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Tájékoztató az országgyűlési képviselők választásáról 
és az országos népszavazásról

Áder János köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 
2022. évi általános választását a 7/2022. (I.11.) KE határoza-
tával, valamint az országos népszavazást a 8/2022. (I.11.) KE 
határozatával 2022. április 3. napjára tűzte ki. 

Az országgyűlési választáshoz kapcsolódóan a már kialakított, 
régi 3 darab szavazókör felülvizsgálatra került, és ezek alapján 
Felsőpakony településen 4 szavazókör került kialakításra, ezek 
a következők: 

1. számú szavazókör: Herman Ottó Általános Iskola 
(Felsőpakony, Iskola u. 20.)

2. számú szavazókör: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi 
Ház (Felsőpakony, Rákóczi utca 41.)

3. számú szavazókör: Mesevár Napköziotthonos Óvoda 
(Felsőpakony, Zrínyi M. u. 36.)

4. számú szavazókör: Lagúna Rendezvényház 
(Felsőpakony, Petőfi S. u. 15.) 

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. január 26-án a sza-
vazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 
értesítőben tájékoztatja arról, hogy a választópolgár szerepel a 
névjegyzékben és melyik szavazókörben voksolhat. Az értesítőt 
legkésőbb 2022. február 11-ig meg kellett mindenkinek kapnia. 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy az értesítőt figyelmesen 
olvassák el, és az abban szereplő szavazókörbe menjenek 
szavazni, hiszen a szavazókörök átalakítása miatt lehetséges, 
hogy nem ugyanazon a helyen tudják szavazatukat leadni, 
ahol a korábbi választások alkalmával. 

Amennyiben a választópolgár nem kapja meg az értesítőt, az 
megsemmisül vagy elvész, akkor a Helyi Választási Irodától (a 
Polgármesteri Hivatalban) tájékoztatást kérhet arról, hol tudja 
leadni szavazatát. 

Abban az esetben, ha lakóhelyétől eltérő helyen szeretne szavazni: 
1. Átjelentkezési kérelem: amennyiben nem az NVI által 

kiküldött értesítőben feltüntetett helyen, hanem más tele-
pülésen vagy más szavazóhelyiségben szeretne szavazni, 
át kell jelentkeznie. Az átjelentkezési kérelmet legkésőbb 
2022. március 25-én 16.00 óráig kell előterjesztenie.

2. Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem: lehetőség 
van arra, hogy külföldön, Magyarország nagykövetségén 
vagy konzulátusán adja le a szavazatát, ehhez kérni kell a 
külképviseleti névjegyzékbe vételt. Az erre vonatkozó ké-
relmet szintén legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig 
kell benyújtania.

Annak a választópolgárnak, aki egészségi állapota vagy fogva 
tartása miatt nem tud elmenni szavazni, de szerepel a szava-
zóköri névjegyzékben, lehetősége van mozgóurna igénylésre, 
ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság kettő tagja megy 
el a választópolgárhoz a szavazólapokkal és a mozgóurnával.  
A mozgóurna iránti kérelmet 

• a helyi választási irodához

• levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 
legkésőbb március 30-án 16 óráig,

• személyesen április 1-jén 16 óráig vagy
• ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazás napján 12 

óráig
• az illetékes SZSZB-hez meghatalmazott útján vagy meg-

hatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel 
a szavazás napján legkésőbb 12 óráig kell benyújtani. 

Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók elektroniku-
san a valasztas.hu honlapon keresztül, továbbá levélben vagy 
személyesen. 

Felsőpakonyi Helyi Választási Iroda 
Címe: 2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9. 
Központi telefonszám: 06-29/317-131 
Vezetője: Farkas Renáta, jegyző 
E-mail cím: jegyzo@felsopakony.hu 
Mobilszám: 06-30/523-3385 
Általános-helyettes: Kronvalter Emília 
E-mail cím: kronvalter.emilia@felsopakony.hu 
Mobilszám: 06-20/947-1509 

A benyújtható kérelmekkel, névjegyzékkel, választásokkal kap-
csolatban bármely felmerülő kérdéssel a fenti elérhetőségeken 
forduljanak a Helyi Választási Irodához bizalommal! 

Farkas Renáta  jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

Településünkön lévő szervezetek, amelyeknek adója 
1%-át juttathatja. Köszönjük a segítséget! 

Pakonyi Palánták Közalapítvány 
Adószám: 18694150-1-13
Számlaszám: 65500116-300032137-53000003
(Mesevár Napköziotthonos Óvoda) 

Egyenlő Esélyt Közalapítvány 
Adószám: 18676556-1-13
Számlaszám: 65500116-11003595-00000000
(Herman Ottó Általános Iskola) 

FELSŐPAKONYI SPORTKÖR 
Adószám: 18675634-1-13
Számlaszám: Örkényi Takarékszövetkezet 6550011611003430 

Felsőpakonyi Nagycsaládosok Egyesülete 
Adószám: 18754821-1-13
Számlaszám: 65500116-31136587-53000004 

Felsőpakony Jövőjéért Egyesület 
Adószám: 18699337-1-13
Számlaszám: 65500116-30036955-53000007 

Darumadár Nyugdíjas Egyesület 
Adószám: 18701610-1-13
Számlaszám: 65500116-30039294-53000015 

Örökvidám Tyúkok Egyesülete a Felsőpakonyi Gyerekekért 
Adószám: 19153278-1-13
Számlaszám: 50420283-10000647-00000000 

Magyar Katolikus Egyház - Technikai szám: 0011 
Magyarországi Református Egyház - Technikai szám: 0066 

ADÓ 1%



XXXII. évf. 2. számFelsőpakonyi  Agora

4.

