bátran végigjártuk ezt a hosszú utat,
Szemünk finom édesség után kutat.
Nem riaszt minket az éjszaka szele,
Engedj át minket Makkos szelleme!” 

Október 29-én pénteken egy érdekes önismereti est is 
zajlott könyvtárunk falai között. Az est programjának 
hirdetését olvasva, biztosan sokan meglepődtek, hiszen 
az előadókat többségünk a mindennapokban, nem eb-
ben a szerepben ismeri. Dr. Káposztássy Béla itt most, 
mint mentálhigiénás szakember és Janocha Viktória, 
mint coach volt jelen. A beszélgetés középpontjában a 
mentálhigiénia, az önismeret és az önmegvalósítás állt. 

November 11-én Márton napján kézműves foglalkozás-
sal vártuk az olvasóteremben a gyerekeket. Kartonpapír-
ból az alkalomhoz illően libákat készíthettek, kellemes, 
beszélgetős hangulatban. 

Tartalmas két hónap van mögöttünk. Köszönjük szé-
pen a hozzánk ellátogatóknak és várunk mindenkit a 
decemberi rendezvényeinkre is.

November utolsó vasárnapján megkezdődik az advent 
időszaka. Hagyományaink szerint adventi kézműves 
foglalkozásokkal készülünk erre az időszakra és szeret-
nénk a Lagúna rendezvényház elé felállítani egy Adventi 
koszorút. Reményeink szerint december 5-én ellátogathat 
hozzánk a települést lovas kocsival körbejáró Mikulás. 
Megrendezésre kerülhet december 11-én a Felsőpakonyi 
Adventi ünnepség a Szabó Magda Könyvtár és Közös-
ségi Ház utcájában. A település közös karácsonyfája 
mindenképpen felállításra kerül a könyvtár előtt, melyre 
természetesen idén is várjuk a saját készítésű díszeket.
Kellemes, meghitt narancs és fahéj illatú adventi han-
gulatot, készülődést kívánok mindenkinek! 

Vida Nikoletta
 intézményvezető 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház

ünnepi nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:

2021. december 24-től (péntek) 
2022. január 2-ig (vasárnap) ZÁRVA TART. 

Nyitás 2022. január 3-án, hétfőn 10 órakor.

Minden kedves Látogatónknak békés karácsonyt

 és boldog új évet kívánunk! 



XXXI. évf. 10. számFelsőpakonyi  Agora

10.

Mihály naptól Márton napig a Mesevárban
Az ősz a természetben az elmúlás időszaka, míg nálunk 
az óvodában évről évre az új gyermekek megérkezése, 
beszoktatása. Októberre már minden kis óvodás megis-
merkedett a csoportjával, társaival, felnőttekkel és persze 
a sok-sok játékkal, szokással. Természetesen minden 

gyermek más és 
más, ezért min-
denkinek külön-
böző ideig tart 
az újdonságok 
elfogadása, meg-
szokása. Még reg-
gelente hallani a 
folyosón egy-egy 
halk sírást, de az 
öltözőbe, csoport-
ba érve elillan a 
szomorúság, he-
lyébe kerül a kí-
váncsiság, hiszen 
várják az új élmé-
nyek, játékok.
A nevelési prog-
ramunk alapján, 
melynek vezér-
fonala a termé-
szet szeretete, 
meg ismerése , 
kéthetes periódus-
ban dolgozunk ki 
egy-egy témát oly 
módon, hogy a 
gyermekek minél 
több élményt, ta-
pasztalatot gyűjt-
hessenek, minden 
érzékszervüket 
megmozga tva 
mélyítsük tudá-
sukat.
Az őszi gyümöl-
csök, a Mihály 
napi szüret után 
az őszi zöldsé-
gekkel ismer-
kedtünk. A szü-
lők segítségével 
begyűj töt tük, 
vagy közösen 
megvásároltuk a 
különböző zöld-
ségeket. Ezekben 
a napokban olyan 
volt az óvoda, 

