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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Felsőpakonyi Babóca Bölcsőde 
alapkő letétele 

Hosszú́ évek óta vártuk ezt a pillanatot, ennél nagyobb örö-
met már csak az épület átadása jelenthet majd: megtörtént 
a Felsőpakonyi Babóca Bölcsőde alapkő-letétele.
Sajnos, a járványhelyzet miatt csak szűk körben, a lakosság 
jelenléte nélkül tarthattuk meg az eseményt.
A 320 millió forintos összköltséggel megvalósuló épülethez 
a Pest Megyei kompenzációs keretből 224 millió forint 
támogatást kapott az önkormányzat. Kiegészítő támoga-
tásként további 33 millió forint lekérését kezdeményeztük, 
így ideális esetben 63 millió forintot kell a kivitelezéshez 
önerőből biztosítania az önkormányzatnak.
A bölcsőde a tervek szerint jövő év szeptemberében nyithatja 
meg kapuit a kisgyermekek előtt. 
Fejlesszük együtt tovább Felsőpakonyt!

Szanetli és új játékok az 
óvodaudvaron  

A Magyar Falu Program pályázati rendszer 
keretében nemcsak az óvoda épületének fej-
lesztésére volt lehetőség, hanem az óvodaud-
varon is kicserélődött jó néhány régi, elavult 
játék.
A legszembetűnőbb változást azonban az 
évtizedek óta az udvar közepén árnyékot és 

eső elleni védelmet nyújtó zsibongó épületének cseréje jelen-
tette. A megunt bádogház helyét egy új, modern és esztétikus 
faszerkezetes szanetli vette át, mely vélhetően sok boldog 
percet szerez majd a gyermekeknek. 

Fertőtlenítő szereket 
és maszkokat kaptunk 

Az új típusú koronavírus mindannyiunk számára nagy kihívás 
– jó azonban látni, hogy ahol szükség van, ott segítség is van. 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata nevében köszönjük:
- a VízTEC Zrt-nek a település számára felajánlott fertőtlenítő 
  szereket,
- a Pogácsás Miklós PM-Trans E.V. által felajánlott maszkokat 
  és fertőtlenítő szereket,
- az Abrigo-Tex Kft. által felajánlott 200 db maszkot. 

Változott az ásott 
és fúrt kutak bejelentése 

A fúrt és ásott kutak bejelentési kötelezettségének új határideje: 
2023. december 31. 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus járvány 
miatt kialakult helyzetben a Magyar Kormány javaslata alapján 
az Országgyűlés úgy döntött, hogy a fúrt kutak ügyintézése 
kapcsán a moratóriumot 2023. december 31-ig meghosszabbít-
ja. A további 3 év haladékot elrendelő törvényt az országgyűlés 
elfogadta.
Természetesen, 
amennyiben a be-
jelentési kötele-
zettség szabályai 
változnak, illetve 
ezzel kapcsolat-
ban elrendelő 
jogszabály jelenik 
meg, tájékoztatni 
fogjuk a Tisztelt 
Lakosságot! 
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Újra vérvételi lehetőség 
a felnőtt háziorvosi 

rendelőben! 
A koronavírus járvány miatt szüneteltetésre 
került a vérvételi lehetőség, amelyet most a 
járvány enyhülésével újraindítunk az alábbi 
szabályok betartásával: 
- kötelező a szájmaszk használata
- egyszerre csak 1 fő tartózkodhat a vérvételi 
helyiségben
- előzetesen kötelező lázmérés. 

A vérvétel keddi napokon, reggel 7 és 8 óra 
között történik. 
A vérvételhez szükséges a beutaló és előzetes 
bejelentkezés – a rendelési időn kívül - az 
alábbi telefonszámokon: 0670/286-1271 vagy 
0629/317-145.
A járványt megelőző időszakban is nagy igény 
volt erre a szolgáltatásra, reméljük ez továbbra 
is így marad, de kérjük a lakosság fegyelme-
zett hozzáállását.
Megértésüket köszönjük! 

3.

Zöldhulladék elszállítás
Mint arról már korábban tájékoztatást adtunk, az OHKT (Országos Hulladék-
gazdálkodási Közszolgáltatási Terv) előírása alapján a jövőben havonta egy 
alkalomra módosul a házhoz menő zöldhulladék elszállítása. 
Az önkormányzat az új helyzet teremtette nehézségek ellenére tárgyalásokat kez-
deményezett a szolgáltatóval annak érdekében, hogy a havi egyszeri elszállítást 
plusz egy alkalommal ki tudjuk egészíteni. Sajnos, a kétheti rendszerességgel 
történő plusz elszállítás költsége egymillió forint feletti összeget jelentene ha-
vonta az önkormányzatnak. Ezt a költségvetésben nem terveztük, így hosszas 
egyeztetések után arra a költséghatékonyabb megállapodásra jutottunk, hogy 
a kieső időszakban konténeres gyűjtéssel próbáljuk megoldani a zöldhulladék 
kihelyezését, ezzel enyhítve a csökkentett elszállítás okozta kellemetlenségeket. 

Először 2020.06.20-án, szombaton az ún. gázcsere telepen (a játszótérrel 
szemben) kihelyezett zöldhulladék gyűjtő konténerben volt lehetőség elhelyezni 
a levágott, összegyűjtött zöldhulladékot, ellenőrzött körülmények között. 
Ezt követően minden negyedik héten, két Dtkh-s házhoz menő szállítás között 
lehet a konténerbe elhelyezni a zöldhulladékot szombatonként 8-13 óra között. 

Időpontok:

Így biztosított lesz a zöldhulladék kéthetente 
történő elszállítása.

A korábbi évek tapasztalatai alapján ezúton 
is nyomatékosan kérek mindenkit, hogy a zöld-
hulladék gyűjtő konténerbe csak zöldhulladék 
kerüljön. Ellenkező esetben ettől a lehetőségtől 
is elesünk.Bízom benne, hogy minden lakos 
felelősségteljesen fog élni ezzel a lehetőséggel. 

Nagy János polgármester

A FELSŐPAKONYI SZOCIÁLIS-, CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT HÍREI

A nemrégi szomorú hír 
ellenére, hogy ismét 
volt fertőzött személy 
Felsőpakonyon, lassan 
bizakodni kezdhetünk, 
hogy kifelé tartunk az 
elmúlt 3 hónapot jellem-
ző veszélyhelyzetből.
A szabályok már sokat 
lazultak, de a védelmi 
intézkedéseket fontos 
betartani. 

A kormány június 18-án feloldotta a veszélyhelyzetet, 
így az alábbi változások lépnek életbe a Szolgálatnál: 
- A gyermekjóléti szolgáltatás 2020. július 1-től a meg-
szokott nyitva tartással fogadja Önöket, de kérem, hogy a 
maszkot viseljék és a bejáratnál felszerelt kézfertőtlenítőt 
használják! Előzetes telefonon történő egyeztetéssel 
elkerülhető a várakozás.

H: 8-16-ig
K: 12-16-ig
Sz: 8-18-ig
Cs: -
P: 8-14 -ig 

- A települési önkormányzat – a veszélyhelyzet idejére - 
ingyen biztosította a szociális ebéd házhoz szállítását.  
A házhoz szállítás július 1-től is igényelhető, díja 100 

- Az Önkormányzat a házi segítségnyújtás 500 Ft-os 
óradíját – beleértve a gondozást, bevásárlást, gyógy-
szer felíratást és kiváltást is – a veszélyhelyzet idejére 
heti 2 alkalom erejéig elengedte. Egyes – kivételesen 
indokolt esettől eltekintve – a házi segítségnyújtás térítési 
díja július 1-től ismét 500 Ft /óra lesz. Egyedi méltá-
nyosságra – kérelem alapján – továbbra is lesz lehetőség. 
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – 65 év felett 
- igényelhető, térítési díja a jövedelem 2%-a. Egy kis 
készülék gombnyomással kapcsolatot hoz létre a segít-

Július 18. szombat
Augusztus 15. szombat
Szeptember 12. szombat

Október 10. szombat
November 7. szombat
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ségre szoruló és a 24 órás ügyelet között. A gondozó 30 
percen belül a helyszínre érkezik. 