Felsőpakonyi Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója

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 +3620-946-8039
Gyermekjólét és Családsegítés ügyekben: Gáspárné 
Nyári Melinda +3620-297 1515
Vezetői ügyekben: Tamás Katalin +3620-297-2044 
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 

Szakmai létszám 
Nagy örömünkre új családsegítő érkezett a szolgálathoz 
Gáspárné Nyári Melinda személyében, aki gyakorlott 
e feladatban, hiszen 6 évet dolgozott családsegítőként 
egyes budapesti kerü-
letekben. Eredeti vég-
zettsége szociális mun-
kás, jelenleg egyetemi 
mesterszakon tanul. 
Házassága révén köl-
tözött Felsőpakonyra. 
Forduljanak hozzá bi-
zalommal!
Sok sikert kívánunk, 
Melinda! 

Ifjúsági Klub 
Reméljük, hogy a 
veszélyhelyzetet követően ismételten lehetőség lesz az 
Ifjúsági Klub rendezvényeinek megtartására. A nyári 
szünet passzív időszaka után az újrakezdést augusztus 
végére, szeptember elejére tervezzük. Elsősorban az 5-8. 
osztályos tanulókat várjuk. Ha a testvéreknek is kedvük 
támad jönni, szívesen fogadjuk programjainkon a néhány 
évvel fiatalabb, de a középiskolás fiatalt is. Erre az idén 
is lehetőség lesz.
Szokásunkhoz híven - apró ajándékkal - elbúcsúztatjuk a 
nyolcadikosokat. 
Támogatott étkezésben részesülők ellátása a hosszú 

hétvégéken 
A települési önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra, 
hogy az ünnepnapok által létrejött ún. „hosszú hétvégéken” 
se maradjanak ebéd nélkül az arra jogosultak. Ellátásuk 
folyamatossága érdekében élelmiszer csomagot állítottunk 
össze a március 12-15-ig tartó ünnepnapokra. 

A Covid fertőzött, illetve a kontaktként karanténba 
került lakosok segítése 
A fertőzöttek magas száma miatt elmaradnak a karantén 
határozatok. A karantén ideje 7 nap, melyet a többség meg 
tud oldani. Mi minden esetben – ha kapunk értesítést – 
felkeressük az érintetteket, de bátran használják telefon-
számunkat: T.: +3620/297-1515, vagy e-mail címünket: 
gyermekvedelem@felsopakony.hu is! 

Szociális ellátások 
A szociális ebéd jelenlegi ára 577 Ft/adag, a házhoz szál-
lítás 100 Ft/nap)
Továbbra is igényelhető szociális gondozás azon idősek 
számára, akik egyedül élnek, családtagjaik dolgoznak, 
vagy ellátásuk nem egy emberes feladat. A szolgáltatás 
térítési díja nem változott: 500 Ft/óra.
Ha szeretné biztonságban tudni idős családtagját, kérjen 
számára jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgál-
tatást. A jelzőberendezés 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 Szo-
ciális, Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál személyesen 
(2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós u. 36/a.) vagy telefonon 
+36 20 297 1515-ös telefonszámon. 

Felsőpakony, 2022. február 14. 

Tamás Katalin intézményvezető
Felsőpakonyi Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím: 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós u. 36/a.
Tel.: +36-20-297-1515

E-mail: gyermekvedelem@felsopakony.hu 
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Gondos gazdálkodás – stabil költségvetés

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a december óta folyó intézményi, pénzügyi 
bizottsági és testületi egyeztetéseket követően február 10-i 
ülésén elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetését. 
A költségvetési mérleg szerint a település ez évi kiadá-
sainak és bevételeinek főösszege 960 millió 793 ezer Ft. 

Az elmúlt években folytatott gondos gazdálkodásnak 
köszönhetően hitelfelvétellel idén sem kell tervezni, sőt 
elmondható, hogy a település mértéktartó, megalapozott, 
stabil és tartható költségvetéssel rendelkezik a 2022-es 
esztendőre is. 
A minimálbér kormány általi emelése az önkormányzat 
valamennyi intézménye tekintetében is magasabb bérkölt-
ségeket eredményezett, mindemellett azonban az önkor-
mányzat a költségvetés terhére azon szakterületeken is 
igyekezett lépést tartani az emelkedő bérekkel, amelyeket 
a központi bérrendezések nem érintettek. 

