
Hírvivô online

Újság rólunk, nekünk – ez a mottónk,
igyekszünk tehát minden észrevételt
megfogadni, mindenrôl írni, amirôl
Önök híreket várnak tôlünk. Igyek-
szünk, mondom, de néha a legjobb
szándék mellett sem megy. Szerencsé-
re a falunkban annyi minden történik,
olyan sok a téma, hogy az elmúlt
eseményekrôl szóló beszámolóknak
szinte nem jut hely, az aktualitások
megtöltik a 16 oldalt. Sebaj, ilyenkor
jön jól az online, az internetes oldalon
nincsenek terjedelmi korlátok és ott
minden cikkhez azonnal észrevétele-
ket is lehet fûzni. Elindítottuk tehát 
a hirvivo.pazmand.hu oldalt, amely
községünk honlapjának a része, és
ahol minden hirvivôs cikk megtalálha-
tó, néha bôvebben, több képpel is,
mint a lapban.
Mostani számunkban szerettünk vol-
na hosszabb élménybeszámolót írni 
a méltán nagy sikerû pünkösdi Falu-
kerülô túráról, vagy az idôsebbek 
szép kirándulásáról Csemôn, sôt az
éppen a lapunk megjelenésével egy
idôben zajló iskolai évzáróról, a nyol-
cadikosaink búcsújáról is. Születtek is
írások, ezeket itt és most csak beha-
rangozni van helyünk, de mindent,
sok-sok képpel, megtalálnak a hirvivo.
pazmand.hu oldalon, amit szeretettel
ajánlunk figyelmükbe.

... írja a költô, s az elmúlt napokban, hetekben ezt országszerte meg-
tapasztaltuk. Mindenki aggódva figyeli a híreket, hiszen ilyen mértékû
áradás még nem volt...

(folytatás a 6. oldalon)

„Amerre nézek: tenger a világ”

Szent Iván éjszakája évezredek
óta a fény, a tûz és a varázslások
ünnepe. Örömtüzeket gyújtunk,
amelynek lángjánál jósolunk, sze-
relmi varázslatokat végzünk. Ez a
tûz mágikus erejû, elûzi a rosszat,
segíti a termékenységet, befolyás-
sal van az egészségre.
Szent Iván napja egyben Kereszte-
lô Szent János ünnepe is. 
Idén a Szentivánéj június 22-én
pénteken este 6-tól egészen haj-

nali 2-ig a Szerelemvölgyben, a
Bálint Borárium környékén ünne-
peljük, ahol különleges progra-
mok várják az érdeklôdôket. Lesz
gyönyörû zene, bor és tánc, sze-
relmi bájitalok, jóslások és varázs-
lások, és persze tûzgyújtás és tûz-
ugrás is. A tüzet a hagyomány
szerint háromszor kell átugrani,
hogy Szent Iván közbenjárására
megkapjuk a Szentháromság ke-
gyelmét.
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Szép napot Mindenkinek!

A Pázmándi hírvivô elôzô számá-
nak megjelenése óta sok minden
történt, többek között az az
örömteli esemény, hogy mind-
azon információkat, amiket most
összegezve szeretnék megoszta-
ni Önökkel, az új és színvonalas
tartalommal újjászületett Páz-
mándi Falutévé képernyôjén, vagy
annak online internetes oldalán, a
www.pazmandtv.hu – n már rész-
leteiben láthatták, hallhatták. 
Dolgos hétköznapok vannak mö-
göttünk. Alpolgármesteremmel és
Tóth László képviselô úrral folya-
matosan rendelkezésre állunk la-
kosaink problémáinak megoldásá-
ban, amellett, hogy hivatalunk és
településünk szolgálatát is legjobb
igyekezetünkkel próbáljuk ellátni.
Az országot sújtó környezeti ka-
tasztrófa, az árvíz minket, páz-
mándiakat sem hagyhatott kö-
zömbösen, az önkéntes munkára
fogékonyakat kemény próbák elé
állította, de egyben példát szolgál-
tatott az összefogásra is. Együtt
mentek és együtt dolgoztak, küz-
döttek az elemekkel azok is, akik
helyben nem mindenben és nem
mindig értenek egyet. Nem is kell.
Mások vagyunk, máshogyan gon-
dolkodunk, de pont ettôl színes és
változatos a világ. Azonban ha
kell, ha a szükség nagy, és ember-
társaink bajban vannak, eggyé vá-
lik az akarat, s a segítô kezek ösz-
szefognak.
Térjünk vissza a képviselôtestület
tevékenységéhez, mit is tettünk
az elmúlt hónapban Pázmándért,
közös jövônkért. 