A megnövekedett feladatokat Vajdáné Kopasz Mária 
gondozónő és jómagam láttuk el, ami persze nem ment 
volna a lakosság segítsége nélkül. (házi segítségnyúj-
tást 35 fő, szociális étkeztetést 52 fő igényelt, krízis 
élelmiszert 20 fő (család) kapott, ez sokszorosa a 
korábban ellátottaknak) 

Köszönet – a teljesség igénye nélkül - az önkénteseknek, 
akik felajánlották a segítségüket, az iskola és az óvoda 
dolgozóinak, akik intézményük nyitásáig rendelkezé-
sünkre álltak, a gyógyszerészeknek, akik el nem fogyó 
türelemmel, soron kívül biztosították a lehetőséget – sok 
esetben naponta többször is – a gyógyszerek kiváltására, 
az élelmiszer üzletek dolgozóinak, akik túlterheltségük 

ellenére is előzékenyek voltak. Az orvosoknak és az 
asszisztenseknek, akik támogattak bennünket informáci-
óval, rugalmasan felírt receptekkel, soron kívüli bejutás 
lehetőségével munkánk elvégzésében.
Valamint köszönjük mindazok türelmét, megértését, néha 
egy-egy cinkos mosolyát, akiket épp „megelőztünk”.
Vigyázzanak magukra és egymásra!
Felsőpakony, 2020. 06. 10. 

Tamás Katalin (intézményvezető) 
Felsőpakonyi Szociális-, Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat
Cím: 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós u. 36/a.
Tel.: +36-20-297-1515; +36- 20- 381-5490
E-mail: gyermekvedelem@felsopakony.hu 

Kedves Felsőpakonyiak!

A parlament döntéseinek értelmé-
ben megszűnt a veszélyhelyzet és 
ezzel párhuzamosan a rendkívüli 
jogrend is. Több mint három hó-
nap után lezárult egy mindenki 
számára nehéz időszak.
Településünk szerencsésen át-
vészelte a vírushelyzetet, mind-
össze 3 fő fertőződött meg, és 
mindegyikőjük meg is gyógyult. 
Hatósági házi karanténban össze-
sen 17 fő volt, jelenleg pedig sem 
fertőzöttünk, sem házi karanténo-
sunk nincs. 

Az óvatosságról azonban továbbra 
sem feledkezhetünk meg!

Mert az, hogy Felsőpakonyon sike-
rült ilyen alacsony szinten tartani 
a fertőződést, nagyban köszönhető 
a lakosság fegyelmezettségének. 

-
meztető hírek, a számtalan face-
bookos bejegyzés, videós felhívás 
meghallgatásra talált. Igyekeztünk 
napra kész, hasznos és fontos in-
formációkkal segíteni a járvány 
elleni védekezést, de ez az Önök, 
a Ti segítségeket nélkül nem sike-
rülhetett volna. 
Köszönet illeti a hatóságok, a da-
basi ANTSZ és a rendőrség mun-
káját, az egészségügyi és szociális 
dolgozók emberfeletti helytállását. 

A pedagógusok és a szülők digi-
tális oktatás területén tanúsított 
hozzáállását, az önkormányzat és 
az intézmények munkatársainak 
munkáját, az önkéntes segítők és a 
munkát támogatólag segítő vállal-
kozók erőfeszítéseit. Köszönöm az 
élelmiszer üzletek és a gyógyszer-
tár munkatársainak fegyelmezett, 
kitartó munkáját, és mindenkinek 
köszönöm a türelmet, amelyet em-
bertársaink irányában mutattunk 
az elmúlt időszakban. 

Büszkék lehetünk magunkra, de 
ne feledjük, maradjunk óvatosak!

A jól bevált szlogen szerint: vi-
gyázzunk magunkra, vigyázzunk 
egymásra!
A veszélyhelyzet idején polgár-
mesterként rám bízott jogkört 
és rendkívüli hatásköröket igye-
keztem felelősséggel ellátni, és 
ezennel tiszta lelkiismerettel adom 
vissza a Tisztelt Képviselő-testü-
letnek. 
Tájékoztatom Önöket, hogy a 
soron következő rendes Képvise-
lő-testületi ülést július 8. napjára 
összehívom.

Nagy János
 polgármester
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Karanténiskola – gyerekszemmel
A járványveszély-
nek „köszönhe-
tően” az iskola 
beköltözött az 
otthonunkba, a 

családok magánéletébe. Gyerekszobákból, nappalikból 
vagy éppen a konyhákból váltak egyik napról a másik 
napra osztálytermek. A lakásokat eluralták a mindenféle 
informatikai eszközök, kütyük, a routerek, a tabletek, a 
laptopok és legfőképp a mobiltelefonok. 

Egész nap érkeztek az üzenetek, kérdések és válaszok, 
emojik, fotók és videók. Oda a családi nyugalom, pörgés 
lett a lakásban és a neten. 

Hosszú, izgalmas időszakot tudhatunk magunk mögött, 
amely tele volt különböző próbatételekkel. Ez nemcsak 
a gyerekeknek és a pedagógusoknak, hanem a szülőknek 
is igazi kihívást jelentett. Most már mindenki tudja, hogy 
mi a Classroom, a Zoom, hogyan kell űrlapot kitölteni 
és visszaküldeni, és számos online felület használatának 
csínját-bínját is megismertük. Közös életünk a videó-
hívásos órákról, tesztekről, beadandó fogalmazásokról, 
határidőkről – amiket nem mindig sikerült betartani – és 
a feltöltésekről szólt. 

Közös iskolai életünk része lett a törölközőbe csavart, 
frissen mosott hajjal koronázott, smink nélküli aggódó 
arc, az álmos reggeli szemek, vagy éppen a rohangáló 
kistestvér és az ölünkbe felugró cica is. 

Néha nehezen, de megbirkóztunk vele. Ki így, ki úgy, és 
mivel minden rosszban van valami jó, így a ránk kénysze-
rített digitális oktatásról is érdemes néhány, gyermekeink 
által írt pozitív véleményt felvillantani. Lássuk, hogy ők 
hogyan élték meg ezt a néha félelmetesnek tűnő bezárt-
sággal járó valóságot. 

Ami jó volt benne: 
„Számomra az volt a jó, hogy nem kezdődtek korán az 
órák és ezért tovább lehetett aludni.”
„Számomra furcsa és egyben jó is volt, hogy nagyon sokat 
használtam a számítógépet, és ez idő alatt új dolgokat, 
alkalmazásokat fedezhettem fel.”
„Tetszett, hogy kevesebb volt a lecke, könnyebbek voltak 
a házi feladatok.”
„Az tetszett, hogy én találtam ki, hogy mikor mit tanulok, 
ha fáradt voltam, bármikor pihenhettem.”
„Tetszett főleg az, hogy könnyebben be tudtam osztani 
az időmet.”
„Számítógépen tudtam megcsinálni sok házi feladatot.”
„Az otthon kényelméből is lehetett tanulni.”
„Kipróbálhattam többféle oktató programot, zoomos órák 
is tetszettek. Gyakorolhattam a szerkesztést, fájlfeltöltést, 
internetes kutató munkát.”
„Jobban megismerkedtem a tablettel, laptoppal, telefo-

nommal, olyanra használtam, amire eddig nem.” 

Ennek ellenére nem jelenthetjük ki nagy általánosságban, 
hogy mindenkinek – idézve egyik tanulónkat - „alapból 
tetszett, hogy nem a megszokotthoz képest tanultunk, 
hanem kicsit furábban”, hiszen akadtak olyan tanulóink 
is, akiknek bizony a mérleg serpenyőjében nagyobb súlyt 
kaptak a negatívumok: 

„…nehéz volt, hogy nem magyarázták el a leckét… keve-
sebb magyarázat volt”
„..sokszor akadozott a rendszer…sokszor óra közben 
dobott ki a Zoom”
„Furcsa volt, hogy nem kell bemenni a suliba.”
„Az volt a rossz benne, hogy nem láthattam a barátaimat.”
„Nem mindig sikerült elsőre beküldeni a feladatokat.”
„Sok eszközt kellett használnom.”
„Az viszont nem volt jó, hogy magunknak kellett megírni 
a vázlatot.”
„Nincsenek órai poénok, hiányoznak a szünetbeli beszél-
getések, idétlenkedések.” 

