
Ötszáz év!

Pázmánd szép címerében szerepel
az 1517-es évszám, ebből az évből
való az első hivatalos, írásos emlék
a falu életéről. Bár a jelenlegi tele-
pülés és környékének területe már
az ősidők óta lakott volt, a falu neve
is nagy valószínűséggel az államala-
pítás idejéből való – Hontnak és
Pázmánynak adományozta ezt a
vidéket Szent István nyári szálláshe-
lyül –, hivatalosan mégis jövőre lesz
ötszáz éve, hogy egy okirat szerint
1517-ben Pázmánd a Buzlay család
birtokába került.
Jövőre tehát nevezetes, félezer éves
évforduló lesz a településünk életé-
ben, amire már most el kell kezde-
nünk készülni. A művelődési ház
munkatársai a felkészülés jegyében
gyűjtést szerveznek településünk írá-
sos emlékeiből. Kérik községünk lakó-
it, hogy őriznek régi újságcikkeket,
Hírvivőket, írásos dokumentumokat,
térképeket és fényképeket, bocsássák
azt a munkatársak rendelkezésére,
természetesen digitalizálás, fénymá-
solás után mindent visszaadnak a
tulajdonosaiknak. A beérkezett anya-
gokat a Tájházban helyezik majd el,
ahogyan minden tárgyi emléket,
hagyatékot is, amivel a falu lakói
eddig is megajándékozták a falunk
emlékezeteként szolgáló Tájházat.

A pol gár mes tert
kérdeztük  

3. oldal

Fiatalok:
Csurgó Petra 
10–11. oldal

Lassú 
Pázmánd

12–13. oldal

Új folyam IV/2. szám Újság rólunk – nekünk 2016. február

Talán merészség ezt ilyen határozottan kijelenteni február végén, de
mire ezt a lapot a kezében tartja a Kedves Olvasó, már csak két-három
nap és márciust írunk, s az már kétségbevonhatatlanul a tavaszt jelen-
ti. Hát elmúlt ez a tél is, s bár volt hideg is, egy kevés hó is, a február
már inkább langyos volt, mint télies. Sok kertben virul már a hóvirág,
sárgállik a krókusz, rügyeznek a barkák.
Idén márciusban az egyik ünnep követi a másikat, egy könnyed Nőnap
után (március 8.) a március 15-ei nemzeti ünnepünket hosszan, négy-
napos hétvége során ünnepelhetjük, s még fel sem ocsúdunk, máris
itt lesz a húsvét. Közben még meg kell oldanunk a tavaszi nagytaka-
rítást is, ablakot kell mosni, hogy a kerti munkákról ne is beszéljünk…
Ehhez kívánunk mindenkinek szépséges kikeletet, szép időt és
nagyon kellemes húsvéti ünnepeket!

Itt a tavasz!

Pázmándi
h í r v i v ô
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– Természetesen Pázmánd sem
hagyhat ki egyetlen lehetőséget
sem, láthatják, érzékelhetik, hogy
folyamatosan valósulnak meg a
településen a nyertes pályázatok
eredményeként a beruházások.
Konkrét elképzeléseink vannak
arról, hogy milyen fejlesztésekhez
szeretnénk pályázati támogatást

nyerni. A Pázmándi Római Ka tolikus
Plébániával közösen szándékozunk
pályázni a templomunk homlokza-
tának restaurálására és a Tájház
felújítására. Ha sikerül nyernünk,
szerepel még a terveink között a

Tájház és a templom közötti ingat-
lan egy egységként történő fejleszté-
se is. Ott egy közösségi teret alakí-
tanánk ki, amely szabadtéri kultu-
rális programok, táncházak lebo-
nyolítására lenne alkalmas. A
Tájháztól a templomig tartó földte-
rületen teljes tereprendezést szeret-
nénk, ebbe beletartozik a buszmeg-

álló áthelyezése, a világítás korsze-
rűsítése, a felületek, burkolatok
megújítása, tehát egy nagyon
komplex beruházásról lenne szó.
– A TOP pályázatok nagyon elő-
nyösek, hiszen megfelelő célok
esetén 100%-os támogatást kap-
hatnak a pályázó önkormányzatok,
egyházak, civil szervezetek.
– Ezért is szeretnénk minden esélyt
megragadni. Van egy másik nagy
ívű elképzelésünk is, amit röviden
úgy foglalhatnék össze, hogy a
jezsuita értékeink, a Jezsuita birtok
újraálmodása. Ebben sok minden
benne van, az iskolától kezdve –
ami az egykori Lyka kastély műem-
lék épülete – a valamikor jezsuita
birtokhoz tartozó egyéb értékekig.
Ha minden sikerül –  márpedig mi
hiszünk a csodákban –, akkor
néhány év múlva Pázmánd és az
egyházközség olyan értékekkel
bírna, ami nem csupán turisztikai

szempontból tenné vonzóvá telepü-
lésünket, de jelentős értéknöveke-
dést hozna a kulturális örökségünk
vonatkozásában is országos és
nemzetközi szinten is.
– Egy másik nagyon fontos téma
februárban, hogy mindenki örömé-
re nagy sikert volt a jótékonysági
bál, és ismét közel félmillió forint
összegyűlt a gyerekek oktatásának
támogatására.
– Igen, szeretném ezúton is min-
denkinek szívből megköszönni, aki
segített, adakozott a számunkra
legfontosabbak, a gyerekeink kép-
zése, fejlesztése érdekében. A most
folyamatban lévő, úgynevezett bol-
dogságprogramunkkal is azt sze-
retnénk elérni, hogy a gyermeke-
inknek harmonikus, érzelmekben
gazdag gyermekkora legyen egy
mentálisan is egészséges települé-
sen. Ezért szervezünk színvonalas,
akadémiai továbbképzést pedagó-
gusaink számára, amit az önkor-
mányzat anyagilag is támogat.
Huszonegy pedagógusunk számá-
ra tettük lehetővé, hogy részt
vegyenek Székesfehérváron a
Nyitott Akadémia rendezésében
Dr. Kádár Annamária előadásán,
amelynek a témája az érzelmi
intelligencia fejlesztése, az önbe-
csülés és a küzdőképesség megala-
pozása volt a gyermekkorban.
Összegezve, megnyugodhat min-
denki, hisz az eddigi fejlesztésein-
ket is felülmúlva, az Önök érdeké-
ben és igényeihez igazítottan,
Pázmánd a 2016 os évben is fejlő-
dik, gyarapodik és gazdagodik,
lakosai által és javára.

Szabó Hédy

2016-ot egy sor médiumban a pályázatok éveként emlegetik,
számos lehetőség nyílik meg az önkormányzatok számára is
a TOP, VP, és egyéb, turizmust és vidéki fejlesztéseket támo-
gató pályázatok keretében. Pázmánd pályázati elképzeléseiről
faggattuk dr. Reichenbach Mónika polgármesterasszonyt.

A pol gár mes tert kérdeztük

A Pázmánd TV új műsorral
minden pénteken 

17 órától jelentkezik.

Ismétlések naponta 7.00,
12.00, 17.00, 21.00 órakor.

Aki a Pázmánd TV csatornát
nem éri el, a műsorokat az
interneten is megnézheti: 

www.pazmandtv.hu



Önkormányzati hírek 3

Az első fórum meghívott vendé-
gei és előadói dr. Schmidt Andrea
és dr. Szentesi Katalin, a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
munkatársai voltak, akik a tör-
vényt ismertető előadás után
készséggel válaszoltak a felme-
rült kérdésekre. 
Mint az alpolgármester-asszony
elmondta, egyre többen váltják ki
az őstermelői- és kistermelői iga-
zolványokat Pázmándon, mind
többen szeretnének megfelelni
azoknak a szabályoknak, ame-
lyek lehetővé teszik, hogy be -
szállítóivá váljanak az önkor-
mányzati konyhának. Már nagy-
jából húsz olyan termelő van a
településen, akik rendszeresen
értékesíteni tudják a megtermelt
áruikat, s akikre folyamatosan
számíthat a helyi konyha. Jó ez a
falunak, de jó az egyénnek is,
hiszen a gyerekek így egészsé-
ges, helyben, hagyományos mó -
don termesztett zöldségeket,

gyümölcsöket, kecsketejet, mé -
zet kapnak úgy a bölcsődében,
mind az óvodában és az iskolá-
ban is, a termelők pedig a meg-
termelt felesleg értékesítésével
jövedelem kiegészítéshez jutnak.

