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 Karácsonyi Vásár, Gyertyagyújtás
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         Pákozdi hAngelika Kórus Karácsonyi Koncertje 
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Áldott karácsonyt kívánok!
Advent időszakát éljük! Közeleg 

szent ünnepünk, karácsony, amikor a 
sötétség helyébe lép a fény, és meg-
kezdődik a kikelet, az új élet. Ezt a 
misztériumot ünnepeljük a fényből 
jött Jézus születésével, aki megalkotta 
az emberek közötti szeretet és béke 
keresztényi kultúráját, ami egy ősi ke-
resztény gondolkodásból ered. A fény 
az éltető erő annak reményét hordoz-
za, hogy ez a kultúra minden lélekben 
gyökeret ver.

Mi, magyarok, lelkünkben hordoz-
zuk Jézus tanítását, ami egyben kul-
túránk alapja. Ennek része karácsony 
(ősidőkben kerecsen) ünnepe, ami a 
családok meghitt és bensőséges ünne-
pévé vált. Ebből az alkalomból kívánok 
mindenkinek áldott, békés, meghitt és 
szeretetben megélt ünnepeket. 

Kívánok az új esztendőre jobb és 
eredményesebb életet. Kívánom, hogy 
hazánk független és szabad maradjon 
azért, hogy minden honfitársunk a 
megkezdett fejlődésnek továbbra is 
részese lehessen.

A szent ünnep alkalmából kérek 
mindenkit, hogy gondoljunk egye-
dül maradt, vagy rossz körülmények 
között élő társainkra, és tegyük szá-
mukra is ünneppé karácsonyt. Ehhez 
alapítványunk a támogatni akarók ré-
szére rendelkezésre áll.

 
Milyen lehetőségek szerint 
működik önkormányzatunk

Az önkormányzatok működése – 
hasonlóan a háztartásokéhoz – a be-
vételek és kiadások összhangjáról, a 
mérleg folyamatos egyensúlyban tar-
tásáról, illetve az arra való törekvések-
ről szól.

Eszerint az önkormányzatnak el-
sősorban a jogszabályi előírásoknak 
eleget téve kötelezően ellátandó fel-
adatait, majd ezt követően – a lehető-
ségeihez képest – egyéb, önként vállalt 
feladatait kell végrehajtania szem előtt 
tartva azt, hogy előbb a működési felté-
teleket biztosítsa. A fejlesztési, felújítási 
feladatok ezután következhetnek csak.  

Az adott évben tervezett feladatok 
végrehajtásáról éves költségvetési ren-
deletében dönt a képviselő-testület. Ez 
azt jelenti, hogy az abban meghatáro-
zott feladatokra áll rendelkezésünkre 
bevételeinkből a fedezet. Ennél többet 
– legjobb szándékunk ellenére - nem 
tudunk költeni.

Év közben számos esetben fogal-
mazódnak meg a lakosság irányából 
olyan elvárások, amelyek részükről 
sürgős és azonnali beavatkozást vár-
nának el, és általában felújítási vagy 
fejlesztési igényt fogalmaznak meg, 
de sajnos azok végrehajtása rövid 
időn belül nem megvalósítható a fent 
említett okokból kifolyólag.

Az ilyenkor legtöbbször emlegetett, 
általam és hivatali munkatársaim által 
is érzékelt alapvető félreértés abban 
áll, hogy hogyan is kezeljük a befolyt 
adóbevételeket.

Ezért érzem itt az idejét néhány dolog 
– elsősorban pénzügyi szempontból 
történő – tisztázásának:

 y önkormányzatunk éves összes be-
vétele 5-600 millió forint körül ala-
kul, amelyből a helyben képződő 
bevételek 25%-ot, az egyéb, alapve-
tően központi támogatások 50%-ot 
tesznek ki

 y a helyben képződő bevételek kö-
zött az adóbevételek a teljes költ-
ségvetésünk 20%-át jelentik

 y egy ingatlanra vetítve a telek- és 
építményadók átlagos összege nem 
éri el a 24.000 Ft-ot. Ebben az átla-
gos értékben az ipari területekből és 
épületekből származó befizetések 
is benne vannak. Megállapítható te-
hát, hogy ez a mérték a tókörnyéki 
településekhez viszonyítva reális. 

A fenti összegeket figyelembe vé-
ve az egyik, és talán a leggyakrabban 
jelentkező probléma, az utak rende-
zésének kérdése során világosan lát-
ható, hogy annak megoldása okozza 
számunkra a legnagyobb problémát, 
hiszen elsősorban a település napi szin-
tű működési feltételeit szükséges biz-
tosítanunk, amelyet követően kerülhet 

csak sor a fejlesztési igények kielégíté-
sére.

Egy konkrét példát említve, csak a 
Honvéd utca rendbetétele az általam 
kért előzetes kalkuláció alapján csak-
nem 120 millió forint + ÁFA összeg 
lenne, amely településünk egy teljes 
évi adóbevételét jelentené.

A másik jelentős probléma forrása 
a közművek kiépítettsége, amelynek 
nagy részével végeztünk ugyan, azon-
ban még mindig vannak utcák, ahol 
közműveket kell kiépíteni. Ezzel együtt 
a most következő időszak kiemelt fel-
adata lesz útjaink fejlesztése. Ehhez 
azonban – ahogy a fenti példából is 
látható – jelentős összegű források-
ra lesz szükségünk annak érdekében, 
hogy azt meg tudjuk valósítani. Egyben 
látható az is, hogy ezt a feladatot saját 
erőnkből nagyon kis lépésekben tud-
nánk megoldani. 

Az utak, a közművek fejlesztésének 
ütemezését befolyásolja az is, hogy ne 
okozzunk indokolatlanul kárt az eddig 
megépített környezetünkben. Érthető 
és elfogadható elvárás az, hogy min-
denki szeretne rendezett környezetet 
lakhelye környékén, azonban kellő 
megértéssel belátható, hogy egyik nap-
ról, a másikra nem oldható meg min-
den elvárás. Azért dolgozunk, hogy 
ezeket az elvárásokat folyamatosan 
rendezzük, de például az utak fejlesz-
tése esetében racionális gondolkodás-
sal be lehet látni, milyen szempontokat 
indokolt mérlegelnünk:

 y Amennyiben utat építünk ki, az le-
gyen tartós, és hosszú távra bizto-
sítsa az érintett szakaszon a minő-
ségi igényeket.

POLGÁRMESTER 
TÁJÉKOZTATÓJA

Polgármester tájékoztatója
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 y A közművek kiépítése meg kell, 
hogy előzze az útburkolat kiépíté-
sét, mert ellenkező esetben vissza 
kell azt bontani, és újra kell az utat 
építeni. Ezt a dupla költséget indo-
kolt elkerülni. 

 y Ahol még nagyobb mértékű építke-
zések várhatóak, ott az anyagszál-
lítás miatt rendkívül nagy terhelést 
kapnak az útfelületek, így ezeken 
a helyeken ugyancsak a beépülést 
követően válik indokolttá végleges 
utak kiépítése.

Természetesen nem vitatom, hogy 
nagyon sok joggal elvárt és indokolt 
feladatot meg kell oldanunk. De azt 
csak a pénzügyi kereteink határán be-
lül tudjuk végrehajtani. Ezek pedig ma 
még minden igény megoldására nem 
elegendők. Ezen változtatni két meg-
oldással lehetne:
1. az adóinkat emeljük meg jelentős 

mértékben azonnal, vagy
2. a fejlődés üteméhez igazodva a be-

épülő iparterületből, valamint a lakó-
házas övezetből eredő többlet forrás 
fordítható a lemaradás behozására, a 
jogos igények megoldására.

Ez egyben azt is jelenti, hogy felelőt-
len ígéreteket – ahogy korábban sem 
– most sem teszek. Tisztán kell látnia 
mindenkinek, sajnos nem vagyunk 
abban a helyzetben, hogy egyik nap-
ról a másikra megoldjunk nagyobb 
forrásigényt jelentő feladatokat. Ter-
mészetesen folyamatosan dolgozunk 
azon, hogy a gyorsabb előrehaladás 
érdekében többlet forrásokat szerez-
zünk meg, azonban ennek is vannak 
korlátjai.

Ismerjük a megoldandó feladatain-
kat, tudjuk azok megoldását, a szüksé-
ges feltételekkel is tisztában vagyunk, 
azonban a körülményeink befolyásol-
ják azok végrehajtását. Ahogyan ed-
dig is, úgy a következő időszakban is 
meghatározott kereteken belül dolgo-
zunk, dolgozhatunk az Önök megértő 
támogatása mellett. 

Ami a jövőben változást eredmé-
nyezhet és jelentős lehetőségként áll 
előttünk az, hogy a kormány meg-
hirdeti a „Modern Falvak Fejlesztési 
Program”-ot amiben  forrást kíván biz-
tosítani az 5000 fő alatti települések 
fejlődése, a lemaradások pótlása ér-
dekében. Ehhez a lehetőséghez meg-
kezdjük a program kidolgozását, ami-

ben szeretném összefoglalni mindazon 
feladatainkat, amelyhez igényeljük az 
állam segítő támogatását. Remélem, a 
program lehetőséget ad számunkra az 
Önök igényeinek gyorsabb ütemben 
történő megoldására.

A fentiekben leírtakhoz, valamint a 
„Modern Falvak Program” részletei-
nek kidolgozásához várom a Tisztelt 
Lakosság, az Önök hozzászólásait, vé-
leményét és építő jellegű javaslatait. A 
programról készülő tervezetet vélemé-
nyezésére elektronikus úton lehetősé-
ge lesz mindenkinek.

Óvoda beruházás

A kivitelezési munkák erőltetett 
ütemben haladnak, hiszen a műszaki 
átadás határideje év végével aktuá-
lis. A szerződés szerint ezt követően 
még egy hónapja van a kivitelezőnek 
a hiánypótlások elvégzésére. Jelzem, 
hogy ez a protokoll az építés-szerelési 
munkáknál szokásos eljárás. 

Az részünkről is érzékelhető, hogy 
a mai anyag és kapacitás hiányos idő-
szak megnehezíti a kivitelező mun-
káját. Ezzel együtt a közbeszerzés 
kötöttségei behatárolják a teljesítés 
feltételeit, ami miatt a határidőt tarta-
ni szükséges. A szakági munkákra a 
kivitelezői kapacitás összeállt, viszont 
sűrű, egymásra halmozott szakági 
munkavégzéssel lesz lehetőség a szer-
ződés teljesítésére.

Az érintettek számára jelzem, hogy 
a kivitelezési feladatnak része az iskola 
épületéből kialakított óvodarészben 
a csatlakozás helyén egy átalakítási 
munka elvégzése, valamint most a 
Hősök terén működő konyhai beren-
dezések áttelepítése. Ezek elvégzése 
során átmeneti nehézségek lehetnek 
az intézmény működésében, amit át-
gondoltan és lehető legkisebb zökke-
nőkkel kezelnünk kell.