Mindezek mellett azért volt jónéhány vidám, vagy 

„tanító néni, most te recsegsz”
„Most senki nem pixeles”
„Lefagyott, várjál, kilépek és újra belépek”
„Holnap mikor teszed fel a házit?”
„Nem látom, mutasd még egyszer… most jó…kicsit balra” 

Ahogy itt ülök a kanapén és szétnézek a lakásomban, azt 
látom, hogy ez a hely lett az osztályterem, a tanári szoba 
– a gyerekek és a kollégák nélkül. S ha egyszer ennek a 
rendkívüli helyzetnek vége lesz, és az iskolában újra talál-
kozunk, immáron átértékelve a személyes kapcsolatainkat, 
már nemcsak szemmel öleljük meg egymást a képernyőn 
keresztül, hanem majd a valóságban is. 

Sebestyénné Fehérvári Márta 
tanító

(Köszönet az 5-6. évfolyam és a 2.a osztály tanulói 
közösségének a vélemények beküldéséért) 

Újs zülöttek:
Németi Tamás: 2020.04.04.
Dobos Gergely László: 04.07.
Märtz Márkó: 04.17.
Ficzura Nimród: 04.24.
Antal Babett: 04.23.
Szabó Ádám: 05.21.
Gönczy Patrik: 05.22.
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KARANTÉNOS HÓNAPOK AZ FJE ÉLETÉBEN
Márciusban kezdődött és júniusig tartott az orszá-
gos karantén, amely egyesületünkre is komoly visz-
szafogottsági kötelezettségekkel járt. Nem csupán 
fegyelmezett, tudatos, a járványt megelőző és kivédő 
viselkedést követelt tőlünk, de egyet jelentett a terveink 
nagy részéről való lemondásról is. A megszokott tevé-
kenységek időbeli kordába szoríttattak a találkozások és 
összejövetelek kizárásával. 

Azért a húsvét előtti készülődés nem maradt el. Rendbe 
hoztuk a tanösvények környezetét. Takarítottunk, öntöz-
tünk, ültettünk, apró tojásfákkal is jeleztük: Húsvét kö-
zelít. A történelmi Emlékpark is felfrissült. Sárosi Gyuri 
kaszálása nyomán Ecsődi János összegereblyézte a sarjút, 
és öntöztünk, hogy magukhoz térjenek a megmaradt fák, 
növények, amelyek megsínylették az aszályos múlt évet. 
Sajnos, az idei csapadék nélküli tél – tavasz sem hozott 
felüdülést nekik. Kalas Eszterrel megtisztítottuk a virágos 
szigeteket, amíg János elárasztotta a fák tövét, ahol a föld 
szivacsként szívta be az életet jelentő vizet. Úgy néz ki, 
a felsőpakonyi „Anti-Bermuda Háromszög jelenség” 
folytatódik. Dörög-villámlik, szakad az eső a környéken, 
az országban, de bennünket elkerül az esőfelhő. 

Óvatosan bár, de elkezdtük a június 4-i, Trianoni 
Diktátum aláírásának és a Nemzeti Összetartozás Em-
léknapjának szervezését. A koronavírus ugyan javában 
garázdálkodik még szerte a világban, de mint minden, 
úgy ez is elmúlik, az élet nem áll meg, nem állhat meg! 

Közben az április észrevétlenül átcsúszott a májusba, 
hogy minden virágba boruljon. (Aztán egy-egy éjszakai 
gyors fagy letarolta azt is, ami véletlenül megmaradt a 
kertekben.) 

A múlt év végén beadott pályázatunkkal csak sor-
ban állást nyertünk pénz helyett. Üres a kassza, sok 
tervünknek mondhatunk idén (is) búcsút. Várunk új 
pályázati kiírásra. A múlt évi 1 % juttatásokból 98 ezer 
forint támogatást könyvelhettünk be, amit nagy-nagy 
köszönettel fogadunk a szíves adakozóktól! Sajnos, 
már látjuk: a terveink megvalósításához nem elég a 
bevételünk. 

Dr. Csobolyó Eszter szakszerű segítségével végre el-
fogadta a Pest megyei Törvényszék Civil Szervezeti 
Bírósága egyesületünk vezetőség váltását. Sokáig tartott, 
nagy munka volt célba érnünk. 

Lemondtunk a június 4-re tervezett nagy volumenű 
megemlékezésről. Részben a karantén felszabadítás 
kiszámíthatatlansága okán, részben anyagi okokból. 
A 100 éves Jubileum egész évre érvényes, lesz még 
lehetőségünk visszatérni rá ebben az évben, és meg 
is tesszük. 

Miért tartjuk fontosnak, hogy ez a nap különleges 
figyelmet kapjon? Mert 100 év óta meghatározója a 
magyar nemzet életének. A mi életünknek is. Felső-
pakony életének különösen, hiszen számos határon 
túlról érkezett, itt letelepedett és otthonra lelt társunk 
van, akik a hajdan volt Felvidékről, Kárpátaljáról, 
Délvidékről, Erdélyből, a Mezőségről költöztek közsé-
günkbe, hogy közösségünk tagjai legyenek. Ők, akik 
nem románok, ukránok vagy szlovákok, hanem igenis 
magyarok! Magyarok! Nemzettestvéreink, kiknek 
szülőföldjüket kellett elhagyniuk, hogy magyarok 
lehessenek, vagy, hogy boldogulhassanak magyarként! 
A jogtalan és igazságtalan Trianoni Diktátum követ-
kezményeként! Amit soha nem feledhetünk, mert az 
igazságtalanság sebei soha nem forradnak be! Ami 
akkor igazságtalanság volt, az ma is az! Ami akkor 
bűn volt, az ma is bűn, és jóvátételre, feloldozásra vár! 

Június 4-én ezért egyesületünk is csatlakozott az or-
szágos felhíváshoz és 16 óra 30 perckor a Mártírok 
Parkjában is megcsendült a harangunk a templomok 
harangjaihoz csatlakozva. 

Délután 18 órakor pedig harangszó, Tolcsvay Béla és 
Dévai Nagy Kamilla dalai hívták a község megemlé-
kezőit arra a másfél órás előadásra, ahol a Himnusz 
után Juhász Gyula, Szentmihályi Szabó Péter, Wass 
Albert, Reményik Sándor megrázó trianoni versei 
váltakoztak a Csík zenekar és Dobos Attila zenéjével, 
a Szentegyházi Gyermekkórus székely himnuszával, 
Varga Miklós „Van egy ország” c. dalával. Előadóink: 
Polgár Aranka, Papp Norbert a verseket olvasták 
fel és Hegedűs Magdival együtt énekeltek. Durkó 
Éva történelmi emlékeztetőt állított össze és Tábori 
Piroska, Sajó Sándor lélekébresztő verseit olvasta 
fel. Köszönet a sok segítségért, a zenei összeállítás 
műszaki lebonyolításáért a Szabó Magda Könyvtár 
munkatársainak, és köszönet illeti a Polgármesteri 
Hivatalt is a park rendbetételéért! A megemlékezés 
komolyságát a Fodorné Láncz Éva vezette néptáncos 
gyermek csoport vidámította, színesítette a program 
elején, és adott hangsúlyt annak, hogy a Trianoni 
Diktátum aláírásának fekete napja 10 éve immár a 
Nemzeti Összetartozás Napjává emelkedett. 

A felsőpakonyi megemlékezés a közreműködőknek 
hála, semmivel sem maradt el az országban zajló 
nagy ünnepségektől. Köszönjük a nézők kitartását is, 
hogy megtiszteltek bennünket a figyelmükkel, végig 
állva-ülve a hosszú programot! 

Beszéljenek tovább a képek! 

Durkó Éva FJE
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Emlékezzünk arra, amit minden magyarnak 
tudnia kell! 

Az 1910-es évek elején elkerülhetetlenné vált az európai 
nagyhatalmak összecsapása. A gazdasági érdekellenté-
tek fokozódásával csak ürügyre vártak, hogy a háború 
kirobbanhasson. Az Osztrák – Magyar Monarchia 
megtorló hadüzenete Szerbia ellen 1914. július 28-án 
- Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolása miatt 
–, beindította a gépezetet, ám a tervezett villámháború 
helyett az világháborúba torkollott. A Monarchia 4 év 
vérlucskos, szenvedésekkel teli állóháborúk, be nem 
tartott békeszerződések után elvesztette a háborút és 
darabjaira hullott. Még inkább elvesztette a békét, és 
a győztesek irgalmatlanok voltak.
A 20. század elején az Osztrák-Magyar Monarchia 

etnikai-vallási szempontból Európa legszínesebb 
összetételű állama volt. 1910-ben az 51 millió 300 
ezer összlakosságból mintegy 10 millió volt az or-
szág főként középső részén élő magyarok száma.  
A területén élő németek, románok, szerbek, csehek, 
szlovákok, horvátok, lengyelek, ruszinok 1867 utáni 
függetlenségi mozgalmai elszakadásig erősödtek a 
háború alatt. Az antant békebizottságok félrevezeté-
sével, hazug indokok és vádak alapján martak bele a 
történeti Magyarország testébe, hogy minél nagyobb 
területhez jussanak. 

