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A Magnáról
A világ egyik vezető autóipari beszállítója. Több mint 168 ezer alkalmazott dolgozik
335 gyártóüzemben, 96 tervező, termékfejlesztő, értékesítő irodában, 28 országban.

A Cosma Alu Structures Kft. a Magna csoport tagjaként a világ egyik vezető globális
autóipari beszállítója. Vevőink számára minden részletre kiterjedő megoldást
kínálunk a karosszéria-, alváz- és műszaki fejlesztések terén.

Cégünk prémium kategóriás autókban használt alumínium termékek gyártására
specializálódott.
Termékeink: lökhárítók, merevítő keretek, szerkezeti elemek, tartó elemek.

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően hosszú távon versenyképes és érdekes
munkakörnyezetet biztosítunk a munkatársainknak.

Pákozdi gyárunk több mint 240 főt foglalkoztat.

Jelenleg az alábbi nyitott pozíciókba várjuk a jelentkezéseket:

• Gépkezelő (prés, CNC, robot hegesztés, szerelés)
• LEAN mérnök
• Termeléstámogató mérnök
• Minőségügyimérnök
• Hegesztő
• Anyagvizsgálati labor technikus

Elérhetőség:
Cosma ALU Structures Kft., Pákozd, Ipartelepi u. 1.

brigitta.mereg@magna.com
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Augusztus 20.
Augusztus 20-a a magyarságnak ki-
emelkedő szakrális ünnepe. Mai éle-
tünk alapjai a Jézus által megújított 
ősi keresztény gondolkodás alapvető 
emberi értékeiben fogalmazható meg. 
Ebből alakult ki több mint 300 évvel ké-
sőbb egy egyházi vallás, amit a temp-
lomjáró hívők gyakorolnak. 
Azonban tudnunk kell, hogy a keresz-
tény alapvetések nem hitgyakorlás 
kérdése. Azt egy önálló kultúraként 
hordozzuk évezredek óta génjeinkben, 
ami a családra, a szűkebb és tágabb kö-
zösségre, kulturális önazonosságunkra 
vonatkozik. Ez az értékrend általános, 
hiszen ebben nevelkedtünk, ezt tisztel-
jük, és lelki vezérfonalunkat ez vezeti. 
Akár hívő valaki, akár nem hívő egya-
ránt ebben az értékrendben él. 
Szent István királyunk ezt a keresztény 
gondolkodást szervezte állami keretek 
közé annak érdekében, hogy biztosítsa 
magyarságunk megmaradását. Tudta 
milyen alapokra építhet, hiszen a ma-
gyarság korábban is az ősi keresztény 
hitben élt, nem pogányként, amit ránk 
akartak bélyegként ragasztani.
Szent István királyunk cselekedete bizo-
nyítja, hogy a kereszténységgel olyan 
alapokon állunk, aminek köszönhetően 
a magyarok ezer év óta ellen tudtak áll-
ni oszmánnak, tatárnak, Habsburgnak, 
muszkának.
Napjainkban tapasztaljuk mit jelent 
a muszlim invázió, és a mögötte rejlő 
nyílt társadalom réme, aminek ránk 
kényszerítését a Szent István által lera-
kott keresztény alapok megerősítésével 
és megőrzésével leszünk képesek kivé-
deni, hazánkat, közösségeinket, család-
jainkat megóvni. Ma ezt demokratikus 
keretek között keresztény demokráciá-
nak nevezzük.

Egyeztetések 
a település érdekében

A település működésének és fejlődé-
sének alapvető feltételeit az évente 
rendelkezésünkre álló pénzügyi forrá-
sok határozzák meg. A bevételi oldal 
forrásai alapvetően két ágból tevődnek 
össze: az állam biztosítja a kötelezően 
előírt önkormányzati feladatokra fede-

zetet, ami mellett az önkormányzatok 
részére jelentkező, helyi adottságokra 
és igényekre épülő, és szükségesen el-
végzendő további feladatok saját bevé-
teleinkből oldhatók meg.
A helyben képezhető bevételek lénye-
gében a helyi adókból tevődnek ki. 
Ezek mennyisége határolja be azt, hogy 
milyen mértékben tudunk a jelentkező 
feladatainkra forrást biztosítani. Nyil-
ván ezt mindenki tudja és érti, hiszen 
otthon a családi büdzsé is hasonló mó-
don működik. 
Ebből eredően több feladat elvégzésé-
re csak több forrás rendelkezésre állása 
esetén van lehetőségünk. Bevételeink 
növelésére két megoldás közül választ-
hatunk:

 y a helyi adók mértékének növelésé-
vel juthatunk több bevételhez (ez 
azonnali bevétel többletet ered-
ményezne, azonban ennél a lehe-
tőségnél továbbra is a lakosság te-
herbíró képességét kell figyelembe 
vennünk),

 y a másik megoldásként a település 
folyamatos fejlődéséből keletkező 
többletből oldjuk meg a bevételek 
bővülését, ahol nagy szerepe lehet 
a lakó és az iparterületek beépülé-
sének (ez viszont huzamosabb időt 
igényel).

A falu működési feltételeinek kedvező 
irányú változásában, intézményeink 
rendbe tételében, a szükséges fejlesz-
tések megvalósításában az elmúlt idő-
szakban a kiindulási helyzethez képest 
nagyon sokat haladtunk előre. Azon-
ban még mindig vannak komoly anyagi 
vonzatot igénylő feladatok, amiket meg 
kell oldanunk. Ezek elvégzéséhez pe-
dig többlet forrásokra van szükségünk.
A feladataink megoldása során alap-
vető kötelezettségünk a mindennapi 
működésünk biztosítása, amit minden 
más feladatot megelőzve el kell vé-
geznünk. A bevételeinkből fennma-
radó forrás használható fel a további 
feladatok elvégzésére, amire jelenlegi 
adóbevételeink szűkösek. A jogosan 
elvárt nagyobb volumenű feladatok 
végrehajtását önállóan nem leszünk ké-
pesek a közeljövőben megteremteni. 
Megfelelő kapcsolatok, jó együttmű-

ködés szükség ahhoz, hogy a további 
forrásokhoz megkapjuk a támogatást 
és segítséget.
Ennek a kapcsolati rendszernek leg-
fontosabb eleme településünk országy-
gyűlési képviselője. A választási idő-
szak lezárását követően mindketten 
szükségesnek tartottuk a folyamatban 
lévő óvoda fejlesztés helyzetének, és 
a következő időszak feladatainak átte-
kintését országgyűlési képviselőnkkel 
Tessely Zoltán Úrral, akivel személyes 
egyeztetésre került sor. Képviselő Úr 
ismeri adottságainkat, igényeinket, je-
lentkező feladatainkat. Megbeszélé-
sünk ismeretében elmondhatom, hogy 
Képviselő Úr támogatását bírjuk felada-
taink folyamatos rendezéséhez.
A megbeszélés során egyeztetésre ke-
rült a pákozdi Rk Templom rendbeté-
telére irányuló forrásigény biztosítása, 
amelynek érdekében Képviselő Úr sze-
mélyes megbeszélést folytatott Spányi 
Antal Megyéspüspök Úrral, amelyet 
követően igényünket levélben hármas 
aláírással (képviselő úr, plébános úr, 
és jómagam) szintén megerősítettük a 
Püspökség felé.
A fejlődésünket tovább tágítja a turiz-
musban rejlő elképzeléseink beépülése 
a Kormány által Jóváhagyott turisztikai 
agglomerációs besorolásba, ami több 
fejlesztési igényt fogalmaz meg Pákoz-
dot érintően. Ehhez kapcsolódva kell 
nekünk további lehetőségek megva-
lósítása érdekében megfogalmaznunk 
azokat az elképzeléseinket, amelyeket 
be lehet illeszteni a tókörnyék fejlődési 
elképzeléseibe.
Részben a turisztikai fejlesztések össze-
hangolása, a „Falufejlesztési Program” 
keretében saját fejlesztési elképzelése-
inek kidolgozása, és ennek a környező 
településekkel történő összehangolása 
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időszerűvé vált. Ehhez kapcsolódóan, 
továbbá a két település közötti együtt-
működés bővítésének lehetséges mód-
jai érdekében szintén egyeztettem Szé-
kesfehérvár MJ Város vezetőivel. 
Elmondhatom, Cser-Palkovics And-
rás Polgármester Úr ugyancsak nyi-
tott településeink együttműködésére. 
Mindketten lehetőséget látunk egyes 
szolgáltatások és fejlesztések össze-
hangolására, hiszen Pákozd és Székes-
fehérvár között nagyon szoros kötő-
dés létezik. Munkahelyek nagy része 
kölcsönösen összefügg. Az ezzel kap-
csolatos tömegközlekedési feltételek 
fejlesztése indokolttá vált. A „Modern 
Városok” és a „Falufejlesztési Program” 
összehangolása – különös tekintettel a 
turisztikai elképzelésekre – szintén in-
dokolt. Látható, hogy a Város vezetése 
részéről egy határozott elképzelésekkel 
rendelkező, de településeink önállósá-
gát kölcsönösen tiszteletben tartó, és 
erre alapuló együttműködés kiépítése 
a cél.
Az egyeztetésen Dr. Görög István Ügy-
vezető Úr külön tájékoztatást adott a 
Katonai Emlékpark-Nemzeti Emlékhely 
aktuális kérdéseiről, ahol működési, 
fejlesztési és rendezvényszervezési fel-
adatok egyaránt szerepeltek. Az egyez-
tetésen elvi egyetértés alakult ki arról, 
hogy a Honvédelmi Minisztériummal 
közösen szükséges a fejlesztési lehető-
ségek koordinálására.

Óvoda építés helyzete
Az óvoda és közétkeztetés beruházá-
sunk kivitelezése a fizikai megvalósítás 
állapotába került. A kivitelezési munka 
ünnepélyes keretek között „Alapkő el-
helyezésével” indult, amit Tessely Zol-
tán országgyűlési képviselő úr gondo-
latai mellett végeztünk el.
A kivitelezés kezdete során több rész-
letkérdés tisztázására volt szükség. 
Ezeket a hetente megtartott kooperá-
ciós egyeztetések során rendeztük, és 
szükség esetén rendezzük. Az egyezte-
téseken a kivitelező mellett a megbízó 
önkormányzat és a műszaki ellenőrök, 
valamint szükség szerint a tervezők 
vesznek részt.
A kivitelező átadta az általa elkészített 
kivitelezési ütemtervet. Az ütemterv 
szerinti megvalósításban jelenleg nem 
tapasztaltunk lényeges lemaradást, 
aminek ismeretébe a 2018. december 
közepére tervezett műszaki befejezés 
tarthatónak látszik.