A kivitelezési munkák befejezését 
követően lesz lehetőségünk arra, hogy 
az intézményt berendezzük, átköltö-
zését biztosítsuk, és végre egy helyen 
működhessen az óvoda. Egyben a fej-
lesztéssel az iskolás gyermekeink étke-
zése is helyben megoldott lesz.

A kivitelezési munkák a pályázatban 
kalkulálthoz képest jelentős többlet 
forrást igényelnek. Ezért a fedezet 
biztosítása nagyon leterheli a pénz-
ügyi lehetőségeinket. Ennek kezelése 

érdekében a fejlesztés során jelent-
kező egyéb kiadásokat korlátoznunk 
szükséges, ami azt eredményezi, hogy 
a meglévő és használható berendezé-
seket áttelepítjük, és csak a legszüksé-
gesebb berendezési igénnyel bővítjük. 
Természetesen ezzel együtt jövő év-
ben a szükséges felszereléseket pénz-
ügyi lehetőségeink függvényében fo-
lyamatosan biztosítani fogjuk.

A kivitelezői megbízásban nem sze-
repelnek olyan feladatok, amelyek az 
intézmények teljes kiszolgálásához 
szükségesek. Ilyen még elvégzendő 
feladatok a parkolók kiépítése, az ud-
varok lekerítése és kialakítása, támfal 
építés, parkosítás. Ezeket a feladatokat 
a téli időszak után lesz lehetőségünk 
elvégeztetni.

A fejlesztés megvalósításának több-
let pénzügyi forrás igénye van a pályá-
zatban biztosított összeghez képest, 
aminek jelentős része az ÁFA befize-
tési kötelezettségünkből ered. Amikor 
a beruházás megindításáról döntöt-
tünk, abban az időszakban 11 telek 
értékesítésére volt szerződésünk, ami 
a fedezetet biztosította volna a meg-
valósításhoz. Ez a szerződés azonban 
a finanszírozó vállalkozás hibájából 
meghiúsult. Ebből alakult ki a kezelen-
dő helyzet.

Ennek a helyzetnek a kezelésére – 
állami kiegészítő forrás igénylése mel-
lett – megkezdtük egy újabb telekér-
tékesítési konstrukció előkészítését. 
Szeretnénk kihasználni azt a lehetősé-
get, ami a honvédség átszervezésével 
számunkra egy új esélyt ad telkeink 
értékesítésére. Ehhez egy korábban 
2012-ben a HM-el kötött megállapo-
dás adhat alapot. 

Ezzel a telekértékesítési konstruk-
cióval elérhetünk arra a szintre, hogy 
a terület beépülése felgyorsuljon, így 
belátható időn belül biztosítani tud-
nánk az ott élők rendezett és korszerű 
környezetének mielőbbi kialakulását.

Rendezési terv

Elkészült az új rendezési tervünk és 
helyi építési szabályzatunk. Ezzel pár-
huzamosan és hozzá igazítva pontosí-
tottuk a település arculati kézikönyvét.

A tervezési munka során a lakosság 
által jelzett kérelmeket is igyekez-
tünk beépíteni a tervbe. Azokban az 
esetekben, ami nem ütközött ágazati 
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szabályokba, magasabb szintű előírá-
sokba, mind figyelembe tudtuk venni. 
Azonban voltak olyan kérések is, ami-
ket sajnos rajtunk kívül eső okok miatt 
nem tudtunk beépíteni a tervbe. 

Tudni kell azt, hogy egy ilyen típusú 
tervezési munka hosszabb időt vesz 
igénybe, mivel sok szakhatóság közre-
működését jelenti. Az eljárás során két 
körben előzetes tervet készítünk, ami 
javaslataink ismeretében készült, majd 
a szakhatóságok véleménye alapján 
pontosított tervet egy új körben jóvá 
kell hagyniuk. Ez azt jelenti, hogy kö-
zel 30 szervezet véleményezi a tervet, 
előírja a rá vonatkozó előírásokat, amit 
figyelembe kell vennünk a terv végle-
ges kidolgozása során.

Ezek ismeretében kerül a terv a Te-
rületi Főépítész elé, aki ellenőrzi, hogy 
figyelembe lettek véve a szakhatósági 
előírások, megteszi saját szakmai ész-
revételeit, aminek ismeretében tudjuk 
véglegesíteni rendeletünket. Ez a fo-
lyamat fejeződött be most, és került 
jóváhagyásra a rendezési és szabályo-
zási tervünk.  

Sportpályánk szépül

A sportkör vezetőinek köszönhető-
en önkormányzatunk támogatásával 
újabb pályázati forrást nyert az egye-
sület, amiből további fejlesztéseket 
tudtunk megvalósítani a sportpályán-
kon. Elkészült egy korszerű lelátó, ké-
szültek új kispadok a csapatok részére, 
és egy eredményjelző is felszerelésre 
került.

Ezekkel a fejlesztésekkel tovább kor-
szerűsödött a pálya környezete, bizto-
sítva a magasabb szintű kiszolgálását 
a sport iránt érdeklődőknek. Elmond-
hatjuk azt, hogy a létesítmény névadó-
ja, Schultz Attila emlékéhez, emberi és 
sportolói teljesítményéhez méltó kör-
nyezet alakul ki a falu központjában.

Udvar és játszótér rendezése az 
iskolánál

Ahogy az előzőekben jeleztem, az 
óvoda és közétkeztetés fejlesztésé-
hez kapcsolódóan szükséges lesz a 
két intézményt szolgáló udvarok és 
játszóeszközök biztosítása. Az óvoda 
és iskola szülői közösségei a jelenleg 
rendelkezésre álló eszközökkel már 
most az építéssel párhuzamosan meg-

kezdték azok javítását, felújítását és 
fejlesztését.

Korábban példát mutatva számunk-
ra Reim Ramóna szervezett játszótér 
fejlesztésre közadakozást, amihez 
osztálytársaival a Kultúra Házában 
sikeres koncertet adtak. A közadako-
zásból befolyt támogatás a Pákozd-ért 
Alapítvány számláján lett elkülönít-
ve. Most hozzájárult ahhoz, hogy a 
közadakozásból befolyt 187.000,- Ft 
támogatás a szülői közösségek által 
elvégzett munkákra felhasználható le-
gyen. Reim Ramóna és barátai közös-
ségünkért tett önzetlen segítségének 
köszönhetően ekkora összeggel bő-
vült az elvégzett munka. 

Mindenkinek, a támogatóknak és 
aki tevékeny részese volt a munkának, 
közösségünk nevében köszönetet 
mondok. 

Egyben jelzem, hogy önkormány-
zatunk a következő évben - anyagi 
lehetőségeihez mérten - megvalósítja 
azokat a feladatokat, amelyek biztosít-
ják az intézmények korszerű és egy-
ben gyermekeink biztonságát jelentő 
feltételeit. Erről az intézményeink ve-
zetőivel már a nyár elején előzetesen 
megállapodtunk. A részletes igényeket 
tél folyamán egyeztetjük.   

Közös ünnepeinkről

Nemzetünk ünnepeit, megemlé-
kezéseit és egyéb rendezvényeinket 
közösségünk javára szervezzük. A 
kulturális szervezőnk, a kulturális cso-
portjaink, iskolánk és óvodánk dolgo-
zói, az ott szereplő gyermekeink min-
dent megtesznek annak érdekében, 
hogy rendezvényeink színvonalasra 
sikerüljenek. 

Bátorítok és kérek mindenkit, vegye-
nek részt rendezvényeinken. Erősítsük 

közösségünk összetartó erejét, ünne-
peink és megemlékezéseink szolgálják 
az itt élők kikapcsolódását, lelki feltöl-
tődését.

A Pákozdi Napok keretében ünnepi 
rendezvénnyel és fáklyás felvonulás-
sal emlékeztünk az 1848. szeptember 
29-i győztes csatára, ami falunk tör-
ténelmi múltja, és nemzetünk egyik 
legfényesebb eseménye. A magyarok 
szabadság iránti kiállásának szimbó-
luma. A megemlékezés színvonalát a 
Helyőrségi Zenekar közreműködése 
emelte.

Másnap a Katonai Emlékparkban 
központi ünnepi megemlékezés és azt 
követően kiváló rendezésben a szoká-
sos csata bemutató következett.

Az ünnep részeként idén is átadtuk 
az önkormányzat által alapított „Pá-
kozdért Diszokleveleket”, valamint a 
„Virágos Pákozdért” okleveleket.

Az iskolások közreműködésével a 
Történelmi Emlékparkunkban meg-
emlékeztünk az 1956. október 23-i 
eseményekről, amikor a Pesti Srácok 
vezetésével ismét kiállt hazánk sza-
badságunkért.

Most, advent minden hétvégéjén 
szervezünk programot, amivel a cso-
dálatos karácsony eljövetelére készü-
lünk. Ehhez kapcsolódóan szervezzük 
a „Falu Karácsonya” programot a Kul-
túra Házába, ahova szeretettel várunk 
minden érdeklődőt. Minden progra-
mot Önökért/Önöknek szervezzük! 

Az adventi programok megvalósítá-
sához, a hozzá illő környezet hangula-
tának megteremtéséhez sok segítsé-
get kapunk szülőktől, közösségünkért 
tenni akaró lakosok részéről, amiért 
köszönetet mondok.

Takács János
polgármester

Polgármester tájékoztatója

Meghívó!
 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 
közmeghallgatást tart 

2018. december 10-én, hétfőn 18:00 órai kezdettel 
a Kossuth Lajos Művelődési Házban.

Mindenkit tisztelettel várunk!

dr. Kömüves Hajnalka
 jegyző
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Pákozd Nagyközség Önkormányzatának  
nevében áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket  
és Boldog Új Évet kívánok!  
 
Ady Endre:  
Karácsony  

Harang csendül,  
Ének zendül,  
Messze zsong a hálaének  
Az én kedves kis falumban  
Karácsonykor  
Magába száll minden lélek.  

Minden ember  
Szeretettel  
Borul földre imádkozni,  
Az én kedves kis falumban  
A Messiás  
Boldogságot szokott hozni…. 
 
