
Mit tanuljunk?

Bár a jó pap is holtig tanul, ha egy
újság a tanulásról, vagy éppenség-
gel egy ösztöndíjpályázatról közöl
cikket, akkor óhatatlanul a fiatalok-
ra gondol.
Na, de mit tanuljon a gyerekünk itt
és most, amikor mindenhonnan azt
halljuk, hogy az idén vagy jövôre is-
kolába járó ifjak egy-két évtized
múlva olyan munkát fognak végez-
ni, ami ma még nem is létezik?
Nos, elôször is tanuljon meg tanulni,
hisz a holnap vagy holnapután
megszületô új álláshelyeket azok
fogják betölteni, akik holnap vagy
holnapután a leggyorsabban elsajá-
títják az új szakmák csínját-bínját.
Az új ismereteket ma már nem a
tankönyvekben, lexikonokban,
könyvtárakban találjuk meg, ha-
nem a világhálón, igaz, a hiteles is-
mereteket csak az leli meg, aki meg-
tanul keresni.
A netes keresés képességével talán
csak az alkalmazkodó képesség ve-
tekszik, a tanulás, az alkalmazko-
dás és a keresés az, amiben a
következô generációnak jártasságot
kell szereznie.
Talán csak egy dolog nem változott
az elmúlt száz vagy ezer évben: iga-
zából ma is csak a tudásért érdemes
élni, és az életért kell tanulni.
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Mindenszentekkor és halottak napján kivisszük a kegyelet virágait a
temetôbe, rendbe hozzuk szeretteink nyughelyét, gyertyát gyújtunk az el-
hunytak lelki üdvéért.
– A temetôi gyertyagyújtás az elsô világháború idôszakában terjedt el, a
távolban elesett rokonokra való emlékezésként. Az „örök világosság fé-
nyeskedjék nekik” gondolat jegyében az amúgy is nagyon sötét november-
ben a fény és sötétség ellentéte gyakran kerül elô szimbolikusan. Otthon
az emberek általában annyi gyertyát gyújtottak, ahány elhunytra emlé-
keztek, majd addig imádkoztak, amíg a gyertyák csonkig égtek. A
temetôbe járás gyakran sokáig elhúzódott, mert némely helyeken azt tar-
tották, hogy elhunyt rokonaikat azon az estén megláthatják – tudtuk meg
Kôszegi Gábor néprajzkutatótól.
S ha ma már nem is hisszük, hogy az ünnepnapok estéjén a sírok között
megjelennek eltávozott szeretteink, a hosszabb temetôi nyitva tartás, a
semmihez nem hasonlító hangulat, az ezernyi mécses és gyertya fénye a
lelkünkig hatol, s ha nem is látjuk, érezzük a jelenlétüket.

A kegyelet ünnepnapjai

Pázmándi
h í r v i v ô
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Nehéz lenne a jövôre nézve meg-
határozóbb eseményt megnevez-
ni az idei októberben, mint a
helyhatósági választást. Október
12-én – többezer hazai település-
hez hasonlóan – Pázmánd lakos-
sága is döntött a következô öt
évrôl, arról, hogy kikre bízza 
a falu irányítását, kiket választ
elöljáróinak. 
A választás rendkívüli kontroll
mellett zajlott, minden jelölt de-
legált megfigyelôt a szavazat-
számláló bizottságokba, ahol

nem minden feszültségtôl mente-
sen, de igen korrekten tudtak
együtt dolgozni a különbözô ol-
dalak képviselôi. A meglehetôsen
népes csapatok tisztességgel el
is végezték a vállalt feladatot; éj-
féltájra megszületett a szavaza-
tok összegzése, kialakult a vég-
eredmény.
A választás – mint Pázmándon
az elmúlt évtizedekben mindig –
rendkívüli esemény nélkül zaj-
lott, szabálytalanság nem tör-
tént, olyan mozzanat pedig vég-
képp nem, ami döntôen befolyá-
solta volna a testület összetétel-
ét, vagy a polgármester kilétét.
Az internetes fórumokon persze
mindig felbukkanak negatív vé-

lemények, azoknak, akik másra
számítottak, nem könnyû elfo-
gadniuk a számukra fájdalmas
eredményt. Ám talán az is a
pázmándi lebonyolítás tisztasá-
gát igazolja, hogy ezúttal min-
den oldalon túlsúlyba került a jó-
zan hangvétel, az eredménybe
történô belenyugvás, aminek
végsô konklúziója egyfajta vára-
kozás: majd meglátjuk miképp
fog együtt dolgozni a testület-
ben a polgármester választás
gyôztese és vesztese, vagy a fa-
lut korábban két évtizeden ke-
resztül irányító régi, illetve az
azt négy éve vezetô új polgár-
mester. Minden esetre úgy tûnik,
hogy Pázmánd (amelynek lakos-

Pázmánd választott
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sága az országosnál jóval maga-
sabb részvételi arányban élt sza-
vazati jogával) a testületben ki-
alakult arányokkal is a párbe-
szédre, a falak lebontására, az
árkok betemetésére szavazott, a
különbözô oldalak képviselôi pe-
dig arra esküdtek föl október 24-
én, hogy együtt szolgálják vala-
mennyi Pázmándon élô ember
boldogulását.

Pázmánd két választókörzetében ösz-
szesen 1719 választásra jogosult pol-
gár szerepelt a választói névjegyzék-
ben, ebbôl 1184 fô, azaz 68,88% élt
is a szavazati jogával. Az urnákba
valamennyi szavazó bedobta a szava-
zócédulákat, igaz volt köztük kis
számban érvénytelen szavazat is, szám szerint a polgár-
mesterre történô szavazatok között 14 darab érvényte-
len, a képviselôkre leadott voksok között pedig 11 darab.
A polgármesterre leadott 1170 érvényes szavazat a
következôképpen oszlott meg a három független polgár-
mesterjelölt között:
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika 620 szavazatot
kapott, ami a voksok 52,99%-át jelenti, Lôrincz László

495 szavazatot, ami 42,31%, Keller Károly pedig 55
szavazatot, ami 4,7%-át jelenti a leadott voksoknak. 
A képviselôkre leadott 1173 érvényes szavazólapon a sza-
vazatok megoszlása (ábécé sorrendben) a következô: 
Bartos György 251 szavazat, dr. Virányiné dr. Reichenbach
Mónika 600 szavazat, Horváth István 525 szavazat,
Jambrik József 433 szavazat, Kerkuska Zoltán 515 szava-
zat, Kiss Tibor 462 szavazat, Kutai Tibor 522 szavazat,
Lôrincz László 596 szavazat, Nagy Gábor 471 szavazat,
Radványi Gábor 549 szavazat, Sárkány Zoltán 492 szava-
zat, Tóth László 535 szavazat, Zámbóné Vajda Adrienn 574
szavazat. Mivel polgármesterré történô megválasztása
okán Virányiné Reichenbach Mónika képviselôként nem ke-
rült bele a testületbe, a szavazatok száma alapján a
következôk alkotják Pázmánd önkormányzati kép-
viselôtestületét az elkövetkezô öt évre (ugyancsak ábécé
sorrendben):
Horváth István független képviselô
Kutai Tibor független képviselô
Lôrincz László független képviselô
Radványi Gábor független képviselô
Tóth László független képviselô
Zámbóné Vajda Adrienn független képviselô
A szavazás eredménye immár jogerôs, így a polgármester
és a képviselôtestület a megbízólevelek átvétele és az ün-
nepélyes eskütételt követôen megkezdhette a munkáját.