A Gazdasági Bizottság elfogadás-
ra javasolta az önkormányzat és a
körjegyzôség 2012. évi zárszám-
adását. Szigorú gazdálkodás való-
sult meg. Ennek eredményét lát-
hatták az elmúlt hónapokban, és a
közeljövôben még dinamikusabb
fejlesztésekbe is foghatunk az
Önök közremûködésével, javasla-
taik alapján. Testületünk döntött,
és elindult a Bem utcai kertek alatt
megnyitott utca közmûvesítésé-
nek tervezési folyamata, az ajánla-
tok bekérése. Elôször a víz és a
szennyvíz, majd ezt követôen az
áramellátás megvalósítása a cél. 
A Pázmándi Spájz névhasználatá-
hoz utólagosan kértek jóváha-
gyást önkormányzatunktól, me-
lyet a testület döntésével engedé-
lyezett. 
A csatorna-beruházás átadás/át-
vételével kapcsolatban azonnali
intézkedéseket várt el a testület a
társulat elnökétôl Kutai Tibortól,
tekintettel a belsô ellenôri jelen-

tésben foglalt súlyos hiányossá-
gokra. Kizárólag így valósulhat
meg törvényesen és szabálysze-
rûen a több százmilliós beruházás
lezárása. 
Összeférhetetlenség miatt a
képviselôtestület Halászné Hor-
váth Krisztina helyett – Radványi
Gábornak, a Humán Bizottság el-
nökének javaslatára – egyhangú-
an Nyárai Tibort választotta kül-
sôs tagnak. Sajnos Nyárai Tibor az
elôzetes jelentkezésének, melyet
Horváth István képviselô úrnak
erôsített meg, megválasztását
követôen hivatalosan nem kívánt

eleget tenni, s indokolás nélkül, az
elsô bizottsági ülésre való meghí-
vását követôen, írásban lemondott. 
Az IKSZT, azaz a Mûvelôdési Ház
vezetésére kiírt pályázatot, törvé-
nyességi észrevétel miatt, vissza-
vonni kényszerült az önkormány-
zat. A takarítói állásra Smatkóné
Ági nénit választotta, egyhangúan. 
A kiadványszerkesztô/informa-
tikus feladatokat Halászné Müller
Katalin látja el a jövôben. 
A kábeltelevízió szerzôdést az ál-
talam véglegesített tartalommal –
amelyhez nagy segítséget kaptam
a Gazdasági Bizottság külsô sza-
kembereitôl, Vértes Jánostól és
Vékony Tamástól –, megküldtük a
szerzôdô partner, a vevô felé. 
Kértem a testület jóváhagyását az
alpolgármesterrel együtt készí-
tett, a Belügyminisztérium felé be-
nyújtott közbiztonság növelô pá-
lyázathoz, amelynek önrésze 0 fo-
rint, tekintettel, hogy önkormány-
zatunkat nem kellet adóssága mi-

att konszolidálni. Önerôbôl, két év
szigorú gazdálkodásának köszön-
hetôen húztuk ki – együtt Önökkel
– önkormányzatunkat a hitelvál-
ságból. Ezt hálálja meg kormány-
zatunk, és nyertes pályázat ese-
tén, teljes összegben támogatja a
közbiztonság fejlesztését. Remél-
hetôleg a teljes település kamera-
rendszerre való csatlakoztatását
meg tudjuk majd oldani. 
Sok bejelentés, és esetenként hó-
napos várakozási idô miatt a testü-
let úgy döntött, hogy új közvilágí-
tási karbantartó céggel köt
szerzôdést, s érvényesíti a 3 na-

Polgármesteri beszámoló
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pon belüli javítási kötelezettséget.
Így azoknak, akik eddig a sötétsé-
get voltak kénytelenek elviselni,
megnyugtatásul közöljük, hogy az
új cég a szigorú feltételekkel fogja
végezni a karbantartást. Pázmánd
Község képviselôtestülete határo-
zottan állást fogalt azon kormány-
zati törekvés mellett, hogy a rezsi-
csökkentés megvalósulhasson.
Aláírásukkal Önök is megerôsít-
hették ezt. Teljesen párt- és politi-
kamentesen kapott lehetôséget

mindenki, hogy kiállhasson érde-
keiért, ami egyértelmûen az átlát-
ható és tiszta verseny mellett szól,
s biztosítja a közmûszolgáltatók-
nak egyénileg kiszolgáltatott fo-
gyasztók védelmét. 
Szerelem-völgynek nevezzük hi-
vatalosan a pázmándi szôlôhegy-
nek a Bálint Boráriumig körbeölelt
vonulatát. Június 22-én itt, a Sze-
relem-völgyben kerül megrende-
zésre a Szentivánéji titkok–tüzek–
varázslatok címû rendezvény,

amelynek változatos programjaira
szeretettel várunk minden kedves
érdeklôdôt. 
Az állagromlás, és egy kedvezô
ajánlat miatt az önkormányzat 6,5
millió forintért értékesítette a Vö-
rösmarty utca 7. szám alatti tulaj-
donának a házas részét. A telket
befektetési céllal megtartotta.
Ezen tulajdonhoz az általam szor-
galmazott életjáradéki szerzôdés

Miért fontos az új rendezési terv?