                                             Takács János  
                                             Polgármester 

A Nemeskócsag Általános Iskola hírei

A tanév már javában tart, színes prog-
ramok vannak már mögöttünk, és na-
gyon sok van még előttünk. Ezekről 
szeretnék némi ízelítőt adni.
Amit eddig sikerrel megvalósítottunk:

 y Tanévindítás: 179 gyermekkel indí-
tottuk az évet, mellettük 18 pedagó-
gus végzi lelkiismeretes munkáját.

 y Autómentes nap: nemcsak a ke-
rékpárral, gyalog, rollerrel, hanem 
Klusoczki Imre bácsi jóvoltából lo-
vaskocsival is lehetett iskolába jön-
ni. Szinte furcsa volt látni, hogy az 
iskola előtti parkolók kongtak az 
ürességtől. A 8. osztályosok forga-
lomszámláló felmérést végeztek a 
településen.

 y MDSZ nap, pákozdi napok: a szep-
tember végi sportnap megmozgatta 
az izgő-mozgó iskolásokat. A zenés 
bemelegítőt követően 2018 méter 
lefutásával indítottuk a napot, mely-
nek folytatása egy izgalmas akadály-
verseny volt a falu utcáiban, terein, 
az iskolában és a Bella-tó környékén.

 y Huszártalálkozó az iskolai könyv-
tárban.

 y Játszótér építés: az iskola külső ud-
varán lelkes apukákkal egy egész 
szombati napon azért dolgoztunk, 
hogy a kisdiákoknak legyen bizton-
ságos és játékra alkalmas udvaruk.

 y Hulladékgyűjtés: az akcióban kö-
zel 3,5 tonna papír gyűlt össze, va-
lamint az elektronikus hulladékok is 
megtelítették a szállító autót.

 y Népmese napja: az alsó tagozato-
sok ismert mesék feldolgozásával 
játékos vetélkedőt rendeztek.

 y Versenyek: a gárdonyi szépíró ver-
senyen Kozma Virág 2. osztályos ta-
nuló ért el 1. helyezést, a Bolyai ma-
tematika verseny megyei fordulóján 
a 6. osztályos Kósa Patrik, Németh 
Benedek, Tar Ákos Tamás és Unger 
Kristóf, azaz a Putnok FC csapat ért 
el IX. helyezést a hatvanhárom csa-
patból.

 y Megemlékezések: az aradi vérta-
núk és az 56-os forradalom tiszte-
letére megemlékező műsorokkal 
csatlakoztunk a település program-
jaihoz.

 y Minősítések: az iskolában három 
pedagógus, Gulyás Edit, Kerékné 
Fülöp Annamária és Molnárné Pat-
kós Katalin sikeres minősítésére ke-
rült sor októberben.

 y TÖK jó buli: az őszi szünet előtti 
utolsó napon vidám programokkal 
zártuk a tanév bevezető szakaszát.

Ami hamarosan vár ránk:
 y Túrabakancs program: a természet 
szeretetét, az egészséges életmó-
dot szeretnénk népszerűsíteni prog-
ramunkkal.

 y minden, ami Mikulás: futással, sor- 
és váltóversennyel, ajándékozással, 
műsorral várjuk a fehérszakállút.

 y gyertyagyújtások: az adventi idő-
szakban nemcsak az iskolában, de 
a nagyközséggel közösen is készü-
lünk az ünnepre.

Iskolánk mindennapjairól folyamatosan 
tájékozódhatnak a www.nemeskocsag.hu 
oldalon, vagy az iskola közösségi oldalán.

Molnár Péter
igazgató
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Magyar Honvédség 170. évében
A Katonai Emlékpark Pákozd – Nem-
zeti emlékhely hivatása, hogy bemu-
tassa a magyar honvédek küzdelmét 
az 1848. szeptember 29-i Pákozd- 
Pátka- Sukoró térségében megvívott 
csatától napjainkig.

Az idei évben emlékezünk az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc 170. 
évfordulójára, így Pákozdnak kiemelt 
szerep jutott az ünnepi eseményekben.
A Katonai Emlékpark Pákozd kialakítá-
sának története is ehhez a nevezetes 
dátumhoz kapcsolódik, amikor 1998. 
szeptember 29-én a 150. évfordulóra 
történő megemlékezés hozta felszínre 
az emlékhely helyzetét. Akkoriban na-
gyon mostoha körülmények uralkodtak 
az 1951-ben felépített obeliszk árnyé-
kában! Elhagyatottság, rendezetlenség 
és gazdátlanság jellemezte a helyzetet!
Dr. Gyuricza Béla országgyűlési képvi-
selő, a Honvédség és Társadalom Baráti 
Kör elnöke kezdeményezésére fogott 
össze sok szervezet, hogy megőrizze 
a pákozdi csata emlékhelyét az utó-
kornak, és egy tudatos fejlesztés ered-
ményeként kialakulhasson egy olyan 
emlékhely, amely célként fogalmazza 
meg az ifjúság hazafias nevelését. A fel-
hívást tett követte, aminek eredménye-
ként 2002-re felújításra került az egyko-
ri emlékhely, és megkezdte működését 
a Hazafiság Iskolája. A kezdeményezés 
sikerét látva 2007-ben döntöttek a fej-
lesztés mellett, ami egy új minőséget a 
Katonai Emlékpark Pákozd létrejöttét 
köszönheti.
A KEMPP, amelyet 2010 márciusában 
avattak, már nem csak a híres csatának 
bemutatására vállalkozik, hanem emlé-
ket állít a sorkatonaság történetének, 
a XX. század háborúinak, bemutatja 
1956-ot és a békefenntartásban szol-
gált magyar katonák helytállását is. Az 
emlékpark hamar népszerű lett, már az 
első évben közel 20 ezer fő fizető láto-
gatója volt, amivel kivívta a környeze-
te elismerését. Az Országgyűlés 2011 
novemberében döntött a nemzeti em-
lékhelyek felsorolásáról, amiben helyet 
kapott a Katonai Emlékpark Pákozd is. 
Örömünkre a parkon túl a Doni kápol-
na is védelem alá került, így a 2011. évi 
felújítást követően egy egységes Nem-

zeti Emlékhely jött létre.
A fejlődés azóta is folyamatos. A na-
pokban befejeződött 9. évadunk a 
legsikeresebb évünk volt! Több mint 
30 ezer fizető vendég tekintette meg 
a kiállításainkat és több mint 70 ezren 
keresték fel az Emlékparkot!
Pákozdnak neve országhatáron belül, 
és egyre nagyobb körben azon túl is 
ismert. A parkot felkereső ifjak sokasá-
ga viszi a hírt a látottakról településünk 
szépségeiről. Ma már két évtized ta-
pasztalatával a hátunk mögött büszkén 
mondhatjuk, hogy jól döntöttek eleink, 
amikor az emlékhely fejlesztéséről és 
az Emlékpark megépítéséről gondol-
koztak, beruháztak és működtetik azt!
A terveink is impozánsak, amit a Hon-
védelmi Minisztérium, mint főtulaj-
donos által elhatározott fejlesztések 
jeleznek a közeljövőben. Megújuló 
emlékparki épületek, folyamatosan fej-
lődő szolgáltatások és a fiatalok számá-

ra változatos és vonzó programok ké-
pezik a fő irányt. A parkban dolgozók 
többsége is Pákozdi, akiknek biztos és 
stabil munkahelye van.
Pákozd lakói is büszkék a parkra, amit a 
vendégeiknek is megmutatnak, miután 
a lakcímkártya felmutatásával 50%-os 
kedvezményre jogosultak, így tudjuk 
az örvendetesen emelkedő számukat.
De fontos a park, mint művelődési in-
tézmény is, kiállítások, koncertek, be-
mutatók ingyenes programjainak fon-
tos résztvevői a pákozdi látogatók. 
Itt kell köszönetet mondani azon Pá-
kozdiaknak, akik munkájukkal nagyon 
sokat tettek a park fejlődéséért, annak 
mai állapotáért, népszerűségéért! Név 
szerint is ki kell, emeljem Törzsök Ti-
bort és családját, Dr. S. Nagy Lászlót 
és nejét. Köszönjük a munkájukat!

Dr. Görög István
ügyvezető
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A diszkrimináció az élet számos te-
rületén felbukkanhat: munkahelyen, 
kikapcsolódás vagy akár a bevásárlás 
közben is. A sértettek ma már több 
jogorvoslati lehetőség közül választhat-
nak: a bírósági út mellett az Egyenlő 
Bánásmód Hatóság is rendelkezésre 
áll. Milyen szerepet tölt be a Hatóság a 
jogsértések szankcionálásában, illetve 
vajon mennyire gyakori a hatósági jog-
orvoslati út választása?

Az egyenjogúság gondolata nem a 
modern kor vívmánya, hanem komoly 
történeti múltra tekint vissza, a különb-
ségtételek és az ezzel szembeni fellé-
pések szinte az emberiség tudatával 
egyidősek. A különböző koroknak min-
dig megvolt az aktuális megoldási ja-
vaslata, miként kell kezelni a társadalmi 
egyenlőtlenségeket, ezek hol segítet-
tek, hol csak elmélyítették a szakadékot 
a polgárok között. A hosszú folyamatú 
szabályozás előterébe először a nők és 

férfiak közötti egyenlőtlenségek kerül-
tek, ezzel kapcsolatos törekvések már 
a 18. században is megjelentek, majd 
az Angliában kibontakozott szüfrazsett 
mozgalom indította meg az első valódi 
hullámait a női egyenjogúság gondola-
tának. 

Az egyenlőtlenségek kiküszöbölése, és 
kiváltképp a nők helyzete komoly fejlő-
désen ment keresztül, a folyamat azon-
ban még a nyugati demokráciákban 
sem tekinthető befejezettnek. A nemi 
alapú diszkrimináció mellett az idő 
múlásával egyre több védett tulajdon-
ság alapján történt sérelmet kezdtek a 
jog védelme alá helyezni, és ebben a 
napjainkig tartó harcban az egyik leg-
főbb fegyver ma Magyarországon az 
Egyenlő Bánásmód Hatóság.

Jelenleg hazánkban az egyenlő bánás-
mód kérdés több szinten szabályozott: 
nemzetközi egyezmények (például a 

New Yorkban 1965-ben aláírt faji meg-
különböztetés elleni egyezmény), uniós 
aktusok és belső jogszabályok révén. 
Már az Európai Gazdasági Közösséget 
megalapító Római szerződés 119. cik-
kében is az „egyenlő értékű munkáért 
járó egyenlő díjazáshoz” való jogként 
rögzítette az egyenlő bánásmód kö-
vetelményét, mely azóta is az Európai 
Unió alapelvei között található.
 
A legfontosabb belső jogforrásunk, az 
Alaptörvény a XV. cikkében deklarálja 
a törvény előtti egyenlőség elvét, va-
lamint a diszkrimináció tilalmát, misze-
rint hazánkban az alapvető jogokat az 
állam mindenkinek, bármely megkü-
lönböztetés nélkül biztosítja. Emellett 
a 2003. évi CXXV törvény (továbbiak-
ban: Ebktv.) foglalja magába az egyenlő 
bánásmód követelményénének részle-
tes szabályait, meghatározva az Egyen-
lő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: 
Hatóság) feladatait is.

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG 
 a diszkrimináció elleni küzdelem felemelkedése vagy bukása?