Tisztelt PÁZMÁNDIAK!

Ezúton fejezzük ki köszönetünket valamennyi pázmán-
di szavazónak, aki részt vett az önkormányzati válasz-
táson és a neki szimpatikus jelöltekre leadta a voksát.
Külön köszönetet mondunk azoknak, akik szavazatukat
a Mosolygós Pázmándért csapatra adták és ezzel 3
képviselôjelöltünket bejuttatták Pázmánd Község Ön-
kormányzatába. KÖSZÖNJÜK! 
Ezúton gratulálunk a megválasztott polgármester asz-
szonynak és a mellette bejutott 3 képviselônek is. Re-
méljük, hogy az elôzô idôszaknál sokkal eredményeseb-
ben, demokratikusan, Pázmánd érdekeit szolgáló
ügyekben együttmûködve tudunk dolgozni a község és
a közösség javára. 
Mi azon leszünk!
Üdvözlettel: a Mosolygós Pázmándért csapat

A 2014-es 
önkormányzati 
választások eredmé-
nyei Pázmándon
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– Sokan tudják, de talán nem min-
denki, hogy nekem Pázmánd amel-
lett, hogy az otthonom, a szülôföl-
dem is. Itt nyugszanak a nagyszüle-
im és itt nônek fel gyermekeim, így
számomra a legfontosabb hely a vi-
lágon. Örömmel látom, ahogy szé-
pül kezünk munkája nyomán a tele-
pülésünk. Gyönyörködöm a boldog
gyermekek szemében, a lelkes fia-
talokban. Idôseink mellé térdelek,
hallgatni a tanácsaikat. A progra-
momat is a település lakóinak elvá-
rásaira, véleményére támaszkodva
állítottam össze. Egy felmérést vé-
ve alapul, amely során 200 embert
kérdeztünk meg. Eszerint Páz-
mándon az emberek elvárják, hogy
a nôk is képviseltessék magukat a
település vezetésében. Ezért is gon-
doltuk úgy, hogy Zámbóné Vajda
Adriennt alpolgármesternek java-

soljuk, hiszen a képviselôk közül a
második legtöbb szavazatot kapta.
Lehet, hogy az emberek ismerik
Margaret Teacher-nek azt a mondá-
sát: „A politikában, ha azt szeret-
nénk, hogy beszéljenek valamirôl,
akkor egy férfit kell megkérni. Ha
azt akarjuk, hogy valamit megcsi-
náljanak, akkor egy nôt.” Ez a mon-
dás persze amellett, hogy frappáns
és hízelgô ránk, nôkre nézve, azért
nem általános igazság, hiszen pol-
gármesterként az elmúlt négy év-
ben többségében férfi képviselôk-
kel dolgoztam együtt, és csak a kö-
szönetet tudok mondani a sok se-
gítségért, az elért közös eredmé-
nyekért.
– Két alpolgármester is segíti a
jövôben a képviselôtestület munká-
ját, hiszen Sárkány Zoltán szemé-
lyében egy külsô tisztségviselôt is
megszavazott az alakuló testületi
ülés. Milyen lesz Ön szerint Páz-
mánd önkormányzata az elkö-
vetkezô öt évben?
-– Lakosaink emberközeli és szol-
gáló önkormányzatot igényelnek,
ahol problémájukra megoldást,
kérdéseikre választ kapnak. Azt
szeretnék, hogy családjaik biztos
jövôjéért tevékenykedô szakembe-
rek vezessék a falut, akik velük
együtt, összefogásban végzik a
munkájukat. Minden erômmel
azon leszek, hogy ennek megfelel-
jünk. Úgy vélem, az a testület,
amely az emberek akaratából
mindkét oldal érdekeit, programját
képviseli majd a mindennapi mun-
ka során, alkalmas egy széleskörû
összefogás megteremtésére.
– Ugyanakkor az emberek a szava-
zataikkal azt is kinyilvánították,
hogy folytonosságot is szeretnének,
a megkezdett munkák elvégzését.
– Ez az, aminek a legjobban örülök,
s amiért ezúton is szeretnék hálás

köszönetet mondani mindenkinek,
aki szavazatával visszaigazolta,
hogy talán jó úton indultunk el. Ez
is bizonyítja számomra, hogy tisz-
tességesnek lenni hosszú távon
igenis jó befektetés! Amiben jól tel-
jesítettünk, azt meg kell ôriznünk,
amiben rosszul, azt meg kell vál-
toztatnunk. Egy polgármester sem
elég a dinamikus fejlôdéshez, de
még az egész képviselôtestület is
kevés. Minden, amit eddig elér-
tünk, Pázmánd lakosainak érdeme.
Ebben van a közösségünk ereje! A
közös gondolkodás során az em-
berek személyesen vagy utcabizal-
mijukon keresztül határozták meg
számunkra a célokat, amiért küz-
deni immár a kötelességünk! S ha
van, ha lesz összefogás, akkor
minden lehetséges. Célunk a
fejlôdés, a biztos jövô valamennyi
lakosunk számára egyenlôen, ki-
váltságok és elôjogok nélkül. 
– Milyen konkrét terveket tartal-
maz a polgármesteri program az
elkövetkezô öt éves ciklusra?
– Fô célként a sportcsarnok meg-
építését említeném, amit nagyon
várnak a pázmándi emberek. Azu-
tán az üvegfalu program megva-
lósítását, amelynek eredménye-
ként egy teljesen, minden részleté-
ben naprakész és nyilvános gaz-
dálkodást szeretnénk megvalósíta-
ni Pázmándon, olyat, ami még Eu-
rópában is egyedülálló módon át-
látható önkormányzati rendszert
jelent. További kiemelt cél a temp-
lomunk felújítása, amelyet még
képviselôként kezdtem el, s azt re-

Polgármesteri program
A pázmándi választók többsége ismét Virányiné Reichenbach
Mónikát tisztelte meg bizalmával, és választotta meg a
település vezetôjének az elkövetkezendô öt évre. A pol-
gármester asszonyt az újabb ciklusra tervezett programjáról
kérdeztük.