Szabályozási és Rendezési 
terv készítése

A tervezési munka során az összegyűj-
tött lakossági kérések, szakmai javasla-
tok alapján elkészült a tervezet, amely 
kifüggesztésre került a hivatalban. Arra 
egy hónapja állt rendelkezésre az érin-
tetteknek, hogy észrevételt tegyenek, 
kéréseiket és javaslataikat megtehes-
sék.
A tervet a beérkezett igényekkel kiegé-
szítve átdolgozta a tervező, aminek 
alapján a véleményezésre jogosult ha-
tóságok és hivatalok részére megküld-
tük az anyagot. A határidőben vissza-
küldött vélemények ismeretében az 
esetleges pontosításokat végre kell haj-
tania tervezőnek. Ezt követően kerülhet 
az anyag az Állami Főépítészhez elő-
terjesztésre, amit az általa működtetett 
tervtanács véleményez. Ezt követően 
lesz lehetősége képviselő testületünk-
nek a rendeletünk végleges megalkotá-
sára. Terveim szerint erre a döntésre az 
októberi ülésen kerülhet sor.
A terv készítésével kapcsolatban sze-
retném még egyszer nyomatékosan 
jelezni, hogy közel 30 hatóság vélemé-
nyét és hozzájárulását, minden terület 
törvényi előírásait figyelembe véve al-
kothatjuk meg a rendeletünket. Ez azt 
is jelenti, hogy minden igyekezetünk el-
lenére nem fogjuk tudni minden kérés 
esetében az érintett lakosok igényeit 
érvényesíteni. Ezekre a helyzetekre már 
korábban a lakossági fórumok alkalmá-
val a tervező is felhívta a figyelmet.  

Ivóvíz hálózat helyzete
Az előző tájékoztatómban jeleztem, 
hogy a DRV-t képviselő vezetői szintű 
delegációval egyeztettem a Pákozdot 
érintő ivóvíz hálózat fejlesztéséről. Ezt 
követően néhány érdeklődőtől meg-
keresést kaptam arra vonatkozóan, 
hogy a fejlesztés elvégzése mekkora 
forrásból végezhető el. 
A DRV képviselői szerint a korábban 
elkészült terv ismeretében ezt az ösz-
szeget jelenleg 500 millió forintra be-
csülik (mellesleg én ezt az összeget el-
túlzottnak tartom). Hozzáteszem azt, 
hogy ez az összeg a teljes kivitelezésre 
vonatkozik, aminek becslésem szerint 
megközelítőleg 65-70 %-a az új háló-
zat kiépítését, a többi a már kiépült 
(Panoráma – Rizling – Alma – Áfonya 
– Galagonya - Som utcákat érintő) és 
felbővítésre szoruló hálózat költségeit 
tartalmazza. A terv készítése idején az 

érintett ingatlanok száma 700 körüli 
volt. Ezekkel a számokkal lehet mai 
árfolyamon kiszámolni egy ingatlanra 
mekkora összeg esik. Hozzá kell ten-
nem azt, hogy a páskomi részen az 
arányaiban nagyobb telek sűrűségből 
eredően a fajlagos költség kedvezőbb 
lehetne.
Minden esetre látható az, hogy csak 
fejlesztési támogatás megszerzése 
esetén leszünk képesek ezt a hálózat 
építést megvalósítani. Ma már sajnál-
hatják az érintett ingatlanok tulajdono-
sai, hogy tíz évvel korábban elmulasz-
tották az összefogást a megvalósítás 
érdekében, mert akkor még önerőből 
(a Páskomban 300-400 ezer forintból) 
megépíthető lett volna a hálózat.
Az akkori megvalósítás elmaradásáról 
az terjedt el, hogy az önkormányzat 
nem volt benne partner. Ez a nézet 
még ma is terjed, amit vissza kell utasí-
tanom. Aki elfogultság nélkül gondolja 
végig az igazat, az felteszi a kérdést, 
hogy mi oka lett volna erre az önkor-
mányzatnak, hiszen alapvető érde-
künk és kötelességünk a fejlődés biz-
tosítása, és ezt minden esetben meg 
is tesszük. Viszont mi az igazság? Az, 
hogy néhány sértődött ingatlan tulaj-
donos álhíreinek terjesztése miatt hiú-
sult meg a beruházás. 

Szúnyoggyérítés
Tapasztalok egy „önkormányzat fó-
biát”! Jó példa erre a szúnyoggyérí-
tés, de mondhatnák más eseteket is. 
Ugyanis minden feladatnak megvan 
a felelőse, végrehajtója. Azzal nincs 
probléma, ha egy állampolgár érdek-
lődik egy konkrét ügyben, még azzal 
sincs, ha azt nem a feladatra kötelezett 
intézménynél teszi. Azonban több 
esetben tapasztaltam már, hogy in-
tézményi dolgozók valamilyen általam 
ismeretlen/érthetetlen okból a végén 
az önkormányzatra mutogatnak, mint 
most a szúnyoggyérítés esetében.
Lássuk a tényeket! Korábban 2012-ig 
az önkormányzatok társulásában lát-
tuk el ezt a feladatot, amihez az Állam 
biztosította a fedezetet. Azonban a 
késői forrás átutalás mindig gondot 
okozott a végrehajtás ütemében. Ezért 
olyan központi döntés született, hogy 
átkerül a feladat végrehajtása és ter-
mészetesen a hozzá rendelt forrás a 
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. 
Ez egyébként több oknál fogva logikus 
döntésnek mondható.
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Ezért érthetetlen miért mutogat bárki 
az önkormányzatra, hiszen ki lett je-
lölve a felelős a szervezet, és részére 
biztosított a fedezet a feladat végre-
hajtására. A feladatra a szükséges in-
tézkedéseket ott kell megtenni, ahol 
kötelezővé tették annak végrehajtását. 
Az önkormányzat önállóan gazdálko-
dik, forrást erre a célra nem kapunk 
és nem áll rendelkezésünkre. Ismerni 
kell egyébként azt is, hogy egy ilyen 
feladat végrehajtása több hetet venne 
igénybe.
Természetesen voltak érdeklődők hi-
vatalunknál is. Legtöbben kérdeztek 
és nem vagdalóztak (mert sajnos van 
ilyen is). Az érdeklődők részére Jegyző 
Asszony részletes tájékoztatást adott.
A szúnyoggyérítés feladatainak ismer-
tetését azért írom le, hogy mindenki 
láthassa, milyen feltételekkel, és mi-
lyen módon lehet azt elvégezni. Íme 
a részletes leírása a feladat végrehaj-
tásának:

 y A hatékony szúnyoggyérítést már-
ciusban az imágók kikelése előtt 
földi biológiai gyérítéssel lehet ha-
tékonyan végezni, amihez feltérké-
pezik a tenyészhelyeket (belvizek, 
pangóvizek, mocsaras területek, 
élővizek és vízfolyások). Ezt köve-
tően több alkalommal rendeli el a 
megbízott szakértő a légi kémiai 
gyérítést.

 y A feladat teljes ellátásához a fel-
adattal megbízott szervezet erre 
a célra képzettséggel rendelkező 
szakembert foglalkoztat. Ennek 
a szakembernek a dolga kijelölni 
a biológiai gyérítés időpontját és 
helyszíneit, kijelölni a kémiai gyé-
rítés időpontját (dátum és napszak 
szerint), ellenőrizni a bekevert per-
metezőanyag megfelelőségét és a 
repülési útvonalak betartását, majd 
a gyérítés hatékonyságát mérnie 
kell, aminek szintén megvan a 
módszere, majd ennek alapján iga-
zolja a megfelelő teljesítést a szám-
la kifizetéséhez.

 y A kivitelezés elvégzéséhez közbe-
szerzési eljárást folytatnak le. Itt a 
vállalkozóknak megfelelő szakmai 
ismeretekről referenciákat, vala-
mint alkalmas gépparkról igazo-
lást, és köztartozás mentességet 
kell igazolniuk.

Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a 

tó természetvédelmi területén és attól 
egy védett sávon belül tilos a gyérítés. 
Ez Pákozdot érinti legnagyobb mérték-
ben. Továbbá hegyoldalon körbe va-
gyunk véve erdős területekkel.  Ezzel 
sajnos együtt kell élnünk. Ettől függet-
lenül természetesen joga van minden-
kinek tájékoztatást kérnie, észrevételt 
tennie. Csak annyi a kérésem, hogy a 
felelős helyen és a tények ismeretében 
tegye azt meg. Ahogy jeleztem, Jegy-
ző Asszony minden megkeresésre vá-
laszolt, vagyis mi sem zárkózunk el az 
információ megadása elől attól függet-
lenül, hogy más szervezet a feladatra 
kijelölt és végrehajtásáért felelős.

Felnőtt játszótér
A pályázati forrásból elnyert 2. felnőtt 
játszóterünk kivitelezése megtörtént. 
Az előzetes tájékoztatás szerint annak 
elkészítésére év vége felé számítot-
tunk. Nagy örömünkre a megvalósítás 
ütemét előre hozták, és már nyáron 
használatba vehetik azt az érdeklődők 
és sportolni kívánók.
A létesítmény megvalósítására közvet-
lenül a Sportközpontok Igazgatóságán 
keresztül volt lehetőség. Országosan 
alkalmazott egységes típustervek, és 
közbeszerzési eljárás alapján hajtották 
végre a feladatot. Így az önkormány-
zatnak a helyszín és a sík terep biztosí-
tásán, valamint a megközelítés lehető-
ségén kívül más feladata nem volt.

Sportpálya fejlesztése
A Sport Egyesület vezetése az elmúlt 
viszonylag rövid időben jelentős TAO 
forrásokat tudott megszerezni a mű-
ködés feltételeinek biztosítása mellett 
a sportpálya és az öltöző fejlesztésére. 
Az öltözők és szociális blokkok már 
megújultak, korszerű locsolórendszer 
épült ki a pálya gondozására. Ezt kö-
vetően megvalósítás előtt áll az új 
kispadok, eredményjelző, és ülőhelyes 
lelátó megépítése. Ezek tovább javítják 
gyermekeink és fiataljaink sportolási 
feltételeit, de egyben korszerűbb fel-
tételeket biztosítunk a sport iránt ér-
deklődők számára is.
Utánpótlás csapataink eredményeire 
büszkék lehetünk. Fiataljaink igyeke-
zete szintén elismerést és bátorítást 
érdemel. A hátteret biztosító vezetők 
és edzők munkája elismerésre méltó. 
Gyermekeink és fiataljaink helytállá-
sa, sport iránti érdeklődése fontos kö-
zösségünk számára. Ehhez a korszerű 

feltételek megteremtése is szükséges, 
amihez lehetőségeink keretén belül 
minden támogatást biztosít önkor-
mányzatunk is.  