Pázmánd Község településrendezési terve elavult,
ezért a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK),
illetve a 314/2012. (XI.8.) kormányrendeletben fog-
laltak szerint szükséges a településrendezési terv
készítése. Az újonnan készülô rendezési terv alap-
ján az önkormányzat a prioritások újbóli megfogal-
mazása során más fejlesztési stratégiák felé fordul-
hat, legfôbb erôforrásának a természeti értékek ki-
aknázását tekintheti, amelynek kapcsán a települé-
sen új fejlesztési szándékok valósulhatnak meg. A
fejlesztéseknél prioritást kapnak a tudás-, oktatási-
és egészségügyi projektek, valamint az EU 2014-
2020 közötti idôszak 11 tematikus célterülete.
A településnek, hogy vonzó lakóterületei, jól mû-
ködô szolgáltatásokat nyújtó központja, EU elôírá-
soknak megfelelô játszóterei, zöldövezeti parkjai,
sportpályái, munkahelyet és adóbevételt teremtô
gazdasági- vagy rekreációs területei, rendezett köz-
területei és megfelelô kapacitású infrastruktúrája le-
gyen, elôször is egy jól használható és hatékony te-
lepülésfejlesztési koncepcióra és településrendezé-
si tervre van szüksége.
Településrendezési terv biztosítja a területi adottsá-
gok és erôforrások hosszú távú hasznosítását és vé-
delmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a mûsza-
ki-, infrastrukturális hálózatok összehangolt elhe-
lyezését és a területfelhasználás rendszerét, opti-
mális hosszú távú területi szerkezetét. 
Településrendezési terv nélkül elképzelhetetlen a
továbblépés, a jövô megtervezése. A befektetôk
nem keresik fel a települést, ha nem látják, hogy mi
a település átfogó elképzelése a jövôre nézve, a te-
lepülés sem tud pályázatokon indulni, ha nincsenek
rendszerbe foglalva a fejlesztési irányok, és az arra
épülô projektek. A jóváhagyott településrendezési
terv jogbiztonságot teremt az ingatlanok beépít-
hetôségét és felhasználhatóságát illetôen, a pályá-
zatokon való indulásnál elengedhetetlen alapdoku-
mentum. Kijelöli a település összehangolt, rende-

zett fejlôdésének térbeli-fizikai kereteit. A település-
rendezés egy eszköz, amellyel a település megítélé-
sét lehet javítani, megfelelô reklámmal a település
megismertetheti magát a különbözô célcsoportok-
kal. Egyfajta kézikönyvként informál, utat mutat a
helyben levô lakosság számára, valamint lehetô-
séget kínál a külsô befektetôk részére is.
A rendezési terv fejlesztési irányai által biztosítja a
munkahelyek teremtését, a lakosság jobb megélhe-
tését. A településkép javításával nô a lakosság mun-
kahely- és jelentôsen nônek a turizmus lehetôségei,
egyúttal vonzóvá válik a település a látogatók és a
letelepedôk számára. A megjelenô turizmusfejlesz-
tés a gazdasági gyarapodást segíti elô a településen
élôk számára.
A környezet védelme elôsegíti a megfelelô környe-
zet kialakulását, a lakosság és a turizmus elégedett-
ségének elérését. A betelepülés segítségével bizto-
sítható a közösségi intézmények fenntarthatósága,
javul a település általános demográfiai helyzete. A
lakosság kényelmes életkörülményeinek biztosítása
a fejlesztések egyik végsô célja.
A fenti sorokat Péterfia Gábor, a korábbi rendezési
terv mérnöke nyilatkozta lapunknak. A település-
rendezési terv fontosságát soroló érvekhez Páz-
mánd Község Önkormányzata részérôl annyit sze-
retnénk hozzátenni, hogy kérjük településünk lakó-
it, juttassák el észrevételeiket a hivatalba, hogy a
rendezési terv kialakításakor figyelembe tudjuk
venni azokat a módosítási javaslatokat, amelyek be-
folyásolhatják községünk rendezési tervének kiala-
kítását. Ezek lehetnek már meglévô, vagy éppen a
kialakítás alatt lévô utcákkal, vízelvezetô árkokkal,
külterületi utakkal, magasfeszültségû hálózattal,
gázvezetékekkel és minden, a rendezési tervben
szereplô dologgal kapcsolatos észrevételek. A je-
lenleg érvényes rendezési tervet kérhetik utcabizal-
mijuktól, de ügyfélfogadási idôben megtekinthetik
a polgármesteri hivatalban is.

