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„ Nekem Pákozd a világ közePe!”

Mi motiválta Önt, amikor úgy döntött, 
hogy Pákozd polgármesteri címéért 
indul, és elvállal egy ilyen kihívásokkal 
megtűzdelt feladatot?
- Egyrészt elsősorban nem feladatként 
tekintek a munkámra, inkább úgy fogal-
mazok: szolgálat. Az itt élő közösség-
nek a szolgálatát vállaltam.
Kiforrott értékrenddel, patrióta szemlé-
lettel, települési mérnök végzettséggel, 
és hozzáteszem tapasztalatokkal, kap-
csolatokkal úgy éreztem tehetek valamit 
Pákozdért, ami ráadásul szülőhelyem.

Nyilván volt korábban más munka-
helye is, beszélne erről pár mondat-
ban, hogy honnan ered az a szakmai 
tapasztalat és rutin, ami ehhez a fel-
adatkörhöz elengedhetetlen?
- Természetesen így igaz. Hosszú időn 
keresztül megyei szinten irányítottam a 
beruházások megvalósítását a megyei 
kórház beruházástól a községek iskolá-
inak, egyéb intézményeinek létrehozá-
sáig. Ebben a munkakörben a műszaki 
feladatok mellett pénzügyi ismeretekre 
is szert tettem. Ezt követően hosszú ide-
ig szüleim vállalkozását vettem át, ami 
egy másik szemléletet tanított meg ne-
kem. Ezek a tapasztalatok sokat segíte-
nek a munkámban.

Mivel szembesült az akkori Pákozd 
helyzetével kapcsolatban, az Ön által 
használt szóval szolgálata kezdetén?
- A helyzetet már egy ciklussal koráb-
ban kezdtem feltérképezni, mint külsős 
bizottsági szakértő. Sőt, olyan javasla-
tokat sikerült keresztül vinnem az ak-
kori testületen, amivel megalapoztuk 
a jövőt. 
Ezzel együtt azt kell mondanom, el-
hanyagolt és fejlettségben nagy lema-
radásban volt a falu, értékesíthető va-
gyoni háttere nem volt, ami lett volna 
azt meg korábban… Na, inkább nem 
folytatom a mondatot, nehogy meg-
bántsak vele bárkit. Bevételei alulter-
vezettek voltak. Ezt a helyzetet tizen-
két év megfeszített munkájával még 
mindig nem tudtuk teljes mértékben 
felszámolni.

Az előzőek tükrében milyen koncep-
ció alapján kezdett neki a munkának?

- Jó kérdés. Előhozza az emberben 
az emlékeket. Elkezdtem beindítani a 
fejlesztést. De ehhez pénzre, illetve 
vagyoni háttérre volt szükség. Emlék-
szem, pénzügyes kollégáim azt mond-
ták, pénzt fogunk hozzá nyomtatni? Azt 
feleltem, csinálunk. Na, ez úgy történt, 
hogy rövid időn belül létrehoztuk a 
Pipacsosban a telkeket és az iparterüle-
tet. Mellette folyamatosan hoztunk létre 
újabb vagyonelemeket. Ebből eredően 
ma elmondhatjuk, hogy 420-450 millió 
Ft értékű vagyonelemünk van, ami érté-
kesíthető. Ez stabil hátteret biztosított, 
és a továbbiakban is biztosíthat a fej-
lesztések elvégzéséhez. 
A fejlesztést közvetlen a választást kö-
vetően a szennyvízberuházás megkez-
désével indítottuk, amiről tudtuk, hogy 
hosszú folyamat lesz, mire eljutunk a 
megvalósításáig. Azt is hozzá kell ten-
nem, sajnálatos, hogy ebben az ügyben 
előzőleg nem tettek semmit.
A fejlődésnek köszönhetően ma egy fia-
talos, 3200 fős, stabil lélekszámú faluvá 
váltunk. Hála Istennek sok újszülöttünk 
van, ami további feladatokat generál 
számunkra. Két új iparterületet hoztunk 
létre, amit nagy támadások ellenére si-
került véghezvinni. Fejlődik a turizmu-
sunk. Nemzeti Emlékhely Pákozd, amit 
kevés település mondhat el magáról. 
Erre büszke lehet minden pákozdi. Nos, 
ezek a tényezők fokozatosan mind ja-
vították a pénzügyi helyzetünket. Meg-
tartottuk óvodánkat és iskolánkat, ami 
nagy eredmény.  

Hogyan értékeli az elmúlt több mint 
12 évben elvégzett munkát?
- Magam részéről pozitívan. Remélem az 
itt élők többsége is így értékeli. Kemény, 
húzós tizenkét éven vagyunk túl. A leg-
alapvetőbb feladatokat elvégeztük. Mint-
egy 3,0 milliárd forint értékű fejlesztést 
valósítottunk meg. Előkészítettük a követ-
kező időszak feladatait. Megkezdtük a 
munkát annak érdekében, hogy igazi kö-
zösséggé kovácsoljuk az itt élőket. Ennek 
érdekében együttműködünk a kulturális 
egyesülettel, egyházaink helyi vezetőivel. 
A közösségért végzett kiemelkedő tevé-
kenység elismerése érdekében kitüntető 
címeket hoztunk létre, és adományo-
zunk az erre érdemes személyeknek. Ma 

már arra is tudunk nagyobb figyelmet és 
energiát fordítani, hogy a falut szebbé, él-
hetőbbé tegyük. Hagyományainkat, ün-
nepeinket, megemlékezéseinket méltó 
módon kezeljük, és ezekhez a szakrális 
helyeket kialakítottuk.

Milyen a jövőben tervbe vett és elvég-
zendő feladatokra gondolt, amikor 
azt mondta, hogy több mindent elő-
készítettek?
- Ahogy mondtam, sok munkát, fela-
datot végeztünk el. De ez nem jelenti 
azt, hogy mindent végrehajtottunk. Út-
hálózatot és ivóvízhálózatot kell fejlesz-
tenünk, új óvodára van szükségünk, a 
kultúrházat fel kell újítanunk, az iskola 
energetikai felújítása is aktuális feladat. 
A falu arculati és közbiztonsági elemeit 
fejleszteni kell. Segítenünk kell a turiz-
mus erősödését, amin keresztül az itt 
élők anyagi gyarapodását is elő tudjuk 
segíteni. Nagyobb figyelmet kell fordí-
tanunk az üdülőterületeken jelentkező 
jogos elvárások megoldására.

Az eddigi projektek megvalósulása 
érdekében elvégzett munka tisztelet-
reméltó és dicséretes. De hallani kriti-
kus véleményeket is, gondolom szem-
besült már ezekkel.
- Ismerem ezeket is. Ennek ellenére ál-
lítom, ha valaki ennél többet kihozott 
volna az elmúlt időszakból, azelőtt 
megemelem a kalapom. Tudja, úgy van 
ez, mint a fociban: a sok néző jobban 
tudja, mit kell csinálni, mint az a 22 já-
tékos, aki játszik a meccsen. Mondok 
konkrét példát: az egyik barátom fel-
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hív, hogy miért nem csináltatom meg 
az egyik utca aszfaltozását és a végébe 
parkolót, mert az EU ehhez ad pénzt. 
Azt válaszoltam: miből gondolod, hogy 
nekem nem érdekem ezt intézni? Ha 
ilyen lehetőség adódik, én leszek az el-
ső, aki intézkednék az ügyben. Na, de 
a dolgok nem ilyen módon működnek. 
Ha van bizalom, akkor elhiszik az em-
berek, hogy tudom, mit hogyan lehet 
intézni. Ismerem a lehetőségeket, ez a 
szakmám, van gyakorlatom. Akinek ez 
nem elég, azzal nem tudok mit kezdeni. 
Pedig a következő időszak fejlesztései is 
így valósulnak meg. Nem mindegy ki-
nek a kezében lesznek az ügyek.

A másik sok kritikával illetett döntés 
a helyi adók ügye. Kifejtené a vélemé-
nyét, hogy melyek a kialakított adó-
rendszer fő irányvonalai?
- Valóban igaz ez is. Azonban ahhoz, 
hogy a közösség feladatait el tudjuk látni, 
mindenkinek hozzá kell ahhoz járulnia. 
Olyan adórendszert azonban még nem 
láttam, ami személyre szólóan lebontva 
osztaná szét a terheket. Ez kivitelezhetet-
len. Ezért bizonyos eszközrendszerekhez 
kötötten tudjuk meghatározni az adókö-
telezettséget. Igyekeztünk a rendszert 
úgy kialakítani, hogy tudjunk differen-
ciálni, rászorulóknak kedvezményeket 
beépíteni. Ebben az évben már jóval ki-
egyensúlyozottabb az adórendszerünk, 
mint múlt évben volt. A korábbi év az 
egy átmeneti időszak volt, aminek ta-
pasztalataiból tudtunk tovább finomítani 
a mértékeken. Ennek köszönhetően idén 
a lakosságra és az üdülősökre átlagosan 
18 ezer Ft adóteher jut. Össze lehet ha-
sonlítani: két évvel ezelőtt 20 ezer Ft volt 
a kommunális adó, és nem tudtunk diffe-
renciálni, kedvezményeket adni. Szerin-
tem jó irányba változtattunk. Tegyünk 
egy kis számítást: az éves 18 ezer Ft, 
havonta 1500 Ft terhet jelent átlagban. 
Egyik ismerősöm kedvezőbb vagyoni 
helyzetben van, és panaszkodott, hogy 
neki 30 ezer Ft az éves adója. Kérem, ez 
havi átlagban 2500 Ft-ot jelent. Ez akkora 
teher volna?

Mik a tervei a következő időszakban, 
milyen jelentős átalakításokat és meg-
valósítandó feladatokat tervez, hogy a 
nagyközség továbbra is dinamikusan 
fejlődő település maradjon?
- Alapvetően pozitív beállítottságú em-
ber vagyok, szeretem megoldani a ne-
hézségeket, szeretem a kihívásokat, és 

ha szükséges, és a nagyközség érdeke 
is azt kívánja, akár konfliktusokat is haj-
landó vagyok felvállalni, ám nyilvánva-
lóan minden esetben próbálok komp-
romisszumra törekedni. Továbbra is je-
lentős változásokat kell elkezdenünk és 
véghezvinnünk. Nem mindegyik fela-
dat jelent feltétlenül 2014-ben változást, 
sok csak 2015-től lép életbe, de nyilván-
valóan az előkészítő munkákat el kell 
végeznünk. Eközben biztosan lesznek 
nehéz döntések, de amikor elvállaltam, 
hogy Pákozd polgármestere leszek, ak-
kor számolnom kellett azzal is, hogy a 
polgármesterség nemcsak sikerekből 
áll, hanem vannak nehéz pillanatok és 
nehéz döntések is. Ha hosszú távon 
gondolkodom a nagyközség érdekei-
ről, akkor fel kell vállalnom a pillanatnyi 
konfrontációkat is. Az elvégzendő fel-
adatokat pontosan ismerem, készítem 
elő a megvalósítás első lépcsőjeként, 
és ez azt is jelenti, hogy szeretném foly-
tatni a megkezdett munkámat. Azt csak 
remélni tudom, hogy megértik, elfogad-
ják és méltányolják azt. 
Megteszek mindent azért, hogy Pákozd 
dinamikusan fejlődő, példaértékű tele-
pülés legyen, amely büszke a történel-
mi múltjára, és amelyre valamennyi itt 
élő polgár büszke lehet. Ez a település 
mindannyiunk – az itt élők és az ide 
látogatók – otthona. Remélem, hogy 
Pákozd vezetése megszolgálja az itt élő 
polgárok bizalmát a következő évek-
ben, és sok örömet hoz számukra. Is-
meretek és felkészültség nélkül nagyon 
sokat árthat valaki, még ha meg is tanul-
ja idővel ezt a munkát. 
Azonban kérdezem, addig mi történik? 
Környékünkön látunk olyan példát, ahol 
nagy kárt okozott egy átgondolatlan vá-
lasztás. Szeretnék olyan partnert találni, 
akiben van affinitás megtanulni ezt a 
munkát. Segíteni szeretnék neki, hogy 
legyen felkészült arra az időszakra, 
amikor átveszi ezt a feladatkört. Ennek 
azonban – merem remélni –, még nem 
jött el az ideje. Sok szép, megvalósulásra 
váró feladat vár még ránk, aminek meg-
valósulásához elkötelezettségem mel-
lett szeretném tudásom legjavát adni, 
hogy Pákozd továbbra is méltó legyen a 
régióban eddig kivívott helyzetéhez. Ez 
alapvető érdeke közösségünknek.