mint a „Kesztyű” mesében a kisállatok szorgoskodása: 
„főtt, rotyogott az étel a kesztyű ujjaiban”. Az egyik 
csoportban nyersen, mártogatósokkal fogyasztották a 
zöldségeket, a másikban, zöldséglevesben megfőzve. 
Sütöttünk krumplit, sütőtököt, padlizsánt és az édesség 
sem maradhatott el. Készült répatorta és sütőtöktorta 
is. A gyermekek nagyon élvezték a közös sütésfőzést, 
s még azok is megkóstolták vagy megették a zöldsé-
geket, akik soha hozzá sem nyúlnak a sárgarépához, 
karalábéhoz, karfiolhoz, brokkolihoz. Hiszen sokkal 
érdekesebb és értékesebb minden, ha tevékenyen részt 
veszünk benne. A csoportos munkák közben a gyerekek 
észrevétlenül ismerkednek a már említett növényekkel, 
felismerik, megnevezik azokat, illetve a pucolás, aprítás 
során ügyesedik a kezük és az ujjaik, s talán megváltozik 
a véleményük a zöldségekről.
Az ősz szép arcát is megtapasztaltuk. Csoportos sétánkon 
megcsodálhattuk az évszak színkavalkádját. Gyűjtöttünk 
színes őszi faleveleket, melyeket később lepréselve 
használunk kreatív tevékenységekhez, illetve találtunk 
gesztenyét, makkot, melyekből állatokat barkácsolha-

tunk a következő 
hetekben. Az ud-
varunkon a gye-
rekekkel közösen 
gereblyéztük a 
lehullott levele-
ket, kupacokba 
raktuk, majd jö-
hetett az igazi 
őszi játék: avarba 
ugrálás, falevél 
dobálás.
Az őszi munkák 
végét, a termé-
nyek betakarí-
tását, az új bor 
elkészültét ün-
nepeljük Márton 
nap beköszön-
tével, s minden 
csoportban li-
bazsíros, liba-
tepertőkrémes 
kenyérrel eleget 
teszünk a szólás-
nak „Ki Márton 
napján libát nem 
eszik, egész év-
ben éhezik”. 

Szaicz-Diera 
Yvette 
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Kincses Kultúróvoda 2021
Hatalmas elisme-
résben részesül-
hetett óvodánk: 
2021.11.17-én ün-
nepélyes díjátadó 
rendezvény keretei 
között vehettem át 
a „Kincses Kultú-
róvoda 2021” címet 
feltüntető dísztáblát 
Fekete Péter kultú-
ráért felelős állam-
titkár úrtól.
Ezze l  együt t 
1.500.000 Ft pénz-
ügyi támogatásra 
lett jogosult intéz-
ményünk.

A pályázat kiemelt célja, hogy az óvodai és kulturális 
területen meglévő értékeket elismerje, és az óvodai, 
valamint a kulturális intézményrendszer együttműkö-
dését erősítse.

Vannak-e olyan értékeink, „kincseink”, melyek érde-
mesek arra, hogy kiemeljenek minket a többi óvoda 
közül, illetve arra, hogy továbbörökítsük azokat a jövő 
nemzedék számára?
Elolvasva a pályázati kiírást, éreztük, hogy ez a pályá-
zat nekünk szól, a Felsőpakonyi Mesevár óvodának. 
Hiszen számos „kinccsel” rendelkezünk (Tökfesztivál, 
drámapedagógia, néptánc, vitamintorna, Zöld Óvoda 

