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I. Felsőpakonyi Tojásfa díszítés
Április 13-án 10.00-tól Húsvéti nyusziváró kézműves foglalkozást hirdetett meg 
a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.
Nyuszis és Báránykás ajtódísz készítését terveztük erre a napra, a húsvéti szokások 
megismerése mellett.
Időközben olvastuk Rappné Kiss Andrea felhívását egy közösségi oldalon, hogy 
díszítsünk Felsőpakonyon tojásfát, és teremtsünk ezzel hagyományt. Közösségi 
Házunk azonnal az ügy mellé állt. Varró-Vida Nikoletta intézményvezetőnk és 
Rapné Kiss Andrea választása a Lagúna Rendezvényház előtti vadmeggyfára esett.
Rövid idő állt a programok megszervezésére, szerettünk volna minél több embert 
bevonni e kezdeményezésbe, hogy minél több színes húsvéti tojás kerüljön a fára.
Az előre megtervezett kézműves foglalkozásunkat kiegészítettük tojásfestéssel.
Már 10 óra előtt érkeztek a gyerekek és szüleik, hamar megtelt a nagyterem és az 
egész könyvtár. Mindenki nagy izgalommal készítette el először a festett tojást, amit 
később felakaszthat az I. Felsőpakonyi Tojásfára. A nyuszis, bárányos kézműves 
alkotások elkészülte után izgatottan várták a gyerekek az indulást.
Türelmetlenül kérdezgették: Mikor megyünk már a fához?
És eljött a nagy pillanat… Elindultunk a rendezvényház elé, ahol először min-
denki feltette a saját maga által festett vagy dekupázsolt húsvéti tojást a fára. A 
Lagúna előtti lezárt útszakaszon a gyerekek N. Fodorné Láncz Éva pedagógus és 
a felsőpakonyi néptánccsoport közreműködésével tavaszi körjátékokat játszottak.
Bizton állíthatom, hogy jövőre is meghirdetjük e rendezvényünket, mely remélhe-
tőleg az évek folyamán hagyománnyá válik. Köszönjük a felajánlott támogatást, 
a polgárőrség segítségét és a résztvevőknek a jó hangulatot. 

Barta Ildikó 

Szolgáltatások bővítése, színvonalának emelése

A „DEJÓ-GYEJÓ” IFJÚSÁGI KLUB ÉLETÉBŐL 
Farsang (február): 

Az Ifjúsági Klub - nagy örö-
mömre – továbbra is telt ház-
zal üzemel, a farsangi klub-
napon 15 fiatal vett részt. A 
foglalkozást némi kultúrtörténeti áttekintéssel kezdtük, 
melyben a farsangi mulatságok eredetét, történetét, a 
nemzeti hagyományok különbözőségét tekintettük át, 
ezt követően drámapedagógiai játékokkal folytattuk. 
A farsangi fánk eltüntetése után - Kiss Ágnes önkéntes 

segítségével - farsangi díszeket, virágokat készítettünk. 
Remekművek születtek. 
Már sötét volt, amikor az utolsó kis kézműves-palánta 
is távozott.
Reméljük, a következő foglalkozást már tavaszi időben, 
a szabadban tudjuk tartani! 
HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS (március): 

(Szemelvények a Felsőpakonyi Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat törekvéseiből) 
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Nagy izgalommal vártuk az első, szabadtéri rendezvényt. 
Az utolsó pillanatban a ping-pong asztal is összeállítva 
- hála a Polgárőr Egyesület Felsőpakony Biztonságáért 
elnöke, Tamás Ákos keze munkájának és felesége meg-
értő türelmének - készen állt a „bevetésre”. 
Nagy volt a sürgés-forgás. Önkénteseink segítségével 
rottyant a bográcsban a paprikás krumpli, virsli és füstölt 
kolbász-betéttel.
A Képviselő Testület támogatásával ping-pong asztalt, 
ütőt, labdát, kültéri bútorzatot vásároltunk, melyet a 
gyerekek örömmel és nagy lelkesedéssel vettek birtokba: 
Ötletes húsvéti díszek születtek.

- május 17. Ifjúsági majális - június 7. Vakáció-előzetes klub

Következő rendezvényeink: 

Jelentkezni a Gyermekjóléti Szolgálatnál, vagy a Herman Ottó Iskolában Szalóki Barbara fejlesztő-pedagó-
gusnál lehet. Szeretettel várlak Benneteket! 

SIKERÜLT!
FELSŐPAKONYI MOZGÓLABOR 

Két éve dolgozom a településen, nem múlt el nap, 
hogy ne hallottam volna, mekkora gondot okoz a 
vérvétel. Jogosan.
Anyák kisgyermekkel a karjukon, idősek nehezen 
mozogva, krónikus betegek a végsőkig halasztva, 
hajnalok hajnalán keltek útra, hogy a végeláthatatlanul 
kígyózó gyáli laboratóriumi sorban előbbre jussanak. 
Embertelenül korán kellett kelni, az odajutás kinek-ki-
nek a maga módján nehézséget okozott.
Nagy János Polgármester Úr első perctől fogva fel-
karolta a kérést - köszönjük! -, de a bürokrácia, és 
engedélyek országa vagyunk. A legutóbbi (04.08.) 
Képviselő Testületi ülés megszavazta és elfogadta az 
indítványt, forrást teremtve – egyelőre heti egy alka-
lommal – helybeni vérvételre. A vér laborba szállítását 
gondozónőnk vállalta. Azt hiszem, nagy segítség lesz 
mindenkinek.

Tamás Katalin 
Felsőpakonyi Szociális Család 

és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető

Vérvétel Felsőpakonyon! 
Az Önkormányzat és a felnőtt háziorvos asszisztensével, 
Dömötör Lászlóné Évával történt megállapodást követően, 
2019.04.16-ától lehetőség nyílik a felsőpakonyi felnőtt 
lakosok részére minden héten keddi napokon itt, helyben, 
a háziorvosi rendelőben a rendelési idő előtt 6:00-7:00 óra 
között a vérvételre. 
A vérvételhez szükséges a beutaló, valamint az ELŐZETES 
BEJELENTKEZÉS - a tömeges sorban állás elkerülése vé-
gett a 06 70 286 1271-es telefonszámon -, amit a rendelési 
időn kívül hívhatnak. 
Reméljük, hogy ez az intézkedés is a felsőpakonyiak meg-
elégedettségét szolgálja, és élni fognak a lehetőséggel! 

