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Itthon otthon vagyunk!

Önkormányzati hírek

Oktatás

Ünnepek

Kultúra

Szeretettel köszöntök
minden kedves Olvasót!
Ilyenkor az első Adventi hétvége előtt már
javában készülni szoktak óvodás, iskolás
gyermekeink, a Pákozdi Kulturális Egyesület
csoportjai, hogy műsorukkal színesítsék a várakozás napjait.
Emlékeznek a forralt bor mámorító ízére, amit
tavaly ilyenkor iszogattunk a Hősök terén? A
mézeskalács semmivel össze nem téveszthető
illatára? A barátokkal folytatott jókedvű beszélgetésekre?
Most mikor a COVID-19 járvány minden rendezvényt „eltörölt” településünkön is, most
kell igazán erősnek lennünk, hiszen már látszik
a fény az alagút végén. Nem akarom túlspilázni, hiszen már a csapból is a koronavírus folyik
cirka egy éve, de hiszem, hogy közel a járvány
vége és visszatérhet életünk a normál kerékvágásba!
Ahogy minden évben, engedjék meg, hogy
köszönetet mondjak mindazoknak, akik
munkájukkal segítették településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. Így köszönöm a közalkalmazottaknak: a polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda dolgozóinak,
hogy az idei évben is magas színvonalon látták
el feladataikat és a pandémia által rájuk rótt
plusz teendőket is elvégezték! Köszönöm a lakosságnak a különböző társadalmi munkákban nyújtott segítségét és aktív részvételét,
az egyházak támogatását, a helyi vállalkozóknak, hogy több alkalommal támogatták
rendezvényeinket.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok önkormányzatunk valamennyi dolgozója és a képviselőtestület nevében!
„Karácsony nem az ész, hanem a szív ünnepe.
És a szív érzi, hogy azok is ott állnak veled a karácsonyfa körül, akiket a szemeddel nem látsz,
és az eszeddel nem hiszel.” (Müller Péter)
Pikó Zoltán
alpolgármester
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
Tisztelt Pákozdi Lakosok!
Az előző lapszámban beszámoltam
Önöknek az elmúlt egy év eseményeiről. A szeptemberi lap megjelenése óta
a kialakult járványhelyzetben sem állt
meg a munka, folyamatosan végeztük
a már megnyert pályázatok megvalósítását, újabb fejlesztési elképzelésekhez
szükséges új tenderanyagok összeállítását. Így tettünk a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázatok tekintetében is, így az Orvosi rendelő- és
a Kalász utca felújítása, a Falu- és tanyagondnoki busz beszerzése, a közterületi játszótér telepítése tekintetében is.
Amint a fenti fejlesztésekhez kapcsolódóan megérkeztek az ajánlatok,
a képviselő testület döntését követően,
a lehető leggyorsabban szerződést kötöttünk, így mielőbb megkezdődhettek a kivitelezési munkálatok.

lyes, mozgáskorlátozott személy szállítására is alkalmas kisbuszt vásároltunk, amely nagy segítségünkre lesz a
települési feladatok ellátása során. Ez a
beszerzés is komoly előrelépést jelent
a településünk gépjárműflottájának
bővülése szempontjából. Mint ismert

Az orvosi rendelő esetében jelenleg is dolgoznak a szakemberek. Már
elkészült az új fedett, akadálymentes
feljáró. Folyamatban van a rendelők
klimatizálása, az elavult kazán cseréje, a rendelők ajtajainak megújítása.
Utolsó lépésként az utcafronti kerítés is
lecserélésre kerül. Bízunk benne, hogy
a megújult, komfortosabb környezet
mindenki tetszését elnyeri. A munkálatok elvégzésére közel hatmillió Forint
támogatást sikerült elnyernünk pályázati forrásból, melyet további kétmillió
Forinttal egészítettünk ki költségvetésünk terhére.

nyernie, amely teljes egészében fedezte a munkálatok költségeit. Az aszfaltos
útburkolat már nagyon régi igénye az
itt élőknek. Szerződéses kötelezettségünknek tettünk eleget, hiszen a telkek
értékesítésekor vállaltuk, hogy 75%-os
beépítettség felett szilárd burkolatú
utat készítünk. Mivel mára több, mint
90%-os beépítettségi fokkal rendelkezik a terület, nagy a gépjármű forgalom
és jelentős az itt parkoló gépkocsik
száma is, elódázhatatlan volt, hogy az
úgynevezett itatott-mart aszfaltos útfelületet – melyet folyamatosan javítani,
kátyúzni kellett – korszerűbb megoldásra cseréljük. A kivitelezési munkák részét képezte a páratlan oldalon
található szikkasztó árok profilozása,
tisztítása is, amely során több teherautónyi üledéket termeltek ki az árok
jelenleg még meglévő nyomvonalából.
Nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy az
árok helyreállításával, a kapubejárók
átereszeivel, valamint a betemetett
szakaszokkal foglalkoznunk kell még
a jövőben. A téli síkosságmentesítés
miatt is előnyös, ha a felületzárás a téli
üzem beállta előtt megtörténik, hiszen
az esetleges síkosságmentesítési (hókotrás, sószórás) munkálatokat is sokkal hatékonyabban lehet elvégezni egy
szilárd útburkolattal fedett útfelületen.

Hasonlóan az orvosi rendelő fejlesztéséhez, még a tél beállta előtt, el kívántuk végeztetni a Pipacsos Lakópark,
Kalász utcájának felújítását is. Erre a
célra több, mint tizennyolcmillió Forint
támogatást sikerült településünknek el-

A Magyar Falu Program keretében
sikerült támogatásban részesülnünk
a „Tanya-és Falugondnoki buszok beszerzése” című alprogramban, amely
keretében egy közel 15 millió Forint
értékű Opel Zafira L típusú, 9 szemé-

a közelmúltban sikerült beszereznünk
egy platós kisteherautót, egy kisbusszal
bővült sportegyesületünk eszközparkja, valamint biztossá vált, hogy a Pákozdi Polgárőr Egyesület is autóvásárlási támogatásban részesül, amelyhez
az önkormányzat a szükséges önerőt
biztosítja.

Hetekkel azután, hogy a hivatal vezetését átvettem, szembesültem a tén�nyel, miszerint a sportöltöző 2004. év
óta ideiglenes használatbavételi engedély mellett működik, vagyis nem kapta meg a végleges használatbavételi
engedélyét. A szükséges tervezői- és
kivitelezői feladatok megrendelését és
hatósági bejárások megtartását követően, itt is sikerült elérnünk, hogy mára
az építési hatóság kiadta a végleges
használatbavételi engedélyt, így annak üzemeltetése is végre a jogszabályoknak megfelelően történik.
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A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programból finanszírozott
óvodafejlesztési projekt is végre célegyenesbe érkezett. Sikerült a használatbavételi eljáráshoz szükséges hiányosságokat pótolni, az építési naplót
lezárni. Jelenleg reálisan azt mondhatjuk, hogy a 2021/2022-es nevelési évet
az óvodások már tényleg az új épületben kezdhetik meg!

Benyújtottunk egy 42 gyermek gondozására alkalmas bölcsőde építéséhez kapcsolódó pályázatot, amelyhez
szükséges területet már ez év augusztásban megvásárolta önkormányzatunk. A tervek szerint a pályázat keretében megépül egy háromszor tizennégy
férőhelyes bölcsőde épület, a hozzá
tartozó játszóudvar és parkolók, va-

lamint beszerzésre kerül az üzemeltetéshez szükséges eszközpark is. A
tervezőkkel és szakértőkkel közösen
összeállított pályázat teljes bekerülési költsége eléri az 570 millió Forintot,
amelyhez önkormányzatnak saját forrást nem kell hozzátennie.
Ugyancsak fontos kérdéskör a zöld-,
szelektív- és kommunális hulladék elszállítása, mellyel kapcsolatban több
alkalommal is egyeztettünk a Depónia
Kft.-vel. Siker, hogy az idei évben sikerült a lakosság számára szelektív hulladékgyűjtőket kiosztanunk. A következő években fontos feladatai lesznek az
önkormányzatnak a zöldhulladék kezelésével kapcsolatosan, melynek megvalósításán már dolgozunk.
Nem szabad megfeledkeznünk a
mindennapjainkat behálózó járványhelyzetről. Az év első felében megjelenő COVID-19 vírus első hullámát
nagyon fegyelmezetten sikerült átvészelni. A második hullám során településünkön is sok megbetegedést
regisztrálnak és a védekezés is sokkal
nehezebb. Az önkormányzat sajnálatos
módon a megbetegedésekről nem kap
naprakész információt, így kiemelten
fontos, hogy akinek bármilyen segítségre van szüksége, az vegye fel a

2019. október hónap óta a településünk
által elnyert pályázatok összege:
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kapcsolatot az Önkormányzat munkatársaival. Elérhetőségeink az újságban megtalálhatóak!
Az idei év sajnos a rendezvényeink
tekintetében sem úgy alakult, ahogy
azt terveztük. A legtöbb rendezvényt
le kellett mondanunk, vagy csak szűk
körben-, vagy egyáltalán nem tudtuk
megtartani.
Pákozdon több éve hagyomány,
hogy az Önkormányzat a település
újszülöttjeinek tiszteletére, a családok
bevonásával faültetést szervez. Ez az
idei évben sem maradt el, melynek
eredményeként november végén közel harminc új fa ültetése valósulhatott
meg.
Kérem engedjék meg, hogy Pákozd
Nagyközség Önkormányzata nevében – a jelen lapszám mellékleteként
átadott kis ajándékkal – kívánjak Önnek és Családjának áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag új esztendőt.
Figyelmüket megköszönve!
Üdvözlettel,

Kardos Ádám
polgármester

Ft

TÁJÉKOZTATÁS
a lehulló csapadékvizek szabályos elvezetéséről, valamint
felhívás a belterületi vízelvezető árkok tisztántartására
A korábbi évtizedekre nem jellemző heves esőzések egyre
gyakrabban okoznak a településen végigzúduló csapadékáradatot. A korábbi években több alkalommal is előfordult,
hogy néhány óra alatt akár egy havi átlagos csapadékmennyiség is lezúdult, melyet képtelenek voltak elvezetni a település
belterületi csapadékvíz elvezető rendszerei.
A heves esőzések által okozott károk elkerülhetők vagy jelentősen mérsékelhetők, ha a vízelvezető rendszereket folyamatosan karbantartjuk. Különösen fontos ez hirtelen kialakuló nagy
mennyiségű csapadékkal járó záporok, zivatarok esetén.
Az ingatlanokkal határos árkok karbantartása, a vízelvezetés biztosítása lakossági feladat.
Az ingatlan előtti szakaszra terjedően a közterületen lévő ár-

kok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztán tartása, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása, a járműbehajtók átereszeinek építése, karbantartása és tisztán tartása
minden esetben az ingatlan tényleges használójának illetve a
tulajdonosának a kötelessége.
A heves esőzések által okozott károk elkerülhetők vagy jelentősen mérsékelhetők, ha a vízelvezető rendszereket folyamatosan karbantartjuk. Különösen fontos ez a hirtelen kialakuló
nagy mennyiségű csapadékkal járó záporok, zivatarok esetén.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
7/2013.(III.26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés

2020. december

5

Önkormányzati beszámoló

n) pontja szerint a közterületek használatával összefüggően
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan
lefolyását nem biztosítja, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok (hordalék, hulladék) eltávolításáról nem
gondoskodik.
Fontos, hogy az összegyűjtött kerti hulladékokat, ágakat,
egyéb szemetet se a vízelvezető árokba helyezzük el, hanem
ezeket újrahasznosítási lehetőségeinek megfelelően kezeljük.
Nem elegendő azonban az árkok rendszeres kaszálása, hanem szükséges a kaszálék és a hordalék folyamatos eltávolítása, valamint az átereszek tisztítása is, ami szintén az ingatlan
tulajdonosának feladata. Kerüljük el azonban a burkolatlan, a
növényzettel borított árok gyom irtószerrel történő növényzetmentesítését, mivel heves esőzések jelentős mennyiségű
iszaphordalékot hordhatnak ki az árkokból, feliszapolódásokat okozva a rendszer alsóbb elemeinél.
Tájékoztatom Önöket, hogy a csapadékvíz elvezetés szabályait nem helyi rendelet, hanem az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
számú kormányrendelet, közismertebb nevén az OTÉK 47.