Forduljon a
Fejér megyei ügyfélszolgálatához, ha

neme,
életkora,

bőrszíne vagy nemzetisége,
vagyoni helyzete,

egészségi állapota, 
szexuális irányultsága, nemi identitása,

faji hovatartozása
vallási, vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve, 
fogyatékossága,
családi állapota, anyasága vagy apasága,

vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva
Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
Tel: 06 30/960-2657; email: eva.drszatmari@gmail.com

Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete 
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. 
Telefon: +36 20/562-9619 
2018.11.07. szerda 11:30-15:30 
2018.11.21. szerda 11:30-15:30
(bejárat a Sziget utcai iskolaudvar felőli oldalon)

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. 
Telefon: +36 30/380-7943 
2018.11.14. szerda 11:30-15:30

Bicske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
2060 Bicske, Hősök tere 4. 
Telefon: +36 22/565-464 
2018.11.29. csütörtök 11:30-15:30 

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD – MINDENKIT MEGILLET!

www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu – ww.facebook.com/egyenlo.banasmod.hatosag
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A pákozdi Csorda-kút… avagy „városi” legenda?
Pákozdi jó érzésű fiatalok úgy döntöt-
tek, hogy az egyik ingókövekhez tartó 
túraútvonalon található, sajnos lassan a 
feledés homályába merülő „Csorda”- 
kutat, és a tőle nem messze található, 
az út vándorának szóló intelemmel el-
látott „keresztet” nem hagyják az enyé-
szet útján elveszni. Erőt, energiát nem 
kímélve felújítják, és így megmentik az 
utókor számára. A kutat annak idején 
a 60-as évek környékén Csuti László és 
Lóth László építette birkanyájuk itatása 
céljából. A kút későbbi történetéhez saj-
nos szomorú események köthetők, ami 
úgy érzem, kegyeleti okok miatt is, hogy 
jobb, ha a feledés homályába vész. Min-
denesetre a kút eredeti állapotába tör-
ténő visszaállítása remek, és tiszteletre 
méltó gondolat. Három pákozdi lelkes 
fiatalt, név szerint Handler Attilát, a felújí-
tás megálmodóját és kitalálóját, Handler 
Editet Attila testvérét, és Róka Marcell ba-
rátjukat a hagyományok, a történelmi je-
lentőségű tárgyak tisztelete és megóvása 
vezérli, amikor kőműves lapátot, bozót-
vágót és ecsetet ragadnak. Fáradtságos 
munkával falaznak, fúrnak- faragnak, 
emléktáblát gyártanak, hogy teljes körű 

legyen a tájékoztatása az arra kirán-
dulóknak. A kereszt üzenetét szin-
tén eredeti szövegezéssel láthatjuk 
viszont a felújítás után. 
A megfelelő engedélyek beszer-
zése után a három jó barát, pár 
önkéntes segítségével, november 
17-én nekilátott a nemes feladat-
nak. Most csak az eredeti állapotában 
lévő kutat és keresztet tudjuk megmu-
tatni, mivel a felújítás a cikk keletkezése 

alatt kezdődött el. Folyamatát 
dokumentáljuk, a részleteket és 
a végeredményt a Pákozdi Hírek 
márciusi számában természete-
sen megmutatjuk!
A kútról egy régi fénykép ad be-
pillantást a régi időkbe, melyen 
egy pákozdi lakos Faragóné Er-
zsébet látható családjával, látha-
tóan boldog pillanatokat megél-
ve, megpihenve a kút mellett.
Ezúton is köszönet Erzsébetnek a 

csodálatos felvételért. (Erzsike a kép jobb 
oldalán látható, virágszedés közben.)
Köszönettel tartozunk Attilának és ba-
rátainak, hogy újra közkinccsé tették 
a „Csorba” kutat, újra egy kirándulási 
célpont lehet, és ismét Pákozd neve-
zetességei közé tartozhat immár teljes 
pompájában. A messziről jött vándor 
megpihenhet a közelében lévő kereszt 
alatt, és elmerülhet üzenetének mélysé-
geibe…
 „EMBER KI ERRE JÁRSZ, IMÁDKOZZ 
ÉRTED ÉS ÉRTEM, HOGY MEGLELJÜK 
MINDKETTEN A LÉLEK NYUGALMÁT!”

J.J.

Falu a Pákozd-hegy alatt… (IV. rész)

Történelmi visszatekintés…
Miután 1601. szeptember 20-án – tizen-
egy napi ostromot követően – a keresz-
tény sereg, alig egy évre, visszafoglalta 
Székesfehérvárt, az udvarban már terve-
ket szőttek a közigazgatás megszerve-
zéséről. Összeírták az 1593. évi ütközet 
idejétől kezdve jórészt lakatlan falvakat. 
Pákozdot is az elhagyott helyek sorában 
találjuk; mindössze hét olyan települést 
jegyzett fel az összeíró (mindegyiket 

Fehérvártól délnyugatra), amelyek nem 
vesztették el lakosságukat. 
A „hosszú török háború” után csak gyér 
népesség élt a faluban azok közül, akik 
„mikor az Orszag ép volt, akkor is Pa-
kozdon laktak”. Máshonnan érkezet-
tekkel is szaporodott a közösség, a régi 
lakosok egy része is lassan visszatért 
közel három évtized múltával, az 1620-
as évek elején, földesuruknak, Jakusith 
Andrásnak köszönhetően. A település-

nek 1620-ban már volt református pré-
dikátora, 1629-től pedig megszakítás 
nélkül él, és prédikátort tart gyülekeze-
te. 
A Fejér megyei birtokosok tudatosan 
törekedtek a jövedelmet hozó adózó 
népesség visszatelepítésére, illetőleg 
új lakosoknak az üres falvakba csaloga-
tására. Ekkor szállták meg – hogy csak 
Pákozd közvetlen környezeténél marad-
junk – Verebet (1619), Sukorót (1620-as 
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évek), Zámolyt (1636), Lovasberényt 
(1637) és Pátkát (1648) is. Az újonnan 
letelepedettek Pákozdon 1626-ban 
még adókedvezményben részesültek. 
A falu portáinak száma 1635-ben meg-
lehetősen alacsony volt, az 1588. évinek 
fele, azaz három. Ennek oka az 1634. 
évi tűzvész, amelyben négy ház leégett, 
sok igavonó állat is elpusztult. 
Pákozd sorsában a birtokszerző Jaku-
sith Ferenc unokájának, Györgynek a 
döntése hozott változást. A pozsonyi 
és óbudai prépost 1637-ben intézke-
dett családi birtokairól a római katolikus 
vallás ügyét szolgálandó. A nagyapjától 
öröklött Fejér és Pest megyei jövedel-
mek haszonélvezetéről testvérei és azok 
leszármazottai nevében is lemondott. 
A jezsuita birtok 
 A magyarországi jezsuita rend komáro-
mi rendháza 137 évig birtokolta Pákoz-
dot. Fejér megyében jelentős birtokok-
kal rendelkeztek a jezsuiták: Pákozddal 
együtt Sukoró, Etyek, Gyúró, Sóskút, 
Vereb, Pázmánd, Vál, Agárdpuszta és 
Barátháza is az ő tulajdonuk.
A jezsuita rendet 1540-ben alapította 
a később szentté avatott baszk nemes, 
Loyolai Ignác a hit terjesztésére és a 
pápaság intézményének védelmére. E 
tevékenységi körök jelzik – azon túlme-
nően, hogy a rendnek nagy jelentősége 
volt a reformáció hatására meggyengült 
pápaság és katolikus vallás helyzeté-
nek megerősítésében –, hogy a jezsu-
iták jelentékeny szerepet töltöttek be 
a műveltség terjesztésében, a kultúra 
arculatának alakításában a XVII–XVIII. 
században. 
A jezsuiták Magyarországon 1561-ben 
jelentek meg először: Már Jakusith 
György adományának évében, 1637-
ben a jezsuiták földesúrként íratták 
össze a pákozdiak éves adóját. Esze-
rint készpénzben ötven forintot fizet-
tek, huszonnégy forint értékben pedig 
ajándékokat adtak. Nem tekinthetjük a 
falut népessége, gazdasági ereje tekin-
tetében ez idő tájt megállapodottnak, 
sőt a lakosság állandó mozgásban volt, 
hiszen Komárom megye az adóporták 
számát 1638–1639-ben kettőre csök-
kentette. Egy évtized múltával azonban 
már gazdasági fellendülést tapaszta-
lunk: 1648-ban tíz, 1650-ben hat por-
ta után vetették ki az állami adót. Az 
1620-as évek elején visszatelepült falu 
lakossága már a református hitet követ-
te, 1629-től folyamatosan volt prédiká-
toruk. 

Mivel Pákozdnak kevés szántóföldje 
volt, a XVII. században az új település 
is előbb a szomszédos, majd az egyre 
távolabb fekvő elhagyott faluhatáro-
kat, gazdasági egységeket vette bér-
be. A békésebb időszakban, a megye 
falvainak fokozatos újratelepülésével a 
földhasználat és bérletek problémái, a 
határviták megszaporodtak. Az ilyen 
természetű ügyek a felszabadító hábo-
rúk után, a XVIII. században is folyta-
tódtak. Ám arra az időszakra már nem 
a távoli puszták bérlete a jellemző, 
hanem a szomszédokkal zajló perle-
kedés. A népsűrűség növekedésével, a 
birtokosok és a megye kebelében mű-
ködő adminisztráció megjelenésével 
a korábbi lehetőségek, az elbirtoklás 
szabadsága szűkülni kezdett. Miként az 
egyik (1680-ban lefolytatott) határvizs-
gálat tanúja is emlékeztetett az elmúlt, 
„szabadosabb” kor régi öregjeinek vé-
lekedésére: „mivel megh nem minden-
kor elik ilyen szabadon az földeket, ha 
az faluk megh szaporodnak, vonakodas 
leszen az hatarokon, Ki eġ et Ki mast 
mond hatarnak”. 
A legtávolabbi terület, amelyet a pákoz-
diak használtak, a Vértesben fekvő Gánt 
és Kozma határa volt; utóbbit a csákvári 
lakosoktól bérelték, előbbinek haszná-
ért a seregélyesiekkel és a zámolyiakkal 
vetélkedtek. Feltehetően pákozdi lako-
sok fogták művelés alá a később – az 
1660-as években – betelepített Csákbe-
rény határában régebben Pákozdi-irtás-
nak, de még ma is Pákozdinak nevezett 
területet a Csákvári országút mellett. 
A települést környező puszták közül a 
XVII. században Agárdot – mivel birto-
kosai ugyancsak a révkomáromi jezsu-
iták voltak – a pákozdi határ szerves 
részének tekintették. Viszonylag keve-
sebb konfliktus adódott a csókakői vá-
ruradalomhoz tartozó, a XVII. század-
ban Novajnak nevezett középkori Noé 
(a mai Kisfalud) földjeinek használatá-
ból. Az 1660-as években Ság és Kisfalud 
bérletéért tizenegy forintot és egy pár 
papucsot adott kapcástul az uradalom 
magyar földesurának, azaz Nádasdy Fe-
renc országbírónak. 
A szomszédos puszták magyar föl-
desurai gyakran sérelmezték falunk job-
bágyainak földéhségét. A terület újrané-
pesülésével, a földek birtokbavételével 
megszaporodtak a határviták, a telepü-
lések közötti határok csak lassan rende-
ződtek, lényegében éppen a pereket 
kivizsgáló hivatalos eljárások során. 