Nagy János polgármester

FELHÍVÁS
Király Noémi Felsőpakony főépítésze a foepitesz@felso-
pakony.hu e-mail címre várja a lakossági építész tervezői 
megkereséseket, kérdéseket a Helyi Építési Szabályzattal 
kapcsolatban, mivel 2019.01.01-től változott az erre vonat-
kozó önkormányzati rendelet a beépítéssel, építhető lakások 
számával, minimális telekmérettel kapcsolatban. 
Bármilyen ezzel kapcsolatos kérdést feltehetnek a fenti 
e-mail címen.
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Az Európai Parlament 21 magyarországi képviselőjének 
választása Magyarországon 2019. május 26. napján lesz. E 
választás során kizárólag pártlistákra szavazhatunk, pártlista 
állításához legalább 20.000 választópolgár ajánlása szükséges. 
Magyarország területe e választás alkalmával egy választó-
kerületet alkot, azaz minden településen ugyanazon listákra 
adhatjuk le szavazatunkat. A választásnak sem érvényességi, 
sem eredményességi küszöbe nincs. 
Az országgyűlési választáshoz kapcsolódóan már korábban 
kialakított szavazókörök megegyeznek az európai parlamenti 
választás szavazóköreivel, azaz településünk területén a 
választójog 3 szavazókörben gyakorolható. 
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-án a 
szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási 
Iroda úgynevezett értesítőben tájékoztatja a szavazóköri név-
jegyzékbe vételről, melyet április 5-ig kellett kézhez kapnia. 
Magyarországon az Európai Parlament tagjainak választásán 
választójogát automatikusan gyakorolhatja minden magyar 
választópolgár, akinek érvényes magyarországi lakcíme van. 
Ezen túlmenően:
- azon, érvényes magyarországi lakcímmel nem rendelkező 
magyar állampolgár, aki magyar pártlistára szeretne szavazni, 
legkésőbb 2019. május 2-ig kérheti a központi névjegyzékbe 
való vételét a Nemzeti Választási Irodától. Aki már korábban 
benyújtotta ezen kérelmét, annak nincs tennivalója, mivel az 
a regisztráció visszavonásig, de legfeljebb 10 évig érvényes.
- az érvényes magyarországi lakóhellyel rendelkező uniós 
állampolgár
legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon (2019. 
május 10-ig) kérheti az Európai Parlament képviselőinek 
választására történő névjegyzékbe vételét a magyarországi 
lakóhelye szerint illetékes helyi választási irodától. A kérelem 
benyújtható a www.valasztas.hu honlapon keresztül, továbbá 
levélben vagy személyesen. Természetesen, aki már korábban 
kérte névjegyzékbe vételét az Európai Parlament tagjainak 
választásán, annak nincs további teendője. 

A központi névjegyzékben továbbra is lehetőség van: 
1. segítséget kérni a választójog gyakorlásához. Az ország- 
gyűlési választáshoz hasonlóan a látássérült választópolgár 
igényelhet Braille-írással készült értesítőt, az írott szöveget 
nehezen értelmező választópolgár könnyített formában megírt 
tájékoztató anyag megküldését igényelheti március 19-ig, 
míg Braille-írással ellátott szavazósablon biztosítása május 
17-ig kérhető.
2. a személyes adatok kiadását megtiltani. 

A szavazóköri névjegyzék módosítására ugyancsak három 
esetben van lehetőség: 
1. Átjelentkezés: aki a szavazás napján az értesítőben meg-
jelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarországon 

tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő, 
legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig a helyi választási 
irodához.
2. Mozgóurna igénylése: ha a választópolgár egészségi 
állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a 
szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, mozgóurna iránti 
kérelmet terjeszthet elő levélben vagy elektronikus azonosítás 
nélkül elektronikus úton május 22-én 16.00 óráig, míg sze-
mélyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 
május 24-én 16.00 óráig annál a helyi választási irodánál, 
amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, ezt követően 
a szavazás napján 12.00 óráig elektronikus azonosítással 
elektronikus úton helyi választási irodánál, vagy papír alapú 
kérelemmel a szavazatszámláló bizottságnál.
3. Külképviseleti névjegyzék: aki a szavazás napján külföl-
dön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre 
irányuló kérelmet terjeszthet elő legkésőbb 2019. május 17-én 
16.00 óráig a helyi választási irodánál.
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók elekt-
ronikusan a www.valasztas.hu honlapon keresztül, továbbá 
levélben vagy személyesen.
Ismételten hangsúlyozzuk, hogy valamennyi kérelem benyúj-
tása esetén minden adat pontosan, a személyi okmányokban 
feltüntetettek szerint szerepeljen, mert az attól való legkisebb 
eltérés is a kérelem elutasítását vonja maga után. 

Helyi Választási Iroda vezetője: 
dr. Göndör-Kökény Katalin, jegyző 

tel.:0629/317-131, vagy 0620-929-9686
e-mail: jegyzo@felsopakony.hu
Helyettes: Kronvalter Emília 
Ha kizárólag a kérelem formanyomtatványára van szüksége, 
azt letöltheti a www.valasztas.hu honlapon, ill. beszerezheti 
személyesen a Polgármesteri Hivatalban, míg a választási ér-
tesítő elvesztése esetén, valamint a névjegyzékhez kapcsolódó 
kérelmek benyújtásával kapcsolatban ügyfélfogadási időben 
keressék Kronvalter Emíliát. (tel: 29/317-131). 

Helyi Választási Iroda

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Szülők!
Értesítjük önöket, hogy a Felsőpakonyi Mesevár 

Napköziotthonos Óvodában a nyári zárás 
időpontja a következőképpen alakul:

2019.07.15- 2019.08.02-ig az óvoda zárva tart.
Köszönettel: Gelsiné Zsurka Zsuzsa 

Kardos Gyula Lajos - 03.29.
Vlasits Martin - 04.04.



 Felsőpakonyi  Agora2019. április

5.

TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért Felsőpakonyon

Felsőpakonyi Agora 
- A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója -

ISSN: 2063-2428 (Nyomtatott); 2063-2436 (Online); 
Példányszám: 1250 db
Szerkesztők: Kollár Beatrix, Potyondi Istvánné, 
Viziné Surányi Erika, Barta Zoltán, Végh Béla Antal
Korrektúrában segédkezett: Kádár Rozália
Email: agora@felsopakony.hu és felsopakonyi.agora@gmail.com; 
Szerkesztőség címe: 2363 Felsőpakony, Rákóczi F. u. 41.
Felelős kiadó: Mátyus Bt. Dabas 
Felelős vezető: Mátyus Gyula
Következő lapzárta: 2019. május 09.   

A gondos szerkesztés ellenére az 
esetlegesen fellépő hibákért nem 
vállalunk felelősséget. Az ada-
tok helyességét nem szavatoljuk.  
A lapzárta után érkező, vagy a más 
címre küldött anyagot nem tudjuk 
közölni.