Budapest-Balaton kerékpárút
Lakossági fórumon adott tájékoztatást 
az érdeklődők számára a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt. képviselője a 
Budapest-Balaton kerékpárút Pákoz-
dot érintő szakaszáról. A fórumot az 
érintett utcák egy részében lakók kez-
deményezték, ahol megfogalmazták 
véleményüket a kijelölt nyomvonalról, 
egyben kifogásolva, hogy eddig nem 
kaptak tájékoztatást. A NIF Zrt. kép-
viselője erre adott válaszában jelezte, 
hogy a kerékpárút tervezője korábban 
már április 17-ére meghirdette a fa-
lu lakosai felé a tájékoztató fórumot, 
amin akkor kettő érdeklődő vett részt.
A tájékoztatón a NIF Zrt. képviselője 
elmondta, hogy az érintett lakók elle-
nérzésével azonosulni tud, hiszen más 
településeken is hasonló érveket fogal-
maztak meg a lakók. Azonban tudni 
kell, hogy egy szűk egyéni érdekkel 
szemben jelentős közösségi érdek áll 
szemben, kiemelt állami fejlesztésről 
van szó, amihez minden engedéllyel 
rendelkeznek, turisztikai környezetet 
erősítenek vele, és Pákozdon ezzel a 
beruházással 150 millió forintos úthá-
lózat kiépítése valósul meg. Megvizs-
gálták a lehetséges alternatív megol-
dásokat, és ez lett kiválasztva, mint 
legkedvezőbb alternatíva.
A fórumon résztvevő néhány személy 
részéről javaslatként felvetették forga-
lomszabályozással és forgalomtech-
nikai eszközökkel hogyan lehetne ke-
zelni a felvetődő aggályokat. Ezt a NIF 
Zrt. képviselője elfogadta és figyelem-
be veszi, azonban hangsúlyozta, hogy 
a közlekedési morálban jelentkező ki-
fogásokat nem tartja indokoltnak bele-
keverni a beruházás elleni érvek közé. 
Ezért azokat nem tudja figyelembe 
venni. Ezzel együtt jelezte, hogy a fej-
lesztés végrehajtása során a Pákozdot 
érintő szakaszok kiépítését az elhang-
zott kifogások miatt feltehetőleg a 
megvalósítás végére ütemezi.
Néhány résztvevő a fórum a végén 
jelezte, hogy továbbra sem tudja elfo-
gadni a javasolt nyomvonalat. Viszont 

Polgármester tájékoztatója
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én, mint a közösség érdekeivel megbí-
zott polgármester jelzem a falu lakosai 
felé, hogy a késleltetett, több évre el-
halasztott megvalósítás már több tíz-
milliós önkormányzati kiadást okozhat 
számunkra. Ugyanis az iparterület utá-
ni erdős szakaszon, aminek a felújítá-
sát sikerült a fejlesztés részeként elfo-
gadtatni, így azt önkormányzatunknak 
kell jövő évben elvégeztetni. Ez több 
tízmillió forint kiadást eredményez 
számunkra, ami eredetileg nem min-
ket terhelő forrásból valósulhatott vol-
na meg. A jelentős úthálózat fejlesztés 
elhúzódása pedig nagyon sok lakót 
érint hátrányosan, amire akár 4-5 évet 
lehet várni.
Tájékoztatásként a falut érintő útsza-
kaszok a következők:

 yAz Arborétumhoz vezető út, és a 
Mészeg-hegyi bekötő út érintett 
szakaszainak burkolata felújításra 
kerül.

 yAz iparterület mellett az erdős sza-
kaszon átvezető kerékpárút. Ezt 
kell soron kívül felújítanunk ameny-
nyiben nem végezteti el a NIF Zrt. 
Pontosan ez volt a szándékom en-
nél a nyomvonalnál, hogy ne a mi 
kasszánkat terhelje!

 yDomb utca aszfaltozott lakóút ki-
építése, végében a Miskahuszár 
szobornál egy nagy kerékpáros pi-
henővel.

 yBocskai utcában aszfaltozott la-
kóút kiépítése, majd a Szabadság-
harcos és a Kossuth utca érintett 
szakaszának burkolat javítása és 
forgalomtechnikai fejlesztése, a híd 
környezetében a burkolat rendbe-
tétele.

 yA pálinkaház mögött a szennyvíz 
vezeték nyomvonalán a Kossuth 
utca kikötése a Gábor Áron utcára 
egy megfelelő, nehézgépjárművek 
alkalmas teherbírással rendelkező 
útszerkezettel. (Tudni kell, hogy 
régóta tervben van ez a kikötése az 
utcának, azonban erre nincs forrá-
sunk, ráadásul itt jelentős összeget 
igénylő kisajátítással is számolni 
kell.)

 yGábor Áron utca felől a Pipacsos 
irányába bekötőút kiépítése, aminek 
a folytatásában az Ér útja szintén ki-
épül aszfaltozott lakóútként, majd 
köt be a meglévő kerékpárútba.

Virágos Magyarország 
Mozgalom

A mozgalomban 2003 óta rendsze-
resen részt veszünk. Az idei évben 
az óvodafejlesztés nagy anyagi leter-
heltséget okoz számunkra, ezért ön-
kormányzatként szerényebb lehető-
ségeink vannak virágokat kihelyezni. 
Azonban a megkezdett munkához 
korábban már sok lakó csatlakozott, és 
igyekeznek szebbé és virágokkal csi-
nosabbá tenni környezetüket. Kérek 
mindenkit, aki fontosnak érzi a kezde-
ményezést, hogy csatlakozzanak, és 
ezzel járuljanak hozzá környezetünk 
még élhetőbbé tételéhez.

Újszülöttek fája
Hasonló célból kezdeményeztem 
évekkel ezelőtt az előző évben szü-
letett gyermekeink tiszteletére közte-
rületeinken fa ültetését. Ezt a hagyo-
mányt idén is folytatjuk. A fát, annak 
helyét és az ásási munkát önkormány-
zatunk biztosítja. A családok feladata a 
fa ültetése, és gondozása.

Takács János 
polgármester

ALAPKŐLETÉTEL
Pákozdon megkezdődött az 

Óvoda fejlesztés megvalósítása 
a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00024 
EU forrás keretében.

A kivitelezés kezdésekor, 2018.06.07-
én 15 órakor, a helyszínen ünnepélyes 
alapkő letételére került sor.

Nagy előrelépés történt a település 
életében azzal, hogy az óvoda fejlesz-
tésének kivitelezése megkezdődhetett 
- a projekt alapkőletételén Takács Já-
nos polgármester úr és Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselő úr pezsgőt és 
levelet helyezett az alapkő alá a jövő 
számára.

Közel 300 millió forintból épülhet 
meg a pákozdi óvoda új épületrésze, 
melynek alapkőletétele jelzi a kivitele-
zési munkálatok megkezdését. Takács 
János polgármester reményei szerint 
még idén befejeződnek a munkálatok 
az Arany János utcai óvoda udvarán, 
januártól pedig egy helyen, egysége-

sen működhet tovább az intézmény. E 
projekt keretében oldódik meg a közét-
keztetés kérdése is, mivel az új részben 
épülő konyha egyaránt kiszolgálja majd  
a helyi iskolát és óvodát.

Egy régi  álom válik most valóra, hi-
szen a településen az óvodai nevelés 
1960-ban – egy akkor közel száz éves 
parasztház épületében – indulhatott 
el négy csoporttal. A kétezres évek 
elejére ez az állapot tarthatatlanná 
vált, ezért az önkormányzat elkezdte 
formálni annak a lehetőségét, hogyan 
tudja a gyermekeket kulturáltabb kö-
rülmények között nevelni az óvodában. 
Ennek megvalósításaképpen az önkor-
mányzat létrehozott egy komoly tervet, 
pályázatokat nyújtott be, melyeknek a 
szakmai értékelése mindig nagyon jó 
volt – emlékezett vissza Tessely Zoltán 
az alapkő letételén, hozzátéve, hogy a 
támogatás azonban eddig elmaradt. 

A jelentős önerő mostanra gyűlt ösz-
sze, azonban a teljes projekthez nem 

lett volna elég. A Területi Operatív 
Program forrásainak köszönhetően 
mára közel 300 millió forintos összeg 
áll rendelkezésre az álom megvalósítá-
sára. 

J.J.
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Wegierska Górka-Lengyelország
2018 augusztus első hétvégéjén a 

lengyelországi Wegierska Górka test-
vértelepülésünk meghívására, ismét 
színvonalas műsorokkal színesítettük 
vendéglátóink ünnepi műsorát. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a 
Pákozdi Kulturális Egyesületnek, hogy 
fellépéseikkel emelték az esemény 
színvonalát, és öregbítették Pákozd 
méltán jó hírét.

A rendezvényen felléptek többek 
közt az Abajka Citerazenekar, amely 
idén is nagy sikert aratott közel fél órás 
műsorával. Az idei évben a Pákozdi 
Napraforgók Néptánccsoport méltó-
képp képviselte a nagyközséget színvo-
nalas előadásával. 

Az  előző évek nagy sikerére való 
tekintettel, az  idén is meghívást ka-
pott csikósbemutató műsorával Ba-

lázs Attila, aki „ Dzsoni” nevű lovával 
professzionális szinten szórakoztatta a 
rendezvényre látogatókat. Attila ezen 
alkalommal is bizonyította nagylelkű-
ségét és önzetlenségét, miszerint teljes 
mértékben önköltségi alapon utazott ki 
Lengyelországba, hogy Pákozd jó hírét, 
megbecsülését öregbítse.

Ezúton köszönjük és gratulálunk a fő-
zőcsapat nagy gonddal és szaktudással 
összeállított ételéhez, mely a nemzetek 
főzőversenyén méltán hozta zavarba a 
szakmai zsűrit, amely döntésképtelen-
ség miatt az első díjat megosztottan 
ítélte oda az összes induló között. Kö-
szönjük Horváth Tibor séfnek és csa-
patának, hogy egy remekbe szabott, 
különleges pörkölttel kápráztatta el az 
ottani közönséget, megmutatva a ma-
gyar konyha csodálatos ízvilágát. 

A csapat tagjai : 
Horváth Tibor séf
Horváth Balázs
Horváthné Gáti Erika

Köszönjük az Abajka Citerazenekar-
nak, a Pákozdi Napraforgók Néptáncs-
csoportnak, Balázs Attilának, Horváth 
Péternek és főzőcsapatának a közössé-
gért végzett példamutató munkájukat!

Köszönettel tartozunk Sztafa Doro-
tának, Gőbölös Gábornak, Gőbölös 
Konrádnak és Kingának a rengeteg 
segítségért, amely Pákozd jó hírét, 
megbecsülését, a kulturális élet fellen-
dítését, és a két testvértelepülés közti jó 
viszony megőrzését segítette elő.

Janicska Judit

Pákozdi Kórustalálkozó

2018. június 2-án a pákozdi hAngeli-
ka Kórus szervezésében került meg-
rendezésre az a kórustalálkozó, amely 
nagy sikerrel zajlott le Pákozdon a Mű-
velődési Ház színháztermében. 
A méltán nagy hírű hANGELIKA Kó-
rus több színvonalas kórusművel meg-
tűzdelt csodálatos műsorát követően 
lépett fel a vendégként meghívott 
GRATIA NOSTRA Kórus Kosdról, és 
a BÁSTYA Kórus Székesfehérvárról. 
Mind a hazai csapat, mind a vendég 
kórusok igen színvonalas műsorral  
emelték a rendezvény színvonalát, és 
szórakoztatták a rendezvényen megje-
lent zeneszerető érdeklődőket.

A vendéglátó hAngelika Kórus okleve-
lekkel jutalmazta a megjelent kórusok 
produkcióit, és az Öröméneklés után 
egy kis vendéglátással kedveskedtek a 
már barátként üdvözölt vendég éneke-
seknek.

Méltán illeti dicséret, és egyúttal kö-
szönettel tartozom a hAngelika Kórus 
vezetőjének, Tarné Szabó Magdolná-
nak és a kórus összes tagjának, akik 
nagy várakozással és hatalmas lelke-
sedéssel vágtak bele a kórustalálkozó 
szervezésébe, amely a várakozásoknak 
megfelelően nagyon színvonalasra si-
került. Továbbá köszönjük, hogy a Kó-
rustalálkozó megszervezésével és szín-
vonalas műsorukkal örömet okoztak a 
zenekedvelő érdeklődőknek, továbbá, 
hogy öregbítették Pákozd Nagyközség 
méltán jó hírnevét.
Köszönettel tartozom a pákozdi Nagy 
Mihály és fia hentesüzletnek, azon be-
lül Marikának, akik önzetlen segítsé-
gükkel elősegítették a részt vevő éne-
kesek színvonalas megvendégelését.