§-a tartalmazza az alábbiak szerint:
A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell
kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a
közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. (A
csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és
a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát
és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. A telekről
csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy
abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése
csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.
A magán- és a közvagyon megvédése érdekében kérem a
Tisztelt Lakosokat, hogy a Kormányrendeletben leírtaknak
eleget tenni szíveskedjenek.
Együttműködésüket köszönjük.
Pákozd, 2020. november
Pákozd Nagyközség Önkormányzata

Közlemény
Általános rendezvénytilalomról
Kultúra Háza nyitva tartási rendjéről
Tisztelt pákozdi lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. november 11. napján hatályba lépett
484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet 5. § értelmében, általános
rendezvénytilalom lesz 2020. december 11-ig.
Pákozd Nagyközség Önkormányzata
a rendelkezés alapján, a lakosok egészségét előtérbe helyezve,

elhalasztja minden addigi leszervezett előadásait,
Adventi Ünnepváró rendezvényeit, és a Zenés Karácsony Estet.
Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy

a Kultúra Háza ez idő alatt a bérlők, a művészeti tevékenységet végző
csoportok , továbbá vásárosok előtt zárva tart,
ezzel, a kockázati tényezőt a lehető, legminimálisabbra csökkentve.
A december 11-e utáni nyitva tartásról, rendezvényekről és
programjainkról a további intézkedések függvényében döntünk.
Érdeklődni: Janicska Judit 30/850-9209
Együttműködésüket és szíves megértésüket megköszönve,
Kardos Ádám
polgármester
Vigyázzunk egymásra, viseljünk maszkot!
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FELELŐS KUTYATARTÁS
Mindenképpen egy ideillő Kis Herceg idézettel indítanám el ezt a cikket, és
minden állattartónak kötelező olvasmánynak ajánlom, amit évente tessék újra elolvasni.
„Te egyszer és mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél”
Millió oldalt lehetne teleírni ebben a témában, érintve a
főbb témákat, mint tenyésztő vs. szaporító, örökbefogadás,
ivartalanítás, és mindegyik téma nagyon fontos. Főleg manapság amikor ömlenek a kutyák a menhelyre és ez a szó
jelenleg nem túlzás. A sok nem kívánt szaporulat, a sok költözési- és hagyatéki „árvává” váló kutya, a sok megunt, át nem
gondolt vásárlás miatt kitett, elhagyott, leadott kutya, rengeteg inkompetens gazda.
Már írtam a tudatos kutyavállalásról, ez lenne az alapja a
felelős kutyatartásnak. Ha megtetszik számunkra egy adott
fajta akkor kezdjünk el utána olvasni, belépni az adott fajtával
foglalkozó facebook csoportokba, tájékozódjunk, kérdezzünk, járjunk el kiállításokra, ismerjünk meg minél több tenyésztőt, és
kérdezzünk beszélgessünk velük!
Pár pontban leírom miről ismerjük
meg a tenyésztőt, nem akarok belemenni ebbe a témába, csak érintőlegesen.
y Tenyészkutyák rendelkeznek a
fajtára jellemző genetikai betegségek elleni szűrésekkel.
y Tenyészkutyák rendelkeznek az
adott fajtaklub által kiállított sikeres tenyészszemlével.
y Tenyésztő garanciát vállal a kiskutyákra, és egész életüket végig kíséri, a gazdának bármiben
segít. Esetlegesen visszavásárolja a tőle származó kutyákat vagy
új gazdát keres nekik.
y Tenyésztőtől vásárolt kiskutya rendelkezik mikrochippel
és minimum két oltással, minimum 4 féreghajtással.
y Tenyésztőtől vásárolt kiskutya rendelkezik származási lappal, a tenyésztő ad szerződést és számlaképes, a kiskutya
mellé kezdő csomagot is biztosít, jó tanácsokkal látja el a
gazdát.
Dióhéjban ennyi, ezek a legfontosabb tudnivalók, ha úgy
döntünk kiskutyát vásárolunk, és a felelős kutyavásárlás tenyésztőtől történik.
Természetesen, aki sokallja a kiskutya árát, azoknak is van
alternatív megoldás. Magyarországon szinte minden fajtának
van fajtamentése is sajnos, tőlük tudunk örökbe fogadni fajtatiszta, fajtajellegű keverék kutyákat is. Ezek a szervezetek
oltva, ivartalanítva adják ki a kutyákat, szintén szerződéssel és
minden segítséget megadnak, ha probléma adódna.
Van egy harmadik mód is, ha kutyát szeretnénk és nem ragaszkodunk egy adott fajtához, szintén az örökbefogadás. Jó,
ha van elképzelésünk milyen típusú kutya illene hozzánk pl.
sportos, nyugodt stb. mert akkor az ott dolgozó gondozók
tudnak nekünk segíteni a megfelelő egyed kiválasztásában.

Érdemes többször meglátogatnunk és sétáltatnunk a kiválasztottunkat, hogy egy fajta kapcsolat kialakuljon közöttünk.
Menhelyről kihozott kutyák is oltva, ivartalanítva, szerződéssel kerülnek új gazdájukhoz.
Felelősséghez hozzátartozik az ivartalanítás is, melynek
elsősorban egészségmegőrző szerepe van, másodsorban a
nem kívánt szaporulat is megelőzhető vele, és a kóborlási
hajlam is jelentősen csökken általa. Rengeteg szervezet segít
azoknak a gazdáknak akik nem engedhetik meg maguknak
az ivartalanítási költséget, a NYISTA alapítvány az egyik aki a
lakosságnak segít és fedezi az ivartalanítás teljes árát. Ajánlom őket mindenkinek, www.nyista.hu-n lehet őket elérni. Kutya és macska gazdáknak segítenek
az egész ország területén.
Két éve önkénteskedem a barátaimmal és a kisfiammal a székesfehérvári ASKA menhelyen és nagyon sok
rettegő, elhanyagolt, bántalmazott
kutyával találkoztunk, viszont olyanokkal is akikre ráuntak, neveletlenek.
Mielőtt kutyát vállalunk gondoljuk
át, tudjuk-e vállalni az ezzel járó havi
költségeket, ha költöznünk kell megvan-e bennünk az akarat, hogy vigyük
magunkkal, tudunk-e mindennap legalább egy órát szakítani a kutyánkra.
Ha bármelyik feltevésre nem a válasz,
a mi életünkbe felelősen nem illeszthető be egy kutya.
Közelegő a szilveszter alkalmából kitérnék röviden a kutyák
viselkedésére. Ilyenkor a megnövekedett hanghatások miatt
az arra hajlamos kutyák pánikba eshetnek és elszökhetnek
otthonról. Ha tudjuk, hogy a kutyánk retteg, fél, vigyük be
biztonságos helyre! Nekem egyik kutyám sem fél a tűzijátéktól, de be szoktuk hozni őket, mert így szép csendben átalus�szák az egész hang- és fényhatással járó ünnepet. Vannak
kutyák akik bent is pánikolnak, nekik van lehetőség növényi
eredetű és erősebb nyugtatók használatára is, de mindenképpen állatorvossal konzultáljunk ebben az ügyben is. Ha a kutyánk ideges, fél, semmiképpen ne tutujgassuk, simogassuk,
mert akkor csak megerősítjük benne ezt a nem kívánt viselkedést! Biztosítsunk neki egy viszonylag csendes, nyugodt,
sötét helyet, kuckót, ahol biztonságban érezheti magát! A
legeslegjobb megoldás ilyenkor a kutyát bezárni egy biztos
helyre, így biztosan nem fog elszökni és félelmében világgá
rohanni. Az évben egyetlen nap szerintem megoldható azoknak a kutyáknak is a bezárása, akik kinti kutyák, pl. kennel,
szobakennel, kazánház, előszoba, ahol nem tud kárt tenni
sem magában sem másban. Ha biztonságban akarjuk tudni
kedvencünk ez a legjobb megoldás.
Forray Nóra
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Nemeskócsag hírek
Kedves Olvasó!
Nagyon nehéz írni iskolai híreket ilyen időszakban.
Megpróbálom mégis összefoglalni az elmúlt hosszú időszak eseményeit.

Erzsébet táborok

a tanítók. Az 5. osztálynak Kulcsár Norbert, a 6. osztálynak
Bakkné Farkas Beatrix, a 7. osztálynak Andorka Péter és a 8.
osztálynak Bányóczki Marianna az osztályfőnöke. Iskolánk
pedagógusai továbbá: Gulyás Edit, Kőrösiné Bodnár Mónika,
Lórántfy Judit, Kaposiné Holló Ildikó igazgatóhelyettes, Ozsváth Zsuzsanna. Munkánkat segíti Szabó Ágnes pedagógiai
asszisztens. Az iskolatitkári feladatokat Halasiné Nagy Annamária látja el, a technikai személyzet Gottloz Jánosné, Hagyó
Eszter, Mód Gézáné és Oláh Tibor.

Napjaink

Rekordszámú turnussal és jelentkezővel szerveztük az idei
nyáron Bóbita napközis táborainkat. Négy turnusban biztosítottunk programot 152 gyermeknek. A résztvevők kipróbálták a falmászást, boboztak Balatonfüreden, sárkányhajóztak,
ugrálóváraztak, és számtalan olyan programon vettek részt,
ahol ügyesedett a kezük, ahol megcsodálhatták és megismerhették a Velencei-hegység és tó élővilágát. Azokban a
hetekben, mikor nem táboroztunk, ügyeletet tartottunk az
azt igénybe vevőknek. Élményteli nyár volt ez mindenkinek,
gyermeknek és pedagógusnak egyaránt.

Tanévnyitó

A nyár derekára vált biztossá, hogy szeptembertől két első
osztályt indíthatunk. Ugyan a gyermeklétszám évek óta folyamatosan nőt, mégsem érte el azt a határt, ami lehetővé teszi
az osztálybontást. Szeptember 1-jén 33 kisgyermek kezdte
meg tanulmányait, váltak nemeskócsagos diákká. Az iskolába
jelenleg 199 gyermek tanul, közülük hárman egyéni tanrendben végzik a felkészülést.
A megnövekedett gyermeklétszám következtében a pedagóguslétszámot is emelni kellett. Az új tanévet Vargáné Hartal
Éva tanító gyermekének születése, Kertészné Hegedűs Irén
pedig nyugdíjba vonulása miatt nem kezdte meg. A tanév
indítása után néhány héttel személyi cserék is nehezítették a
nyugodt évkezdetet.
A 2020/2021-es tanévben az 1. a osztályt Szomor Márta
tanító vezeti, munkáját segíti Górász Csilla és Osváth Zsuzsanna. Az 1. b osztály tanítói Csiszár Regina és Halasi Lilla. A 2. osztályban Molnárné Patkós Katalin és Sziklai-Bors
Anita, a 3. osztályban Kerékné Fülöp Annamária és Máténé
Nagy Gabriella, a 4. osztályban Pescha Józsefné Barna Márta

Ez a tanév az első napja
óta a vírus elleni védekezésről szól. A külső
szemlélőnek legalább
is ez tűnhet fel elsőre.
Az iskolába valóban
nem jöhet be csak az
egészséges gyermek és
dolgozó, esetleg olyan
személy, aki az iskola
pedagógiai
munkáját
vagy működését segíti.
Elkészült az első tanítási
napra saját intézkedési
tervünk, mérjük a testhőmérsékletet, maszkot
viselünk, a technikai
dolgozók folyamatosan
fertőtlenítik
az épületet. A meghozott szabályokat
rendkívül fegyelmezetten tartja be mindenki.
Azonban nemcsak
védekezünk, hanem
tanítunk, tanulunk, és
mindent elkövetünk,
hogy jól érezzük magunkat az iskolában. A kicsivel rövidebb tanórák és kicsivel
hosszabb szünetek jobban megtörik a napot.
A tanórákon ugyanúgy jelen van a változatos munkaforma,
igyekszünk használni és a munkába beépíteni a digitális oktatás során megszerzett pedagógiai tudást.
A gyermeknek versenyeket szervezünk. Volt már maszktervező rajzversenyünk, online formában megvalósult a Bolyai
anyanyelvi és matematika csapatverseny iskolai fordulója, a
megyei verseny díjazottjai a következő csapatok.
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Bolyai matematika csapatverseny eredmények:
II. helyezett csapatok:
Kócsagok 6: Bognár Levente, Miszlai Kincső,
Pikó Gábor, Sántha Bence
Kócsagok 8: Godó Ádám, Németh Benedek,
Unger Kristóf
III. helyezett csapatok:
Kócsagok 5: Bara Málna, Czigler Zalán, Sipőcz Noémi,
Telkes Bálint
Kócsagok 7/2: Balló Kata, Butola Dorka, Kozma Eszter
Sára, Kulcsár Emese Sára
A felkészítő pedagógusok: Lórántfy Judit és
Kaposiné Holló Ildikó
Bolyai anyanyelvi csapatverseny:
Béke szigete: Borsos Bence, Molnár Ákos, Telkes István Ádám,
Törzsök Tamás.
A felkészítő pedagógusok: Máténé Nagy Gabriella és
Bakkné Farkas Beatrix
Részt vettünk a fenntarthatósági témahéten, és az erdők hete
alkalmából többször is meglátogattuk a Pákozd-Sukorói Arborétumot, ahol színes programok vártak minket.
Az állatok világnapja után gyűjtést szerveztünk. Nagyon sok
adományt hoztak a gyerekek, küldtek a szülők.