Az intézmények az alapvető működési költségekkel és az 
ahhoz szükséges eszköz- és anyagbeszerzéssel terveztek,  
a fejlesztéseket, nagyobb beruházásokat, a korábbi évekhez 
hasonlóan a Magyar Falu Program nyújtotta pályázati 
forrásokból, illetve az Uniós fejlesztési lehetőségekből 
kívánja az önkormányzat megvalósítani. 
Természetesen az idén január és február folyamán beadott 
pályázatok elbírálása még nem történt meg, a 2021-ben 
elnyert támogatásokat azonban tartalmazza a költségvetés, 
és a projektek megvalósítása az idei év feladata. 
Ide tartoznak a játszótéren már részben meg is valósult 
új játékok telepítése, a település központjában az intéz-
ményeket összekötő járdák építése, a szolgálati lakás 
felújítása, a Dűlő út aszfaltozása vagy a köztemetőben 
lévő ravatalozó felújítása. 

A koronavírus járvány a tavalyi év rendezvényeit is nagy 
részben meghiúsította, reméljük, a 2022-es esztendő végre 
áttörést hoz majd ezen a téren. A költségvetésben mind az 
intézmények, mind az önkormányzat tervezte valamennyi 
szokásos rendezvény, így a Juniális, a Falunap vagy az 
Adventi Vásár és Település Karácsonyfája díszítésének 
költéségét.
Jó egészséget kívánok mindenkinek egy eredményes és 
korlátozásoktól mentes esztendőhöz. 

Nagy János polgármester

A 2022. I. félévre a helyi adók adófizetési határideje
Tisztelt Adózók! 

A 2022. I. félévre a helyi adók vonatkozásában az 
adófizetési határidő: 2022. március 15. 

Magánszemély adózóink papír alapú küldemény for-
májában 2022. február hónapban értesítést kapnak 
adófolyószámlájuk egyenlegéről, mely tartalmazza az 
esetleges hátralék, valamint a 2022. első félévi köte-
lezettséget. Az adószámla kivonatok mellé biztosítjuk 
a készpénzátutalási megbízásokat, illetve befizetése-
iket banki átutalással is teljesíthetik, ez esetben az 
átutalási megbízás közlemény rovatában az értesítőn 
megtalálható befizető azonosító vagy mutató számot 
kell feltüntetni. 

Azon adózóink részére, akik esetében jogszabályi kö-
telezettség írja elő a cégkapu nyitását (pl. társaságok, 
egyéb szervezetek), ott cégkapura, elektronikus úton 
2022. március 15. előtt küldjük meg az adófolyószámlá-
juk egyenlegéről és a 2022. évi adófizetési kötelezettsé-
gekről az adószámla kivonatokat. A bankszámlanyitásra 
kötelezett adózóinknak továbbra is banki átutalással 

kell eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek. 

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy az adószámla kivo-
natban adófizetési kötelezettségeiknél lényeges annak 
figyelembevétele, hogy az adószámla kivonat milyen 
dátummal készült, hiszen csak az addig feldolgozott 
(könyvelt) adatokat tartalmazza. 

Az adóügyekkel kapcsolatban felmerült kérdésekkel 
továbbra is az önkormányzati adóhatósághoz lehet 
fordulni a megszokott telefonszámokon:
06-29-317-131/19
06-20-929-9776 

Matusekné Kovács Edit 
Adóügyi főelőadó
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Turcsán István családja fájó szívvel és meghatottan köszöni a méltó búcsúztatást és a szertartás 
lebonyolítását. Köszönet mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték kedves halottunkat 

és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család 

Essünk, vagy ne essünk?
…már át ezen a nem is tudom, hányadik hullámon?! Az biztos, 
hogy nehéz előre tervezni, például pancsi járatot, mert a létszám 
alacsony, a busz ára pedig magas. (Benzin, gázolaj ára is magas!) 
Így a fürdést mindenki egyedül oldja meg: ki el tud utazni ön-
költségen, ki egyelőre csak otthon fürdik. Türelem! Régi szabály:  
Egyszer minden rossznak vége lesz! Reméljük ennek, ezeknek 
a vírusoknak is. Próbáljunk meg még kicsit kitartani! 

Azért a klub életében is történnek események. Láttuk a pakonyi 
naptárfotó kiállítás képeit. Nagyon szépek.
A kultúra napi műsor is nagyon tetszett! Köszönjük!
Összefogással ismét tudtunk segíteni a bogácsi kislánynak (aki 3 
éve súlyos égési sérüléseket szenvedett) és családjának. Köszönet 
mindenkinek, aki pénzzel vagy egyébbel tudott segíteni. Köszö-

net a vöröskeresztes csomagokért a Czirják házaspárnak, Gálné 
Czető Éva védőnőnek a sok baba- és kisgyermek ruháért. Külön 
köszönet Szécsi Péter kedves lakótársunknak és munkatársának, 
akik a szállítást megoldották. Köszönjük! Ugye milyen jó, hogy 
mégis történt valami, aminek jó lett a vége! 

Ebben a hónapban operettbe is megyünk ( a 2021-es bérletet 
„járjuk” le, reméljük…).
Nagyon vigyázzunk egymásra és magunkra! 

Lőrentei Erzsébet 
Darumadár Nyugdíjas Egyesület elnöke 

POLGÁRŐR HÍREK
Tisztelt Felsőpakonyi Lakosok! 

Azt gondoljuk az elmúlt közel két évben önök is láthat-
ták, hogy a polgárőrség milyen fejlődésen ment keresztül.  
A taglétszámunk megháromszorozódott, a szolgálati órák 
száma megduplázódott. 