Sárkány Zoltán alpolgármester

(folytatás a 4. oldalon)
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Pázmánd Község Önkormányzat
(PKÖ) képviselôtestülete elfogadta
Pázmánd és Vereb Községek Körjegy-
zôségének 2012. évi zárszámadását.
(68/2013. (V. 17.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete a Pázmánd,
Bem u. és a hozzá kapcsolódó út ivó-
víz és szennyvízcsatorna hálózat ge-
rincvezeték kiépítését határozta el a
környezetvédelmi alap (eszközhasz-
nálati díj) terhére.
(69/2013. (V. 17.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete elfogadta a
Pázmánd és Vereb Községek Körjegy-
zôségének 2012. évi tevékenységérôl
szóló jegyzôi beszámolót.
(70/2013. (V. 17.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete Simon János
kérelmére hozzájárult a Pázmánd név
és címer térítésmentes használatá-
hoz, kizárólag a pazmandinfo.hu por-
tál üzemeltetése körében.
(71/2013. (V. 17.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete Nagy Viktória
kérelmére hozzájárult a Pázmánd név
térítésmentes használatához a „Páz-
mándi Spájz Egyesület” – röviden:
„Pázmándi Spájz” – formában azzal a
feltétellel, ha az egyesület megszün-
teti a székhelyére vonatkozó illegális
bejelentést.
(81/2013. (V. 17.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete a csatorna be-
ruházás átadás-átvétele szabályossá-
gának ellenôrzésérôl készült belsô
ellenôri jelentést megtárgyalta és tu-
domásul vette.
(72/2013. (V. 17.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete a víziközmû-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény – 2014. január 1-jén hatályba
lépô – 11. §-a alapján szükséges gör-
dülô fejlesztési terv térítésmentes el-
készítésével megbízta a DRV Zrt-t.
(73/2013. (V. 17.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete a Humán Bi-
zottság nem képviselô tagjának meg-
választotta Nyárai Tibort.

(74/2013. (V. 17.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete az IKSZT ve-
zetô munkakör betöltésére kiírt pályá-
zatot eredménytelennek nyilvánította.
(75/2013. (V. 17.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete a kábelteleví-
ziós infrastruktúra és üzleti tevékeny-
ség adásvételét határozta el a
TRANSELKO Kft., valamint a Budaka-
lász Kábelt TV társaságokkal kötendô
szerzôdéstervezet alapján.
(76/2013. (V. 17.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete döntött a köz-
biztonság növelését szolgáló fejlesz-
tések megvalósítása támogatás pályá-
zaton való részvételrôl
(77/2013. (V. 17.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete a közvilágítási
eszközök üzemeltetési, karbantartási
feladatainak ellátására az EH-SZER
Kft.-vel történô szerzôdéskötésrôl
szóló javaslatot nem fogadta el.
(78/2013. (V. 17.) számú határozat)

A képviselôtestület májusi testületi ülésein született határozatok

által jutott az önkormányzat, és
pénzügyileg is egy sikeres üzletet,
vagyont szerezett amellett, hogy
emberileg is helyt álltunk, s a tu-
lajdonosnak segítettünk egészen
a haláláig. 
Értéktérképünk hivatalosan is tele-
pülési értéktárrá alakul át, csatla-
kozva ezzel az országos kezde-
ményezéshez – döntötte el testü-
letünk. 
A VHG Kft.-ben lévô önkormány-
zati tulajdonrészünkbôl származó
osztalékkal kapcsolatban – a Gaz-
dasági Bizottság javaslata szerint
– a képviselôtestület további jogi
vizsgálatot tart szükségesnek, s
csak azután hoz döntést.
Településünk rendezési tervét,
koncepcióját – a 2006-os eljárás-
sal ellentétben –, teljes mértékben
a lakosság bevonásával szeret-

nénk felülvizsgálni, majd az új ter-
vet létrehozni. Elsô körben az ut-
cabizalmi hálózat tagjai kézhez
kaptak minden térképet az általuk
koordinált településrészt illetôen,
hogy azt egyeztethessék Önökkel.
Fontos kiemelni, hogy a 2006-ban
elfogadott tervben sajnos sok, az
Önök által hivatalosan benyújtott
javaslatot nem tárgyalt a testület,
és a terv elfogadása így nem is
volt szabályos. Ezen elôzmények
következtében kötelezett is ön-
kormányzatunk a módosításokra,
amellett, hogy ahhoz, hogy az új
európai uniós tervezési idôszak-
ban, amely 2014-2020-ig ad majd
lehetôséget fejlesztésekre, csak
akkor lesz lehetôség pályázatok-
ra, ha a terv kötelezôen az új tör-
vényi elôírásoknak megfelelô he-
lyi fejlesztési koncepció szerint
szabályozott. E nélkül nem pá-
lyázhatnak vállalkozásaink, egye-

sületeink. Elsô ütemben a rende-
zési terv felülvizsgálatát végez-
zük el, amelynek így is több milli-
ós költsége van, a megvalósítás
teljes összege pedig több, mint
10 millió forint lesz. Önökért, a
fejlesztések támogatásáért teszi
ezt a képviselôtestület. Kérjük tá-
mogassák ezt a munkát, és javas-
lataikkal járuljanak hozzá a felül-
vizsgálatoz. Utcabizalmijukon ke-
resztül minden szükséges infor-
mációhoz hozzájuthatnak.
Kedves Lakosaink, Vendégeink!
Köszönöm a hétköznapokban és a
rendkívüli árvíz során végzett ön-
kéntes munkájukat, társadalmi
felelôsségvállalásukat. 
Összetartó egységes települést
vezetni jó, és Önöknek köszön-
hetôen ezt érzi is testületünk. 