 Ön szerint miben kell erősödnie az 
önkormányzati munkának 2015-ben?
- Kidolgoztuk a következő időszak je-
lentős feladataira a stratégiát, a nagy 

horderejű feladatokat kellő alaposság-
gal készítettük elő. Úgy gondolom, a 
kevésbé látványos napi ügyekre lega-
lább annyi figyelmet kell szánnunk, mint 
a kiemelt feladatokra. A mindennapi 
ügyekben maximális fegyelmet kell ta-
núsítanunk. A még fejlesztés előtt álló 
területeink igényeire szintén oda kell 
figyelni. Az üdülőterületek és azok tulaj-
donosai ugyanolyan részei a település-
nek, mint az itt élők, ezért joggal várják 
el, hogy ott is javítsunk a helyzeten. Ter-
mészetesen ehhez szintén pénzre van 
szükség.

Milyen elképzelései vannak Pákozd 
turizmusának, és ezzel egyidejűleg a 
nagyközség gazdasági fellendülésé-
nek elősegítése érdekében?
- A jövőre vonatkozólag elsődleges fel-
adatomnak tekintem a turizmus fellen-
dítését. Mindezt úgy szeretném megva-
lósítani, hogy Pákozd nagy vonzerővel 
rendelkező turisztikai adottságait ki-
használva erősítsük a Velencei-tó körüli 
egyéb elképzeléseket. Ehhez Pákozd-
nak megvannak az erősségei, mint pél-
dául a lovas, bor- és ökoturizmus adta 
lehetőségek. A Velencei-tó egyedülálló 
és kiemelkedő turisztikai eleme a Ka-
tonai Emlékpark. Mellette a természeti 
adottságok és a horgász turizmus lehet 
fő célterület. Ezek a falusi szálláshely 
igényét, és a helyi termékek kereskedel-
mét erősíti. Továbbá ezzel párhuzamo-
san erősíteni kell a lakosság tudatában 
azt a jövőre nézve pozitív tényt, hogy 
ennek vonzataként ebből hosszú tá-
von anyagi stabilitás realizálódik, mint a 
nagyközség, mint az egyének számára.
Igényes, az elvárásoknak megfelelő 
szálláshelyek kialakítása és létrehozá-
sa kulcsfontosságú feladatunk. Ebben 
szeretnénk egy sikeres együttműkö-
dést kialakítani a vállalkozó szellemű 
lakosokkal, minden segítséget megadni 
számukra az ehhez szükséges források 
megszerzéséhez.

Mire a legbüszkébb erkölcsileg az el-
múlt 12 évben végzett munkája során?
- Értéket teremteni, ez a legfontosabb. 
Büszke vagyok arra, hogy megfelelő er-
kölcsi tartással és normával végeztem 
munkámat. Szolgáltam közösségünket, 
megadtam a tiszteletet és a megbecsü-
lést kollégáimnak. 
Soha nem ijedtem meg attól, hogy dol-
gozni kell. Amellett, hogy vízióval kell 
rendelkeznie az embernek arról, amit 

Interjú



Hírek
Pákozdi

4 XXIV. évf. 2. sz.

csinál, ekkora település esetében köz-
vetlenül részt kell vennie a munkában. 
Persze van más megoldás is. Szakértő-
ket lehet foglalkoztatni, csak az nagyon 
sokba kerül.

Mire a legbüszkébb a megvalósult na-
gyobb beruházások tekintetében?
- Az egyik legnagyobb közös sikerünk, 
hogy stabillá tudtuk tenni a település 
pénzügyi helyzetét, továbbá jelentős 
vagyoni tőkét hoztunk létre, amire ala-
pozva a legszükségesebb változtatáso-
kat létre tudtuk hozni.

Mégis néhány részletet mondjon el. 
Emelje ki Pákozd eddig méltán kivívott 
nívójának elérése érdekében a legfon-
tosabb megvalósult fejlesztéseket.
- Az egyik legfontosabb beruházásunk 
a szennyvízhálózat kiépítése. Ez az 
alapja annak, hogy a falu arculatát meg 
tudjuk változtatni. Addig, amíg ez nem 
készült el, a felette lévő fejlesztéseket 
nem kezdhettük meg, mert az dupla 
pénzfelhasználás lett volna. Pedig útja-
ink, közterületeink nagyon elhanyagol-
tak voltak. Ezért kértem türelmet a pá-
kozdi lakosoktól, az úthálózat kiépítését 
illetően.
A Katonai Emlékpark Pákozd ma már 
Nemzeti Emlékhely. Ezt a fejlesztést 
2008-ban Pákozd Önkormányzata 
és a Honvédség és Társadalom Baráti 
Kör Székesfehérvári Szervezete össze-
fogásával Európai Uniós támogatással 
hoztuk létre. Ennek végig vitele szintén 
nagy feladat volt. A KEMPP Magyaror-
szág 10 nemzeti emlékhelye közül az 
egyik. Megvalósulása magas rangra 
emelte a falut, egyben a Velencei-tó ki-
emelkedő turisztikai látványossága.
A Velencei-tavat megkerülő, Pákozdon 
is áthaladó kerékpárút megvalósulása 

magával hozta a járdák egy részének 
rendezését, és egy biztonságosabb 
közlekedés létrejöttét. Ezzel egyidejűleg 
a Széchényi és az Esze Tamás utca is le 
lett aszfaltozva. De több vállalkozás is 
profitál belőle. Sorolhatom tovább: az 
iskola sportudvara, a hivatal és az isko-
la akadálymentesítése, a Hősök tere és 
a Templomkert rendbetétele, mellette 
szereztünk pénzt az iskola és az óvoda 
eszközfejlesztésére is.

Milyen esetleges személyes kötődés, 
vagy más motiváció alapján döntötte 
el, hogy ennek az akkor még község-
nek/falunak a vezetője szeretne lenni?
- Nekem Pákozd a világ közepe! Anyai 
ágon tősgyökeres pákozdi vagyok. 
Apám is itt született és dolgozott. Miu-
tán itt születtem, a szívem visszahúzott 
szülőföldemre, és egy hosszabb kitérő 
után letelepedtem a faluban. Látva az 
akkori helyzetet úgy éreztem, van ké-
pesség bennem jó irányba változtatni a 
helyzeten. 

Amit elmondott, abból egy mély elhi-
vatottságot, szinte életformát mutat a 
tenni akarása. A sok kritika, szakmai 
alap nélküli vélemények ellenére még-
is teszi a dolgát. Árulja el, mi motiválja 
a munkájában?
- Elsősorban nem munkának tekintem 
a feladatot, hanem jó értelembe vett 
hobbinak. Mert aki hobbinak érzi a 
munkáját, az szívből csinálja azt, ami 
a dolga. Jó érzés olyan feladatokat vé-
gezni, amellyel sok ember életminősé-
gén tudok javítani. Természetesen ezzel 
együtt jár, hogy kritizálják az embert és 
a munkáját, de tudok különbséget tenni 
az építő jellegű kritika, és az alaptalan, 
csupán rosszindulatú támadások kö-
zött. Ha az ember tudja, hogy mindent 

megtett a közösség érdekében, amire 
lehetősége van, az erősíti a lelkét, hogy 
túltegye magát a kritikákon.

Kifejtené, mit ért ezen a lelki erőn? 
- A hit az, ami az erőt adja, amivel az 
ember a munkáját végzi. Én hiszek ab-
ban, hogy ez a település még szebb 
és jobb lesz az idő előrehaladtával, és 
beigazolódik, hogy nem hiába küzd 
az ember nap mint nap a kihívásokkal, 
hogy Pákozd méltán büszke lehessen 
eddig kivívott sikereire.

Mit kívánna magának a jövőre nézve 
Pákozd vonatkozásában? 
- Azt kívánom – és a lehetőségekhez 
mérten és még azon is túl ezért mindent 
meg is fogok tenni –, hogy méltán el-
mondhassuk: Pákozd egy nagyon szép 
és élhető településsé nője ki magát.
Ennek a „megálmodott” Pákozdnak az 
alapjait nagyrészt leraktuk, de még öt 
év mindenképpen szükséges ahhoz, 
hogy kiteljesedjen az eredmény. Ter-
mészetesen ezzel nem fejeződik be a 
munka, hiszen mindig lesz, amit el kell 
végezni. De ehhez az alapokat lerakjuk. 

Hogyan lehet megtalálni az egyen-
súlyt a család és a hivatás között ilyen 
feszített munkatempó mellett? 
- Az erőt ad, ha a család kiáll az ember 
mellett. Megértik azt, hogy mivel jár ez 
a feladat, és biztosítják a stabil hátteret 
ehhez. Úgy érzem, családom tagjaitól 
ezt a támogatást megkapom, amit csak 
megköszönni tudok nekik.

Köszönöm a riportot. Sok erőt és ki-
tartást kívánok a szolgálat folytatásá-
hoz.

Révay-Horváth Mara

Interjú

Interjú Kardos Ferenc képviselő úrral
Miért lett képviselő testületi tag, mi 
motiválta, hogy Pákozdért dolgozzon?
- A 70-es években voltam a mesterem 
mellett gyakornok. Olyan mesterem 
volt, akire mindenki felnézett, aki életet 
hozott a faluba, közéleti személyiség 
volt, és minden háznál megfordult mun-
kája révén. Nagyon szerették a faluban, 
és valahol tudat alatt egy példa volt előt-
tem, hogy így is lehet tenni egy faluért. 
Mivel akkor ő anno disszidált, máshol 

fejeztem be iskolámat. Amikor végez-
tem a szakmunkás iskolámmal, itt hely-
ben próbáltam kisiparosként dolgozni. 
Hamarosan sikerült a saját lábamon 
megállni, és jött a rendszerváltás. Figyel-
tem, hogy a testületben kik dolgoznak, 
és arra jutottam, hogy – legalábbis ez 
az én véleményem –, aki a faluban is-
mert, és segíteni szeretne a falun, annak 
nagy esélye van, hogy bizalmat kap. 
Megpróbáltam, a falu bízott bennem, 

köszönöm nekik ezúton is.  Ez már az 5. 
ciklus, hogy testületi-tagként legjobb tu-
dásom szerint segítem a képviselő-tes-
tület munkáját.

Az  5. ciklus? Ezek szerint elismerik a 
munkáját, bíznak Önben és a falu ve-
zetésében?
- Úgy érzem, hogy igen. Bár mindenki-
nek vannak ellenlábasai, de úgy gondo-
lom, ez ezzel jár. Úgy döntöttem annak 



Hírek
Pákozdi

52014. június Interjú

idején, hogy ha sikerült bejutni , akkor 
mindent megteszek a faluért és az itt 
lakókért.  Az önkormányzati munkáról 
még annyit mondanék, hogy különbö-
ző bizottságok vannak, én a település-
fejlesztési és pénzügyi bizottságban 
vagyok benne. Szükségesnek tartom el-
mondani, hogy a pályázati pénzek szük-
ségesek a projektek megvalósításához, 
mert általában kevés az önerő. Egy pá-
lyázat beadásához rengeteg előmunka 
szükséges, hogy a beadás idejére már 
az összes szakmai anyag rendelkezésre 
álljon, ez alapvető egy sikeres pályázat 
benyújtásához. 

Milyen megvalósult beruházásokat 
említene meg, amelyek stratégiailag 
fontosak voltak a nagyközség fejlődé-
sében?
- A kerékpárút megvalósulása pozitív a 
falu szemszögéből nézve, mert fellendí-
tette a kerékpáros turizmust, ezzel egyi-
dejűleg sok helyen új, biztonságos járda 
készült el.
A szennyvízberuházással kapcsola-
tosan annyit, hogy nagyon nagy be-
ruházás volt, és nagyon hosszú ideig 
tartott, mire végre megvalósult. Takács 
János polgármester úrnak köszönhet-
jük azt az elő-takarékossági koncepci-
ót, aminek következtében meg tudott 
valósulni ez a beruházás.  János az 
előtte lévő polgármester idejében már 
minden testületi ülésen megjelent, és 
elővezette ezt a fajta elő-takarékossági 
rendszert, amit végül minden képvise-
lő elfogadott, minek folyományaképp 
sikerült megvalósítani 20 év várakozás 
után a szennyvíz beruházást. Több csa-
lád jelezte, hogy ha elindul a beruhá-
zás, egy összegben kifizetik a rájuk eső 
költségeket. Viszont ezzel egyidejűleg 
néhány család esetében szociális segít-
séget kellett nyújtani a rákötés érdeké-
ben.
Pipacsos lakópark nem 100%-ig abban 
a formában valósult meg, ahogyan azt 
elterveztük, de a máig megvalósult for-
mája megfelel az elvárásoknak. Szép, 
igényes környezetben élvezhetik az ott 
lakók a kialakított lakópark előnyeit.
Nagyon fontosnak tartom elmondani 
azt, amivel sok ember nincs tisztában, 
hogy a pályázatokon elnyert összeggel 
a pályázat kiírásának megfelelő szabály-
zat szerint kell eljárni, az építkezésekre 
szánt határidőket szigorúan be kell tar-
tani, a felhasznált összegekkel fillérre 
pontosan el kell számolni.