Hét Forrás Mûvelôdési 
Ház és Könyvtár

Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér

NYITVATARTÁSI IDÔ

HÉTFÔ: 08:30-19:00
KEDD: 08:30-20:00

SZERDA: 08:30-21:00
CSÜTÖRTÖK: 08:30-20:00

PÉNTEK: 08:30-20:00
SZOMBAT: 12:00-18:00

VASÁRNAP: ZÁRVA
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mélem, hogy ebben a ciklusban si-
kerül befejeznünk. A mûvelôdési
ház felújításának befejezése is
ugyanilyen cél a programban. Azu-
tán ott a nagy álom, a faluköz-
pont fejlesztésünk a megvásárolt
„Presszó” ingatlannal, az elkészült
tervek szerint, amit egy rendszeres
helyi termelôi piaccal is szeret-
nénk kiegészíteni.
– A piac sok ember számára jelen-
tene konkrét célokat, lehetôséget a
személyes boldogulásra is, ugyan-
akkor települési szinten is nagy
lehetôség, hiszen idegenforgalmi,
turisztikai szempontból hatalmas
vonzerô az egészséges, hagyomá-
nyos módszerekkel termelt élelmi-
szer, a régi receptek alapján készí-
tett lekvárok, befôttek és savanyú-
ság, s nem utolsó sorban mindazok
a programok, amelyek egy ilyen pi-
aci napot színesíthetnek…
– Így van, ezért is tarjuk ennyire
fontosnak. Persze a piac révén is
bôvülô idegenforgalomhoz út- és
járdafelújítások is kellenek, s a
felszíni vízelvezetési problé-
mák megoldása sem tûr halasz-
tást! S ha már az egyéni boldogu-
lásról beszélünk, az sem elhanya-
golható cél, hogy folytatódjon a di-
ákfoglalkoztatás, valamennyi
dolgozni akaró fiatalunknak bizto-
sítsuk a továbbiakban is a nyári
munka lehetôségét. S ha már
Pázmánd a gyermekek királysága,
akkor kézenfekvô cél, hogy vala-
mennyi pázmándi gyerek eljuthas-
son az Erzsébet táborokba az ön-
kormányzat segítségével!
– Az idegenforgalom fejlesztése
lehetôségeket jelent a helyi vállal-
kozások számára is.
– Természetesen, ezért is kiemelt
cél például a megkezdett tanös-
vény program megvalósítása,
amelynek révén évszakfüggetlen
turisztikai beruházások jöhetnek
létre, nem utolsó sorban a helyi
vállalkozások fejlôdésének érdeké-
ben. Ugyanígy óriási lehetôséget
látunk a Budapest-Balaton ke-
rékpárút Pázmándon átmenô
szakaszának megvalósításában,
amely a zöld turizmus fejlôdését
segíti majd elô.

– Ha már zöld, akkor beszéljünk ki-
csit a környezetvédelemi célokkal
kapcsolatos programpontokról is.
– Környezetünk óvása és szépítése
folyamatos, a faültetések, a virágo-
sítások szerencsére már rutin-
feladatnak számítanak Pázmán-
don. Energetikai fejlesztéseinknél
kiemelten az Egészségház felújí-
tására koncentrálunk az elkö-
vetkezô idôszakban, amely ugyan-
csak pályázat révén valósulhat
majd meg, alternatív energia fel-
használására való áttéréssel, s
amelynek üzemeltetése nem csak
környezetbarát, de jelentôs költ-
ségmegtakarítást is eredményez-
het az önkormányzatnak. Környe-
zetvédelmi és vállalkozásfejleszté-
si cél még mezôgazdasági útja-
ink teljes körû karbantartása, fel-
újítása is, ami szintén elengedhe-
tetlenül szükséges Pázmánd és a
gazdálkodóink számára egyaránt.
– Oktatás, kultúra?
– Jelentôs eredménynek tartjuk az
iskolai lovasoktatás következô
tanévtôl történô bevezetését,
amely mellett további célunk egy
sportiskola létrehozása is. Hála
Istennek, országszerte egyre elis-

mertebbek a rendezvényeink, a
programjaink színvonala. El-
mondhatjuk, hogy neves elôadók-
kal, nem egyszer igazi sztárok je-
lenlétével kinyílt a világ Páz-
mándon. Ugyanakkor kiemelten
fontos számunkra a hagyomá-
nyok megôrzése, éltetése, ami
mind az idôseinknek, mind pedig a
fiataloknak, a Pázmándon nyugal-
mat, emberi léptékû életet keresô
kisgyermekes családoknak egyfor-
mán fontos igénye.
– Az idôsek támogatása, megbe-
csülése folyamatosan jelen volt az
elmúlt években.
– Nem lesz ez másként a jövôben
sem! A polgármesteri program, de
örömmel mondhatom, hogy az
egész testület egyik kiemelt célja,
hogy idôseinket minél több terüle-
ten támogassuk. A legközelebbi
cél, hogy a tûzifa támogatást
még szélesebb körben, önkor-
mányzati plusz támogatásokkal
tesszük elérhetôvé. Kicsit általáno-
sabb, hogy a nagyszülô- unoka
programunkkal, és az idôseinket
támogató további lehetôségekkel,
el kívánjuk nyerni az Idôs-barát
önkormányzat díját is…

2014-ben az elôzô éveknél ma-
gasabb támogatást ítélt meg a
Belügyminisztérium Pázmánd
számára. Önkormányzatunk a
kormányzati támogatást önrész-
szel és a szállítási költségek fi-
nanszírozásával egészíti ki, hogy
az arra rászoruló lakosaink in-
gyenesen juthassanak tûzifához.
Kérjük azokat, akik még nem él-
tek a lehetôséggel, hogy szemé-

lyesen keressék fel Tóthné Aran-
kát az önkormányzatnál, és az
igénylôlap kitöltésével nyújtsák
be a támogatási kérelmüket.
Ezúton is köszönjük az utca-
bizalmik segítségét, hiszen mun-
kájuk révén október 29-éig már
115-en éltek az önkormányzat és
a kormányzat tûzifa támogatási
igénylés lehetôségével, eddig
ennyien nyújtották be kérelmüket.

Újabb nyertes pályázat!
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Az október 23-ai események biza-
kodó hangulatát nagyon hamar, alig
két héten belül a keserû kijózano-
dás követte 1956 november 4-én,
amikor a szovjet tankok egyértel-
mûsítették, nincs menekvés, Ma-
gyarország megszállt ország ma-
rad, a Jaltában meghúzott határvo-
nalakat nem lehet átrajzolni. Erre a
keserû csalódásra, a forradalom so-
kak sorsát megpecsételô bukására

emlékezünk 2014. november 4-én,
este 18 órakor a Történelmi Emlék-
parkban. Hajdú Szabolcs, aki 20
éves fiatalként nem csupán az 56
október 23-ai felkelésnek, hanem az
azt követô harcoknak is aktív része-
se volt, s akinek november 4-ét
követôen menekülnie kellett az or-
szágból, személyes emlékeit is fel-
idézi majd a hallgatóságnak, csak-
úgy, mint azt néhány napja a Lánc-
híd Rádió Kulissza címû mûsorában
is tette. A sok izgalmas és szubjek-
tív élményt a http://mno.hu/
?block=mno_video_popup&para
m=media_id=110882 internet cí-
men hallgathatjuk meg.

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 58. évfordulójának tisztele-
tére Pázmándon, a Hét Forrás
Mûvelôdési Házban zajlott az ünnepi
megemlékezés, amire igazán méltó,
színvonalas mûsorral készültek a
Kempelen Farkas Tagiskola diákjai
és felkészítô tanáraik. Virányiné
Reichenbach Mónika polgármester
ünnepi beszédét követôen a vendég-
sereg a Történelmi Emlékparkban,
majd a település vezetôi az Önkor-
mányzat épületénél is koszorúztak. 