A környező pusztákra adományt kapó 
birtokosok tiltakozását a XVII. század 
közepétől a következő adatok jelzik: 
Csala birtokosa, Pálffy Katalin 1653-tól 
folyamatosan eltiltja a puszta használa-
tától a pákozdiakat, a malmok bérlőit: 
1668-ban Szendi Benedek fiait és Czö-
vek Gergelyt molnárlegényeikkel, 1672-
ben Szintén Istvánt és Südi Mártont.
 1679-ben az évtizedek óta általuk mű-
velt Börgöndpusztáról tiltja ki a pákoz-
diakat Eölbei Ilona. 1691-ben, majd 
1695-ben Szerecsen birtokosai, Ester-
házy Ferenc, Miskey István és Szeke-
res István gátolták meg a pákozdiakat, 
hogy a pusztát megműveljék, melyet 
Dinnyéspuszta bérletével együtt hasz-
náltak. Egy 1700-ban készült összeírás 
szerint azonban a pusztát továbbra is a 
pákozdiak hasznosították; Szekeres Ist-
ván egy ideig mégis megengedte nekik, 
hogy a Szerecseni-szigetet szánthassák. 
Az 1720-as évektől viszont már maga 
akarta azt használni. Birtokjoga érvé-
nyesítése során Szekeres megsértette 
a komáromi jezsuiták Szerecsennel ha-
táros Agárd pusztáját, ezért 1723-ban, 
a Szekeres közbelépése nyomán az 
Agárdon is gazdálkodó, kárt szenvedett 
pákozdiak megtámadták a földesúr sze-
recsenpusztai majorját. 
A puskákkal, kardokkal, botokkal fel-
fegyverzett, részben lovas, részben 
gyalogos támadók a kapukat megost-
romolták, majd bezúzták, Szekerest 
pedig halálosan megfenyegették, végül 
azonban csak két igásökrét hajtották el 
a majorból. 
A tiltakozások fokozatosan (a XVII. szá-
zad utolsó harmadától a XVIII. század 
közepéig) elvezettek a vitatott határok 
kivizsgálásához, a kétes szakaszokat 
tanúvallatások segítségével állapították 
meg, a határvonalakat hivatalos úton 
rögzítették. A határkérdés megoldására 
kirendelt megyei hivatalnokok vagy a 
királyi ítélőtábla képviselői a vallomások 
alapján hitelesítették a határt, a lakosok 
közreműködésével megújították a régi 
megsértett vagy pusztulóban levő ha-
tárjeleket, s újakkal egészítették ki azo-
kat vonalának pontosítása céljából. 
A tanúvallomások ízes magyar nyelvű 
megfogalmazásai földrajzi neveket őriz-
tek meg, utaltak a lakosság életmódjá-
ra, a falu ügyeit intéző bírák, esküdtek 
személyére. 
A jezsuita rendfőnök kérésére 1679-ben 
és 1680-ban a lovasberényi határ vitás 
szakaszát rögzítették (viszonyítási pont-
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„A házról-házra járó, jókívánságos köszöntők ma jóformán 
alamizsnagyűjtésnek látszanak, de nem lehettek-e régen az 
évszakok fordulópontjaira figyelmeztető, szinte rituális jel-
legű társadalmi események? A jókívánság a civilizált ember-
nek többnyire üres szó. 
A régi embernek szinte 
varázserejű érték lehetett, 
amit szívesen viszonzott 
tőle telhetően. A sok ün-
nepi, névnapi köszöntő 
egy melegebb, barátsá-
gosabb, testvéribb, em-
berszeretőbb népélet 
emléke.” 
(Kodály Zoltán, a Jeles Na-
pok bevezetőjében, 1952.)
E gondolatok szelle-
mében állítottuk össze 
adventi műsorunkat, 
melyben a magyarság 
különböző vidékeinek a 
betlehemes és pásztorjá-
tékainak az énekeit, egy történet fonalára fűztük fel. 
A mesélő – felidézve gyermekkorát – megemlékezik arról a 
decemberi napról, amikor nagyapja egy poros, fából készült 
bábtáncoltatós betlehemet hozott le a padlásról. Miután 
letisztogatta, ölébe vette unokáját, és a kályhában ropogó 
tűz mellett mesélni kezdett. Szavai nyomán a kisfiú számára 
megelevenedik a régmúlt idők karácsonyi szokásának emlé-
ke, ahogy hozzák a subás szűrös pásztorok a csilingelő bet-
lehemet.

Ebbe a történetbe ágyazódnak dalaink, amelyeknek egy 
székesfehérvári bölcsőcske játék alkotja gerincét. Kíséretül 
olyan hangszereket választottunk, amelyek igen népszerűek 

voltak a paraszti ze-
nében, többek között 
a bőrduda, a moldvai 
koboz, a különböző 
furulyák, és a tekerő-
lant, melyekkel érzé-
keltetjük a különböző 
vidékek hangzásait. 

A közismert dalok – mint 
a „Mennyből az angyal” 
vagy a „Pásztorok keljünk 
fel” – mellett kevésbé is-
mert dallamok is felcsen-
dülnek. Így a műsor azon 
részén mikor a pásztorok 
tiszteletüket teszik az 
újszülött Jézusnál, a bet-
lehemben a juhász és a 

csordás bábok örömükben táncraperdülnek somogyi kaná-
szos dudadallamokra, „ Hej víg juhászok, csordások...”
Karácsonyi köszöntőnk közös énekléssel zárul, felidézve a 
vitnyédi bölcsőcske játék búcsúdalát.
A műsor szerkesztésénél törekedtünk arra, hogy a zenék le-
gyenek dominánsak, a prózai rész minimális legyen, de eze-
ket, a néhány mondatokat is kivetített fordításokkal érthető-
vé tesszük a hallgatóság számára.

Tárnok Ákos

ként a Likas-követ és egy murvabányát 
említettek meg); 1680. augusztus 13-án 
a técsi erdő használatát tisztázták: mi-
óta Lovasberény lakói falujukba vissza-
költöztek, nem engedték a pákozdiak-
nak, hogy Técspuszta hasznát élvezzék, 
mivel Lovasberény és a puszta földbir-
tokosai ugyanazok a személyek voltak. 
A két helység határát aztán 1721-ben 
újították meg, vonalát a Szarka-aszó 
nevű erdő, a Fenyős-ág nevű völgy és a 
Büdös-kút jelezte. 
A pákozdiak érdekeltségébe tartozó 
Dinnyés és a Szerecsen közti határt 
1702-ben állapították meg helyszíni 
tárgyaláson az érintett földesurak és a 
pákozdi jobbágyok képviselőinek rész-
vételével, majd az 1723-ban fellángolt 
konfliktus után 1724-ben újították meg. 
A Pákozddal szomszédos Dinnyéssel 
1737-ben rögzítették a határvonalat, 
amely a „Förtö”-t, a Fehérvári és Adonyi 
utat, a Sáron túli részekről Budára veze-

tő utat és a „Pakosd˙ Tóó”-t érintette. 
A határok megújítására egységesen 
1725-ben került sor. Ságpuszta és Pá-
kozd között a Lovasberényi utat, Szar-
ka-aszót, Sági-hegyet (vagy Kazal-he-
gyet), Sági-tavat, Haraszt-kutat (vagy 
Kis-Diós-kutat), 
Sor-hegyet, a 
Csákvári és Pát-
kai utat érintette 
a kimért vonal; 
Csala felé a Bella 
tava (nem azonos 
a Pákozd közelé-
ben levő Bella-tó-
val!), Kereszt-be-
rek, Hársas-völgy, 
Darabos-völgy, 
Tompos és a Csa-
lai út földrajzi név 
jelölte a határt, 
Kisfaludnál pedig 
a Budai út, a Ma-

lom-folyás (vagyis a Császár-víz), a pá-
kozdi malom és a Fehérvárról Adonyba 
vezető út érintkezett azzal.
folytatás a következő számban…

J.J.

A pákozdi erdő részlete 
a Földvár környékével az úrbéri egyezség előtt (1838)

Nagyapám betleheme
A  Kákics zenekar adventi műsora
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Visszatekintés és köszönetnyilvánítás
2018. szeptember 28-29-én sikere-

sen lezajlott a „Pákozdi Napok” nevű 
rendezvénysorozatunk, ahol mind az 
ünnepi megemlékezésen és „fáklyás 
felvonuláson” pénteken, mind pedig a 
másnap folytatódó „Szüreti felvonulá-
son” és a „szüreti bálon” is nagy szám-
ban vettek részt a pákozdi lakosok. A 
Pákozdi Kulturális Egyesület támo-
gatása és csoportjainak részvétele nél-
kül nem lett volna ilyen színvonalas az 
ünnepi megemlékezés, ezúton szeret-
ném megköszönni, hogy jelenlétükkel 
és műsorukkal emelték az est ünnepi 
hangulatát.

Továbbá a szüreti felvonulás kapcsán 
szeretném megköszönni minden évben 
állandó segítőimnek, akik önzetlenül a kö-
zösségért áldozzák idejüket, tudásukat és 
tapasztalatukat, hagyományaink megélé-
se és tovább örökítése érdekében. 

Ezúton köszönöm Klusoczky Imre 
bácsinak, hogy minden évben töret-
lenül segítségünkre van hol hintójával, 
hol lovas kocsijával és rutinjával, szak-
mai hozzáértésével évek óta elősegíti 
a felvonulás sikeres megvalósítását. 
Köszönöm Szabó Gábor alpolgármes-
ter úrnak, az évek óta fáradtságot nem 
kímélő segítségnyújtását a felvonulás 
stratégiai pontját képező traktorokat 
illetően, melyek nélkül nem tudnánk 
biztonságosan szállítani az egyre nö-
vekvő számú felvonulókat, és testvér-
településünkről érkezett vendégeinket. 
Köszönöm Szabó Ágnesnek a felvo-
nulás sikerességéért tett fáradozásait, 
és a bálterem feldíszítésében nyújtott 
segítségét, Farkas Balázsnak a szak-
értelemét a zenei aláfestésért, egyben 
a hangulatért, a gyönyörű hintóért, és 

hogy nincs lehetetlen a számára, csak 
a pozitív hozzáállás a mielőbbi megol-
dás megvalósítása. Továbbá szeretném 
megköszönni Teller Edinának a pákoz-
di Dióskert Lovas Egyesület elnökének, 
aki nélkül a felvonulás egyik ékessé-
gei, a lovasok nem kísérnék ilyen szép 
számmal a menetet! Köszönöm Balázs 
Attilának, Jampinak és csapatának, a 
Székelyföldről érkezett Huszároknak 
és Edina lovas társainak, hogy jelenlé-
tükkel emelték a felvonulás színvonalát! 
Szeretnék köszönetet mondani a felvo-
nulás sikeressé tételéért tett fáradozása-
iért és a bálterem évek óta gyönyörűen 
való feldíszítéséért Szabó Zsoltné Re-
ninek és barátainak, továbbá Hágen 
Andinak, Sarudiné Matheiser Ale-
xandrának, Molnárné Marcinka Do-
rottyának és a Pákozdi Napraforgók 
Néptánccsoport valamennyi részt vevő 
tagjának.