A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház 
idén először csatlakozott a A TeSzedd! – Ön-
kéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz.
Március 23-a és 24-re hirdettük meg telepü-
lésünkön a szemétszedést, amire már nagy 
szükség volt. - Maroknyi csapat folyamatosan 
szedi a bekötőn és az erdőben a szemetet, 
de sajnos ez egy szélmalomharc. Egyik nap 
felszedik, másnapra a szemetelők teleszórják 
újra a területet. 
A közösségi ház ugyan a település belterüle-
tére hirdette meg az akciót, ettől függetlenül 
a lelkes önkéntesek az erdőben is szedték a 
szemetet - ezúton is köszönjük nekik.
Az akció legelején munkavédelmi oktatásba 
részesültek az önkéntes szemétszedők, min-
denki kapott zsákot, kötözőt és kesztyűt, amit 
a TeSzedd csapatától kaptunk, ásványvizet, 
amit az önkormányzat ajánlott fel, és térképet, 
amin előzőleg bejelöltük a gyűjtőpontokat. 
Az akció keretén belül csak és kizárólag ház-
tartási szemetet lehetett gyűjteni. A lelkes 
önkéntesek száma meghaladta a 100 főt, fel-
nőttek és gyerekek egyaránt. Több, mint 300 
zsákot töltöttünk meg hulladékkal.
A veszélyes hulladékot, építési törmeléket, 
zöld hulladékot stb. majd egy másik akció ke-
retén belül gyűjtjük. Az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium által kiírt „Az illegális hulladéklera-
kók felszámolása” című pályázaton az önkormányzat által 
beadott igény pozitív elbírálásban részesült. Ennek keretén 
belül közel 400 m3 hulladék elszállítására és kezelésére van 
lehetőség. Az elnyert összegből munkagépek, eszközök és 

az elszállítás biztosítható, viszont a gyűjtési folyamatnál az 
önkormányzat számít majd a lakosságra.
Mi nagyon köszönjük az önkénteseknek, civil szerveze-
teknek, intézményi dolgozóknak, gyerekeknek, hogy részt 
vettek akciónkban és a továbbiakban is számítunk Önökre. 

Barta Ildikó

SIKERES PÁLYÁZAT

Nagy örömmel jelenthetjük be, hogy az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium által kiírt „Az illegális hul-
ladéklerakók felszámolása” című pályázatunk pozitív 
elbírálásban részesült. 
Az igényelt támogatás összege: 2.012.950 Ft, a támogat-
ható elfogadott teljes költség 2.012.950 Ft. 
A pályázat keretében közel 400 m3 hulladék elszállítására 
és kezelésére van lehetőség. 
A pályázati összegből munkagépek, eszközök és az elszál-
lítás biztosítható, viszont a gyűjtési folyamatnál számítunk 
a lakosságra, ugyanis a hulladék összegyűjtésére irányuló 
munkafolyamatok nem támogathatóak. 
Ezzel kapcsolatban hamarosan jelentkezünk egy bővebb 
tájékoztatóval. 

Nagy János polgármester
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Határtalanul utazáson vettek részt a hetedikes tanulóink

A jeles utazásra 2019. március 11-én reggel gyülekeztünk 
az aulában, új eseményekre, látnivalókra nyitottan, erre a 
különleges alkalomra felkészülve érkeztek a gyerekek.
A „Határtalanul” kirándulást igen sok előkészület, egyez-
tetés előzte meg szervezők és kollégák részéről egyaránt. 
Sok előzetes beszélgetés, kisfilm megtekintése hangolta rá 
a csapatot a látnivalókra.
A busz megérkezése után szervezetten, szépen becsomagol-
tunk és útnak indultunk. Megismerhettük Brogyányi Mihályt, 
aki honismereti vezetőnk volt kirándulásunk során. Sokrétű 
tudásával, elapadhatatlan mesélni valóval, szép énekhang-
jával, vidám történeteivel tette számunkra feledhetetlenné 
ezt a 3 napot.
Az utunk akadálymentesen, vidáman telt. A Palasti Egyházi 
Iskola rendezett, nyugalmat árasztó termében ízelítőt kap-
hattunk a környék történelméből, a magyarság múltjáról, 
jelenéről és a küzdelmes mindennapjairól, hogy lehessen 
jövője is. Szembesülhettünk azzal, milyen könnyű is nekünk 
magyarnak lenni anyaországunkban! Viszont milyen végtelen 
küzdelmek, áldozatok kellenek ahhoz, hogy fennmaradjon a 
magyarság a határon túl.
A helyi néprajzi múzeum gazdag gyűjteménye által bepil-
lantást nyerhettünk a nép dolgos mindennapjaiba, őseink 
múltjába.
Egyik-másik program között igen tartalmasan és gyorsan 
telt az idő. Mihály bácsi történeteiből tárult elénk eleink 
eseménydús, nem könnyű élete.
A lévai vár évszázadokon keresztül volt a bányavárosok felé 
vezető kereskedelmi utak fontos előretolt bástyája. Ezen 
időszakból származó kiállítást tekinthettünk meg a Barsi 
múzeumban.
További utunk hirtelen jött havazás kíséretében folytatódott 
Selmecbánya felé. Az UNESCO Világörökség részét képező 
csodálatos bányász városka elvarázsolt építészeti sokszínűsé-
gével. Látogatást tettünk a Kammerhof műemléképületében, 
amely bányászati múzeumként működik. A város történelmi 
központjában tett sétaúton folytattuk utunkat Alsódobokra. 
Szálláshelyünk a Paulisz Rancs volt. Nívós, nyugodt, megle-
pően sok érdekességet magába foglaló épületkomplexum tá-
rult elénk. A fogadtatás, kiszolgálás szeretetteljes és szívélyes 
volt. Finom ételekkel, desszertekkel kedveskedtek nekünk.
Kirándulásunk 2. napján Gímes várát hódítottuk meg. Az 
514 m magas hegy megmászása maradandó élmény volt 
sokunknak. A középkori vár nagy kiterjedésű maradványai 
büszkén hirdették a Forgách főnemesi família nagyságát, 
múltbeli erejét. A pazar kilátás kárpótolt bennünket a hosszú 

út fáradalmaiért. Gyönyörű volt!
Programjaink következő helyszíne a Nyitrai Püspökvár volt. 
A területén található Szent Emmerám székesegyházat tekint-
hettük meg, amely a legrégebbi egyházmegyei templom a 
Felvidéken.
A napnak az utolsó szakaszában Nagytapolcsány várát néztük 
meg közelebbről, amely a 13-14. század fordulóján épülhetett 
a Csák nemzetség birtokán.