A polgárőrség feladatainak teljesítése mellett különböző 
fejlesztésekkel biztosítjuk, hogy tevékenységünk egyre haté-
konyabbá váljon. Rendszeres nappali járőrszolgálatot látunk 
el, a helyi rendezvények biztosítását végezzük, saját polgár- 
őreinknek képzéseket tartunk és folyamatosan fejlesztjük és 
bővítjük tárgyi eszközeinket.
A pandémiás időszakban folyamatosan támogattuk a település 
lakosságát a karanténban lévő személyek általános megse-
gítésével, továbbá segítettük a helyi hatóságokat feladataik 
ellátásában.
A polgárőr feladatok teljesítése mellett az egyesület társa-
dalmi szerepvállalásának keretében számos egyedi, szociális 
támogató jellegű kampányt és eseményt szerveztünk és 
tartottunk meg. Többek között ingyenes ruhaosztást szer-
veztünk és bonyolítottunk le, állatmenhely támogatásaként 
állateledel-gyűjtést szerveztünk több alkalommal, és állandó 
„kupakgyűjtési” pontot telepítettünk és üzemeltetünk.
Az említett fejlesztéseknek és a jelenlegi színvonal meg-
tartásának egyre nagyobb a költségvonzata. Felsőpakony 
Önkormányzata és a polgárőrség együttműködése kiváló, 
melynek keretében a polgárőrség elkötelezett az Önkor-
mányzat munkájának támogatásában és feladatainak teljesí-

tésében nyújtott segítségben. Az önkormányzat kétségtelen 
elkötelezettsége a polgárőrség támogatásában pedig az éves 
rendszeres anyagi támogatáson kívül abban is megnyilvánul, 
hogy tulajdonában álló ingatlanának használatát térítésmen-
tesen biztosítja számunkra. 

A polgárőrség mindennapi jelenléte és tevékenysége a tele-
pülés lakosai és a közösség részéről, mondhatjuk, hogy ma 
már elvárás.
Mostantól közösség építő jelleggel önöknek is lehetőségük 
lesz egy egyszerű formában támogatni az egyesületet.
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatával közösen tá-
mogatói jegyeket adtunk ki 1000, 2000 és 5000 Ft-os cím-
letekben. 

A jegyek megvásárolhatóak a Frankó Csemegében (Rákóczi 
u. 43), a Nemzeti dohányboltban, az állomáson (Kossuth 
Lajos u. 1) és a Virágüzlet-Lottózóban (Iskola u.23).
Kérjük, aki teheti, támogasson minket ebben a formában is!
A polgárőrség zavartalan működésének biztosítása még 
inkább élhetőbb és biztonságosabb településsé teszi Felső-
pakonyt. 

Janocha Gábor Zsolt elnök
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A Felsőpakonyi Katolikus Közösség hírei

Január 6-án volt Vízkereszt ünnepe. Ehhez kapcso-
lódóan január első szombatján sok katolikus testvé-
rünk lakásának, házának bejárati ajtajára került fel a 
20+C+M+B+22 felirat, ami a latin Christus Mensionem 
Benedicat rövidítése, magyarul Krisztus áldja meg e haj-
lékot. Köszönjük Dr. Káposztássy Béla atya szolgálatát.

A Pakonyi Ifjú Katolikusok Közössége (PIKK) ismét 
kimozdult a komfortzónából. Január végén a Gellért-he-
gyet kerestük fel. Az időjárás nem volt túl kegyes hoz-
zánk, de a viharos szél ellenére 8-an nekivágtunk a 
túrának. Szerencsére a helyszínen sokkal barátságosabb 
körülmények fogadtak minket.
A programunkat rövidítettük, de így is sok minden 
belefért. Egy remek játszótéren örömködtünk, utána 
még felmásztunk majdnem a Citadelláig, ahol jóma-
gam tartottam a gyerekeknek egy kis ismertetőt a Gel-
lért-hegyről, Szent Gellértről, a Sziklatemplomról és 

a magyar alapítású pálos szerzetesrendről. Csodálatos 
fővárosi panorámában volt részünk a hegyről, amely 
valójában domb, mert, mint hallhattuk is, 500 méter 
alatti a tengerszint feletti magassága.
Ugyanitt részt vettünk a Sziklatemplomban kezdődő 
szentmisén, ami igazán különleges volt, nemcsak a hegy 
gyomrában található helyszín miatt, hanem a magyar 
nyelvet kissé törő, lengyel pálos atya, Roman Majewski 
személye miatt is. A mise után megtekintettük a híres 
és szép fafaragványokat is.
Ismét kellemesen elfáradtunk, lelkileg feltöltődtünk. 
Köszönet a szervezőknek és a szülőknek! 

Vasárnaponként reggel 8-kor kezdődnek szentmiséink, 
melyekre szeretettel hívunk minden testvérünket! 

Papp Norbert
Katolikus Egyháztanács 
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Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése
A Magyar Falu prog-
ram keretében 2021-ben 
meghirdetett „Óvodai 
játszóudvar és közterü-
leti játszótér fejlesztése 
– 2021” című pályázaton 
4.999.045 Ft támogatás-
ban részesült önkormány-
zatunk.