A táncosok, a lovasok és a felvonu-
lók nevében szeretném megköszönni 
a csodálatos vendéglátást, a finom házi 
süteményeket, kemencében sült pogá-
csákat és az italokat a teljesség igénye 
nélkül a Szőlőskert Vendégháznak (Ta-
kács Ancsának, ifj. Takács Jánosnak, 
és Takács János  polgármester úrnak), 
az Oázis Falatozónak, a Limoncello 
fagyizónak, Béd Bernadett (bíróné) 
kedves szüleinek és nagyszüleinek 
(Petőfi utca),  Baliné Ilonkának és Bali 
Istvánnak, Szabó Ferencnek (Árpád 
utca), Marcinka Dorottya szüleinek 
(Rákóczi utca),  Stehlik Zoltánné Mi-
ke Hajnalkának és családjának, és 
minden kedves további vendégül látó-
nak, akik feltöltöttek minket energiával 
és szeretettel.

És végezetül de nem utolsó sorban 
szeretném megköszönni évek óta tar-
tó áldozatos munkájukat a Polgárőr-
ség vezetőjének Biró Andrásnak és a 
tagoknak, Handler Editnek, Handler 
Istvánnak, Handler Attilának és Róka 
Marcellnak, hogy a felvonuláson és a 
bálon hátteret biztosítottak a rendezvé-
nyek biztonságos lebonyolítása érdeké-
ben.

Köszönöm Handlerné Zólyomi Zsu-
zsának, hogy mindig ott van, ahol segít-
ségre van szükség, mindig van nála ami 
éppen kell, és ügyel a részletekre.

A nyáron megrendezésre került Sár-
kányeresztő fesztiválon és az augusztus 
20-i Nemzeti Ünnepen való rengeteg 
önzetlen segítséget szeretném meg-
köszönni Handler Attilának, Handler 
Istvánnak és Róka Marcellnak a fan-
tasztikus „gyerek military” ügyességi 
pálya elkészítéséért, Mester Klárinak a 
kézműves kreatív sátorban nyújtott igé-
nyes és kreatív munkájáért, és a gyere-
keknek nyújtott boldog sárkánykészítős 
pillanatokért.

Az idei, falu elején található volt „rek-
lámhordozó” szalmabála alapanyagért 
köszönet Kiss Attilának!

Minden kedves pákozdi lokálpatriótá-
nak szeretném megköszönni az idei év-
ben a közösség kohéziójának összeko-
vácsolása érdekében tett erőfeszítéseit 
és önzetlen segítségét!

Üdvözlettel,

Janicska Judit
művelődésszervező
Kultúra Háza

Pákozdi Nyugdíjas Klub Hírei
 " Életet az éveknek!"
Mielőtt a klubunk megkezdte a 2 hó-

napos nyári pihenőjét, a június igazán 
mozgalmasra sikeredett.

Június 13-án a megyei szervezet által 
meghirdetett „juniálison” 8 fővel vet-
tünk részt, melyet idén Fehérvárcsurgón 
a Károlyi kastélyban rendeztek meg.

Csodás környezetben - a csipketera-

szon - több nyugdíjas klub zenés, tán-
cos produkcióját nézhettük végig. Ezt 
követően idegenvezetéssel bejártuk 
a kastély látogatható termeit, majd az 
ebéd után hatalmas sétát tettünk a kas-
télyparkban.

A rendezvény után kis kitérővel elláto-
gattunk Csókakőre, és megnéztük a fel-
újított várat. Volt aki lentről csodálta, de 
négyen fel is mentünk a várba, ahonnan 

szép panoráma tárult elénk. Felejthetet-
len, gyönyörű napot töltöttünk együtt.

Egy hét múlva Zircre látogatott a 
nyugdíjas klubunk. Csaknem teljes lét-
számmal vettünk részt ezen a kirándulá-
son, ahová elvittünk még 7 falubeli nem 
klubtag nyugdíjas társunkat is. Az apát-
ság minden látogatható részét megte-
kintettük, és az arborétum nagy részén 
is sétáltunk. 
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Köszönet ezért Takács János polgár-
mester úrnak, hogy az önkormányzat 
lehetővé tette számunkra ezt a szép utat.

A nyári szünet előtt egy vidám han-
gulatú bográcsolásra gyűltünk össze 
Fialáné Ilonka udvarán. Ízletes,igazán 
remekül sikerült csülkös körömpörköl-

tet főzött a közülünk kinevezett szakács 
és 2 kuktája. Köszönet illeti Ilonkát és 
Nagy Mihályt a főzéshez adott segítsé-
gért.

Szeptembertől folytatódik a klubélet. 
Ilonka udvarán ismét összejöttünk egy 
szalonnasütésre. Naplementéig jóked-

vűen töltöttük a délutánt, élveztük a 
„vénasszonyok nyarát”.

Várjuk sorainkba újabb tagtársainkat. 
Gyertek, és tegyük tartalmassá napjain-
kat. Változatlanul 2 hetente találkozunk.

Ács Lajosné Marika

20 éves a Pákozdi Népdalkör
Szeptember elseje jelentős nap volt a Pákozdi Nép-

dalkör életében. Ekkor ünnepeltük 20 éves fennállá-
sunkat. Erre a napra díszbe öltözött a Kultúra Háza, 
ifjú segítőinkkel együtt varázsoltuk széppé a termeket. 
Igazi születésnapi hangulat fogadta a 120 érkező ven-
déget, volt dalkörös társakat, meghívott támogatóinkat 
és népdalkörös barátainkat. Eljött hozzánk a Pázmándi 
Népdalkör Domak Anikó vezetésével, Hantos, Sárosd 
és Baracs népdalkörei Koncz Mária vezetésével, elfo-
gadta meghívásunkat az Arconic férfikórusa és táncs-
csoportja is. A meghívottak sorából nem maradhatott 
ki testvércsapatunk, az Abajka citerazenekar sem. 
Meglepetés vendég volt a Harmonika trió.

A születésnapi rendezvényt Takács János polgármes-
ter úr nyitotta meg, majd dr. Németh Attiláné, Yvett 
műsorvezető nagy szakértelemmel és megnyerő ked-
vességgel vette kezébe a műsor vezetését. A beszámo-
lóban visszaemlékeztünk a 20 év jelentős eseményeire, 
sikereinkre, szakmai fejlődésünkre. Felidéztük azokat a 
helyeket, ahol megfordultunk, és szereplésünkkel elis-
merést szereztünk településünknek is. Emléklappal és vi-
rággal köszöntöttük régi társainkat, akik részesei voltak 
sikereinknek, életünknek.

A két órás műsor emlékezetes marad, a színházterem-
ben szebbnél-szebb népdalcsokrok csendültek fel. Igazi 
művészi élményben volt része a jelenlévőknek. A fellé-
pő csoportokat tapsorkán köszöntötte.

Nem maradt el a meglepetés sem, melyet a népdal-
körünk tagjai szerveztek titokban – az óriás születésnapi 
torta! Meghatódás, öröm, boldogság! Ez jellemezte a 
népdalkörös találkozónk zárását. Nagy sikerű rendez-
vényünk nem jött volna létre támogatóink nélkül. Kö-
szönetet mondunk a Polgármesteri Hivatalnak, Balázs 
Attilának, Szabó Gábornak, Wágner Tamásnak, Köszi 
Kft.-nek és dolgozóinak, a Rozi Csemegének, Horváth 
Tibornak, kedvenc szakácsunknak, Nagy Mihálynak, 
Jahola Lajosnak, Pill Noéminek, aki eltávozott tagjaink-
nak küldött virágot, Molnár Péternek és Máténak, For-
rai Lászlónak, Bökönyi Bálintéknak, Szabóné Reninek,  
Handler Editnek és Róka Marcinak. Köszönet illeti a 
népdalkör tagjait is, akik lelkesedéssel, sok-sok munká-
val járultak hozzá a sikeres rendezvényünkhöz. Köszö-
netet mondunk Komáromy Orsolyának, aki segíti a nép-
dalkört, és fiatalos lendülettel vezeti a csapatot. Bízunk 
abban, hogy a Pákozdi Népdalkör még sok születésna-
pot megél, és megfiatalodva, új úton járva siker kíséri 
tevékenységüket.

Szilágyi Dénesné
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Hirdetési méretek és árak:

Teljes oldal A/4-es méret: 10.000 Ft
Fél oldal 13 cm x 18 cm:  5.000 Ft
Negyed oldal 9 cm x 13 cm:  3.000 Ft
Névjegy méretű 5 cm x 8,5 cm:  1.500 Ft
Apróhirdetés:  500 Ft
A hirdetésre rendelkezésre álló oldalak fekete-fehérek. 
Érdeklődhet, vagy hirdetését elküldheti az alábbi email 

címre: kulturhaz@pakozd.hu

A Pákozdi Hírek várható megjelenései 2019-ben:
március, június, szeptember, december

Könyvtár

Doris Rübel: Örülök, félek, ha-
ragszom - Scolar mini 16. 
A Ravensburger gyermekkönyv-
sorozatának e kötete az alapér-
zelmekkel ismerteti meg az ap-
róságokat. A könyvet lapozgatva 
elgondolkodhatnak azon, minek 
örülnek, mitől félnek, miért lesznek 
mérgesek vagy szomorúak. Meg-
tudhatják, hogyan ismerhetik fel 

ezeket az érzéseket magukon és másokon. Megérthetik, mi 
történik, amikor sírnak vagy veszekednek.

Mörk Leonóra: A porcelánlány 
Egy fotóalbum, egy emlékkönyv 
és egy biedermeier komód - ennyi 
jut Lilinek a családi hagyatékból. 
Az örökség mégis meglepetéssel 
szolgál: amikor a lány felfedez az 
interneten egy régi udvarházról 
készült fotót, rájön, hogy az épü-
let nem véletlenül ismerős neki, 
a századfordulós emlékkönyv-
ben találkozott vele. De hogy 
került egy északnémet kastély 

képe 1914-ben egy miskolci polgárlány emlékkönyvébe? 
Lili nyomozni kezd, a megfejtéshez azonban csak akkor jut 
közelebb, amikor a munkahelyéről egy távoli, keleti-tengeri 
szigetre küldik. Ott akad rá a vörös téglás udvarházra, és vá-
ratlan segítőtársra lel a romos épület új gazdájában. Amikor 
kinyitják a kastély padlásán talált, első világháborús katona-
ládát, izgalmas utazásra indulnak a múltba. A régi levelek, 
rajzok és fotók két fiatal megható és fájdalmas történetét me-
sélik el, akik száz évvel korábban szerettek egymásba. Az első 
világháború miatt azonban búcsút kellett mondaniuk egymás-
nak. Vajon találkoztak-e még valaha? 
Lili egyre mélyebbre merül a régmúlt emlékeibe, és közben 
nemcsak az üknagymamája, hanem a saját élete sorsfordító 
kérdéseire is választ kell találnia. Meddig élhet úgy, hogy nem 
vesz tudomást azokról a körülményekről, amelyek megbe-
tegítik? Választhat-e másik utat?