A Pákozdi hAngelika Kórus tagjai:
Tarné Szabó Magdolna
Komáromy Orsolya

Kardos Péter ref.lelkész
Molnárné Patkós Katalin
Gál Beatrix
Fórizs Péter
Fűrész Enikő
Kondorné Búzás Edit
Paksiné Molnár Viktória
Viza Tiborné
Lehel Gábor
Ware-Nagy Orsolya
Bujdos Dóra
Gránicz Magdolna
Szigeth Gábor
Szigeth Szilvia (    2018.07.05)

Szigeth Szilvia emlékének 
adózva megőrizzük Őt 
jó emlékezetünkben.
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Az évzárók és a nagycsoportosok 
ballagása után megkezdődött a 
várva várt nyári élet. Az Arany Já-
nos utcai óvodát június közepéig 
használtuk, ezután a Hősök terén 
levő óvodába járhattak azok a 
gyermekek, akik a nyarat az óvo-
dában töltötték. Óvodánk egész 
nyáron nyitva állt a gyermekek 
számára, ahol összevont csopor-
tokban fogadtuk őket.
A nyári hónapokban gondosan 
ügyeltünk az egészségvédelemre, hi-
szen az erős napsugárzás, a nagy hő-
ség egészségkárosító hatású lehet. Az 
erős napsugárzás ellen napkrémmel 
védekeztünk, folyamatosan használtuk 
a párakaput, rendszeresen friss ivóvizet 
fogyasztottunk, a hőségriadó napjain 
nem tartózkodtunk 11 óra után az ud-
varon.
Az intézményvezető és az óvodapeda-
gógusok egész nyáron színes progra-
mokat biztosítottak a gyermekek szá-
mára.
A nagy meleg elviselését vizes játékok, 
foglalkozások, kísérletek segítették: 
vízi pisztoly háború, célba lövés vízi 
pisztollyal, strandolás a Velencei tónál, 
vízibomba csata, festés vízibombával, 
kísérletezés a homok-víz asztal segít-

ségével, papírhajók versenyeztetése fú-
jással, vizes árok készítése a homokvár 
köré.
Az esős, hűvös nyári napokon sem 
tétlenkedtek sem a gyermekek, sem a 
dolgozók. A csoportszobákba szorulva 
előkerültek a kézműves foglalkozások: 
lepedőképet készítettek szivacsnyom-

dázással, kagylóképek készültek, 
többféle gyöngyből nyakláncokat, 
karkötőket fűztek, lehetőség volt 
homokképet készíteni a gyerme-
keknek. Több alkalommal Ovi-mo-
ziba mehettek, ahol változatos mó-
don „mesézhettek a gyermekek. A 
Kongató együttes egy délelőtti mű-
során táncolhattunk, énekelhettünk 
is.
 Változatos programokat nem csak 
az óvoda épületén kívül szerveztek 

a dolgozók a gyermekeknek. A séták 
alkalmával tapasztalatot szerezhettek 
és élményeket, emlékeket gyűjthettek. 
Sokszor elsétáltunk a gólyafészekhez, 
részt vettünk a gólyagyűrűzésen, kis-
motoroztunk a faluban, és megláto-
gattuk Miskahuszárt is. Kirándultunk 
a Bella-tóhoz, ahol vízmintát és vadvi-
rágokat gyűjtöttünk, megfigyeltük a 
cseresznye,- és meggyfákat, még gyü-
mölcsöt is szedhettünk róluk. Játszhat-
tunk a református egyház játszóterén, 
távolsági busszal eljutottunk a Halesz 
parkba, ahol a délelőttöt töltöttük.
Az idei nyár jó hangulatban, változatos 
programokkal, balesetmentesen zajlott 
le a Pákozdi Nyitnikék Óvodában.

Csizmadia Tímea

 

Nyári élet a Pákozdi Nyitnikék Óvodában

Óvodai köszöntések
Búcsú Erzsi nénitől!

Elérkezett egy újabb búcsúzó pillanat. 
30 éve óvodánkban dolgozó Törzsök 
Imréné, mindenki Bozsikája 40 éves 
szolgálati idővel ez év augusztusában 
nyugdíjba vonult. 

Mindannyian tudjuk, hogy az óvónők 
munkája nem lett volna ennyire ered-
ményes nélküle. Az itt töltött évek alatt 
szeretettel vette körül a gyermekeket, 
gondosan kalauzolta Őket az óvoda 
világában. Óvó nénik jöttek, mentek, 
de a mi Erzsi nénink mindig itt volt, 
mindig lehetett rá számítani, mindig 
segítette a felnőtteket és gyermekeket 
egyaránt, akik nagy szeretettel gon-
dolnak rá. Az elmúlt években mindig 
lelkiismeretesen, önzetlenül dolgozott 
a közösségért, példát mutatva a kol-
légáknak. A belőle áradó vidámság, 
szeretet, türelem, megértés sokat je-

lentett mindenkinek.  
Kedves Bozsika!
Ez év nyarán nyugdíjas lettél. Ebből az 
alkalomból szeretném megköszönni a 
munkádat, és kívánom minden óvodai 
munkatárs nevében, hogy nyugdíjas 
éveid egészségben, boldogságban tel-
jenek. 

ARANYDIPLOMA
Diplomájának 50. évfordulója alkal-
mából őszinte tisztelettel köszöntöm 
Huszár Lászlóné Ilonkát, aki óvo-
dánkban 37 éven át volt a gyermekek 
óvó nénije. Kollégánk életében jelen-
tős esemény történt 50 évvel ezelőtt, 
hiszen akkor kapta kezébe óvónői dip-
lomáját. Sok éven keresztül, évről évre 
megújítva önmagát, nevelte, tanította 
a gyermekeket.  
Becsülettel végzett nevelése mellett 
olyan feladatokat is vállalt, amellyel se-
gítette a Pákozdi Óvoda működését, 

s bekapcsolódott a község társadalmi 
életébe is. 
Közben 50 esztendő eltelt, és Ilon-
ka jogosult lett – a meglévő diploma 
mellé – egy új diplomára is, amelyet 
Aranydiplomának nevezünk. Ezt a dip-
lomát szeptemberben, egykori iskolá-
jában ünnepélyes keretek között fogja 
átvenni, de én most kihasználva az 
alkalmat, szeretnék gratulálni ehhez 
a jeles eseményhez, és még sok erőt, 
egészséget kívánok számára.

Miért van szükség 
a közösségi nevelésre?

Mindjárt kérdésekkel kezdem. Lehet-e 
tanítani a közösségi életet? Lehet-e kö-
zösségről beszélni óvodában?
Tapasztalataim szerint igen. 
Lehetnek gyerekeink egyenként szé-
pek és okosak, ha nem tanítjuk meg, 
hogyan kell viselkedniük közösségben, 
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ha nem élünk át közösen élményeket, 
ha nem éreztetjük meg, hogy a közös-
ség erő, adott esetben segítő támasz 
lehet, akkor bizony szegényebben 
bocsájtjuk őket az iskola, majd az élet 
felé. Vagy jól, vagy rosszul, természe-
tesen elsősorban tőlünk, felnőttektől 
függ. Mert jönnek a csemeték külön-
böző családi háttérrel, és belőlük kell 
közösséget kovácsolnunk. Tőlünk, fel-
nőttektől látják a mintát, a mi viselke-
désünk közvetíti azokat az értékeket, 
melyeket fontosnak tartunk. 
Melyek ezek? Elsősorban a tisztelet. 
Ha a gyermekek látják, hogy az óvó 
néni tisztelettel beszél, viselkedik ve-
lük, szüleikkel stb., akkor követik a min-
tát! Persze ugyanennek működnie kell 
otthon is, ha a szülő tisztelettel beszél 
az óvó néniről, dadusáról vagy gyer-
mekgondozóról, akkor ő fog közeled-
ni hozzájuk. Egyébként is tapasztalom, 
hogy nem divat a tisztelet, szeretet 
bármilyen formában is kifejezni. Úgy 
gondolom, hogy maga az érzés még 

nem avult el, de a rohanó életmód 
mintha nem tenné lehetővé, hogy a 
család meghitten együtt legyen, hogy 
apró gesztusokkal kifejezzék érzései-
ket.(ezt nem lehet helyettesíteni sem 
márkás ruhákkal, sem drága játékok-
kal.) Ahhoz, hogy valaki jó közösségi 
ember legyen, elengedhetetlen, hogy 
képes legyen saját igényeit össze-
egyeztetni a közösség igényeivel. Itt 
nem a teljes alárendeltségről, elfojtás-
ról beszélek! Nem várhatjuk el, hogy 
minden társukat szeressék, de azt 
igen, hogy úton-útfélen ne kössenek 
bele. Nem várhatjuk el, hogy minden-
kit beengedjenek a játékba, de azt 
igen, hogy udvarias formában közöljék 
az elutasítást. 
Hagyjuk az apróbb vitákat, konfliktu-
sokat önállóan megoldani, merjünk 
nem beleavatkozni.
Ha mi, hamar felcsattanunk minden 
apróságért, valószínű, a gyermekeink 
is türelmetlenebbül reagálnak. Ha mi 
inkább nem tulajdonítunk jelentősé-

get az apróbb nézeteltéréseknek, a 
gyermekek sem fogják ezeket kiélezni. 
Érzelmeinket, érzéseinket tudjuk kimu-
tatni, tudjuk megfogalmazni. Erre már 
az óvodás is képes. Hogyan lehet eze-
ket tanítani? Először is példamutatással, 
összebújással, együttléttel, együtt ját-
szással, bizonyos szabályok, hagyomá-
nyok betartásával. Sokszor még beszél-
ni sem kell, csak érezni, hogy jó együtt.
Végül úgy gondolom az egyéni sike-
rek, teljesítmények sem jöhetnének 
létre valamiféle közösségi támogatás 
nélkül, legyen ez család, óvoda, iskola 
vagy munkahely. 
A KÖZÖSSÉGRE tehát nagy szüksége 
van mindenkinek, ezért is várjuk szere-
tettel szeptember 3-án régi és új óvo-
dásainkat és dolgozóinkat egyaránt. 
Kívánom, hogy a 2018-2019-es ne-
velési év programokban, örömökben 
gazdagon teljen!

Farkas Miklósné Ildikó 
óvodavezető

Íjász Klub Hírei
2018. május 18-án a Sárkány-dombon 
megrendezett örömíjászatunkra sokan 
eljöttek. A versenyzők kétféle íjtípussal 
indultak: vadászreflex és tradicionális 
íjjal. A gyerekeket és felnőtteket külön 
kategóriába soroltuk.
A versenyen 2 x 13 különböző távol-
ságra elhelyezett táblákra és ügyességi 
célokra kellett a versenyzőinknek lőni.
Díjazáskor az első 3 helyezett kapott 
érmet, és mellé támogatóink által fel-
ajánlott ajándékokat, melyeket ezúton 
is köszönünk!