November 4.
az emlékezés
napja

Október 23-ai
ünneplések
Pázmándon
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Borvacsora 
libapecsenyével

Felejthetetlen gasztronómiai- és
képzômûvészeti élményt ígér mind-
azoknak a Bálint Borárium, akik 2014.
november 8-án este 7-kor ellátogat-
nak a gyönyörûen felújított egykori je-
zsuita dézsma pincébe, a Márton-napi
borvacsorára. Az est keretében négy fogásos kemencés liba vacsorával és – a
2014-es év Borászok Borásza díj birtokosának – Berecz Stephanienak, Tokaj Hegy-
aljáról érkezô, kiemelkedô minôségû kézmûves boraival, valamint Szabó Dávid,
jazz zongorista klasszikus dallamaival igyekeznek a vendégek kedvében járni.
A vacsorát megelôzôen megtekinthetô Borombovits Magdolna, Nívó-díjas fes-
tômûvész, Nézz, láss, csodálj... címû festménykiállítása a Borárium Pincegalériájá-
ban. A szervezôk arra figyelmeztetnek, hogy ne feledjük, „Aki Márton napján libát
nem eszik, egész éven át éhezik!"

Márton napi 
legenda és ünnep

Szent Márton, a legenda szerint Pannó-
nia tartományban, Savaria városában,
tehát a mai Szombathely területén lát-
ta meg a napvilágot egy római tri-
bunus fiaként. Származásának megfe-
lelôen a római császár katonájaként
szolgált, amikor Amiens városában
egy hideg novemberi estén odaadta
meleg köpenyének felét egy koldus-
nak. Aznap éjjel álmában megjelent
neki Jézus a koldus alakjában. Az iste-
ni jel hatására Márton megkeresztelke-
dett és ezután már nem a hadsereget,
hanem a Mindenhatót szolgálta. Mint
misszionárius sok jót cselekedett, jó-
tettei még életében híressé tették. Ez
vezetett oda, hogy püspökké akarták
szentelni, ám amikor ennek hírét vette,
az érte jövô küldöttek elôl nagy aláza-
tosságában a ludak óljába bújt. A libák
azonban gágogásukkal elárulták, így
371-ben püspökké szentelték és halá-
láig segítette a rászorulókat.
November 11-e Szent Márton napja és
az újbor ünnepe is. Mint minden ün-
nepnek, úgy ennek is megvannak a
maga hagyományai. Márton-nap a 40-
napos adventi böjtöt megelôzô utolsó
nap, amikor a jóízû és gazdag falato-
zás, vígasság még megengedett. A ta-
pasztalat szerint Szent Márton napja
körül legtöbbször elromlott az idô, és
leesett az elsô hó is. A népi hagyo-
mány úgy tartja, ha Szent Márton „fe-
hér lovon érkezik", azaz Márton nap-
ján esik a hó, akkor enyhe tél lesz,
amennyiben „barna lovon nyargalász",
vagyis nem esik hó, akkor kemény, ha-
vas télre számíthatunk.
Pázmándon is megtartjuk Szent Már-
ton ünnepét, november 14-én, délután
5 órakor kezdôdik az ünnepségsoro-
zat a templomban, gitáros énekekkel
és gyertyás felvonulással, majd folyta-
tódik a mûvelôdési házban játszóház-
zal, Márton napi csemegézéssel. 

Miserend: November hó – 10 óra

Egyházi ünnepek november 
hónapban:

2014. november 1.: Mindenszentek
ünnepén a temetôi szertartás 16 óra-
kor lesz.
2014. november 2.: Halottak napján ha-
lottainkért a gyászmise 10 órakor lesz.
2014. november 14.: Márton napi lám-
pás felvonulás 17 órától.
2014. november 30-tól, adventi vasár-
napokon a 11 órai szentmise elôtt 10
perccel lesz a gyertyagyújtás.

November 1. mindenszentek ünnepe, november 2. halottak napja.
Mindenszentek a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek em-
léknapja. Az ezt követô halottak napja egyházi ünnepbôl vált foko-
zatosan általános népi megemlékezéssé. Mindenszentekkor azon
szentekrôl emlékeznek meg, akiknek nincs külön emléknapjuk. A
IV. századtól tartják az ünnepet. 
Általános szokás lett, hogy mindenszentek napján rendbe teszik és
virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a halottak
üdvéért. Az ünnephez sokféle népi szokás, hiedelem kapcsolódott.
Magyarország egyes vidékein harangoztattak a család halottjaiért,
máshol ételt ajándékoztak a szegényeknek. Sokan úgy tartották,
hogy a halottak ezen az éjszakán kikelnek a sírból, így a családi la-
komán nekik is terítettek, és minden helyiségben lámpát gyújtottak,
hogy eligazodjanak a házban. Egyes falvakban ezen a napon tartot-
ták meg a bíróválasztást, a cselédfogadást, és ekkor újították meg
az egész tanácsot. Mindenszentek ünnepe az utána következô ha-
lottak napja miatt annak vigíliája lett.

Egyházi hírek
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A Csillag Születik televíziós tehetség-
kutató mûsor egykori szereplôiként
feltûnt Kávészünet együttes amellett,
hogy remekül szórakoztat, kultúr-
missziót is teljesít. Hiszen mint azt a
honlapjukon is vallják, a versnek min-

denütt helye van. Olyan érzelmi és
gondolkodásmód-béli hatást lehet ve-
le elérni, amilyet semmi mással. Nem
szabad, hogy ez az élmény kimarad-
jon, vagy háttérbe szoruljon a mosta-
ni fiatalság számára. Sokan nehezen
barátkoznak meg a verstanulással;
többek között ebben segít a Kávészü-
net, hiszen a Trendhagyó Irodalom-
óra program által most már bizonyí-
tott, hogy megzenésítve sokkal köny-
nyebb és egyszerûbb verset tanulni.
Így a kínkeserves szavalatok helyett a
diákok végre jó irodalomjegyeket
szerezhetnek, így aztán a tantárgyat
is közelebb érezhetik magukhoz, és a
tanárok és a diákok egyaránt pozití-
vabban mehetnek be egy-egy órára.
A kötelezô tananyagbeli versek mel-

lett számos kortárs és külföldi költô
mûve is szerepet kap a Kávészünet
mûsorában. A zenés irodalomórákat
és a koncerteket egyaránt az inter-
aktivitás jellemzi, a közönség is min-
dig szerephez jut. 
Így volt ez nálunk, Pázmándon is,
ahol ezúttal az akusztikus duó formá-
cióval érkezô, a „Kultúra Fiatal Nagy-
követei” jelzôvel is illetett csapattal
együtt szavaltak, énekeltek a páz-
mándi gyerekek és felnôttek, ahogy
az elôadók és a hallgatóság azt
elôzetesen is remélte: „Tiszta szívvel”.

Fotók: Pázmánd Sajtó és Sárvári
Zsuzsanna

Kávészünet
tiszta
szívvel
Sokan tartottak „Kávészüne-
tet” október 24-én az ôszi Te-
ázós Kultúr Estek keretében,
a Hét Forrás Mûvelôdési Ház
könyvtárában.

