
Pázmándiak 
vagyunk…

Néhány hónapja volt csak annak,
hogy hétvégi nyaralgatókból állandó
pázmándi lakosok lettünk, amikor
egy sötét, esôs novemberi este széle-
sebbre vettem a kanyart a kelleténél
a Bem József és a Mezô utca sarkán,
s az autóm jobb elsô kereke mélyen
belesüllyedt a felázott széles árok ol-
dalába. Ott álltam tanácstalanul,
esélyem nem volt egyedül visszava-
rázsolni a kocsit a szilárd útburko-
latra, fáradt is voltam, kevés kellett
ahhoz, hogy elsírjam magam. Sze-
rencsére jött régi pázmándi bará-
tunk Tibi, s azonnal cselekedett, pal-
lót hozott, majd telefonált és perce-
ken belül érkezett Jani is a traktor-
ral, s alig negyed óra múlva már
meg is oldódott minden. Hol volt már
a sírós hangulat, megkönnyebbült
voltam és hálás, kérdeztem is, mivel
tartozom? Mégis, a munka, a benzin,
no meg az, hogy a vacsora mellôl
kellett felugrani miattam… 
– Ugyan, csak nem képzeled, hogy
pénzt fogadok el azért, mert bajba
jutottál? Az csak természetes, hogy
segítek, hiszen pázmándiak vagyunk
– hangzott a világ legtermészetesebb
módján, s nekem azóta ez a történet
a válaszom arra, hogy milyen falu is
Pázmánd… 

Épül-szépül
Pázmánd
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Gyermeknap
az óvodában
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Pamacs és
borotva
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Lassan egy éve már, hogy a gödöllôi Szent István
Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Faluszeminárium kurzusának résztvevôi, oktatók
és hallgatók, falukutató táborba érkeztek telepü-
lésünkre. A falukutatás során az elôzetesen,
különbözô fellelhetô dokumentumokból a
községrôl megszerzett ismereteiket személyes
megfigyeléssel, interjúkkal, kérdôíves felméré-
sekkel egészítették ki, s ezek összegzése és
elemzése, közel egyéves munka után a falukuta-
tás eredményei megjelentek az Acta Regionis

Rurum címû tudományos periodika 7. kötetében amely a „Faluszeminá-
riumi kutatások – Pázmánd” címet viseli. A kötet minden pázmándi la-
kos számára betekintésre hozzáférhetô az utacabizalmikon keresztül,
de természetesen van belôle kölcsönözhetô példány a könyvtárban is.  

(folytatás a 4. oldalon)

Acta Regionis Rurum

A pázmándi falukutatás eredményei

Pázmándi
h í r v i v ô
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Tisztelettel köszöntöm 
Önöket !

A májusi esô aranyat ér, tartja a
mondás, s idén Pázmándon igazán
nem mondhatjuk, hogy szûköl-
ködnénk. Persze ennek nem csu-
pán az égi áldás az oka, az Önök-
kel végzett közös munka eredmé-
nyeinek is örülhetünk együtt! Tes-
tületi üléseink teljes tartalmát
megtekinthetik a Falutévében és
az interneten, ahol valós képet
kaphatnak az elvégzett és a még
elôttünk álló aktuális feladatokról. 
Az intézményi tanácsba önkor-
mányzatunk Radványi Gábor és
Hollósi Attila képviselôket dele-
gálta, így iskolánk életébôl ön-
kormányzatunk továbbra is tevé-
kenyen kiveszi a részét.
Ugyancsak gyermekeinkkel kap-
csolatos egy igen jó hír, egy igazi
meglepetés. 2014-ben ismételten
sikerült Erzsébet Tábor pályá-
zatot nyernünk, s kormányunk tá-
mogatásával, pályázataink révén
a Pázmándi Kempelen Farkas Ál-
talános Iskola közel 100 diákja és
tanáraik nyaralhatnak 3-5 napos
turnusokban, tematikus táborok-
ban. Emlékeznek még a régi
„építô” „fürkész” táborok hangula-
tára, amikor még nem pénz, ha-
nem szorgalom és tanulás kellett
ahhoz, hogy Önök gyermekként
felhôtlenül élvezhessék a nyári
hónapokat? Nos, valami ilyesmit
kaphatnak most vissza fiataljaink.
2013 emlékezetes sikerélménye

volt, amikor a zánkai Erzsébet Tá-
borból visszatérôk, korosztályra
való tekintet nélkül, óriási lelkese-
déssel számoltak be élményeik-
rôl. Így januárban, amikor min-
denki még az újév fáradalmait
igyekezett kipihenni, kollégáim-
mal mi a számítógép elôtt már
egy újabb nyár álmait akartuk va-
lóra váltani, s most nagyon örü-
lünk, hogy ez sikerült, Zánka idén
is várja a pázmándi gyerekeket!
Önkormányzatunk csatlakozott a
Klímabarát Települések Szö-
vetségéhez. Eddigi tudatos, a
fenntartható, önfenntartó közös-
séget szolgáló tevékenységünk új
szintre lép. Nyitunk Európa felé.
Az uniós források egy olyan sze-
lete válik így elérhetôvé szá-
munkra is, amely meghatározza
Pázmánd jövôjét. Ígérem, hogy
miként eddig is tettük, minden fil-
lérért megküzdünk, amely élhe-
tôbbé és boldogabbá teszi telepü-
lésünk és az Önök életét. Ez a cél
hatotta át már a 2013-as költség-
vetésünket is, de úgy tûnik, 2014
még sikeresebb évünk lehet a be-
vételeink növelése terén. Köszö-
nöm mindenkinek, aki nem elvit-
te, hanem idehozta cégeit, és jö-
vedelemadóját is ide fizeti. Ôk
mindannyian joggal követelik
azokat a fejlesztéseket, amelye-
ket testületünk következetesen
végre is hajt. Szépülnek utcáink
és parkjaink, és megújulnak jár-
dáink is az összefogás révén. 
Szívvel-lélekkel támogattuk civil
szervezeteinket, amikor helyt áll-
tunk értük az Állami Számvevô-
szék ellenôrzése során. Nem
hagytuk ôket magukra, s nem
húztunk senkire vizes lepedôt.
Amit a törvény megkövetel, azt
be kell tartanunk, akkor is, ha ez
most óriási többletterhet és idôt
jelent. Ahhoz, hogy adhassunk,
mindent átláthatóvá kell tenni.
Belsô ellenôrünk segítségével
minden egyesület és alapítvány
meg fogja kapni azt a szakmai se-
gítséget, amely minden civil szer-