Az elnyert forrásból a ját-
szótérre 6 új játékot tud-

tunk beszerezni, melyek közül a mókuskerék, a forgó 
hinta és egy mérleghinta telepítése megtörtént, ezeket 
már birtokba is vehették a gyerekek.

A projekt keretében további 3 db rugós játék is meg-
érkezett, valamint önkormányzati költségvetésből egy 
napvitorla is beszerzésre került, melyek az önkormányzat 
munkatársainak közreműködésével hamarosan elhelye-
zésre kerülnek.

A szezon kezdetéig lezajlanak a minden év tavaszán 
elvégzendő karbantartási feladatok is, többek között a 
homokozókban a homok cseréje, fertőtlenítése, valamint 
hamarosan megkezdődnek a 12 négyzetméteres filagória 
telepítésének munkálatai is.

Szabóné Szabó Nikoletta
pályázatkezelési előadó

ÚJSZÜLÖT TEK
Zsebő Gábor Dávid  -  01.07.
Zsögön-Bögözi Barnabás Bendegúz  -  01.13.
Molnár Lilien  -  01.21.
Sziráki Patrik Zsombor  -  01.26.
Pethő Zsombor  -  01.31. 

Valaminek várjuk a végét!
Ebben az évben munkatervünk alapján a magyar kultúra 
napi ünnepségen nekünk, Nefelejcs csoportosoknak kellett 
volna megmutatnunk, hogy az óvodában mit is jelent szá-
munkra ez az alkalom. Amikor beterveztük az éves mun-
katervünkbe, még hittük, reméltük, hogy felöltözhetünk 
szép ruhába, verselhetünk, énekelhetünk, megmutathatjuk 
magunkat. Nem így lett. Egy külső tényező, a Covid 19, 
ismét átírta az elképzeléseinket, és azóta is folyamatosan 
ezt teszi az óvodában. Egymás után mennek a csoportok 
karanténba, hol együtt, hol külön-külön. Nem kímél sem 
gyereket, sem felnőttet, megtépáz testet, lelket egyaránt. 
Pedagógusként tudjuk, érezzük, hogy minden egyes nap-
nak nagyon nagy jelentősége van, mert ezek a gyermekek 
ugyanúgy készülnek az iskolára. Mi pedig látjuk, hogy 
semmi nem úgy történik, mint ahogy azt szeretnénk. 
Reméljük, várjuk, hogy egyszer ennek vége lesz, vagy 
legalábbis kicsit megszelídül. Most még nagyobb szüksé-
günk van a szülők segítségére, mert csak közösen tudjuk 
fejleszteni, támogatni a gyermekeket, vigyázni magunkra 
és másokra, egyszerűen élhetőbbé tenni ezt a helyzetet. 
Ehhez kívánok mindenkinek sok erőt, kitartást, türelmet 
és még több empátiát! 

Bukodiné Vágó Anna 
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Macikiállítás
Február 2-ától ismét egy hónapon keresztül tekinthető 
meg a MACIKIÁLLÍTÁS iskolánkban.

A kiállítás megszervezése Nagyné Pál Tündének 
köszönhető, aki a munkálatokba az ifjúságot is be-
vonva megvalósította a Maci-FARMERVILÁG-ot.

Miért pont a farmer anyag? Mert a farmer, a retró 
göncök legnagyobb túlélője, mára klasszikussá öre-
gedett ruhadarab lett. A divat pedig ismétli önmagát 
és a ’80-as években a ránk szabadult farmer inváziót 
követően most újra, ismét megállíthatatlannak tűnő 
hullámban iskolánk macibarlangjába is betört.

Az idei kiállítás az eddig megszokottól eltérően kez-
dődött, hiszen tanulóink ötleteikkel pályázhattak 
a kiállítás témájára. A beadott ötletek alapján az 
előkészületi munkálatokba szorgos tanulói kezek is 
segítettek, és létrejött a FARMERVILÁG című kiál-
lítás, ahol már a tavasz közeledtét érezve, a folyosó 
végi macibarlangból előbújva, a barlang előkert-

jében üldögélve, mézes teát 
kortyolgatva élvezik a macik 
– természetesen farmerbe öl-
tözve - a korai napsütést. A 
barlang bejáratát gondosan 
őrzik iskolánk maci-őrei, 
hogy a barlang rejtekébe a 
kíváncsiskodóknak - tanulók-
nak és vendégeknek egyaránt 
- megadják a belépési enge-
délyt, hogy megnézhessék a 
barlang macivarrodáját, ahol 
a farmerből készült hátizsá-
kok is megcsodálhatók. A far-
mer-patchwork szőnye-
gen pedig ott csücsülnek 
a farmermellényes ma-
cikák türelmesen várva 
a tavasz megérkezését. 