dr. Virányiné dr. Reichenbach
Mónika polgármester

(folytatás a 3. oldalról)
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PKÖ képviselôtestülete a közvilágítási
eszközök üzemeltetési, karbantartási
feladatainak ellátására szerzôdést kí-
ván kötni a Tó-Vill Bt.-vel.
(79/2013. (V. 17.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete az óvodai
úszásoktatással kapcsolatos szállítási
feladatok ellátásával megbízza a Vén-
Busz Bt.-t (2481 Velence, Szél u. 40.,
képviseli: Vén László ügyvezetô) az
ajánlatában szereplô 10.000 Ft+ÁFA/
alkalom díjért.
(80/2013. (V. 17.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete megvizsgálja
a Pázmánd, Petôfi Sándor utca közvi-
lágítása bôvítésének lehetôségét.
(82/2013. (V. 17.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete kiáll Magyaror-
szág Kormányának rezsicsökkentéssel
kapcsolatos intézkedései mellett.
(83/2013. (V. 17.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete a Pázmánd
1026/1 hrsz-ú útnak a Szerelemvöl-
gyi út elnevezést adja.
(84/2013. (V. 17.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete – az érintett
tulajdonosok kérelme alapján – a
Pázmánd, Szôlôhegyen lévô utak,
ezen belül a 1060 hrsz-ú út szabályo-
zási szélességének megszüntetését
támogatja, azt a településrendezési
terv folyamatban lévô felülvizsgálata
során figyelembe veszi.
(85/2013. (V. 17.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete települési ér-
téktár létrehozását határozta el.
(86/2013. (V. 17.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete elhatározta a te-
lepülésrendezési terv felülvizsgálatát.
(87/2013. (V. 17.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete – elôterjesztés
alapján – a VHG Kft.-vel kapcsolatban
a taggyûlésen történô döntések meg-
hozatalára adott felhatalmazást.
(88/2013. (V. 17.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete felkérte a Gaz-
dasági Bizottságot, hogy a vízi közmû
vagyonértékeléshez legalább három

árajánlatot kérjen be, illetôleg vizsgál-
ja meg, hogy annak mi a részletes
szakmai tartalma, és tegyen javaslatot
a polgármesternek.
(89/2013. (V. 17.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete a Pázmánd,
Vörösmarty u. 7. sz. alatti ingatlan 
értékesítését határozta el Kovács 
Gábor és Baran Klára részére, bruttó
6.500.000 Ft vételárért.
(90/2013. (V. 17.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete úgy határo-
zott, hogy vis maior támogatás címen
támogatási igényt nyújt be. A kárese-
mény megnevezése: 2013.03.14.-18.
közötti idôszakban elôre nem látható
természeti veszély, havazás, hófúvás
miatti veszélyelhárítás, életmentés.
(91/2013. (V. 17.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete a Mûvelôdési
Ház (IKSZT) takarítói munkakör betölté-
sére kiírt pályázatot eredményesnek
nyilvánította. A munkakörbe 2013. má-
jus 21-tôl határozatlan idôre kinevezte
Smatkó Istvánné pázmándi lakost.
(92/2013. (V. 17.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete a Mûvelôdési
Ház, IKSZT kiadványszerkesztô, infor-
matikus munkakör betöltésére kiírt pá-
lyázatot eredményesnek nyilvánította.
A munkakörbe 2013. május 21-tôl ha-
tározatlan idôre kinevezte Halászné
Müller Katalin pázmándi lakost.
(93/2013. (V. 17.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete megtárgyalta
a „Pákozd – Pázmánd Óvodai Közokta-
tási Intézményi társulás megszûnésé-
re s azzal kapcsolatos elszámolásra”
vonatkozó elôterjesztést.
(94/2013. (V. 27.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete felkérte a Gaz-
dasági Bizottságot, hogy a Pákozd-
Pázmánd Óvodai Közoktatási Intézmé-
nyi Társulás megszûnésével kapcsola-
tos elszámolást a Társulás létrejöttére
visszamenôleg 2007-ig vizsgálja meg,
és arról adjon tájékoztatást.
(95/2013. (V. 27.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete megtárgyalta
a „Pázmándi Pitypang Óvoda Alapító

Okirata kiadására és kapcsolódó dön-
tések meghozatalára” vonatkozó
elôterjesztést.
(96/2013. (V. 27.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete a Pázmándi
Pitypang Óvoda – új köznevelési in-
tézmény alapítása idôpontjától, azaz
2013. július 1. napjától kezdôdôen a
magasabb vezetôi pályázat elbírálása
idôpontjáig, de legkésôbb 2014. júni-
us 30. napjáig – az intézményvezetôi
feladatok ellátásával Domak Tibornét
bízza meg.
(97/2013. (V. 27.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete a „közalkalma-
zottak jogállásáról” szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. §-a és 20/B. §-a
alapján pályázatot hirdet a Pázmándi
Pitypang Óvoda óvodavezetôi (maga-
sabb vezetôi) beosztásának ellátására.
(98/2013. (V. 27.) határozata)