vezet mûködésének alapfeltétele
most már, legyen bárki is az ado-
mányozó.
Szeretném megköszönni Hollósi
Attila képviselô úr munkáját a
2013. évi elszámolásokban. 
Lesz új utcája Pázmándnak! Nem
a lakóparkról, hanem a pázmándi
családok telkeinek megosztása
révén létrejött Bem utca alatti te-
rület közmûvesítésérôl döntöt-
tünk. Az elôírt hosszú eljárás után
végre ez a terv is célba érhet. 
Isten malmai is lassan ôrölnek,
hát még ha a bürokrácia keretein
belül kell boldogulni, minden kö-
vetelményt betartva. De ezt az
akadályt is leküzdöttük, és meg-
szereztük a szükséges hozzájáru-
lásokat. A munka látványos része
most kezdôdik, családjaink álmai
szép házak formájában ölthetnek
testet hamarosan.
Pázmándon, ahogy eddig is tet-
tük, újabb fákat ültetünk, védjük
környezetünk megmaradt ér-
tékeit. Nem engedünk a francia
kezdeményezésre elindított akác-
fa irtási törekvéseknek sem, sôt,
felhívunk minden önkormányza-
tot, hogy ültessen mézet adó aká-
cokat, amelyek hungarikumnak
számítanak, s részei nemzeti
identitásunknak. Elsô lépésként
Hollósi Attila képviselô úr vezeté-
sével vadászok és önkéntesek
részvételével 400 akácot ültet-
tünk a Kétházi út mellé. Idén ezt
folytatjuk a Falukert lassan ka-
lászba boruló tönkölybúza meze-
je mellett. Legyen Pázmánd az
elsô, aki tettekben is megmutatja,
itt vagyunk, létezünk, és nem fo-
gadjuk el a fakivágási kezdemé-
nyezéseket! Csatlakozzon hoz-
zánk! Amennyiben saját lakóhe-
lyén, Pázmánd közigazgatási te-
rületén belül, akácot kíván ültetni,
mi támogatjuk egy növendék (1-2
méteres) fával. 
Együtt, közösen, Önökért, Euró-
pában.

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika 

Polgármesteri beszámoló
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Épül-szépül Pázmánd
Fejlesztések, útfelújítások, járdaépítés, nagyszabású beruházási
tervek, nyertes pályázatok, kulturális események és virágok
úton, útfélen. 

A munkálatokból többen is önkéntesen veszik ki a részüket. A Föld Nap-
ján például több mint százan mozdultak meg, hogy társadalmi munkában
szépítsék lakóhelyüket és környékét. A délutánig tartó esemény során
megszépült az óvoda-iskola parkolója, a Hét Forrás Mûvelôdési Ház hátsó
udvaráról eltûnt a szeméthegy, a Téglaházi Forrásnál gyerekek is segítet-
tek rendbe tenni a kis tó környékét. Máshol metszették a fákat és köszön-
tô szöveget ültettek virágokból a faluba betérôknek. 

Fotók: Sárvári Zsuzsanna, 
E. Várkonyi Péter
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(folytatás az elsô oldalról)
Az alábbi összefoglalóban egy kis
ízelítôt adunk a tavalyi falukutatás
eredményeibôl, de kérdéseket is meg-
fogalmazunk, amelyekre ha sikerülne
együtt megtalálnunk a válaszokat, az
kulcsa lehetne további fejlôdésünknek,
közös boldogulásunknak.

Mezôgazdaság Pázmándon

Pázmánd életében mindig is jelentôs
volt a mezôgazdaság. A 20. század
elsô felében még a lakosság legna-
gyobb része ezzel foglalkozott, telepü-
lésünk „szélsôségesen agrár jellegû”
volt. A 70-es években már „ipar alapján
urbanizálódó” község, a 80-as években
az ipari karakter is visszaszorul, 2001-
ben már „tercier” jellegû település
Pázmánd, ami nagyjából azt jelenti,
hogy sem a mezôgazdasági, sem az
ipari termelés nem domináns, a mara-
dékelv alapján a különbözô szolgálta-
tások jellemzôek a leginkább. Persze
ez a foglalkoztatottsági adatok alapján
kirajzolódó kép, a kötet is rámutat,
hogy a valóságban sokan tevékeny-
kednek ma is a mezôgazdaságban,
még ha csak önellátásra, jövedelem ki-
egészítésre termelnek is. A mezôgaz-
dasági termelés ma sokszereplôs, azaz
több, egymással a termelésben nem
kooperáló vállalkozásból szervezôdik.
A pályázatok beadása nem jelentôs a
gazdálkodók körében, mivel a telepü-
lésen a legtöbben kisebb gazdaságban
végzik a munkákat, s a pályázás nagy
önerôs költségekkel járna. A néhány
nagyobb vállalkozásnak megéri pá-
lyázni, hiszen az uniós források
lehetôvé teszik nagyobb projektek ki-
vitelezését is.

Kérdés: mit tehetnénk a sok kis
családi gazdaság fejlôdése, meg-
erôsítése, a megtermelt áruk bizto-
sabb piacra juttatása érdekében?

Újítások a faluban

Újítások szerencsére vannak a helyi
mezôgazdaságban és a falu társadal-
mi életében is. Az agrárium újítása-

ként elemzi a kötet a különbözô civil
szervezetek olyan törekvéseit, mint
például a Pázmándi Spájz Egyesület
termelésösztönzô és értékesítési tevé-
kenysége, amelynek fontos jellemzôje
a hagyományôrzés is. Más, a helyben
megtermelt áruk piacra juttatására irá-

nyuló törekvéseket is felvázol a kötet,
de újításként értékelik a kutatók a Fa-
lukert mozgalmat is, amely nem más,
mint egy, az önkormányzat által vásá-
rolt földterület, ahol kertészeti tevé-
kenység folyik hátrányos helyzetû csa-
ládok foglalkoztatásával. A falu társa-
dalmi életének újításai közül a
kérdôíves kutatás szerint a legtöbben
az utacabizalmi rendszert ismerték és
értékelték pozitívan. Ugyanakkor az is
kiderült, hogy még ez a kezdeménye-
zés sem ismert eléggé. Jó hír, hogy
29% ötösre, 23% négyesre osztályozta
a rendszert, ami biztató, de persze
van még rajta mit javítani. A kötet újí-
tásokkal foglalkozó részének összeg-
zésében olvasható, hogy a különféle
közösségi kezdeményezések ugyan
nagyban hozzájárulnak a falu egyedi-
ségéhez, de a kezdeményezések nagy
része nem eléggé kiforrott, s nem 
tudott kellôen beágyazódni a falu 
közösségébe. 