Sebestyénné F. Márta 

Valentin-nap
 iskolánkban
Február 14-én ismét 
kihelyezésre került az 
aulába a szívecskés 
ládika, amelybe tanu-
lóink bedobhatták a 
„Kedvellek-kártyára” 
írt üzeneteiket. Kicsik 
és nagyok írtak, rajzol-
tak nemcsak szerelmet 
üzenve, hanem a ba-
rátságról vagy csupán 
csak a másik kedve-
léséről üzeneteket.  
A megelőző napokban 
a diákönkormányzat 
ügyes kezű lánytagjai 
szorgalmasan sütötték 
a mézeskalács szíveket, 
hogy Bálint napján bár-
ki megajándékozhassa 
azt, akit kedvel. A mé-
zeskalács finom volt, 
emellett sok szép rajz, 
illetve üzenet is kézbe-
sítésre került. 

Sebestyénné 
Fehérvári Márta

 és a DÖK

Itt a farsang, áll a bál …. egy vidám délelőtt iskolánkban

Miről is szólhatna még a február hónap iskolánkban, ha nem 
a farsangi mulatságról. Idén, sajnos, a járványhelyzet miatt 
ismét visszafogottan kellett buliznunk. A hagyományos jel-
mezes bemutatók és táncok elmaradtak, de a jókedv velünk 
volt február 18-án egész délelőtt. Voltak, akik már kora reggel 
jelmezbe bújtak és úgy érkeztek az első tanórára. Akik nem 
voltak ennyire merészek, azok csak az iskolában vették fel 
maskarájukat. Az alsó tagozatosok osztálytermükben a tanító 
nénijükkel egész nap tündérként, harcosként, varázslóként 
igyekeztek tanulni. A felsős tanulóink többnyire szintén ezt 
tették, bár volt, aki a saját maga bőrében maradt és nem élt 
a lehetőséggel. Természetesen ismét kitett magáért néhány 

osztályközösség: A 8.b-sek vállalták a közmunkások életét erre a néhány órára, a 7.b-sek 
közül többen igénybe vették osztálytermük szociális segélyszolgálatát, és az 5.osztályosaink 
– bár hihetetlenül hangzik - az iskola rabjai lettek erre a délelőttre. A folyosón jövet-menet 
a Mi kis falunk sorozatból ismert néhány arccal találkozhattunk. Pedagógusaink közül 
is néhányan kihasználták ezt a napot arra, hogy jelmezbe bújva komolyságukat egy kis 
vidámsággal dobják fel és derűt hozzanak a mindennapok szürkeségébe.

Sebestyénné F. Márta
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JANUÁR A FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLETBEN 2022

Itt mondunk sokszoros, szívből 
jövő hálát segítőinknek! Először 
Matisz Zsoltnak a pályázatok ösz-
szeállításában és beadásában nyúj-
tott nélkülözhetetlen tudásáért és 
segítségéért, amely nélkül semmire 
sem mentünk volna! Másodjára pe-
dig a pályázatok elszámolásában, a 
számlák rengetegében való kiiga-
zodásban, napokat elrabló rendezésében, a - számomra 
felfoghatatlan - elektronikus feltöltésében nyújtott óriási 
segítségéért Szabóné Szabó Nikolettának, és nem 
mellesleg Nagy János polgármester úrnak! Mindegyi-
kük a szabad idejét áldozta ránk. Tudásuk, jártasságuk 
segített ki abból a zűrzavarból, amit a könyvelési és 
értelmezési labirintus jelent nekem. Személy szerint is 
kimondhatatlanul hálás vagyok Nekik! Isten áldja 
Őket minden széppel és jóval! 

Petőfi portré 
Lassan készülődünk a 2022. év eseményeire. Magyar-
ország idén Petőfi Évet ünnepel. Mint tanultuk, Szil-
veszter éjszakáján, újévre született meg 1822-23-ban. Mi 

sem szeretnénk ki-
hagyni éves „reper-
toárunkból”, hogy 
megemlékezzünk 
világszerte ismert, tisztelt és olvasott költőnkről, kinek 
verseit számtalan nyelvre lefordították, s általa a magyar 
nyelv dicsőséget nyert. Ott van egyenlő társként Homé- 
rosz, Vergilius, Horatius, Dante, Villon, Goethe, Byron 
és a többi na-
gyok költői 
koszorújában, 
valahol Apol-
lóntól jobbra. 
Ráadásul ő 
nem csupán 

Lezárva a 2021. év történéseit, kicsit visszatekintünk: mit is hagytunk hátra a múlt évben?!
Dacára a járvány hol fellángoló, hol meg csituló időszakainak, igyekeztünk megragadni a lehetőségeket és talán 
azt is kijelenthetjük: kezdjük megtanulni az alkalmazkodás művészetét. Kihasználtuk a nyár nyugalmasabb hó-
napjait, átszerveztük rendezvényeinket a szabadba, megemlékeztünk és olykor ünnepeltünk is, sőt, kirándulni is 
elmerészkedtünk. Bevégeztük a folyamatban lévő pályázatainkat és, reméljük, sikerült elszámolnunk a pályázati 
pénzekkel. 

Beszéljenek rólunk inkább a képek! 

A nádasdladányi kastélyban

Kirándultunk: Nádasdy kastély

A felcsúti Pancsó Arénában A Puskás Akadémiát is megnéztük

Megépítettük új Betlehemi Barlangistállónkat

Ki tud többet Trianonról? - díjakat adtunk át
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dalt zengett a szerelemről s szabadság-
ról, hanem mélyen át is élte mindkettőt, 
utóbbiért életét is áldozva. 