XXX. évf. 4. sz.

A felajánlásokat a lovasberényi Kóborka Állatvédelmi Egyesületnek adták át tanítványaink.
Sajnos a hagyományos túrabakancs természetjáró programunk a rossz idő miatt elmaradt, de bízunk abban, hogy ezt
pótolni tudjuk.
A nehézségek ellenére egy a célunk, az iskola a rendelkezésre álló keretek között működjön úgy, hogy a gyermekek, a
pedagógusok és az iskola valamennyi dolgozója helyt álljon
a munkája során, legyen vidám, egészséges és tanuljon, dolgozzon biztonságban.
Molnár Péter
igazgató

Kertészné Hegedűs Irén
Kertészné Hegedűs Irén,
mindenki Irénke nénije,
a Vasvári Pál Gimnázium
befejezése után 1977-ben
a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolára jelentkezett sikeresen.
Tanítói diplomája mellé
könyvtár-rajz szakkollégiumi végzettséget szerzett.
1980. augusztus 16-tól az
első munkahelye a gárdonyi általános iskola din�nyési iskolája volt, majd idősebb gyermeke születése
után a gárdonyi iskolában folytatta tanítói pályafutását.
1986. augusztus 1-től a pákozdi iskolában kezdett dolgozni. Egy rövid időre állt csak ki a munkából, míg kisebb fia megszületett.
Irénke nénit munkája során kitartó, az újra nyitott, kreatív pedagógusnak ismertük meg, akinek az első mindig
a gyermek, a közösség. Munkáját lelkiismeretesen és
becsületesen végezte minden körülmény között. Számtalan feledhetetlen pillanatot szerzett tanítványainak
a tanórákon, osztálykirándulásokon, táborokban, az
ügyeskezek és könyvmoly foglalkozásokon és a könyvtárban.
Köszönjük, hogy kollégaként vagy diákként tőle tanulhattunk. A december végi hivatalos nyugdíjba vonulás
után sok hosszú és boldogságban gazdag esztendőt
kívánunk!

Pósa Lajos

A kis Ferike
Karácson estéje nagy vigasságszerző,
Tapsol örömében a sok apró-cseprő.
Egyszer ezt az estét ünnepelték épen,
Hogy anyjához így szólt a kis Feri szépen:
„Ki az a Jézuska, édes anyám, kérlek,
Aki lovat, puskát küldött Ferikének?”
„Kis fiacskám, ő a gyermekek barátja,
Mindig szeretettel gondoljatok rája!”
„De nagyon szeretném egyszer, hogyha látnám!
Megköszönném neki, aranyos anyácskám!
Kezeit csókolva kérném a Jézuskát,
Hogy nekem ne küldjön se lovat, se puskát.
Elmondanám neki, hogy azon az áron
Jó meleg ruhácskát vegyen a vásáron,
S küldje Erzsikének itt a szomszédunkba...
Ej, ha én lehetnék egyszer a Jézuska!”
Az anya szemében könnycseppek beszéltek
S Jézus ruhát küldött másnap Erzsikének.

2020. december
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Óvodánk hírei
Egészséghét a Pákozdi Nyitnikék Óvodában
Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az egészséges életmód
kialakítása, az egészség fenntartása
és megőrzése. Az őszi évszakban
egyébként is jellemző a meghűléses, vírusos megbetegedések, de
idén, közvetlen közelről érzékelhetjük az új koronavírus rohamos
terjedését. Ebben a járványos időszakban az immunrendszer erősítése nagy jelentőségű. Az egészséghetünknek az volt a célja, hogy
a gyermekekkel játékos módon
ismertessük meg, hogyan ügyelhetünk az egészségünkre. Kihangsúlyoztuk a helyes táplálkozást,
a gyümölcs- és zöldségfogyasztást.
Kiemeltük a rendszeres mozgás fontosságát és azt, hogy sokat legyünk
kint a friss levegőn.
Nagy feladat egy óvodás számára
mindazokat a szabályokat, szokásokat
elsajátítani, amelyek az egészséges fejlődését szolgálják. Az egészséges életvitel igényének a kialakítása, a gyermek
egészséges testi fejlődésének elősegítése a család és az óvoda közös érdeke
és feladata.
Hétfő: Beszélgettünk az egészséges és
nem egészséges táplálékokról. A gyerekek hoztak újságból kivágott képeket,
amit kiválogattak, csoportosítottak és
felragasztották a mosolygó illetve szomorú fej alá. A közös kompozíciók ké-

ügyességük, eszközhasználatuk
fejlődött a tevékenységek alatt.
Kiállítottuk, lefotóztuk az elkészült alkotásokat.
Szerda: A zenés torna, a játékos
mozgás mindenkinek felüdülést
jelentett és vidámságot, örömöt,
jól eső fáradtságot okozott.

szítése közben sok ismeretet szereztek
a gyümölcs és zöldségfogyasztás fontosságáról és az egészséges életmód
összefüggéseiről. Nagyon jó plakátok
készültek az otthonról hozott ételeket
ábrázoló képekből, amit kitettünk a csoportszobába, és amelyeket egész héten
nézegethettek. A zöldségeket és gyümölcsöket bekötött szemmel tapintás
és ízlelés alapján különböztették meg,
amit nagyon élveztek a gyerekek.
Kedd: Nagy sikere volt a zöldségszobrászatnak, amelyben kicsik és nagyok
örömmel vettek részt. A gyerekek különféle zöldségeket, gyümölcsöket hoztak,
amit megmostak, hámoztak, daraboltak, szeleteltek és különböző figurákat
faragtak. Figyeltek egymásra, óvatosan
bántak az eszközökkel, segítették egymást. Kreativitásuk, fantáziájuk, kéz-

Csütörtök: A Fitnesz büfé igazi
különlegességeket kínált, ahol
minden kisgyermek talált fogára
való finomságot: gyümölcssaláta, aszalt almaszirom, sárgarépás
golyó, banános-mézes-almás süti. A készítés során tapasztalatot szereztek arról, hogy a zöldségek gyümölcsök
hő hatására összeaszalódnak, elvesztik
nedvességtartalmukat így megismerkedtek az aszalással. A gyümölcssaláta,
sütemények készítése közben fejlődött
a gyermekek együttműködő képessége
és a higiénés szokások elsajátítása.
Péntek: A heti programsorozat jó hangulatú zenés szabadtéri közös krumplisütéssel, teázással zárult a Hősök téri
óvoda udvarán.
Tartalmas élményekben bővelkedő hetet tudhatunk magunk mögött, amely
a szülők aktív együttműködése nélkül
nem jött volna létre. Köszönjük a támogatást!
Nagy Gabriella
óvodavezető-helyettes
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Különlegesen szép alkotások születtek. A
rendezvény célja, hogy mind a gyermekek
és felnőttek egy felejthetetlen est részesei
lehessenek.
Az óvoda dolgozói ételekkel, italokkal, játékokkal, zenével
és meglepetésekkel
készültek. Nagyon
jól sikerült az este,
mindenki jól érezte
magát.
Köszönjük a részvételt mindenkinek!

„Tök jó est”
2020. október 29-én, csütörtökön megrendezésre
került a „Tök jó est” nevű
esemény.
A faluból a gyermekek elhozhatták az általuk faragott
tököt a rendezvényre, melyért cserébe meglepetést
kaptak.
A kifaragott tököket kiállíthatták a résztvevők, melyeket meggyújtottunk, hogy egy
kis világosságot csempésszünk a sötétségbe.

Waller Vivien
pedagógiai
asszisztens

EURÓPAIMOBILITÁSHETET
tartottunk szeptemberben

Az idei nevelési évben óvodánk is csatlakozott a Mobilitáshét rendezvénysorozatához, mely kiemelten foglalkozik a fenntartható közlekedés fontosságával, ösztönözve minket (autó helyett) alternatív közlekedési eszközök kipróbálására.

Szeptember 16-án, szerdán
„autómentes” napot szerveztünk!
Lehetőség szerint ezen a napon kerékpárral, rollerral, kismotorral érkeztek a szülők gyermekeikkel az óvodába.
A nap folyamán a hozott járművekkel ügyességi játékokon vehettek
részt a gyerekek, kihangsúlyozva a „tiszta levegő fontosságát”, a rendszeres testmozgást, az egészséges életmódot.
Utólag is köszönjük a szülők együttműködő támogatását!

Weöres Sándor: Száncsengő
Éj-mélyből fölzengő
- csing-ling-ling - száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling tél csendjén halkan ring.
Földobban két nagy ló
- kop-kop-kop - nyolc patkó.
Nyolc patkó - kop-kop-kop csönd-zsákból hangot lop.
Szétmálló hangerdő
- csing-ling-ling - száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling tél öblén távol ring.

Boldog karácsonyt!

Kicsiknek

2020. december
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Gyereksarok
Kifestők

Mesesarok

Devecsery László: Cinegekarácsony

A kis cinege szomorúan sírdogált az ágon. Odaröppent hozzá a mamája.
-Miért sírsz, kis cinegelányom?
-Hogyne sírnék, hogyne rínék, mikor olyan rossz nekünk, madaraknak. Bezzeg jó az embereknek! Készülnek a karácsonyra, s lesz nekik csodálatos karácsonyfájuk.
-Majd odarepülünk az ablakokhoz - és megcsodáljuk. S nézd, itt, az erdő szélén mennyi karácsonyfa
álldogál. Ez mind a miénk: az állatoké! A szép
fehér hó fel is díszíti nekünk.
-Én… mégis… igazit szeretnék…!
Eljutott a híre a cinegelányka szomorúságának a
többi madárhoz is. Megsajnálták. Összedugták a fejüket.
A hangos cserregésre és csörrögésre a szundikáló mókusok is felébredtek. Nagy mérgesen néztek ki az
odúból. Ám amikor a madarak nekik is elmondták, miről beszélgetnek, mindjárt megbékéltek. Sőt!
-Mi is segítünk!

S megkezdődött a nagy, titokzatos, a legtitkosabb
erdei készülődés.
Cinegepapa a faluba repült szomorú leánykájával.
Ott figyelték, hogyan készülődnek az emberek az
ünnepre.
Közben a többiek sem tétlenkedtek!
A mókusok szalagot kötöttek minden mogyoróra
és dióra. A verebek apró almácskákat hoztak. A
búbospacsirta aranyszínűre festett mákgubókkal érkezett. Cinegemama szalmavirágot szerzett a piacon.
Gyönyörű füzért készített belőle. Bagolyapó világító
festékkel kente be a fenyőtobozokat. Ezek helyettesítik
majd a gyertyákat.
A madarak és a mókusok a cinegetanya mellett a
legszebb fenyőfát díszítették fel. Lett is öröm, amikor
a cinegelányka visszatért. A csodálkozástól szólni is
alig tudott:
- Ez… ez… ez az… enyém? Az én igazi karácsonyfám? Köszönöm, köszönöm, köszönöm!
- Boldog karácsonyt! - felelték a madarak és a
mókusok.
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Elnyertem jóindulatodat?
Jákób nagyon készült arra a találkozásra. Félve, rettegve, tusakodva
várta, hogy az egykor megtévesztett,
elsőszülöttségi jogától megfosztott
ikertestvérével, Ézsauval újra találkozzon. Vívódásában évtizedek múltán
is benne lehetett gyermekkori rivalizálásuk, versengésük, esetleg az elszenvedett gúny és zaklatás fájó emléke. Beszélgetésük csúcspontja ez a
néhány szó: HA ELNYERTEM JÓINDULATODAT… (1Mózes 33,10 – 11).
Egész életünk központi kérdése: elnyerhetjük-e, elnyertük-e egymás jóindulatát? Hogyan tudjuk kiérdemelni
családban, gyülekezetben, munkahelyen mások, tetszését, egyáltalán IDEJÉT,
figyelmét? A csecsemő addig sír, amíg
a szülők ölelését, gondoskodását, jóindulatát, mosolyát meg nem kapja. A házasságok többségében a kezdeti eufória
után eljön a megszokás, a rutin, a szürkeség ideje, amikor szinte naponta meg
kell küzdeni a társ figyelméért, idejéért,
szeretetéért: fontos vagyok még neked?
van még időd rám? egyáltalán meghallgatsz még engem? Mintha csak ezt
kérdeznénk: van még benned jóindulat
irántam? Az idős, gondozásra szoruló
családtag fokozottan igényli a körülötte
élők törődését, a gondozást, ápolást, azaz a jóindulatot.
Az emberi lét másik alapvető kérdése:
elnyerhetjük-e az Úr Isten jóindulatát?
Az ószövetségi nép bonyolult áldozatokkal, hibátlan állatokkal, helyettesítő
elégtétellel próbálta megszerezni a bűn-

dozatokat idejéből és anyagi javaiból.
Ezért imádkozik, ezért ostromolja az
eget. Ezért komor, esetleg örömtelen
az élete, ezért akar megfelelni az önmaga által megfogalmazott elvárásoknak.
Buzgóság, erőfeszítések, görcsös igyekezet… Idő, energia, anyagiak odaszánása – „akkor majd szeretni fog Isten és
teljesíti a kéréseimet”?!

bocsánatot, a kegyelmet. Sokan messziről zarándokoltak Jeruzsálembe, hogy
elnyerjék az Úr jóindulatát.
Mi az Úr válasza erre a rengeteg emberi
igyekezetre, erőfeszítésre?
„Mit kezdjek a sok véresáldozattal? –
mondja az Úr. – Elegem van az égőáldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből! A bikák, a bárányok és a bakok
vérében nem telik kedvem” (ÉZSAIÁS
1,11).
Kitalált istenségek sorának kegyeit igyekeztek megszerezni a pogányok mindenféle szertartással, varázslással, áldozattal, néha emberek, vagy éppen saját
gyermekük elégetésével. Alkalmanként
Izráel fiait is megkísértették a környező
népek ilyen kegyetlen szokásai. (2Királyok 21,6)
Sok mai keresztyén az egy igaz, örök Isten jóindulatát igyekszik elnyerni, ezért
jár templomba, ezért hoz jelentős ál-