Az üdülőrészen a vízberuházás bővítés 
nagy feladat. Ha anno sikerült volna 
felvinni a vizet – itt vissza kell nyúlnom  
még régebbi időkre –, ha annak idején 
a tanács feljebb  helyezte volna el a tar-
tályt, akkor most nem volnának ezek a 
megoldásra váró hibák, de hát minden 
vezetőségnek vannak a munkája során 
hibái, mert munka nélkül nincs hibale-
hetőség, ezt tudja mindenki. Ezeket a 
hibákat is próbáljuk a jövőben kijavíta-
ni, és megoldást találni rá. A vízberuhá-
zás egyik nehéz pontja az is, hogy nem 
mindenki áll egy emberként ugyanazon 
az oldalon. Mindig vannak ellenlábasok 
is, akikkel meg kell küzdeni a közösség 
javát szolgáló cél elérése érdekében.

Hogyan értékeli a képviselő-testület 
munkáját?
- Amíg Pákozd község volt, 3000 lélek-
szám alatt, akkor volt kilenc képviselő. 
Számomra jobbnak tűnt, hogy többen 
vagyunk testületi tagok, a több ember 
többet lát, többet hall elven. Több szem-
szögből hallgathattunk meg egy üggyel 
kapcsolatban hozzászólásokat, ebből 
merítve tudtunk tovább lépni. Minél ke-
vesebb taggal bír a testület, komolyabb 
döntéshozatalnál nyilván nagyobb fele-
lősséggel dönt 4-5 ember, mintha dup-
la annyian volnánk. Minél nagyobb a 
létszám, annál nagyobb rálátásunk van 
egy ügyre a véleménynyilvánítások tük-
rében. Úgy érzem, hogy aki nagyobb 
felelősséggel bíró munkát vállal – most 
nem csak önkormányzaton belüli mun-
kára gondolok, hanem lehet az akár 
cégvezető, akár egyéni vállalkozó –, 
ha egy falu ügyében döntünk, a lehető 
legtöbb, arra szakmailag felkészült em-
bert kell meghallgatni, hogy biztosan a 
helyes döntést hozzuk meg.

Milyen emlékképei vannak a „régi” Pá-
kozdról?
- Hét éves voltam, mikor idejöttünk Vas 
megyéből. A hatvanas években még 
minden második háznál volt szarvas-
marha vagy sertéstenyésztés és kiskert.  
Anno mindenkinél rendezett volt a por-
ta, ez valahogy evidens volt. Emlékszem, 
szombat esténként minden szorgalmas 
háziasszony a bejárat előtt az utcafron-
tot seperte olyan elánnal, hogy ha valaki 
messziről nézte a falut, azt hitte tűz van, 
akkora por volt. Manapság sajnos ez ki-
ment a divatból, már nem mindenkinek 
fontos, hogy rend legyen a terciája előtt. 
Tudom, hogy annak idején csak kihajtot-

ták az állatokat a kapu elé és lelegelték 
a gazt, de már nem azt a világot éljük. 
Pedig nagyon fontos lenne, mert ez egy 
első benyomást ad a faluról, ha valaki ide 
érkezik látogatóba. Természetesen ma is 
van rengeteg család, akinél példás rend 
uralkodik a háza előtt, jó lenne, ha ez kö-
vetendő példa lenne.
Később, a 80-as években olyan össze-
tartás és kohézió volt jellemző a falura, 
hogy egy új ház építésénél rengeteg 
barát és családtag verődött össze, hogy 
önzetlenül segítsük egymást hónapokon 
keresztül. Ez akkoriban természetes volt, 
és emberközeli. Jó lenne, ha ez ma is így 
működne, becsülettel, szeretettel és ön-
zetlenül állnánk embertársainkhoz, de 
úgy gondolom és tapasztalom, hogy ez 
mára már szintén kiment a divatból.
A mai világban, hála Istennek, hogy van 
lehetőségük tanulni a fiataloknak, de az 
én meglátásom szerint nagyon nehezen 
helyezkednek el akár több diplomával 
is. Úgy gondolom, hogy egy jó szakma 
ma felér egy diplomával, ha az ember jól 
dolgozik benne, és meg tud élni belőle. 
Sajnálom azokat a fiatalokat, akik ennyit 
tanulnak, és nem tudnak elhelyezkedni 
itthon, kénytelenek elmenni külföldre 
dolgozni, ahelyett, hogy itthon kamatoz-
tathatnák a tudásukat. Tudom milyen ez, 
mert én is dolgoztam pár évet Német-
országban. A mai napig más a munka-
morál , és a hozzánk, magyarokhoz való 
hozzáállás is. Össze tudnék számolni 
80-100 fiatalt is Pákozdról, akik akár 
egyedül, akár családostól is elmentek 
külföldre dolgozni. Sajnos ők nem is jön-
nek haza mostanában, mert nincs hova. 
90-100%-ban szakmunkások, nagyon jó 
szakmunkások, akiknek a hiányát meg-
érzi a falu is.
Minden kornak megvan a maga szépsé-
ge. Tetszett az inaskorom is itt Pákozdon, 
tetszett amikor segéd lettem, majd egyé-
ni vállalkozó. Most már közel a nyugdíj-
hoz, ezt a korszakot is nagyon élvezem.

Mire a legbüszkébb a képviselő testü-
leti tagsága alatt?
- Megmondom őszintén, nem emelnék 
ki egyet sem, mert mindenre büszke 
vagyok, amiben érdemi munkát végez-
tem, és a falu épülésére szolgált.

mik a tervek a jövőre nézve?
- A Bella-tó egy kulturális és egyben 
pihenő központtá alakítása, és a kultúr-
ház felújítása már nagyon időszerű. Eh-
hez már beadtuk a megfelelő fórumon 
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a pályázati anyagot, ami nélkül, mint 
tudjuk, nem sokat tehetünk megfele-
lő anyagi ellátottság hiányában. Több 
százmilliós nagyságrendű összegekről 
beszélünk, amelyeket remélhetőleg 
elnyer a falu, és sikerül megvalósítani 
a pákozdi lakosok igényeit kiszolgálva 
mindkét beruházást. Ehhez tudni kell, 
hogy Az EU-s támogatások nélkül nap-
jainkban nagyon nehéz bármit is meg-
valósítani.
A katolikus templom tetőszerkezetének 
és tornyainak a renoválása is időszerű 
feladat. Sok vallásos ember él a faluban, 

de ebből kevés jár templomba. Amióta a 
templom lábazatát felújítottuk már érez-
hetően többen járnak istentiszteletre, 
mint azelőtt. Remélhetőleg, ha a további 
felújítási munkák is realizálódnának, még 
többen járnának el a templomba.
Napjainkban folynak a buszmegállóink 
folyamatos felújítása és helyrehozatala, 
amely szintén időszerű volt már.

Milyen Pákozdot szeretne a jövőben?
- Fontosnak tartom többek közt, hogy a 
faluban a veszélyessé vált fák kivágását, 
a vízelvezető árkok kitisztítását, a házak 

előtti járdák felújítását. A portalanított 
utak mindenkinek szíve vágya lenne, 
mert egy hosszabb, aszályosabb időszak 
után van, ahol nem lehet ablakot nyitni 
a por miatt. A csapadékvíz elvezetése is 
ezek közé tartozik, hogy az esővíz ne az 
útjainkat és a házainkat mossa el.
Szeretnék egy élhető, szép, biztonságos 
Pákozdot a jövő nemzedékének, és ez-
zel egyidejűleg leginkább azt, hogy lega-
lább ilyen ütemben, ha nem gyorsabban 
folytatódjon ez a fejlődés továbbra is.

Janicska Judit

Interjú dr. Németh Attila képviselő úrral
Miért lett képviselő testületi tag? Mi 
motiválta, hogy Pákozdért dolgozzon, 
és plusz energiát fektessen a most már 
nagyközség életének jobbá tételéhez?
- Az már elég régen volt, konkrétan két 
évvel az után, hogy idekerültem dol-
gozni. 1995-ben – ha jól emlékszem a 
választások időpontjára –, amikor elő-
ször arra adtam a fejemet, hogy képvi-
selő-testületi tag legyek. Részben azért, 
mert voltak többen, akik erre biztattak, 
buzdítottak, elsősorban az akkori helyi 
Nagycsaládos Egyesület vezetője, aki 
erre bátorított. Akkor már én magam 
is nagycsaládos voltam, egyrészt talán 
ezért, másrészt gondolom alkalmasnak 
találtak rá, hogy képviseljem Pákozd és 
a lakosok érdekeit. A másik oldala az, 
hogy édesapám részéről volt előttem 
egy példa ilyen vonatkozásban, mert 
ahogyan én emlékszem, Ő mindig ta-
nácstag volt gyermekkoromban, de 
még egy ciklusban együtt is voltunk 
tagjai a képviselő testületnek. Azon kívül 
lehetőséget láttam arra, hogy a település 
ügyeivel, dolgaival kapcsolatban ne csak 
egy spontán szemlélő legyek, hanem 
jobb rálátásom és befolyásom is legyen 
ezek mikéntjére.
 
Édesapjának, Pákozd Község Önkor-
mányzata, munkásságának és pél-
damutató emberi magatartásának 
elismeréseként Díszpolgári Címet ado-
mányozott. Hogyan érintette ez Önt 
akkor emocionálisan?
- Természetesen jól érintett, nyilván az 
ember örül, ha azt látja, hogy az édes-
apjának évtizedeken keresztül végzett 
erőfeszítéseit és a munkáját elismerik és 
méltányolják. Ő még egészen más kö-

rülmények között gyakorolta hívatását, 
több mint két évtizeden át nem csak 
napközben kellett a pácienseket ellát-
nia, hanem a folyamatos készenlétet is 
Ő adta, tehát éjjel-nappal szolgálatban 
volt, ami rendkívül embert próbáló fel-
adat. Nem vagyok egészen tősgyöke-
res pákozdi, Székesfehérváron szület-
tem. Abban az időben édesapám még 
Pázmándon dolgozott, 3 éves voltam, 
amikor ide kerültünk. Minden gyerek-
korommal kapcsolatos élményem és 
emlékem Pákozddal kapcsolatos, ezért 
úgy érzem, mintha tősgyökeres lennék. 
Nem gondoltam soha arra, hogy elköl-
tözzek innen. 

Hogyan emlékszik vissza a „régi” Pá-
kozdra, az előző időszakban milyen 
volt a falu?
- Ami igazán érdekes, és amiről mos-
tanában gyakrabban megemlékezem 
– talán a korom előrehaladása miatt  – 
 az az, hogy amikor én idekerültem, 
gyermekkoromban, Pákozd még igazi 
klasszikus értelemben vett falu volt. Ak-
kor még esténként tehenek ballagtak 
haza az utcán, ha nem is minden háznál, 
de a házak többségénél házi gazdasá-
gok működtek. Állattartás, növényter-
mesztés volt a jellemző, gyakorlatilag 
kivétel nélkül minden portán. Nekem 
még most is szomorú, amikor elvadult 
kerteket látok. A háztáji gazdaságoknak 
kiment a divatja a faluban. Egyik rész-
ről az életünk nyilván egész más volt. 
A 60-as évek vége felé, amikor a csalá-
dunk idekerült, még lehetett látni azt, 
hogy milyen lehetett a falu régen. Ennek 
megfelelően voltak olyan dolgok, amik 
nagyon elmaradottak voltak. Nem volt 

vezetékes ivóvíz, nem volt gázvezeték, 
például nem volt használható telefon 
sem, de hozzá kell tennem, hogy ilyen 
vonatkozásban akkoriban más telepü-
lésen sem volt sokkal jobb a helyzet. A 
faluban, talán a 80-as évek második felé-
ben vezették be a telefont, ami nagyon 
nagy dolog volt. Azért annak az időnek 
volt sok pozitív oldala is. Sokkal közvet-
lenebbek voltak az emberek, jobban is 
ismerték egymást, jobban törődtek egy-
mással, családias volt a légkör. 