Jo Nesb: Macbeth
A  züllött rendőrfőkapitány, aki a 
drogkereskedelem és a korrupció 
mocsarába süllyesztette az egykor 
virágzó iparvárost, végre meghalt. 
A város lakói és rendőrei egy tisz-
tességes és szebb jövőben remény-
kednek, a háttérben azonban ha-
mar kezdetét veszi a hatalmi harc.  
A fiatal és tehetséges nyomozó, 
Macbeth, a város drogbandájá-
nak felszámolására teszi fel éle-
tét, ám amikor sikerei nyomán 

magasabb pozícióba kerül, őt is megkísérti a hatalom csá-
bítása. Az ambiciózus Duff rendőrtiszt – aki együtt nevel-

Kedves Könyvtárlátogatók!
Bizonyára sokaknak elkerülte a figyelmét, a kölcsönzött köny-
vek határidejének lejárta. Sajnos többen a felszólítások elle-
nére sem hozták vissza a korábban kölcsönzött könyveket! 
Tisztelettel kérek mindenkit, 2018. december 17-ig hozza visz-
sza a település vagyonát képező könyveket, melyekre az év 
végi leltár miatt mielőbb szükségem van.
Köszönettel!

Molnár Nelli könyvtáros
Dédanyáink dalai
A népi kultúra egyik ismert és közkedvelt formája a népzene. 
Sok népzenei kincs még ma is felfedezésre, feldolgozásra vár, 
mely lehet akár nagyszülőktől, dédszülőktől hallott dallam, 
vagy egy kevésbé ismert népdal.
Tárnok Ákos, a Kákics Zenekar alapítója kevésbé ismert nép-
dal, népzene felkutatásához keres olyan személyeket Pákoz-
don, akik kimondottan helyi, vagy velencei-tavi vonatkozású 
zenékben, dalok megismertetésében a segítségére lehetnek.
Kérjük, aki ilyen „népzenei kincs” birtokában van, ossza meg 
velünk és legyen részese annak feltárásában, közreadásában.
Kapcsolat: 
Molnár Nelli
pakozd@fejerkszr.hu     

kedett Macbethtel az árvaházban, és ott a legjobb barátok 
lettek – szintén kiveszi részét a drogbandák elleni küzde-
lemből, és szinte bármire képes lenne, hogy vezető pozí-
cióba kerüljön. Lady, a befolyásos kaszinótulajdonos-nő 
folyamatosan terveket sző maga és szerelme, Macbeth 
előbbre jutására.   A vetélkedést gyilkosságok sorozata kíséri.  
A Macbethet Shakespeare azonos című tragédiája ihlette – 
Nesb szemében a darab a hatalomért vívott harc thrillere, 
melynek színhelye komor, örökké esős, noir-szerű városi táj.
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  Karácsonyi                           Pákozdi Római Katolikus    
 Ünnepi  Miserend                         Egyházközség      

  2018.december 24. hétfő 16:00 Pásztorjáték 
  2018.december 24. hétfő 24:00 Éjféli mise 
  2018.december 25. kedd 08:00 Karácsony Ünnepi mise 
  2018.december 26. szerda 08:00 Szent István első vértanú 
  2018.december 30. vasárnap 08:00 Szent Család Ünnepe 
  2018.december 31. hétfő 15:00 Szűz Mária Isten Anyja - Előesti szentmise 
  2019.január 01. kedd 08:00 Szűz Mária Isten Anyja - Parancsolt ünnep 
  2019.január 06. vasárnap 08:00 Vízkereszt - Parancsolt ünnep 

 
 Adventi Vásárok: 
    2018.december 02. 09:00 -11:00 
    2018.december 09. 09:00 -11:00 

2018. december 22. szombat 16:00 a templomban

Karácsonyi Ünnepély gyermekműsorral 

(főpróba 21-e péntek 16:00)

2018. december 23. vasárnap 17:00

hAngelika Kamarakórus Ünnepi koncertje

2018. december 24. hétfő 16:00 gyülekezeti terem

Családi Istentisztelet

2018. december 25. kedd 10:30 a templomban 

Ünnepi Istentisztelet úrvacsoraosztással

2018. december 26. szerda 10:30 

a gyülekezeti teremben 

Ünnepi Istentisztelet úrvacsoraosztással 

2018. december 31. hétfő 17:00 

a gyülekezeti teremben

Óévi Hálaadó Istentisztelet

2019.január 1. kedd 10:30 

a gyülekezeti teremben

Évkezdő Istentisztelet

Vasárnaponként 10:30

Istentisztelet és gyermek Istentisztelet

Ünnepi Istentisztelet                        Pákozdi Református Egyházközség

Mindenkit szeretettel vár

Kardos Péter református lelkész

Tel.: 22-458-655, 20-2122-334
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Erzsike néni, Kokán Lajosné (szüle-
tett Léhner Erzsébet) 1918. novem-
ber 16-án töltötte be 100. életévét.
A rá jellemző kedvességgel fogadta 
a születésnapjára érkezőket. Unokái, 
dédunokái és ükunokája körében, jó 
hangulatban és egészségben ünne-
pelte meg a keveseknek megadatott 
szép kort. 
A Polgármesteri Hivatal részéről Ta-
kács János polgármester  úr köszön-
tötte elsőként minden pákozdi lakos 
nevében, és dr. Kömüves Hajnalka 
jegyző asszony kíséretében egy nagy virágcsokor mellett ő 
adta át az Orbán Viktor miniszterelnök úr által küldött em-
léklapot. 
Erzsike néni – korát meghazudtoló módon – a mai napig ak-
tív, nem hagyja el magát. Egy héten egyszer még maga süt-
főz, tevékeny a mindennapokban. 

A szorgos élet és min-
denek előtt a pozitív 
életszemlélet lehet az 
ő szép korának titka.
További jó egészséget kívánunk, Isten éltesse sokáig Erzsike 
nénit!

J.J.

A 100 éves Erzsike néni köszöntése „A ráncok csak azt jelzik, hol a mosoly helye.”
Mark Twain

A Pákozdi Íjászok Hírei
A nyári pétfürdői versenyen megismer-
kedtünk és összebarátkoztunk a szlová-
kiai Ógyalla község Aranyszarvas Íjász 
Egyesület íjászcsapatával. Meghívást 
kaptunk tőlük a 2018. szeptember 1-jén 
megrendezésre kerülő őszi örömíjász 
versenyükre.

A kiutazásunkat nagy részben támogat-
ta a Pákozdi Kulturális Egyesület. Ezúton 
szeretnénk köszönetet mondani hozzá-
járulásukért. A fennmaradó útiköltséget 
saját bevételeinkből egészítettük ki.
Szeptember 1-jén, szombaton, hajnal-
ban gyülekezett az izgatott csapat a 
megbeszélt helyen. Tíz, mindenre el-
szánt íjásszal, és nyolc lelkes kísérővel 
indult el buszunk a megmérettetésre.
Közel két órás út után, Ógyalla és Ko-
máromszentpéter közötti letérőnél, a 
Mácsik birtokon kedves fogattatással 
vártak bennünket vendéglátóink. A fi-
nom reggelit, meleg teát, kávét köve-
tően a „papírmunka”, a nevezés követ-
kezett. A rövid köszöntőt és ismertetőt 
meghallgatva elkezdhettük a versenyt.
A verseny 1 körön, 25 célon, célonként 
2 db vesszővel folyt. A próbatétel izgal-
mát emelte a sok 3 dimenziós, élethű, 
rafináltan kihelyezett állat-cél,és a némi 
tapasztalatot igénylő ügyességi célok.
A kellemes időben, jó hangulatban le-
folytatott versenyt követően a szerve-
zők helyben, bográcsban, vaddisznóból 
készült egytálétellel kínálták az elfáradt 

résztvevőket. 
Az eredmény-
hirdetés és díj-
kiosztás után, 
késő délután 
új érmekkel, 
t a p a s z t a l a -
tokkal, és egy 
újabb jó han-
gulatú verseny 
é l m é n y é v e l 
tért haza a Pá-
kozdi Íjászok 
csapata.

Helyezéseink, büszkeségeink:

Mini, fiú vadászreflex kategória:
- Telkes Bálint 293 pont 1. helyezett
- Bajó Bence 204 pont 2. helyezett

Gyerek, fiú vadászreflex kategória:
- Huszár Zalán 298 pont 3. helyezett
- Telkes István 276 pont 5. helyezett

Felnőtt, női vadászreflex kategória:
- Handler Edit 224 pont 4. helyezett
- Bátori Mária 211 pont 5. helyezett

Felnőtt, férfi vadászreflex kategória:
- Róka Marcell 262 pont 5. helyezett
- Kupi László 219 pont 6. helyezett

Felnőtt, barebow kategória:
- Szabó István 246 pont 1. helyezett
- Handlerné Zsuzsa 103 pont 2. helyezett

Szeretnék gratulálni minden résztvevő 
íjásztársamnak a kiváló eredményekért.

Azt, aki kedvet érez, és némi közös ta-
nulás, gyakorlás után szeretné megta-
pasztalni ezeknek a remek versenyek-
nek a különleges légkörét, szívesen 
látjuk szerdánként 18-19, és pénteken-
ként 19-20 óra között a Kultúra Házá-
ban. Saját íj hiánya nem akadály, tu-
dunk biztosítani egyesületi íjakat.

Bátori Mária
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Az ősszel is folytattuk megkezdett fejlesz-
téseinket. Többek között elkészült és telepí-
tésre került a 120 fős lelátó.

Az utánpótlás hírei
Az idei Bozsik program meglehe-

tősen nehezen indult. Főleg azért is, 
mert a megszokotthoz képest előbb 
indultak a megmérettetések a gyere-
kek számára. Szeptembertől a MOL 
VIDI csoporthoz kerültünk, így sokak 
örömére nem a pákozdi csapatnak 
kell a legtöbbet utaznia. Az elején 
az U7 és az U11 korosztályba kellett 
elsődlegesen sok-sok gyermeket be-
vonzani, mert ezekből a csapatokból 
feljebb kerültek a gyerekek. Az új kor-
osztályok új edzői U7-ben Tömör Éva 
és U11/U13-ban pedig Pőcze Szabolcsék lettek. Az U9-se-
ket Andorka Péter viszi tovább és fejleszti őket. Mind a négy 
csapat hetente kétszer edz a Pákozdi Nemeskócsag Általános 
Iskola tornatermében vagy a műfüves pályáján. A lehetőség 
adott mert a több, mint 5 éve működő Intézményi Bozsiknak 
köszönhetően  nyitottak számukra a pályák. Elsődlegesen Mol-
nár Péter Igazgató úrnak köszönhetjük ezt a „kényelmes” lehe-
tőséget, amit a gyerekek és szüleik  egyaránt élvezhetnek. 