Az I. Világháború győztes nagyhatalmai a nemze-
tiségi igények nyomására új nemzetiségi államokat 
hoztak létre 2/3 részétől megfosztva, megcsonkítva 
Magyarországot. Gyakorlatilag halálra ítélték, hogy ki-
elégíthessék csatlósaik: a románok, szlávok szolgálatuk 
fejében benyújtott számláit! Amivel több, mint 3 millió 
magyart szakítottak el a nemzettől, ítéltek alávetett sor-

ba, kiszolgáltatva őket a fris-
sen alakított szomszéd orszá-
gok hatalmi kénye-kedvének, 
erőszakos asszimilációjának! 
Máig! 1920. június 4-én Vers-
ailles Kis Trianon palotájában 
nem békeszerződést kénysze-
rítettek ránk, hanem ítéletet 
hoztak felettünk! Az Osztrák 
- Magyar Monarchia szétszag-
gatásával a világháború néme-
tek mögötti nagy veszteseként 
a magyarokat büntették! De 
csak Magyarországot ítélték 
halálra a megcsonkításával! 
A háborút kirobbantó valódi 
felelős németeket, osztrákokat 
nem, hisz még Burgenlandot 
is megkapták! 

100 ÉVEN ÁT 
FEKETE NAP VOLT 

MAGYARORSZÁG ÉLETÉBEN 
JÚNIUS 4.

„Trianon sebeit az idő 
bekötözte, / de a vér átüt 
még mindig a sebeken.” 
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„Nem lehet feledni soha”, hogy Horvátországtól el-
tekintve a történeti Magyarország 282 870 km2-ről 
92 607 km2-re zsugorodott, míg lélekszáma 18 264 
533-ről 7 599 246 lakosra csökkent! 6 állam részese-
dett a Magyar Királyságból: 102 181 km2/ Erdély és a 
magyar területek bekebelezésével Románia gazdago-
dott, amellett, hogy 1919-ben a fegyverszünet idején 
betört az országba, és Győrig jutva rabolta le a magyar 
városokat, vidékeket! Összeszedtek mindent, ami a ke-
zük ügyébe került, a lakosság fosztogatásától az ipari és 
mezőgazdasági termékek, gépek, berendezések vago-
nokba zsuppolásáig! (Nem mellesleg a Tisza vonaláig 
tartottak igényt a magyar területekre!) Rangsorban a 
másik rabló nemzet volt az újonnan létrehozott Cseh-
szlovákia 63 004 km2-rel! (Színmagyar területekhez 
jutva hozzá a Felvidéken azzal, hogy hajózható folyó-
határként hazudták az Ipoly folyót!) Harmadik Szerbia  
21 031 km2 lenyúlásával. (Ők a Szeged-Baja-Pécs igényt 
nyújtották be, de így is övék lett a gazdag termésföldű 
Bácska, Bánát és Szerémség!) A három nagy nyertesen 
kívül Ausztria 4026 km2 Burgenlanddal, Lengyelország 
589 km2/Kárpátok, Olaszország 21 km2/Trieszt területtel 
gazdagodott. (Az oroszok igénye Kárpátalja volt.) 

A gazdasági veszteségek mellett legszebb tájaink és 
pótolhatatlan nyersanyagforrásaink vesztek el: az 
arany-, ezüst-, rézérc és kősó bányák, a feltárt bauxitle-
lőhelyek és kőolajmezők, az erdők 90 %-a, a mezők és 
legelők mintegy háromnegyede, a szántóföldek kéthar-
mada és a nehézipar fele. A nyersanyaghiány különösen 
az élelmiszeriparra és a gépgyártásra volt kedvezőtlen 
hatással. A folyók forrásainak és felső ágainak elvesztése 
a vízgazdálkodás és az árvízvédelem terén okozott és 
okoz mindmáig problémákat. Szétesett a térség egységes 
piaca, megszűnt a munkaerő és a tőke szabad áramlása.  
A közlekedést gyakorlatilag megbénította, hogy a közutak 
65 %-a, a vasútvonalak 62 %-a odaveszett a legjelentő-
sebb csomópontokkal együtt. (Máig tartó probléma!) 
Dinamikusan fejlődő, népes városhálózatok kerültek 
a határok túlsó oldalára, de város kettévágására is sor 

került. (Mint Komárom is!) Mind ezek mellett közel 3 
milliárd aranykorona veszteséggel jártak az idegen (főként 
francia!) katonai megszállások költségei, ami több volt, 
mint az akkori, trianoni Magyarország teljes évi nemzeti 
jövedelme. (Forrás: A történelem tanúi: Trianon 1920) 

A háború alatti és utáni zűrzavaros magyarországi 
helyzet is felelős azért, hogy a trianoni békeszerződés a 
mi számunkra diktátum lett. A magyar kül-és belpolitika 
bűnös hiányosságai, a politikusok megosztottsága, gróf 
Tisza István miniszterelnök meggyilkoltatása, Habsburg 
IV. Károly uralkodói alkalmatlansága, az „őszirózsás” 
forradalom Károlyi Mihálya, aki kül- és belpolitikai hozzá 
nem értésével egészen az ostobaságig jutott el. Az idő 
előtt lefegyverzett hadsereg, a magára hagyatott ország 
kiszolgáltatottsága, a szovjet módra létrehozott Kun Béla-i 
Tanácsköztársaság egyre volt jó, hogy fölkorbácsolja az 
antant hatalmak szovjet fóbiáját és példát statuáló kedvét. 

Nem Európán múlott, hogy mégsem haltunk bele. Nem 
a magukat a fejlettség és szabadság megtestesítőinek 
tartó nagy nyugati hatalmak érdeme, hogy Magyar-
ország kikeveredett a neki szánt sírgödörből! Annak 
köszönhető, hogy a veszteség és az érte érzett fájdalom 
összefogásra késztette a nemzetet! A kín dacra sarkallta, 
összekovácsolt minden magyart. Nem belesüllyedtek a 
fájdalomba, hanem hittek, és akarták a feltámadást, az 
életet! Kiváló emberekből összeállított, határozott, erős 
kormány irányításával 23 év alatt újjá épült az a Magyar-
ország, ami mai is példaértékű lehet előttünk! 

„Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig 
gondoljunk reá!” – írta Juhász Gyula fájdalmas, keserű 
Trianon versében. 

Sokáig nem beszéltünk róla, de már itt az ideje! 

10 éve, hogy június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja 
is! Ami arról kell, hogy szóljon: magyarokként itthon 
és szerte mindenfelé csak együtt, egymással összefogva, 

egymást megértve, segítve és szeretve marad-
hatunk meg abban a világban, ami napról 
napra változik, bonyolult, olykor kíméletlen, 
ahol csak magunkra, az akaratunkra, a ki-
tartásunkra számíthatunk! 

„Szeressük egymást, mert úgy áld a sors,
Nemzetrontó viszályokra most az ér rá
Ki vak, vagy önző, s aljas, céda, korcs.
Élő hit eddze már a gyermeket,
Tegye szívét lánggá, karját acéllá,
S fölkel a Nap megint a hegy megett!”
Vargha Gyula: Ébresztő 

Durkó Éva FJE 
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Nagycsaládosok Egyesülete hírei
Az elmúlt két hónapra tervezett 
programjainkat a „COVID” telje-
sen befagyasztotta. Így nem tudtunk 
kínáló süteményeket készíteni a 
tojásfa állítási ünnepségre, el kellett 
halasztanunk a kecskeméti fürdő-
zést. Ezen programok lemondása 
is érzékenyen érintette Egyesüle-
tünket, de a teljesen leszervezett 
Gyermeknapi rendezvényünk elma-
radása szomorított el a legjobban. 
Ezt a rendezvényt az Önkormányzat 
anyagi támogatásával nemcsak az 
Egyesületünk gyermekeinek ter-

veztük, hanem nagyközségünk apró 
lakóinak is. Reménykedjünk ben-
ne, hogy jövőre nem lesz akadálya, 
hogy méltó módon meg tudjuk ün-
nepelni együtt ezt a gyermekeink 
és a mi számunkra is jeles napot. 