Rossz hír: nem tudjuk megszerezni, nem
tudjuk magunknak biztosítani Isten jóindulatát sem anyagi, sem másféle áldozattal, semmilyen fogadalommal vagy
erőfeszítéssel, ha meggebedünk, akkor
sem! Ha belegebedünk, akkor sem. Félpogány törekvés az, hogy az ember az
Isten kegyelmét, jóindulatát, tetszését
magának KIKAPARHATJA, megszerezheti, kiérdemelheti emberi igyekezettel.
Ám a legjobb hír a világon: nem is szükséges ezt a jóindulatot kiérdemelni! Ezt
az isteni jóindulatot ugyanis valaki már
ELNYERTE, kiérdemelte - nekünk! Jézus
Krisztus a golgotai kereszten. Urunk Jézus nem más, mint Isten megtestesült
JÓINDULATA, a bűnbocsánat záloga
(1János 2,1.2). Megtette azt, amire mi
képtelenek volnánk: megszerezte nekünk a mennyei Atya jóindulatát. Csak
őt érdemes követni!
Karácsonykor Isten megtestesült kegyelmének, szeretetének, jóindulatának a
földre érkezését ünnepeljük.
Mondd el ezt a jó hírt mindenkinek, aki
számít neked, aki kedves neked, aki iránt
jó indulattal vagy!
Kardos Péter református lelkipásztor

Krisztusban Kedves Testvérek!
A folyamatosan változó járványügyi intézkedések miatt, előre nem lehet megmondani, hogy
az egyházi ünnepi szertartásokat meg lehet-e tartani vagy nem!
Ezért kérem, hogy szentmisére indulás előtt tájékozódjunk az aktuális egyházi
járványügyi rendelkezésekről, illetve az aktuális miserendről.
Az aktuális miserendet megtaláljuk a templom hirdetőtábláján, illetve a plébánia honlapján:
www.agardikatolikus.hu

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Kegyelmekben Gazdag Új Esztendőt Kívánok!
Páli Balázs plébános

2020. december

Karácsonyi
Ünnepi Miserend

13

Egyház

Pákozdi Római Katolikus
Egyházközség

2020.december 24. csütörtök 20:00 Éjféli mise
2020.december 25. péntek 08:00 Karácsony Ünnepi mise
2020.december 27. vasárnap 08:00 Szent Család Ünnepe
2020.december 31. csütörtök 15:00 Szűz Mária Isten Anyja - Előesti szentmise
2021.január 01. péntek 08:00 Szűz Mária Isten Anyja - Újév- Parancsolt ünnep
2021.január 03. vasárnap 08:00 Karácsony utáni 2. vasárnap
2021.január 06. szerda 18:00 Vízkereszt - Parancsolt ünnep

Ünnepi Istentisztelet

Pákozdi Református Egyházközség

2020

december 20. vasárnap 17:00 Karácsonyi Koncert
december 21. hétfő 16:00 Karácsonyi, műsoros ünnepély
december 24. csütörtök 16:00 gyülekezeti terem

Családi Istentisztelet

december 25. péntek 10:30
Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsoraosztás
december 26. szombat 10:30 a gyülekezeti teremben

Ünnepi Istentisztelet úrvacsoraosztással

december 27 vasárnap 10:30 gyülekezeti teremben

Istentisztelet

december 31. csütörtök 17:00 a gyülekezeti teremben
Óévi Hálaadó Istentisztelet
2021. január 1.péntek 10:30 a gyülekezeti teremben
Újévi Ünnepi Istentisztelet
Kardos Péter református lelkipásztor

tel. (06) 22 458-655,, (06) 20 212-2334.
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ŐSZ A PARKBAN
A Katonai Emlékpark Pákozd- Nemzeti Emlékhely tavasszal ünnepelte fennállása
10. évfordulóját! Köszöntők
sora, élen Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszterrel kívánt további sok sikert az
egy évtized során valóban
nagyszerű
eredményeket
elért kollektívának, melynek
tagjai, a sokszor reménytelennek tűnő időszakokban
is eredményeket tudtak elérni a tetterejükkel. A park
fenntartását és üzemeltetését végző alig egy tucat
főből álló kollektíva pedig
nagy reményekkel készült
arra, hogy a munkáját támogató közegben folytassa a
sikeres fejlődését.
Március 7-i ígéretes szombatot követte a március 11-i
kényszerű leállás, és egy új
típusú feladattal történő sikeres megbirkózás! A világot megrengető COVID-19
járvány hatásai elleni védekezés, és a cég fennmaradása érdekében folyó küzdelem sok, addig ismeretlen
feladat megoldását követelte. Márciusban történt gyors
intézkedéseink eredményeként minden munkavállalónkat meg tudtuk őrizni,
és a járványhelyzetben is
sikerült foglalkoztatni Őket.
Vendégek és a bevétel elmaradása közben is végeztük a nemzeti emlékhely
méltó megjelenését biztosító parképítő és fenntartó
munkát.
Munkavállalóink
megismerkedtek a számukra új munkafeladatokkal
és azokat egyre profibban
sajátították el és azt egyre
aktívabban és kreatívabban
végezték. Ennek eredményeként valódi csapat for-

málódott, akik megtanulták
egymás munkáját tisztelni!
Talán ez a szituáció kellett
ahhoz, hogy elmondhassuk,
már egy csapat vagyunk,
akiket a járványtól való félelem megtanított arra, amit a
Katonai Emlékpark hivatásszerűen hirdet: az ismeretlen
elleni sikeres küzdelem gyakorlati stratégiájára. Mindent
elkövetünk azért, hogy megőrizve a csapatunk egységét,
támaszkodni tudjunk egymásra, a közösség erejére!
Már nagyon korán bevezettük a védekezés legszigorúbb szabályait, amiket
az egymás tisztelete és megóvása érdekében folyamatosan be is tartottunk, akkor
is, amikor a környezet már a
járvány elmúlását közvetítette. Például nálunk augusztus
29-től a park egész területén
kötelezően viselni kellett a
maszkot! Erre kértük a vendégeinket is, és jó példával
jártunk elöl amikor a nagyrendezvényeinket csak ültetve rendeztük meg, akkor is
ha ez sokkal több feladatot
kívánt meg a dolgozóinktól!
A példamutatás volt a legfontosabb ez évben is! Ez
minden ifjúsággal foglalkozó
létesítmény sikerének kulcsa!
Nem lehet úgy egységes cselekvést megkövetelni, hogy
azt részletekre bontjuk, és
kivételeket engedélyezünk.
Csak ha az egységes intézkedéseknek megköveteljük
az egységes megvalósítását
lehet eredményt elérni! Tudjuk - és magunkon is éreztük -, hogy ez kényelmetlen
és sokszor a megkövetelése
még kellemetlen is, de nincs
más lehetőség akkor, ha el kívánjuk kerülni a fertőzést!

2020. december
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A nyáron nagyon jóleső érzés volt
látni a sok vendéget, akik érdeklődtek a KEMPP iránt. Örültünk a sok
kerékpárosnak és a sétálóknak. Azt
tapasztaltuk, hogy a társadalmi fegyelem is erősödött, nem kellett vitatkozni a tolakodó biciklisekkel és
a szabályainkat be nem tartó vendégekkel. Pedig ennek a korábbi évekét jelentősen meghaladó júliusi és
augusztusi vendégszám felmentést
adhatott volna.
A KEMPP november 8-án megrendezte évadzáró rendezvényét,
amivel egy sajátos év ért véget. A
szervezetünk jól végezte munkáját,
minden betervezett rendezvényt, ha
csak szűkebb számú résztvevővel is
de megrendeztünk. Meg voltak a
májusi megemlékezések (az Európai
Béke Napja, a Honvédelem Napja, a
Hősök Napja és a Békefenntartók
Napja). Júniusban megszerveztük
az Emlékparki Nyár eseménysorozatát, benne a Szent László Napját,
amikor felavattuk az olasz barátaink
által adományozott „Minden elesett
katona tiszteletére” emlékeztető

szobrot. Augusztus végén itt Pákozdon volt az Emlékhelyek Napja
országos megnyitó ünnepsége és
a Honvédség és Társadalom Baráti
Körök Országos Szövetségének találkozója. Szeptemberben megrendeztük a XI. Honvédfesztivált, benne a IFOR -SFOR Magyar Műszaki
Kontingensben részt vett katonák
25 éves bajtársi találkozóját, vagy a
Csatatéri sokadalom rendezvényt,
és a Csata emléknapján ismét vendégünk volt a honvédelmi miniszter
úr is. Igaz ez évben nem lett meghirdetve a Múzeumok Éjszakája, nem
rendeztük meg a csatabemutatót,
és sokak döntöttek úgy, hogy maguk védelme érdekében az idei évben távol maradtak és elhalasztották
a látogatásukat. Mi készültünk arra,
hogy minden vendégünket megóvjuk a vírus hatásától. Ismeretünk szerint ez sikerült is.
Sok megpróbáltatás sikeres leküzdése során minket is pótolhatatlan
veszteség ért! Elhunyt Viza Tibor
munkatársunk, pótolhatatlan veszteséget okozva ezzel kollektívánknak is.

Az őszön minden erőnkkel azon
dolgoztunk, hogy sikeresen készüljünk a 2021-es évadunkra, ami reményeink szerint egy új, a régi szellemiséggel, megújuló és kibővülő
szolgáltatással, a régi kedves vendégeinknek is sok újat mutatva hirdeti
majd a magyar katona esküjéhez való hűségét és minden megpróbáltatás során tanúsított hősi helytállását!
Kedves Pákozdiak! Ezúton szeretném megköszönni polgártársaink
egyéni és a nagy közösségünk kollektív támogatását! Kérem Önöket
a következő évben is fordítsanak figyelmet a nemzeti emlékhely megóvására és legyenek vendégeink az
év során rendezendő programokon!
Kérem a szerény tiszteletjegy ajándékunkat fogadják szeretettel!
Tisztelettel várjuk Önöket a 2021.
március 6-án tartandó 12. évadnyitónkon! Találkozzunk, addig pedig
vigyázzunk egymásra!
Dr. Görög István
ügyvezető

Tiszteletjegy

A Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely tisztelettel értesíti
Pákozd Nagyközség polgárait, hogy
a park látogatásakor továbbra is 50% kedvezményre jogosultak!

Ezen túl a tiszteletjegy kivágásával és a lakcímkártya felmutatásával
Ön és családja ingyenesen megtekintheti a park kiállításait!
Beváltható 2021. április végéig a park nyitvatartási idejében.
Kérem, keresse fel honlapunkat: kempp.hu
Örömmel vesszük, ha regisztrál, és
így ingyenes tájékoztatót küldhetünk a programjainkról!

Legyen vendégünk, szeretettel várjuk!
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Megalakult a Pákozd Hadtörténeti és Kegyeleti Csoport
Gyermekkoromban, körülbelül
8
éves lehettem, amikor Pákozdon dolgozó munkások egy hősi halált halt
katona csontvázát találták meg munka
közben. Én éppen a munkások körül
tébláboltam, és a megrendítő élmény
teljesen a hatása alá kerített. A katona
mellett lévő rohamsisakot sikerült megszereznem a munkásoktól, maradványait sajnálatos módon kidobálták a
munkaterület mellé, majd kérdésemre
azt felelték, majd elszállíttatják. Gyermekfejjel hittem nekik, de a mai napig
motoszkál a fejemben a gondolat, talán
az a katona nem kapta meg a neki járó végtisztességet. Talán ez az élmény
alapozta meg későbbi életemben azt a
tényt, hogy ma minden erőmmel azon
vagyok, hogy ezek a katonák végtisztességben nyugodjanak.
Az biztos, hogy ettől a naptól kezdve megszállottan kezdtem gyűjtögetni a háborús ereklyéket és relikviákat.
A sok éves gyűjtés kapcsán rengeteg
érdekes történetet hallottam idősebb
emberektől, így még jobban beleástam magam a gyűjtésbe.
Sok-sok, jobbnál jobb dolog került elő Pákozd padlásairól és pincéiből. Később, a gyűjtés magával hozta azt, hogy már a kegyeleti része is
nagyon foglalkoztatott, a temetőben
névtelen sírok és elesett katonák sírjaival is elkezdtem foglalkozni. Húgomat, Editet is sikeresen megfertőztem
a gyűjtés és a kutatás szenvedélyével,
majd egyik jó barátomat, Róka Marcit
is. Körülbelül, négy éve a kultúrház vezetője, Janicska Judit, (aki azóta is segíti
csapatunkat, amit ezúton is köszönünk)
lehetőséget adott arra, hogy az általam
megálmodott hadtörténeti kiállítást

megvalósíthassam társaimmal a művelődési ház területén.
A kiállítás I. és II. Világháborús tárgyi eszközök, relikviák, levelezések
és képek bemutatásával valósult meg,
rengeteg korhű installáció megjelenítésével.
Ennek a kiállításnak köszönhetően alakult meg kis csapatunk, majd létrehoztunk egy facebook oldalt, Fejér
Megyei Hadtörténeti Kiállítás néven.
Csapatunk fő feladatának tekinti a hadi sírok gondozását, emlékműveink
koszorúzását, helyi régiségek, többek
közt a csorda- kút , és egy vaskereszt
helyreállítását is. Tavaly debütált „Hadtörténeti túránk”, melyen sajnos nem
sokan vettek részt, de nem adtuk fel,
idén is megrendeztük nagy erőbedobással és pozitív hozzáállással. Az idei
túra nagyon jól sikerült, 7 csapatot tudtunk elindítani a pákozdi hegyekbe, az
általunk előre elkészített pályán.
A túrán volt többek közt kincskeresés
detektorral, akadálypálya, lövészet, és
még sok minden más… Ez a program
nem jött volna létre önkéntes segítőink nélkül, köszönettel tartozunk Szabó Zsoltnak, Szabó Zsoltnénak, Földes Móninak, Rácz Alexandrának, id.
Handler Attilának, Handlerné Zólyomi
Zsuzsannának, Handlerné Németh Brigittának. Köszönjük támogatóinknak,
Kömüves Andrásnak, a Coop ABC-nek,
Rozi Csemegének.
A halottak napi koszorúzást megtartottuk, nagy örömömre idén többen
csatlakoztak hozzánk. A koszorúkat Pill
Noémi virágboltja biztosította, ezúton
is köszönjük!
Az idei évben az 1848-as Forradalom és Szabadságharc hőseinek tisz-