Meghívó
Február 25-én, pénteken 17 órakor 
ismét ott leszünk a Mártírok Parkjá-
ban, hogy megemlékezzünk a kom-
munizmus áldozatairól. Múlt évben 
a mártírhalált halt, boldoggá szentelt 
Batthyány László gróf emberi nagysá-
gáról, jellembéli kiválóságáról, hittel teli 

bátorságáról tanultuk meg, mi az a helyt-
állás. Ebben az évben - a sokak mellett 
- Mindszenty bíborosra emlékezünk.  
A mécsesek fénye mellett elhelyezzük 
a tisztelet koszorúját imádságunk mellé. 
Mindenkit szeretettel várunk! Csatla-
kozzanak mellénk!

Durkó Éva FJE

HIRDETÉSI ÁRAK A
FELSŐPAKONYI AGÓRÁBAN

Hirdetés mérete - Nettó Ár Ft-ban (ÁFÁs)

1/ 16 oldal - 1000 Ft (br: 1270 Ft)

   1/8 oldal - 1800 Ft (br: 2286 Ft)

   1/4 oldal - 3600 Ft (br: 4572 Ft)

   1/2 oldal - 7200 Ft (br: 9144 Ft)
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Kezdődhet a bajnokság!
Csapatunk túl van a 
6 hetes kemény fel-
készülési időszakon.  
A játékosok az Újévi pi-
henőt követően hamar 
edzésre álltak, melynek 
első felét az edzőpályán 
kezdték, majd Pest-
szentlőrincen, illetve 

Taksonyban folytat-
ták a felkészülést.  
A csapatokat egy 
meglepetés is várta, 
decemberben elké-
szült a kondi terem, 
ahol 5db szobakerék-
pár, és 5db ellipszis 
tréner, továbbá a 
sporthoz kapcsolódó 
eszközökkel lett tel-
jes az „edzőterem”. 
Bízunk benne, hogy 
a gépek segítségé-
vel minél előbb fel-
épülnek sérültjeink. 
Nagy 2 Tamás újra 
edzésbe állt, a közel 
2 éves kihagyás után. 
Nagy Patrik és Schön 
Bálint keresztszalag 
műtétek után kezd-
tek el újra mozogni, 
de még mind a ketten 
külön edzenek. Fülöp 
Tamás, illetve Hajdu 

Patrik térd operációt követően elkezdték a sport-specifikus 
edzéseket. Mayer Viktor augusztusban bokatörést szenve-
dett, ő már újra teljes értékű edzést végez. Sajnos rossz hír 
is van, a tavalyi gólkirályunk, Kordé Krisztián még nem 
tudta elkezdeni az edzéseket, ezért rá még néhány hónapig 
nem számíthat Megyesi László.
Az 5 lejátszott edzőmérkőzés nem úgy alakult, ahogy azt 
Laci tervezte. Az első 2 mérkőzésen még teljes volt a csapat, 
viszont utána elfogyott a keret: több apró sérülés, illetve 
magánéleti teendők is beleszóltak a keret kialakításába. 
Reménykedünk benne, hogy a februári rajtra mindenki 
bevethető állapotban lesz. A bajnoki rajtot egy számunkra 
rangadóval kezdi a csapat, a CSO-KI csapata ellen. Ősszel 
3-0 sima vereséget szenvedtünk a fizikailag nagyon erős 
csapattól, akik jelen pillanatban az utolsó helyen állnak 
a bajnokságban. A visszavágás a jövőre nézve is fontos 
csapatunknak, mert ha győzelemmel kezdjük a rajtot, 10 
pontos előnyt tudnánk kiharcolni a CSO-KI-val szemben, 
akik igen is riválisok lesznek a bajnokság vége fele. 

TÁVOZIK A SZURKO-
LÓK KEDVENCE,
KMETYKÓ KEVIN 
Kevin 2019 januárjában 
csatlakozott az egyesület-
hez. Nagy erősítésnek szá-
mított, hiszen a csapattal 
feljutott az első osztályba, 
majd ezt követően a 11. 
helyen végzett a csapat. 
Abban az évben a csa-
pat egyik legjobbja volt.  
A szezonban már látszot-
tak olyan jelek nála, hogy 

nem Pakonyon képzeli el a jövőt. A hozzáállása, illetve 
a meccseken nyújtott teljesítménye sem közelítette meg 
az előző éveket. Kevin 71 tétmeccsen játszott és 11 gólt 
szervezett. További pályafutásához sok sikert kívánunk!

HORVÁTH DOMI-
NIK A PEST MEGYEI 
VÁLOGATOTTBAN! 
Csapatunkhoz a nyáron 
érkező fiatal középpályás 
az első félévében bekerült 
a Pest megyei válogatott-
ba. Domát kimagasló tel-
jesítménye miatt küldte 
el Megyesi László a válo-
gatóra, majd labdarúgónk 
kiharcolta, hogy a szűkített 
keretbe kerüljön.

Az élményeket, melyeket a félév során szerzett, megkér-
deztük tőle: 

-HP: Mit vártál az első megye1-es felnőtt szereplésedtől?
-HD: Elsődleges célom az volt, hogy felvegyem a felnőtt 
foci ritmusát, szerencsére ez hamar sikerült. 