Az Egyesület gyermekeinek arcára 
azért sikerült egy kis örömet csalni, 
hiszen nekik sem volt könnyű ez az 
elmúlt időszak. Az Élelmiszerbank-
kal két éve kötöttem Együttmű-
ködési Szerződést, tőlük kaptunk 
ebben a családoknak nem könnyű 

helyzetben füstölt sonkát, gyü-
mölcsöket, retket, paradicsomot. 
Gyermeknapra sikeresen pályáz-
tam náluk édességcsomagra, így 
48 tagcsaládunk gyermekeinek is 
jutott egy kis boldogsághormon. 

A mellékelt képeken láthatjuk az 
örömet az arcukon. Nincs is annál 
nagyobb öröm a szülők számára, 
mint gyermekeik boldogsága. 

Oláh Istvánné elnök 

ÚJRA A TEMPLOMBAN!
Kereken tíz vasárnap múlt el úgy, hogy csak otthonunk-
ban, a televízióból vagy az internetről hallhattuk az Isten 
élő üzenetét. Elmaradtak az áldott hétközi rendezvények: 
a bibliaórák, az ima esték, a házi istentiszteletek. Sőt a 
húsvétot is szűk családi körben ünnepeltük meg, idehaza 
vettünk rendhagyó módon úrvacsorát is. 

Hála a mi gondviselő Istenünknek és az emberek fe-
gyelmezettségének, a járványveszély levonulóban van, 
így egyre több enyhítő intézkedés léphet életbe. Ezek 
egyike, hogy a templomok is megnyithatták kapuikat a 
hívek előtt. Bizonyos előírásokat megtartva pünkösdkor 
már együtt ünnepelhettünk a gyülekezettel az Isten házá-
ban. Kötelező a szájmaszk viselete, az előírt távolságok 
betartása, valamint a kézfertőtlenítés. Ez utóbbit szol-
gálja az a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő, amit a 
Délpesti Egyházmegye ajándékozott gyülekezetünknek. 

Még élnek bennünk a fenntartások, de vasárnapról va-
sárnapra egyre nagyobb létszámmal jelenünk meg az 

istentiszteleteken. Olyan jó együtt indítani az énekkel: 
Én Uram, Istenem, vigyázz ránk! És olyan jó a végén 
együtt imádkozni nemzetünkért: Isten, áldd meg a ma-
gyart! És persze, olyan jó együtt hallgatni az Igét, együtt 
áldani, dicsőíteni drága énekeinkkel az Istent! 

Újra indultak a csütörtök esti bibliaórák is, és, aminek 
különösen nagyon örülünk, folytatódnak a kátéórák. Így 
nem marad el a koronavírus-veszély miatt az időben 
kissé kitolódott konfirmáció sem. Fiataljaink lelkesen 
készülnek, hisz június 13-án vizsgáznak és 14-én konfir-
málnak. Imáinkkal támogatjuk őket. 

Nagyon nehéz időszakot kellett megélnünk, de nem 
voltunk, nem vagyunk egyedül. A legnagyobb hatalom, 
a teremtő Isten van velünk, akié az ország, a hatalom 
és a dicsőség mind örökké. 

Kádár Rozália gyülekezeti tag
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Újabb udvari játék...
A Magyar Falu Program keretein belül az óvodaud-
var fejlesztési pályázat által számos udvari játékkal 
bővült az eszközállományunk, és a zsibongónk 
helyett egy korszerű új építmény ad lehetőséget a 
szabad levegőn tartandó foglalkozásoknak.
Mindezeken kívül a tavalyi és az idei nevelési év-
ben megrendezett Tökfesztivál bevételéből egy 
kéttornyú csúszdás várat szereztünk be 900.000-Ft 
értékben.
A szülők támogatása nélkül ez nem valósulhatott 
volna meg, ezúton is köszönet illeti önöket! 

…”Korona”…
„Szeretet korona” elismerő címet adományoztunk minden 
gyermeknek, szülőnek és óvónőnek, aki a felsőpakonyi Me-
sevár Óvodába jár.
Fantasztikus az az együttműködés, lelkesedés, egymás iránti 
figyelem és szeretet, amely ezeket a nehéz időket átjárja. Én 
nem is gondoltam volna, hogy ennyire hiányzunk egymásnak! 
Hogy miért? Mert a dolgos hétköznapokon néha-néha vannak 
nézetkülönbségeink. Van olyan kisgyermek is, aki inkább 
szeretne otthon maradni, lazítani.
Az óvónénik is elfáradnak olykor-olykor, főként abban, hogy 
sokkal kevesebb a nevelői létszám, mint amennyinek lennie 
kellene. De most, ebben a helyzetben, ki törődik ezzel? A 
dolgok átértékelődtek. Árvák, szárnyaszegettek vagyunk, 
pedig egymás nélkül, – óvónő-gyermek-szülő – nem tudunk 
létezni. Ahogy telik az idő, mindannyian egyre nehezebben 
viseljük egymás hiányát.
Az óvónők sohasem adják fel. A kötelező digitális távoktatás 
anyagának elküldésén felül töretlenül építik, fenntartják, tovább 
mélyítik a kapcsolatokat gyerekekkel, szülőkkel egyaránt.
Mindegyikük másként, ki-ki a saját egyénisége szerint. (Én 
már azon aggodalmaskodtam, hogy ennyi kényszerszünet után 
kezdhetjük a beszoktatást elölről.)
A Neszepisze csoport óvónője F. Anita azon felül, hogy küldi a 
szülőknek és gyermekeknek a megoldásra váró játékos felada-
tokat, fogadja és dicséri, értékeli azokat, gondolt egy nagyot:
meglepetést készített a gyerekeknek és szülőknek egyaránt. 
Egy egyszerű játékot barkácsolt. Ezt mi ketten elvittük minden 

gyermekünknek és némi édesség kíséretében átadtuk nekik 
kint, a kapu előtt.
Az eredmény kézzel fogható, szívet - lelket melengető, köny-
nyeket előcsalogató volt. Nem maga az ajándék! Az egymásra 
találás, a várva várt találkozás pillanata átélésének érzése,  
a szeretett személyek látása.
Mindemellett nagyon nehéz is volt ez a pár másodperc. Mind-
nyájan tudtuk, hogy nem ölelhetjük meg egymást, ahogy 
szeretnénk, a puszi fel sem merülhet.
Tisztes távolból ugyan, de nagyon-nagyon szerettük egymást!
Ez rendkívül megható volt. (Sírás szorongatta a torkunkat)
Néhány percben összesűrítve elmesélték, mivel töltik a min-
dennapokat úgy, hogy mindenki jól érezze magát.
Például K. N. édesanyja mindennap biciklizik a két fiával. 
Minden sarkon megállnak, szétnéznek, betartva a közlekedés 
szabályait. Anyukájuk szavakat mond nekik, amelyeket szó-
tagonként eltapsolnak. Nagyon élvezik.
M. M.-éknál az egész család visszament az időben az ős-
korig, ami valójában iskolai tananyag. Kőbaltát gyártottak, 
tüzet csiholtak, vadakat ejtettek, sátrat építettek napokon át 
és mindannyian nagyon élvezték.
Mások együtt rajzoltak, a művekből házi kiállítást rendeztek.
Minden család sokat mesélt könyvből és könyv nélkül, sőt saját 
élményeiről, gyerekkoráról is. Nagyon büszkék vagyunk rájuk.
Másutt elmondták, hogy a gyerekek azt szeretik nézni, amit 
Anita óvó néni mesél. Kolléganőnk mindenkinek elküldte 
interneten a Májusi mese című mesét, ahogy ő meséli.
Így nemcsak hallhatják, ahogy gyönyörűen mesél, hanem 
láthatják is a szeretett, kedves személyt.
Legeslegjobban talán a tanyán élők örültek nekünk, akik 
még elzártabb környezetben élnek. Nekünk ez a találkozás 
szívet-lelket melengető és gyönyörködtető volt, amelyet so-
hasem felejtünk.
A látogatásból hazatérve felidéztük külön-külön mindenki 
beszámolóját, reakcióját. A lelkünkkel és a szívünkkel átöleltük 
őket, és képzeletben feltettük gyermekeink és egymás fejére a 
„SZERETET vírus tündöklő Koronáját ” , mert mindannyian 
ezzel fertőződtünk meg.
Mivel a távolságtartás még mindig kötelező, elárulom, hogy 
miről lehet felismerni ezek viselőjét: messziről csillog a sze-
mük, és mindig mosolyognak. 