PKÖ képviselôtestülete megtárgyalta
a „Velencei Központi Orvosi Ügyeleti
Társulás Társulási Megállapodása fe-
lülvizsgálatára” vonatkozó elôter-
jesztést.
(99/2013. (V. 27.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete döntött a Hu-
mán Családsegítô és Gyermekjóléti
Szolgálat Intézményi Társulás Társu-
lási Megállapodása felülvizsgálatáról.
(100/2013. (V. 27.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete falugondnok-
sági és azzal összefüggô egyéb fel-
adatok ellátására gazdasági társasá-
got kíván alapítani.
(101/2013. (V. 27.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályá-
zatot hirdet 2 fô konyhai kisegítô
munkakör betöltésére.
(102/2013. (V. 27.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete az önkor-
mányzat gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatainak 2012. évi ellátásá-
ról készült átfogó értékelést megtár-
gyalta és elfogadta.
(103/2013. (V. 27.) határozat)
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(folytatás az 1. oldalról)

Az emberfeletti küzdelem ellenére
még mindig nagy a veszedelem,
és ennek megfelelôen nagy az
összefogás is, mindenki segít,
ahogy tud. A legtöbbet persze
azok, akik idejüket, erejüket nem

kímélve éjt nappallá téve ott voltak
a gátakon, vagy éppen a pusztítás
következményeit próbálják felszá-
molni, függetlenül attól, hogy köz-
vetlenül érintette-e ôket az árvíz.
Pázmándot sem fenyegette köz-
vetlenül, falunk lakói mégis meg-
mozdultak és mentek, oda, ahol a

legnagyobb szükség volt rájuk. Öt
nap alatt 65 ember országgyûlési
képviselônk, Tessely Zoltán felhí-
vására, mások önállóan, a tûzoltók
pedig a Fejér megyei Védelmi Bi-
zottság kérésére. A képeket elnéz-
ve büszkeséget és hálát érzünk,
köszönjük mindnyájuknak!

„Amerre nézek: tenger a világ”

Pázmándi TOPorgók éjszakája

A Pázmándi Toporgó Természetjáró Egyesület a szervezôje ennek az
immár hagyományosnak tekinthetô rendezvénynek, amely idén nyá-
ron július 6-áról 7-ére virradó éjszaka lesz. Kétféle távon indítják a
versenyt, egy 14km-es könnyebb túrát, és egy 28 km-es haladóbbak-
nak kiírt túrát. 
A 14 kilométeres távra a nevezési díj 1000 Ft, a 24 kilométeresre 1200
Ft. A résztvevôket mindkét csoportban hideg-meleg étellel, édességgel
látják el, hogy jó erôben tudják venni az út során a 440 illetve 680 mé-
teres szintkülönbséget.
Mindkét túra a Pázmándi Presszótól indul (Fô u. 75.) és oda is érke-
zik. Akik a rövidebb útvonalat választják, azok elôször a Pázmánd
Forrást érintik, majd a hegyeket (Csúcsos, Cseplek és Zsidókô) járják
be, végül leereszkednek a Malomhoz, s innen már csak egy könnyû
séta, hogy beérjenek a célba, vissza a Presszóhoz. Indulás 20 és 21
óra között, a szintidô 5 óra.
A 28 kilométeres túra résztvevôinek indulása korábban megkezdôdik,
ôk már 19 órától rajthoz állhatnak, s egészen 21 óráig módjuk van a
startra. A forrás után a Nyír-hegy (Magoskô) felé veszik az irányt, majd
következik a Meleg-hegy és a Gyapjas-zsák, ezután pihenônek a Vörös-
marty Présház, majd megújult erôvel a Bence-hegy és a Szintezési
Fôalappont, még mindig Nadap közelében. Ezután következik a
szervezôk szerint a túra legszebb része, a Csúcsos-hegy, amit a másik
csoport is érint, s innen az útvonal a továbbiakban is megegyezik: a
Cseplek, a Zsidókô-hegy, a Malom és onnan vissza a Presszóhoz. A
hosszabb túra szintideje 8 óra, így az ezen résztvevôknek esélye van
egy felejthetetlen napfelkeltére, ami szerintünk Pázmándon a legszebb.