Kérdés: miként tudnánk közös
erôvel mind többekkel mélyebben
megismertetni a faluban szerve-
zôdô különbözô, újító szellemû,
ugyanakkor a hagyományokat is
tiszteletben tartó kezdeményezé-
seket? Sôt, nem csupán megis-

mertetni, hanem elfogadtatni, mi
több, mind szélesebb részvételre
ösztönözni a lakosságot, hiszen
ezek a kezdeményezések – leg-
alábbis alapvetô céljaikat tekintve
– mindnyájunk érdekeit szolgálni
igyekeznek. 

A turizmus fejlesztése

A falukutatók úgy látták, hogy a ma
még helyben jelentôs sikerekkel nem
rendelkezô turisztikai ágazat számos
új távlatot kínál a helyi lakosságnak. A
Velencei-tótól való távolság nem csak
hátrány, hanem lehetôség is, a falusi-,
bor-, kerékpáros- és lovas turizmus
fejlesztése a helyi mezôgazdaság és a
sokszínû, hagyományôrzô falusi ren-
dezvények összekapcsolásával hosz-
szú távon növelheti Pázmánd látoga-
tottságát. Jó hír, hogy a falu lakossága
pozitívan áll a turizmus kérdéséhez, a
megkérdezettek 97%-át nem zavarják
a látogatók, s örülnének az idegenfor-
galom fejlôdésének. Pázmánd idegen-
forgalmi attrakcióit vizsgálva a kuta-
tók megállapították, hogy a természe-
ti vonzerôk mellett a rendezvények-
nek van igen fontos szerepük, a prog-
ramok nem csak a helyi társadalom
jelentôs része számára lehetnek von-
zók, hanem más települések lakóit is
ide csábíthatják. A turizmus fejleszté-
se Pázmándon a helyi mezôgaz-
dasághoz szorosan kacsolódva lehet-
séges igazán, s bár a vállalkozások
egy része már megtette az elsô lépé-
seket az ágazatok közötti együttmû-
ködések irányába, egy hatékonyan

Pázmánd – szemelvények a falukutatás eredményeibôl
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mûködô struktúra kiépítése még várat
magára. 

Kérdés: miként tudnánk összefo-
gással kialakítani egy olyan jól
mûködô rendszert, amiben a helyi
termelôk, vállalkozások együttmû-
ködése segítené Pázmánd idegen-
forgalmának fejlesztését és a tele-
pülés bekapcsolódását a Velencei-
tó turizmusába?

Pázmánd mentális térképe

A mentális térkép a minket körülvevô
világról alkotott kép, ahogy az adott
személy látja. Tükrözôdik rajta a vizs-
gált személyek látásmódja, véleménye,
így természetesen szubjektív. A faluku-
tatók vizsgálták, hogy mennyire tartják
Pázmándot az itt lakók végleges ottho-
nuknak, melyek a kedvelt és hol van-
nak kedvezôtlen adottságú helyek, mi-
ben más Pázmánd, mint a többi falu a
megkérdezettek véleménye szerint. Az
eredmények azt mutatják, hogy a falu a

közhangulatban pozitív megítélésû, hi-
szen a maradni akarók jelentôs több-
ségben vannak az elköltözni vágyók-
hoz képest (82% a 16,5%-kal szemben).
Ugyanakkor érdekes, hogy aki menni
akar, azt mivel indokolta. A két legje-
lentôsebb elköltözési szempont a mun-
kahiány és az emberek mentalitása
volt. Arra a kérdésre, hogy miben más
Pázmánd, mint a többi falu, pozitív és
negatív válaszok egyaránt születtek, de
fontos kiemelni, hogy a válaszadók há-
romnegyede a falu erôsségének a kö-
zösségi összetartozást nevezte meg! A
pozitív válaszokat adók szerint az itt
élôk barátságosak, kedvesek és
segítôkészek. A tôsgyökeres pázmán-
diak szorgalmasak, nem riadnak vissza
a nehéz fizikai munkától, s ez teszi
ôket tisztességessé. Az itteniek tiszte-
lik és ápolják a hagyományaikat, ami
csak tovább erôsíti az összetartozást. A
negatív válaszok érdekessége, hogy a
megkérdezettek Pázmándot nem egy
másik faluhoz viszonyítva ítélték meg
negatívan, hanem a korábbi Páz-

mándhoz képest. Ezek szerint a közös-
ség régen összetartóbb volt, ma több a
széthúzás. Egyesek a tôsgyökeres
pázmándiakat a beköltözôkkel szem-
ben zárkózottnak és elutasítónak lát-
ják, de egymással is sok a vitájuk. Kifo-
gás volt még, hogy a beköltözôk nem
tudnak, vagy nem is akarnak beillesz-
kedni, a bevándorlók megkavarják az
ôslakosok idilli helyzetét. A válaszok
tehát sokszínûek, a kutatók szerint az
igazán érdekes az, hogy a negatívan
vélekedôk szerint a hiba mindig a má-
sik csoportban keresendô.

Kérdés: valóban komoly ellentét
lenne a tôsgyökeres pázmándiak
és a beköltözôk között? Mit kelle-
ne tennünk, hogy a csendesebb
többség, a közel 75% véleménye
legyen az igazi közösségformáló
erô? Akik abban látják Pázmánd
különlegességét, hogy összetartó,
kedves, segítôkész emberek lak-
ják, s ez a legfôbb oka annak,
hogy jó itt élni… 

Sajnos nem sûrûn kapunk olva-
sói véleményt, de az elmúlt he-
tekben kettô is érkezett abban a
bizonyos „gyüttment” témában.
Az egyiket Lazarovics János írta,
aki pázmándi születésû, a mási-
kat Várady Lajosné, aki nemrégi-
ben költözött a faluba. 