cím, Madárbarát Óvoda cím, hangszerbemutató, stb.) 
melyek méltóvá teszik intézményünket e cím viselésére.
Kulturális programcsomagunk tartalma, melyet 2022 
januárjától fogunk megvalósítani folyamatosan a kö-
vetkezők lesznek:
Bérletes színházlátogatás a Gyáli Arany János Közös-
ségi Házba.
A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házzal való 
együttműködés.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park - Ócsai Tájház által:
Meseösvény, „Lápi ember” túra madárgyűrűzéssel, il-
letve Tájház látogatás kerül megszervezésre.
Családi napunkon gyertyamártás, kosárfonás, fafaragás 
technikájával fogják megismertetni a gyerekeket.
Papírszínházakat fogunk beszerezni minden csoport 
számára.
Ebből az összegből a néptáncos ruháinkat, öltözetünket 
fel tudjuk frissíteni, illetve eszközöket tudunk beszerezni, 
hogy a néphagyományok továbbörökítése zökkenőmen-
tesen tudjon megjelenni.
Szeretnénk, ha olvasni szerető, művészetet értő és be-
fogadó felnőttekké válnának a gyermekeink. Hiszem, 
hogy minél hamarabb találkoznak a minőségi kultúrával, 
annál biztosabb, hogy később ez egy magasabb minőségű 
életet is eredményez.
Köszönöm a pályázat megírásában való közreműködést 
Bukodiné Vágó Annának, Farkas Anitának, Potyondi 
Istvánnénak és Szalóki Éva Tündének. 

Gelsiné Zsurka Zsuzsa 
óvodavezető

Újszülöttek:

Zlatarics Milán 10.24.   Czira Vince Dávid 11.04.   Gombik Dominik László 11.09. 

Nyugdíjas búcsúztató
Gálné Nagy Judit, Jutka néni 
1988.09.01-től évtizedeken át se-
gítette az óvodapedagógusok mun-
káját. Tevékenységét az alaposság, 
lelkiismeretesség jellemezte. Áthatja 
jellemét a gyermekszeretet.
Segítette a gyerekeket az elválásban, 
az öltözködésben, a higiéniás tevé-
kenységekben.
Gondoskodott a hegyes ceruzákról, a 

tisztaságról az öltöző- mosdó rendjé-
ről és nem utolsó sorban a jókedvről.
A Felsőpakonyi Mese-
vár Napköziotthonos 
Óvoda kedves dadu-
sa, Gálné Nagy Judit 
nyugdíjba vonulása 
alkalmából kívánjuk, 
hogy még sok-sok 
esztendőt töltsön el 

egészségben, boldogságban család-
ja körében! 
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Amíg szívünk dobog, emlékezzünk 1956-ra!
Bár már a decemberi hideg kopogtat az ablakon, és az év 
utolsó ünnepnapjaira készülődünk, mégis tekintsünk vissza 
most október végére, és említsük meg iskolánk 8. osztályos 
tanulóinak 23-i emlékműsorát nemzeti ünnepünkről. Fiúk 
és lányok idézték fel a forradalmi ősz féltve őrzött titkait, 
a ködbe burkolódzó fák közt az idegen katonák lépteit, és 
a lánctalpakon érkező, a szabadságot elnyomó hatalommal 
szemben bevetett benzines palackok szúrós szagát. 

Október… Mondd el tit-
kodat, amelyről oly hosszú 
éveken át beszélni sem le-
hetett! Ezt a titkot fejezte 
ki a 8.a osztályos lányko-
szorú kifinomult, lassú 
tánca is, amelynek szinte 
minden lépésében ott volt 
a keserűség és a bánat.

Az emlékezés gyertyái égtek ezen a délutánon, hogy mél-
tóképpen emlékezzünk meg a hősökről és az áldozatokról.

Köszönjük a felkészítő tanároknak és a 8. osztályos osz-

tályfőnököknek az emlékműsor összeállítását, valamint a 
színvonalas megemlékezést a tanulóinknak! 

Sebestyénné Fehérvári Márta 

Új kollégák a felsőpakonyi iskolában
Iskolánk tantestülete az idei tanév szeptemberében új kol-
légákkal bővült. Ismerjék meg Önök is őket, néhánysoros 
bemutatkozásukat olvasva. 