A 3. nap eseményei a szálláshelyünk nevezetességeinek 
feltérképezésével indult. Többször is említésre került Pau-
lisz Boldizsár neve, aki áldozatos, önfeláldozó munkájával 
élete végéig folytatta a magyarság fennmaradásáért vállalt 
küzdelmét.
A falucska fölött magasodó dombtetőre épült az Eszterházy 
János hamvait őrző sziklabarlang. Leróttuk kegyeletünket a 
mártírhalált halt miniszter hamvai előtt. Felemelő és megren-
dítő érzés volt közösen énekelni a Himnuszt. Ezen a helyen 
más súlya volt a szavaknak, az ajkunkról szárnyaló dallam 
másként hatott a jelenlévőkre! Meghatottság járta át szívünket!
Egyedinek mondható az útvonalon megépített kálvária, amely 
Eszterházy János életét mutatja be.
Kellemes hangulatban folytattuk utunkat Dévény vára felé. 
Páratlan látvány tárult elénk.
Pozsonyban meglátogattuk a koronázásoknak helyt adó 
Szent Márton dómot. Történelmi ismereteinket az Óváros 
nevezetességeinek megtekintésével bővíthettük.
Köszönjük ezt a gyönyörű, tartalmas utazást mindenkinek, aki 

hozzájárult megvalósításához. Remélem maradandó élményt 
és emléket adott minden résztvevőnek!
Felsőpakony, 2019. március 19.

Polgár Aranka 
osztályfőnök
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SULINFO
Március 19-én a fenntarthatósági témahét keretében a két 
ötödik osztály az állatkertbe látogatott és csoportonként 
érdekes feladványok válaszai után kutatott.
Március 22-én, a víz világnapján játékos feladatokkal 
készültünk és sok hasznos információval gazdagodtunk. 
Az alsósok egészséges salátát is készítettek. Ezen a napon 

rendeztük meg a tavaszi futóversenyt a sportpályán.
Április 2-án a bérletes színházasok A Mátyás madara 
című előadást tekintették meg.
A 4. b osztály április 13-án Föld napi kiránduláson volt 
Tatán és környékén.
A költészet napjára meghirdetett Ady - vers pályázatra 
sok szép videó érkezett, melyek a könyvtárban kerültek 
bemutatásra. A legjobb alkotást az 5. a osztály tanulói 
készítették (Galambos Botond, Mikolay Máté, Seres 
Rozina, Szabados Ábel). Gratulálnuk nekik is, és minden 
alkotónak a szép munkájukhoz!

Viziné Surányi Erika

Költészet napja az iskolában

1. osztály 
1. Szabó Anna
2. Pál Eszter
3. Ijjas Larina
Különdíj: Blaha Zoltán

2. osztály 
1. Dani Alexa
2. Bernáth Szonja
3. Janocha Bendegúz
Különdíj: N. Fodor 
                Sarolta

3. osztály 
1. Antal Fruzsina
2. Vasvári Boglárka
3. Tóth Rege Anna
Különdíj: Vaszi Réka

4. osztály 
1. Pál Enikő
2. Domonkos Anita
3. Simkó Rita
Különdíj : Hegedűs 
                  Fruzsina

A költészet napjához közeledve mi is megtartottuk szavaló versenyünket. Az alsó tagozat két 
helyszínen közel 30 résztvevőtől hallhatott szebbnél szebb verseket. A kisebbek bátran, a na-
gyobbak lámpalázzal küzdve mondták el az erre az alkalomra megtanult verseiket. Köszönjük 
a bátraknak, hogy megosztották velünk a szép költeményeket és ezzel szebbé varázsolták a 
napunkat! Gratulálunk a győzteseknek!

Szavaló verseny eredményei 

Az eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.iskola.felsopakony.hu
Matiszné Gomba Zsuzsanna

Lezajlott a papírgyűjtés!

Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy minden ősz-
szel és tavasszal hulladékgyűjtést szervezünk. Idén a 
tavaszi papírgyűjtésre április 4-5-én került sor. A szép, 
napsütéses tavasz szinte kicsalogatta a gyerekeket és a 
talicskákat az utcára, hogy indulhasson a begyűjtő körút. 
Öröm látni őket, amikor az iskola udvarán a konténer 
előtt hosszú sorok várakoznak, hogy leadják mérlegelésre 
a begyűjtött papírszállítmányt. Türelmesen várakoznak, 
amikor a diákönkormányzat segítői az autókkal hozott 
papírhulladékot pakolják ki.
Pőcze Máté, Daróczi Julika és Kádár Ferenc tanulóink 
mindkét napon kitartóan segítettek pakolni, sokszor 
erejükön felül tették ezt. Köszönjük kitartásukat! Ők 
igazgatói dicséretben részesültek.
A legszorgalmasabb és a legtöbb papírt összegyűjtött 
osztály a 4.a és az 5.a osztály volt. Reméljük ősszel is 

sikeres lesz az akciónk, és a tanulóink lelkesedése sem 
fog elfogyni.
A begyűjtött papírhulladék mennyisége 7 tonna volt.

Sebestyénné Fehérvári Márta 
DÖK segítő pedagógus
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A Magyar Költészet Napja – 2019. április 11.

Évente megünnepeljük ezt a napot. Szép hagyománnyá 
vált, hogy József Attila és Márai Sándor születésnapján 
anyanyelvünk csodája, a költészet vár minket a közösségi 
házban.
A Herman Ottó Általános Iskola szavalóversenyének 
résztvevőivel kezdődött ez a rendezvény.
„A vers az, amit mondani kell!” - Évekkel ezelőtt mondta 
ezeket a szavakat egy kisfiú, valahol egy irodalomórán. Az-
óta az ő szavaival lehetne kezdeni ezeket az ünnepségeket. 
Az alsó tagozatos kislányok szívderítő kedvességükkel, 
igyekezetükkel bizonyították nekünk, hogy a vers dallama, 
ritmusa az ő kis világukat is szebbé, tartalmasabbá teheti. 
Az alsó tagozatot kislányok képviselték. Szabó Anna Lilla 
az 1. b. osztályból, Gazdag Erzsi „Kis csacsi, kicsi kocsi” 
című versét mondta. Dani Alexa másodikos, Petőfi Sándor: 
„Arany Lacinak” írott verse a mi gyerekkorunkat is feli-
dézte. A „Három nyúl” című mese követte Antal Fruzsina 
előadásában, Zelk Zoltán írta. Pál Enikő Fazekas Anna 
versét, az „Öreg néne őzikéje” címűt szavalta.
Az 5. osztályból Papp Csobánka Emese a Hódító hódról 
szavalt, melyet Tóth Szonja Kira írt.
Egy új és érdekes programmal gazdagodott a költészet 
napi megemlékezés: könyvtárunk versíró pályázatot hir-
detett gyermek és felnőtt kategóriában. Matusek Ákos, 
Trizna Ákos (és Németh Martin) közös, vidám hangulatú 
versükben egy iskolatáska rejtelmeit tárták fel előttünk. 
Gelsi Léna, Gelsi Lujza, Oláh Georgina, Dobos Fanni és 