Az önkormányzati konyha 200 fő
étkezését tudja kiszolgálni, 
s nagyjából ennyi adag étel is fő
a tűzhelyeken naponta, hiszen 
a falu gyermekei mellett a szoci-
álisan rászoruló idősek is kaphat-
nak ebédet a konyháról.
Nagy öröm számunkra, hogy a
helyi termelők nagyon pozitívan
állnak a szabályozási kérdések-
hez, meg akarják érteni és tanul-
ni, hogy mit és hogyan kell tenni-
ük ahhoz, hogy helyesen járjanak
el. Ez azért is jó, mert bőven van
még felvevő kapacitása a kony-
hának, érdemes tehát a megter-
melt felesleget felajánlani értéke-
sítésre. Az élelmezésvezető is
jobb helyzetben van, ha számít-
hat az árukészletre és tervezni
tudja az egészséges és változatos
étrendet jó előre, hiszen nem csu-
pán annak kell megfelelnie, hogy
minél frissebb idényzöldségekből
és gyümölcsökből álljon össze a
menü, hanem annak is, hogy
olyan ételek kerüljenek a gyere-
kek tányérjára, ami előkelő
helyen szerepel azoknak az éte-
leknek a sorában, amit a lurkók
szívesen fogyasztanának –
mondta Zámbóné Vajda Adrienn.

Pázmándon termett, egészséges ételek
Szakmai fórumsorozatot szervez a pázmándi ős- és kisterme-
lőknek az önkormányzat. Zámbóné Vajda Adrienn alpolgármes-
ter, aki egyben a helyi agrárbizottság elnöke is, örömmel mond-
ta el a Hírvivőnek, hogy nagy az érdeklődés a fórumsorozat ren-
dezvényei iránt, február 15-én közel harminc helyi termelő
érdeklődött a kistermelői rendelet és szabályozás iránt.

Királyi konyha a gyerekeknek

Fotó: Simon János / Pázmánd TV
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Igen, valóban nagyon jót buliz-
tunk, s ezt a képek is híven tükrö-
zik, de mindannyian tudjuk, hogy
nem ez az igazán fontos – mondja
kérdésünkre Köllőné Sárvári
Zsuzsanna, a Hét Forrás Mű -
velődési Ház vezetője, akinek iga-
zán oroszlánrésze volt a tökéletes
szervezésben, a színvonalas deko-
ráció kivitelezésében. – A rendez-
vény lényege a cél volt, hogy anya-
gilag segítsük a pázmándi gyere-
kek oktatását, nevelését, s ez idén
is jól sikerült. Közel ötszázezer
forint gyűlt össze a báli belépők-
ből, a támogató jegyek árából, az
árverésre felajánlott ajándéktár-
gyak értékesítéséből és a tombola-
jegyekből. Szeretném hangsúlyoz-
ni, hogy minden fillért a gyerekek-
re fordítunk ebből az igen szép

summából, ami annak is köszön-
hető, hogy az óvoda és az iskola
munkatársai tevékenyen részt vet-

tek a támogatójegyek értékesíté-
sében, a szülők pedig jó szívvel
adakoztak a célok érdekében. A

bálon felszolgált különleges menü-
sor alapanyagait is felajánlásként
kaptuk, az ételeket a konyhánk
szakácsai önkéntes munkával
készítették, talán az egész újság
nem volna elég arra, hogy név
szerint mindenkit megemlítsünk,
akik adománnyal vagy társadalmi
munkával segítették a bál létrejöt-
tét. Ilyen jó dolog csak valódi
összefogásból kerekedhet ki.
A szépen megterített asztalokon
virág, az elegáns székszoknyákon
masnik, a teremben hangulatos
világítás várta a vendégeket. Az
est programjából nem maradhat-
tak ki a gyerekek sem, kedves
műsoruk csak növelte az adako-
zási hajlandóságot. Voltak felnőtt
előadóművészek – még Vastag
Csaba is feltűnt a bálon! – és a
hagyományosan jó tánczenének

köszönhetően a hatalmas táncpar-
kett sem maradt üresen. Hajnalig
tartott a vigalom, elfogyott min-
den finomság és a jóféle borokból
is jó néhány palackot kinyitottak a
vendégeknek. 
Mint azt már megírtuk, a jóté-
konysági bálon összegyűjtött ado-
mányokból az iskola a logikus
gondolkodást fejlesztő oktatási
eszközökkel szeretné a készletét
bővíteni, az óvodások számára
pedig kreatív játékokat vásárolnak
majd az intézmény vezetői.

Szabó Hédy
Képriport: E. Várkonyi Péter

Jótékonysági bál a gyermekek oktatásáért
Több éves hagyomány Pázmándon, hogy így a tél vége felé jóté-
konysági bált rendez az önkormányzat a legfontosabbakért, a
gyerekekért. Idén sem volt ez másként, s akik ott voltak, azt
mondják, fergeteges volt a hangulat, igazán jól érezték magukat.
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Mit kínálunk ennek érdekében?
Először is folytatjuk, bővítjük a
már beindult és kedvelt foglalko-
zásokat, s emellett még több fej-
lesztő- és tehetséggondozó fog-
lalkozást tartunk.

Néptánc- népdaléneklés

Az oktatás az alsó tagozaton
mindenkinek szól. A felső tago-
zaton, művészeti oktatás kereté-
ben 5. osztálytól azoknak a tanu-
lóknak biztosítjuk, akik komoly
szinten szeretnének foglalkozni
néptánccal és népdalénekléssel.

Angol nyelvoktatás

Első osztálytól negyedik osztá-
lyig elő- és felkészítjük a gyerme-
keket arra, hogy 4. osztálytól az
általános iskolai oktatás végéig
olyan nyelvoktatást kaphassa-
nak, hogy a tudásuk biztosíték
legyen arra, hogy a középiskolá-
ban angol haladó nyelvi osztály-
ban tanulhassanak tovább.

Logika – sakklogika

A Telki iskola útmutatásának
megfelelően már eddig is kísérle-

ti órákat tartottunk, szeptember-
től már meghatározott tananyag-
gal, tanórai keretben rendszeres

foglalkozást kapnak a gyerme-
kek. Március 5-én szombaton
nyolc pedagógusunk képezi
magát ebben a témakörben a
Telki iskolában. Hogy mire jó, és
mennyire eredményes ez a tanu-
lási forma, megtekinthető a Telki
iskola honlapján (iskola.telki.hu).

Művészetek

Jelenleg zongora és furulya okta-
tást biztosítunk a tanulóknak, de
dolgozunk a hangszerbővítés
lehetőségén. Első osztálytól
kezdve énekkari foglalkozások
vannak, ezt egyéni képzéssel
bővítjük. 
Rajz- és képzőművészeti foglal-

kozásokat továbbra is biztosí-
tunk az érdeklődő tanulóknak.