Bánki Erzsébet 
óvó néni 

Fotókiállítás
A Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda  
50 éves jubileumi ünnepségére kerül sor ősszel.
Többek között fotókiállítást rendezünk az elmúlt  

50 év eseményeiből.
Kérem önöket, akinek birtokában vannak régi fotók, 

az a mesevar.ovoda@felsopakony.hu email címre 
sziveskedjék eljuttatni.

Köszönettel:
Gelsiné Zsurka Zsuzsa 
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Darumadár Nyugdíjas Egyesület
márciusi, áprilisi, májusi „beszámolója"

(Ez nagyon könnyű, vagy nagyon nehéz lesz!?) 
Március 5-én az operett bérleteseknek csodálatos élményben 
volt része. Láttuk a Menyasszonytánc c. darabot.

Március 8-án az opera bérletesek láthatták a szintén csodá-
latos Laurencia c. balettet.
… azután jött a „se kép, se hang”!?
Első érzés: Szinte mindennek VÉGE?! (Hiába vagyunk a 
település „öregjei”, mi is álltunk tanácstalanul. Ilyen a mi 
életünkben sem volt! Volt háború, forradalom… de ez más 
volt. - Most mi legyen? Hogyan tudunk segíteni gyerme-
keinknek, unokáinknak, dédunokáinknak?… Hát sehogy! 
„Megfordult hirtelen a világ. Mi kerültünk ellenőrzés alá!”
- Ki ne menj, anyukám, apukám! Majd mi megvesszük, 
majd mi behozzuk! Nézd, varrtam neked is maszkot! Vi-
gyázzatok magatokra! Ti vagytok nagy veszélyben!… Még 
nekem is idő kellett, mire rájöttem: szinte én lettem az Ő 
gyermekük! Fantasztikus érzés volt! Hát még az, amikor tár-

egyedülálló nyugdíjashoz! „Mit hozzak a boltból…?” - és 
ez nem egyszer történt.

településen kívül vagy belül sokat segítettek nekünk.
És ne feledjük, az önkormányzattól kaptunk maszkot is. 
Köszönjük!
Siska Kati nyugdíjas tagtársunk még maszkokat is varrt, 
melyeket a Frankó Csemegében ingyen lehetett kapni, 
amíg jutott.
Mikor végre én mehettem 9-től 12-óráig intézni az ügyeket 
(posta, gyógyszertár, boltok, stb.), az egyetem beindította 

én pakonyi ügyeimet intézte.
Nagyon pozitív tapasztalatokkal térhettem haza. Kedvesek, 
szolgálatkészek voltak mindenütt!

Köszönjük! Köszönjük a „felhőbe” írt gyógyszereket Dr. 
Borély István orvosunknak. És köszönet ismerősnek, is-
meretlennek, de legfőképpen leányainknak, menyeinknek, 

-
désért, a féltésért. Hála a jó Istennek, jól imádkoztunk, a 
településünket megkímélte ez a szörnyű kór. 

Két volt nyugdíjas tagunktól kellett ez idő alatt elbúcsúzni: 
Böginé Katika és Jurászik Sándor. A karantén utáni első 
nyugdíjas klub találkozóján értük égett a gyertya. Nyu-
godjanak békében. Vígasztalást kívánunk a családjuknak. 

Június 4-én végre volt vezetőségi, énekkar, klub, és töb-
ben elmentek az ünnepségre is. 100 éve volt TRIANON.  
A klubon belül is megemlékeztünk róla. Nyári Gábor ol-
vasott fel nagyon szép verseket.
Azért még annyit a klub „elejéről”, olyan volt a találko-
zás, mint régen látott nagyon kedves rokonokkal. Szívet 
melengető érzés volt. Mag Kálmán tangóharmónikázott 
nekünk. (Szóval úgy éreztem: újra a helyemen vagyok!) 
Annyi kis szomorúság talán: néhányunknak az István, a 
király c. operabérleti előadás elmaradt. (Lehet, hogy pótolják 
majd, ha tudják.) 

Köszönöm, hogy elolvasták írásomat, még egyszer ezer 
köszönet mindenkinek, aki segített akár csak egy idős 
embernek is. 

Reménykedve várjuk a „jobb” időket! 

Sok szeretettel:
Lőrentei Erzsébet, a nyugdíjas klub elnöke 

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN
Gáspárné Nyári Melinda vagyok. A Magyar Jógaakadémián 
végeztem, mint jógaoktató. Felsőpakonyon oktatom a jógát 
három éve.
Azért írok itt és most, mert elérkezettnek láttam, hogy írjak 
saját tapasztalataimról, hogy mit is jelent számomra a jóga. 
Miért fontos mindennapi életemben, és miért lehet fontos 
esetleg az olvasó mindennapi életében.
Először is a jóga jelentésével kezdeném. A jóga a testi, lelki, 
szellemi egységet jelenti. Vallástól mentes, mindenki úgy 
éli meg a gyakorlatok által a tisztulás élményét, ahogyan a 
gyakorló az aktuális fejlődési szintjén tart. Tehát a megé-
lés egy fontos dolog. Hogyan is éljük meg az életben a 
pillanatokat. A pillanatok megélésében rejlik az, aki vagy. 
Nem mindegy, hogy hogyan éljük meg a pillanatokat. 
Meg lehet élni gyönyör pillanatokat és meg lehet élni fáj-
dalmas pillanatokat. Ezek a pillanatok az életünk részei, 
ami fejlődést hozhat az életünkben. Ezért nem mindegy, 

hogy hogyan raktározódik el bennünk egy-egy pillanat. 
Azért is kezdtem el a jógaakadémiát, hogy fejlődjem, hogy 
megértsem önmagamat, egy fordulópont volt az életemben. 
Miért is fontos, hogy gyakoroljuk a jógát? Az életünk so-
rán sok minden ér, de nem mindegy, hogy hogyan is éljük 
meg azt. Megtanulni megfelelően lélegezni. A lélegzés 
az életet jelenti, hisz ha nem lélegzünk, akkor nem élünk. 
Egy tanulmány azt mondja, hogy egy teknősbéka egy perc 
alatt négyszer lélegzik, az ember egy perc alatt 16-20-at 
lélegzik átlagban. A teknősök átlag életkora 200 év, egy 
ember életkora átlagban 75 életév. Tehát minél lassabban 
lélegzel, annál tovább élsz. Minél lassabban lélegzel, annál 
több időd van átgondolni cselekedeteidet. Minél lassabban 
lélegzel, annál biztosabb vagy döntéseidben. A megfelelő 
jógagyakorlással és légzéssel megtanuljuk, hogyan is kell 
kivitelezni a gyakorlatokat. A rendszeres gyakorlással az 
életben a pillanatok megélése igazi élmény és boldogság 
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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.

lesz, ami a lelki békével párosul. A mindennapi életben egy 
segédeszköz a jóga. Segít abban, hogy megtanuld az életet élni. 
A mindennapos rohanás a szervezetnek nem tesz jót. A rohanás 
és a felhalmozódott teendő feszültséget és szorongást generál, 
ami mindenre kihat. Kihat a munkánkra, családi életünkre 

generál, ami testi fájdalmakat okoz és a végén megbetegít.  
A jógagyakorlatokkal és a megfelelő légzéssel mindez legyőz-
hető vagy megelőzhető.
A jóga mindennapos gyakorlása segített abban, hogy meg-
találjam miértekre a választ. Sokkal rugalmasabban veszem 
az akadályokat, nem görcsölök rá dolgokra, mint azelőtt.  
A jóga rendszeres gyakorlása megtanított az elfogadásra és 
az elengedésre, ezáltal a pillanatokat megélem, ami elősegíti 
a miértekre a választ.
Saját tapasztalataimmal segítem a gyakorlóimat mindebben. 
Az élet egy folyamatos tanulás, és tanulás révén ismerhetjük 
fel saját értékeinket, az élet értékét.
Köszönöm, hogy elolvastad cikkemet. Kívánom, hogy meg-
találd az életben mindazt, ami közelebb visz önmagadhoz, 
hogy önmagadra találj. 