Milyen meghatározó beruházásokat 
említene meg, amelyek befolyásolják a 
nagyközség további fejlődését?
- Erre a kérdésre azt tudom mondani, 
ami meghatározó volt a nagyközség-
nek, mert ugye már nagyközséggé nö-
vekedtünk, hogy olyan vezetője, olyan 
polgármestere és olyan képviselő-tes-
tülete volt és van most már több ciklu-
son keresztül, akik egyfajta vállalkozó 
szemlélettel és tudatosan álltak neki a 
településfejlesztésnek.  Az, hogy a köz-
ség nagyközség lett, az jórészt annak 
tulajdonítható és annak köszönhető, 
hogy a Pipacsos lakópark területe ki 
lett sajátítva és fel lett parcellázva, itt 
lett lehetőség az „ipari zóna” kialakítá-
sára. Az ablakgyár, a horgász cikkeket 
gyártó cég és az építőipari üzem, mint 
ipari vállalkozások nagy jelentőséggel 
bírnak, részben a munkalehetőség, rész-
ben az iparűzési adó bevétel miatt. En-
nek létrejötte annak köszönhető, hogy 
a település akkori vezetősége vállalta a 
terület belterületbe vonásával járó nem 
kis nehézségeket, anyagi terheket és 
nem kis szervező munkát, megteremt-
ve a lehetőségét, hogy ezek a területek 

Interjú
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felhasználásra kerülhessenek. Mondom 
ezt azzal együtt is, hogy az eredeti terv, 
szerint nem egy lakótelep jellegű tele-
pülésrésznek volt tervezve, hanem úgy 
mint a falu többi részén egy-egy telken 
egy családi ház épült volna, csak aztán 
több ok miatt, a gazdasági helyzet ala-
kulása, meg az ingatlan árak elszállása 
miatt, meg a kölcsönök, hitelek bonyo-
dalma miatt nem az eredeti terv, hanem 
a mostani felállás valósult meg. Nyilván 
ez a településnek a növekedését szol-
gálta és szolgálja még most is, mert ez a 
projekt még nem zárult le.

Mely megvalósult beruházásra a leg-
büszkébb, ami Pákozdon megvalósult 
képviselő-testületi tagságának ideje 
alatt?
- Sok mindent mondhatnék ezzel kap-
csolatban, a legújabban elkészült be-
ruházás a szennyvízcsatorna, ami na-
gyon-nagy dolog a falu életében.  Aki 
hosszabb ideje részt vett a képviselő-tes-
tület munkájában, az pontosan tudja, 
hogy ez egy nagy volumenű projekt volt 
a falu életében, ami kizárólag megfelelő 
pályázati támogatással volt megvaló-
sítható. Nem túlzok, ha azt mondom, 
hogy ez legalább 20 éves munka és 
erőfeszítés, mire a tavalyi évben elké-
szült és megvalósult. Nagyon sok min-
dent tudnék még mondani a kérdésére. 
Például itt a rendelőben, ahol most be-
szélgetünk, ezt a mai kor elvárásainak 
és igényeinek megfelelően berendezett 
létesítményt, mi magunk és a lakosság 
is szeretjük és megszoktuk. Nagyon sok 
helyet látok és tudok a megyében, ahol 
nem ilyen jó körülmények között dol-
goznak, mint mi. Sok mindent tudnék 
még mondani. Aki a faluban körülnéz, 
és nyitott szemmel jár, az nagyon sok ki-

sebb - nagyobb dolgot lát épülni-szépül-
ni. Nagyon jó dolognak tartom, hogy a 
két óvodai csoportot az iskolába költöz-
tették. A cél persze az, hogy egy helyre 
költözzön az óvoda, de ennek megvaló-
sulásáig az iskolában is nagyon szép, és 
jó körülmények között dolgozhatnak a 
pedagógusok, és a gyerekek is szép kör-
nyezetben fejlődhetnek. Beszélhetnénk 
még a KEMPP-ről is, amiben a helyi ön-
kormányzatnak is nagy szerepe és köz-
reműködése volt. Megemlíteném még 
a Hősök tere rekonstrukcióját, a temp-
lomkert rendbehozatalát. Mindannyian 
tapasztaljuk a kerékpáros turizmus fejlő-
dését, ami a kerékpárút létrejötte nélkül 
valószínűleg nem lenne ilyen mértékű. 
Folyamatosan szépül, épül a nagyköz-
ség, és ezt jó látni.

Hogyan értékeli az elmúlt időszakban 
végzett munkát?
- Pozitívan.
Az ember, mikor ott ül a képviselő-tes-
tületi gyűléseken, és látja, tapasztalja a 
vívódásokat, amelyek a célok elérése 
érdekében mindennaposak, ez néha 
fárasztó, de az eredmények alapján ér-
demes energiát, időt fektetni az effajta 
eszmecserékbe, ebbe a munkába. Arra 
törekszünk mi is, és a vezetés is, hogy a 
sokszor szűkös anyagi lehetőségek mel-
lett, próbáljuk a legjobb dolgokat kihoz-
ni a lehetőségekből. Ebben nagyon sok 
közös munka, és együttgondolkodás 
van. 
1995 óta vagyok testület tag.  Volt egy 
olyan 4 éves időszak, amikor ki kellett 
szállnom, mert abban az időben a tör-
vény nem tette lehetővé, hogy a vál-
lalkozó háziorvos egyben képviselő 
is lehessen, és részt vegyen a testületi 
munkában. A korábbi és jelenlegi kép-

viselő-testületekkel, mindig jó tapaszta-
latom volt. Olyan képviselő-testület volt, 
akikkel tudtunk együtt dolgozni, meg 
tudtunk egyezni különböző döntések-
ben. Persze voltak és lesznek is bizonyos 
témákkal kapcsolatban véleménykü-
lönbségek, de ezek a véleményütközte-
tések kellenek ahhoz, hogy megfelelően 
kiaknázzuk adott témában a lehetősé-
geket. Ugyanúgy a polgármester úrral is 
meg lehet beszélni a problémákat. Min-
den esetben nyitott az innovációra, és a 
reális megoldásokra törekszik. 

Milyennek látja Pákozdot a jövőben?
- Egy kicsit még szebb Pákozdot sze-
retnék. Vannak olyan helyek, aki nyitott 
szemmel jár a faluban, az látja, hogy pél-
dául a kultúrház még egy olyan pontja 
a településnek, ami a jelen állapotában 
kívánnivalókat hagy maga után. A má-
sik, szintén ősrégi, újra és újra előjövő 
téma a gyűléseken, a faluval kapcsolatos 
tervezgetések során, az a Bella-tó és kör-
nyéke. Mindenki látja annak a területnek 
a szépségét, a földrajzi adottságait, és 
újra és újra felmerül, hogy kellene vala-
mit csinálni ezzel a kiaknázatlan lehető-
séggel. És nagyon érdekes, hogy ha va-
laki a falu története után érdeklődik, és 
utánanéz, akkor vannak erről források, 
hogy ha jól emlékszem, akkor az 50-es 
évek környékén ott egy népszerű strand 
működött. Székesfehérvárról kijártak ide 
az emberek, egy működő szabadidős 
hely volt. Aztán időközben megszűnt ez 
az állapot, de van benne lehetőség, és 
jó lenne azt a területet is fejleszteni, még 
szebbé tenni. Úgy gondolom, hogy a tu-
rizmus fejlesztésében is lennének még 
lehetőségek, amiben előrelépést lehet-
ne, kellene elérni.

Janicska  Judit

Interjú Törzsök Erzsébet Képviselő  asszonnyal
Hogyan emlékszik vissza a régi Pá-
kozdra, az előző időszakban milyen 
volt a község?
- Én valahogy mindig is ragaszkodtam 
Pákozdhoz, hiába kellett sokat utaz-
nom a munkám miatt, soha nem jutott 
eszembe, hogy máshol lakjak. Jó látni 
más településeket, ötleteket gyűjteni, 
de azután haza jönni… 20 évvel ezelőtt, 
amikor a turizmussal elkezdtem megis-
merkedni és azzal foglalkozni, a község 
nem állt teljesen készen a vendégek fo-

gadására. Azóta nagyon sokat változott, 
fejlődött, szépült. Itt ki kell azt is emelni 
szerintem, hogy nem elegendő csak a 
képviselő-testület és a polgármester 
személyének hozzáállása, hanem a la-
kosok tenni akarása is fontos. Nagyon 
jó látni, amikor csak úgy, vagy egy-egy 
hivatalos keretek között működő civil 
szerveződés formájában történik vala-
mi jó. Csak néhány példa (a teljesség 
igénye nélkül) erre a takarítási akciók, a 
virágosítási akciók, a parkok rendezése, 

vagy kialakítása, egyesület és alapítvány 
létrehozása, működtetése mind-mind 
a közösség erejéből jött létre, valósult 
meg. Ezért is sok köszönet jár, mert hi-
ába szeretne a testület jót, ha a lakosok 
nem állnak mellé, az eredmény sokkal 
kevésbé látványos. Most visszagondol-
va az elmúlt évekre, nehéz lenne hirte-
len felsorolni, mennyi minden történt, 
mert sok minden. Pákozd történelmével 
örökölte a hagyományait, amit minden-
képp ki kellett használni és a megnyert 
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pályázatok erre kitűnő lehetőséget ad-
tak (községi 1848-as Emlékmű, Katonai 
Emlékpark-Nemzeti Emlékhely, Szent 
István szobor, Trianoni Harangláb és a 
templomkert), de e mellett igyekezett 
önerőből is a közösség (pl. Történelmi 
Emlékpark a Budai út végén). Ehhez 
kapcsolódóan fejlődött az infrastruk-
túra is jelentősen, hiszen a kerékpárút 
kialakítása sokat segített a turizmus fej-
lődésében is. Jó volt látni, amint a kerék-
párút mentén a kereskedelmi egységek 
sorra felismerték az azt használók igé-
nyét és ahhoz alkalmazkodva szépítet-
ték az üzletek környezetét, pihenőhe-
lyeket alakítottak ki hozzá. Ezt nevezik 
többek között multiplikátor hatásnak… 
Ezért érdemes dolgozni, mikor látja az 
ember az értelmét!
Örülök, hogy nagyon sok tenni akaró 
ember van nálunk. Sokan vannak évek 
(évtizedek) óta, akik a kialakult hagyo-
mányokat ápolják, és szerencsére sok 
olyan aktív fiatallal, szülővel, nagyszü-
lővel találkozni, akik fontosnak tartják 
ezeket tovább vinni. Bővül a település 
folyamatosan, ami színesíti, frissíti a kö-
zösséget, viszi tovább, illetve fejleszti az 
elképzeléseket. Szülőként nekem sem 
mindegy, milyen a település, a bizton-
ság, az odafigyelés egymásra. Kialakul-
tak nagyon jó kis csapatok, látom, van 
„utánpótlás” a kultúra és a sport terüle-
tén is.

Miért lett képviselő-testületi tag? Mi 
motiválta, hogy Pákozdért dolgozzon?  
- Tulajdonképp, amióta csak emlék-
szem, nálunk a családban természetes 
volt, hogy valamilyen közösségi mun-
kát végez az ember, hiszen pl. édes-
apám vezetett modellező szakkört a 
művelődési házban évekig, édesanyám 
varrni tanította az asszonyokat, vagy 
amikor turizmussal kezdtünk el foglal-
kozni, több, mint 20 éve, akkor is hoz-
zátartozott a munkánkhoz, hogy a civil 
szerveződésekben is dolgozzunk. Eb-
ben nőttem fel. Azután a főiskola után 
teljes „műszakban” a családi vállalko-
zásban dolgoztam, és nem volt mind-
egy, milyen a község vezetése, ezért 
eljártam testületi ülésekre, részt vettem 
„külsősként” bizottságban és az újság 
szerkesztőségében évekig. Valahol ek-
kor fogalmazódott meg, hogy indulni 
fogok képviselőként a következő vá-
lasztáson, melyen legfiatalabbként be 
is kerültem. Akkor még többen voltunk 
a testületben. Bevallom őszintén, az el-

ső hónapokban elég sokat kapkodtam 
a fejem, hogy ez a rendszer hogyan is 
működik, hiszem az embernek van egy 
elképzelése, de csak akkor tudja meg, 
hogyan működik, mikor ott ül és szem-
besül a lehetőségekkel és a lehetetlen-
ségekkel egyaránt. Tele tenni akarással 
és jó szándékkal a valóság néha lehan-
goló tud lenni, mert hol a pénzügyi le-
hetőségek, hol a törvény nem engedi. 
Nagyon sokat vitázik a testület – jó ér-
telemben – bizonyos dolgokon, vagyis 
inkább az előkészítő bizottsági ülése-
ken leginkább. A testület homogenitása 
lehetővé teszi, hogy egy-egy témakört 
több szemszögből lásson az ember, és 
bizony konszenzusra kell jutni egymás-
sal. Én szeretem ezt a „munkát”, mert 
látni a fejlődést és a közösség erejét, ösz-
szetartását.