Testnevelés és sport

Úszásoktatás elsőtől negyedik
osztályban. Cél, hogy minden
alsós tanuló tanuljon meg úszni!
A tehetségeseknek kiemelt fog-
lalkozási lehetőséget fogunk
biztosítani. Olyan sportfoglalko-
zásokat, amelyek lehetővé
teszik a gyermekeknek, hogy a
majdan megépülő tornacsarnok-
ban beinduló foglalkozásokra
már megfelelő előképzettséggel
járhassanak.
Az érdeklődőknek testnevelés
óra keretében szeretnénk biztosí-
tani a lovas oktatás lehetőségét,
amit egyenlőre szülői támogatás-
sal tudunk megoldani.

Perjés András
tagintézmény vezető

Iskola, iskola, iskola!
Fejlődjön a jövőnk, kapjanak még többet a gyerekeink úgy,
hogy terhelésük ne növekedjen, sőt a feloldó foglalkozások 
a terhelést még csökkentsék is. 

Kedves Szülők!

Az óvodával egyeztetve szeretettel hívjuk Önöket, hogy közelebbről
is ismerjék meg iskolánkat. Március hónapban 4 alkalommal tanító-
ink foglalkozásokon keresztül bemutatják Önöknek, hogy mire szá-
míthatnak, ha a mi iskolánkat választják gyermeküknek.

A foglalkozások március 2-án, március 9-én, március 16-án reggel 
8 órakor lesznek az iskolában, illetve március 23-án reggel 8 órai
kezdettel pedig az óvodában.
A foglalkozásokon a nagycsoportos óvodások az alsós tanulóink
közreműködésével, tanítóink irányításával vesznek részt.
Minden kedves szülőt – akinek már óvodás korú gyermeke van – sze-
retettel várunk!
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A Katica csoport háromévesei
fekete pöttyös piros pólókban,
fekete nadrágocskában, kis csá-
pokkal a fejükön katicás verseket
mondtak, dalos játékokat játszot-
tak, majd gyermekdalokra táncos
léptekkel baktattak, reppentek
virágról-virágra.
A Méhecske csoport középsősei a

macskák és egerek világát szemé-
lyesítették meg. Színes táncos,
játékos kavalkáddal nevettették

meg a vendégeket. A macskák elől
először bujkáló egerek a végén
táncba vitték kis ellenségeiket.

Hatalmas tapsvihar fogadta a
Pillangó csoport nagycsoportosait,
akik az afrikai szavannák világába
varázsoltak bennünket, szalma-
szoknyás lányokkal, egzotikus álla-
tokkal és puskás szafaris vadá-
szokkal. Hangulatos zenére ritmu-
sosan mozogtak, táncoltak, a kó -
kusz pálmák alatt, a tűz körül ke -
ringve, sok-sok verset beleszőve a
színpad minden zugában érdekes
képet felállító tartalmas játékba.
Több szülő is megfogalmazta a
műsor után, hogy soha ilyen jól
még nem szórakozott a farsangi
játékon, az óvodás műsor minden
pillanatát élvezte.
Minden gyermek saját vágyát is
kiélhette a maskarás télbúcsúzta-
tó utolsó napján. Sok kreatív ötle-
tet felhasználva a gyerekekkel
közösen díszítettük fel a csoport-
szobákat, az öltözőket. Február

Óvodások
farsangja
Megtelt szülőkkel, rokonokkal
február 6-án a Hét Forrás
Művelődési Ház. Először a kis-
csoportosok álltak színpadra. 
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10-én már reggel a szülők készí
tette jelmezekbe bújva érkeztek
az óvodába az apróságok, és az
egész nap a játékról, mókáról
szólt. Sok szülő is a gyermekével
tartott, valóságos családi nappá
alakult az óvodai farsang déle-
lőttje, ahol az óvó nénik minden
egyes percben gondoskodtak az
érdekesebbnél érdekesebb játé-
kokról a szülőkkel közösen, és 
a gyerekeknek lehetőséget adva
a versengésre.

Pordány-Horváth Ágnes
/óvodapedagógus

Február elején a pázmándi Pitypang Óvodá-
ban is elkezdődtek a pedagógus-minősíté-
sek. Elsőként az óvodánk vezetője, Domak
Tiborné – mint pedagógus – vett részt a meg-
mérettetésen, és sikeresen vette az akadá-
lyokat. A minősítés napján a Méhecske cso-
portos gyerekek nagyon együttműködőek, figyelmesek, ügyesek,
aktívak és nagyon-nagyon szófogadóak voltak. Zsuzsa néni meg-
valósította a tervezetében kitűzötteket, bemutatta az életpályáját
és megvédte portfólióját. Az óvodai dolgozók és az óvodások örö-
mére kora délután az Oktatási Hivatal munkatársai nagyon elége-
detten távoztak az intézményből.

Sikeres minősítés

Felhívás

Az önkormányzat jegyzője fel-
hívja a tisztelt lakosok figyel-
mét, hogy a végrehajtás elkerü-
lése érdekében ne feledkezze-
nek el a márciusban esedékes
kommunális- és gépjárműadók
időben történő befizetéséről. A
jegyző asszony emlékeztet
arra is, hogy csekken már nem
lehet az adókat önkormányzat
felé befizetni, azt a B3 Ta ka rék -
ban szükséges rendezni!

Az ünnepek előtti készülődés
során húsvéti kirakódó vásár
lesz a Pázmándi Spájz részvéte-
lével a Tájházban. A sokak ér -
deklődésére számottartó rendez-
vényre március 19-én, szom-
baton 13 órától kerül sor.
Minden érdeklődőt, kicsiket,
nagyokat szeretettel várnak a
Pázmándi Spájz Egyesület ős- és
kistermelői, akik finom étkekkel,
szépséges kézműves termékek-
kel készülnek az eseményre.
Minden bizonnyal megtalálhat-
juk majd a kínálatban a sibát is,
ami ugyebár a pázmándi húsvét
elengedhetetlen kelléke!

Tavaszi zsongás a Tájházban

Rászorulóknak

A Magyar Vöröskereszt Páz mándi
Szervezete összegyűjtött készle-
téből ingyenes ruhaosztást szer-
vez 2016. március 18-án délután
4 órától a Hét Forrás Művelődési
Házban. A szervezők kérik, hogy
aki még hozzá tudna járulni feles-
legessé vált, használható állapotú
ruhaneműkkel a Vöröskereszt
munkájához, az az osztást meg-
előzően, már délután két órától
leadhatja az adományozni szánt
holmikat a művelődési házban.
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Disznóperzselés

Két önkéntes tűzoltónk kapott magas elisme-
rést eddig végzett munkájáért, a Fejér Megyei
Tűzoltó Szövetség kihelyezett közgyűlésén.
Két Lőrincz Lászlót, apát és fiát jutalmazták.

Idősebb Lőrincz az önkéntes tűzoltóknak adható
legmagasabb országos kitüntetést, a Széchenyi
Ödön Díjat kapta meg a Magyar Tűzoltó Szö vet -
ségtől. Fia, ifj. Lőrincz László a Vida Pál emlékére
alapított gyűrűt vehette át. (Vida Pál a Székes -
fehérvári Önkéntes Tűzoltóság alapító tagja volt,
örökös főparancsnok – a szerk.) Az apa 58 éve

önkéntes tűzoltó, és a mai napig is oltja a tüzet,
ment a baleseteknél, ha az egyesület riasztást kap
káresetekhez. Fiát a fiatalokkal végzett kitartó és
több éves folyamatos nevelő munkájáért ajánlotta
kitüntetésre az Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
Pázmánd vezetősége. Az ifjú tűzoltókat 2004-től,
megyei-, országos- és nemzetközi tűzoltó-verse-
nyekre készíti fel folyamatosan. A Lőrincz családnál
apáról fiúra száll a hivatás, hiszen az ifjabb Lőrincz
két gyermeke, a tizenéves Berci és Marci is már 
a legfiatalabb tűzoltók csapatát erősíti.