Lazarovics János részt vett a
Pázmándról készült falukutató köte-
tet bemutató május 9-ei beszélgeté-
sen, s az ott elhangzottak miatt fo-
gott tollat. Mint írja: „…május 12-én
töltöttem be a 62. évemet, s a szüle-
tésnapomon elgondolkodtam az eltelt
hat évtizeden, ami Pázmándhoz köt,
hiszen itt is születtem, s itt élek ma is.
Lehet vitatkozni, hogy ki a pázmándi
és ki nem, de nincs sok értelme. A
könyvbemutató és utána a filmvetítés
is nagyon elgondolkodtató, sôt,
mondhatom felemelô volt, büszke
pázmándinak éreztem magam, min-
denkinek ajánlom, hogy nézze meg a
filmet az MTV 1 mûsorán, mert ilyen

minôségû kordokumentum még nem
készült a falunkról. Érdemes elgon-
dolkodni mind a kötet eredményein,
mind pedig a filmben látottakon, s
azoknak, akiknek ingük, vegyék ma-
gukra miben is hibáztak. Nagyon el-
szomorított, sôt megdöbbentett egy-
két dolog, az én véleményem szerint a
mi falunk nem ilyen sötét és dacos,
mint azt bizonyos történések sugall-
ják. Hiszem, hogy nem a falu ilyen,
csupán néhány „szószóló” önös érde-
kei bomlasztják a közösséget, s bí-
zom benne, hogy a közösség lassan
kiveti majd magából azokat, akik
nem a falu érdekeit nézik, hanem a
saját anyagi boldogulásuknak rende-
lik alá a jövônket.”
Várady Lajosné az újságban olvasott
elôször a „gyüttmentezésrôl”, s a
szerkesztôségen kérte számon ezt a
megfogalmazást: „Eddig én úgy gon-
doltam, éreztem, hogy Pázmánd egy
szerethetô szép kis község. Az embe-
rek kedvesek, befogadóak, nem is ju-
tott volna eszembe, hogy ezzel a
„gyüttmentek” megnevezéssel va-
gyunk illetve. Az én szeretett kis szat-

mári szülôfalumban minden új la-
kost beköltözöttnek neveztek, és ked-
vesen, szeretettel fogadtak. Higgyék
él, mindig az idegenek vannak nehe-
zebb helyzetben, nem az ôslakosok.
Semmit el nem vennénk, nem rom-
bolnánk a hagyományaikból, inkább
szépségesnek, csodálnivalónak talál-
juk, és igen nagy a boldogságom, mi-
kor az itteni népszokások találkoz-
nak a szülôfalumban élô hagyomá-
nyokkal.”
Mindkét levél ôszinte, a falut szeretô
vélemény, s ha jól meggondoljuk,
ôslakos és beköltözô ugyanazt
mondja: Pázmánd egy szerethetô,
befogadó, barátságos közösség,
ahol segítik egymást az emberek. Az
új nem is érzékeli, hogy van elutasí-
tó vélemény is, s az egész falu nevé-
ben kéri ki magának a „gyüttment”
kifejezést. S ez jó, tökéletesen igaza
van, ne is használjuk többet, vagy ha
mégis, akkor csak azon az összetar-
tozást is kifejezô módon, ahogyan itt
minden pázmándinak van valami-
lyen, néha kicsit csípôs beceneve,
amivel bántani senki nem akar…

Postaládánkból
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A húsvétot követô ötvenedik
nap, pünkösd ünnepe. Ekkor hi-
tünk szerint a feltámadt Krisztus
által megígért vigasztaló Szentlé-
lek leszállt az apostolokra és
Szûz Máriára lángnyelvek formá-
jában. Igen gazdag néphagyo-
mány fûzôdik pünkösd ünnepé-
hez is. Erdélyben a hesspávázás
máig fennmaradt szokás. Felsô
tagozatos gyerekek választanak
királyt, királynét, nyoszolyólá-
nyokat és királyleányt, akik kima-
radtak, azok lettek a zászlóvivôk.
Reggeli órákban indulnak és vé-
gigjárják énekelve az egész falut.
Ehhez a naphoz tartozik idôjós-
lás is: ha pünkösdkor esik az esô,
akkor jó termést remélhettek a
gazdák. 
Csíksomlyón, pünkösdszombat-
ján tartják a búcsút, melyet a
kegytemplomban virrasztás kö-
vet. Pünkösdvasárnap hajnalban
a Jézus-hágón indulnak fel a hí-
vôk a Kis-Somlyó tetejére, hogy a
felkelô napban megpillanthassák
a Szentlelket. 
Pünkösd utáni nagy ünnep Úr-
napja, amelyen az Oltáriszentsé-
get ünnepeljük körmenet kereté-
ben. Virágokból, zöldágakból sát-
rakat építenek, s a menet énekel-
ve, imádkozva kíséri az Oltári-
szentséget a feldíszített oltárok-
hoz. Tiszteletére a kislányok virá-
got hintenek, helyenként teljes
virágszônyeget raknak ki a szí-
nes szirmokból.

Egyházi hírek
Miserend: Június hó – 11 óra

Egyházi programok júniusban: 

2014. június 8. Pünkösdvasárnap  – Keresztutat járunk fent a
Kálvárián reggel 8 órakor. Találkozás az elsô állomásnál a Kossuth ut-
ca végénél 7:45 órakor. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdôdik. A
hagyományos Pünkösdi falukerülô túrán az Egyház is egy állomás
lesz.
2014. június 15-én vasárnap 10 órától Sipos Gyula – Szeretetföldje
katolikus keresztény közösség vezetôje- elôadást tart Isten szerete-
te gyógyít címmel.  
2014. június 22. – Úrnapja – a szentmise 11 órakor kezdôdik Kele-
men Ervin atyával. A szentmise után körmenet lesz a Vadász utca és a
Tûzoltószertár között.  
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Délelôtt fél 10 körül érkezett meg
Andi bohóc, aki rövid bevezetô
mûsorával rögtön magával ragad-
ta a gyerekeket, majd mindenki-

nek meghajtogatta kedvenc lufi
állatkáját. A várakozás sem telt
unalmasan, minden csoport ka-
pott ajándékba három-három ug-

Május16-án pénteken került
megrendezésre a Gyermek-
nap az óvodában, és az eddi-
gi évekhez hasonlóan min-
den szervezkedô felnôtt iz-
gatottan várta, hogy ragyog-
nak-e majd az örömtôl a
gyermek arcocskák. Nehe-
zen indult a nap, hiszen a ki-
számíthatatlan, viharos idô
miatt a gyerekek bánatára
elmaradt a szokásos lovas
kocsikázás Imre bácsival és
Csöpivel, és nem tudtuk át-
adni a szülôi munkaközös-
ség ajándékát, az udvari fé-
szekhintát sem, de azért így
is sok meglepetésben volt
részük az óvodásoknak és a
Dumbó családi napközi ap-
róságainak. 