Folytatódik

Nincs vége a lombhullással kezdôdött kulturális rendez-
vénysorozatnak Pázmándon, novemberben is lesznek
ôszi Teázós Kultúr Estek, ezúttal az óvodában. Novem-
ber 7-én Turzó Nazira gyermek szakpszichológus
elôadását hallhatják az érdeklôdôk, egy héttel késôbb,

november 14-én pedig Pordány-Horváth Ágnessel
beszélgethetnek a rendezvényen résztvevôk

a léleképítésrôl, meseterápiáról, relaxáci-
óról és egyéb, a családok számára igen
fontos lélektani kérdésekrôl.
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Pázmánd község honlapján megje-
lent a Bursa Hungarica 2015 ösz-
töndíj pályázati felhívása, amely
anyagi segítséget jelenthet mind a
most érettségizô és továbbtanulni
vágyó fiataljainknak, mind pedig a
már felsôfokú tanulmányokat
végzôknek. A Bursa Hungarica
olyan pénzbeli szociális juttatás,
amely a Bursa Hungarica Felsô-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer adott évi fordulójához
csatlakozott települési és megyei
önkormányzatok által a hallgató-
nak adományozott szociális ösz-
töndíjból (önkormányzati ösztön-
díjrész) és az önkormányzati ösz-
töndíj alapján az 51/2007. (III. 26.)
Korm. rendelet alapján megállapí-
tott – az önkormányzati ösztöndíj-
résszel megegyezô, de maximum
jelenleg 5000 Ft-tal – kiegészített
szociális ösztöndíjból (intézményi
ösztöndíjrész) áll. A jó hír pedig az,
hogy Pázmánd csatlakozott ehhez
az ösztöndíjrendszerhez, így páz-
mándi fiatalok is kérelmezhetik.
A Bursa Hungarica ösztöndíjnak
két típusa van: „A” típusú ösztöndíj
a már felsôoktatási intézményben
tanulmányokat folytatóknak, és a
„B” típusú ösztöndíj, a középfokú
közoktatásban részt vevô utolsó
éves tanulóknak. Mindkét típusra
vonatkozik, hogy az állandó lakó-
helyedként bejegyzett önkormány-
zatnál – esetünkben Pázmándon –
pályázhatsz, és a pályázat beadá-
sához szükséges dokumentumok
listáját, illetve további információ-
kat is az állandó lakhelyed szerint
illetékes önkormányzat szolgáltat-
ja. A pályázat odaítélésénél a szoci-
ális helyzetedet vizsgálják, amely-
nek során csak az egy háztartás-
ban élôk szociális helyzetét veszik
figyelembe. Ha sikerül elnyerned a
támogatást, úgy a pályázat folyósí-
tása során nappali tagozaton, fel-
sôfokú alapképzésben, mesterkép-
zésben, egységes, osztatlan kép-
zésben vagy felsôfokú szakkép-
zésben kell részt venned. A pályá-
zatok beadásának határidejét a
Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram

weboldalon találod, a pályázatok
elbírálásának eredményeit pedig
az önkormányzatok teszik közzé.

Az „A” típusú ösztöndíj
Amennyiben felsôoktatási intéz-
ményben folytatsz tanulmányokat,
úgy a Bursa Hungarica A ösztöndí-
jat egy tanévre, 10 hónapra nyer-
heted el. A pályázatot képzési idôd
szerinti utolsó tanévben is beadha-
tod, de abban az esetben csak öt
hónapig folyósítják az ösztön-

díjadat. A pályázatot még akkor is
beadhatod, ha a pályázat benyújtá-
sának félévében éppen szünetel a
hallgatói jogviszonyod.
Az ösztöndíj folyósításának kezde-
te a pályázat beadását követô év
márciusa.

A „B” típusú ösztöndíj
Amennyiben középiskolában foly-
tatsz tanulmányokat, úgy csak ab-
ban az esetben pályázhatsz az ösz-
töndíjra, ha a következô tanévtôl
elôre láthatólag felsôoktatási intéz-
ményben tanulsz tovább. A pályá-
zatot három tanévre, 3 X 10 hó-
napra nyerheted el, a szociális rá-
szorultságot az önkormányzat
évente ellenôrzi.

Írásban köteles vagy a pályázat el-
nyerését követô év szeptember 1-
jéig az Emberi Erôforrás Támoga-
táskezelônél bejelenteni, hogy me-
lyik felsôoktatási intézményben
kezded meg a tanulmányaidat. Az
írásbeli értesítés elmulasztása ese-
tén az ösztöndíj folyósításából ki-
zárhatnak.
Amennyiben a felvételt nyert ösz-
töndíjas a tanulmányait a pályázat
elnyerését követô tanévben, a ta-
név elsô félévében ténylegesen

nem kezdi meg, úgy az ösztöndíj-
ra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj folyósításának kezde-
te a pályázat beadását követô év
októbere, amennyiben akkor a fen-
ti kritériumoknak eleget tevô fel-
sôoktatási képzésben veszel részt.
Amennyiben „B” típusú pályázati
támogatásban részesülsz és a tá-
mogatás idôtartama alatt „A” típu-
sú ösztöndíjat nyersz, úgy a „B” tí-
pusú ösztöndíjadat automatikusan
visszavonják.
További információkat, illetve a
részletes pályázati kiírást a
http://pazmand.hu/page/3/ il-
letve a http://www.emet.
gov.hu/hatter_1/bursa_
hungarica/ oldalakon találsz.

Bursa Hungarica ösztöndíj, – hogy fôiskolás lehess!
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Dió

A dió fô profilja az agy táplálása.
A szervezetet omega-3 zsírsavak-
kal látja el, amelyek szabályozzák
az agysejtek és neuronok táp-
anyagfelvételét. Fogyasztása fon-
tos a gyerekek számára is, akik
különösen érzékenyen reagálnak
az omega-3 zsírsav hiányára: ala-
csony omega-3 tartalmú étrenden
élô gyermekek gyakrabban hiper-
aktívak, sûrûbben vannak tanulási
rendellenességeik és viselkedési
problémáik. Az omega-3 zsírsa-
vak gyulladásgátló hatásúak, így
gyulladásos bôrbetegségek ese-
tén kiegészíthetik az egyéb keze-
léseket. Tévhit tehát, hogy a dió
elcsúfítja a bôrt. Csupán arra kell
ügyelnünk, hogy ne essünk túlzá-
sokba, hiszen minden mag tö-
mény, tápláló élelmiszer. Magas E-
vitamin tartalma serkenti az im-
munrendszer mûködését. Kalci-
um-, magnézium-, foszfor-, káli-
um-, A-vitamin és K-vitamin tartal-
ma is jelentôs. A diónak tucatnyi
felhasználási lehetôsége van, a
diófa minden részét használják
valamire: zöld héjából tintát, haj-
festéket, levelébôl hajöblítôt ké-
szítenek – ezt házi szerként fejtet-
vek ellen alkalmazták. A diólevél-
bôl fôzött teát a népgyógyászat
vértisztító hatásúnak tartja. A szá-
razbab tetejére száraz diólevele-
ket tettek, hogy a zsizsiket távol
tartsák.