Gáspárné Nyári Melinda 
minősített jógaoktató
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Véget ért a szezon!
Az MLSZ döntése értelmében a 2019/20-as szezon véget ért! 
Egy olyan szezonról van szó, amelyben felnőtt csapatunk, mint 
listavezető, várta hétről hétre meccseit VERETLENÜL maga 
mögött hagyva egy fél szezont. A legtöbb rúgott és legkeve-
sebb kapott gól is a csapat nevéhez fűződik. Sokan fejben már 
a mondhatni újabb aranyéremről szövögettek álmokat, aztán 
jött a STOP!
Ez a STOP, mint kiderült, a végét jelentette szinte mindennek, 
hiszen a maradék mérkőzés nem kerül lejátszásra, ezáltal 
helyezettek sem lesznek, tehát a bajnoki arany is csak álom 
marad egyelőre.
A pálya március közepe óta üres, hisz ekkor játszott utoljára 
a csapat mérkőzést! 

Nincs más hátra, mint előre! 
Azt, hogy melyik osztályba, mikor, milyen kerettel, hogyan 
kezdjük meg a jövő évet, csak találgatni lehet. De egy biztos!!! 
Mind a csapat, mind a szurkolók ugyanolyan elánnal vágnak 
bele a következő szezonba, ahogy abbahagyták, legyen szó 
bármely osztályról! 
Ebben a vírusos időszakban sem tétlenkedett az egyesület, 
hiszen a hazai lelátó régóta várt befedését sikerült abszolválni. 
Így már esőben sem kell a büfé mellől, vagy éppen esernyővel 
a kezünkben, meccset nézni.
Edzőnkkel, Megyesi Lászlóval egy sportlap készített interjút 
a szünet alatt, ezt pedig változtatás nélkül olvashatjuk a kö-
vetkező sorokban:

„Nem sok szép emlék marad meg erről az évadról”
A Felsőpakony edzője, Megyesi László, szomorú lenne, 
ha nem a „megye-egyben” folytatnák, a csapatát így is 
bajnoknak tartja.
Ha folytatódik a bajnokság, még a dobogóról is lecsúsztak 
volna. Megdöbbentő, markáns vélemény a Felsőpakonyról, 
amely nem vitás, pocsékul nyitotta a tavaszt, csakhogy 
Megyesi László alakulata brilliáns őszt produkált. Csapó 
András és társai nemhogy veretlenül, hanem mindössze 
két pont veszteséggel zárt félszezonon jutottak túl 2019-
ben, ami egyedülálló teljesítménynek számít még a magyar 
labdarúgás ötödik vonalában is. A mindössze nyolc kapott 
találat ugyanolyan tiszteletet parancsoló statisztikai adat, 
mint a hatvanöt szerzett gól. A döcögősen, kacskaringókkal 
induló második etapját azonban már nem egyengethette 
ki a társulat, lévén a koronavírus-járvány közbelépett, 
amelynek köszönhetően idő előtt értek véget a pontva-
dászatok. Így történhetett, hogy a Pest megyei II. osztály 
Déli csoportját magabiztosan vezető Felsőpakony nem 
bajnokként, csupán első helyezettként zárta a magunk 
mögött hagyott évadot.

– Mit szól hozzá?
– Valahol szomorú tény, mert nem így szerettük volna mi 
sem befejezni a szezont, de rajtunk kívülálló okokból alakult 
így – mondta a Pest megyei II. osztály Déli csoportjának 
első helyén záró Felsőpakony 38 éves edzője, 
Megyesi László, aki labdarúgóként megfordult Soroksáron, 
az Ercsi Kinizsiben, Dömsödön, Szigetszentmártonban 
és Dunavarsányban. – Nehéz időszak ez sportolónak, 
edzőnek és szurkolónak egyaránt, aki ebben a sportágban 
valamilyen formában munkát vállal vagy bármilyen módon 
részt vesz. Nem ezt vártuk.

– Ha már így alakult, ön is úgy határozott volna, ahogy 
végül az MLSZ döntött?
– Mindenképpen lefújtam volna a pontvadászatot, mert nem 
várható el egy amatőr sportolótól, hogy a nyárba nyúlóan 
folytassa a bajnokságot, és szerda-szombat ritmusban 
játsszon le egy hónap alatt tizenegy meccset. Amit én 
némiképp máshogy csináltam volna – nyilván valahol a 
saját oldalunkról megközelítve a dolgot –, akik eddig ve-
zettük a táblázatot, azt mindenképpen feljuttattam volna, 
de nem csupán magunk miatt. Magasabb osztályokban, 
ugye, ilyen döntés született. Ránk ez még nem igaz, bár 
bízunk abban, hogy mégis feljebb léphetünk.

– Amennyiben mégis az az opció lépne életbe, hogy a 
Felsőpakony marad ott, ahol van, mit érezne?
– Szerintem nyilatkozhatok a játékosaim nevében is: na-
gyon szomorúak lennénk, hiszen két éve egyszer már 
megnyertük a megyei II. osztály Déli csoportját, majd 
egy ligával feljebb – fogalmazzunk úgy, hogy kérdéses 
végjátékban- éppen kiestünk. Most hat ponttal vezettük a 
bajnokságot, és azt gondolom, nem kell ahhoz nagyképű-
nek lenni, hogy kijelentsem, nagy valószínűséggel meg is 
nyertük volna. Ha ezúttal nem juthatunk fel, harmadszor 
futhatnánk neki a „megye-kettőnek”, ami nyilván már nem 
akkora motiváció sem a játékosoknak, sem nekem.

– Egyébiránt minden adott lenne ahhoz, hogy a Felsőpa-
kony ismét „megye-egyesnek” vallhassa magát?
– Azt gondolom, ez tavaly is így volt, sőt, ha a Pest megyei 
élvonal táblázatára nézünk, szerintem vannak olyan csa-
patok, amelyek kevésbé alkalmasak a megyei I. osztályra, 
mint mi, úgyhogy igen, minden adott ahhoz, hogy odake-
rüljünk. Az már más kérdés, miként tudnánk stabilizálni 
a helyzetünket, mert nem szeretnénk minden évben a 
kiesés ellen küzdeni.

– Várható, hogy előbb vagy utóbb a koronavírus-járvány 
„hozományaként” némileg átrendeződik a futballtérkép, és 
ahol eddig „habzsi-dőzsi” volt, ott csak zsíros kenyér jut 
majd lila hagymával. Az egyesületet anyagilag érinthetik 
negatívan az elmúlt hetek, hónapok eseményei?
– Nem titok, hogy egyeztettem a polgármester úrral, klu-
bunk elnökével, Nagy Jánossal, aki azt az információt adta, 
hogy bár a mi klubunk nem tartozik a magas költségvetésű 
klubok közé, de azt tartani szeretnénk, amit eddig ígértünk 
és teljesítettünk bárkinek. Sőt, azt gondolom, nagyon jó 
helyzetben vagyunk, mert, ugye, nálunk a csapat magja 
helyi kötődésű, esetleg már játszott az ifjúságiaknál is, 
éppen ezért azt nem tartom valószínűnek, hogy valaki 
két faluval vagy várossal arrébb fog elmenni, mert ez a 
helyzet adódott. Azt hiszem, azok az egyesületek lesz-
nek nagyobb bajban, amelyeknél sok olyan játékos van, 
akiknek nincs kötődése az adott gárdához. Úgy érzem, a 
mi állományunk stabilan megmaradhat, ráadásul nálunk 
a költségvetés valóban sosem volt elrugaszkodott, ami 
tartható lesz a jövőben is.
– Provokálni végképp nem akarom, mégis, előfordulhat, 
hogy ha a ’Pakony nem állhat rajthoz a Pest megyei I. osz-
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tály 2020/2021-es szezonjában, akkor sem labdarúgó, sem 
tréner nem marad? Vagy ez így túl sarkos megfogalmazás?
– Igen, az, hiszen nem tartom valószínűnek, hogy nagy 
változás lenne, bár nyilván ezt május közepén még nem 
merném teljes bizonyossággal kijelenteni, de azt való-
színűsítem, hogy nyolcvan-kilencven százalékban ez a 
csapat együtt marad, bármilyen döntés is születik. Magam 
is egyelőre Felsőpakonyban tervezem a jövőmet, de egyér-
telmű, hogy most még nehéz biztosat mondani. Maximum, 
ami probléma lehetne, az a motiváció fenntartása, de ez 
talán érthető a fentebb elmondottak alapján.