Gyermeknap a Pitypang Óvodában
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ráló labdát, amit azonnal ki is pró-
bálhattak. Kerkuska Imre és fele-
sége Heni, a gárdonyi Centrum
fagyizó tulajdonosai ebben az év-
ben is nagyon finom eper és vaní-
lia fagyival örvendeztették meg a
gyerekeket, akik hálából gondos-
kodtak róla, hogy a fagyis edény
üresen térjen vissza Gárdonyba. 
A délutáni alvás a szokásosnál
rövidebb volt, hisz idôben kellett
érkezni a mûvelôdési házban
kezdôdô bábelôadásra. A gyere-
kek régi ismerôse Papp Ágnes
bábmûvész Kormos Kata meséjét
adta elô, a gyerekek és szüleik
nagy megelégedésére.

A bábelôadás után a Pázmándi
Táncház tagjai táncoltatták meg
a résztvevôket, a zenét ezúttal is
Kalász Máténak és zenekarának
köszönhettük. A Levendula Ját-
szóház és Alkotómûhely a lovag-
várak világát varázsolta a
mûvelôdési ház falai közé, ahol a
gyerekek többek között legyôz-
hették a sárkányt, kipróbálhatták
a kardforgatást, falovon ülve a
dárda használatot, a lányok pe-
dig beöltözhettek a lovagvárak
úrnôjének. Akinek kedve volt, ki-
próbálhatta az udvaron várakozó
rendôrautót is vagy megleshette
a mûvelôdés ház kis tavának
aranyhalait. 
Az egyes programok között min-
denki megtömhette a pocakját a
szülôk által készített ízes pala-
csintákkal is. Köszönjük minden-
kinek, aki segített megvalósítani
ezt a mozgalmas napot, sok örö-
met szereztek vele az óvodások-
nak és családjuknak is!

Domak Zsuzsa óvónéni



10 Eseményeink

Ovisok a könyvtárban
A Pitypang Óvoda nagycsoportosai Gyermeknap elôtt látoga-
tást tettek Pázmánd könyvtárában. Könyvtárosunk, Kemény
Botond segített tájékozódni az érdeklôdô gyerekeknek, akik
nagyon jól érezték magukat, így remélhetôleg iskolásként is
gyakran visszatérnek majd. A szándék már most is megmutat-
kozott, hiszen valamennyien beiratkoztak és két-két könyvet
is kikölcsönöztek. 
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Az esemény a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósult meg, a
székesfehérvári Szabad Színház és
Pázmánd Önkormányzatának
együttmûködése révén.  A székesfe-
hérvári Szabad Színház pályázatá-
ban azt vállalta, hogy színházi elô-
adásokat visz azokra a környékbeli
településekre, ahol nincs színház,
és akikkel már korábban is volt kul-

turális kapcsolata a társulatnak.
Pázmánd elsôként csatlakozott a
kezdeményezéshez, így most a
nyertes NKA pályázat révén ingye-
nesen láthatták a pázmándi óvodá-
sok és kisiskolások a Vitéz László
bábelôadást.
Fekete Dávid bábszínész, több Sza-
bad Színházas produkció fôszerep-
lôje, Vitéz László történetét ezúttal
oly módon keltette életre, hogy az
amellett, hogy  méltó volt Kemény
Henrik emlékéhez, igazán maradan-
dó élményt nyújtott gyermekeink
számára is.

Vitéz László bábelôadás 
a Hét Forrás Mûvelôdési Házban

Május 23-án Pázmándon, a Hét Forrás Mûvelôdési Házban, Ke-
mény Henrik Vitéz Lászlója a legendás „Szervusztok, pajtikák”
szavakkal köszöntötte a gyerekeket, akiknek különleges aján-
dék volt ez az elôadás a Gyermeknapon.

Pázmánd is csatlakozott a „Szû-
rés éjszakája” elnevezésû orszá-
gos kezdeményezéshez április
25-én megrendezett Egészség-
napjával, ahol komplex egész-
ségügyi állapotfelmérést, vérnyo-
más-, vércukor- és koleszterin-
szint mérést végeztek, de
lehetôség nyílt hallásszûrésre, il-
letve krónikus obstruktív tüdô-
betegség és légzésfunkciókat
vizsgáló COPD-s szûrésre is. A
vizsgálatokon való részvétel mel-
lett úgynevezett életmentô kár-
tyát is igényelhettek az érdek-

lôdôk. A kártya alapötlete az a bi-
zonyos I.C.E. (In Case of
Emergency) kód, amirôl nemrégi-
ben már írtunk, amikor az
okostelefonokon használható
egészségügyi alkalmazásokat
mutattuk be. A magunknál hor-
dott kártyán fontos egészségügyi
információk, és a baj esetén
értesítendô személyek elérhetô-
ségei szerepelnek. Kettôs szere-
pet tölt be, tartalmazza az esetle-
ges betegségeket, allergiát,
gyógyszerérzékenységet, más-
részt a baleset vagy rosszullét

esetén értesítendô személyek ne-
vét és telefonszámát. A Szûrés Éj-
szakáját követô „Szûrési Staféta”
elnevezésû országos, egész évre
szóló programsorozat arra ösz-
tönzi a nôket, hogy éljenek
egészségesen, rendszeresen vé-
gezzenek önvizsgálatot és meg-
hívásuk esetén vegyenek részt a
térítésmentes emlôszûrésen. 