Sokan túl savasnak, nehéznek ér-
zik a diót, és egy-két szemnél töb-
bet nem tudnak megenni, vagy
jócskán megcukrozzák, ami nem
szerencsés. Pirítással könnyebbé
tehetjük a dió emésztését. A dió-
belet öntsük tepsibe, és sütôben
180 fokon süssük 15 percig. Az
így megpirított diót keverhetjük
kenyértésztába, süteményekbe is.
Érdemes a kertünkben diófát tar-
tani. Ha ôsszel elültetünk pár
szem diót egy ládába (szabad
földbôl elviszik az egerek),
következô évben már van is né-
hány csemeténk. A magról kelt
diófa nem biztos, hogy megôrzi
az eredeti fa tulajdonságait, lehet,
hogy termése más lesz, mint amit
várunk. Ha egy bizonyos fajtát
szeretnénk, oltással kell a tulaj-

donságokat örökíteni. A régi gaz-
dák azt tartották, ha a diófa alá ül-
tetéskor egy téglát vagy cserepet
teszünk, sokkal korábban fog te-
remni, mert a gyökér így arra
kényszerül, hogy oldalágakat hoz-
zon. Jövôre biztosan kipróbálom!

Mandula

A mandula a szív és az izmok
jótevôje. Ha sok húst és zsírdús
tejterméket fogyasztunk, érde-
mes ezek egy részét mandulával
helyettesíteni – egy tanulmány
szerint ezzel a szívbetegségek
kockázata 45 %-kal csökken. Ezt a

hatást támogatja a mandulában
található E-vitamin, magnézium-
tartalma pedig az erek támogatá-
sával segíti, hogy azok jól megfe-
leljenek feladatuknak, azaz min-
denhová a testünkben jusson oxi-
gén és tápanyag. A kálium az ide-
gek mûködésében és az izmok
összehúzódásában segít, beleért-
ve a szívizmot is, így az egészsé-
ges szívmûködést támogatja.
Súlyproblémákkal és vércukor-
problémákkal küzdô embereknek
is ajánlott a mandula, hiszen,
mint a magvaknak általában, a
mandulának is alacsony a
glikémiás indexe, így nem emeli
meg hirtelen a vércukorszintet,
sôt, egyidejû fogyasztása csök-
kenti a magas glikémiás indexû
ételek rossz hatását is. 

Magvakkal az egészségért
Az ôsz az olajos magvak szezonja, begyûjtjük a diót, mandu-
lát, mogyorót, olajtököt, de aki termesztésükre nem is szán
idôt, keresni kezdi az üzletekben, mert megkívánja a magva-
kat az ôszi, hûvös estéken. A magvak remek olajforrások,
nagy szükségünk van rájuk a hideg évszakban. Nagyszüleink
még „magoltak” tökmaggal, szotyival, ahelyett, hogy egész-
ségtelen, mû rágcsálnivalókat fogyasztottak volna. Nem ag-
gódtak amiatt, hogy az olajos magvak hízlalnak, és hogy a sok
diótól elcsúful a bôrük. Egyébként mindkettô tévhit, tehát ne-
künk sincs mit aggódnunk! Egy felmérés szerint azok, akik he-
ti kétszer fogyasztanak dióféléket, 31%-kal kevésbé hajlamo-
sak az elhízásra. Megfelelô, mértékletes mennyiségben fo-
gyasztva az olajos magvak nemhogy nem ártanak, sôt inkább
használnak az egészségünknek.
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Sokan édesebbnek és tetszetô-
sebbnek tartják a hántolt mandu-
lát, ám a mandula maghéjában, az-
az a magot borító barna hártyában,
húszféle antioxidáns flavonoid ta-
lálható, amelyek hatását a magbél-
ben található E-vitamin meghárom-
szorozza. Részesítsük tehát elôny-
ben a hántolatlan szemeket, hiszen
a természet a hántolatlan mandulá-
ba helyezte az erejét!
Mediterrán Szôlôhegyünkön nagy-
szerûen érzi magát a mandulafa.
Kertészetekben kapható csonthé-
jas és papírhéjú változat is. Ez a
kistermetû fa a régi szôlôhegyek
elmaradhatatlan növénye volt. Rit-
kás lombja nem árnyékol, de kora
tavasszal gyönyörûen virágzik, és
a jó metszést finom magvakkal
hálálja meg. Még akár most ôsszel
is ültethetünk egy-két mandulafát,
akkor nem kell többé a szomszéd
fája alatt ólálkodni egy kis ropog-
tatni valóért.

Földimogyoró

A földimogyoró némiképp kilóg a
sorból, lévén hüvelyes, de olajos
magként fogyasztjuk. A köztudat-
ban ellentmondásos helyet foglal
el: kedvezô az ára, és szeretjük
ropogtatni, de vannak, akik a bôr
és a gyomor esküdt ellenségének
tartják. Vajon mi lehet a rossz hír
oka? Dr. Hulda Clark mikrobioló-
gus megvizsgálta a földimogyo-
rót, és azt találta, hogy az élelmi-
szerüzletekben forgalmazott mo-

gyoró gyakran avas (ezt egy pe-
nészgomba okozza), ez pedig va-
lóban emésztôszervi- és bôrtüne-
teket okoz. Pedig a földimogyoró
is egészséges, ráadásul könnyû
beszerezni. Van megoldás az
avas magvak kikerülésére: vá-
lasszunk sótlan, natúr földimo-
gyorót. Így, ha a zacskót kibontva
kellemetlen szagot érzünk, rög-
tön el tudjuk dobni a hibás árut.
Ha a mogyoró jónak bizonyul,
otthon is megsózhatjuk. Érdemes
figyelni a szavatosságot is, és

hosszú lejáratút választani.
A földimogyoró resveratrol tartal-
ma miatt emelkedik ki. Ez ugyan-
az az antioxidáns, amely a vörös
szôlô héjában és a vörösborban
található. (A fehér szôlô is tartal-
mazza, de csak 10 százalékát an-
nak, amennyit vörös társa.) Sok
helyrôl hallani mostanában a vö-
rösbor és a vörös szôlô dicséretét
gyógyereje miatt. A földimogyoró
ugyanezt tudja, de alkoholtarta-
lom nélkül: szabályozza a vérnyo-
mást, megôrzi a szív egészségét
és a fiatalságát, de ajánlják férfi-
aknak a prosztata védelmére is.
Emellett a földimogyoró egy kis
vitaminkapszula: tartalmaz egy-
szeresen telítetlen zsírsavakat,
biotint (azaz B7-vitamint), niacint
(B3-vitamint), E-vitamint, folsavat,
mangánt. Tehát igen hasznos olaj-
és fehérjeforrás.
Ahhoz, hogy a magvak jótékony
hatása kialakuljon, legalább he-
tente négyszer egy marék fo-
gyasztása szükséges. Ez nem is
nagy mennyiség ahhoz képest,
amilyen hasznosak!