-HP: Mikor Pakonyra kerültél, milyen képet kaptál a 
csapatról? Majd változott-e a véleményed?
-HD: Első benyomásom az volt, hogy egy tapasztalt, jól 
összeszokott csapat, ahol mindig jó hangulatban folyik a 
munka. Véleményem nem változott. 

-HP: Gondoltad volna, hogy az első évedben Pest me-
gyei válogatott lehetsz, vagy egyáltalán oda kerülhetsz?
-HD: Nem gondoltam volna, de megtisztelő, hogy a válo-
gatott tagja lehetek, főleg ilyen rövid idő után. 

-HP: Szeretnél jövőre is bekerülni a válogatottba?
-HD: Természetesen szeretnék ott lenni legközelebb is. 
Nagyszerű játékosokkal és szakemberekkel voltam körbe-
véve, nem ok nélkül lett Pest Megye az országos bajnok. 



-HP: Melyik volt a legjobb élményed a félév során?
-HD: Az, hogy válogatott lehettem, illetve a Taksony elleni 
7-1-es győzelem, ahol mind egyénileg, mind csapatszinten 
nagyszerű teljesítményt nyújtottunk. 

-HP: Első gólod még várat magára. várod már, hogy 
betalálj felnőtt szinten is? Frusztrált, hogy eddig nem 
sikerült?
-HD: Nem frusztrált, hiszen gólpasszokkal tudtam segí-
teni a csapatot, de most már valóban ideje lenne, és azon 
leszek, hogy a lehető leghamarabb megtörténjen. 

BÁLINT BOTOND, A GÓL-
KIRÁLY
Boti 19 évesen a bajnokság leg-
fiatalabb olyan játékosa, akinek 
6 gólja van a bajnokságban, 
akik nála többet szereztek, ta-
pasztalt, évek óta felnőtt szin-
ten futballozó játékosok. Illetve 
a hazai góllövő listát is fiatal 
játékosunk vezeti, 15 meccsen 
6 gólt ért el. Megkérdeztük, 
hogyan értékeli első félévét a 
felnőtt ligában. 

-HP: Mit vártál a felnőtt bajnokságtól, mennyivel 
másabb, mint az ifi bajnokságok?
-BB: Nem volt teljesen új számomra, mivel 16 éves korom 
óta edzek és játszom is felnőtt játékosok között, ezért nem 
ez jelentette a legnagyobb akadályt, amikor Pest megye 
első osztályába igazoltam. Sokkal inkább a műfűről fűre 
váltás, és annak ellenére, hogy játszottam már sokat fel-
nőtt labdarúgásban, teljesen más játékszintet képviselt a 
megyei labdarúgás. 

-HP: Hogyan értékeled a saját teljesítményedet?
-BB: Lehetett volna sokkal jobb is szerintem, pedig ez a 
6 gól sem mutat rosszul, viszont én sokkal többet vártam 
már az elején magamtól. Remélem, ez ki is fog jönni a 
második félévben. 

-HP: Melyik gólod volt a legemlékezetesebb a félév 
során?
-BB: Számomra egyértelműen a Dunavarsány ellen szer-
zett gólom. Ott a 16-oson kívülről, középről bal láb felé, 
kifelé toltam, és onnan rúgtam vissza a hosszúba. 

-HP: Kit tartasz vetélytársnak a csapatból a házi 
góllövő listán?
-BB: Nem tekintek senkire vetélytársként, sokkal inkább 
az a típus játékos vagyok, aki legalább annyira szeret 
gólpasszt adni, mint gólt rúgni. Remélem, hogy a többi 
támadó társammal minél több gólt tudunk rúgni, közösen. 

-HP: Milyen a kapcsolatod a csapattal, Lacival?
-BB: Szenzációs társaság! Teljesen családias közeg az 
edzésen, és edzésen kívül is nagyon jól tudjuk érezni 
magunkat. Emellett úgy éreztem, Laci is a szezon során 
egyre jobban kezdett bízni bennem, és ez a játékomban 
is egyre jobban megmutatkozott. 

-HP: Meg tudod ismételni ezt az őszi 6 gólodat a ta-
vaszi szezonban is?
-BB: A szezon előtt, kicsit nagyot mondóan, poénból be-
mondtam egy olyat edzésen, hogy 18 gólt fogok rúgni a 
csapatnak. Ez nem biztos, hogy meglesz, de mindenképpen 
ehhez hasonló céljaim vannak, és szeretném ezt elérni. 
Igaz, így több, mint kétszer annyi gólt kellene szerezzek, 
mint előző fél szezonban, ami egészen biztosan nehéz lesz. 
-HP: Mik a terveid a jövőben?
-BB: A jövő évben kell érettségiznem, ezért a tanulás miatt 
is szívesen maradnék még 1 évet Pakonyban, de utána 
mindenképpen, minél gyorsabban szeretnék NB III-ba 
igazolni. Köszönöm a figyelmet. 

Szezon első 4 mérközés:

Várunk minden kedves szurkolót! A mérkőzésekre csak 
érvényes védettségi igazolvánnyal lehet majd bejönni.
Hajrá, Pakony! 

Hajdu Patrik
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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.