Pellegrini Jázmin vettek részt a gyermek kategóriában.
A felnőttek közül Adorján Gyula Dunaharasztiból érke-
zett, több művel is pályázott. Gombáról pályázó Bihariné 
Gyenes Erzsébet „Erdélyi képek” című versét olvasta fel, 
meghatóak voltak a szülőföldjéről írt sorok.
Korondi János Attila Erélyből a „Tanulságos történet” 
című alkotását hallhattuk Barta Ildikó tolmácsolásában.
Andó Ákos következett, a „Felhők” című versével, majd 
Dobos László és Dobos Réka egy közös verssel. Pályáztam 
én is (nem tudtam ellenállni) egy versfélével, az unoká-
imnak írtam úgy tíz évvel ezelőtt. 
Gyermek és ifjúsági kategóriában a díjazottak: 

1. helyezett – Dobos Réka
2. helyezett – Pellegrini Jázmin
3. helyezett – Gelsi Lujza és Gelsi Léna
Különdíj – Oláh Georgina 

Felnőtt kategóriában: 
1. helyezett – Adorján Gyula
2. helyezett – Bihariné Gyenes Erzsébet
3. helyezett – Cseh Rózsa 
Különdíj – Korondi János Attila

Az ünnepségünk záró jelenete meglepetés volt. Matisz 
Zsolt úr, az általános iskola igazgatója az Ady-emlékév 
kapcsán videó-verspályázatot hirdetett: vagy írjanak verset 
és mondják el, vegyék fel a telefonjaikkal videóra, vagy 
egy Ady- versből idézzenek 12 sort, vegyék videóra zenei 
aláfestéssel, modern képi megoldással. Amit bemutattak, 
az egyik kiemelkedő pályamű volt, ötödik osztályos ta-
nulók készítették: Seres Rozina, Mikolai Máté, Szabados 
Ábel és Galambos Botond. Ez a videó-verspályázat új 
lehetőségeket nyitott meg az irodalmat szerető gyermek és 
felnőtt résztvevőknek. Milyen kár, hogy Varga Imre Lajos 
ezt már nem érhette meg! Ez az ő területe volt, hasznos 
tanácsai, tapasztalata nélkül ránk maradt ez az új lehetőség.
Köszönjük a szervezőknek és a résztvevőknek, hogy a 
Magyar Költészet Napját megünnepelhettük! 

Cseh Rózsa

ADÓ 1%
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 Községi Sportegyesület 
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 
Magyar Katolikus Egyház 
Technikai szám: 0011 
Magyarországi Református Egyház 
Technikai szám: 0066

Településünkön lévő szervezetek, amelyeknek adója 1%-át juttathatja. Köszönjük a segítséget!
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Az álmokat nem csak álmodni kell
Kedves, fiatal, mosolygós. Nyílván nagyon tehetséges is az a fiatal-
ember, akit szeretnék most bemutatni önöknek, hiszen sokan nem is 
sejtjük, hogy micsoda tehetségek laknak a mi kicsiny falunk ölelésében. 
Egy olyan ember, aki egy napon méltón bekerülhetne Felsőpakony 
értéktárába. Nagyon jó úton halad afelé, hogy bebizonyítsa, az ember-
nek nemcsak álmodni kell az álmait, hanem tenni is értük, és akkor 
egy szép napon már egészen biztosan nem csak álmok maradnak.
- Mondj, kérlek, magadról néhány szót, mutatkozz be nekünk! 
- Fábián Gábor János vagyok családommal élek Felsőpakonyon, 
hobbiként festek, barkácsolok, valamint cukrászkodom, tortákat 
készítek lassan 3 éve. 
- Jelenleg milyen iskolába jársz? 
- A BVHSzC Dobos C. József Szakközép Iskolában tanulok har-
madévesként. Érettségi után egyetemre szeretnék menni, ahol 
élelmiszer mérnöknek tanulnék. 
- Honnan jött ez az érdeklődés? 
- Amikor jelentkeztem középiskolába, nagyon érdekelt az étellel 
való foglalkozás, ugyanakkor a matek is, ezért döntöttem az élel-
miszermérnöknek való tanulás iránt. Ötvözi a két érdeklődési 
területemet. 
- A választott utadon milyen eredményeket értél el eddig?
- A felszolgálást párhuzamosan tanulom a szákács órákkal, mert 
szakgimnazista osztályba járok. Felkészítő tanárom Török István 
János látott bennem lehetőséget és nevezett engem az Euroskillsre, 
avagy más néven a szakmák olimpiájára, a felkészülésben sokat 
segített még Bocskay Mária is. A versenynek volt egy selejtezője 
az iskolámban, ahol 11-en mérkőztünk meg, itt első lettem. Ezután 
egy háromnapos döntő következett, ahova velem együtt a 3 döntős 
jutott be, ezt a Hungexpon rendezték a szakma kiváló tanulója 
versennyel párhuzamosan, ezen is első helyezést értem el. Ez azt 
jelenti, hogy augusztus közepén én képviselhetem hazánkat felszol-
gáló szakmában Kazanyban, Oroszországban a világbajnokságon, 
ami több, mint egy hetes megmérettetést jelent. Ám addig egy 120 
napos intenzív felkészülés vár rám. Lelki és mentális tréningek és 
rengeteg tanulás, hogy méltóképp képviseljem hazánkat. 
- Ez fantasztikus! Gratulálok! Mi a célod ezen a megmérettetésen és 
a későbbiekben? 
- Célom, hogy büszkék lehessenek rám az emberek, és méltó he-
lyezést érjek el. Ezen kívül részt vettem a Dobos emlékversenyen, 
ahol 1. helyezést értem el a csapatommal, valamint részt vettem 
az országos Schnitta Sámuel emlékversenyen is Szolnokon, ahol 
Magyarország 7, valamint Szlovákia és Románia legjobb pincérei 
mérkőztünk meg.
Tervem a jövőre: elvégezni az egyetemet, mellette pedig felszol-
gálóként dolgozni egy neves étteremben. Az egyetem után még 
konkrét elképzelésem nincs, de szeretnék a vendéglátásban minél 
többet megtanulni, kipróbálni, külföldön tapasztalatot szerezni, 
körbejárni a világot, majd itthon kamatoztatni a megszerzett 
tapasztalataimat. 
- Köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad velem és az olvasókkal. 
További sok sikert kívánok a leendő munkádhoz, és sok-sok ízletes 
tortát, sütit és finomságot, ami a kezeid közül kikerülhet! 