Csere-Sőtér Éva, (Vica néni) Október óta gyarapítom a 
Herman Ottó Általános Iskola Éváinak népes táborát, melyben 
én vagyok a hatodik. Az 1.a napközis tanítója vagyok, ezen 
kívül pedig református hittant tanítok, főként alsósoknak. 
Férjemmel, Csere Mátyással, aki a Felsőpakonyi Református 
gyülekezet új lelkésze, Szentendréről költöztünk Pakonyra. Két 
gyermekünk van, 8 és 5 évesek. Korábban 11 évig tanítottam 
rajzot, technikát, és „napköziztem”, az elmúlt években pedig 
hitoktatóként próbálhattam ki magam. Hálás vagyok Istennek, 
hogy éppen olyan munkát kaptam, amire vágytam. Szeretem 
az elsősöket, a délutáni zsongást és játékot, a személyre szabott 
figyelmet. Nagyon örülök, hogy a napközi, a hittan és vasárnapi 
gyermek istentisztelet révén egész családokat ismerhetek meg. 
És nem utolsó sorban: néhány év kihagyás után jó újra érezni 
egy tantestületben, hogy egy csapat vagyunk. 

Csitári Lívia vagyok, Ócsán élek férjemmel és a két kisfi-
ammal. 2010-ben végeztem el a tanító szakot a debreceni 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán. Ember 
és társadalomismeret, valamint technika műveltségterülettel 
rendelkezem. Szeptember óta Felsőpakonyon tevékenykedem 
az 1. b. osztály napközis tanítójaként. Alsó tagozaton technikát, 
rajzot, etikát tanítok. Munkám során igyekszem az érzelmi 
biztonságot nyújtó légkört megteremteni. Technika óráimon 
fontosnak tartom a gyerekek kézügyességének fejlesztését, 
ezért sokat origamizunk, gyurmázunk, fonalgrafikázunk…

Jó érzéssel tölt el, hogy a gyerekek, szülők, kollégák nagy 
szeretettel fogadtak engem és a nagyfiamat, Mátét is. Sikerült 
segítségükkel hamar beilleszkednünk. 

Nevem Verbovszkyné Illés Andrea. Kisiskolás korom óta 
készültem a tanítói pályára. Budapesten születtem, itt végeztem 
el iskoláimat, itt találtam párra, itt neveltük fel férjemmel két 
fiúnkat. Tavaly tél elején sikerült ebben a kedves zsákfaluban 
egy olyan házat találni, amit az első pillanattól otthonunknak 
éreztünk.
Budapesten abban az iskolában dolgoztam 33 évig, ahol engem 
is tanítottak annak idején tanítóim, tanáraim. Az életterem 
megváltozásával együtt járt, hogy munkahelyet is váltsak. 
Nehezen váltunk el egymástól; harmadikos osztályomtól, 
kedves kollégáimtól, az ismerős falaktól.
Idén február 1-jén kezdtem el dolgozni a Herman Ottó Álta-
lános Iskolában délutános tanítóként első osztályban. Kaptam 
még testnevelés órákat és – mivel technika szakos vagyok – 
technika órákat is az alsó tagozaton. Sajnos, a világjárvány 
csak rövid személyes együtt-munkálkodást engedett a tavaszi 
félévben, de azért sikerült megismerni az alsós gyerekeket 
szinte név szerint, a felsősök előre köszönnek az utcán. Tudják, 
hogy idetartozom.
Szeptembertől az iskolavezetés bizalmat szavazott és az egyik 
induló első osztály vezetését rám bízta. Munkámat segíti az 
összetartó alsó tagozatos munkaközösség, a tantestület, a támo-
gató szülői közösség. Pesti barátaink egy darabig érdeklődtek: 
Nem bántad meg, hogy elköltöztetek? Kerestem a honvágyat 
magamban a főváros iránt. Nem találtam. Jól érzem magam, 
jó helyen vagyok itt.
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OKTÓBERI FJE