Egészségnap Pázmándon
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Pázmándon a borbély Horváth
család múltját ketten ôrzik. A két
fiú, József, akinek segítségével a
fotóhoz sikerült hozzájutnunk, és
az 56 éves Imre, aki riportunkban
a mesélô és a mindenre emlékezô
szerepét vállalta. 
– Apánk már fodrász volt, nagy-
apánk még igazi, régi vágású bor-
bély. Az ô üzletében még forgó-
szék volt és pamacs, lavór és ki-
hajtható angol penge, üvegnyéllel.
Ma már aranyárban lenne az érté-
ke. Szerencsére van még egy ha-
sonló darab, de az már „csak”
csontnyelû. Oda is adom magá-
nak, vigye a tájházba, oda való,
ritka emléke lehet a falunak – kez-
di a történetet Imre. 
– Különös hangulatú volt ez a bor-
bély üzlet. Kisgyermekkori emlé-
keim vannak, de azt nem felejtem,
hogy ott a parasztok szivaroztak
vagy szipkáztak, és be nem állt a
szájuk. Nyitás elôtt nagyapám jár-
ta a falut, és aki kérte, annak
megberetválta a szakállát, esetleg
hajat is vágott. Kukoricáért nyírt
és talán tyúkért borotvált? Lehet,

hogy fordítva, de nem is ez a lé-
nyeg. Pénz nem nagyon mozgott,
hiszen a kuncsaftok többnyire ter-
ménnyel fizettek. Rémlik egy kü-
lönleges fodrásztükör is, lábtartó-

val, arra tették a lábukat a vendé-
gek. Ezt édesanyám már a tájház-
nak ajándékozta korábban, nem

is tudom, ott van-e még? 
S miközben merengve gondolko-
dik Imre a múlton, némi keresgé-

lés után további régi fotók is az
asztalra kerülnek. Azután elôkerül
a családi kincs is, a borotva-pa-
macs és a pengekés. Egy kis tük-
röt is rejt a fiók, Imre nem rest, és
azonnal megmutatja, hogyan is
használták régen ezt a szerszá-
mot. Ügyesen forgatja, hiszen már
fiatalemberként neki is volt ilyen.
Kis szünet után folytatja.
– A nagy nyüzsgés szombaton
volt. A falusiak ritkán mentek hét-
köznap fodrászhoz, mert egész
nap dolgoztak. Fodrászt mondok,
mert késôbb már apám is beke-
rült a boltba és együtt dolgozott a
két öreg. Nagyapa pamacsolt,
apám borotvált. Volt olyan nap,
hogy a mise elôtt harminc férfit is
simára kellett ápolni, a templom-
ba nem mehettek borostásan. Na-

Pamacs és borotva a múltból
Egy nemrégiben a kezünkbe akadt megkopott fotó nyomába
eredve, a régi, lassan feledésbe merülô mesterségeket bemu-
tató sorozatunkban Pázmánd egykori borbélymûhelyét és az
apáról fiúra szálló borbélymesterséget igyekszünk megidéz-
ni. Falunk valamikori borbélyainak történetét most a fiú és
unoka, Imre segítségével keltjük életre.
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gyon nagy volt a forgalom, ezért
már reggel hatkor kinyitottak. Ek-
kor 1960-at írtunk, és a fizetség 3
forint volt. Persze akadt, aki most
is malacban, gabonában, borban
rótta le az adósságát, amely néha
összegyûlt. Az emberek itt így él-
tek, cserekereskedelem zajlott,
csencsélték egymás között, ami-
jük volt. Esetenként 5-6 üveg bor
is elôkerült. Akkoriban ez volt a

bormustra ôse. Megmondom ma-
gának, nagyon tetszett nekem ez
a foglalkozás. Apám, amikor már
sok évet lehúzott, szerzett nekem
egy kis üzletet, és ezeket a szava-
kat intézte hozzám: „csináld to-
vább, fiam, ne szûnjön meg ez a
nemes családi hagyomány! Legyél
nôi-férfi fodrász!” 
Ma már azonban ismert, hogy se
Imre, se József nem folytatta a
mesterséget. Imre, akinek meg-
adatott volna a lehetôség, végül
más irányt vett, s autószerelô lett.
A fodrászüzlet rolóját valójában ô
húzta le örökre. S ezzel Pázmán-
don megszûnt a hagyományos
hajvágási és borotválkozási lehe-
tôség. Igaz, van a falunak több
fodrásza is, de azok már egészen
más profilú üzletek. A múltat
semmilyen formában nem hozzák
vissza. Az eszközök modernek, a
mesterség mára szakma lett. 
Azt mondják, egy kép többet
mond ezer szónál. Meséljenek hát
tovább a képek…

kép és szöveg E.Várkonyi Péter 

Magyar Hôsök
Emléknapja Pázmándon
Az I. világháború katonaáldozatainak emlékét megörökítô
ünnep hazánkban a Magyar Hôsök Emléknapja. Idén nyáron
100 éve lesz, hogy 1914-ben kitört a Nagy Háború, amelyben
Pázmánd – a legtöbb magyar településhez hasonlóan – óriási
vérveszteségeket szenvedett. 

A Magyar Hôsök Emléknapját minden év májusának utolsó vasár-
napján tartják Magyarországon. Az ünnep eredete az 1917. évi VIII.
törvényre vezethetô vissza, amely arra kötelezett minden községet,
hogy méltó emléket állítson elesett hôseinek. A jogszabály kimondta,
hogy megfelelô módon kifejezésre kell juttatni és az utókor számára
meg kell örökíteni nemzetünk hôsi halottainak kegyeletteljes
tiszteletét. A szocialista Magyarországon e napot nem ünnepelték. A
Magyar Köztársaság Országgyûlése a magyar nemzet soha el nem
múló hálája jeléül, a ma élô és a jövô nemzedékek okulására, a hôsök
dicsôségére a 2001. évi LXIII. törvény alapján minden esztendô május
hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hôsök Emlékünnepévé nyil-
vánította. Pázmándon is megtalálható az I. világháború áldozatainak
emlékét ôrzô korabeli emlékmû, ahol évrôl évre elhelyezhetjük az
emlékezés virágait, de emellett a Történelmi Emlékparkban megtar-
tott, immár hagyományosnak is mondható hivatalos ünnepség adott
méltó keretet május 25-én a hôsi halottak elôtti tisztelgésnek.  