Hogyan látja Pákozdon a turizmus ad-
ta lehetőségeket? Mik a turizmus kitö-
rési lehetőségei a nagyközség szem-
pontjából?
- Pákozd előnye és hátránya, hogy az 
M7-es „elvágja” a Velencei-tótól. Leg-
főbb hátrányunk, hogy nincs közvetlen 
vízpartunk. Előny azonban annyiban, 
hogy nem olyan „zajos” a turizmus ná-
lunk, mint pl. a túlparton (gondolok itt 
az esti koncertekre, éjszakai „életre”), 
azonban ez lehetővé is teszi, hogy a pi-
henésre vágyó turistákat fogadjuk. Pá-
kozdon hosszú évek óta foglalkoznak 
családok falusi turizmussal, így nem-
csak átutaznak a falun, hanem meg is 
állnak a turisták. A falusi turizmus mel-
lett nagyon fontos a kerékpáros turiz-
mus, mint azt nap-mint nap tapasztal-
juk is. Nagyon fontos kiemelni e mellett 
a „bakancsos” turizmust, azaz a túrá-
zókat, akik a Velencei-hegység kijelölt 
útjain fedezik fel az Európa-szerte rit-
kaságnak számító ingóköveinket. A Ve-
lencei-hegység lankáin termelt borokra 
is büszkék lehetünk, és nagyon dicsé-
retes, hogy azt palackozott formában 
lehet kapni, illetve a helyi vendéglátó 
egységekben meg is lehet kóstolni. Aki 
erre a vidékre jön, kóstolja meg a helyi 
ízeket! Turizmus szempontjából még 
említeni lehet a horgászturizmust is.
Ki kell még emelni természetesen a 
Nemzeti Emlékhelyet a Mészeg-he-
gyen, és az Arborétumot is, melyek a 
legnagyobb számú látogatót vonzzák 
évente. Ez a terület terhelését tekintve 
is elég nagy igénybevételt jelent. A Szú-
nyog-sziget környéke jelenti részünkre 

a víziturizmust, ide nemcsak hajóval, 
hanem kenuval is érkeznek a látogatók, 
legfőképp diákcsoportok és családok. 
Tehát sokfajta igényt ki tud a település 
szolgálni, a turizmust tekintve. A jövő-
ben is ezeket érdemes tovább fejleszte-
ni, a hangsúlyt ezekre fektetni. 

Melyek a régi és a jelenlegi Pákozd kö-
zötti különbségek a nagyközség fejlő-
désének tükrében?
- Az elmúlt években szerintem nagyon 
sokat fejlődött a község, bár egy na-
gyon nehéz időszakon vagyunk túl, 
vagyis annak a vége felé járunk. A pá-
lyázatokat nem volt elég megnyerni, 
azokat le is kellett vezényelni, sőt annak 
kötelező fenntartási idejében azokat jól 
is kell koordinálni. Szerencsére például 
a kerékpárút gondozásához a Pákoz-
dért Alapítványon keresztül – szintén 
pályázat útján – segítséget kapott az 
önkormányzat kommunális traktor for-
májában, hiszen ez megkönnyíti annak 
gondozását, a pályázat előírásainak tel-
jesítését. De ezen túlmenőleg többlet 
munkát is ad, hiszen több kilométerrel 
hosszabb területet kell rendben tartani. 
A pályázatoknál maradva el kell mon-
dani azt is, hogy a testület döntései a 
pályázatokkal kapcsolatban csak egy 
kis szeletét alkotják a megvalósításnak, 
hiszen a polgármesternek és az egész 
hivatalnak többletmunkát adva le kell 
azt „zongorázni”, és nem mindegy, 
hogyan történik ez. Az immár nagyköz-
séggé fejlődött település és a korábbi 
Pákozd kontrasztja szembetűnő, bár ez 
a fejlődés a jövőben sem állhat meg, 
rengeteg elképzelés van még, ami 
megvalósításra vár. Sajnos, van olyan, 
ami már hosszú évek óta húzódik, pl. 
a csapadékvíz elvezetésének megoldá-
sa, az utak aszfaltozása, a felső övezeti 
vízellátás megoldása, hogy csak né-
hányat említsek. Ezzel szerintem min-
den képviselő tisztában van, azonban 
nem mindig elegendő az akarat, ha a 
pénzügyi háttér nem teszi lehetővé. Ez 
mind fontos a turizmus szempontjából 
is, nem mindegy, az „idegen” milyen 
környezetbe érkezik, milyen feltételek 
adottak a fogadásukhoz, és milyen be-
nyomásokkal távozik, már nem idegen-
ként.
Tehát tennivaló akad bőven még, de 
szerintem büszkék lehetünk arra, amit 
elértünk (a közösség együttesen)!

Janicska Judit
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a Polgármester tájékoztatója
Pályázaton nyertük!

Ebben az évben eddig két jelentős és 
nagyon fontos pályázatot sikerült el-
nyernünk! Ezek a következők:

 y A falu térfigyelő rendszerének ki-
építésére megkaptuk a pályázati 
forrást! Ennek köszönhetően jelen-
tősen javítanunk sikerül a falu általá-
nos közbiztonságát.

 y Megvásárolhattuk a kistraktort és a 
hozzá tartozó kiegészítő eszközö-
ket. Ennek a felszerelésnek köszön-
hetően jelentősen hatékonyabb 
lesz a közterületeink gondozása.

Folyamatban lévő pályázataink!
A már megvalósult fejlesztéseink után 
folyamatosan intézzük a további meg-
valósításra váró feladatokat. Tájékoz-
tatom az olvasókat, hogy milyen pá-
lyázatunk van elbírálás alatt, és melyik 
pályázataink előkészítése történt meg, 
illetve dolgozunk a leadás érdekében:

 y Az óvoda pályázatunk még 2009-
ben került pozitív elbírálásra, azon-
ban forrás hiányában nem tudták 
biztosítani rá a fedezetet.   
Jelenleg a függőben lévő nyertes 
pályázatok felülvizsgálata van fo-
lyamatban, aminek során az óvoda 
pályázatunk elbírálása ismételten 
aktuálissá vált. Ezzel megnyílt az 
esélyünk a pályázat kedvező elbírá-
lására.

 y Elkészült a Művelődési Ház pályá-
zata, amit múlt hónap közepén be-
adtunk. Várjuk az elbírálását.

 y Ezzel párhuzamosan leadtuk a Bel-
la-tó környezetének rendezésére 
a pályázatunkat. A pályázat során 
a szabadidős és kulturális park ki-
alakítását tervezzük, ami mindenki 
számára biztosíthatja a pihenést és 
szórakozást. Ebben az esetben szin-

tén döntésre várunk.
 y Folyamatban van az iskola ener-
getikai pályázatának előkészítése. 
Hőszigetelés és nyílászáró csere, 
teljes gépészeti felújítás, valamint 
napelemes áramtermelés kerül a 
dokumentációba.

a következő időszakra terve-
zett jelentős fejlesztéseink!

Az elmúlt időszakban sikerült dinami-
kus fejlődést biztosítani a falu életében, 
aminek köszönhetően felszámoltuk 
azokat a hiányosságokat, amelyek mi-
att jelentős lemaradásban voltunk a 
környező településekhez képest. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy be-
fejeződött a munka, ülhetünk babérain-
kon. A következő időszakban a további 
fejlődés érdekében meghatároztuk a fő 
fejlesztési elképzeléseinket, amelyekre 
a pénzügyi igényünket leadtuk, és tár-
gyalunk azok megszerzése érdekében. 
Ezek a következők:

 y Úthálózat fejlesztés és csapadékvíz 
elvezetés.

 y Óvodafejlesztés.
 y Iskola energetikai felújítása.
 y Kultúrház felújítása.
 y Felső övezetek egészséges ivóvíz 
ellátása.

 y Turisztikai és szabadidős, valamint 
közterületi fejlesztés. 

Folyamatban lévő munkák!
Korábbi fejlesztéseink végrehajtása so-
rán jelentős forrásokat kötött le azok 
előfinanszírozása. Ezek a lekötött for-
rásaink most kerülnek visszautalásra a 
pályázatok lezárását követően. 
Javasoltam a képviselő-testületnek, 
hogy ezeket a forrásokat olyan fejlesz-
tések megoldására használjuk fel, ame-
lyeket már régóta joggal vártak el az itt 

élők, azonban a lekötött pénzeink mi-
att nem tudtunk eddig pénzt biztosítani 
rájuk. 
Ezt a javaslatot a testület támogatta, így 
lehetőségünk nyílt járdák és buszmeg-
állók rendezésére, parkosításra, virágo-
sításra. 
Bízom abban, hogy megértik és elfo-
gadják azt, hogy a korábbi időszak 
nagy pénzügyi leterheltsége miatt most 
tudjuk bepótolni ezeket a feladatokat, 
amivel a falu környezetének rendezett-
ségét javítjuk.

Figyelem!
A szennyvíz hálózatra a rákötéseket 
minden érintett ingatlan tulajdonosá-
nak 2013. április 30-ig el kellett volna 
végeznie. A késedelmes rákötések 
esetében a jegyző kiküldte a talajter-
helési díjat, ami esetenként nagyon je-
lentős összeg, több százezer forintot 
jelentett.
Javasoltam a képviselő-testületnek, 
hogy adjunk méltányolási lehetőséget 
a már rákötöttek esetében a díj csök-
kentésére. Erre a testület 2014. június 
30-ig adott lehetőséget.
Felhívom azon ingatlan tulajdonosok 
figyelmét, akik még mindig nem intéz-
ték el a rákötést, hogy a megszabott 
határidőt követően a jegyzőnek nem 
áll rendelkezésére a mérlegelés lehe-
tősége. Minden elmaradott rákötés 
esetében ki kell vetnie a talajterhelési 
díjat, és kényszer rákötést rendelhet 
el.
Az érintetteket arra kérem, gondolják 
meg mi az érdekük, és nem hozzák 
magukat olyan helyzetbe, hogy jelen-
tős bírságot kelljen fizetniük!

Takács János
polgármester

Újra vár a könyvtár!
A 2013. évi felújítás után újra az olvasók rendelkezésére áll 
a Könyvtár, melynek szolgáltatásai tovább bővültek.
A Könyvtári Szolgáltató Rendszerhez (KSZR) történt csat-
lakozásunk – a szakmai felügyelet mellett – biztosítja a fo-
lyamatos könyvbeszerzést, valamint – újdonságként – ren-
dezvény szervezésére is lehetőséget biztosít. Az internet 
szolgáltatással és olvasóteremmel kiegészített könyvtár 
újítása a „Kívánság fal”, ahol lehetőség nyílik arra, hogy 

az olvasók feljegyezzék azokat a könyveket, melyeket be-
szerzésre javasolnak a könyvtár számára. 
A könyvtárközi kölcsönzéssel a helyben nem található 
könyvek kölcsönzésére is lehetőség nyílik.
Ezúton köszönöm mindazok adományát, akik könyvfel-
ajánlással segítették a könyvtár állományának gyarapítását. 
A Művelődési Ház és a Könyvtár – a korábbi évekhez ha-
sonlóan – júliusban zárva tart, azonban augusztustól is-
mét várja olvasóit!
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A „kemp” név alkotásánál engem 
az vezérelt, hogy a világ nagy részén e 
mozaik szót kiolvasva az angol „camp” 
tábor szó jelenik meg a tudatba, amit 
eredetileg a katonaság használt a „tábo-
rokat” jelentette. A „Pákozd tábor” így 
máris a katonaságot vizionálja.

Magyarországon is egyre többen is-
merik fel a Katonai Emlékpark Pákozd 
jelentését és azt, hogy az valóban - mint 
egy tábor - a falutól külön egy stratégiai 
magaslaton egy önálló intézményként 
funkcionál. A létesítmény – ami több 
mint 60 éves múlttal rendelkezik –, ezer 
szállal kapcsolódik Pákozdhoz, és egyre 
jobban bekapcsolódik a környező te-
lepülések, sok tekintetben az országos 
szervezetek hálózatába. Nemzeti Em-
lékhelyként már nem csak egy település 
és a szűkebb környezet jóindulata által 
gondozott múzeumi létesítmény, hanem 
a nemzet is felelősséget visel érte, amit 
törvényben is rögzített az országgyűlés.

Sokan kérdezik meg tőlem, hogy mi 
haszna van a településünknek abból, 
hogy egy ilyen volumenű létesítményt 
alkottunk Pákozdon? Sok mindent meg 
kellene építeni a faluban is, de a „tábor-
ra” költik a pénzt a falu vezetői! 

Úgy gondolom, hogy a „vádakra” a 
tények válaszoljanak.

1./ A Katonai Emlékpark elődje a Hon-
védelmi Minisztérium tulajdona volt 
1952-től 1992-ig. Ez alatt ott megépült 
egy emlékmű (1952) és egy kis múze-

um (1978). A létesítményt évente kb. 3-5 
ezer fő látogatta, a nagy rendezvényeket 
a HM szervezte. 

1992-ben a területet könyvjóváíráson 
a településünk kapta meg, (igaz nem 
kérte, kapta).

1992-1998 között terület állaga a ko-
rábbi szegényes, de tiszta állagból elha-
gyatottá, gondozatlanná vált. Az emlék-
mű lepusztult, a múzeumot kifosztották, 
tehát méltatlanná vált arra, hogy az egy 
emlékezés helyszíne legyen.