teletére rendezett megemlékezésen
megtisztelő felkérést kaptunk, ahol hagyományőrző ruhákban mi vihettük Pákozd zászlóját a fáklyás felvonulás élén.
Idén csatlakoztunk a Pákozdi Kulturális Egyesülethez.
Fő oka az volt, hogy csapatunk ezen
tevékenységeinek anyagi vonzatát nehezen teremti elő, nagyrészt saját kútfőből oldja meg. Reméljük, hogy az
egyesület égisze alatt sikeres pályázatokat nyújthatunk be tevékenységünk
professzionálisabb folytatásához. Tevékenységeinket tükrözvén a csoport neve is megváltozott, nevünk mostantól
Pákozd Hadtörténeti Kegyeleti Csoport lett.
Ha valakinek tulajdonában van
bármilyen háborús relikvia, vagy bármilyen tárgy, és úgy gondolja, hogy
szívesen megválna tőle, mi szeretettel fogadjuk, ezzel színesítve leendő
kiállításunk anyagát. Továbbá, ha van
valakinek háborús makettje, nagy
örömmel vennénk, ha leendő kiállításainkon kiállíthatnánk a mi relikviáink mellett.
Ha valaki bármilyen módon szeretné
támogatni munkásságunkat, facebook
oldalunkon és az alábbi elérhetőségek
egyikén megtalál minket. Segítő hozzájárulásaikat ezúton is köszönjük!
A Csoport vezetője Handler Attila,
alelnök: Róka Marcell, a csoport tagjai:
Handlerné Németh Brigitta, Handler
Edit, Handlerné Zólyomi Zsuzsanna,
Handler István, Szabó Zsolt.
Elérhetőség: Handler Attila
hadtortenetikiallitas.5@gmail.com
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Felhívás!
Kedves pákozdiak!
A Pákozd Hadtörténeti Kegyeleti Csoport
szeretne egy felhívást intézni Önökhöz.
Szeretnénk elindítani egy kezdeményezést
ezekre a hideg, téli estékre, miszerint,
ha valaki tud olyan háborús, vagy
azzal kapcsolatos bármilyen, a lakosságot anno
érintett történetet, amit szívesen elmesélne,
örömmel vennénk.
Terveink szerint ezeket a történeteket minden
szombaton este a face-bookon közzé tennénk,
hogy mindenki láthassa, olvashassa.
Történeteiket akár írásban, akár szóban
elmesélhetik, mi, mint Hadtörténeti csoport,
gyűjtjük is őket.
Várom történeteiket, osszuk meg őket!
Hívjon, vagy írjon bátran!
Handler Attila –elnök
30/564-4492
hadtortenetikiallitas.5@gmail.com

Az első történetet mi osztjuk meg Önökkel:
Első történetünk Pákozdról a háborús időkből.
A Bella-tónál, Farkaskőn és a temetőnél légvédelmi állásaink voltak. Magyar és német egységek innen védték a dinnyési
utat. Az oroszok többször próbáltak feljönni, de nem sikerült
nekik. Az egyik éjjel egy pákozdi lakos elvágta a hírközlő kábelt. Az oroszok nem sokkal később támadást indítottak, az
őrszemeket lelőtték, nem tudták figyelmeztetni az egységeket. Az állásainkat pár órán belül lerohanták. Pontos adat, nincs
hányan haltak meg, de a vezeték elvágásával a Bella-tónál lévő
egységünk minden tagja meghalt, vannak, akik a temetőbe kerültek, de vannak, akik a Bella-tótól északra az erdőben vannak
elásva. Az illető, aki a kábelt elvágta, a nevét is elmondták, de
ide nem írjuk ki, ne sértsünk meg senkit.
A történetet gyerekkoromban mesélte egy idős bácsi.
Később a területen körülnéztünk, és a farkaskői állások nyomait meg is találtuk, rengeteg magyar hüvely és felrobbant magyar sisak jött elő. Egy utcával lejjebb vitték a gázt. A Farkaskő
út tetején találtak egy orosz katonát, az első sisakom onnan
van, a munkásoktól kértem el.
A temetőnél is kerültek elő hüvelyek, német, a Bella-tónál
csak orosz hüvelyeket találtunk. Mást nem nagyon, ugyanis
azt a területet már régen feltöltötték.

Gondolatok az elcsendesedés idején…
Haladni a hegyekben, túrázni
egyre magasabban a tengerszint
felett olyan tulajdonképpen mint
haladni mélyebben a múltba, közeledni egyre jobban az ‚eredőhöz’,
a kezdetekhez. Hisz geológiailag
is, a hegycsúcsok tulajdonképpen
a tektonikus lemezek feltolódása
az idő haladtával, így minél magasabban vagyunk, annál idősebb
kövekkel, porral érintkezünk.
De ugyanúgy minél jobban a
kihívásba érkezünk, haladunk a
belső forráshoz, kvázi a saját eredőnkhöz. Főleg még tartalmasabban és hatékonyabban ha csendben,
magunkban zarándokolva tudjuk ezt
megtenni. Jómagam még csak nem is
vittem magammal fém sétabotot, hanem napokkal korábban mielőtt elértem a magasabb pontokat már vágtam
magamnak egy bambusz botot a lejjebben fekvő faluban (Pablu). Hiszen ott
a hegyi ösvényeken a köves utakon, a
magasabb szinteken a csendet zavarja
a fém sétabot éles csattogása.
Érdekesség, hogy csupán 1 emberrel

találkoztam, egy Sherpával, aki rajtam
kívül ilyen bambusszal bandukolt, meg
is örültünk egymásnak, készítettem képet is magunkról.
Később, az út során Gokio Ry csúcstól egy idősebb Olasz utazóval döntöttünk úgy, hogy egy irányba haladunk. Frederico volt a neve, de úgy
nézett ki, mint Jean Paul Belmondo, a
híres Francia Színész. Bandukoltunk is
5 napot együtt, aztán ő elnevezett az
út közben Mózesnek. Azt mondta ez-

zel a helyi nepáli viseletben, modern
felszerelés hiányában, bambusz bottal,
arra emlékeztettem, mint Mózes Bibliai zarándoklata Egyiptomból. ...Magát
pedig Józsué-nek, hisz együtt mentünk
örömben és egymásra találásban. (Vicceltünk azon is, hogy majd megnyitom
a befagyott tavat - ami amúgy 5000 méter magasságban volt az egyik képen
látható.)
Szeretnék itt megállni és az ünnepi
csend időszakára és az új évre útravalód
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adni az olvasóknak. Érdemes gyakorolni
a csendet, hisz a természet, az univerzum sem véletlenül irányított 2020-ban
bennünket befelé, bezárt, elzárt és még
kommunikációs ‚közlő szervünket’ is
bezárta. (Maszk). És ha ilyen origóhoz
értünk, és indulunk ismét, akkor egy
egyszerű 3 fundamentális pillér köré
építeni pár gyakorlatot:
- Belső látás/ intuíció:
Ki vagyok én, mit érez a szívem, ki
vagyok igazán. Mi tesz boldoggá, mi
az a belső én energiám amitől Én, Én
vagyok. A szívem dobban, a gondolataim a helyen vannak, ‚normálisan’ (azaz
egyensúlyban) vagyok magammal és
a természettel. A légzésem szabad,
egyenletes és követhető. (Fontos a válaszoknál, hogy nem ‚mi’ vagyok és nem
‚hogyan látnak mások’ illetve ‚hogy akarom hogy lássanak mások’.)
De ugyanez a gondolat és gyakorlat
alkalmazható karrier illetve vállalkozás
önvizsgálatban.

- Tisztán látás:
Átlátni, hogy hol vagyok, mi vagyok
és miben vagyok jelen. Fontos, hogy
objektíven úgy lássuk magunkat térben
és időben, ahogy jelen vagyunk. Az
igazságot, ahogy van, nem pedig ahogy
mi szeretnénk, a tudatos tudatunk szeretné irányítani azt...
Ez segít az elme olyan tisztulása útján,
ahol elkerülhetjük az olyan útvesztőket
mint: illúzió, káprázat.
Ugyanúgy, mint az első lépés, szintén kiváló gyakorlat vállalkozások marketing és értékesítési stratégiájánál: kik
vagyunk, hol vagyunk a piacon, és mi a
hozzáadott értékünk.
- Semlegesség:
Semlegesnek maradni belső érzetek
kifejlődése közben, akár kellemes, akár
kellemetlen, segít bennünket abban,
hogy mindent mélyebb együttérzéssel üdvözöljünk. Még fontosabb, segít
megtapasztalni olyan mennyei utazást,
melyben nem megfigyelők vagyunk va-

laki más útján, valaki más történetében
hanem magunk vagyunk benne minden tapasztalásban a belső fény eléréshez. Az itt és mostban és nem a majd
eljövőben. És miközben erre figyelünk,
a másikat is együttérzően segítjük, támogatjuk. Érdemes a semlegesség ezen
gyakorlatát is vizsgálni.
És természetesen mint az első 2 lépés
ez is behelyezhető a személyi kontextusból az üzleti, karrier világba is. Ez
egy úgynevezett minőségi szolgáltatás
elmélyítését segíti, ahol nem üzenetet
küldünk az ügyfélnek, hanem növeljük
a figyelmet arra, hogy mit is akar igazán
a termékünkkel, szolgáltatásunkkal, és
tényleg olyan értékes megoldást nyújtunk-e, mint azt gondoljuk. Tehát párbeszéd alakul ki, vagyis kommunikáció,
melyben az ‚uni’ szó az egyesülés gyökereit hordozza.
Jó utat és kellemes ünnepeket.
Csik Máté

Falu a Pákozd-hegy alatt… (XII. rész)
Történelmi visszatekintés

1848 idején
Székesfehérvár és térsége a dunántúli honvédsereg legfőbb erőösszpontosításának helyszínét jelentette,
ugyanakkor a Duna jobb partjának
védelme sem kerülte el a hadvezetés
figyelmét. Batthyány Lajos miniszterelnök Görgey Artúr őrnagyot Szolnokról
a fővárosba rendelte, és Csepel-sziget
katonai parancsnokává nevezte ki.
Görgey szeptember 25-én érkezett
Szigetújfaluba. Egysége egy zászlóaljból és tüzérségből állt. Megérkezése
után két századot és nyolc ágyút szálláshelyén, Lórév térségében ugyancsak
két századot és egy fél üteget helyezett
el. „A szigetet meg fogom tartani! A
földnép hangulata jó...” – írta Batthyánynak. Görgey Csepel-sziget katonai
parancsnokaként szervezte a dunai
átkelőhelyek védelmét. Maroknyi zászlóalját (hatszáz fő) a verbászi táborból
Dunaföldvár térségébe megérkezett,
1505 főből álló Hunyadi-csapattal erősítették meg.