E. Várkonyi Péter

Kitüntetés

Ezúttal nem éles riasztásra gyűltek össze az önkéntes
tűzoltók, hanem egy kellemesebb, egész napos prog-
ramra. Disznót vágtak, 140 kilósat a szertárnál.
Szükség volt mindenkire. Jött a család, hozták a babá-
kat, az óvodás korúakat, dolgoztak a lá nyok, asszo-
nyok és természetesen kivették a részüket a munká-
ból a vonulós tűzoltók is, akik ezen a napon is készen-
létben álltak, ha men ni kellett volna, de szerencsére
erre nem került sor…

-evp
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Mi se rend: Március hó – 10 óra.

Február 10-én kezdetét vette a nagy-
böjti idő!  
A böjt a bűnbánat időszaka.
Alkalom a lemondásra, az
Istenhez történő közelebb kerülésre, a húsvétra való méltó felké-
szülésre, része a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyör-
gés. A bűnbocsánatra, vezeklésre utaló motívum a böjti időszakot
felvezető hamvazkodás is.
Ma sokszor félreértelmezik a böjti időszak jelentését. Azt gondol-
ják, hogy ennek a 40 napnak az ételektől való tartózkodást kell
jelentenie, holott böjtölni nem elsődlegesen hús elhagyásával kell.
A böjt klasszikus értelemben tartózkodás olyan dolgoktól, amelyek
túl sok időt és energiát vesznek el tőlünk ahelyett, hogy azt önma-
gunk és az Istennel való kapcsolatunk rendezésére fordítanánk.
Mindenkinek végig kell gondolnia, hogy ebben a 40 napban mit von
meg magától annak érdekében, hogy a felszabadult időt az Úris-
tennel vagy a másik emberrel való kapcsolatának rendbetételére
fordítsa. Különösen fontos ennek hangsúlyozása az Irgalmasság évében,
Lukács evangéliumának hatodik fejezetében Jézus az ellenségszeretet témá-
ja kapcsán szólítja fel követőit: „Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti
Atyátok is irgalmas.” (Lk 6,36) Az Irgalmasság évét nyitotta meg
Szentatyánk, Ferenc pápa a tavalyi év végén, felszólítva Krisztus népét nem-
csak az irgalmasság lelki, hanem testi cselekedeteinek gyakorlására is. Hát
ez is a nagyböjti feladataink egyike lehet, vegyük észre a körülöttünk élők
szükségleteit, vigyük és segítsük őket a hit útján is, mivel azon mindenki
tanuló, csak nem mindenki ugyanabba az osztályba jár! Szűkségünk van a
hitben való fejlődésre ahhoz, hogy tudjuk, mik is azok a feladatok, ame-
lyekkel az Istenhez vezető úton segíthetjük felebarátainkat. Ahogyan a Jó
Isten is terelget bennünket, és ahogyan a Jó Pásztor is megkereste az elté-
vedt bárányt, az Atya sem hagy bennünket magunkra, hiszen elküldte szá-
munkra a legnagyobb kincsét, egyszülött Fiát, Jézus Krisztust, hogy vére
árán megszabadulhassunk bűneink fogságából! A feltámadt Krisztus pedig
így köszönti a tanítványokat „Békesség veletek” , s ez a béke Isten mindent
átható szeretetének a jele, mert a feltámadás fényében már nincs jóvátehe-
tetlen bűn, feloldhatatlan ellentét, vagyis nincs felesleges ember, közösség,
vagy család! Az apostolok előbb látták a történeteket, és csak később tuda-
tosult bennük az események jelentősége, mi viszont már tudhatjuk, mit is

jelent a Húsvét az emberiség számára. 

E gondolatokkal kívánunk Áldott Húsvéti Ünnepeket!

Március 24-én Nagycsütörtökön du: 16.30-kor
Igeliturgia lesz!
Március 25-én 15 órától keresztutat járunk 
a Kálvárián Kótai Róbert tábori lelkész vezetésé-
vel, melynek végén a templomban folytatódik 
a Nagypénteki szertartás!
Március 26-án 18 órakor kezdődik a Nagy -
szombati szertartás, melyet szintén Kótai Róbert
tábori lelkész végez!
Március 27-én Húsvét vasárnap 10-kor kez-
dődik a szentmise, amely után a gyermekeket
tojás keresésre várjuk a plébánián!
Március 28-án Húsvét hétfőn 10-kor lesz a
szentmise! 

Egyházi hírek

Csak álltak szótlanul,

a dárda földre hullt,

itt más erő az Úr,

itt más erő az Úr!

Elég volt már, elég,

fénnyel hinti az ég

az új nap reggelét,

az új nap reggelét.

Virágban áll a rét,

virágos úton át

valaki jön feléd.

Jézus jön feléd.

Föltámadt! Allelúja!

Föltámadt! Allelúja!

Pázmánd díszpolgára

Kiss László
Tavaly indított cikksorozatunk-
ban Pázmánd község díszpolgára-
it, munkásságukat mutatjuk be,
kiemelve gazdag életművükből
mindazt, amiért ezt a kitüntetést
elnyerhették. Mos tani írásunkban
Kiss Lászlóról igyekszünk portrét
festeni, aki 2009-ban posztumusz
kap ta meg a Pázmánd Dísz pol gára
kitüntető címet.

Pázmánd szülötteként, 1955. február
5-én látta meg a napvilágot. Gyermek -
kora is a faluhoz kötötte, s ez a köte-
lék olyan erősnek bizonyult, hogy
élete végéig sem lazult, híres borász-
ként és nagyvállalatok igazgatójaként
is visszajárt a szülői portára, s a falu
életében is tevékeny szerepet vállalt,
képviselőként és magánemberként is
sokat tett Pázmándért.
Tanulmányait a Soós István Bo rászati
Szakközépiskolában kezdte, majd a
Kertészeti Egyetemen folytatta, friss
diplomásként a Hungarovin nél indult a
pályája. Tudásának és tehetségének
köszönhetően szépen haladt felfelé a
ranglétrán, 1995-ben már a vállalat
vezérigazgatói székébe ülhetett. 2001
januárjától a Badacsonyi Pince gaz -
daság Rt. vezérigazgatója, majd 2002
októberétől a Tokaj Kereskedőház
vezérigazgatója lett. Számos szakmai
szervezet, szövetség munkájában vett
részt, elnöke volt a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsának és alapításától
kezdve a Tokajvinum Hungaricum
Egyesületnek is. 
Egy páratlan karrier, egy sikeres élet
tört derékba 2008-ban, amikor egy
szívinfarktust követően elhunyt. Kiss
László még idén februárban is csak
61 éves lenne…
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Pázmándi hírvivő: Egy nagyon
magától értetődő kérdéssel kez-
denénk, hogy jutott eszedbe,
hogy a fogorvosi pályán indulj el?
Csurgó Petra: Mindenképpen
olyan egyetemre szerettem volna
menni, ahol az oklevél kézhez
vétele után nem kell azon gondol-
kodnom, hogy mihez is kezdjek a
diplomámmal. A másik fontos
szempont a biológia és kémia volt,
erre a két tantárgyra szerettem
volna alapozni a tanulmányaimat,
mindez pedig nagyon egy felé
mutat, az orvosi pálya felé. Az
orvoslás többi területe azonban
akkora felelősséggel jár, amit úgy
érzem, nem tudtam volna kezelni.
A fogorvosi hivatás is felelősség-
teljes természetesen, de ezzel a
teherrel meg tudok birkózni.
Közre játszott az is, hogy a csalá-
di barátaink között vannak fogor-
vosok, akik miatt felfigyeltem erre
a szakmára. Nagyjából 16 éves
lehettem, amikor komolyan felme-
rült bennem, hogy a Semmelweis
Egyetem Fogorvosi Karára jelent-
kezzek, de azután egy időre el is
bátortalanodtam, mert nagyon
megemelték az egyetemi felvételi
követelményeket. Emiatt jött is
egy kis csavar a történetben, a
Corvinus Egyetem Szőlészeti és
Borászati szakára jelentkeztem.
Ezzel adtam magamnak egy évet,
egyrészt arra, hogy felkészüljek
az emelt szintű kémiai érettségire,
másrészt arra, hogy eldöntsem,
tetszik-e nekem ez a téma. Nehéz
év volt, hiszen miközben magán-
tanulóként egy kiváló kémiatanár
segítségével készültem az emelt