Dr Szilágyi-Nagy Ildikó

Mammográfiai szûrés

Azok a Pázmándon la-
kó, 45 és 65 év közöt-
ti asszonyok, akik két
éven belül nem vettek
részt mammográfiás
vizsgálaton, névre
szóló meghívót kap-
nak a Fejér Megyei
Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Szak-
igazgatási Szerv alá-
írásával, mammográfiás szûrôvizsgálatra.
A vizsgálatra 2014. november 13-án és 14-én, 9 és 15.30 kö-
zött lesz lehetôség a Polgármesteri Hivatal parkolójában ál-
ló szûrôkamionban. A szûrôvizsgálat ingyenes és fájdalommentes,
ezért mindenkit kérünk, hogy saját érdekében vegyen részt a vizs-
gálaton, s ha kérdése van, forduljon bizalommal a szûrôállomás
dolgozóihoz. (Telefonszám: 06-20/456-4256)
Ne felejtsék el, hogy az idejében felismert melldaganat gyógyítha-
tó, hát ôrizzék meg egészségüket és éljenek a lehetôséggel!
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Ezek a virágok magukban ôrzik az
elôzô generációk virágszeretetét,
csendes részei falunk örökségének.
Most induló cikksorozatunkban sze-
retnénk bemutatni néhányat közü-
lük, és arra biztatunk mindenkit,
hogy kérjen pázmándi ismerôsétôl
töveket, virágmagokat, így ültetve
tovább elôdeink örökét a mai gene-
rációk kertjeibe. 
Elsôként két virágot szeretnénk be-
mutatni, egy csodaszép, sárga virá-
gú krizantémot és a kék virágú haj-
nalkát. A krizantémoknak számtalan
fajtája létezik, rendkívül elterjedtek,
és már az ókorban is nagy népszerû-
ségnek örvendtek. Többségük
ôsszel virágzik, de a fotón látható

azon ritkábbak közé tartozik, amely
már nyár közepén elkezd virágozni
és még októberben is díszíti a kerte-
ket. Pázmándon sok ház elôtt látni,
ám más településeken ritkán talál-
kozhatunk vele. Mi Heinz Ottóné, Te-
ri néni kertje elôtt fényképeztük le. 

– Nyári Jánosnétól kaptam ezeket a
virágtöveket, aki jó szívvel osztogat-
ta számos pázmándi kert tulajdono-
sának. Gondozásuk egyáltalán nem
bonyolult, csak az elszáradt virágfe-
jeket szoktam lecsipkedni, így mind-
végig szép marad, amíg virágzik.
Száraz nyarakon azért meghálálja
az öntözést és egészen a fagyokig
pompázik.
Teri néni kerítését minden évben be-
futja kedves egynyári futónövénye,
a hajnalka is.
– Többféle színben is létezik, de ne-
kem ez a szép, kék virágú a kedven-
cem. Nagyon régi növényem ez is,
nyár elejétôl folyamatosan nyílik.
Nincs vele sok dolog, minden évben
magától elszórja a magjait, csak fi-
gyelni kell, hogy a kikelô növényeket
ki ne kapáljuk. 
Ne kapáljuk hát ki, inkább ültessük
tovább régi, pázmándi kertjeink
kincseit!

Szöveg: Czinkóczki Mária
Fotó: E. Várkonyi Péter

Pázmánd szépségéhez, sok
egyéb adottsága mellett, hoz-
zájárulnak szépen gondo-
zott, minden évszakban vi-
rágzó kertjei. A kertekben
nyíló virágok között számos
olyan fajta található, amely
már nagyanyáink kertjeit is
díszítette, amikor még egy-
más között osztogatták a vi-
rágtöveket, virágmagokat, és
nem a kertészetek kínálatá-
ból válogattak. 

Régi idôk
virágai
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Tóth Istvánné Sziládi Vera nénihez
látogattunk, aki nemrégiben el-
nyerte a „Falu legszebb éléskamrá-
ja díjat”. 
Vera néninek szándékosan nem
szóltunk érkezésünkrôl, hogy meg-
bizonyosodjunk arról, tényleg min-
dig ilyen szép a gyôztes kamra –
így volt nagy meglepetés, amikor
észrevett bennünket. „Vehettem
volna magamra egy szebb otthon-
kát is…” – kezdte. Ezen kijelentése
már a ruhaalkalmatosság cseréjét is
jelentette egyben, néhány mozdu-
lat és már invitált is tovább bennün-
ket a „Tiszta udvar, rendes ház” vé-

gébe, ahol is betekinthettünk abba
a bizonyos éléskamrába. Egy kis
nosztalgia után bemutatta a saját

kertjében termett alapanyagokból
készített finomságait. Nem csalód-
tunk, sôt! Volt ott minden kérem

szépen, olyan sorba rendezve,
gusztán, hogy még a mesebeli te-
rülj-terülj asztalkám is könyörgött
volna néhány receptért. Vera néni
elmondása szerint, mind maga ké-
szíti egyedül a kamrába valót, nagy
öröm volt hát számára az elisme-
rés. Búcsúkérdésemre, ami ekép-
pen hangzott: 
– Vera néni, bírja még energiával ezt
a sok munkát, hogy mindig ennyi
mindent megtermeljen és eltegyen? –
a következô választ kaptam: 
– Fiam, 74 éves vagyok, de csak a
Jóisten állíthat meg abban, hogy ez
mindig így legyen…”.

Szerzô: Pázmánd Sajtó
Fotó: E. Várkonyi Péter

Vera nénié a legszebb éléskamra

A Márton napi liba aprólékából leves is
lehet, de kiadósabb, ha ludaskása ké-
szül belôle. A ludaskása igazán régi
magyar étel, ami sok családban fele-
désbe merült már. Pedig nagyon finom!
A hozzávalók: libaaprólék (szárny,
nyak, máj, zúza), sárga- és fehérrépa,
zeller (gumó és zöld is), vöröshagy-
ma, fokhagyma, petrezselyem, kevés
zöldborsó, gomba és persze rizs. Az

aprólékból és zöldségbôl húslevest
készítünk, majd leszûrjük, a tetejérôl
a zsírt leszedjük, félretesszük. A liba-
húst, a répákat és a zellergumót kis
kockákra vágjuk. A megmosott és le-
szûrt rizst a libazsíron opálosra fut-
tatjuk és felöntjük a rizs 2-2 és félsze-
resének megfelelô levessel, majd
hozzákeverjük a zöldborsót. Lefedve,
lassú tûzön addig pároljuk, amíg a
rizs már majdnem puha, ekkor bele-
vegyítjük a libahúst, a zöldségeket és

a kevés zsiradékon megpirított gom-
bát. Apróra vágott petrezselyemmel
és ôrölt borssal fûszerezzük.