Szerzô: Pázmánd Sajtó - Éger László
Fotók: Sárvári Zsuzsanna
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Egészségünket, belsô egyen-
súlyunkat úgy ôrizhetjük
meg, hogy ahol csak lehetsé-
ges, a minket befolyásoló
külsô tényezôket ellenôrzé-
sünk alá vonjuk. Legyen szó
akár arról, hogy esôkabátot
veszünk egy esôs napon, akár
arról, hogy távol tartjuk ma-
gunktól és gyerekeinktôl a
média (az internet, tévé, rádió,
sajtó, számítógépes szoftve-
rek) kedvezôtlen hatásait.

A médiatudatosság azt jelenti,
tudatában vagyok, milyen hatás-
sal van rám az az eszköz, amit
használok (pl. a tévé, a számító-
gép, az internet), és tudatosan
korlátozom annak negatív hatá-
sait. Mert akkor élek okosan, ha
az életem jobbítására használom
ezeket az elektronikus eszközö-
ket, s nem hagyom, hogy a mo-
biltelefon, a tévé vagy az internet
uralkodjon felettem.
Ma már tapasztalati tény, hogy
azok a tartalmak, amelyeket fil-
mek és játékok formájában elfo-
gyasztunk, meghatározzák gon-
dolkodásunkat. Ezért veszélyes,
hogy nagyon sok film, rajzfilm
vagy játék forgatókönyve erôszak-
ra, hatalomvágyra, ítélkezésre,
rossz kapcsolati mintákra nevel.
Természetesen kiválogathatjuk
azokat, amelyek pozitív hatással
vannak ránk! De a válogatás gon-
dos mérlegelést igényel, hiszen a
hivatalos besorolás nem mindig
kielégítô. Külön figyelmet érde-
melnek a reklámfilmek, amelye-
ket nem minôsítenek, nem látnak
el korhatáros karikákkal, láthatja
bárki, bárhol, bárbármilyen nap-
szakban, korra való tekintet nél-
kül. A reklámok az emberek tel-
jes „médiatudatlanságát” kihasz-
nálva rávesznek arra, hogy állan-
dóan a vásárlás és fogyasztás
után vágyakozzunk.
Kevésbé köztudott, hogy nem
csak a tartalmak formálnak min-
ket, hanem a kommunikációs

eszközök is, amelyeket haszná-
lunk. Marshall McLuhan, 20. szá-
zadi kanadai filozófus a televízió
elterjedésének korában figyelt föl
arra, hogy a különbözô médiu-
mok (írásbeliség, nyomtatott
könyv, televízió, számítógép) át-
formálták idegrendszerünket, s
ezzel azt is, hogyan értelmezzük
a világot, hogyan viselkedünk.
„Miközben alakítjuk eszközein-
ket, azok is formálnak bennün-
ket.” – írta McLuhan. A kanadai
tudós meghatározása szerint a

médium felerôsít vagy meg-
erôsít egy szervet, érzetet, funk-
ciót. Például ahogyan a könyv a
szem, úgy a számítógép a köz-
ponti idegrendszer kiterjesztése.
Végsô soron maga a médium
többet változtat az emberi gon-
dolkodás módján, mint a tarta-
lom, amit közvetít! McLuhan hí-
res volt érzékletes összefoglalói-
ról, fenti gondolatait így sum-
mázta: „Bármely médium tartal-
ma vagy üzenete csak annyira
fontos, mint a felirat egy atom-
bomba csomagolásán.”
McLuhan 1980 körül úgy gondol-
ta, hogy az elektronika korát,
amely az összes érzékszerven túl
már a központi idegrendszert is

próbára teszi, a szoftverek kora
fogja fölváltani. És úgy tûnik, iga-
za volt, hiszen manapság legin-
kább az internet és a különbözô
szoftverek, alkalmazások hasz-
nálata határozza meg a gondol-
kodásmódunkat: agyunkon ren-
geteg virtuális információt ára-
moltatunk át, miközben hajla-
mossá válunk kizárólagosnak te-
kinteni a számítógép kétértékû
logikáját, így belsô és külsô vilá-
gunkat is leegyszerûsítve látjuk,
mintha minden nullákból és

egyekbôl állna. Az igenre-nemre,
tetszésre-nemtetszésre egysze-
rûsödött gondolkodásunk termé-
szetesen elégtelen eszköz ahhoz,
hogy vele a minket ért sok-sok
tapasztalatot és információt fel-
dolgozzunk. Agyunk így renge-
teg megemésztetlen tapasztala-
tot halmoz fel, amelyekrôl akár
nincs is tudomásunk, ez pedig
testi- és lelki betegségtüneteket
idézhet elô.
Az utóbbi években egyre több
szakember mutat rá arra, hogy a
médiumok túlzott használata ir-
racionálisan erôs félelmeket kelt,
szorongó és agresszív emberek
milliárdjait termelve ki ezáltal.
Melegen ajánlják a médiaböjtöt:

Tévézz, netezz, de csak tudatosan!
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ha valaki szorongást, félelmeket,
lehangoltságot tapasztal magán
vagy régóta fennálló betegsége
van, tíz napig ne használjon sem-
milyen „modern” kommunikációs
eszközt (mobiltelefon, tévé,
internet, számítógép, rádió, újsá-
gok), majd kizárólag a munkájá-
hoz szükséges mértékben térjen
vissza a használatukhoz.
Nézzük csak a Facebook példáját
arra, mennyire nem vagyunk tu-
datában annak, miként formálják
át eszközeink a viselkedésünket.
Ezzel a példával nem leszólni
akarom azokat, akik kedvelik a
Facebookot, hanem arra szeret-
nék rámutatni: rajtunk múlik,
hogy ezeket az eszközöket ész-
revétlen önpusztításra vagy éle-
tünk megkönnyítésére használ-
juk. Ragadjuk ki a Facebookról
csak a „like” funkciót. A „tetszik”
gomb ártalmatlan eszköznek
tûnhet, amivel „lájkolhatjuk”
unokatesónk fényképeit. Ez nyil-
ván jólesik neki, de milyen hatás-
sal van ránk? Rászoktat arra,
hogy bárki és bármi fölött ítél-
kezzünk egyetlen kattintással,
ráadásul csupán virtuális identi-
tásunkat kockára téve. Holott a
„lájkolgatók” többsége fejbôl tud-
ná idézni Máté Evangéliumát: „Ne
ítéljetek, hogy el ne ítéltessetek!” 