Vendégeink közt köszönthettük:
Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesüle-
tet Pétfürdőről, a Kurszán Íjász Egyesü-
letet Érdről, melyek tagjai szép számmal 
vettek részt rendezvényünkön.
Természetesen a Pákozdi Íjász cso-
port tagjai is képviseltették magukat, 
és hazai pályán nagyon színvonalas 
versenyt sikerült abszolválni.
 
Díjazottak kategóriák szerint:
Vadász reflex gyerek :

1.Telkes István Ádám (Pákozd) 
  365 pont
2.Németh Kristóf (Peytu) 310 pont
3.Huszár Zalán (Pákozd) 213 pont

Vadász reflex felnőtt férfi:
1. Németh Zoltán (Peytu) 515 pont
2. Kupi László ( Pákozd) 261 pont
3. Szabó István ( Pákozd) 212 pont

Senior férfi Vadász reflex
1. Bécs Ferenc (Peytu) 520 pont

Vadász reflex felnött nő:
1. Szabóné Varga Csilla ( Peytu) 
    332 pont
2. Handler Edit (Pákozd) 244 pont
3. Bátori Mária (Pákozd) 242 pont

Tradi felnőtt férfi:
1. Soós Richárd (Peytu) 278 pont
2. Róka Marcell (Pákozd) 252 pont
3.Lengyel Tamás (Pákozd) 169 pont

Tradi felnött nő:
1. Baráth Erzsébet (Peytu) 312 pont
2.Lacik Lívia (Kurszán) 301 pont

Szeretnénk gratulálni minden résztve-
vőnek az elért eredményekért, és kö-
szönetünket kifejezni a részvételért.
Szeretném külön kiemelném a csapa-
tunkat a Pákozdi Íjászokat, mert sikerrel 
rendeztük meg pályafutásunk első ver-
senyét, melyhez minden csapattagnak 

gratulálok, és ezúton szeretnék köszö-
netet mondani.

Akiknek szeretném meg köszönni az ön-
zetlen támogatást:

Dióskert lovaspark
Nagy Mihály és Fia Bt.
Lics Pincészet
Köszi Kft.
Rozi ABC
Csordás-Nagy Pince

Szeretném meg köszönni a segítséget az 
építőknek és szállítóknak:

Róka Marcell 
Kupi László
If. Telkes István és családja 
Szabó István 
Bátori Mari
Handlerné Zólyomi Zsuzsanna
id. Handler Attila
Viza Krisztina és családja

Köszönöm keresztapukámnak, Petro-
vics Ferencnek és családjának a finom 
pörkölt megfőzését, és Hágen Andreá-
nak a hatalmas mennyiségű, ízletes no-
kedli elkészítését.
Következő versenyünk Pétfürdőn volt 
2018. július 07-én, a 2. Bognár István 
emlékversenyen.
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Íjászaink közül 12-en indultunk, 6 gye-
rek és 6 felnőtt. Tagjaink közül 3 mini 
kategóriában induló kisfiú a verseny 
előtt pár héttel kezdett el íjászkodni és 
kiválóan teljesítettek. Az egész csapat, 
beleértve a gyerekeket is kitartóan és 
fegyelmezetten végigcsinálta a reggel 
8.00-tól délután 16.00-ig tartó ver-
senyt. A megmérettetésen 21 darab 
nehezebb-könnyebb célt kellett teljesí-
teni, célonként 3 vesszővel.
Csapatunk 7 db érmet, 1.-2.-3. helyezet-
tet egyaránt elhozott:

Tradicionális mini fiú:
3. Papp Levente
4. Mihály-Komondi Krisztián

Tradicionális felnőtt férfi:
17. Róka Marcell

Vadászreflex mini fiú:
1. Telkes Bálint
2. Vági Dániel

Vadászreflex  gyerek fiú:
1. Telkes István 
2. Huszár Zalán

Vadászreflex felnőtt női:
3. Handler Edit
4. Bátori Mari

 
Vadászreflex felnőtt férfi:
5. Szabó István

Vadászreflex senior férfi:
5. Kupi László

Barebow felnőtt női:
1. Handler Zsuzsa

Büszke vagyok íjásztársaimra, és kö-
szönöm Nektek, hogy a Pákozdi íjász 
csoport tagjai vagytok. Örülök, hogy 
veletek versenyezhetek.
A Pákozdi íjász csoport szeretettel vár 
minden kedves érdeklődött szerdán és 
pénteken 17:30-tól a Kultúra Háza hát-
só udvarán 9 - 99 éves korig.

Handler Edit

Befejeződött az IDŐUTAZÁS Bibliak-
lub - nyári táborunk. A gyermekeknek 
a százhalombattai kirándulás, a sport-
versenyek és a szalonnasütéssel kiegé-
szített tábortűz tetszett a legjobban. 
A templom-KERT-mozit az időjárás 
beszorította a gyülekezeti terembe, de 
nem maradt el. 
A keddi napot az arborétumban töltöt-
tük, amely vadasparkká bővült a látoga-
tók nagy örömére. Ami a tábor tartal-
mát illeti, reméljük, hogy a gyermekek 
Jónás történetéből az engedelmesség 
fontosságát, Zákeus történetéből pedig 
a becsület igényét és a megtérés lehe-
tőségét vitték magukkal. A záró isten-
tiszteleten a Biblia szerepe új megvilá-
gítást nyert azzal, hogy az iránytűhöz 
hasonlítottuk.

A Bibliaklub előtti napokban elkészült 
a faház, amelyet a közfoglalkoztatási 
programban kaptunk, de akár a gyer-
mekek játszó területe is lehet. Köszönet 
minden közreműködőnek és adomá-
nyozónak!

Egynapos aradi zarándoklatra készü-
lünk éppen október 6-án, mely ebben 
az évben szombatra esik. Az aradi vér-
tanúk emlékművéhez egyszer minden 
magyarnak el kell(ene) jutni. Itt az alka-
lom, még lehet jelentkezni.

Ezeket a sorokat Zetelakán, a Hargita 
lábánál írom július végén. Két napja 
fölmásztam a csúcsra. Óriási élmény 
volt látni a kopjafa-erdőben a pákozdi 
fiatalok által készített kettős keresztet. 

Aki teheti, ide 
is jöjjön el éle-
tében legalább 
egyszer!
Két hete kaptuk 
a megdöbbentő 
hírt: leégett a nagy-
dobronyi magyar református gyülekeze-
ti ház és óvoda. A helyiek gyújtogatásra 
gyanakszanak. Erőnk szerint megpróbá-
lunk segíteni kárpátaljai testvéreinknek 
az újjáépítésben. Adományokat köszö-
nettel fogadunk és továbbítunk erre a 
célra is.
Áldást és békességet kívánok!

Kardos Péter 
reformátuslelkész 

tel. (06) 22 458655

A REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI

A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. 
Ezek ellen nincs törvény. Gal(5:22-23)
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Az idei „Szőlős Pákozd Gasztro-Feszt” 
napon - elismerésként - átadásra kerül-
tek díjak és érmek a Pákozd SE azon 
csapatai és játékosai részére, akik ki-
emelkedő eredményeket értek el az 
elmúlt szezonban:

U14 csapat: 3. helyezés a bajnok-
ságban (éremátadás)
U19 csapat: FMLSZ FAIR-Play díj – a 
bajnokság legsportszerűbb csapata
U19 – László Norbert: az U19 baj-
nokság gólkirálya (46 góllal)
Öregfiúk: FMLSZ FAIR-Play díj – a 
bajnokság legsportszerűbb csapata

Az eredményekhez ezúton is gratulá-
lunk minden érintettnek!

Eredményes tavasz zárt az egyesület a 
háttérben folyó munkák terén is.
Pályázatainknak, az önkormányzatnak 
és támogatóinknak köszönhetően el-
kezdődött létesítményünk és eszköze-
ink fejlesztése:

 y elkészült az öltöző épület felújítása 
(új kazán- és fűtésrendszer, öltözők 
és mellékhelyiségek)

 y melegítőt és galléros pólót tudtunk 
vásárolni minden pákozdi utánpót-
láskorú sportoló részére

 y felújítottuk a nagy füves pályánk ta-
laját, melyet automata locsolórend-
szerrel láttunk el

 y mobil lelátót, két új kispadot és di-
gitális eredményjelzőt telepítünk a 
pályához

 y beszereztünk egy hordozható 7x2 

méteres gyakorló kaput

 y defibrillátor készülék (életmentő 
eszköz) kerül a sportpályához

A tavasz folyamán beadtuk következő 
TAO pályázatunkat, melyet el is nyert 
az egyesület. Ezzel folytatni tudjuk 
megkezdett fejlesztéseinket, továbbra 
is biztosítani tudjuk a sportolóink za-

vartalan felkészülését és mindennapi 
sporttevékenységüket.

Sikerült a másfél éve még nehéz hely-
zetben lévő egyesületet talpra állítani 
illetve a fejlesztések révén egy pozitív 
jövőképet kialakítani az itt sportoló 
gyerekeknek és felnőtteknek egya-
ránt.

A PÁKOZDI SPORT EGYESÜLET HÍREI

HIRDESSEN A PÁKOZDI HÍREKBEN!
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 2018-ban:
március, június, szeptember, december

KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT

Fókusz Szociális Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti 

Központ

+36-30/383-7670

Nyitvatartási időn kívül 
felmerülő, csak gyermekvédelmi 

krízishelyzetben hívható telefonszám

Fotó: Bíró Tamás
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Újdonságok a könyvtárban

A csodalámpa - meg-
nyugtató, önbizalom-erősítő 
és kreativitásra ösztönző 
történetek gyerekeknek 

A gyermek lehunyja a szemét, 
felkapja a csodalámpáját és 
elindul az elvarázsolt ösvé-
nyen, ami nem más, mint az 
álmok birodalma. Egy különös 
lámpás világítja meg az útját. 
A történetek megnyugtatják, 
ellazítják a gyerekeket elalvás 
előtt. Minden mese egyfajta 

meditáció, ugyanakkor élénkíti a gyermekek fantáziáját az-
zal, hogy aktív szereplőként belevonja őket az izgalmas cse-
lekménybe. A történetek erősítik az önbizalmat, a szeretet, 
bátorság és türelem érzését, az önzetlenséget. Nyitottságra 
ösztönöznek. Segítenek az ellazulásban a könyvben találha-
tó nyújtó és lazító, légző és vizualizációs gyakorlatok.

P. D. Baccalario 

Lock - A folyó őrei 

Egy régi csata, amit meg kell nyer-
ni. Egy titok, amit meg kell őrizni. 
Egy történet bátorságról és ba-
rátságról. Ez a nyár is úgy indul, 
mint a többi, mígnem Pit szokat-
lan meghívót kap, hogy látogas-
sa meg unokatestvéreit az isten 
háta mögötti Henley Creekben. 
A fiú már érkezése pillanatában 
rájön, hogy ez a csendes völgy 
valami titokzatos, talán veszélyes 
dolgot rejteget. A völgyet átszelő 

folyó például ellentétes irányba folyik: a tengertől a hegyek 
felé, s a víz mélyén rejtélyes erő lakozik. E titokzatos világ 
megvédése érdekében Pitnek, Amynek és a többieknek meg 
kell vívnia egy ősi harcot a folyó népének felügyelete alatt. 
Pit rájön, hogy jóval több bátorság lakik benne, mint hitte. S 
azt is megérti, hogy a barátság ereje bármire képessé teszi...