szintű érettségire, meg kellett
felelnem az egyetemi követelmé-
nyeknek is. 
Hírvivő: Összességében mi is kel-
lett a felvételihez?
Petra: Kellett egy alapszintű érett-
ségi az alaptantárgyakból, mint
matematika, történelem stb., azu-
tán emelt szintű biológia érettségi,
amit még a Tóparti gimnázium-
ban tettem le, s az emelt szintű
kémia érettségi, amit egy évvel
később szereztem meg. Kö ve -
telmény volt még az angol érettsé-
gi is, de a nyelvvizsga több pontot
jelentett, így azzal is megpróbál-
koztam. Ter mészetesen a felsőfo-
kú nyelvvizsgáért járt a legtöbb
pont, összesen 45, de szerencsére
sikerült azt is megszereznem.
Hírvivő: Egyébként nem taszít
téged az a gondolat, hogy embe-

rek szájában turkálj? Elnézést a
kérdésért, de önkéntelenül is fel-
merül az emberekben ez a kérdés,
még ha nem is vallják be...
Petra: Őszintén szólva nem gon-
dolom, hogy valakinek nézhet úgy
ki a szája, hogy rosszul legyek
tőle. Mi egyébként folyamatosan
edzésben vagyunk, hogy bírjuk a
látványt. Anató miából most is
emberi preparátumokkal dolgo-
zunk, de a fejmetszettől kezdve
az izmokig, minden látványhoz
szoktatva va gyunk. Az előző
félévben például nekünk kellett
egy emberi kart preparálni.
Jövőre lesz patológiánk is, tehát
boncolásokra is megyünk. Sze -
rintem, ha ezt kibírom, akkor a
száj látványával sem lesz problé-
mám. De ha esetleg nagyon
súlyos esettel találkozom, akkor is
inkább a kihívást látom majd
benne, és nem fog elrettenteni.
Hírvivő: A szüleid támogatták az
elképzeléseidet és a választásaidat?
Petra: Teljes mértékben. El fo -
gadták a kezdeti bizonytalanságo-
mat és az egy év „különutat” is a
Corvinus egyetemre, pedig ez az
egy év nagy kockázatot jelentett.
Egyrészt azért, mert nehezebb
volt így a felkészülés, másrészt
azért, mert az állam összesen 12
félévet támogat az orvosi képzé-
sen, de ebből én elhasználtam ket-
tőt, tehát egyetlen félévet sem
csúszhatok.
Hírvivő: Hol is tartasz most a kép-
zésben?
Petra: A negyedik szemesztert
kezdtem éppen, most vannak elő-
ször olyan tantárgyaink, amik
már közelebb vannak a választott
szakmámhoz. Ilyen például a kon-
zerváló fogászati pro pe deutika, ez
az a tárgy, ami már tényleg inspi-
rál, hiszen ezért vagyok itt. Az ala-
pozó tantárgyak bizony sokszor
távol állnak attól a hivatástól,
amit választottam. Az első két
évben ugyanazt tanuljuk, mint az

Új sorozatot indítunk útjára a Pázmándi Hírvivőben. Olyan
pázmándi fiatalokat igyekszünk meginterjúvolni, akik rátalál-
tak a nekik való útra, szorgalmas munkával és kitartással
követik elképzeléseiket. Riportjainkon keresztül szeretnénk
bemutatni, hogy az élet milyen sokféle tehetség számára kínál
lehetőségeket, melyek azok a szakterületek, ahol a pázmándi
fiatalok törekszenek kibontakoztatni tehetségüket, mi az,
amiben a legjobbak, és hogyan alakítják jövőjüket.

Pázmándi fiatalok és céljaik

Csurgó Petra fogorvostan-hallgató
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általános orvosok, hiszen itt az az
alaphitvallás, hogy orvosokat
képeznek, nem kifejezetten csak
fogorvosokat. További nehezítés,
hogy nincs lehetőség keresztfélé-
veket felvenni, ha valamelyik
tárgy nem sikerül, azonnal évha-
lasztást jelent. Ha minden jól
megy, akkor ezzel a félévvel le
fogom zárni az alapozó tudomá-
nyokat, vár rám három iszonyato-
san kemény szigorlat. Anató -
miából négy félév, élettanból két
félév, de ez a legnehezebb. Szá -
momra az élettan a legnagyobb
kihívás, minden igyekezetemmel a
megértésre törekszem, de óriási
tananyagról és mély fizikai isme-
retekről van szó. Nem volt egysze-
rű hozzászoknom ezekhez a
körülményekhez, hiszen a gimná-
ziumban egy délutánnyi tanulás
elég volt az ötös jegyhez, de ez
olyan óriási tananyag, hogy itt
sokszor a „túlélés” a tét.
Hírvivő: Hogy néz ki egy átlagos
heted, mennyi szabadidőd van,
mennyit tanulsz? Az eddigiekből
úgy tűnik, hogy nagyon szoros
tempót diktál az egyetem.
Petra: Hétköznap reggel 8-tól
minimum délután 4-ig vagyunk.
Utána hazamegyek, pihenek kb.
egy órát, és elkezdek tanulni, sok-
szor akár éjfélig. Ha a vizsgaidő-
szakot bírni akarom, akkor kény-
telen vagyok tanulni folyamato-
san, tehát az első néhány lazább
hét kivételével ilyen szinte az
egész félév. Az első hetekben
azért még belefér egy-egy buli,
mozi, kiállítás is, de aztán jön a
hajrá. Sokat segít, hogy egyedül
lakom egy ismerősünk albérle -
tében, így egyedül osztom be az
időmet. A szabadidő nagy kincs
számomra. A lehető legtöbb időt
próbálok tölteni a barátommal,
ilyenkor filmet nézünk, bicikli-
zünk, lovagolunk, de szeretünk
együtt társaságba is járni.
Rajzolni is szoktam, de erre már
tényleg nagyon kevés időm van.
Hírvivő: Milyen elképzeléseid van-
nak a jövővel kapcsolatban?
Milyen szakot szeretnél választa-
ni? Hol képzeled el az életed?

Petra: Többféle szak létezik, pél-
dául implantológia, a hagyomá-
nyos konzerváló fogászat, vagy
éppen a gyermekfogászat, fogsza-
bályzás. Nekem az implan tológia
tetszik a legjobban, de érdekel a
fogszabályzás is, mindegyikben
látok lehetőséget. Abban azonban
biztos vagyok, hogy a tíz egyetemi
félév elvégzése után nagyon sze-
retnék külföldön is tapasztalatot
szerezni, majd hazajönni és meg-
szerezni az implantológia szakké-
pesítést. Ezt követően mindenkép-
pen itthon szeretnék dolgozni, itt
képzelem el az életem.  
Hírvivő: Jó hallani, hogy Magyar -
országon képzeled el a jövőd,
amikor kortársad sora vágyik arra,
hogy külföldön fusson be karriert.
De kanyarodjunk vissza kicsit a
közelebbi időkhöz. Mi lesz nyá-
ron, milyen terveid vannak?
Petra: Fesztiválozni fogunk. Ez
eddig mindig elmaradt, de egy
ilyen év után úgy érzem, hogy
megérdemlem. A Balaton Sound
lesz a cél. Aztán pihenek egyet és
szeretnék valami nyári munkát is
szerezni. Bár erre lehet, hogy nem
kerül sor, mert tagja vagyok az
Instruktor Öntevékeny Cso port -
nak az egyetemen, amelynek tag-
jaival meg szoktuk látogatni a
gólyatáborokat, fényképezünk,