A dunántúli honvédsereg megszervezésében elért sikerek azt az általános
véleményt erősítették, hogy a döntő ütközetre Jellasiccsal Székesfehérvár térségében kerül sor. Móga és törzskara
azonban nem az ütközet felvétele, hanem a visszavonulás további folytatása
mellett döntött. A Fehérváron összevont mintegy tizenhatezer főnyi sereg
szeptember 25-én hajnalban kezdte
meg a visszavonulást. Csány kormánybiztos a Malom- és Nádor-csatornán
levő hidak felszedésére adott utasítást.
Salamon Lajos Fejér megyei kormánybiztos a városi nemzetőrök fegyvereit
Tabajdra szállíttatta. Székesfehérvár
lakóit „általános rémülés” kerítette hatalmába.
Szeptember 26-án délután – röviddel három óra után – Jellasics előőrsének egyik tisztje berontott a városházára, s a bizottmány megrémült
tagjaival tudatta, hogy Sárszentmihály
felől a Kempen-hadtest megkezdte az
előnyomulást. A Johann Kempen tábornok vezette hadtest délután három

és négy óra között a Jancsár utca felől
betört a városba. Egy határőrzászlóalj
a város piacán, a városháza előtti téren
táborozott le, további egységek a Budai utat és annak térségét biztosították.
A hadtest ellátása a várost terhelte,
röviddel megérkezése után Kempen
élelmezési tisztje tizennégyezer adag
kenyeret, kilencven bécsi mázsa húst,
kétszáztíz akó bort, sót, zabot, szénát
és nagyobb mennyiségű fát követelt
„fáradt, éhes” katonáinak. A Lepsény
felől közeledő és Jellasics vezette derékhadnak pedig tizenháromezer adag
kenyeret, nyolcvan bécsi mázsa húst és
kétszáz akó bort.
Az élelmezési terhek ellen a város
bizottsága igen óvatosan tiltakozott.
Utaltak arra, hogy a készleteket a honvédsereg már felélte, s a közel harmincezer kenyérrészletet, százhetven
bécsi mázsa húst és a több mint négyszáz akó bort néhány óra alatt biztosítani nem tudják. A városházát és a belvárost megszálló erők parancsnoka az
ellátás okozta gondokat hallva kijelen-
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tette: a horvát-osztrák sereg a hiányos
ellátás esetén „rabolni, dúlni, rekvirálni
és prédálni fog”.
Időközben Székesfehérvárra érkezett Jellasics is, s a püspöki palotában
rendeztette be főhadiszállását. Megerősítette a belvárost megszállva tartó
erőket, a városháza előtti téren lovas
egység, két határőrzászlóalj és egy
tüzérüteg táborozott. Biztosította a
Pákozdra és Lovasberénybe vezető
utakat, s őrjáratokat rendelt a környező helységekbe is. Szeptember 27-ére
pedig huszonnégyezer kenyéradagot,
nyolcvan bécsi mázsa húst, kétszáz akó
bort és egyéb élelmiszereket követelt.
Súlyos terhek nehezedtek a megyére
is. Zlinszky István első alispán rendkívüli ülésre hívta egybe a bizottmánynak a városban levő tagjait. Tanácskozásukra a kora esti órákban került sor.
A horvát haderő élelmezéséről tárgyaló megyei bizottmány határozatát is
a félelem szülte, a megtorlás, a rablás
elkerülése érdekében a követelések
teljesítésére utasították a környező települések lakóit.
A követelések teljesítésével azonban
korántsem lehetett gátat vetni a féktelen pusztításnak. Jellasics seregének
vonulását égő, feldúlt falvak jelezték.
Fejér megye lakossága megismerte
„őfelsége” katonáit, az ellenállás, a
népfelkelés szelleme hatotta át a polgárokat és a földműveseket.
A Balatonfőkajárról Sárszentmihályra vonuló ellenség szeptember 26-án
vonult át Fülén. Váratlanul törtek rá a
községre, a lakosság „borzasztó rémülésében eszmélkedni sem tudott”. Jelentős károkat okoztak Szabad- és Falubattyánban, Csőszön és Polgárdiban.
A nagylángi uradalomban „iszonyatos”
dolgokat műveltek a „rabló horvátok”.
Kirabolták Tácot és Fövenypusztát,
az uradalomban – egyetlen éjszaka
– 1631 birkát mészároltak le, kétszázhúsz akó bort vittek el, tíz ökröt pedig
elhajtottak.
Ezekben a napokban az ellenállás
szükségességét fogalmazta meg Varga Imre abai bíró: „A haza veszélyben
van, ezt halljuk mindenfelől..., s itt az
idő, hogy tenni kell mindent, amit csak
lehet, különben elvész e drága hon.”
Jellasics utasítására szeptember 27én a megyeházát is megszállták a horvátok. Joseph Neustädter vezérőrnagy

vezette az akciót, a bizottmány és a
tisztikar tagjait fogolynak nyilvánította.
Ekkor tűnt fel a megyeházán gróf Zichy
Ödön, aki a tábornokkal karöltve érkezett, s a horvát tisztek főispánnak szólították. A megye volt adminisztrátora
rendszeresen jelen volt a bizottmány
ülésein, igaz a határozatokat nem befolyásolta. Azt megtették helyette az
osztrák és horvát tisztek. Kovacsevics
kapitány hatvanezer kenyéradagot követelt. A megye erőforrásait meghaladó élelmezési követelések mérséklését
Zichy nem sürgette, a horvátok rablásairól – amelyek a bizottmány tagjai
előtt ismertté váltak – megjegyezte:
„ugyan mit vihetnek el a paraszttól
egyebet rongynál”.
A konzervatív politikus akkor tért
vissza a városba, amikor szeptember
17-én István nádor átutazott Székesfehérváron. Találkozásukra ismereteink
szerint nem került sor. Zichy Ödön
nyíltan Jellasics bevonulása után lépett
színre, nemcsak az osztrák-horvát tisztek társaságában tűnt fel, hanem többször megfordult a bán főhadiszállásán
is. Sőt egy Jellasicstól kért és kapott
menlevél egyértelműen bizonyította,
hogy a megye volt főispáni helytartója
a reakció szolgálatába állt.
A horvát bán mintegy ötvenezer
főnyi seregének élelmezése súlyos
helyzetbe sodorta a polgárokat. Szeptember 28-ára közel négyszáz birkát és
tizenhat szarvasmarhát „vásárolt” a város, a megye pedig száz ökröt hajtatott
Fehérvárra. Mindez nem volt elég: a
lakosság ellenállásának fokozódásához
az is hozzájárult, hogy a katonai kórházban elhelyezett beteg, elsősorban
Somogy megyei önkéntes nemzetőröket a megszállók „maródi” katonáinak
elhelyezésekor egyszerűen kizavarták,
a „babkárok” házról házra vezették a
martalócokat, akik előszeretettel keresték föl a módos patríciuscsaládok
otthonait.
Szeptember 29-én reggel, amikor
Jellasics megindította csapatait a Budai és a Berényi úton, már a lakosság
mozgósítása is megkezdődött. Izmay
(Fleischer) János városi képviselő a
szőlőkbe készülő férfiakat arra ösztönözte, hogy maradjanak a városban,
s készüljenek fel a horvátok megtámadására. Székesfehérvár polgárainak ellenállását az is indokolta, hogy
a Roth-hadtest ellátására tízezer adag

kenyeret rendelt a bán. Jellasics tehát
szeptember 29-ére várta a tartalék
hadtest megérkezését, holott Roth
tábornok ezekben a napokban még
Dombóvár, Kónyi és Pincehely térségében állomásozott.
A Pákozd-Sukoró térségében védelmi állásokat elfoglaló honvédsereg létszáma a székesfehérvári visszavonulást
követően is folyamatosan gyarapodott.
A honvédalakulatokat a visszavonulás
ellenére lelkesedés hatotta át. A harci
szellemet jól példázza a magyar táborban járt Vasvári Pál beszámolója: „Csak
jó vezér kellene a tábor élére, nem maradna hírmondó sem az ellenségből.”
Miközben a honvédek, az önkéntes
nemzetőrök között a hangulat lelkesült
volt, addig Móga János altábornagyot,
a dunántúli magyar hadsereg parancsnokát és a tisztikar jelentős részét továbbra is a határozatlanság jellemezte.
A bizonytalanság szeptember 25-ét
követően tovább fokozódott. Az uralkodó Lamberg Ferenc altábornagyot
a Magyarországon állomásozó valamennyi haderő főparancsnokává, Mailáth György országbírót pedig királyi
helytartóvá nevezte ki. Lamberg kinevezését miniszteri ellenjegyzés nélkül
nyilvánosságra is hozták.
Batthyány Lajos miniszterelnök szeptember 27-én értesült Lamberg kinevezéséről, s hogy felvegye a kapcsolatot
az altábornaggyal, a dunántúli táborba
utazott azzal a céllal, hogy elősegítse
a fegyveres konfliktus békés megoldását. Lamberg azonban nem a táborba
ment, titkon Budára érkezett. A miniszterelnök Sukoróra sietett, azonnal
felkereste Mógát, és a Lamberg Ferenc
altábornagy főparancsnoki kinevezését tartalmazó királyi manifesztumot
átadta a parancsnoknak. A bizonytalanság nőttön-nőtt, Móga altábornagy
elhatározta, hogy az uralkodói nyílt parancsot megküldi a Székesfehérváron
állomásozó Jellasicsnak. Bubna őrnagy
eredmény nélkül érkezett vissza, a bán
a manifesztum hitelességében kételkedett, azt azonban megígérte, hogy
Lamberg megérkezéséig, de legfeljebb
még huszonnégy óráig támadólag
nem nyomul előre.
folytatjuk…
J.J.
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Aradi vértanúk napja - október 6.

A forradalom és szabadságharc vérbefojtásának gyásznapjaként emlékezünk október 6-ára. Bár az Aradon kivégzett
honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az ezen a napon kivégzett tizenhárom tisztet tartja
számon. Az aradi vértanúk a szabadságharc kezdetén aktív,

vagy kilépett császári tisztek voltak, a szabadságharc végén a
honvéd hadseregben közülük egy altábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy ezredesi rangot viselt. Az 1848–49-es szabadságharcban játszott szerepük miatti megtorlással az osztrákok
példát akartak statuálni.

Az 1956-os
forradalom és
szabadságharc
emléknapja
- október 23.

„Élénk figyelem kísérte 1956. október 23-át követően a forradalmi eseményeket a falu népe. A helyi történések első jelentős
fordulópontja Král János és társai fellépése volt. A forradalmi
követeléseket tartalmazó felhívást október 26-án a délutáni
órákban ismertették a tanács vezetőivel, majd a tanácsháza előtt gyülekezőkkel. Az irodákból eltávolították a párt és

a kormány vezetőinek arcképeit, a tanácselnököt pedig arra
szólították fel, hogy hangosbemondón tájékoztassa a lakosságot az estére tervezett tüntetésről. A követelést a tanácselnök
nem teljesítette, szóváltásra került sor, a feszült helyzetet az a
javaslat oldotta, hogy a tüntetés szervezői házról házra járva
ismertessék követeléseiket.” (Forrás: sulinet.hu)
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Márton nap

Egy változat szerint ez a hagyomány a római időkre nyúlik
vissza. November 11-e a naptárban ősidők óta a téli évnegyed kezdő napja: megkóstolták az új bort és az új termés
is kitartott bőven, így nagy eszem-iszomot tartottak, hogy
jövőre is jó termés legyen mindenhol. A rómaiak Aesculapiust, az orvosistent ünnepelték ilyenkor, s ludat öltek, amely a
hadisten, Mars szent madara volt. (A madarak gágogásukkal
egyszer megmentették Rómát a gallok éjszakai orv rajtaütésétől.)
A Márton-napi liba-lakomáról szóló első írásos beszámoló
1171-ből származik. Akkoriban ez inkább azzal volt kapcsolatba hozható, hogy Szent Márton napja jelentette a paraszti
év végét, a népszokás ilyenkor zárták le az éves gazdasági
munkákat, kezdetét vette a természet téli pihenő időszaka.
A cselédek ilyenkor kapták meg évi bérüket és hozzá ráadásként egy libát, mert a szárnyasok nyáron felduzzadt hadát a
tél beállta előtt meg kellett tizedelni. E napon kóstolták meg
az újbort és vágtak le először tömött libákat. Ám e szokás
gyökerei is mélyebbre, az aratási időszak végén álló pogány
állatvágási ünnepekre nyúlnak vissza, amelyeket a kereszténység így vett át.

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
Érdeklődhet, vagy hirdetését elküldheti
az alábbi email címre: kulturhaz@pakozd.hu
A Pákozdi Hírek
várható megjelenései 2021-ben:
március, június, szeptember, december
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Újdonságok a könyvtárban
Wood, Hannah: Köszönöm
a szó, amelyet mindenkinek ismernie kell
Amikor valaki kedves hozzád, soha ne felejtsd
el megköszönni. Tanuld meg a mese állatkái-

val együtt, milyen fontos mások kedvességét
viszonozni, hisz az egyik legszebb szó a világon a KÖSZÖNÖM. Ha neked is elnyerte a
tetszésedet, keresd a sorozat további részeit is
(Bocsánat, Kérek szépen!) a könyvtárban!

Susanne Gernhäuser
Versenyjárművek
Mit? Miért? Hogyan? gyermekkönyvsorozatának 55. kötetét lapozgatva az óvodások és
a kisiskolások megtudhatják, milyen verseny

autók léteznek, mi az a rali, milyen versenyek
zajlanak vízen és levegőben. Az is kiderül, hogyan lesz valakiből autóversenyző.