Fejős Éva:

Bébi. Bumm!

Fejős Éva új könyve őszinte vallo-
más a kései teherbe esésről, gyer-
mekvárásról, az első hónapok 
nehézségeiről. A személyes, nap-
lószerű írás a szerző életének leg-
utóbbi igen fontos eseményéről, 
gyermeke születéséről szól. : Ez a 
könyv az én verzióm, de nemcsak 
a saját sztorimat mesélem el ben-
ne, hanem hiszek abban, hogy se-

gíteni tudok másoknak is a gondolataimmal”. Tabukra fittyet 
hányó, humoros írás, amely minden gyereket tervező vagy 
éppen már nevelő nőnek ajánlott olvasmány – tegyük hoz-
zá: kortól függetlenül.

Tolvaly Ferenc: 

A Zsolnay-kód - feltárul 
a legendás Zsolnay család 
titka... 

Egy  legendás gyáralapító…
Egy eltökélt fazekas világraszó-
ló felfedezései…
Júlia, Miklós és Teréz – a Zsol-
nay-testvérek mindent legyőző 
tehetsége…
Tolvaly Ferenc történelmi do-
kumentumokon alapuló, lenyű-
göző regénye a titok nyomába 
ered: mivel magyarázható a 

Zsolnayak sikere, hogyan tudtak létrehozni világszínvonalú 
értéket úgy, hogy a feltételek közel sem voltak adottak? A 
titok megfejtése a családtagok személyiségében rejlik, e sze-
mélyiségeket pedig az olvasó a gyáralapító lányának, Maty-
tyasovszky-Zsolnay Teréznek igen személyes hangú naplóin 
keresztül ismerheti meg. A regény így egyszerre család- és 
gyártörténet, illetve egy belső utazás, Teréz belső lélekútjá-
nak magával ragadó története.

Nesbo, Jo: 

Hóember

Harry Hole, az oslói ren-
dőrség különc főtisztje az 
ősz elején névtelen levelet 
kap, Hóember aláírással.  
Amint lehull az első hó, ti-
tokzatos eltűnések, bestiális 
gyilkosságok sora kezdődik a 
norvég fővárosban. Az áldo-
zatok egytől-egyig családos 
nők, s az esetek riasztó ha-
sonlóságot mutatnak évekkel 

ezelőtti eltűnési ügyekkel. A 
rendőrség sorozatgyilkosra gyanakszik, ugyanis az elkövető 
különös nyomot hagy maga után: egy-egy hóember őrzi a 
tetthelyeket.
Szeretettel várok minden könyvmolyt hétfő és csütörtöki na-
pokon, 15:00 -20:00 óra között!

„A könyvek... ablakok. Még akkor is, ha azok a helyek, 
amelyeket rajtuk keresztül láthatok, elérhetetlenek.”

Jennie Melamed

Molnár Nelli 
könyvtáros
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Falu a Pákozd-hegy alatt… (III. rész)

Történelmi 
visszatekintés

III. Murád uralkodása alatt Pákoz-
don hatvan jobbágycsaládfőt és 
egyetlen házas szolgát írtak ösz-
sze. A családtagokkal és a házak-
nál élő szolgákkal együtt össze-
sen száztíz felnőtt férfit jegyeztek 
fel név szerint. A hatvan családfő 
mintegy ötven jobbágytelket bir-
tokolhatott, mivel ötven egység 
után kellett ötven-ötven akcse (egy 
forintnak megfelelő) fejadót (ka-
puadót), összesen kétezer-ötszáz 
akcsét fizetniük. A falu népessége 
ekkor körülbelül háromszáz fős le-
hetett, lakóinak használatában hatvan 
hold szántó volt. A környező községek 
egy részének pusztulása lehetővé tette, 
hogy a pákozdiak idegen határokat is 
művelés alá fogjanak. Az intenzív gaz-
dálkodást jelzi a falu mérete (a székes-
fehérvári náhijéban, ahová Pákozd tar-
tozott, csak Battyán és Polgárdi múlta 
felül), valamint a szolgák nagy száma 
(minden második telekre jutott egy). 

A pákozdiak művelték a Velencei-tó dé-
li partján fekvő Agárdpusztát, s „régtől 
fogva” szántották, vetették a vele szom-
szédos Gárdonypusztát is; a termés 
után járó tized ezer, illetőleg ezerötszáz 
akcsét tett ki. A Pátka és Pákozd közé 
eső, egykor virágzó Ság falu területét is 
a XVI. század második felében pákozdi 
lakosok művelték, a Vörös nevű rét és 
Szabó János rétje után ezer akcsét fi-
zettek. A következő századokban a sági 
határon megosztozott a török hódoltsá-
got átvészelő két szomszédos település, 
az egykori középkori falu fekvésére utal 
Pákozdon a Sági-hát, Sági-rét, Sági-kút 
név. 1862-ben feltehetően Ság kőtemp-
lomának romjai kerültek elő a földből a 
Sági-háton. 

A hódoltsági Fejér megye falvainak ki-
rályi adóját 1551-től, ingyenmunkáját 
(robotját) 1567-től a közeli Palota, a 
Veszprém megyei végvár védelmére 
fordították. Pákozd 1588-ban – erre a 
célra – évi adóját hat porta után fizette. 
A porták számát az adóalap, elsősorban 
az állatállomány függvényében állapí-
tották meg. 

Philip Zoltán Pákozdvárat 
ábrázoló rajza 1930-ból 

 

A zálogbirtokos 
Jakusith család 

 
A hódoltsági falvak nemcsak a területet 
fegyverrel meghódítóknak, de – ahogy 
sok helyütt másutt is az országban – 
magyar földesuraiknak is adóztak. A 
fehérvári káptalan „hagyatéka” a királyi 
kincstár kezelésébe került. 1579-ben 
I. Rudolf Jakusith Ferenc győri alka-
pitánynak adományozta élete végéig 
tartó haszonélvezetre Pákozd, Sukoró, 
Etyek, Gyúró és Sóskút falut, mivel az 
uralkodó a hűsége és szolgálatai ju-
talmául ígért kétezer magyar forintból 
ezer forintot nem fizetett ki neki. A 
király a zálogot Jakusith Ferenc halála 
(1580) után annak fiai, Imre és András 
számára hat évvel meghosszabbította. 
A két testvért a hat esztendő elteltével, 
1587-ben birtokukban megerősítették. 
Mivel az időközben hadi célokra köl-
csönzött kétezer rajnai forintjukat a ka-
mara nem fizette vissza, azt az ígéretet 
kapták, hogy mindaddig zavartalanul 
élvezhetik a birtokok jövedelmét, amíg 
az udvar a kölcsönzött összeggel el 
nem számol. 
Az orbovai Jakusith család Horvátor-
szágból származott, a család egyik tag-
ja a XV. század közepén Hunyadi János 
mellet vett részt a törökellenes küzdel-
mekben. A Győr várának alkapitányi 
címét elnyerő Jakusith Ferenc nevéhez 
fűződik a család magyarországi birtok-

szerzése – Trencsén vármegyé-
ben. Fiát, Andrást I. Rudolf emelte 
bárói rangra. Jakusith András fia, 
György magas egyházi hivatalokat 
töltött be, ő volt Pákozd utolsó zá-
logbirtokosa a falu megszerzőjé-
nek nemzetségéből. 
Az 1560-as évektől Pákozd élete 
néhány évtizedig békésebb me-
derben folyt. Arszlán budai pasa 
Palota várának ostromára 1566-
ban ugyan a helység mellett vonult 
el, de a nagy hadjáratokat lezáró, 
1568. évi drinápolyi béke viszony-
lagos fegyvernyugvást hozott. 
A XVI. század végén kirobbanó 

újabb hosszú háborúskodás – a tizenöt 
éves háború, mely Pákozd térségét is 
érintette – újabb törést okozott a te-
lepülés életében. Első esztendejében, 
1593 őszén mintegy ötvenezer fős 
török sereg vonult Budáról Veszprém-
be. Elfoglalta a várat, majd október 10-
én Palotát is. A győri főkapitány, gróf 
Hardegg Fedinánd ellenlépésként a 
magyar királyi sereggel 1593. novem-
ber 1-jén körülzárta Székesfehérvárt, 
de megfelelő felszerelés hiányában 
hamar felhagyott az ostrommal, és 
megkezdte a visszavonulást Mór irá-
nyába. A török a város felmentésére 
külön haderőt küldött a budai pasa ve-
zetésével. Erről értesülve a győri főka-
pitány félbehagyta a visszavonulást, és 
november 3-án csatába bocsátkozott a 
Pákozd–Lovasberény irányából közele-
dő ellenséggel. 
A hadműveletek a Pákozd–Pátka–Zá-
moly–Magyaralmás–Fehérvár közti te-
rületen zajlottak le. Mintegy tizennégy-
ezer magyar és húszezer török katona 
állt egymással szemben. A királyi sereg 
kezdeményezte a támadást, a balszár-
nyon Pálffy Miklós bányavidéki kapi-
tány lovasai indultak rohamra a török 
gyalogosok ellen. A török tüzérség sor-
tüzei kevés sikerrel próbálták megállí-
tani őket; amint Baranyai Decsi János 
magyar krónikás írta: „A csata aztán 
igencsak heves volt és sokáig kétséges 
kimenetelű, de miután a magyar csa-
patok is meg a németek is belevetették 
magukat, és puskalövéseikkel, golyó-
záporral megrendítették az ellenséget, 
kezdett meginogni a török csatasor.” 
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A gyors lefolyású ütközet a centrum-
ban dőlt el, a Zrínyi György dunántú-
li főkapitány által vezetett derékhad 
lökésszerű támadással űzte el Haszán 
budai pasa lovasait, a roham során a 
török vezér is megsebesült. A csatá-
ban, amely a hadtörténelemben az el-
ső pákozdi csata néven vált ismertté, a 
két szárnyon elhelyezett török gyalog-
ság magára maradt, túlnyomó részük 
el is esett: „Számtalan hullájuk hevert 

a csatamezőn, mint a kévék – írta ró-
luk Hardegg. – Szép férfiak, egy részük 
szakálltalan, míg a másik részük szür-
külő hajú... Többnyire mellettük a jó ja-
nicsár puska a hozzávalókkal, pisztoly, 
töltények, sült fánkok, sajt és efféle 
élelmiszerek.” A török veszteség lega-
lább háromezer fő lehetett, a királyi se-
reg halottjainak száma csekélyebb volt, 
sebesültjük viszont annál több. A csa-
tamező déli szárnyán, Kisfalud, Csala 

és Pákozd határán talán ennek az ese-
ménynek emlékét őrzi a Jancsár-völgy 
és Hajdútemetés helynév. A fölényes 
győzelmet kiaknázni sem Hardegg, 
sem Pálffy nem tudta, a sereg vissza-
vonult Győrbe. Székesfehérvár is török 
kézben maradt, így ez a csata Veszp-
rém elvesztését nem ellensúlyozhatta, 
Fejér megye lakott településeinek nagy 
része, így Pákozd is, elnéptelenedett. 

J.J.