U7-ek létszáma megközelíti a több, mint 10 főt. Elsődleges 
célunk, hogy megszerettessük velük a labdás játékot. Így köt-
hetjük őket a labdarúgáshoz. Természetesen számukra a cél az, 
hogy ezt az új mozgást szeressék, kedveljék meg és rendszere-
sen járjanak edzésekre és Bozsik programokra. 

U9-ek elsődleges célja, hogy a labdaérzékelést, labdaátadá-
sok és rengetek technikai elemeket megtanuljanak és a későb-
biekben alkalmazni tudják. Létszámuk kb. 18 fő. Több olyan 
gyermek is jár ebbe a korosztályba, akiknek még nincs igazo-
lásuk, mert csak „kipróbálták” az edzéseket és ahogy szokott 
lenni, meg is ragadtak a foglalkozásokon és várhatóan tavasszal 
elkészülnek nekik is az egyesületi igazolásaik.

U11/U13 a régi és új technikai elemek csiszolása labdabir-
toklás, ellenfél labdabirtoklása és labdabirtoklás váltását gyako-
rolják és a labdás szituációk változatos megoldási tárházát tud-
ják alkalmazni a fociban. A nagyobbak létszámával szerencsére 
semmi gond. Talán az egyik legjobban motiválható csapatunk 
és a mérkőzéseken is egész jó teljesítményt tudnak hétről-hétre 
produkálni. Az U11-ek hozzáállásával sincs gond, csak a létszá-
mukat kell felemelni.

Az őszi szezon szeptembertől november közepéig tart és de-
cemberben teremtornákon fognak a kis bozsikosok részt venni. 
Ne feledjük el, hogy a Szülők támogatása nélkül ezek a gyere-
kek nem lehetnének ott a tornákon. Ők azok, akik elhozzák 
a kis focistákat együtt izgulva a 25 perces mérkőzéseken és 
sportszerűen biztatják a csemetéiket. Ezúton is köszönjük azok-
nak a leendő „edzőkollégáknak” a fáradhatatlan munkáját, akik 
a bozsikos edzők mellett segítenek a tornák lebonyolításában, 
Pápai Ferencnek (U11/U13) és Tömör Gergőnek (U7/U9).

A felnőtt csapatról Szente Pál edzőt kérdeztük:
- 2018 nyarán kerültem Pákozdra. A meglévő játékoskeretet 

kibővítve új játékosok igazolásával 20-22 fővel kezdtük meg a 
felkészülést az őszi szezonra.

Augusztusban a Magyar Kupában továbbjutottunk a Gyúró 
ellen, de a következő fordulóban Kápolnásnyék ellen sajnos 

kiestünk. A bajnokságban az első 10 for-
dulót követően a vereségek ellenére sem 
lehetünk elkeseredettek, mivel zömében él-

csapatok ellen játszottunk, és a csapat 
sem volt még teljesen összeszokott.

A vereségek mellett 1 győzelemmel 
és 2 döntetlennel jelenleg a 15. helyen 
állunk a tabellán.

Október elején megrendezésre ke-
rült a Schultz Attila emléktorna, me-
lyen 6 csapat részvételével csapatunk 
a 3. helyen végzett.

Az eddigi munka során és 
a csapaton belüli összetartás-
nak, kitartásnak köszönhetően 
már egyre jobban tapasztal-
ható a játékosok fejlődése, 
küzdése, bizonyítási vágya. A 
csapattal együtt mindent meg-
teszünk, hogy Pákozd Község 
felnőtt csapata minél jobb he-

lyen végezzen a bajnokságban. Télen még próbálunk játékoso-
kat igazolni, még jobban erősíteni a meglévő keretet. Viszont a 
csapat győzelmét a szurkolás is nagyban elősegíti, ezért kérjük, 
hogy minél többen jöjjenek ki a hazai mérkőzésekre, és közö-
sen biztassuk a csapatot.

Hajrá Pákozd!

A Pákozdi 
Sport Egyesület Hírei
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Pákozdi Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTER
Takács János
polgármester@pakozd.hu

HIVATALVEZETŐ
Dr. Kömüves Hajnalka jegyző
jegyzo@pakozd.hu

TITKÁRSÁGI ÜGYINTÉZŐK:
Papp-Sárosdi Szilvia 22/258-403
titkárság vezető
Jánosi Ilona 22/258-403
titkársági ügyintéző

IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐK:
Gál Rita 22/258-402
népesség-nyilvántartás, anyakönyvezés, 
hagyatéki ügyintézés
Rujder Tímea 22/258-402
szociális, gyámügyi igazgatás, 
anyakönyvezés

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐK:
Molnár Krisztina 22/258-404
gazdálkodási csoportvezető
Lánginé Ecsedi Margit  22/258-404
költségvetés, gazdálkodás, könyvelés
Kiss Bettina  22/258-404
költségvetés, gazdálkodás, könyvelés 

Sarudiné Matheiser Alexandra  22/258-400
pénztár, számlázás, gazdálkodás, nyilvántartá-
sok, közüzemi és bérleti díjak 

ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐK:
Jakli Beatrix 22/258-406
kommunális-, építmény-, telek-, iparűzési-, 
idegenforg.-gépjármű adó, idegen bevételek
Ungerné Szabó Nikolett 22/258-406
kommunális-, építmény-, telek-, iparűzési-   
idegenforg.-gépjármű adó, idegen bevételek

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
Gulyás Nóra 22/258-405
műszaki ügyek, közművek, telekalakítás, 
szakhatósági hozzájárulás

ÜGYINTÉZŐK ÜGYFÉLFOGADÁSA:
Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-16:00
Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:00
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-12:00

Pénztári órák rendje:
Hétfő/Szerda/Péntek: 09:00 - 11:00

Biró András 06-30/362-3209
falugondnok

Janicska Judit 06-30/850-9209
művelődés szervező

Stehlik Zoltánné Mike Hajnalka
temetőgondnok 06-30/409-5818

Novákné Fehér Veronika
védőnő 06-30/197-4710
Orvosi tanácsadás gyermekeknek:

Szerda: 11:30-13:00

Humán Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Pákozd családsegítője: 
Bencs Ákos 06-30-915-1993
Ügyfélfogadás: 
Szerda 10.00-12.00h között 
a Polgármesteri Hivatalban

Nagy János 06-70/436-2461
Falugazdász
(őstermelői igazolványok)

Péntek: 10:00 - 13:00 

Kratancsik Tünde
Gárdonyi Járási Hivatal Pákozdi Kirendeltsége
kratancsik.tunde@gardony.fejer.gov.hu

Péntek: 08:00 - 09:00

dr. Veres Mária  06-30/9292-103
foglalkozás- egészségügyi szakorvos, 
belgyógyász rendelés: előzetes telefonos beje-
lentkezés alapján
mariayaghi1@gmail.com

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK:
Pákozd Községi Polgárőrség
telefon: 06-20-970-5510
Nemeskócsag Általános Iskola
intézményvezető: Molnár Péter
8095 Pákozd, Arany J. u. 1-5.
telefon: 22/258-025, 22/258-026 
www.nemeskocsag.hu
Pákozdi Nyitnikék Óvoda 
intézményvezető: Farkas Miklósné
8095 Pákozd, Hősök tere 8.
telefon: 06-20-583-826
8095 Pákozd, Arany János u. 1-5.
telefon: 22/271-595
Orvosi Ügyelet
Velencei Szakorvosi Rendelőintézet
2481 Velence, Balatoni u. 65. 
(7-es főút mellett)
telefon: 22/311-104
naponta hétköznap
17:00 - másnap reggel 07:00-ig
Fejér Megyei Szent György Kórház
8000 Székesfehérvár,Seregélyesi út 3.
Kórház központ: 22/535-500
sürgősségi betegfelvétel: 22/535-711
Mentők: 104

Háziorvos
Dr.Németh Attila
telefon: 22/258-022, 06-20-945-7715
rendelési idő:
 H-Sz: 08:00-11:30;  
K: 16:00-18:00
Cs: 13:00-17:00;  
P: 10:00-11:30
Orvosi tanácsadás gyermekeknek:
Szerda: 11:30-13:00
Fogorvos
Gőbölösné Dr. Sztafa Dorota
telefon: 22/459-198
Rendelési idő: 
H-Sz: 13:00-18:00; 
K-Cs: 08:00-13:00; 
P: 08:00-12:00
Gyógyszertár
Bella gyógyszertár
telefon: 22/458-520
nyitva tartás: H-P: 07:30-17:00
Pákozd Körzeti Megbízott
Unger András c.r.zászlós
telefon: 06-20-368-0729
Rendőrség: 107, 112

Pákozdi Községi Könyvtár
Molnár Nelli
8095 Pákozd, Budai út 72.
telefon: 06-70-453-2785

Pákozd Posta
8095 Pákozd, Budai út 66.
telefon: 22/258-005
nyitva tartás: 
H-K-P: 08:00-16:00;
Sz: 08:00-17:00; 
Cs: 08:00-15:00
ebédidő: 12:00-12:30

Pákozdi Kulturális Egyesület
www.kulturalisegyesület.hu

Római Katolikus Egyházközség
Páli Balázs plébános
8095 Pákozd, Templom sor 1.
telefon: 06/22-458-508

Református Egyházközség 
8095 Pákozd, Petőfi u.18
telefon: 06/22-458-655
Kardos Péter lelkész

KÖ Z É R D E K Ű  I N F O R M Á C I Ó K
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Besenyei Csaba
Karácsonyi köszöntő

Sarkcsillag ragyog.
Fénye betölti az eget.
Hírül adva mindenkinek,
Áldott gyermek született.

Három királyok,
Hamar jöjjetek!
Köszönteni anyát,
És, a szent gyermeket.

Áhítattal teli az est,
Az Úr csodát tett.
Ember alakot öltött
Maga a Szent Lélek.

Boldogság, s áhítat
Jár át mindeneket.
Jöjj, ünnepeljünk együtt!
A Kis Jézus megszületett.
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Meghívó! 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata  
szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját, a 

Kultúra Házában  
2018. december 14-én pénteken 17:00 órakor 

kezdődő 
Karácsonyi Zenés Estjére 

17:30 

                  Együttes 
„ Csengőszó” 

Interaktív zenés karácsonyi műsor gyermekeknek 
Minden gyermeknek meglepetés a fa alatt… 

17:00  Mese diafilmvetítés és „csináld magad” kreatív sarok… 
                                  18:30  

      Kákics Együttes 
 „Nagyapám Betleheme” című 
Karácsonyi műsora 

Mindenkit szeretettel várunk!                                                                         
Takács János Pákozd Nagyközség polgármestere támogatásával 

- A változtatás jogát a rendezőség fenntartja - 