Sorsa 1998. áprilisában dőlt el, ekkor 
Dr. Gyuricza Béla országgyűlési képvise-
lő javaslatára döntöttek a megszüntetés 
vagy a jövő kérdésében. A vita során 
mindkét vélemény erős volt. Örvendetes 
volt az, hogy a jelen lévő Fejér Megyei 
vezetők mindegyike a megmaradás és a 
„jövő” mellett érveltek és a véleményük 
kerekedett felül. Az emlékhely akkor 
megmenekült! Ennek emlékét őrzi az 
emlékhelyen Dr. Gyuricza Bélának állí-
tott emléktábla.

2./ De nem elég elhatározni valamit, 
hanem a jövő programját meg is kell ál-
modni, meg kell fogalmazni és apró na-
pi feladatvégzés során fel is kell építeni, 
majd folyamatos pontosítások eredmé-
nyeként üzemeltetni kell azt. Ennek a fo-

lyamat motorjává vált az eltelt 15 évben 
a Honvédség és Társadalom Baráti Kör 
Székesfehérvári Szervezete. A most 20. 
évében járó közhasznú társadalmi szer-
vezet 200 fős tagsága munkájának ered-
ménye, ami ma a területen látható, ami a 
mindennapokban ott megtapasztalható. 

3./ Az első lépés a korábbi -1992 előtti 
állapot- visszaállítása 1999-2002-között 
megvalósult. De meg is haladta a koráb-
bi szintet, hiszen az összefogás eredmé-
nyeként egy újabb kiállító terem és egy 
előadóterem épült –baráti köri beruhá-
zásban. Ezt a Baráti Kör valósította meg, 
saját forrásából. Tehát a falu költségveté-
sét nem terhelte a létesítmény felújítása.

4./ 2002-2007 között a Pákozdi Emlék-
hely Bizottság vezetésével kidolgozásra 
került egy a térség egészét érintő fejlesz-
tési elképzelés. Ez a terv a Mészeg-hegy 
komplett fejlesztését irányozta elő. Saj-
nos ennek mára is csak elemei tudtak 
megvalósulni. Az Emlékhely Bizottság 
munkája eredményeként elkészült az 
addig rendezetlen ingatlan bejegyzés is, 
ennek során a település 50 mFt. vagyon-
hoz jutott.

5./ 2006-tól a HTBK és Pákozd Köz-
ség Önkormányzata egyre szorosabb 
együttműködésben fogalmazta meg 
a célokat és a megvalósítás feladatait. 
Ennek a több éves szorgos előkészítő 
munkának lett az eredménye az, hogy 
2008-ban benyújtott pályázat sikeres 

kemP 
Pákozd

megemlékezés a Nagy Háború 100 éves évfordulójáN

Az idei évben is folytatódik a katonai 
Emlékpark Pákozd – nemzeti Emlék-
hely, Emlékparki Nyár elnevezésű ren-
dezvénysorozata kiállításokkal, koncer-
tekkel és gyermekfoglalkozásokkal.
A rendezvénysorozat első eseményére 
2014. június 20-án 18:00 órától kerül 
sor az Emlékparkban.

A Leader pályázati támogatással meg-
valósuló „Nagy Háború – 100 éve tör-
tént” kétnapos programsorozat pén-
teken egy megemlékezéssel kezdődik, 
ahol tisztelettel adózunk a Velencei-tó 
térségéből bevonult, és soha vissza 
nem tért hősök emlékének. Dr. Katona 
József „Az I. világháború emlékezete” 
című kiállításának megnyitóját a Velen-
cei-tó térségéből bevonult és hősi halált 
halt katonák névsorának vetítése, majd 

a Nagy Háború című 
kiadványunk be-
mutatása követi. A 
pénteki programot 
a székesfehérvári 
Helyőrségi zenekar 
koncertje zárja.

június 21. országosan a Múzeumok 
éjszakájának napja. Kihasználva az is-
mert időpontot, a Nagy Háború prog-
ram folytatásaként szombaton több 
időszaki kiállítással (egyenruha bemu-
tató, „A katona és hátországa” kiállítás, 
I. világháború emlékezete kiállítás), I. 
világháborús katonai hagyományőrzők 
tüzérségi bemutatójával és érdekes 
hadtörténeti előadásokkal várjuk a kor-
szak iránt érdeklődőket.
18:00 órától az obsitos zenekar kon-

certjét hallgathatják, majd 22:00 órá-
tól – felhőtlen idő esetén – csillagász 
segítségével megismerhetik a csilla-
gászat és katonaság kapcsolódását, 
„tájékozódás a csillagok segítségé-
vel” előadás keretében.

Az Emlékparki nyár rendezvényről és 
a további programjainkról bővebb in-
formációt is találhat a www.kempp.hu 
honlapon. 

Molnár Nelli
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lehetett és a 2009 nyarától megvalósított 
beruházás eredményeként egy új minő-
ség jöhetett létre amit Kempp-ként ismer 
a település. Sajnos nem valósult meg az 
a közös tervünk, hogy a Mészeg-hegyi 
létesítmény fejlesztése révén a kultúr-
ház bevonásával, a falu belterületével 
szorosabb kapcsolata kiépüljön. Ehhez 
nem kaptunk kellő szakmai támogatás, 
aminek hiányában egy több százmillió 
forintos költséggel, jelentős szolgáltatás-
bővülést eredményező beruházási elem 
elmaradt. Viszont a Mészeg-hegyi beru-
házás eredményeként Pákozd újabb 150 
mFt vagyonhoz jutott. 

6./ Sok vívódás és munka eredménye, 
ami létrejött, természetesen ma már so-
kan módosítottak a korábbi tagadó állás-
pontjukon és lelkük mélyén büszkék a 
döntésükre. Úgy gondolom, lehetnek is, 
hiszen a park üzemeltetése a tulajdono-
sok által megalakított Katonai Emlékpark 
Közhasznú Nonprofit Kft. által megol-
dott. A négy üzleti évet lezárt cég ered-
ményesen működik, bevételei fedezik a 
kiadásokat. A település haszna, hogy a 
közel 250 mFt-os vagyoneleme üzemel-
tetése nem terheli a falu költségvetését. 

7./ A Katonai Emlékpark Pákozd ered-
ményeként mára a település kiemelt je-
lentőségű látványossága jött létre, amit 
évente félszázezren látogatnak, és viszik 
Pákozd hírét az országba - világba. Te-

lepülésünk mára az ismert települések 
sorába került. 

8./ A Katonai Emlékpark Kft. mint 
munkáltató is részt vesz a település éle-
tében, ami többeknek ad megélhetést.

9./ Az emlékpark sikere bátorítást ad 
a környezet fejlesztésére is. A kerékpá-
rút, a turizmus növekedése egyre in-
kább igazolják az Emlékhely Bizottság 
által 2005-ben megfogalmazott egysé-
ges Mészeg-hegyi Turisztikai Központ 
kialakításának szükségességét, valamit 
a 2007-ben benyújtásra tervezett turisz-
tikai pályázat azon elképzelését, ami a 
településünk fokozottabb bekapcsolá-
sát eredményezné. Ennek kiemelt je-
lentőségű eleme lesz a „Miska huszár” 
projekt.  Ez a világ ma legnagyobb ka-
tonaszobra lenne, ami az egykori csata-
téren – mára Pákozd belterülete – állna. 
A látványosság újabb lökést adna a falut 
felkereső látogatói létszám növekedésé-
nek, vele a szolgáltatási igény növekedé-
sének, a falu gazdasági ereje emelkedé-
séhez. Megvalósulásának sok akadálya 
van, de a település vezetése érzi ennek 
a fejlődésére gyakorolt jövőbeni hatását 
és mindent igyekszik megtenni a szobor 
ide telepítése érdekében. Az idő sürget, 
de a megvalósítás lehetősége körvonala-
zódik. A szobor megvalósítása nem ter-
heli a település kasszáját.

10./ Településünkön lassan felnőtté 
válnak azon gyermekek, akik az em-
lékhely megújulása időszakában szü-
lettek, akik számára a kempp már nem 
csak egy külterületi létesítmény, hanem 
akik ebben a jövő lehetőségét is látják A 
megélhetést, amit a turizmus adhat, ami-
ben a Mészeg-hegy kiemelkedő poten-
ciállal rendelkezik. Úgy gondolom mára 
már látható a jövőbe vezető út. Ennek 
sikeres „bejárása” sem mehet csak az 
érintettek együttműködésével. Mi a ta-
pasztalatunkat kínáljuk, ingyen! 

Úgy gondolom a leírtakból is kitűnik, 
hogy igaztalanok azon vádak, amik a te-
lepülés anyagi lehetőségeit meghaladó 
vállalásáról szóltak. Rövidlátóak azon 
vádak, amelyek azt hirdetik, hogy a tele-
pülésnek más irányba kellene a forrásait 
felhasználni. 

Látható, hogy a Katonai Emlékpark 
kialakítása során bevont külső szellemi 
és anyagi források nagymértékben nö-
velték a településünk vagyonértékét és 
tekintélyét. 

Mindez csak a település vezetése és 
képviselő testülete bölcsességének kö-
szönhető, akik bíztak a program sikeré-
ben, és akik korrekt partnerként tekin-
tettek a civil szervezetre és támogatták 
annak tevékenységét. Bízom abban, 
hogy minden pákozdi büszke a KEMPP 
eredményeire és bízik a jövőben!

Dr. Görög István

kedves szülők, kedves olvasók!
Szeretettel köszöntöm Önöket annak 
kapcsán, hogy véget ért a 2013/2014 – 
es nevelési év, amelynek sok – sok kicsi és 
nagy eredményével büszkélkedhetünk. 
Szeptemberben 110 gyermekünk volt, 
év közben 12 gyermeket fogadtunk, 
így az évet 122 kisgyermekkel fejez-
tük be. Ez igen jó eredmény, hiszen 
azt mutatja, hogy intézményünk jó 
kihasználtsággal működik, a szülők 
pedig bizalommal vannak irántunk, 
már zömében 3 éves kortól, vagy még 
előbb is, óvodába adják gyermeküket. 
A gyermekek neveléséhez igyekeztünk 
az optimális feltételeket megteremteni. 
Az őket nevelő, gondozó felnőttek a 
mai kihívásoknak megfelelő, színvona-
las szakmai tudás birtokában tették dol-
gukat. Olyan továbbképzéseken vettek 

részt, amelyeket nagyon 
jól tudtak hasznosítani a 
sok, értelmes, már öntu-
datra ébredő, igen moz-

gékony, de néha türelmetlen, akaratos, 
sok törődést igénylő gyermekek neve-
lésében. 

 y Egy dajka nénink pedagógiai asz-
szisztensképzésen vett részt, mely-
nek során elméleti, gyakorlati isme-
reteit bővítve, arra törekszik, hogy 
mindebből a gyermekek gazdagod-
janak neveltségük tekintetében. 

 y Óvodatitkárunk megszerezte az 
óvodatitkári, ügyviteli, élelmezésve-
zetői képesítést.

 y Szakács nénink egy diétás szakács-
képzésen vett részt, hogy mind job-
ban fel tudjuk vállalni az ételallergi-
ás gyermekek élelmezését is. 

 y Egy óvodapedagógus elkezdte a lo-
gopédiai szakpedagógus képzést, 
hogy a beszédhibás gyermekeink-
nek minél hatékonyabb segítséget 

tudjunk biztosítani.
A napi megszokott biztonságot sugár-
zó napirend keretei között sok érdekes 
tevékenységből válogathattak a gyere-
kek. Ez az óvónőktől nagyfokú felké-
szültséget, sokrétű tudást követelt meg. 
Sokfélék a gyerekek, sokféle hatás kel-
lett, hogy érje őket fejlődésük érdeké-
ben. Ezt megkapták elsősorban saját 
óvónőiktől és dajkájuktól. A nehezeb-
ben fejlődő gyermekek megsegítése 
ezen felül a Pedagógiai Szakszolgálat 
szakemberei segítségével lett eredmé-
nyes. (logopédus, fejlesztőpedagógus, 
gyógy testnevelő) Júniusban kéthetes 
tábort szerveztek a Szakszolgálat pe-
dagógusai, hogy élményekkel teli prog-
ramokon keresztül eredményesebbé 
tegyék a gyermekek fejlődését.
Az év folyamán, több pályázaton vet-
tünk részt: 

 y „Óvd magad, védd a kisebbet” 
program keretében ellátogathattunk 
Nagykarácsonyba a Mikuláshoz

óvodáNk Hírei
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iskoláNk Hírei

 y „Füstmentes Óvoda” kitüntető cí-
met is megkaptuk, mely táblácska 
díszíti óvodánk falát

 y A „Madárbarát Óvoda” cím büszke 
tulajdonosává is ez évben váltunk

 y DM által meghirdetett „Nap gyer-
mekei” című pályázat keretében 
napvédő krémeket, színezőket és 
egy társasjátékot nyertünk.

 y Maci csoportunk pályázott a „Femi-
na Ovitündérek Akcióban!” című 
programra, mely által megszépül-
hetett volna óvodánk környéke, de 
sajnos nem mi lettünk a szerencsés 
kiválasztott óvoda

 y Pályáztunk a Családbarát Óvoda 
programra, melyet sajnos forráshi-
ány miatt elutasított a pályázat ki-
írója

 y A Mesedoktorok által meghirdetett 
pályázatra is nagyon sok könyvet 
tudtunk küldeni a gyógyulni vágyó 
gyermekek részére. A felajánlott 
könyveket nagyon köszönjük a 
gyermekeknek és a szülőknek.

 y Május 9-én mi is csatlakoztunk a 
Te Szedd! önkéntes mozgalomhoz, 
mely által a gyermekek környezet-
tudatos gondolkodását is fejlesztet-
tük a környezetünk megtisztítása 
mellett

 y Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány 
által meghirdetett pályázaton is 
részt veszünk annak reményében, 
hogy egy 6x13 méteres műfűvel 
borított focipálya kerül a gyerekek 
birtokába

 y A május 26-án megrendezett gyer-
meknapunkra óvodai dolgozóink 
akadályverseny pályákkal készültek. 
A Mosolybirodalom csapata lég-
várakkal és arcfestéssel lepte meg 
gyermekeinket.