A  mi kis fecskénk
Szikrázóan szép nyári napnak indult az a nyári reggel, 

amire visszaemlékeztem minap, ahogy emlékeimben koto-
rásztam.

Ahogy emlékszem, már reggel nagyon meleg volt. A 
szellő is csak épp meg-meg lebbentette a tikkadtan csüngő 
faleveleket. Szabadságon voltam. A gyerekek még aludtak. 
Élvezve a vakáció adta lehetőséget, hogy addig lustiznak, 
amíg a kedvük tartja, illetve míg az már el nem éri a fáj-
dalom küszöböt ösztönözve őket, tegyenek végre valamit.

A reggel a kertben ért. Locsolgattam a veteményest, 
hogy esélyük legyen megérni, a szó szoros értelmében azt 
a napot, amikor asztalunk ékességévé válva nagy élvezettel 
adjuk át őket az enyészetnek.

Ahogy az égre tekintettem a szemem káprázott. A nap 
már akkor égette a bőröm. Még gondolkodtam is: - Mi lesz 
még itt, ma? 

A nap többi része csendben telt. Szinte alig vettük észre, 
amikor komisz fekete felhők kezdtek el gyülekezni a nyuga-
ti égbolton. Lassan, szinte alattomosan kúsztak felénk, mint 
macska, mely kiszemelte egér áldozatát.

Eszembe jutott, hogy el kéne mennem a boltba, hoz-
ni valami falni valót, mert hiányos lett odahaza a készlet. 
Gondolatot tett követte, és bár tikkadozva, de elsétáltam 
az ABC-ig. Már séta közben éreztem, ahogy az enyhe si-
mogató szellő lassan, de biztosan kezdett erőre kapni. Szel-
lőcskéből szépen széllé izmosodott. Még örültem is, hogy 
végre valami megtöri a hőséget. A szél elkezdte mozgatni 
a forró levegőt, és ezzel némi enyhet nyújtott felhevült tes-
tünknek.

A szél magával hozta az eső jellegzetes illatát. Át is futott 
az agyamon:
 - Csak nem esni fog?

A boltban ismerőseimmel elfecseg tem az időt. Röviden 
megtárgyaltuk a világ dolgait. Lazán meg is váltottuk azt, 
bár, így utólag belegondolva ez is azon időtöltések egyike 
volt, ami teljesen felesleges, de akkor nagyon jól esett. 

A kedves kis csapatot hátrahagyva, kiléptem az épület-
ből. Megdöbbenve vettem észre, hogy az imént éppen 
gyülekező felhők, igencsak dagadtra híztak. Komoran go-
molyogtak a fejem felett, mert a közben viharossá fokozó-

dó szél, úgy ker-
gette őket, mint 
puli a nyájat.

Hatalmas vil-
lanás, majd még 
rémisztőbb csat-
tanás hasított a 
tájba. Villámlott, 
dörgött. És mint-
ha ez lett volna a nyitány kezdete, hatalmas cseppekben 
elkezdett esni az eső.  A kövér cseppek hangos koppanás-
sal értek földet, jókora vizes pontokat hagyva a betonon. A 
cseppek egyre gyorsuló tempóban érkeztek és már nem is 
lehetett őket megkülönböztetni, összefüggő vizes felületet 
képeztek a jártán, az úton, mindenhol.

Nekem sem kellett több. Felgyorsultam, mint felriasztott 
őz a mezőn, a táskát fejem fölé tartva futni kezdtem, mint-
ha az segített volna az égi zuhany ellen. Hát nem segített. 
Pillanatok alatt bőrig áztam, ami egy szál pólóban és rö-
vidnadrágban nem volt nagy mutatvány. Felfogva, hogy 
már mindegy, lelassítottam és szokott sétatempómban, ami 
mások szerint egy középtávfutó normál tempója, hazafelé 
vettem az irányt.

Befordulva az utcánkba már jókora tócsák jelezték, hogy 
nem viccelnek az égiek. Özönvízszerű mennyiséggel árasz-
tották el földet, kétségkívül felüdítve azt. Viharos szél ci-
bálta a fákat, leveleket, apró gallyakat sodorva maga előtt, 
mint rossz gyerek, mikor az erdőben rohangálva letép min-
dent, ami az útjába akadt. Alig láttam az esőfüggönyben a 
folyamatosan a szemembe folyó víztől. 

Hopp! Ez meg mi? - Tettem fel a kérdést magamban. Az 
egyik jókora pocsolya közepén, apró fekete-fehér gom-
bolyag küzdött a hirtelen víztömeggel. Egy fecske vergő-
dött, fuldokolt. Nem haboztam. Begázoltam a bokáig érő 
vízbe. Felkaptam a kis testet és a pólóm alá raktam, ami 
nem volt szárazabb, mint a környezete, de valami védelmet 
adott a szél és az irgalmatlanul lecsapó kövér esőcseppek 
elől.

Hazaérve a gyerekek rögtön észrevették, hogy van ná-
lam valami és nekem estek, megtudni mi az.
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- Fecske - mondtam, majd kivettem és az asztalra tettem 
az alélt kis testet.

Hozzatok gyorsan vattát, meg egy puha rongyot. – mond-
tam, míg magam az épp kezembe került konyharuhával 
azonnal hozzáláttam a vizes kis test megtisztogatásának.

Kisvártatva a gyerekek előkerültek, és hozták egy puha 
pólót és egy csomag vattát. A közben viszonylag száraz-
ra törölt kis testet, óvatosan vattával vettük körül, majd a 
pólóba csomagoltuk, hogy a kis fecskének csak a csőre, a 
szemei és e feje búbja látszott ki belőle.

- Apa, ugye nem hal meg? – kérdezte a kisebbik lányom, 
és már sírásra is görbült a szája, annyira megsajnálta a kis 
madarat.

- Remélem nem. – mondtam és már meg is bántam, miért 
vagyok ilyen kishitű.

- Nem kicsim, nem. Bízzunk benne, hogy nem. Minden-
esetre fel kell melegítenünk, nehogy megfázzon, vagy ki-
hűljön.

Mindannyian a kis fecske köré gyűltünk és aggódó pillan-
tásokkal figyeltük. Így telt el vagy fél óra, amikor a kis madár 
megmozdult. Majd lassan fészkelődni kezdett. Kivettem a 
vattából és újat, szárazat tettem köré, mert az előző már 
átnedvesedett. Ezt még kétszer megismételtük újabb fél 
óra alatt. A kis madár mintha tudta volna, hogy jót alkarunk 
neki, úgy tűrte a tortúrát. Közben egyre élénkebb lett.

Apró szemeivel vizsgált bennünket. Kicsi fejét időn-
ként el-el fordítva vizsgálta a környezetét. Majd fész-
kelődött, beljebb bujt a vattakötegbe, ilyenkor a szemét 
lehunyta, kicsit pihent, majd újra megvizsgált bennün-
ket. Jó egy óra elteltével csivitelt egyet, mint aki azt 
akarja mondani: - Ez jó, ezt el tudom viselni. 

Közben összefogtam a lakásban hat, hét legyet, akik 
pechjükre a vihar elől nálunk kerestek menedéket. Gon-
dosan ügyeltem rá, hogy ne öljem meg őket. Szárnyuk-
nál fogva a kis madár elé raktam. A kis fecske figyelte 
a csapkodó, menekülni próbáló legyet, majd hirtelen 
mozdulattal bekapta, lenyelte. Így sorban eltüntette a 
többit is. Elégedetten visszahúzódott alkalmi fészkébe.

A gyerekek, minden légy falat után tapsikoltak örö-
mükben. Nem győztem csitítani őket, nehogy megijesz-
szék a fecskét.

Közben elállt a vihar, a zápor is tovább állt. A nap is-
mét ragyogóan ontotta sugarait a földre. A kis madár 
előmászott alkalmi fészkéből, és szorgalmasan elkezdte 
rendezni tollruháját. Mint egy íjú hölgy úgy rendezgette, 
csinosította magát. Mikor ezzel végzett, hirtelen felrep-
pent. Körberepülte az előteret kétszer-háromszor, majd 
egy éles csivitelés kíséretében kiröppent a nyitott ajtón. 
Kint körözött kettőt-hármat, majd eltűnt a szemünk elől.

Néztünk utána. A lelkem jó érzés töltötte el. Megmen-
tettem egy lelket a világnak. Ez csodálatos.

- Apa visszajön valaha ez a kis fecske? – kérdezte a 
fiam.

 Nem válaszoltam, csak arra gondoltam, hogy én biz-
tos visszatérnék a helyében. A kérdésre másnap jött a 

felelet. Reggel, ahogy kinyitottam az ajtót, hogy beenged-
jem a reggel levegő hűvös leheletét, egy árny suhant el mel-
lettem. Körbenéztem, és a mi kis fecskénk cikázott az elő-
térben. Többször körberepült, majd, ahogy jött el is ment.

A nyár és a kora ősz hátralevő részében ezt naponta meg-
ismételte a mi kis fecskénk, mert már úgy hívtuk, hogy a  Mi 
kis fecskénk.

Aztán jöttek a hűvösebb őszi napok, és a kis fecske nem 
jött többet. Eltelt a tél és ismét jött a kikelet, a csodálatos 
tavasz. Egy reggel lányom rohan be és táncolva, visongva 
közli. - Megjöttek a fecskék! Megjöttek a fecskék! 

Kimentem megnézni, hogy tényleg így van e, és akkor 
csodálkozva vettem észre, hogy az egyik kis fecske az 
eresz alatt fészek építésbe kezdett. Majd félbehagyta, és 
beröppent a nyitott ajtón. Ekkor tudtam, a - mi kis fecskénk 
- jött meg, és úgy döntött, a jövőben nem csak meglátogat 
minket, de nálunk épít otthont magának.

Még két éven át élt ott a - mi kis fecskénk -, aztán egy 
tavaszon már nem jött többet. Sokáig vártuk, de be kellett 
látni, hogy eljött az ö ideje, és már csak a mennyei égbolton 
cikázva emlékezhet azokra, akik jót tettek vele.

Besenyei Csaba
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Tanulmányi ösztöndíj pályázat  
közép-és felsőfokú oktatásban résztvevő 
tanulók részére 
 
 
1./ A tanulmányi ösztöndíj pályázat keretei 

Pákozd Város Önkormányzata és a Velencei-tavi Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Nonprofit Kft tanulmányi ösztöndíj-pályázatot hirdet az 
EFOP-1.5.2-16-2017-00017 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó tér-
ségében” című projekt keretében. A projekt 2018. és 2019. során ifjúsági, sport, egészségmegőrző, 
foglakoztatási, önkéntes és közösségfejlesztő programok, tevékenységek összetett rendszerével tá-
mogatja a Velencei-tó térségének fejlődését, kiemelt figyelmet fordítva a fiatalok aktív bevonására. 
Az ösztöndíj-pályázat célja a fiatalok motiválása a Velencei-tó térsége és településük közösségi életében 
való részvételre, illetve ötleteik, látásmódjuk becsatornázása a térség jövőjének kialakításába. Mindezen 
keresztül a cél térségben maradásuk illetve visszatérésük erősítése.  