szervezünk. Most éppen tavaszi
karnevált készítünk elő, de sok
más program szervezéséért is
felel ez a csoport. 
Hírvivő: A pázmándi baráti
körüddel sikerül egyáltalán kap-
csolatban maradnod ilyen sűrű
program mellett?
Petra: A Facebook a mai kor egyik
„csodája”. Ennek segítségével szin-
te napi kapcsolatban vagyunk,
sokat beszélünk egymással.
Személyesen jóval kevesebbet
találkozunk, de ez most egy
nagyon nehéz időszak nekem, s ők
szerencsére megértik ezt. Mások
is voltak nehéz, intenzív időszak-
ban és mi elfogadtuk azt is, nem
törte meg a barátságunkat.
Nagyon fontosak nekem a páz-
mándi kapcsolataim.
Petrát hallgatva nem lehet nem
ámulni azon, milyen ügyesen
tartja kézben az életét. Kitartóan,
előrelátóan halad a célja felé a
saját tempójában, a kevés sza-
badidejében pedig a barátoké, 
a családé és az aktív pihenésé 
a főszerep. Maradjon is így, ked-
ves Petra, ez a lendület kísérjen
még sokáig utadon!

Némethné Czinkóczki Mária – 
E. Várkonyi Péter

Fotó: E. Várkonyi Péter
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Pereg a film, kirándulnak az idő-
sek otthonának lakói. Az embe-
rek szép lassan kelnek át a zeb-
rán, néhányan járókerettel, egyi-
kük elejti a pénztárcát, az érmék
szétgurulnak, összeszedik, ek -
korra már kisebb forgalmi dugó
alakul ki a zebránál. A sofőrök
egy ideig csodálkoznak, mennyi
idős és lassú ember, aztán türel-
metlenkedni kezdenek, pedig az
egész nem tart tovább 5 percnél.
Az öregek csak toporognak a
zebrán szívósan, szedegetik a
szétgurult holmikat, végül kide-
rül, hogy az egész csak kandi
kamera, s végül a sofőrök is
nevetnek, magukon: milyen ide-
gesek lettek, mert 5 percre meg
kellett állniuk…

Az emberek többnyire gyorsan,
és gyors eredményeket akarnak,
és ha lehet, mindenből sokat, sőt
még annál is többet. Sajnos azon-

ban a gyorsaság nem egyenlő az
eredményességgel. Ráadásul az
emberi szervezetnek van saját rit-
musa, ezen belül pedig mindenki-
nek van egyéni ritmusa is, amit a
szívverése, a levegővétele hatá-
roz meg. Sokszor nem figyelünk
erre, nem szánunk időt arra, hogy
a saját ritmusunkban vé gezzük
napi teendőinket. Ve gyünk egy
példát az állatvilágból: bizonyos
sebességnél gyorsabban nem
lehet megfejni egy kecskét,
egyénre szabott, melyik egyed
milyen gyorsan adja le a tejet, és
milyen ritmust kíván meg. Persze
vannak technológiák, amelyekkel
gyorsabb és nagyobb hozamra
késztetik az állatokat, ezek időle-
gesen mű ködnek is, de olyan

áron, hogy az állatok egészsége
megromlik, élethosszuk csökken.
Ez egy egyszerű, de szemléletes
fiziológiás példa. Gondoljunk

most az emberi testre! Vannak
még funkcióink, amelyek maka-
csul ellenállnak a felgyorsult
világnak, például a magzat nem
fejlődik ki 9 hónapnál korábban,
az izmok relaxációja nem kezdő-
dik el 4 perc alatt. Mi azonban
megpróbálunk gyorsan és sokat
élni. Vajon hányszor tesszük fel 
a kérdést: Mi ennek a tempónak 
a célja?
Lehet, hogy időt nyerünk, amit
aztán nagyvonalúan elvesztege-
tünk máshol. Például sorban
állunk a boltokban, vagy valame-
lyik elektronikus médiummal
„szórakoztatjuk” magunkat, eset-
leg fölösleges játszmákba bonyo-
lódunk a környezetünkkel – csak
néhány példa az időrabló tevé-
kenységekre. Egyre többen jön-
nek rá azonban, hogy az, ha vala-
ki lassú, még nem jelenti azt,
hogy nem hatékony. Sorra
tapasztalják meg, hogy a vissza-
térés az emberléptékhez haté-
konnyá, egészségessé és boldog-
gá teszi az embert.
Világszerte vannak olyan moz-
galmak, események, amelyek a
lassítás szükségességére hívják
fel a figyelmet. A „slow”, azaz
lassú mozgalom kezdetben csu-
pán az étkezésre összpontosí-
tott. 1986-ban Carlo Petrini, egy
olasz gasztroblogger tiltakozott
egy McDonald’s megnyitása
ellen. Európában számos olyan
„slow food”, azaz lassú étel étte-
rem van, ahol garantálják, hogy a
vendég komótosan, azaz termé-
szetes tempójukban növő, ezért
tápanyagban gazdag alapanya -
gokból készült ételt kap. Az ada-
gok akkorák, amennyit a vendég
kér, és annyit is fizet ki. Az ételt
frissen – lassan – készítik, annyi
idő alatt fogyaszthatjuk el,
amennyi alatt szeretnénk, a
maradékot pedig saját dobo-
zunkban vihetjük haza, ezzel is
kímélve a környezetet a felesle-
ges csomagolóanyagtól és a
veszélyes hulladékká minősített
éttermi maradékoktól. Összegez-
ve, mintha otthon ennénk. De
vajon tényleg így eszünk-e ott-

Miről is maradhatunk le? – tehetnénk fel sokszor magunknak
a kérdést. Természetesen vannak helyzetek, amikor pár perc
is számít. Az esetek többsége azonban nem ilyen. Inkább arról
van szó, hogy a 19. század óta, az ipari forradalommal kez-
dődően, felgyorsult a világ. Már gyerekkorunkban elhitetik
velünk, hogy az a jó, ha valaki gyors. 

Lassú Pázmánd
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hon, vagy már a családokba is
beszivárgott a fogyasztói társa-
dalom szemlélete: „Vegyél sok
készterméket, a csomagolóanya-

gokat dobd el, egyél többet, mint
amire szükséged van, a maradé-
kot dobd el, majd másnap kezdd
elölről. Közben dolgozz gyorsan
sokat, hogy mindezt fizetni
tudd.” – És most csak ez élet
egyetlen területét, az étkezést
érintettük.
Később más területek is bekap-
csolódtak a slow,, azaz lassú
mozgalomba, például az utazás,
a gyereknevelés, az olvasás, 
a médiafogyasztás, a mozi vagy
a design, a tárgyak megjavítása,
a barkácsolás. A legkényesebb
terület: a lassú munkahely. A
lassú munkahely emberi léptékű,
hosszú távra tervez, a tulajdonos
és a dolgozók céljai közösek,
meg oldják a bejárás problémáját
(például az utazással töltött időt
munkaidőként kifizetik), nincse-
nek fölösleges munkafolyamatok
és bürokratikus körök. 1999-ben
társadalmi léptékűvé vált a moz-
galom: a „lassú város” olyan 
50 000 lakos alatti település, ahol
a város van az emberért, közpon-
ti értékek a tudatosság, a nyitott-
ság, az őszinteség, a közösség, a
helyi értékek őrzése, az emberlép-
tékű tempó. Itthon az első lassú

város Hódmezővásárhely lett
2010-ben. Összegezve mond -
hatnánk: a lassú város voltakép-
pen egy nagy, élő falu.