– Az is, hogy a csapatok, a közösségek immár csoportosan 
tréningezhetnek, értelemszerűen óvatosan, nagy odafi-
gyeléssel, és persze, minden egészségügyi óvintézkedést 
betartva. Felsőpakonyban miként határoztak, kinyitják a 
sporttelep kapuját?
– Mi már nem edzünk. Volt egy gyűlésünk, amelyre ösz-
szehívtuk a játékosokat, és ezt megelőzően dőlt el, hogy 
befejezettnek nyilvánították a bajnokságokat. Úgy döntöt-
tem, hogy ennek a heti három edzésnek nincs akkora je-
lentősége, mert úgyis egy egyhónapos szünet következne, 
így kis túlzással, kezdhetnénk mindent elölről. Folytatjuk 
az online gyakorlatokat, amelyek erősítésekből állnak, 
továbbá kaptak anyagokat a játékosok, akik így edzenek  
június elejéig. Azt tervezzük, hogy három héttel korábban 
kezdjük el a felkészülést, viszont akkor már remélhetőleg 
nem kiscsoportokban és nem olyan óvintézkedésekkel, 
amelyekkel nem lehet élvezni az edzést, és nem tudunk 
jóízűen játszani a gyakorlás végén. A régi körülmények 
között szeretnénk elkezdeni az alapozó munkát, amikor 
mindent lehetett, és nem volt semmilyen előírás, hogy mit 
tartsanak be a játékosok, illetve az edzők.

– A labdarúgói azt feltétlenül betartották, hogy így 
vagy úgy, de az élen zártak. Amennyiben értékelnie 
kellene a tizenkilenc fordulót, miként vélekedne? 
Vagy inkább azt mondja, a tavasz úgy alakult, ahogy, 
az őszi idény meg önmagáért beszélt?
– Azt gondolom, sőt lesz is rá alkalom, mert bár 
még szervezés alatt van, ha sikerül, akkor ezt a 
csapatot is meg fogják ünnepelni ’Pakonyban. Mi 
több, még az is lehet, hogy egy nagyobb ívű nyári 
rendezvény lesz, attól függ persze, hogy mit fognak 
megengedni a körülmények. Az első tizenöt forduló 
alatt nem találtunk legyőzőre, amit már önmagában 
is megérdemelt bajnoki címnek lehetne nevezni, 
főleg úgy, hogy a közvetlen riválisainkat idegenben 
vertük meg. Az első néhány tavaszi játéknap való-
ban meglepetés volt számunkra is, de úgy érzem, 
kijöttünk volna a hullámvölgyből még akkor is, ha 
egyrészt a pályán győzelemmel, még ha nem is nagy 
különbségű diadallal, a Pereg elleni hazai 1–0-val 
zártuk a szezont; másrészt pedig egy hosszú sorozat 
alatt teljesen természetes, hogy előfordul negatív 
széria. A saját csapatomat – és ezt mondtam is a 
játékosoknak – bajnoknak tartom, úgy kezelem, 
hogy ezt megcsinálták, elérték, mert nagy-nagy 
munka volt ebben a kicsit több mint félévben. Ha 
valamit másként tettem volna, éppen ez lenne. Azaz 
díjaztam volna akár az utánpótlás-bajnokságokban, 
akár felnőtt szinten is azokat, akik az élen fejezték 
be a mostani csonka idényt. Nem sok szép emlék 
marad meg erről az évadról, ám nálunk az egyesü-
let fog arról gondoskodni, hogy valamiként mindez 
pótlásra kerüljön.

– Túltette már magát azon edzőként, illetve magánember-
ként, hogy hosszú ideig csak a legvégső esetben moz-
dulhatott ki, avagy átírhatta a saját hétköznapi életének 
a forgatókönyvét?
– Nyilván fegyelmezettséget kívánt, ám úgy vélem, a mun-
kám során eddig is betartottam azokat az intézkedéseket, 
amiket be kellett. Az persze furcsa volt, hogy úgymond 
rögtön a saját gyerekeim tanára is lettem egyben, ami már 
önmagában is nagy feladat. A laptopok, a tabletek és a 
telefonok bűvkörében zajlott a családi élet, de mindezek 
mellett néztem olyan futball tárgyú filmeket, sorozatokat, 
illetve egyéb szakmai munkákat, amelyekkel az érdeklő-
désemet fenntartottam. Meg aztán én is próbáltam többet 
tenni a saját egészségemért ebben az időszakban, ami 
viszont érdekes kihívás lehetett mindenkinek.

– Miután nem látjuk a jövőt, az is nagy kihívás lehet, mikor 
rajtolhat el a legkisebb egészségügyi kockázat mellett a 
következő bajnoki évad. Erről mi a véleménye?
– Ha elindul az új szezon, még az is benne van, hogy, 
legrosszabb esetben, zártkapus meccsek lesznek, ám 
szerintem már augusztusban pályára léphetnek a csapa-
tok. Nem tagadom, ugyanakkor nagyon szeretném, hogy 
már szurkolók előtt startolhatnának majd a bajnokságok, 
és persze velünk a Pest megyei I. osztály...

Ez volt tehát edzőnk, Megyesi László nyilatkozata.

A nyáron pedig egy újdonsággal találkozhatunk Pakonyon, 
hiszen megrendezésre kerül az I. Felsőpakonyi Foci Tábor, 
ennek pedig részleteit a fotón láthatják.
Hajrá Pakony! 

Barta Zoltán



KÖNYVTÁRI PROGRAMOK ÉS FELHÍVÁSOK
A felújítást követően 2020 áp-
rilisától új fejezet kezdődött 
volna a Szabó Magda Könyvár 
és Közösségi Ház életében, de 
a járványhelyzet mindezt meg-
hiúsította. Ugyan a könyvtár ál-
lományának rendezése még nem 
fejeződött be teljesen, de hama-
rosan új lendülettel, megújultan 
és nem utolsósorban szeretettel 
várunk vissza mindenkit. Addig is 
a háttérben folytattuk munkánkat 
és igyekeztünk különböző pályáza-
tokkal, régi fotógyűjtéssel felhívni 
a látogatóink, illetve olvasóink fi-
gyelmét. Tapasztalataink alapján a 

lakosság a körülményekhez képest lelkesen fogadta az 
alábbi ötleteinket:

- „Amikor a kövek összekapcsolják az embereket” :  
Az első ötletünk a kőkígyó volt, amit időközben kő-
lánccá neveztünk át, hiszen ez a „lánc” összekötött 
minket a nehéz időszakban is. Köszönjük a lelkes 
kavicsfestőknek a szép és színes alkotásokat, amiket 
továbbra is várunk a könyvtár előtti térköves területre.

- A Falunap alkalmával – ami jubileumi esemény is 
lesz – két kiállítást is szervezünk. Ezek anyagát a régi 
felsőpakonyi fotókból és a Szabó Magda portrékból 
állítjuk össze. Köszönjük a pályázatra beküldött al-
kotásokat és a fotókat. Továbbra is várjuk a képeket, 
portrékat!

- A lakosság lelkesedése minket is motivál, így foly-
tatjuk az ötletek sorát. A „Gyermekrajzból plüssjáték” 
című pályázatnak most csak a gyerekek fantáziája 
szabhat határt. Várjuk a lelkes játéktervezők műve-
it, a részleteket a plakáton olvashatjátok. A pályázat 
eredményhirdetését az október végi Halloween partira 
tervezzük.

- Május elején Májusfát állítottunk, amely eseményből 
a jövőben szeretnénk hagyományt teremteni. A fát a 
„Járd ki lábam” néptánc csoport fiútagjai állították fel 
a lányok számára. Miért is fontos ez a hagyomány?  
A májusfa a fiatalság, az újjászületés és a szerelem 
szimbóluma. Európa-szerte ismert szimbolikus jelkép, 
ami ,szerintünk, a mostani helyzetben még nagyobb 
jelentőséggel bír. Reméljük jövőre egy kis műsorral is 
ünnepelhetünk az állítás során. 

Reméljük hamarosan találkozunk akár a könyvtárban, 
akár a közösségi ház egyik rendezvényén! 

Juhász-Kiss Regina könyvtáros