O K T Ó B E R 
6. AZ ARADI 
VÉRTANÚK 
EMLÉKNAP-
JA. Mint min-
den évben, úgy 
most is, egye-
sületünk várta 
megemlékezésre a községet. Hideg eső mosta az Ara-
di Vértanúk és a Trianoni Diktátum párhuzamát 
bemutató kiállításunk falait a Mártírok Parkjában. 
ÖSSZETARTOZUNK! szlogennel indított történelmi 
sorozatunkban a GYÁSZNAPJAINK: ARAD ÉS 
TRIANON fontos állomás volt. Hittük: sokan leszünk 
végre! Iskolában és kint a téren egyaránt. Megdöb-
bentő, hogy míg Március 15-én koszorúk tömegét 
helyezzük el, addig a szabadságharcban életüket és 
vérüket áldozóknak, 
nagy nemzeti mártírjaink tiszteletére, alig akad 2-3 
koszorú (általános iskola, Önkormányzat, FJE). Igen, 
alig voltunk néhányan, akik hallhattuk a kedves Molnár 
Roland - iskolánk tanulója - előadásában Kerecseny János 
AZ ARADI TIZENHÁROM című versét és a nagyszerű 
Farkas Évi előadta Sajó Sándor MAGYAR ÉNEK 1919-
BEN verset. 

Majkon, a kamanduli szerzetesek udvarán 
ismerkedünk a rend történelmével.

A pompás díszítésű refektóriumban
II. Rákóczi Ferencről is hallhattunk

A Nádasdy ősök termében ismerkedtünk a „fekete bég”, Báthori Erzsébet
 és históriánk többi nagyságával

A Makovecz sétányonA Puskás Akadémia fogadó terme

Csodásan indítottuk a hónapot! Kirándultunk október 
3-án. Egész nyáron terveztük, de az egyenlítői forróság 
visszariasztott bennünket az indulástól. Döntésünk helyes-
nek bizonyult. Segítettek bennünket az égiek is: verőfé-

nyes, igazi kirándulóidővel ajándékoztak meg bennünket. 
Útvonalunk Felcsút – Majk – Nádasdladány volt, de 
minden szónál beszédesebbek a fotók: 

A csillagkupola alatt Puskás relikviák között jártunk

Farkas Évi Trianonra emlékeztetett bennünket
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Párhuzamot vontunk a nemzetünket sújtó két tragé-
dia között, mert összetartoznak: 1849. október 6-án 
Aradon 13 tábornok és Pesten gróf Batthyány Lajos 
életét vették el, megbosszulandó a magyar nemzet 
függetlenségi akaratát, s folytatták a bosszúhadjáratot 
éveken át. Kit kivégezve, kit börtönbe zárva, vagyonukat 
elkobozva, besorozva több tíz évre osztrák érdekekért a 
hadseregbe, vagy váltak üldözöttekké, s lettek földön-
futók, családjuk tönkre téve. 

1920. június 4-én pedig egy országot ítéltek halálra 
Párizsban, amikor a magyar nemzet életére törtek Ma-
gyarország megcsonkításával. Abba, hogy az ország 
elveszítse 2/3-át és népességének csaknem a felét – má-
sok belehaltak volna! Ránk jellemző, hogy a jóvátételbe 
vetett remény, az összetartozás hite és a kor vezetőinek 
kiválósága legyőzte a fájdalmat és a halált! 