Sokféle kiegészítő, egyes gyermekek 
érdeklődési körének megfelelő elfog-
laltság közül válogathattak a szülők és 
a gyerekek. A „SAKK – OVI”, a játékos 
angol foglalkozás, a néptánc nagyon 
népszerűek voltak, sok kisgyermek 
vett részt rajtuk nagy örömmel. Örü-
lünk, hogy mind két felekezet hitoktatói 
meglátogattak bennünket, akikkel sok 
gyermek töltött élmény gazdag per-
ceket. Az óvodába készülő gyerekek 
számára, akik a Manótába járnak zenés 
foglalkozásra, nagy örömmel biztosí-
tottunk helyet. Remélem, minél többen 
meglátogatják őket.
Akik igényelték a színházbérletet, azok 
a Székesfehérvári Pelikánteremben 
színvonalas előadásokat láthattak és 
hallhattak. A gyerekek nagy élvezettel 
nézték meg az óvodában és a Műve-
lődési Házban szervezett műsorokat, 
bábelőadásokat is, melyeket a Pákozdi 
Óvodásokért Alapítvány finanszírozott. 
Emellett az ünnepek alkalmával is tö-
rekedtünk arra, hogy legyen egy–egy 
érdekes program a gyermekek számá-
ra. Nagycsoportosaink köszöntötték 
novemberben a falunkban élő időse-
ket, hazafiságra nevelés tekintetében 
nemzeti ünnepeinket nagy odaadással 
ünnepeltük meg. 
Lehetőség szerint minden csoport fo-
gadta az érdeklődő szülőket családi 
– és nyíltnapjaikon. A szép részvételi 
arány arra enged következtetni, hogy 
igénylik ezt a fajta bemutatkozást, 
együttlétet is. 
Tavasszal Anyák Napján megmutat-
tuk a gyermekek tudásának egy kis 
szeletét, reményeink és a szülők visz-
szajelzései szerint méltó módon. A 
versek, dalok hallgatása közben nem 
csak az volt látható, hogy mennyire ta-

nulták meg ezeket, hanem sok egyéb 
is – bátorság, önbizalom, egymásra 
figyelés, ritmusérzék, kitartás, talpra-
esettség, hogy mindenki jó valamiben. 
A felsorolásban máris az év végére 
értünk. Úgy érezzük, hogy ebben a 
tanévben is sikerült folytatnunk azt 
a „hagyományt”, hogy a hozzánk já-
ró gyerekek jól érezzék magukat az 
óvodában. Eközben sokat tanultak, 
önállósodtak, képességeik fejlődtek. 
A kicsik beilleszkedtek, megszokták 
az óvodai környezetet, az alapvető 
szokásokkal megismerkedtek. A na-
gyobbak magabiztosan mozogtak az 
óvodában, távolabbi helyekre is elláto-
gattak. Az iskolába menők felkészül-
ten várják az új feladatokat, készülnek 
az iskolai életre. Sokat tettünk azért, 
hogy ne legyen számukra idegen – 
ismerik leendő tanítóikat. Kívánjuk, 
hogy legyen az iskola is olyan közeg, 
ahová örömmel, szívesen mennek. 
Beköszöntött a nyári élet az óvodába 
is. Igyekszünk az itt maradó gyermekek 
számára élményekben gazdag, érdekes, 
jó hangulatú programokat szervezni. 
Köszönjük az egész éves tevékeny-
ségünkhöz nyújtott támogatást min-
denkinek – legyen az dicséret vagy 
anyagi, tárgyi, szolgáltatásbeli - hogy 
támogatták terveinket, elképzelése-
ink megvalósulását és velünk voltak a 
20103/2014–es tanévben.

Óvodánk 2014. július 31-én zárja ka-
puját, és szeptember 1-én szeretettel 
várja a gyermekeket.

Programokban gazdag, örömteli nyarat 
kívánok mindenkinek!

Farkas Miklósné  óvodavezető

A napokban véget ért 
a tanév. Közel 170 gyer-
mek várta izgatottan a 

bizonyítványt, és kapta kézbe a tükröt, 
ami megmutatta, hogyan teljesítette a 
tanév követelményeit. 8. osztályosaink 
elballagtak, közülük 5-en gimnázium-
ban, 9-en érettségit adó szakközépis-
kolában, 5-en szakiskolában tanulnak 
szeptembertől tovább.

Számtalan házi versenyen, levelezős 

versenyen, járási, megyei és 
országos verseny vettek részt 
diákjaink. Sikereikről okleve-
lek, érmek tanúskodnak.

A tanév számtalan program-
ban is bővelkedett. A tanulás 
mellet fontos, hogy a gyerme-
kek szabadidejének hasznos 
eltöltéséhez is hozzájáruljunk. 
A tanév során tevékenysége-
inkbe belecsempésztünk olyan mód-

szertani elemeket is, ahol a gyermekek 
észrevétlenül, játszva tanulhattak.   
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„mutasd meg mekkora 
a mosolyod”- 

szociális nyári tábor
Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

ez évben is meg kívánja szervezni a gyer-
mekek szociális nyári táboroztatását. Saj-
nos a nagy számban beérkezett pályázat 
miatt ez évben nem kaptunk támogatást. 
Takács János polgármester nagyon fon-
tosnak tartja, hogy a gyermekek mara-
dandó élményekkel gazdagodjanak és 
eljussanak olyan helyekre is, melyekre 
a család anyagi körülményei miatt nem 
nyílna lehetőségük, ezért az idei évben 
önkormányzati forrásból kívánja bizto-
sítani a tábor megvalósítását. A tábor 
megvalósulása azért is lényeges, mert 
a gyermekek családjai számára teljesen 
ingyenes.

Az önkormányzat fontosnak tartja, 
hogy a rászorulók ne csak a szociális 
ellátásokon keresztül érezzék a támoga-
tást, hiszen a hivatal szakmunkatársai sok 
energiát fektetnek abba, hogy ezeket a 
családokat alkalmassá tegyék arra, hogy 
saját élethelyzetükön önmaguk is javítani 
tudjanak. 

A nyári táborozás mindig nagy lehető-
séget ad arra, hogy a gyerekeknél saját-
ságos motivációkat használjunk, hiszen 
az ilyen elemek nem mindig alkalmaz-
hatók az órai munkákban. Ezek egyben 
segítséget nyújtanak a táborozók jobb 
megismerésére és rejtett problémáik 
feltárására is. Az így indított feladatok-
kal visszaigazolást kaptunk arról, hogy 

a gyerekek szemszögéből nézve legjob-
ban önismeretük fejlődött, és társaikkal 
szembeni viszonyulásuk pozitív irányban 
változott. 

A „Mert Velük Együtt Kerek a Világ” 
projekt keretében megvalósuló nyári 
táborozásnál a programok hatékonysá-
gának következtében nagy eredmények 
figyelhetők meg a gyermekek magatar-
tásában, viselkedésében és a családi kap-
csolatok terén is. Ezt a sikert a szülők és a 
pedagógusok beszámolói is alátámaszt-
ják. Elsősorban a prevenciós tevékenysé-
gekre fektettünk nagy hangsúlyt, mellyel 
a hátrányos helyzetű családokban jelent-
kező problémákat kívántuk elhárítani. A 
tábor 7-11 éves korúak számára szerve-
ződött meg, akiknél a prevenciós tevé-
kenységek szerepe jelentős eredménye-
ket mutatott, így ebben bízva a jelenlegi 
programban is ezeket a személyiségfej-
lődési változásokat szeretnénk tovább-
fejleszteni, ugyanebben a korosztályban, 
hiszen a normakövető magatartás kiala-
kítása és a személyiség fejlesztés ebben 
a korban a leghatékonyabb.   

2014-ben a „Mutasd meg mekkora 
a Mosolyod” projekt keretében olyan 
programok megvalósítását tervezzük, 
melyekkel még közelebb kerülhetünk a 
családokhoz, a szorosabb kapcsolat ál-
tal fel tudjuk térképezni problémáikat és 
célzottabb segítséget tudunk nyújtani. 

Vannak programok, amik a tavalyi év-
ben nagyon nagy sikert arattak a gyer-
mekek körében, ezért idén is beiktattuk 
a programok közé. A tábori programok 
között szerepel a Sobri Jóska Kaland-

parkban és a Veszprémi Állatkertben tett 
egész napos kirándulás, lovaglás, színhá-
zi előadás, prevenciós foglalkozások és a 
strandolás is. 

Fontos feladatunknak érezzük önkor-
mányzatunk életében, hogy ne csak az 
íróasztal mögül szemléljük a problémá-
kat, hanem tevékenyen részt vegyünk a 
településünkön élő hátrányos helyzetű 
családok felzárkóztatásában. Ezért is 
öröm számunkra a tavalyi siker. Ez mo-
tivál bennünket a további munkára, de 
nem elfelejtve azt, hogy ehhez mi hozzá-
tesszük a saját szeretetünket is. 

Ahhoz, hogy minden betervezett 
program megvalósuljon fontos, hogy 
helyi támogatókat találjunk, akik felaján-
lásaikkal biztosítják a programok létre-
jöttét, valamint lebonyolítását, erősítve 
ezáltal a közösségünket. 

Ezúton fejezzük ki köszönetünket és 
nagyrabecsülésünket mindazoknak, akik 
úgy döntenek, hogy akár anyagi, tárgyi, 
esetleg étel formájában abszolvált fel-
ajánlásaikat szívesen eljuttatnák a tábor 
színvonalasabbá tételének, továbbá a 
tervezett programok megvalósításának 
érdekében. 

a felajánlásokat az alábbi címre 
várjuk: Polgármesteri Hivatal 8095 
Pákozd, Hősök tere 9.  

az anyagi juttatásokat 59300292-
11026462 számlaszámra, vagy sze-
mélyes befizetés esetén a Polgármes-
teri Hivatal pénzügyi előadójához, 
kiss Bettinához várjuk.

Köszönettel:
a szervezők

Ennek egyik legjobb példája volt az idei 
év gyermeknapja, ahol a környezeti ne-
velésé volt a főszerep. A gyerekek az 
újrahasznosításról, a szelektív hulladék-
gyűjtésről tanultak úgy, hogy egész nap 
csak játszottak.

Ezt a programot is és a tanév sok más 
programját segítette több civil szerve-

zet. Közülük a legnagyobb támogatást 
a Pákozd Iskolásaiért Alapítványtól, és 
az iskolai Szülői Tanácsától kaptuk. Ki-
rándulásokat, versenyeket, szabadidős 
programokat, ünnepi műsorokat, sport-
rendezvényeket támogattak. Szintén 
támogatta rendezvényeink megvalósu-
lását a Pákozd-ért Alapítvány.

A nyár a pihenésé lesz. Az iskolában a 
szünidő a táborok ideje. A Bóbita tábor, 
a felsős tábor, a sporttábor várja a gyer-
mekeket. A kikapcsolódás mellett az 
iskolában a felújítások, átalakítások idő-
szaka is jön, hogy szeptembertől kipi-
henve, megújulva kezdjük az új tanévet.