Távol áll tôlem, hogy szálkát ke-
ressek mások szemében vagy ta-
nácsokat osztogassak. Egyszerû-
en eszembe jutott, hogy érdemes
elgondolkodnunk, tapasztalatot
szereznünk arról, vajon saját mé-
diahasználati szokásaink eléggé
tudatosak-e és jobbá teszik-e éle-
tünket? Hogyan, mennyit nézzük
a tévét, mire használjuk az inter-
netet, a számítógépet? Hogyan

formáltak át ezek az elmúlt évek-
ben? Uralkodnak-e az életünkön?
A netes felületeken keresztül má-
sok mondják-e meg, hogyan
érezzük magunkat, hogyan tölt-
sük az idônket, hogyan viselked-
jünk a családunkkal? Vagy képe-
sek vagyunk-e 20 perc alatt le-
tudni az összes e-mailt anélkül,
hogy fölöslegesen szennyeznénk
a tudatunkat az elénk kerülô
netes szeméttel? És a gyermeke-
ink netfüggôk-e? Eltereli-e a csa-
lád figyelmét a médiából szerzett
információ megvitatása a valódi
élményektôl? És még rengeteg
kérdést sorolhatnék.
A hangsúly a tudatosságon van.
Nyilvánvaló, hogy a 20. századig
hátrányban volt az, aki írástudat-
lan volt, a 21. században már az
van hátrányban, aki médiatudat-
lan. Az elektronikus eszközök
csodálatos lehetôséget jelente-
nek a tanulásban, információ-
szerzésben, ha jól használjuk
ôket. Mit veszíthetünk, ha munka
után olykor lekapcsoljuk a számí-
tógépet és nem kapcsoljuk be a
tévét? És mit nyerhetünk? Ezt ki-
ki próbálja ki saját maga!

dr. Szilágyi-Nagy Ildikó

A nyugati világ a saját elektronikus szemetét (használt számítógépek,
mobilok) már nem tudja földolgozni, ezért afrikai államokba exportál-
ja a hulladékot. Ghánában például nagy kiterjedésû számítógép- és
monitorroncs sivatagok vannak. A helyi lakosok felgyújtják a szeme-
tet, hogy színesfémhez jussanak. A felszabaduló toxikus füst nem
csak ôket mérgezi meg. Útja jól követhetô Európába is. 
Ön hány számítógépet és mobiltelefont használt el máig? Mit csinált
a fölöslegessé vált tárgyakkal?
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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.

1037 Budapest, Királylaki út 46.

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

a Polgármesteri Hivatal udvarán
elhelyezett postaládába várjuk.

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

Anyakönyvi hírek

Tombol a tavasz, s szerencsé-
re sorra érkeznek az újszülöt-
tek, a legutóbbi megjelené-
sünk óta eltelt egy hónap alatt
négy kisbabával is gazdago-
dott Pázmánd. Az újszülöttek:
Besser Hanna, aki 2014. áp-
rilis 13-án látta meg a napvilá-
got, édesanyja Kratancsik
Viktória. Az egyetlen kisfiú a
sorban Szikszai Máté, aki
2014. május 8-án született, az
ô édesanyja Rácz Tímea. A
hónap közepén, 2014. május
16-án érkezett közénk 
Kovács Nóra, édesanyja 
Gulyás Nikoletta. S végül,
még éppen a lap nyomdába
kerülése elôtt, 2014. május
25-én megszületett Gránitz
Lujza is, akinek édesanyja ne-
ve Horváth Anita. 
Minden kisbabának és családja-
iknak nagyon jó egészséget,
sok örömet és boldogságot, és
nem utolsó sorban felhôtlenül
szép nyarat kívánunk! 

BABAMASSZÁZS TANFOLYAM INDUL SZÜLÕKNEK
2014. MÁJUS 27-ÉN, KEDDEN 9.30 órai kezdettel

PÁZMÁNDON, A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN.

A TANFOLYAM 5 FOGLALKOZÁSBÓL ÁLL, AHOL A SZÜLÕK 

ELSAJÁTÍTHATJÁK A BABAMASSZÁZS FOGÁSAIT.

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK ÉS 

JELENTKEZÉS: 

HERCZEG ANNA CSECSEMÕ-

MASSZÁZS OKTATÓNÁL, 

vedono@pazmand.hu 

A RÉSZVÉTEL INGYENES!

Értesítjük a Tisztelt Kutyatartókat,
hogy 2014-ben a kutyák veszett-
ség elleni kötelezô összeveze-
tett oltása Pázmándon az alábbi
idôpontokban és helyen történik:

2014. május 28-án (szerdán) 16.30 – 18.30 óráig
Dr. Farsang Zoltán állatorvos

Második oltás idôpontja:
2014. június 04-én (szerdán) 16:30 – 18:30 óráig

Dr. Kutasi Péter állatorvos
Helye: Pázmándi Önkormányzati Hivatal Béke utcai parkolója!

Kérjük az ebtartó gazdákat, hogy minden 3 hónapos életkort betöltött
ebet – szájkosárral ellátva, az ebet lefogni tudó személy bizto-
sításával – a megadott idôpontban szíveskedjenek elôvezetni. Hivat-
kozva a 147/2004.(X.1.) FVM rendelet 5.§ (3) bekezdésében foglaltak-
ra kizárólag már chippel rendelkezô ebeket oltunk, a chipek meglétét
az oltás elôtt ellenôrizni fogjuk. A veszettség elleni oltás kötelezô, el-
mulasztása szabálysértési eljárást von maga után. Az oltási könyvet fel-
tétlenül hozzák magukkal! 

A védôoltás ára: 3.500,- Ft és a féregtelenítô tabletta ára: 10 testtömeg
kilogrammonként 100,- Ft.

Így: 10 kg súlyig: 3.600,- Ft
10 – 20 kg között: 3.700,- Ft
20 – 30 kg között: 3.800,- Ft
30 kg súly felett: 3.900,- Ft

Külön felhívjuk a figyelmet, hogy ne hozza el a tömegoltásra kutyáját
az, akinek az állata beteg, illetve betegségre utaló tünetei vannak, vagy
két héten belül embert harapott meg.

Dr.Farsang Zoltán
állatorvos

KUTYAOLTÁS!

Pázmándi
h í r v i v ô