Sikeres falukerülés

Tizenhárom, Pázmándon bejegy-
zett civil szervezet együttes mun-
kájának eredményeképpen nagy si-
kerrel zajlott május 19-én a falu-
kerülô túra. Sok kicsi sokra megy –
szól a népi bölcsesség és lám, ha-
talmas dolog kerekedett a közös
akaratból, 200 felnôtt és 80 gyer-
mek nevezett a túrára. Tíz állomás
várta ôket, minden állomáson egy-
egy társadalmi szervezet bombázta
a csapatokat kérdésekkel, felada-
tokkal, bemutatva ezeken keresztül
a szervezet tevékenységét. A Sze-
kértoló Egyesület csak kovászként
vett részt a szervezésben, az érdem
minden résztvevô civil szervezeté.
Külön köszönet az indító-fogadó
bázis birtokosának, Buczkó Imre
bácsinak, hogy lehetôvé tette a falu
számára ennek a rendezvénynek a
lebonyolítását.
Az egyesület következô rendezvé-
nye a Kézi kaszás arató ünnep,
amelyet június 29-én délelôttre ter-
vezünk. A részletekrôl mindenkit
értesítünk.

Hegyi János, Szekértoló Egyesület
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Június 1-jén sokak örömére újra
indult Pázmándon a Falutévé. A
néhány hónapos kihagyást köve-
tôen sem marad le senki a köztes
idôszak történéseirôl, hiszen a
péntekenként 17 órától kezdôdô
adásban az új anyagokkal kiegé-

szülve képernyôre kerülnek a
még csak interneten megjelent ta-
vaszi események is. Kérdéseink-
re, összefoglalóan az indulásról a
tévé mûködtetôje, fôszerkesz-
tôje, Simon János nyilatkozott. 
„Izgalommal és várakozásokkal
telve indítottuk újra június elsején
a Falutévét, leginkább azért, hogy
technikailag és a visszajelzések
szempontjából is pozitív legyen
minden. Tudomásom szerint je-
lenleg 180 háztartásban fogható
az adás, és örömmel mondhatom,
elindult a Képújság is, rendben le-
ment az elsô és második
Pázmándi Krónika, ahogy a né-
hány ismétlés is, és eddig még
csak a gratulációk, bíztató szavak
találtak meg. Persze, biztos lesz-
nek, akik csak azért fognak támad-
ni, mert érdekeik ezt kívánják,
még akkor is, ha adott esetben ott
ülnek a képernyô vagy a monitor
elôtt, nézve és élvezve az adáso-
kat. Természetesen szeretném, ha
mindenkinek tetszene minden, de
ilyen nincs. Amíg én és a gyártás-
ban résztvevôk a hosszú forgatá-
sok, majd az utómunkálatok során

a sok éves szakmai tapasztalatun-
kat hivatásszerûen beletesszük, és
emberként is tükörbe tudunk néz-
ni, valamint a nevünket a stáblistá-
ra büszkeséggel kiírni, addig nincs
gond. Érkeznek elképzelések, igé-
nyek, amelyeket mindig kiértéke-

lünk, az építô jellegû kritikákat pe-
dig mindig megfogadjuk. Koncep-
ciónk szerint igényes, magazin jel-
legû, szerkesztett, mûsorvezetô
által felvezetett, szerkesztô-ripor-
teri közremûködéssel tarkított, él-
vezhetô adásokat kívánunk készí-
teni hétrôl-hétre. Majd azt
követôen bôvebben, akár teljes
terjedelemben is „levetíteni” egy-
egy adott eseményt, ahogy ez, so-
kak örömére az ovis ballagás ese-
tében is történt a második adás-
ban. Ez is igény volt, és ahogy em-
lítettem, természetesen a nézôk
véleménye az egyik legfontosabb.
Minden kis településen anyagi
gondokkal küzdenek, nagyon ala-
csony költségvetésbôl készülnek a
mûsorok, de én így képzelem egy
vidéki televízió mûsorát. A profi
mentalitás, kreativitás pedig nem
pénz kérdése. Remélem ez a ké-
pernyôrôl is lejön, mert alább soha
nem adjuk. Érdeklôdés esetén hir-
detésekre is lesz lehetôség, a mód-
ján még mi is tanakodunk, de ad-
dig is a már említett, folyamatosan
elérhetô Képújságon láthatók a te-
lepülést érintô legfrissebb infor-

mációk. Itt megtalálhatók a
Pázmándi Krónika kezdési és is-
métlési idôpontjai, amelyek remé-
lem már ismertek, de azért mond-
juk el, hogy a „fôadás” minden
pénteken 17 órától, az ismétlések
pedig az ezt követô napokon 7,
12, 17, és 21 órától tekinthetôk
meg az „érdeklôdô lemaradók”
számára. Akik pedig az internetet
választják, természetesen, ahogy
a Falutévé indulását megelôzôen
is, minden egyes adást teljes terje-
delemben, vagy az anyagokat
egyenként is megnézhetik a www.
pazmandtv.hu oldalon, ahogy a
www.pazmandinfo.hu portálon is
közzéteszünk minden videót a
mindig hitelesen és újságírói ob-
jektivitással, élménybeszámolók-
kal színesített fotós, online újság-
cikkek kiegészítéseként. Az önkor-
mányzat, illetve a falu honlapjára –
www.pazmand.hu – is felkerülnek
a legfontosabbak, így teljes körû-
en, minden lehetséges médiumi
felületen tudjuk tájékoztatni
Pázmánd lakosságát az aktuális
történésekrôl, érdekességekrôl.
Várunk tehát továbbra is sok 
szeretettel mindenkit a számító-
gépes monitorok, illetve a tévé
képernyôk elé!”  