Ha megnézzük a falut, ahol
élünk, nálunk még megvannak
azok az értékek, amelyeket
Nyugat-Európában vagy akár a
városainkban már kemény mun-
kával kell feltámasztani. Még
megvannak. Sajnos a felgyorsu-
lás világméretű tendencia, és ha
nem akarunk áldozatul esni neki,
akkor tudatosan kell tennünk
azért, hogy megőrizzük Páz -
mánd egyik értékét: hogy ez
lassú falu. Sokan kérdezik tőlem,
mi van itt, hogy ide jöttem, és itt
is maradtam egy európai nagyvá-
ros után,. Azt szoktam válaszol-
ni: Semmi. Pázmánd utánozha-
tatlan vonzereje, hogy nincs itt
semmi olyan, ami egy nagyváros-
ra emlékeztetne.
Mindenkinek vannak időszakai,
amikor felgyorsulnak az esemé-
nyek, én ilyenkor úgy érzem,
csapdába estem. Akkor mindig
előveszem a magam számára
készített jelmondatomat: lassíts!
Sokszor az egyetlen kiút az, ha
az ember lassít, elindul befelé és
visszatér a maga természetes 
ritmusához.

Dr. Szilágyi-Nagy Ildikó

Fontos tudnivalók

Háziorvosi rendelés:
Hétfő: 13:00–16:00
Kedd: 09:00–10:00
(sürgős esetek ellátása)
Szerda: 14:00–17:00
Csütörtök: 09:00–10:00
(sürgős esetek ellátása)
Péntek: 09:00–12:00
Rendel: Dr. Kornseé Zoltán
Rendelő: 06 22 463 093
Mobil: 06 30 6902613

Gyermekorvosi rendelés:
Hétfő: 10:30–12:00
Kedd: –
Szerda: 11:00–12:00
Csütörtök: 12:00–13:00
Péntek: 10:30–12:00
tanácsadás szerdán 10:00–11:00
Rendel: Dr. Szalai Lídia
Mobil: 06 30 421 1782

Fogorvosi rendelés
2016. február 29-éig Dental Balance
Fogászati Központ 
Gárdony, Szinyei Merse Pál u.3/1
Telefon: 06 70 413 0406
2016. március 1.-től új fogorvos látja 
el a fogászati ellátást Pázmándon, 
a Béke utca 2. szám alatt lévő fogorvosi
rendelőben!
A fogorvos: Dr. Sármásy Árpád
mobil: 06 20 2701 051
Rendelési idő: 
Kedd: 14 – 20 óráig 
Szerda: 8 – 14 óráig 

(8 – 11 óráig iskolafogászat)
csütörtök: 14 – 20 óráig.
Sürgősségi ellátás: azonnal
Teljes körű fogászati ellátás előre beje-
lentkezés alapján történik.
Bejelentkezés a rendelő telefonszámán:
06 22 238 004 és 06 22 238 005
(a Polgármesteri Hivatalból történő 
kapcsolással). 
A délutáni rendelési időben az új bete-
gek 18:30-ig jelentkezzenek be.

Gyógyszertári nyitva tartás:
Hétfő: 11:00–16:00
Kedd: 09:00–13:00
Szerda: 10:30–16:00
Csütörtök: 09:00–13:00
Péntek: 09:00–13:00
Telefon: 06 22 463 039

Az önkormányzati hivatal ügyfélfo-
gadási rendje:
Hétfő: 8 –12 óráig és 13 – 17 óráig
Szerda: 8 – 12 óráig és 13 – 15 óráig
Péntek: 8 – 12 óráig.

Humán Családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat
(2481 Velence, Zárt utca 2).
Ügyfélfogadási idő: a pázmándi 
önkormányzati hivatalban (Fő utca 80.) 
Szerdán: 10 – 11 óráig. 
Családsegítő: Kovács Fanni
Krízishelyzetben hívható: 

06 30 3837 670

Falugazdász: Nagy János
Ügyfélfogadási idő: szerdán 10 – 16
óráig a Hét Forrás Művelődési Házban.
Telefon: 06 20 3245 406, 
06 70 4362 461
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F E L H Í V Á S

Biztonság 
az Önök érdekében!

Jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos 24 órás
készenléti rendszerben működik. Segítségével fenntarthatóak
a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget
nyújt az ellátást igénybe/vevő személynél történő gyors meg-
jelenésre és segítségnyújtásra.

Kinek ajánlott igénybe venni?

– megromlott egészségi állapot,
– szociális helyzet, rászorultság,
– időskor,
– egyedül élők,
– fogyatékos személyek.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybe/vétele szem-
pontjából szociálisan rászorult:

a) az egyedül élő, 65 év feletti személy,
b) az egyedül élő, súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai

beteg személy, vagy
c) a kétszemélyes háztartásban élő, 65 év feletti időskorú,

illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg sze-
mély, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás
folyamatos biztosítását.

A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget, vala-
mint az egészségi állapot miatti indokoltságot igazolni kell
(háziorvos által, a szolgáltató által kiadott nyomtatványon)

Ezen szolgáltatást térítési díj fizetése ellenében lehet
igénybe venni.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja:
53Ft / nap

~1600.-Ft/ hó

Érdeklődni:
Humán Család, és Gyermekjóléti Szolgálat
Palánki Katalin, szakmai egységvezető (06-30-915-1895)

Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.  –  Telefon: 06-22-589-157

2481 Velence Zárt utca 2. 
Telefon/Fax: 22/470-288

E-mail:
human01@freemail.hu

Web:
www.human01.eoldal.hu

Pázmánd 
családgondozója: 

Kovács Fanni 
Megtalálható:

szerda 10.00-11.00-ig. 
Polgármesteri Hivatal, Fő

utca 80.

Nyugdíj és társadalom-
biztosítási szaktanács-

adás, ügyintézés:
Bencsik Ferencné 

tanácsadása 
szerda 9.00-11.00-ig. 

Helyszín:
Velence, Zárt utca 2 

Pszichológiai 
tanácsadás: 

előzetes bejelentkezés alap-
ján lehet igénybe venni

Telefon: 06-22-589-572;
06-70-453-2784 

Helyszín: Fejér Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat
Gárdonyi Tagintézménye

Gárdony, Kossuth utca 19.

Jogi tanácsadás:
előzetes bejelentkezés
alapján lehet igénybe

venni. 
Telefon: 06-22-355-231.

Helyszín:
Fókusz Szociális Szolgálat

Gárdony, 
Gárdonyi Géza u. 2.

A tanácsadások térítés-
mentesen vehetők igénybe.

HUMÁN CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI

SZOLGÁLAT
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A felkészülési torna keretein belül
a csapat négy mérkőzést játszott.
Ebből kettőt győzelemmel, kettőt
vereséggel abszolvált a gárda.
Papíron nem túl bíztató a kezdet,
viszont azt is tudni kell, hogy két
mérkőzésen vagy nem tudtunk
kiállni, vagy kevesebben voltunk
mint az ellenfél, és hát úgy azért
nehéz. Azon a két meccsen ahol
normálisan ki tudtunk állni, ha
döcögősen is, de nyertünk. 
Az első meccsen a Megye I-es Szár
csapatával mérkőztünk meg. A
mérkőzésen végig az ellenfélnél
volt a labda, mi pedig kénytelenek
voltunk védekezni. Ám mikor
megszereztük a játékszert, pon-
tos kontrákat hajtottunk végre,
aminek eredménye három gól lett.
Ezt követően a Szár még jobban
rákapcsolt, aminek köszönhetően