Kollár Beatrix
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MÁRCIUSI FJE HÍRADÓ

Még alig tűntek tova az újévi köszöntők jókívánságai, 
máris elszállt fölöttünk három könnyű szárnyú hónap. 
Január az új kezdet, február a bohém, és lám, már a 
március is a hátunk mögött van! A szívek, szerelmek, 
forradalmak évadja úgy száguldott el mellettünk, hogy 
szinte csak a szele csapott meg bennünket. 
Januárban beadott új, nagyreményű pályázatunk elbírá-
lására várva szorongva figyelem bejövő értesítéseimet a 
számítógépen. A februári értesítésekből már tudom, hogy 
befogadták, jóváhagyták, de az még mindig ismeretlen, 
hogy számíthatunk-e támogatásra. Vajon, érdemesült-e 
évek óta vágyott célkitűzésünk olyan figyelemre, amelyet 
szeretnénk elérni?! 
Közben sikerült elszámolnunk a 2018-ban nyert százezer 
forint számláival. Bevallhatom, nem volt túl egyszerű 
az előírásoknak és megoldási eljárásnak a végére jutni! 
Komoly gondot okozott - nem csupán nekem, aki nem 
értek ehhez a „műfajhoz” -, de segítőimnek is. Egyesüle-
tünk könyvelőjének és Matisz Zsolt baráti segítségének 
köszönhetően sikerült csupán. 
Mindeközben – március idusán – jelen voltunk a 
Herman Ottó Általános Iskola kitűnő március 15-i 

megemlékezésén. Va-
lamennyien gyönyör-
ködhettünk a gyere-
kek pontosan, szépen 
megvalósított műso-
rában, amelyet tanár-
nőik kitűnő érzékkel, 
tudással állítottak ösz-
sze! Köszönet és tiszte-
let Princzné Szilágyi 
Ilonának (Ica néni-
nek) és Nagy Tünde 
Krisztinának - akit a 

Jóisten örök szeretetében érezhetünk immár mind-
örökké! (Reá és elvesztésének tragédiájára emlékezve, 
minden együttérzésünk és segíteni kívánó figyelmünk a 
sokat szenvedő édesanyáé, aki egyetlen lányát is elve-
szítve, talán csak kedves unokáinak és odaadó, jóságát 
számolatlan bizonyító barátnőjének, Bánki Erzsikének 
támogatásában képes túlélni a megpróbáltatások újabb 
csapását!) 
Élveztük (N.Fodorné) Vica „néni” óvodás és iskolás 
„tánckarának” ritmussal birkózó, egyre ügyesebb moz-
dulatait! A kedves koreográfia kínálta pörgést, forgást, 
amelyet a gyerkőcök - láthatóan - örömmel végeztek! 
Polgár Arankának köszönhetjük hosszú évek óta a gye-
rekek zenei érdeklődését! Nagyszerű, ahogy összehan-
golta a kórus és hangszeres zene összetartozását, sőt, 
komoly segítője is akadt a szülők közül Dobos László 
személyében! 
Bizonyára sokan egyetértenek velem abban, hogy 
Matisz Zsolt békés, nyugalmat árasztó vezetői stílusa, 
csöndes munkabírása nagy hatással van munkatár-
saira és az egész intézményre ebben a zűrös, hangos, 

egyre agresszívabb világban. Az iskolától elvárható, 
kötelező oktatási anyag mellett annyi szép, szívet- lel-
ket formáló ötletet, rendezvényt, igyekezetet, tervek-
ben és megvalósulásokban látható fejlődést tapasz-
talhatunk, amely előtt le kell emelni a kalapunkat! 
Azt is fontos megemlíteni, hogy ebben a folyamatban 
- gondolhatóan - a tantestület minden tagjának részt 
kell vállalnia, hiszen előre csak segítőkész társakkal 
együtt haladhat az ember! Ha ez nem működne, sokkal 
szegényebb lenne az egész község. 
Koszorúnkat 14-én mi is elhelyeztük a Petőfi téren és 
másnap a Nemzeti Múzeum előtt találkoztunk néhá-
nyan a központi ünnepségen, hogy együtt ünnepeljünk 
az országgal. Látványos, nemzeti műsor, barátságosan 

mosolygó arcok, csillogó szemek – az ország apraja és 
nagyja találkozott Pollák Mihály szépen felújított épülete 
és parkja előtt hatalmas tömegben! Lobogó nemzetiszín 
zászlók alatt hallgattuk és tapsoltuk meg a lengyel és 

a magyar miniszterelnök ünnepi beszédét. Tömegesen 
jöttek baráti üdvözlettel Lengyelországból és a néme-
tektől is, tisztelegve a magyar nemzet legcsillogóbb, 
büszkeségünkre vált hagyománya előtt! 
Ilyen alkalmakkor az jut eszembe: sehol másutt a 
világon nem tudnak úgy lelkesedni, örülni ünne-
püknek a nemzetben gondolkodó emberek, mint ná-
lunk, Magyarországon! Talán épp azért, mert oly 
sok keserűséget, fájdalmat élhetett át nemzetünk az 
évszázadok alatt, amikor elvesztettük legjobbjainkat, 
legszebb országrészeinket, s annyi vért áldoztunk a 
haza oltárán szabadságunkért, függetlenségünkért, 
megmaradásunkért Európa közepén. 

Durkó Éva FJE

Mi Felsőpakonyt képviseltük az országos tömegben

Összhangban! 

2019 március 15. a Nemzeti Múzeum előtt 
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Márciusi hírek a Mesevár oviból

Bőven volt tennivalónk ebben a hónap-
ban is. 
A hónap elején csodás fényképek készül-
tek a gyermekekről profi fotósok által. 
A fotózás minden pillanatát élvezték a 
gyerekek, nem hiába döntöttünk mellettük, 
immár két éve. 
Március 8-án a gyáli Arany János Közös-
ségi Ház és Városi Könyvtárba látogatott 
három csoportunk (Katica, Napraforgó és 
Neszepisze), ahol a Futrinka utcát nézték 

meg. A gyermekek és a pedagógusok vo-
nattal utaztak, melyet nagyon élveztek. 
Március 14-én a Petőfi téren helyeztük 
el a megemlékezés „zászlajait”. Minden 
csoport mondott egy kis verset, és énekelt, 
emlékezvén a hősökre, akik a szabadsá-
gunkért harcoltak. A héten több csoport is 
ellátogatott a Szabó Magda Könyvtár és 
Közösségi Házba, ahol Filákné Margitka a 
tőle szokott kedvességgel, felkészültséggel 
és sok-sok érdekes feladattal várt bennün-

ket. Köszönjük szépen neki és kedves 
munkatársainak! 
Ezután a Víz világnapjára készültünk. 
Minden csoportban a víz és annak szerepe, 
fontossága, védelme volt a fő feladat. Ez 
alkalomból is részt vehettünk könyvtári 
foglalkozásokon. Szokásos sétánkat a víz-
toronyhoz március 25-én tettük meg. A 
hosszú úton voltak gyermekek, akik hamar 
elfáradtak, de olyan fáradhatatlanok is vol-
tak, akiknek még a futásra is maradt ener-
giájuk. A víztoronynál megtekinthettük, 
hogyan, milyen úton jut el otthonainkba 
a víz, hol és hogyan tisztítják. Elmondták 
nekünk azt is, hogy nem kell megijedni, 
ha sárgás a víz, semmilyen szennyeződés 
nem tud a vízbe bejutni, a csövek faláról 
leoldódó vas színezi el a vizet.
Márciusban két óvó néni vett részt pedagó-
gusi életpályamodell minősítésén, melyet 
sikeresen teljesítettek! Gratulálunk nekik! 