Molnár Péter iskolaigazgató

ÓVodaPEdagÓgUs
munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő
Munkavégzés helye: 

8095 Pákozd, Hősök tere 8.

dajka
munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő
Munkavégzés helye: 

8095 Pákozd, Hősök tere 8.

PEdagÓgIaI asszIsztEns
munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő
Munkavégzés helye: 

8095 Pákozd, Hősök tere 8.

a Pákozdi nyitnikék Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet:

(A pályázattal kapcsolatos részletes információ megtalálható a www.pakozd.hu website-on)
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szÍnHáz gyErmEkEknEk
A pákozdi művelődési Ház szabadtéri színpadán a 
 „színfolt színkör” előadásában kerül bemutatásra a 

Váratlan utazás című könyv és film feldolgozása, a
„szülők nélkül felhőtlen az élet”

című családi színpadi mű.
Az előadás időpontja: 2014. június 21. 17:00 

Az előadás ingyenes !
Érdeklődni: Janicska Judit - 30-850-9209

Minden érdeklődőt szeretett várunk!

szÍnHáz
A pákozdi Művelődési Ház Színháztermében az

 „aréna szÍnPad” előadásában.
A darab címe :  „Időntúli lázadók”

mely a fiatal generáció társadalmi konvencióktól mentes 
világát mutatja be a nézőnek.

Az előadás 2014. 06. 27. (péntek) este 19:00 –órai kezdet-
tel kerül bemutatásra a művelődési Ház színháztermében 

.
Jegyek elővételben 500 Ft-os áron kaphatók.

Érdeklődni: Janicska Judit - 30-850-9209
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

2014. május 1-jén gyönyörű napsütés-
ben az Önkormányzat és a Kulturális 
Egyesület szervezésében került meg-
rendezésre Pákozdon a majális, a la-
kosok nagy örömére. 

Színvonalas programokkal, kulturális 
fellépőkkel színesítettük a rendezvényt, 
amelyre szép számmal látogattak ki a 
pákozdiak. Több helyszínen egyidő-
ben folytak a programok. Többek közt 
a labdarúgó pályán futball-kupa vette 
kezdetét a reggeli órákban, melyre szép 
számmal jelentkeztek a sportolni vágyó 
csapatok. Ezzel egyidejűleg a művelő-
dési ház kertjében főzőverseny zajlott, 
ahol szintén számos versenyző csapat, 
nagy elánnal vetette bele magát a gu-
lyásfőzés rejtelmeibe. A főzőversenyt 
elbíráltuk és díjaztuk, minek következté-
ben az alábbi eredmény született:

 y 1. helyezett: hAngelika Kamarakó-
rus - Kulturális Egyesület

 y 2. helyezett: Sport Presszó
 y 3. helyezett: Pákozd Nagyközség 
Önkormányzata

 y Különdíj: Horváth Tibor és családja
A nyertes csapatoknak ezúton is gratu-
lálunk!
Ezúton szeretnénk megköszönni a Pá-
kozdi Kulturális Egyesület szakosztálya-
inak, hogy színvonalas fellépéseikkel 
színesítették a rendezvényt és szórakoz-
tatták az egybegyűlteket.
Felléptek többek közt az 

 y Abajka Citerazenekar
 y Pákozdi Népdalkör  
 y Bogárhalom és Csíkmák Nép-
tánc-csoport

 y Pákozdi Napraforgók Néptánc-cso-
port

A majálison idén is fellépett frenetikus 
csikósbemutató műsorával Balázs Attila, 
aki Tangó nevű lovával professzionális 
szinten szórakoztatta az egybegyűlte-
ket.
Fellépett mindenki örömére a pákozdi 
Ízisz Hastánc-csoport Takács Ágnes ve-
zetésével, akik csodálatos műsorukkal 
elrepítettek bennünket a mesés kelet 
világába egy kis időre.
 A szomszédos települések hagyo-

mányőrző együttesei egész napos fel-
lépéseikkel emelték az esemény szín-
vonalát, melyet ezúton is szeretnénk 
megköszönni. A záróbulin egy másfél 
órás koncert keretében a talpalávalót 
az E.V.M Zenekar szolgáltatta. Ezúton 
szeretnénk köszönetet mondani minda-
zon támogatóknak és önkéntes pákozdi 
lakosnak, akik segítségükkel és támoga-
tásukkal előremozdították ennek a ren-
dezvénynek a sikerességét.

Reményeink szerint jövőre is megrende-
zésre kerül a majális a közösségi össze-
tartozás jegyében, a falu kohéziójának 
minél erősebbé tételének érdekében.

Pákozdi Családi majális

Tájékoztató
Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy 
Takács János polgármester úr és az 
agárdi Popstrand vezetője ebben az 

évben ismételten megállapodott arról, 
hogy a pákozdi lakosok a Popstrand zenei 

rendezvényeire személyigazolvány 
bemutatása mellett 

féláron vásárolhatják meg a 
belépőjegyet!

Mindenkinek jó szórakozást kívánok a 
nyári rendezvényekre.

Janicska Judit



Hírek
Pákozdi

152014. június

Pákozdi szerelem?
Amikor Pákozd felé tartok, ahogy meglátom 
a Velencei hegység messziről zöldeskék-
nek látszó vonulatát, a Velencei tó náddal 
tarkított kékesszürke színét, a falu erdővel, 
a zöld millió színével borított területét, amit 
a háztetők pirosas sziluettje bont meg, úgy 
érzem, itthon vagyok. Ez a szerelem 13 éve 
kezdődött, amikor egy kirándulás alkalmával 
megfogott, elvarázsolt a táj szépsége. Ez annak ellenére tör-
tént, hogy gyönyörködhettem a világ számos szépségében. 
Amikor megvettük a telket, az utcában néhány régebbi, a nö-
vényzet rejtette nyaraló állt. A telkünkön a gazon kívül csak a 
szép kilátás volt. Elhatároztuk, hogy majd valamikor 
áttelepszünk, és új életet kezdünk. Az új élet 7 éve 
kezdődött, amikor szép, kényelmes fehérvári házunk-
ból kiköltöztünk, és már nem fiatalon belevágtunk a 
házépítés kalandjába. Akkor az Ingókő utcában né-
hány nyaraló volt, és rajtunk kívül még egy ház épí-
tése kezdődött el. Az eltelt évek alatt az utcában is 
megszaporodtak a takarosnál takarosabb házak, és 
a létszám is szépen megugrott. Külön öröm, hogy 
sok apróság szaladgál az udvarokban, sétál, biciklizik 
az utcában, és a gyermekek hangja örömmel tölti el 
a felnőttek szívét. De nemcsak a mi utcánk változik. 
Itteni életünk óta örömünkre településünk sokat fejlő-
dött. Szaporodnak az új, vagy a felújított, átalakított 
házak, épülget a Pipacsos lakópark, és természete-
sen a létszám is nő.
Új gyógyszertárt kaptunk, a gyerekek szép játszóte-
reken játszhatnak, parkjaink gondozottak, az isko-
la műfüves, esti mérkőzésekre alkalmas focipályát 
kapott. Az óvoda egy része korszerűbb épületbe 
költözhetett, megújult a könyvtár. Emlékmű és szo-
boravatásra is sor kerülhetett. Elkészült a kerékpárút, 
és mi háziasszonyok, korszerű hentesüzletben vásá-
rolhatunk. Boltjaink nemcsak napi igényeinket elé-
gítik ki, de gondot fordítanak portájuk előtti terület 
gondozására, széppé tételére is. Külön öröm, hogy 
a főutcában virágosítás kezdődött, és a Pákozd fe-
lé vezető úton a nemrég ültetett fasor is életre kelt, 
a fák bontogatják leveleiket, később árnyékot adva 
az ott biciklizőknek. Természetesen nagy eredmény, 
hogy elkészült a szennyvízrendszer. Emlékszem, 
hogy tiltakoztunk, mert nem akartunk a Gárdonyi 
Kistérséghez tartozni. Most már látjuk, jó döntés 
volt. Korszerű, minden igényt kielégítő rendelőt ve-
hetünk igénybe Velencén, ha szükséges. De pákozdi 
orvosi rendelőnkre és az ott dolgozókra is megelé-
gedettséggel és köszönettel gondolhatunk. Hivata-
los ügyeink nagy részét helyben intézhetjük, nem 
kell Gárdonyba utazni. Szépülni is tudunk Pákozdon. 
Természetesen még sok minden történt, amire szük-
ségünk van, amire büszkék lehetünk, ami jó érzéssel 
tölthet el bennünket. Pákozd napról-napra szépül, 
korszerűsödik. Ezeken kívül még miért szeretem Pá-
kozdot? Szeretem, hogy friss falusi tejet ihatok, udva-
ron nevelt tyúkok tojását ehetem. Szeretem a frissen 
kaszált széna, a mellettünk virágzó akácos kiserdő 

illatát. Láthatom a fa tetején a kakukkot és hall-
hatom kopácsolását, a madarak énekét, a kert-
ben lévő sün csámcsogását, a gyíkok, lepkék 
varázslatos szín kavalkádját. Az erdő hozzánk 
közel van, lehetőségünk van séta, vagy koco-
gás közben friss levegőt szívni, miközben a 
dombokról gyönyörködhetek a Velencei-tó 
hangulatváltozásainak sokszínűségében. A 

friss levegő, a hallható csend vagy a fák, bokrok 
suhogása szívemet-lelkemet örömmel tölti el. Isme-

rőseink száma napról-napra nő. Egyre kevésbé érzem magam 
idegennek, itthon vagyok, hazaértem. 
Pákozd, 2014. június 2. 

Rába Lászlóné Marika - az Ingókő utcából

Megnyitottunk!
   

Nyitva tartás:
szerda, szombat, vasárnap 6:00–14:00 óráig

péntek 12,00 – 20,00 óráig
Minden hó 2. vasárnapján bolha piac

Minden hó 3. vasárnapján kisállat piac
Várjuk termelők és kisállat tenyésztők jelentkezését.

Piac címe: Velence Kossuth u. 45.
GPS: É 47.02190683, K 18.6646667

Tel.: 30/298-5948, 30/939-4900
E-mail: martinovszky@t-online.hu

„VELENCE ÉLÉSKAMRÁJA”

Helyi Piac
Termelői, kézműves, 

   kisállat, kereskedelmi.

Fotópályázat
Pákozd Nagyközség Önkormányzata fotópályázatot hirdet

 „Pákozt ilyen volt, ilyen lett“ címmel 

Beküldési határidő 2014. 07.15.
(A nevezéssel kapcsolatos részletes információ

megtalálható a www.pakozd.hu Főoldalon)
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Felelős kiadó: Pákozd Nagyközség Önkormányzata
Tördelés, nyomtatás: Regál Nyomda, Székesfehérvár

Készült: 2014. júniusHírek
Pákozdi

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely, 
a nagyváradi Pro Liberta Partium Egyesület, valamint a nagyváradi Tanoda Egyesülete

nemzetközi képzőművészeti gyermekrajzpályázatot hirdetett

„szEnt lászlÓ, a loVagkIrály” címmel.

A pályázati felhívásra 3 ország 111 tanintéz-
ményéből 1005 pályamunka érkezett. Több 
mint ezer tanuló, sok-sok család és iskolai 
közösség foglalkozott nemzetünk hadtörté-
nelmével és annak kiemelkedő személyisé-
gével. Ez már önmagában is siker, de főleg 
akkor tekinthető annak, ha látjuk, hogy mi-
lyen szép, tartalmilag és alkotástechnikailag 
magas színvonalú művek érkeztek. 
Az eredményhirdetésekre és a válogatott 
képekből összeállított kiállítások ünnepélyes 
megnyitóira 2014. 05. 15-én Nagyváradon, 
és 06. 27-én Székesfehérváron kerül sor.
Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy 

a képzőművészeti rajz-
pályázat két díjazott al-

kotása is Pákozdról került 
ki. A szervezők különdíjjal 

jutalmazták  lángi Eszter 4. 
osztályos tanulót, és díjat kapott közös 

alkotásukkal Vidovits Vanda, tanárki Esz-
ter és Hencz laura 7. osztályos tanulók.
Az alkotásokat készítő diákoknak és felké-
szítő tanáruknak, kertészné Hegedűs Irén-
nek  szívből gratulálunk és köszönjük, hogy 
a pályázaton való kitűnő szereplésükkel to-
vább öregbítették  Pákozd Nagyközség jó 
hírnevét!

akikre büszkék vagyuNk!

lángi Eszter

Vidovits Vanda

Hencz laura

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt, a pákozdi 

Római Katolikus Templomban 
2014. 07. 18-án 19:00 órai kezdettel tartandó

 Jótékonysági Komolyzenei Estjére
Műsor:

  1. rész: a pákozdi  hAngelika Kórus  előadásában :
127. Genfi Zsoltár – Halmos László – ének

Minden Földek – Halmos László – ének
Ősi Ír Áldás – Az úton – ének

Miatyánk – Kodály Zoltán – ének
Ave Maria: Arcadelt – ének

2. rész: székesfehérvári  vendégművészek  előadásában:

Bach csellószvit tételek – brácsa átiratban
. B. Grillo: Canzona – orgona
Kerchoven: Fantasia – orgona

J. Pachelbel: 3 korálelőjáték – orgona
Marc Antoine Charpentier: Panis Angelicus – ének

J. S. Bach: O Jesulein süss – ének
Maure Greene: The gentiles shall come thy light – ének 

Szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt!
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