Az önmagára oly büszke Nyugat-Európa nyugalma, 
biztonságos gyarapodása, terjeszkedése a nagyvi-
lágban évszázadokon át Magyarország védelmező 
karjának erejétől függött. Tatártól, töröktől védel-
meztük egyre csak fogyatkozva, és soha segítséget 
nem kaptunk tőlük, csak ígéretet és ítéletet. Napja-
inkban sincs ez másként. 
A szovjet elnyomástól megszabadulva mára az Euró-

pai Unió szövetséges állama vagyunk, és ismét Európa 
kapujaként védjük határait olyan fenyegetettségtől, 
melynek veszélyét az nem ismeri fel. Köszönet nélkül, 
külső és belső támadások kereszttüzében vagyunk 
honvédők és Európa védők egy alattomosan indított, 
muszlimokat felhasználó térerőben. Újra független-
ségünk a tét, mert kiállunk hitünk, függetlenségünk, 
önállóságunk érdekében. 

Vajon, ezért harcoltak eleink? Ezért áldozták életüket az 
Aradi Vértanúk? Batthyány Lajos gróf, Kazinczy Lajos, 

-
zül? Ebben hittek 1920 után a revízióra váró magyarok? 
Ezért ontották vérüket a magyar honvédek a Kárpátok 
ormain és ölén? Nyomasztó kérdések napjainkban, 
amikor új eszközökkel és új módon kell megküzdenünk 
az újabb fenyegetettséggel. 

Október 22-én együtt emlékeztünk községünkkel 
1956 hőseinek szabadságharcára, s helyeztük el ko-
szorúinkat a 65 évvel ezelőtt vérüket áldozók tiszteletére 
a Mártírok Parkjában. 

Október 23-án egyesületünkből többen is részt vet-
tünk Budapesten az országos Békemenetben, hogy 
együtt emlékezzünk 1956 dicsőségére és 2006 októbe-
rének áldozataira. Felemelő érzés volt együtt vonulni a 
több százezres tömegben a nemzetiszín zászlók alatt, 
s érezni, hogy együtt dobog a szívünk a hazánkért, a 
szabad és független Magyarországért. 

Durkó Éva 
FJE 

Kiállított emléktablóinkat 2 hétig lehetett megtekinteni!

Fáklyás tiszteletadás a parkban

Molnár Roland az iskolát képviselte megemlékezésünkön
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Labdarúró hírek

„Folyamatos fejlődés…”
Sikeresen zárták az őszi félévet a Bozsik fesztiválokon, 
illetve tornákon részt vett csapataink. Minden rendezvényen 
részt tudtak venni, így a gyerekek nagyon sokat fejlődtek a 
rengeteg a mérkőzés alatt. Nagyobb korosztályainknak nem 
sikerült túlságosan jól a tavaszi szezon, U13 és U19-es csa-
patunk is csak az alsóházban végzett, U16-os csapatunknak 
pedig a középházba sikerült kerülnie, ahol a tabella alsó felén 

végzett. A gólkirály az U16-ban újra Aczberger Alexander 
lett, ugyanúgy, mint az alapszakasz végén is, 5 mérkőzés 
alatt 8 góllal zárt, a teljes őszi szezonban pedig 9 mérkőzés 
alatt 23 góllal kiemelkedő teljesítménnyel segítette csapatát! 
Reméljük ezt a remek formát a tavaszi szezonban is tartani 
tudja majd, és később akár a felnőtt keretbe is bekerülhet, 

UTÁNPÓTLÁS

U6 U11

U13 U16

„Szép szezonzárás”

teljesítményt ért el Megyesi László csapata. Hiszen az utolsó 6 
mérkőzésen 11 pontot szerzett, így a középmezőnyében telelhet. 
Szezon elején az volt a kitűzött cél, hogy stabil középcsapat le-
gyen a gárda, ezt egyelőre sikerült is elérni. Mivel eléggé szoros 
a tabella, reménykedünk, hogy sérültjeink minél előbb felépülnek 
(Kordé Krisztián, Nagy Tamás, Fülöp Tamás, Mayer Viktor, Hajdu 
Patrik, Nagy Patrik, Soóky Rómeo, Farkas Dominik), és még 
erősebben kezdheti a tavaszi rajtot csapatunk. A szezonban Hegyes 
Péter zárt a csapat legjobb osztályzatával, (Sportszelet Online 
alapján) 6,9-es értékelést ért el. Legmeghatározóbb játékosunk-
nak Szabó Áchim bizonyult, aki mind a 15 meccsen kezdőként 