Tóth Gabriella

Darumadár Nyugdíjas Klub beszámolója

Március 7-én minket, nőket ünnepeltek férfitársaink a Lagúnában. 
Megadták a módját, személyre szóló meghívókat küldtek nekünk. 
Olyan sokan voltunk, hogy a közösségi házban talán el sem 
fértünk volna. A Nemzetközi Nőnapot rendszerváltó világunkba 
is átvittük, örülünk neki, a magunk módján készülődünk is rá.
Kedves férfi klubtársaink, tudjuk, hogy ez mekkora munka volt! 
Olyan szépen, gördülékenyen, megszervezetten csináltátok, 
hogy erre talán még mi sem lettünk volna képesek hasonló 
esetben! Fel kell soroljam név szerint öt társunkat, akik megható 
alkalmi versekkel köszöntöttek minket: Somogyi Gyula, Kardos 
Lajos, Nyitrai Róbert, Sultisz László, Nyári Gábor. Robi még 
egy ráadás-versikét is produkált a végén. Úgy illik, hogy én is 
versben köszönjem meg: 

„- Nagy a zsivaj, nagy a lárma,
megjöttünk a Lagúnába!
Hívtak minket megtiszteltek,
mi voltunk az ünnepeltek. 

Megköszönöm nektek szépen,
valamennyiünk nevében.

Máskor is így ünnepeljünk,
jövőre itt, újra együtt!” 

Az uzsonna felszolgálásában minden férfitársunk részt vett. 
Ezt a feladatot is zavartalanul megoldották. Szép emlék marad 
számunkra ez a délután!
Március 9-én, szombaton a Vöröskereszt rendezte bálon is részt 
vettünk.
Március 14-én szép és megható volt a műsor, a Petőfi téri kop-

jafákhoz mi is vittünk koszorút.
Március 21-én a Turay Színházban a „Mesélő színház” című 
„színháztörténeti kalandozást” láthattuk.
Március 24-én az Erkel Színházban „ A bahcsiszeráji szökőkút” 
című balettben gyönyörködhettünk.
Március 28-án 15 órától a vezetőségi ülés volt, 16 órától énekkari 
próba, majd a hónap utolsó klubdélutánja.
Március 30-án az Erkel Színházban megnéztük a János vitézt, 
ezzel zárultak a márciusi programjaink. 

Cseh Rózsa 

Köszöntésünkre már vártak
a szorgalmas férfitársak.
Szép versekkel, uzsonnával,
egy-egy cserepes virággal. 
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A Dabas-Gyón elleni meccset követően egy végletekig kiélezett, 
izgalmas, lapokkal teletűzdelt meccset láthattak a kilátogatók, 
hiszen a Dunakeszi elleni meccset még nagyon sokáig lehetne 
emlegetni, mint a szezon egyik legjobb meccsét. Sajnos, ez a leg-
jobb jelző csak néző szempontból, illetve eredmény szempontból 
mondható el, mivel több kulcsjátékosunk is kidőlt a sorból. Van, 
aki sérülés, van, aki eltiltás miatt. No de tényleg, a pozitív rész-
nél maradva, egy olyan meccset sikerült megnyernünk, ahol az 
ellenfél korán vezetést szerzett, mi pedig mentünk az eredmény 
után, és ez az eredmény az 1:1-es félidő után (Fülöp Tamás révén 
sikerült egyenlítenünk) a mérkőzés második felében ért be, amikor 
Kmetykó Kevin révén megszereztük a vezető gólt, ami, mint végül 
kiderült, a győztes gólt jelentette. E parázs meccs után, sok-sok 
hiányzóval utaztunk el Törtelre, ahol sajnos, a tavaszi fél szezon 
legrosszabb eredményét produkáltuk, 4:0-s hazai vereség született.

Ezután viszont a csapat nem dőlhetett a kardjába, mert a bennma-
radás szempontjából kritikus, nagyon fontos, kiélezett párharcok 
következtek. Mindjárt 1 héttel a Törteli vereség után hazai pályán 
azt a Dunavarsányt fogadtuk, akik ellen ősszel a bajnokság első 
győzelmét ünnepelhettük. Nagyon sokáig egy szoros meccset 
láthattunk, egy-egy szurkoló már a pontosztozkodást emlegette 
a lelátón, de hála Istennek a játékosok nem így gondolták, főleg 
nem Veibl Viktor. Masszív csatárunk 16 perc alatt klasszikus mes-
terhármasával (jobbal, ballal, fejjel), és Nagy Szabolcs hajrában 
szerzett góljával, 4:0-ra felülmúltuk ismét a ’varsányi csapatot. 
Ezzel a pozitív szájízzel utaztunk, Szentendre városát szerettük 
volna bevenni. Szűkös keretünk miatt, illetve a tabellán elfoglalt 
pozíciókból kifolyólag, egy nagyon szoros, kiélezett mérkőzés várt 
mindenki. A meccs kezdete után nem sokkal (4. percben) a hazai 

gárda vezetést szerzett, de ez nem törte meg a lendületünket, és 
folyamatosan rohamoztuk a hazaiak kapuját, aminek meg is lett 
a gyümölcse. A félidei pihenőidőt már 1 gólos előnnyel töltöttük. 
A szünet után ugyanott folytatta a csapat, ahol abbahagyta, és 
Veibl Viktor révén egy parádés és gólgazdag második félidőt 
láthattunk. Sorozatban a 2. mérkőzésén is mesterhármast ért el 
(ezt még egy gólpasszal egészítette ki), így kijelenthető, hogy 
felhúzta mostanában azt a bizonyos góllövő cipőjét. A meccs 
lefújása előtt a hazaiak egy szépségtapasszal még korrigáltak 
az eredményen, ami a lefújást követően 2:6-ot mutatott. Ezzel 
a mérkőzéssel bátran kijelenthető: Felsőpakony bejelentkezett a 
bennmaradást érő helyek egyikére. A mérkőzés pikantériája, hogy 
a hazaiak nagy vendégszeretetükről akartak tanúbizonyságot ten-
ni, félidőben tettek egy nemes ajánlatot (természetesen iróniával 
tele), ami úgy szólt, hogy ha otthon tarthatja Szentendre mind a 
3 pontot, megvendégelnek minket egy tál étellel. Természete-
sen elnökünknek, Nagy Jánosnak nem kellett több, kijelentette, 
hogy ha elhozzuk a 3 pontot, ő fogja megvendégelni a csapatot 
a következő mérkőzésen. Így tehát nem csak 3 ponttal, de egy 
ebéddel is gazdagabb lett a csapat.