Ludaskása
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– Hetvenhatan kezdtünk, huszon-
nyolcan végeztünk 1954-ben.
Most tizenhárman vagyunk itt az
étteremben, ahol összegyûltünk,
hogy megünnepeljük a közel hat-
van éve befejezett általános isko-
lás éveinket. Kissé megváltoztunk

– mondja nevetve – de a táncos
lábunk és a jókedvünk megma-
radt természetesen, s ennek
most, itt a találkozón is tanújelét
adtuk.
Ez volt a második találkozójuk az
elmúlt több, mint fél évszázad-
ban. Az elôzôre még két tanárt is
elhívhattak. Az egyik pedagógus
elsô-másodikban tanította ôket, a
másik tanárnô, Vengyel Emma,
magyarra oktatta az osztályt. A
mostani megemlékezés vala-
mennyi volt tanítónak és tanár-
nak is szólt. A délutáni finom fa-
latokat hosszú beszélgetés kö-

vette, sütemények és itókák mel-
lett. Természetesen nem maradt
el a hangulatos „öregek zenéje”,
és arra a tánc sem, aminek alig
akart végeszakadni. Hiába a 74 év,
a lábak nem öregszenek, ahogy
Ignác bácsi is mondta. A most
csaknem 74 évesek találkozóját,
az elképzelések szerint, ezentúl
minden évben meg akarják ismé-
telni. Legyen úgy!

Kép és szöveg: E. Várkonyi Péter

Egy híján hatvan – iskolai találkozó
Pázmándon

Hatvan még gombócból is sok,
de azért 59 se kevés, mondja
Domak Ignác, akinek sikerült
összehívnia az egykori
pázmándi általános iskolás
osztálytársait. 
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Mint a település kulturális közka-
tonája, tisztelettudóan megkér-
deztem a kezdetben félénknek
tûnô alkalmi látogatókat, segít-
hetek-e valamiben, mit szeretné-
nek? Mire a hölgy, urának leve-
gôvételre szánt idejét kihasznál-
va, mesélni kezdett. Nem sokkal
késôbb, bátorságát összeszed-
ve, a bemutatkozást követôen
Misi bácsi is csatlakozott. El-
mondták, milyen sok helyre jár-
nak kirándulni, s hogy a legszeb-
beket meg is örökítik fényképek
formájában, majd azokat elkül-
dik külföldi barátaiknak, rövid él-
ménybeszámolóval körítve. Ezt
hallva, csak annyit kértem tôlük,
küldjenek nekem is egy beszá-
molót a látottakról, amelyet szí-
vesen megosztanék olvasóink-
kal. A kapott levelet szó szerint
idézem…

Tisztelt Éger Úr!
Nagy örömmel teszek eleget kéré-
sének. Mi tulajdonképpen az
Alcsúti Arborétumba indultunk
egy kis délutáni kirándulásra. Út-
közben azonban többször is meg-

álltunk Pázmánd elôtt a
szôlôskerteknél, majd az Emlék-
parknál is. Mindig is elvarázsolt a
település elôtti présházak látvá-
nya, a szôlôk és gyümölcsfák

színjátszó leveleinek ôszi pompá-
ja. Tetszik a templom elôtti tér, a
Mûvelôdési Ház udvara, a tûzol-
tóság épülete és a díszkút is. Örü-

lök, hogy az Emlékparkban meg-
emlékeztek a múlt század sors-
fordító eseményeirôl és meg-
ôrizték a szovjet emlékmûvet is.
Ukrán, orosz területeken nem is
olyan régen hoztak létre – a HM
segítô részvételével – olyan kato-
natemetôket, emlékmûveket,
amelyek a II. világháborúban el-
esett magyar katonáknak állíta-
nak méltó emléket.
Külföldi barátainknak (holland,

német, olasz) gyakran küldünk
képes beszámolókat a Velencei-tó
és a környezô településeinek
életérôl. Többen nyáron itt tar-
tózkodnak, mások vissza-vissza-
térnek a tó partjára. A hollandok-
kal 2010-ben részt vettem a
Pázmándi Néptánc Fesztiválon,
amely nagy sikert aratott.
A közösségi oldalakon meg azt
tanácsolom korombéli honfitár-
saimnak, hogy induljanak el vala-
merre a lakóhelyükrôl és szinte
azonnal láthatnak valami szépet,
érdekeset akár a legelsô települé-
sen is. Mi is így jártunk. Köszön-
jük a kedvességüket, sok sikert a
kultúra, a hagyományôrzés és
minden más területen: 

Misibá

Szerzô: 
Pázmánd Sajtó – Éger László 

Fotók: Újvári Mihály (Misi bácsi)

Pázmánd külsô szemmel
Történt, hogy október 20-án, a Mûvelôdési Ház parkolójába be-
állt egy autó, amelybôl egy idôs házaspár szállt ki. Körülnéztek,
majd egy fényképezôgéppel kattintgatni kezdtek erre-arra. 
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Pázmándi
h í r v i v ô Anyakönyvi hírek

Legutóbbi lapszámunk óta házas-
ságkötés nem volt Pázmándon. Még
szerencse, hogy a gyerekek nem
hagynak minket hírek nélkül, volt
gyermekáldás bôven az elmúlt egy
hónapban, s ismét csak lányok! Még
szeptemberben, de már az elmúlt
lapszámunk megjelenése után, 
27-én örülhettünk Reichart
Zselykének, akinek édesanyja
Reichart Erika. 2014. október 2-án
született Kovács Barbara, édesany-
ja Kovács Elbert Melinda, október 10-
én érkezett Batta Izabella Laura,
édesanyja Deák Krisztina Judit, és
október 17-én látta meg a napvilágot
Kutai Fanni, édesanyja Kutai
Balázsné. Mindnyájuknak nagyon jó
egészséget, sok boldogságot kívá-
nunk szeretô családjuk körében!

Értesítés 
lombtalanításról!

2014. november 22-én (esôs nap
esetén november 29-én) szom-
baton, lombtalanítást (zöldhul-
ladékok elszállítását) végzi az
önkormányzat.
Kérjük, hogy az összegyûjtött le-
veleket nylonzsákokba kötve, a
száras, fás növényeket pedig kb.
1 méteres hosszú és nagyjából
50 centiméter átmérôjû, mozgat-
ható kötegekbe kötve tegyék ki a
házak elé, hogy azokat a Velen-
cei-tavi Hulladékgazdálkodási
Kft. emberei a gépjármûbe köny-
nyen bele tudják dobni.
Figyelem! Nem szemét elszállí-
tásról, csak zöldnövény hulla-
dék elszállításáról van szó,
ezért kérjük, hogy a zsákokba
konyhai hulladékot, papírt, üve-
get, pet-palackot és semmilyen
más lim-lomot ne tegyenek bele.
S mivel ez nem lomtalanítás,
egyéb dolgokat se helyezzenek
ki az utcára. Köszönjük szépen!

Pázmánd Község Önkormányzata

Áramszünet

Az E.ON tájékoztatása szerint folya-
matos korszerûsítést hajtanak végre
az elektromos hálózaton, ami ma-
gyarul áramkimaradást jelent a fo-
gyasztók számára. Novemberben
két idôpontban lesz ilyen tervezett
áramszünet. 
2014. november.14-én 8 órától
16 óráig a Jókai Mór, a Határ, a
József Attila és a Patakpart ut-
cák teljes hosszban, valamint a
Fô u. 114-tôl a 120-as számig. 

2014. november 18-án 8 órától
16 óráig pedig a Patakpart utca
teljes hosszában, valamint a Fô
utca páros oldalán a 80-tól a
142-es számig, illetve a
183.hrsz alatt, a páratlan olda-
lon pedig a Fô utca 65-tôl a 139-
es számig.

Az E.ON köszöni a lakosság szíves
megértését.