Breitenöder, Julia
3-5-8 perces mesék
tündérekről és hercegnőkről
A népszerű 3-5-8 perces mesék legújabb kötetéből megtudhatod, hogyan választanak
nevet a tündérkirálylányoknak, hogyan lehet
kideríteni valakiről, hogy igazi királylány-e, és
azt is, hogy mit tehet egy mesebeli hercegnő,

Valente, Catherynne M.
Minecraft: a vég
Fin és Mo, amióta csak az eszüket tudják, a
Vég misztikus dimenzióját nevezik otthonuknak. Az ikerpár Telos városának peremén
éldegél és a hatalmas Végzetsárkány árnyékában kutat kincsek után. Mindenük megvan,
amire csak vágynak, lelkükben pedig ott a bizonyosság, hogy mindent tudnak a világukról -

ha megunja, hogy mindig ugyanaz történik
vele a mesében.
A hol vicces, hol meglepő meséket biztosan
élvezettel fogja hallgatni lefekvés előtt minden tündér és hercegnő.

egészen addig, amíg pár jövevény megingatja
őket a hitükben. A megszállók emberek, akik
azért jöttek, hogy ereklyékre vadásszanak és
megöljék a Végzetsárkányt. A testvérek úgy
gondolják, képesek megvédeni otthonukat a
betolakodóktól, ám amikor szembekerülnek
velük, ráébrednek, hogy egyáltalán nem készültek fel a küzdelemre…

Bóc István
A kriminális hetedik bé
Mindenféle gyerek jár a Zebra utcai iskolába.
A szülők között van rendőr, bankár, maffiózó,
de ide jár az alvilág csavaros eszű ügyvédjének tompa agyú fiacskája is. És persze itt van
Juli, akit barátai és ellenségei nem túl találóan csak Szörnyellának neveznek. A gyerekek
igazán telibe kapják az életet! Hol mindenfé-

le rablásokba keverednek, hol az iskola körül
ólálkodó kábítószerárusok útjait keresztezik.
Végül az osztály összetartásának köszönhetően sikerrel veszik fel harcot a bűnözőkkel. A 26
történet mindegyikét egy-egy logikai feladat
zárja, ami egyedülállóan észpezsdítővé teszi
a könyvet.
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Mészöly Ágnes
A királyné violája
Valami egészen rejtélyes történik a hatalmas,
ősöreg platánfa körül, ami az iskola udvarán
áll... Martin, Betti és Kende szinte véletlenül fedezi fel, hogy a fába rejtett titkos ajtó a múltba
vezet! A három kamasz Mátyás király udvarában találja magát. Hamar összebarátkoznak
Mátyás törvénytelen fiával, Corvin Jánossal,
bár nem könnyű hirtelen eligazodniuk a hatszáz évvel ezelőtti világban. Amikor a török
Dzsem herceg egy különleges hangszert
ajándékoz Beatrix királynénak, és a hangszer

Noonan Gores, Kelly:
Heal: a gyógyító benned él!
Egy lenyűgöző tudományos és spirituális olvasmányt tartasz a kezedben, mely azáltal,
hogy feltárja az emberi test öngyógyító képességének titkait, örökre megváltoztatja a
gyógyulásról alkotott elképzeléseidet!
Kelly Noonan Gores könyve izgalmas, ám annál mélyebb utazásra invitálja olvasóját. Csodás gyógyulásokról olvashatunk, miközben
olyan neves szakértők osztják meg velünk a
legfrissebb tudományos kutatási eredményeket és tapasztalataikat, mint Anthony William, Dr. Joe Dispenza, Marianne Williamson,
Bruce Lipton, Deepak Chopra, Bernie Siegel.

XXX. évf. 4. sz.
egyszer csak eltűnik, a négy gyerek nyomozni
kezd...
A Pagony új sorozatába, az Abszolút Töribe
olyan 10 éven felülieknek szóló, olvasmányos
és izgalmas könyveket válogatunk, amelyek
abszolút lendületesen, abszolút színvonalasan, abszolút mai nyelven szólnak a magyar
történelem fontos pillanatairól és korszakairól.
A szereplők útra kelnek az időben, és az olvasó egy fordulatos kalandregényt végigizgulva,
szinte észrevétlenül kerül közelebb az adott
kor szelleméhez, fontos alakjaihoz.
abszolút jó olvasni!
Teszik mindezt azzal az eltökélt szándékkal,
hogy reményt és alternatívát nyújtsanak mindazok számára, akik krónikus betegségeikből
szeretnének mihamarabb felgyógyulni.
Bár a gyógyulás egy nagyon bonyolult és
rendkívül egyéni folyamat, spontán módon,
akár egyik pillanatról a másikra is megtörténhet. A betegségek érzelmi gyökereinek azonosításával felébreszthetjük a test öngyógyító
képességeit. A Heal - A gyógyító benned él
bebizonyítja, hogy a tudomány és a spiritualitás nem választhatók el egymástól, és arra
sarkall mindenkit, hogy KEZDJÜK EL TUDATOSAN HASZNÁLNI A BENNÜNK REJLŐ TITOKZATOS GYÓGYÍTÓ ERŐT!

Bowen, Rhys
A toszkán gyermek
A lebilincselő regény egy bátor fiatal nőről szól, aki a múlt titkainak nyomába ered...
1944. A brit pilóta, Hugo Langley ejtőernyővel
kiugrik találatot kapott gépéből, és a németek
által megszállt Toscanában ér földet. A súlyosan sebesült férfi egy kolostor romjai és a gyönyörű Sofia Bartoli mellett talál menedéket.
Ám kibontakozó szerelmüknek egy árulás vet

Indridason, Arnaldur
Reykjavíki éjszakák
Erlendur nemrég lépett be a rendőrséghez,
még nem nyomozó, egyszerű közlekedési
rendőr. Egy nap vízbe fúlva találnak egy hajléktalant, akit Erlendur személyesen ismert, és
egy fiatal nő is eltűnik, aki egy klubból tartott

véget... 1973. Hugo elhidegült lánya, Joanna
hazatér vidéki otthonukba, hogy intézkedjen
apja temetése felől. A férfi személyes holmijának rendezgetése közben felbontatlan levelet
talál, amelyet egy bizonyos Sofiának címeztek. Miután elolvassa, Joanna Toscanába utazik, hogy megismerje apja rejtélyes múltját - és
önmagát.

hazafelé. Mindkét ügyet hamar lezárják, de
Erlendur ösztönei azt súgják, érdemes kutatni
a két ember sorsa után. Nyomozásba kezd, s
közben elkerülhetetlenül magába szippantja a
város sötét oldala, ahol mindenki vagy bujkál,
vagy menekül.

Egy olvasó ezernyi életet megél, mielőtt meghal. Az az ember, aki nem olvas, csak egyet.
George R. R. Martin

25

Könyvtár

2020. december

A Könyvtár tájékoztatója
Kedves Olvasóink, Látogatóink!
A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete értelmében a szabadidős létesítmények, köztük a könyvtárak használata is tilos.
A zárva tartás ideje alatt – 2020. december 01-től – heti

1 alkalommal (csütörtökön 16:00 – 17:30 óra között)
Pákozd területén házhoz viszem a kért könyveket (max.
10 kötet).
A könyvtár állományáról az alábbi, elektronikus katalógusban tájékozódhatnak: http://tlwww.vmk.hu/tlwww/

Amennyiben a „Hatáskör” ablakban
kiválasztja Pákozd települést, abban az
esetben csak a pákozdi könyvtárban található könyvek között tud keresni.
Kölcsönözni csak érvényes tagsággal
rendelkező olvasók tudnak. A zárás ideje alatt új beiratkozásra nincs lehetőség.
A kéréseket telefonon (06 70 453 27
85), illetve e-mailben (pakozd@vmk.hu)
lehet jelezni.

Könyvtárközi kölcsönzésre, helyben
használatra, fénymásolásra, nyomtatásra nincs lehetőség.
A zárás ideje alatt a kölcsönzési határidők automatikusan meghosszabbodnak.
Megértésüket köszönjük.

Karácsonyi érdekességek
1531-ben Németországban került elő az első karácsonyfára vonatkozó írásos utalás.
A karácsonyi énekeket Assissi Szent Ferenc honosította
meg a templomokban.
Az első karácsonyi üdvözlőlapot 1843-ban nyomták, Sir
Henry Cole részére. Nagyon elfoglalt ember volt, aki időt
akart nyerni karácsonyi leveleinek megírása során, viszont
érdekeltsége fűződött a postai hálózat bővítésében is.
Csak az 1860-as évek során terjedtek el a képeslapok, az
olcsóbb nyomdai megoldások bevezetésével.
A Csendes éj című éneket 1818-ban egy osztrák pap, Joseph Mohr írta. A karácsony előtti napon közölték vele,
hogy a templom orgonája eltörött és Szentestére nem készül el. Mivel a karácsonyt zene nélkül nem tudta elképzelni, úgy döntött, ír egy dalt, amelyet a kórus előadhat.
Később ebben a kis ausztriai templomban hangzott fel
először a Stille Nacht.
1937-ben Ausztriában jelent meg az első bélyeg, amely a
karácsonyt köszöntötte.

MINŐSÍTETT FOGTECHNIKAI
LABORATÓRIUM
FOGORVOSI HÁTTÉRREL

Fazekasné Vinkelmann Ágnes
fogtechnikus mester

Pákozd, Dózsa György utca 19.
Fogszabályzók készítése, kivehető protézisek és
porcelán fogpótlások készítése, javítása

Mobil: 06-30/478-6442

Email: agnesvinkelmann@gmail.com
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Kedves Sportolni vágyó pákozdiak!
Nagy örömmel ajánlom figyelmükbe a Fitness Akadémia jelenlegi hallgatóját, ezzel egyidejűleg
sikeres sportedzőként dolgozó
Böröcz Ádám sorait.
Ádámot pár hónapja ismertem
meg itt Pákozdon. Nagy örömömre úgy döntött, hogy a művelődési
házban szeretné a már eddig is működő, különböző sporttevékenységek listáját bővíteni.
Ádám a funkcionális testedzésedzés mellett tette le voksát, és
természetesen professzionális szinten végzi a testedzés ezen formáját. Személyiségéből fakad, hogy
munkája mellett időt, energiát
fordít arra, hogy megismertesse,
megszerettesse, és lelkes csapatában tudhassa azokat a pákozdi
sportolni vágyókat, akik elszántak
a változtatásra, a testedzésre, és
egészségük megőrzésére.
Ezt a sportágat, nagy valószínűséggel kevesebben ismerik mint
a hagyományos sportokat. Biztos
vagyok benne, hogy mindenkinek
más-más jut eszébe a szóról, ezért
megkértem Ádámot, hogy vezessen be minket ennek a testedzésnek a rejtelmeibe, mit is jelent
tulajdonképpen a „funkcionális
testedzés”.
Ha tetszik amit olvasnak, a karantén helyzet végével ismét edzéseket
tart majd Ádám a művelődési házban, ahová szeretettel vár minden
kedves érdeklődőt!
Janicska Judit
Kedves sportolni vágyó pákozdiak!
Bemutatkozásom a tipikus közhellyel
kezdeném: a sport mindig is az életem
része volt. Általános iskolás éveimtől
kezdve több sportágban szerepeltem
versenyeken, a nagy áttörést azonban
a küzdősport jelentette számomra. 15
évesen vettem részt először Muay Thai
(thai box) edzéseken, mely azonnal
az életem részévé vált, 1 év után számos országos bajnokságon és gálán
mérkőztem K-1 és muay thai szabályrendszerekben. Az idő előrehaladtával
sportedzői végzettséget szereztem, így
másodedzőként kezdtem segíteni a komáromi harcosok versenyfelkészülését.

2013-ban elvégeztem az R-med Akadémia TRX (Totalbody Resistanxe Exercise – teljes testtel végzett ellenállásos
gyakorlatok) instruktor képzését, amely
egy új irányt nyitott meg számomra a
testedzés terén: a funkcionális vonalat.
2014-ben már szabadtéri köredzéseket tartottam Komáromban, Ácson,
Nagyigmándon és Bábolnán, ahol a
TRX felfüggesztéses edzés mellett nagy
hangsúlyt kaptak a szabadtestsúlyos
gyakorlatok és egyéb eszközök is. Tanulmányaimat folytatva jelenleg is a
Fitness Akadémia hallgatója vagyok, tudásomat folyamatosan bővítem, hiszen
ahogy minden tudomány, a sporttudomány is folyamatosan fejlődik. Edzőként
kötelességemnek érzem, hogy ezeket
figyelemmel kísérjem és munkámba
építsem.
Ennek kapcsán tegyünk tisztába egy sokak által hallott, azonban a médiumok
által teljesen félre definiált fogalmat,
a funkcionális edzést. A funkcionális
edzés nem egyenlő a különféle labdákon, egyéb tárgyakon való egyensúlyozással és furcsa eszközökkel történő edzéssel. Tovább megyek: szűkebb
értelmezésben, ezek egyáltalán nem
funkcionális gyakorlatok. Akkor mit is
jelent az, hogy funkcionális edzés?
Az anatómiailag helyes, tehát az evolúció során kialakult (egész testet érintő)
helyes mozgásmintákat tanítja, fejleszti
és erősíti.
5+2 ilyen mozgásmintát ismerünk,
amik:
- tolás (függőleges és vízszintes)
- húzás (függőleges és vízszintes)
- csípőhajlítás
- guggolás
- cipelés
- rotáció és a rotációval szembeni ellenállás
Ezen 7 alapvető mozgásminta alapján
épül fel tehát egy funkcionális edzés,
mely első ránézésre soknak tűnhet, de
vegyük példának egyik kedvenc feladatsorom: földről, hanyattfekvésből való
felállás, fej fölé tartott kézzel. Ahhoz,
hogy megkezdjük, a mozdulatsort el
kell forduljunk valamelyik oldalunk felé
(rotáció) kezünkön megtámaszkodva
feltoljuk magunkat ülésbe (tolás), lábunkat magunk alá húzzuk, csípőnket
billentjük (csípőhajlítás), miközben törzsünk szorgosan dolgozik, hogy egyik

irányba se dőljünk el (rotáció) majd
felállunk (guggolás). Milyen egyszerű
feladat, mégis 7-ből 5 mozgásmintát
végrehajtottunk.
Ezt, az általam képviselt edzésmódszert: a funkcionális köredzést hoztam
el ide, Pákozdra. Fő célja a megfelelő
mozgásminták elsajátítása, és egy jobb,
élhetőbb fittségi szint elérése melynek
számos pozitív hatása van:
- a szív és érrendszer erősödése
- testsúlycsökkenés, alakformálás
- testtudat kialakulása
- az életminőség javulása
- sportteljesítmény növekedése
A fent felsorolt tulajdonságai miatt
edzéseim bármilyen korosztály számára
elérhetőek, hiszen mindenki az egyéni
képességeinek megfelelően kap terhelést egy adott feladaton belül. Vegyünk
példának egy felfüggesztéses eszközön
(TRX) végzett gyakorlatot: bármilyen
feladatról is beszélünk az eszköz sajátossága, hogy a test és a talaj közti dőlésszöggel tudjuk változtatni a gyakorlat
nehézségét, a gravitációt kihasználva.
Így tehát pár lépéssel előrébb, vagy
hátrébb lépve tudja az egyén, a saját
maga szintjére igazítani egy gyakorlat
nehézségét. Ezt az elvet, szinte az ös�szes sajátsúlyos gyakorlatban fel tudjuk
használni.
A kialakult járvány helyzet miatt sajnos
csoportos edzéseim szünetelnek, azonban a rendelkezések nem tiltják a személyi edzéseket, melyeket Pákozdon
belül háznál tartok meg. Edzéseim minimális eszközigényűek, melyeket mind
biztosítani tudok. Másik alternatívaként
lehetőség van online edzéstervezésre,
melyet internetes konzultációban bonyolítok le.
További részletekkel kapcsolatban elérhetőségeim:
Instagram: b3d.workout
e-mail: b3d.workout@gmail.com
Zárt facebook csoport: b3d.workout
Pákozd
Böröcz Ádám
sportedző
TRX instruktor
Funkcionális edző
Erőnléti trainer