csapatból felkerült játékosok is megkapják a játéklehetőséget, 
hiszen a 17 éves Farkas Dominik 138 percet, míg Lőrincz Bo-
tond, aki szinte már alapember lett a felnőtt csapatban is, 835 
perc játéklehetőséghez juthatott az idei őszi szezonban. A házi 
góllövő listát féltávnál az új igazolásunk, Bálint Botond vezeti, 
aki 15 mérkőzésen 6 gólt szerzett. Csapatunk megmutatta, hogy 
igen is van tartása, és bárki legyen az ellenfél, fel tudja venni a 
versenyt. Külön köszönjük szurkolóinknak a kimagasló biztatást 
és, hogy az egész szezonban mellettünk voltak! A tavaszi felké-
szülés január 10-én kezdődik, addig is mindenkinek jó pihenést 
és kellemes ünnepeket kívánunk! 
FELSŐPAKONY-Taksony (3-0) 7-1

FELNŐTT CSAPAT



MEGYESI LÁSZLÓ: – „A játék minden elemében felülmúltuk 
ellenfelünket, végre hatékonyak voltunk a végjátékban is. Igazi 
csapatmunka volt, amit az öt gólszerző is mutat. Most kell sze-
rénynek maradni és dolgozni tovább, hogy stabil középcsapattá 
váljunk.”

Gyömrő-FELSŐPAKONY (2-1) 3-2
MEGYESI LÁSZLÓ: – „A vezetés ellenére nem voltunk elég 
koncentráltak az első félidőben. Összességében a helyzeteink 
alapján elvihettünk volna legalább egy pontot. Gratulálok a 
Gyömrőnek!”

FELSŐPAKONY-Budakalász (0-2) 2-2
MEGYESI LÁSZLÓ: – „A mérkőzés első 30 percében négy hely-
zetünk is volt, míg ellenfelünk a két kísérletéből két gólt szerzett. 
Megnehezítettük a saját dolgunkat, de az utolsó tíz percben még 
így is megnyerhettük volna a mérkőzést. Úgy érzem, két pontot 
veszítettünk, de ami pozitívum, a tartásunk megmaradt.”

FELSŐPAKONY-Pereg (0-1) 1-1
MEGYESI LÁSZLÓ: – „Korán hátrányba kerültünk, s ezután 
ellenfelünk tördelni kezdte a játékot, ám így is megvoltak a hely-
zeteink. Ez a mérkőzés megint inkább két pont elvesztése volt, 
ami miatt csalódottak vagyunk.”

Nagykáta-FELSŐPAKONY (0-3) 3-5
MEGYESI LÁSZLÓ: – „Elsöprő lendülettel játszottunk, futó-
mennyiségben és a játék minőségében is kiemelkedő produkció 
volt ez a mérkőzés, nagy dicséret jár a játékosaimnak. Azt sem 
éreztem volna túlzónak, ha még nagyobb különbséggel nyerünk, 
de így is igazi meglepetést okoztunk. Erre a teljesítményre kell 
alapoznunk.”

FELSŐPAKONY-Veres-
egyháza (0-0) 3-1
MEGYESI LÁSZLÓ: 
– „Nagyon mélyről in-
dultunk egy új csapattal, 
ami az idény végére állt 
össze. Ezen a mérkőzé-
sen is megmutatkozott, 
hogy most már van arca 
és tartása az együttesnek. 
Külön köszönet a szurko-
lóinknak, hogy töretlenül 
mellettünk voltak.”

Hajdu Patrik