Eredmények: 
Felsőpakony KSE - VS Dunakeszi 2:1 

(Fülöp T., Kmetykó K.)
Törteli KSK - Felsőpakony KSE 4:0
Felsőpakony KSE - Fémalk-Dunavarsány 4:0 

(Veibl V. 3, Nagy Sz.)
Szentendre VSE - Felsőpakony KSE 2:6 

(Nagy T., Fülöp T., Veibl V. 3, Budai L.)
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Küzdünk a bennmaradásért!

Előző számunkban ígértünk egy interjút csapatunk univerzális játékosával, Kovács Sándorral, 
a következő sorokban ezt olvashatják.

1. Hogy kerültél a Felsőpakony KSE-hez?
Egy jó barát által, aki épp Felsőpakonyon focizott még az U16-os csapatban, és az óta itt ragadtam, lassan 8 éve. 
2. Mik a céljaid a labdarúgásban?
Természetesen minél magasabb szinten kipróbálni magam, hogy mire lennék képes magasabb osztályban, de egyelőre nem adatott 
meg a lehetőség, és magamtól nem fogom Pakonyt itt hagyni, mert ennél hangulatosabb, összetartóbb hellyel nem találkoztam. 
Ez igaz a csapatra, a szurkolókra, és magára az egész községre. 
3. Mi a kedvenc posztod? Hol érzed magad igazán „otthonosan”?
Kedvenc posztom elöl van, ott érzem magam jól, de ha máshol kell játszani, akkor más poszton próbálom a legtöbbet kihozni 
magamból. 
4. Mi volt a legkedvesebb pillanatod itt, Pakonyon?
Na hát ebből rengeteg van, órákat tudnék beszélni erről, de talán a legkedvesebb a tavalyi bajnoki cím. A serdülő csapattól kezdve 
az ifi csapatig is rengeteg szép pillanatban lehetett részem, és 
sok barátot is szereztem, akikre mindig lehet számítani. 
5. A pályafutásod alatt ki volt az a csapattárs, akivel a legnagyobb 
volt az összhang?
Itt két embert emelnék ki, akikkel mióta Pakonyra igazol-
tam, együtt játszunk, és velük igazán megértem magam. Ők 
pedig: Fülöp Tamás és Nagy Szabolcs, de szerencsére eddig 
nem nagyon volt, akivel ne sikerült volna legalább egy kicsit 
megértenünk egymást. 
Köszönjük Sándor, és reméljük még nagyon-nagyon sokáig bol-
dogítod a Felsőpakony KSE szurkolóit! 
A következő számban pedig a csapatunk lokálpatriótájával, Tóth 
Rolanddal közlünk egy villáminterjút.
Hajrá Pakony! 

Barta Zoltán



Csak egy kislány – Felsőpakonyról
Április 12-én hajnali 3 órakor autóba ül-
tünk, hogy elinduljunk a Wakaishishi (Fi-
atal oroszlánok) Teammel egy nagyon 
hosszúnak ígérkező úton Görögország-
ba, Kavalára. 20 óra utazás után meg-
érkeztünk, elfoglalhattuk szállásunkat és 
egy kicsit megpihentünk.

Másnap reggel mérlegelés következett, 
ahol Lilinek sikerült a súlycsoportjában 

maradnia (-30 kg). Ezután egy kicsit körbe néztünk a városban, és egy utolsó 
átmozgató edzésen vettek részt a gyerekek, majd pihenés várt rájuk. Én egy 
keveset futottam, ha már ott vagyok, fel a kavalai várba, ahonnan gyönyörű 
kilátás nyílt a városra, a tengerre és a kikötőre.

Április 14-én, vasárnap hajnalban a tengerpartra futottam, ahol tengervizet 
és homokot gyűjtöttem a Cica csoportos gyerekeknek. Reggeli után buszba 
ültünk és a sportcsarnokba mentünk. 11 óra körül bemelegítettük a gyereke-
ket, hogy felkészülten várakozhassanak a küzdelmeikre. Lilinek 4 küzdelme 
volt, melyből hármat megnyert, egyet elvesztett. Olyan helyzet állt elő, hogy 
hárman egyformán álltak. A pontok alapján Uzsoki-Tóth Lilien lett az első! Ha-
talmas, kemény küzdelmek voltak! Az idei évben még két külföldi verseny vár 
rájuk - Romániában és Ukrajnában! Van értelme annak, amit csinál, a renge-
teg munkának, lemondásnak! Görögországban 6 ország versenyzői mérették 
meg magukat, több, mint 300-an!

Hétfőn reggel indultunk, kedd hajnalra értünk haza.

Ő egy kislány, aki itt lakik, itt edz Felsőpakonyon.
Gratulálunk Lili! Büszkék vagyunk Rád!

Tóth Gabriella 
Sempai

Azonnali segítség a polgárőrségnek

A tavalyi év végére nehéz helyzet-
be került a felsőpakonyi polgárőr-
ség, hiszen az utóbbi évek vezetői 
változásait, többszöri hiánypótlás 
után sem sikerült a cégbíróságon 

érvényesíteni, elfogadtatni. Ezért 
a vezetőség egy új egyesület lét-
rehozása mellett döntött, melyet az 
ügyvédi költségek átvállalásával az 
önkormányzat is támogatott.
Ennek eredményeképp 2018.12.05-
én kelt létesítő okirattal megalakult 
a Polgárőr Egyesület Felsőpakony 
Biztonságáért nevű egyesület, 
amely a cégbíróság nyilvántartá-
sa szerint 2019.02.06-án jogerőre 
emelkedett, elnöke Tamás Ákos lett 
2023.12.05-ig.
Az előző egyesület jogi nehézségei 
azonban anyagi problémákat is szül-
tek, ezért Felsőpakony Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy az új egyesület 
eredményes és hatékony munká-
ját együttműködési megállapodás 

keretében támogatja, és azonnali, 
500 ezer Ft támogatásban részesíti.
A megállapodás tartalmazza azt is, 
hogy az egyesület által használt 
ingatlan villanyszámlája továbbra 
is az önkormányzat költségvetését 
terheli, továbbá a testület elkötelez-
te magát abban is, hogy az elmúlt 
időszakban elvégzett tevékenysé-
gért járó, ám szerződés és aláírási 
problémák okán elmaradt támoga-
tás kifizetésében is segítségére lesz 
a polgárőrségnek.
Bízunk abban, hogy a közös erőfe-
szítések a lakosság és a település 
hasznára válnak a jövőben!

Nagy János 
polgármester