2020. december
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Kertészet

KERTÉSZETI TIPPEK DECEMBERRE
A december nem a leghidegebb téli hónapunk, és ilyenkor
sok ködös reggelre és napos időre lehet számítani. A gyorsan
halványuló fény miatt itt az ideje, hogy korán keljünk fel, és
belevágjunk az olyan kerti munkákba, amelyeket még nem
fejeztünk be! A következőkben megemlítünk néhány olyan
dolog, amelyet még meg kellene tennünk a kertünkben:
Előkészítés
y Ilyenkor már elkészültek az új vetőmag-katalógusok a következő évre, itt az ideje tehát, hogy leüljünk egy csésze
teával és eldöntsük, mit szeretnénk jövőre termeszteni a
kertünkben. Jó lenne még azelőtt határozni, hogy a készletek kiürülnének.
y Folytassuk a téli ásózással, de csak akkor, ha a talaj és
időjárási feltételek megfelelőek – nem túl nedves vagy fagyos. Ha agyagos a talaj, akkor felejtsük el.
y A következő pár hónap jó lesz arra, hogy meglátogassuk a
kertészeti áruházat és megkeressük azokat a növényeket,
amelyek télen is jól néznek ki. Amikor rájuk találunk, vegyük meg őket és ültessük el a kertben.
Metszés
y Fagymentes időben foglalkozhatunk a díszfák és cserjék
megmetszésével. Metsszük le az elnyílt virágzó hajtásvégeket, rózsahajtásokat.
Ültetés
y Ez a legjobb időpont a csupasz gyökerű cserjék és fák elültetésére, amíg a föld még langyos.
y Ha a kert nem elég színes, menjünk el a kertészeti áruházba, és vegyünk pár virágzó vagy vonzó kérgű vagy levelű
növényt.
Gyep/pázsit
y Vigyázzunk arra, hogy amikor fagypont alá esik a hőmérséklet, ne lépjünk a gyepre, mert nagy barna lábnyomokat
fogunk hagyni a törékeny fű szárán.
Beltéri növények/Üvegházak
y Tartsunk minden beltéri növényt napos helyen, de ne tegyük ki őket a közvetlen napsütésnek, és öntözzük őket
takarékosan.
y Itt az ideje, hogy használjuk azokat az üvegház-melegítőket, hogy megóvjuk a gyenge növényeket és hajtásokat.
y Ha nincs ilyen berendezés, szigeteljük a melegház belsejét légbuborékos fóliával. Izoláljuk a hideg sarkokat is és
az igazán kemény téli éjszakákon rakjunk rájuk egy extra
réteget.
y Csak mert a levegő most hidegebb, mint nyáron, ez nem
azt jelenti, hogy a melegebb reggeleken nem kell kicsit
kiszellőztetnünk az üvegházat. Ez meggátolja majd a túlpárásodást, és felfrissíti a levegőt.
A téli kert gondozása
y Nézzünk utána a kertedben zajló életnek, adjunk friss vizet, magvakat vagy bármilyen háztartási maradékot a madaraknak, de a fehér kenyérrel bánjunk csínján.

y Tisztítsuk meg az ösvényeket az algáktól, takarítsuk ki a
fészert, tegyük rendbe a kerítést.
y Ez a legjobb idő arra, hogy bepermetezzük a gyümölcsfákat és a rózsákat kátrányos olajjal, hogy eltávolítsunk minden megjelenő fekete penész-spórát.
y Egy nagy havazás után rázzuk le az ágakról a felgyülemlett
havat, nehogy letörjenek a súly miatt.
y Ha a talaj nem túl nedves vagy fagyos, folytassuk az évelő
növények elrendezését.
y Ha van olyan növény, amely most rügyezik, itt az ideje,
hogy melegebb helyre vigyük.
y Öntözzük óvatosan a növényeket és fedjük le őket.
y Figyeljünk arra, hogy minden olyan növényt megóvjunk,
amely ki van téve a fagynak.
y Vezessük el a vizet minden csatornából vagy csapból a
kertben és szigeteljük le őket.
y Takarítsunk el minden elhalt vagy beteg ágat és hulladékot
a növényekről vagy a növények mellől.
y Takarjuk be a talajt a fagy ellen minden olyan gyümölcsfa
és cserje körül, amely meg volt metszve.
y Amikor takarítjuk a kertet, hagyjunk egy kis fahalmot valahol, amely alatt megbújhatnak a hibernáló állatok.
y Mindig ellenőrizzük, hogy vannak-e állatok ott, ahol éppen takarítunk.
y Itt az ideje, hogy megjavítsuk azokat a dolgokat, amik el
vannak hanyagolva kertben – kerítésjavítás, festés, az ösvények letakarítása.
y Nagy éjszakai fagyok esetén tegyünk egy régi focilabdát a
kis tóba, hogy a halak túlélhessék a fagyot.
y A növényeknek ebben a hónapban is szükségük lesz öntözésre, de vigyázzunk, nehogy túlöntözzük őket. A talaj
lehet, hogy elég nedves.
y Ha szeles környezetben élünk, óvjuk meg a frissen ültetett
cserjéket.
y Hogy megóvjuk a tömlőt a fagyoktól, vigyük be – de előtte jól csorgassuk ki belőle a vizet. A külső csapokat pedig
szigeteljük le zsákvászonnal.
forrás: edenkert.hu
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Program ajánló

Kedves Pákozdi Gyerekek!
Ha már megírtátok kívánságaitokat a

Mikulásnak és a Jézuskának,
hogy biztosan célt érjenek, leveleiteket bedobhatjátok
a Hőssök terén

„Karácsonyi Kívánságok” postaládába.
Ha rajzoltatok, és szépen ki is színeztétek, nem mellesleg jó
gyerekek voltatok, akkor biztosan meghozza a várva várt
ajándékot a Mikulás vagy a Jézuska.
Jó levélírást és rajzolást kívánunk!
A kívánságokat sajnos nem áll módunkban
teljesíteni, az a Jézuskára és a Mikulásra vár, de a
legszebb, legkreatívabb rajzokat, leveleket díjazzuk !

Kedves Jézuska!
………….

!!!

A Karácsonyi Kívánságdobozt
nagy-nagy szeretettel készítette:
Ifj. Handler Attila
Papp- Sárosdi Szilvia
Janicska Judit

2020. december

Program ajánló

Pákozd
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2020.11.29-2021.01.06

Kultúra Háza
Szeretetudvar
Fagyöngy alatt szabad a csók
Gyermekek karácsonyfája
Ősök fája
Télangyal…

Hősök tere
A falu karácsonyfája
Betlehem
Karácsonyi Kívánságláda
Adventi koszorú

Jöjjenek el!
Töltsék fel

Szívüket,
lelküket!

Pákozd Nagyközség Önkormányzata
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KÖ Z É R D E K Ű I N F O R M Á C I Ó K
Pákozdi Polgármesteri Hivatal
POLGÁRMESTER
Kardos Ádám
polgarmester@pakozd.hu

30/ 140-4004

HIVATALVEZETŐ
Szabadi-Gál Rita jegyző/ anyakönyvvezető
jegyzo@pakozd.hu
30/ 226-1976
TITKÁRSÁGI ÜGYINTÉZŐK:
Papp-Sárosdi Szilvia
22/ 258-403
titkárság vezető
iktatas@pakozd.hu
Jánosi Ilona
titkársági ügyintéző

22/ 258-403

IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐK:
Szalainé Udvardi Anita
22/ 258-402
népességnyilvántartás, hagyatéki ügyintézés
hivatal@pakozd.hu
Erdélyiné Szücs Judit
22/ 258-402
népesség- nyilvántartás,hagyatéki- ügyintézés
igazgatas@pakozd.hu
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐK:
Steiner Viktória Gabriella 22/ 258-404
gazdálkodási csoportvezető
gazdalkodas@pakozd.hu
Lánginé Ecsedi Margit
22/ 258-404
költségvetés, gazdálkodás, könyvelés
Obuch Zoltán
22/ 258-404
költségvetés, gazdálkodás, könyvelés

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK:
Pákozd Községi Polgárőrség
Telefon: 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 mb.:
Polyák Tiborné Nyiló Adrienn
8095 Pákozd, Hősök tere 8.
Telefon: 22/ 258-408
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

22/ 258-400
Balázs Violetta Éva
Kalocsai Cintia
pénztár, számlázás, gazdálkodás, nyilvántartások,
közüzemi és bérleti díjak
ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐK:
Jakli Beatrix
22/ 258-406
kommunális-, iparűzési-, gépjármű adó,
idegen bevételek
Ungerné Szabó Nikolett
22/ 258-401
építmény-, telek-, idegenforg.-, idegen bevételek
Adóügyi ügyintézők: ado@pakozd.hu
MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
Halmay Tibor
22/ 258-411
telekalakítás és szakhatósági hozzájárulás
muszaki@pakozd.hu
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
falugondnok
falugondnok@pakozd.hu

30/ 362-3209

Janicska Judit
művelődés szervező
kulturhaz@pakozd.hu
Gulyásné Bárány Katalin
temetőgondnok

30/ 850-9209

30/ 409-5818

Novákné Fehér Veronika 30/ 197-4710
védőnő Orvosi tanácsadás gyermekeknek:
Szerda: 11:30-13:00
Humán Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Pákozd családsegítője:
Bencs Ákos
30/ 915-1993
Ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban:
Szerda 10.00-11.00
Zábori-Moskola Bianka
70/ 489-3882
Falugazdász
(őstermelői igazolványok)
Fogadó időpont : előre egyeztetett időpontban
Gárdonyi Járási Hivatal Pákozdi ügysegédje
hivatal.gardony@fejer.gov.hu
dr. Veres Mária
30/ 929-2103
foglalkozás- egészségügyi szakorvos,
belgyógyász rendelés: előzetes telefonos
bejelentkezés alapján
mariayaghi1@gmail.com

Háziorvos
Dr. Németh Attila
Telefon: 22/ 258-022, 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
Helyettes fogorvos: Dr. Gőbölös Kinga
Telefon: 22/ 459-198
Pákozdon:
H, Cs: 08:00-13:00; Sz: 13:00-18:00;
Sukorón:
K: 13:00-18:00; P: 08:00-13:00
Telefon.: 30/ 502-7685

20/ 368-0729

Bella gyógyszertár
Telefon: 22/ 458-520
Hétfő: 08:00 - 17:30
Kedd: 10:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 16:00
Csütörtök: 09:00 - 18:00
Péntek: 08:00 - 16:00

Római Katolikus Egyházközség
Páli Balázs plébános
2484 Agárd, Strand u. 4.
telefon: 22/ 370-350
irodai ügyelet: H,K,P 9:00-11:30

Pákozd Körzeti Megbízott
Unger András r.tzls.

Rendőrség: 107, 112
Pákozdi Községi Könyvtár
Molnár Nelli
8095 Pákozd, Budai út 72.
Telefon: 70/ 453-2785
Pákozd Posta
8095 Pákozd, Budai út 66.
Telefon: 22/ 258-005
Nyitvatartás:
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

Református Egyházközség
8095 Pákozd, Petőfi u. 18.
Telefon: 22/ 458-655
Kardos Péter lelkész
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Advent nálam,aztán nálad,aztán nála..
…minden nap máshol….16:00-19:30-ig!
23 nap
23 vállalkozó kedvű ember
23 ház
23 kreatív gondolat....

Találják meg, nézzék meg, sétáljanak egyet a családdal a faluban!

Pákozdi Adventi ablaknyitás sorrend
december

1. Kossuth utca
2. Széchényi utca
3. Móga utca
4. Kossuth utca
5. Kossuth utca
6. Dózsa utca
7. Damjanich utca
8. Hegyalja utca
9. Rákóczi utca

10. Szabadságharcos utca
11. Kossuth utca
12. Árpád utca
13. Ribizli utca
14. Görgey utca
15. Kossuth utca
16. Budai út
17. Rákóczi utca
18. Ingókő utca
19. Rákóczi utca
20. Kalász utca
21. Jókai utca
22. Kossuth utca
23. Bem utca

Keressék meg, nyissák ki a szeretet ablakait!
Mindenkit szeretettel vár esténként ez a 23 ház Adventi bemutatóval,
hangulattal, és rengeteg szeretettel !
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