szereztek még egy gólt. Ám ez
még nem volt elég, hiszen ezután
lehúztuk a rolót, és nem enged-
tünk be gólt. Ezáltal 3:2-es sikert
arattunk.
Egy hét múlva volt az, hogy saj-
nos nem tudtunk elegen megje-
lenni a mérkőzés kezdetekor, s
így a 3 pont az ellenfélé lett játék
nélkül. Ezt követően viszont a Váli
csapat adott négy játékost, 
s ennek köszönhetően játszani
tudtunk egy jó hangulatú, barát-
ságos mérkőzést.
Egy újabb hét elteltével egy fokkal
jobb volt a helyzet, de még így
sem nevezhető tökéletesnek.
Azon a szombat reggelen 10 fővel
tudtunk megjelenni, így a találko-
zót ugyan le tudtuk játszani, de
egy emberrel kevesebben vol-
tunk. A mérkőzést a csoport rivá-
lis Pátka együttesével játszottuk.
A meccs első 60 perce jól alakult,
hiszen csak 2:1-re vezetett az

ellenfél, de azután sajnos meg-
kaptuk a harmadik gólt, s ekkor
valami megtört a csapatban, és
nagyon el is fáradtunk. Így azután
semmi esélyünk nem volt és a
találkozó a mészárszékre került.
Február 21-én Újbarok csapata
volt az ellenfelünk. Ezen a mecs-
csen végig a mi akaratunk érvé-
nyesült, aminek az eredménye a
félidei biztos 2:0-ás vezetés lett. A
fordulást követően gyors góllal
nyitottunk, amire még volt vála-
sza az ellenfélnek, ám azután tel-
jesen kifulladtak, mi pedig ezt
kihasználva lőttünk még négy
gólt. Ezzel pedig kialakult a 6:1-es
végeredmény. 

Egészében nézve változatos volt a
csapat felkészülése, amit sikerült
egy magabiztos győzelemmel
lezárnunk, így azt hiszem, önbiza-
lommal telve vághatunk neki a
szezonkezdetnek. Re méljük, feb-
ruár 28-án sok ember jön el buz-
dítani minket az első hazai mér-
kőzésünkre Csákvár ellen. 

Hajdú Tamás

Tavaszi focikezdet
Tavaly novemberben azzal fejeztük be futball tudósításainkat,
hogy mind a felnőtt, mind az ifi csapat nagyjából az elvártak
szerint szerepelt a bajnokságban. Biztos, hogy a tavasszal
mindenki azon lesz,hogy még jobbat hozzon ki magából, és
még előrébb végezzünk a tabellán. Ennek érdekében felnőtt
csapatunk részt vett egy felkészülési tornán, míg ifistáink
hetek óta gőzerővel edzenek. 

Mérkőzések Felnőtt csapat

Pázmánd-Szár 3:2

Pázmánd-Vál 0:3

Pázmánd-Pátka 1:10

Pázmánd-Újbarok 6:1

Változások a keretekben

Az ifi csapatból távozik Preimayer Bence (Kápolnásnyék) de érkezik
is két játékos, Farkasfalvi Miklós(Pátka) és Lengyel János
(Szabadegyháza).
A felnőttek közül távozik Sajó Dániel és Krómer Patrik, de érkeznek
is ketten, név szerint Kovács Attila és Varga Attila.

JOGOSÍTVÁNY
AUTÓVEZETŐI ÉS 

MOTOROS TANFOLYAMOT
INDÍTUNK

„B” „AM” „A1” „A2” „A” „B-
vel A1” „C” „C+E”

KEDVEZMÉNY ÉS
RÉSZLETFIZETÉS

PÁZMÁNDON
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

2016. márc. 1-jén 17 órakor
(Fő u. 66.)

RUTIN 98 Kft. 
Székesfehérvár Horvát I. u. 7.

Tel: 06 (22) 504-473, 
06-(20) 361-9401

Honlap: www.rutin98.hu
e-mail:  info@rutin98.hu
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Anyakönyvi hírek

A legutóbbi megjelenésünk óta három kisbaba született Pázmándra,
2016. január. 28-án Tóth Nóra, édesanyja Tóthné Bors Zsuzsanna,
2016 január 31-én Pálinkás Kirián, az ő édesanyja: Pálfi Renáta,
majd 2016. február 4-én megérkezett közénk Kolonics Léna is, aki-
nek édesanyja Nagy Hajnalka.
Mindhárom családnak szívből kívánunk jó egészséget, sok
boldogágot!

Van egy olyan közgazdasági
fogalom, hogy „váltási költ-
ség”, ezt a cégek egy techno-
lógia-váltás során kell, hogy
belekalkulálják az új eljárás,
új szolgáltató költségeibe, a
magánemberek pedig olyan
árucikkeknél találkoznak vele,
mint a valuta vételi- és eladási
árfolyamának különbsége,
vagy mondjuk lakás- illetve
házcserénél az illetékek, az
ingatlanközvetítő, a hirdetési
díjak, vagy a négyzetméterár
különbözete.

De a világért sem akarnánk a
Pázmándi Hírvivőben közgazda-
sági fórumot tartani, mindössze
arról van szó, hogy azt tapasztal-
tuk, mintha megnőttek volna a
gázszámlák, és keressük, hogy
ennek mi az oka, miként lehetne
az EON-FŐGÁZ „váltási költségtől”
legalább a saját pénztárcánkat
megkímélni. 
A dolog biztos nem mindenkit
érint, de tudomásunk van róla,

hogy van olyan lakos, aki az eddigi
megszokott EON-os átalánydíj akár
tízszereséről kapott a januári fo -
gyasztás után számlát a FŐGÁZ-tól. 
Persze ilyenkor gondolhatnánk
azt is, hogy ez az eddigi átalány-
díj és a valós fogyasztás közötti
különbözet, de erről szó sincs,
hisz leolvasás és elszámolás – a
szolgáltatóváltás ellenére – csak
májusban lesz, ez most bizony
egy sima földgáz „részszámla”, és
– mint azt a FŐGÁZ Zrt.-től meg-
tudtuk, épp azért kalkuláltak
sokaknál nagyobb összeggel,
hogy az esetleges korrekció
májusban ne érje majd sokként az
ügyfeleket, akkor már vagy visz-
szatérítés, vagy kisebb befizeten-
dő összeg szerepelhessen az
elszámoló számlán.
Bár nehéz megérteni a FŐGÁZ-t,
hogy ha nem akar májusban
sokkolni, akkor miért sokkol
most, de értetlenkedés helyett

inkább keressük a megoldást... 
Azt javasoljuk mindazoknak,
akik nagyobb számlát kaptak az
eddigieknél, hogy olvassák le a
gázórájukat, s ha a számok azt
mutatják, hogy az eddigi átalány-
díj nagyjából arányos volt a
fogyasztással, akkor reklamálja-
nak a FŐGÁZ Ügyfélszolgálatánál
(tel.: 06 40 474 474, e-mail:
ugyfelszolgalat@fogaz.hu). 
A gázóra állásának a bediktálása
után az ügyfélszolgálatos – nagy
eséllyel – kellő megértéssel kezeli
majd döbbenetünket, s megnyug-
tat bennünket, hogy a többszörös
számlát nem kell befizetnünk, és
megígéri, hogy érkezni fog az új,
immár reális összeget tartalmazó
számla. Ha így járunk el, akkor a
szolgáltató váltás költsége – lega-
lább is minket pázmándiakat –,
már nem fog terhelni.

-v-

IMPRESSZUM

Kiadja: 
Pázmánd Község Önkormányzata

2476 Pázmánd, Fô utca 80.
Telefon: +36-22-238-005

Felelôs kiadó: 
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika

Szerkeszti a szerkesztôbizottság

Felelôs szerkesztô: Szabó Hédy
hirvivo@pazmand.hu

Nyomdai munkák: 
GELBERT ECO Print Kft.

1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.

Olvasói leveleket e-mailben 
a hirvivo@pazmand.hu címre, vagy

a Polgármesteri Hivatal udvarán
elhelyezett postaládába várjuk.

Internetes oldalunk: 
http://hirvivo.pazmand.hu

Gázos számlák

Pázmándi
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