 
2./ Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be azok a tanulók, akik: 

 y Pákozd településen rendelkeznek állandó vagy ideiglenes lakcímmel; 
 yMagyarországi közép-vagy felsőfokú intézmény nappali, esti vagy levelező tagozatán, illetve felsőfo-
kú szakképzésben folytatnak tanulmányokat; 

 y 14. életévüket betöltötték és 30. életévüket még nem töltötték be. 
 

A tanulmányi ösztöndíj a www.pakozd.hu-n található pályázati űrlap és a kötelező mellékletek be-
adásával pályázható. 

 
3./ Elnyerhető támogatás: 

 y 2018-as tanévkezdéshez kötődő egyszeri 50 000 forint támogatás.  
 y A támogatott tanulónak a tanulmányi ösztöndíjat 2018-ban, tanévkezdési időszakban folyósítja tele-
pülési önkormányzata. 

 
4./ Az űrlap és a mellékletek benyújtása az alábbi módokon lehetséges: 

 y  emailen az info@vttnonprofit.hu és a stadlera58@gmail.com címekre, vagy 
 y postán a VTT Nonprofit Kft, 2481 Velence Tópart utca 26. címre, vagy  
 y személyesen a Kossuth Lajos Művelődési Házban (8095 Pákozd, Budai út 72.) Janicska Judit kap-
csolattartó részére. 

Beérkezési határidő mindhárom esetben: 2018. szeptember 30., 12.00 óra. 
 
5./ A bírálat 

Csak a határidőn belül, az alábbi űrlapon, a kötelező mellékletekkel együtt benyújtott pályázatok ke-
rülnek elbírálásra!  A beadott pályázatok a 2. pontban jelzett feltételek teljesülése esetén érvényesek. Te-
lepülésenként legfeljebb 30 fő tanuló támogatható. Amennyiben ezt meghaladja az érvényes pályázók 
száma, az alábbi szempontok mentén születik döntés:  
 y a tanuló tanulmányi teljesítménye 
 y a motivációs levél tartalma. 

 
  A pályázókat az űrlapon megadott email-címen, vagy telefonszámon értesítjük.

EFOP-1.5.2-16-2017-00017
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Hasznos tippek…. 
Mi kell a jó iskolakezdéshez? 

Megfelelő felszerelés, biztonságos 
közlekedés az iskolába, egészséges 
koszt, elegendő alvás és mozgás. 
A legtöbb gyerek számára gyorsan 
elrepült a szünidő és egyáltalán 
nem várták az évkezdést. Nekünk, 
szülőknek is akadt elég dolgunk a 
tanszerek, ruha, táska beszerzése 
körül.

Mikre figyeljünk 
táska vásárlásakor?

Az iskolatáskát úgy válasszuk meg, 
hogy az gerinckímélő legyen. A hát-
lapja párnázott, lehetőleg merevítő-
vel ellátott, ez elosztja a súlyt. Vízta-
szító, strapabíró anyagból készüljön. 
A táska felső része ne nyúljon túl a 
vállakon. A tartószíjakat úgy érde-
mes beállítani, hogy ne essen na-
gyon mélyre a táska alja, ellenkező 
esetben nyomhatja a gerinc ágyéki 
szakaszát. A közlekedésbiztonság-
ról se feledkezzünk meg, nem hiá-
nyozhatnak a fényvisszaverő csíkok, 
felületek sem. A súlya üresen ne ha-
ladja meg az 1 kg-ot. A teli táska le-
hetőleg ne haladja meg a gyermek 
testsúlyának 10%-át. Az átlátszó 
külső zsebekben nem szabad ne-
vet, címet, elérhetőséget tárolni, ne-
hogy valaki azt leolvassa. Fontos a 
külső italtartó zseb, mert ha kifolyik 
az üdítő, oda lesz az egész tanköny-
vcsomag. Külön uzsonnás táskát is 
érdemes rendszeresíteni pontosan 
ezért.

Út az iskolába

A legrövidebb út nem mindig a leg-
biztonságosabb. Azt is számításba 
kell venni, hogy a sok keresztező-
dés növeli a baleseti kockázatot. A 
gyermek más szögből látja a jármű-
veket és a látótere is kisebb, mint a 
felnőtteké. Ezért érdemes leguggol-
ni, hogy megértsük, mit lát a gyerek. 
Ha azt szeretnénk, hogy biztonsá-
gosan közlekedjen az iskolába, még 

a tanévkezdés előtt gyakoroljuk be 
az útvonalat. Sokszor próbáljuk ki a 
fel- és leszállást a tömegközlekedési 
eszközökön. Magyarázzuk el, mire 
kell odafigyelni utazás közben. Min-
den figyelemelterelési lehetőséget 
ki kell zárni. Felejtsék el a mobilo-
zást és a zenehallgatást út közben! 
Az első néhány tanítási napon még 
kísérjék a gyerkőcöket. Célszerű 
kisebb csoportban, több gyerekkel 
együtt hazamenni az iskolából. Ha 
biciklivel fog közlekedni a csemete, 
feltétlenül részesítsék KRESZ OKTA-
TÁSBAN!(Ez a gyalogos közlekedés 
esetén sem árt!)

Étkezés

Bármilyen korán is kel a csemete, a 
reggelit nem szabad megspórolni 
mondván, hogy az iskolában úgy-
is kap enni. Az már tízórai, amit a 
suliban eszik, addig már a tanárok 
leadtak 2-3 kemény órát. Uzsonnát, 
innivalót mindig érdemes csoma-
golni, különösen, ha csak az ebédet 
fizetitek be. A reggeli időzavarban 
nem egyszerű változatos és egész-
séges harapnivalót tenni az asztalra.  
Mit tegyünk a dobozba? Teljes ér-
tékű zsemlét, vékony kenyérszele-
teket, vajjal, vajkrémmel megkenve, 
sovány sonkát, kolbászt, szalámit, 
sajtot tehetünk közé. Az egészet fel-
dobjuk pár szelet paradicsommal, 
uborkával, paprikával, salátalevél-
lel. Ha ezeket megszórjuk fűszer-
keverékkel, vagy teszünk alá némi 
majonézt, garantáltan nem fogják 
visszahozni, amit csomagoltak. Egy 
frissen tartó dobozba megtisztított 
gyümölcsöt, zöldségeket is lehet 
tenni. Fontos, hogy elegendő folya-
dékhoz jussanak a gyerekek tanítási 
idő alatt, ezért lehetőleg alacsony 
cukortartalmú gyümölcsteát, citro-
mos limonádét, cukrozatlan gyü-
mölcslevet, vagy ásványvizet ad-
junk.

Néhány szó az alvásról

A modern társadalomban lerövidült 
és eltolódott az alvás ideje. A mes-
terséges világítás miatt később fek-
szünk, de korábban kelünk. Az al-
váskutató szakemberek véleménye 
szerint, ha egy gyermek nem alszik 
annyit, amennyire a szervezetének 
szüksége lenne, nem fogja hatéko-
nyan megjegyezni a tananyagot. Az 
alvás egyik fő feladata, hogy a nap-
pal felvett információ maradandóan 
beíródjon agyunkba. Ez a folyamat 
az alvásciklus utolsó harmadában 
zajlik, pont ez az időszak hiányzik 
sok diák életéből. A biológiai óra 
másként működik, mint a napiren-
dünk. Különösen a pubertás idősza-
kában van nehéz dolga a tiniknek, 
mert az ő alvásigényük hormonális 
okokból ismét megnövekszik. Kora 
reggel náluk még lassú a reakcióidő, 
szenvedés a felkelés. A közlekedés 
is veszélyes lehet a még félig alvó 
gyerekek számára. A kevés alvás 
tehát hosszútávra ható következmé-
nyekkel jár a tanulási teljesítményre 
nézve. A 8 órai lefekvés tehát nem 
csak a tanító nénik vesszőparipája.

Mozgás

Különösen az elsősöknek lesz ne-
héz dolga, hiszen az óvodában any-
nyit mozoghattak, amennyit csak 
akartak. Most 45 percet kell eltöl-
teniük a padokban, bár alsó tagoza-
ton a tanítónők sok mozgást építe-
nek be az óra menetébe. A mozgás 
a gyermek lételeme. Minden nap 
legalább egy órát játsszanak a sza-
badban, ez legalább annyira fontos, 
mint a házi feladat! Oldja a napi 
stresszt, szellemi megterhelést. A 
rendszeres tanításon kívüli sporto-
lás elengedhetetlen, ezért adjunk le-
hetőséget a gyereknek, válassza ki, 
milyen sportágat szeretne. 

www.csaladinet.hu
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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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Pákozdi Napok 2018.szeptember 28-29               

Meghívó   

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 
és a Katonai Emlékpark-  Nemzeti Emlékhely 

szeretettel meghívja a Pákozdi csata 170. évfordulója alkalmával megrendezésre 
kerülő rendezvénysorozatra. 

 
 

szeptember 28  
Kultúra Háza –Színházterem 
17:30 Kulturális Egyesület 
szakosztályainak fellépése 
Wegierska Górka 
testvértelepülésünk  ünnepi műsora 
Pákozdért díszoklevelek átadása 
Virágos Pákozdért Oklevelek 
átadása 
19:00 Fáklyás felvonulás az 1848-as 
Községi Emlékműhöz 
Kísér a Székesfehérvári Helyőrségi 
Zenekar 

                                    szeptember 29   
Pákozd Sportpálya 

09:00 Schultz Attila Kispályás 
Labdarúgó Emléktorna 

labdarúgó mérkőzések 
Kultúra Háza 

13:00 Szüreti felvonulás 
19:00 Szüreti bál 

Zenél : Hutvágner Péter 
Belépő: 700,- Ft/fő 

Tombola: 200,- Ft/db 
előzetes asztalfoglalás: 30/5168897 

KEMPP 
szeptember 29 
Pákozdi Csata 

Szárazföldi Haderőnem Napja-megemlékezés és koszorúzás 

Részletes Programok hamarosan a www.pakozd.hu oldalon. 
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Alapító: Pákozd Nagyközség Önkormányzata; Felelős kiadó: Pákozdi Polgármesteri Hivatal
Tördelés, nyomtatás: Regál Nyomda, Székesfehérvár

Készült: 2018. szeptemberHírek
Pákozdi

SZEPTEMBER 29. SZOMBAT SZEPTEMBER 30. VASÁRNAP

KATONAI EMLÉKPARK PÁKOZD
NEMZETI EMLÉKHELY

10.00:
Koszorúzás, megemlékezés

12.30:
170 éve történt 

ifjú nemzetőrök és a Magyar Huszár 
és Katonai Hagyományőrző  

Szövetség közreműködésével  
megelevenedik a csata

10.00: 
„Csatatéri sokadalom” 

 katonai hagyományőrző szervezetek  
bemutatói

Családi foglalkoztatók, 
vetélkedők

A rendezvény – 6 éves kortól – érvényes belépővel (kar-
szalag), 500 Ft egységáron látogatható. A belépődíj lehe-
tőséget biztosít a kiállítások és bemutatók megtekinté-
sére, valamint a gyermekprogramokon való részvételre.

A rendezvény ingyenes.

KATONAI EMLÉKPARK PÁKOZD – NEMZETI EMLÉKHELY
Pákozd, Mészeg-hegy | +36 30 4747 905  |  kempp@kempp.hu

Támogatók: 

SZÉKESFEHÉRVÁR
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Részletes program: www.kempp.hu