Isten hozott Falutévé! 

Névadás 2

Május 31-e volt a beadási határide-
je a felújított Mûvelôdési Ház illô
elnevezésére kiírt pályázatnak. Öt
névjavaslat született:
1. Pázmány Péter Közösségi Ház
2. Hét Forrás Kulturház
3. Kilenc Múzsa Kulturális Központ
4. Bárka Mûvelôdési Ház
5. Lyka Döme Kulturális Központ
6. Pázmándi KULCSos Hagyomány-
ôrzô és Kulturális Ház
Kérjük olvasóinkat, hogy június
23-án éjfélig adják le szavazataikat
a hirvivo@pazmand.hu e-mail cí-
men, vagy borítékban a polgár-
mesteri hivatal titkárságán. A
képviselôtestület a 3 legtöbb sza-
vazatot kapott javaslatból választ-
ja ki a mûvelôdési ház új nevét.
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Június 11-én volt az elsô eseménye
annak az informatikai rendezvény-
sorozatnak, amelyet az idén 20
éves Sárkány Zrt. szervez falunk in-
formatika iránt érdeklôdô lakosai
számára. Elsô ízben a nyugdíjas
klubban, Nagyi a neten címmel tar-
tottak konzultációt, ahol az idôseb-
bekkel igyekezték megismertetni
az internetezés alapjait.
A Sárkány Zrt. négy évvel ezelôtt
létesített telephelyet Pázmándon,
s mára az egyik legnagyobb adó-
fizetôvé vált a településen. Június
elején szereltek fel számítógépek-
kel egy termet a Mûvelôdési Ház-
ban, s ezt szánják helyszínéül a
hetente tartandó informatikai talál-
kozóknak is. Minden pénteken 9
és 13 óra között biztosítanak lehe-
tôséget akár személyes, akár cso-
portos informatikai konzultációk-
ra. Murber Kinga, aki egyébként
pázmándi lakos és már évek óta a
Sárkány Zrt. munkatársa, várja
azokat az érdeklôdôket, akiknek
kérdése, problémája van valami-
lyen infokommunikációs témával
kapcsolatban. A cég mindenkit bá-
torít, hogy Sárvári Zsuzsinál, a

Mûvelôdési Házban jelezze igé-
nyeit. A tervek között havonta egy
olyan ismeretterjesztô elôadás is
szerepel, ahol neves szakemberek
beszélnek majd az információ-
technológia újdonságairól. 

Az amúgy intelligens kártyás rend-
szerek fejlesztésével foglalkozó
Sárkány Zrt. a megálmodója és lét-
rehozója az Okos Régió Klaszter-
nek is, amely azért munkálkodik,
hogy az informatikát az emberek
életének javítására lehessen hasz-

nálni. Jelenleg négy pázmándi vál-
lalkozás és további 9 kistérségi
cég mûködik együtt annak a cél-
nak az érdekében, hogy sikerüljön
a helyi értékeket megôrizni, s az
informatikai szolgáltatások segít-
ségével minôségi életet élni, vagy
éppen takarékoskodni az energiá-
val. A klaszter segítségével való-

sulhat meg ECDL tanfolyam,
KRESZ tanfolyam szervezése a fa-
luban, a vállalkozók elektronikus
ügyintézési tanácsadása, a helyi
érték kedvezményrendszer beve-
zetése, és az ügyfélkapu használa-
tának bemutatása is.

Ismerkedjünk az informatikával!

Falukutató tábor Pázmándon

A gödöllôi Szent István Egyetem gazdasági- és vidékfejlesztési agrármér-
nök hallgatóiból, valamint az Enyedi György Regionális Tudományok Dok-
tori Iskola doktoranduszaiból verbuválódott 11 fôs csapat két egyetemi ok-
tató kíséretében a faluszemináriumi falukutató-tábor keretein belül idén
Pázmándon kutat. Munkánk célja, hogy a jövô fiatal diplomás értelmisége
gyakorlati tapasztalatokat szerezzen. Az elméleti és a gyakorlati ismeret-
anyagot a település földrajzi viszonyairól, a megélhetési kérdésekrôl, a szo-
ciális ellátásról, az óvodai- iskolai mûködésrôl, a falu egyházi-, és civil
közösségeirôl, a településszerkezeti adottságokról a hallgatók tudományos
igényû dolgozatok formájában összegzik. Ezeket egybegyûjtve publikáljuk
is. A kiadott tanulmánykötettel nem csupán oktatási, kutatási célokat szol-
gálunk, hanem a faluközösséget is: gyarapítjuk a településrôl eddig készült
ismeretanyagot. Munkánkat 2013. június 27. és július 2. között végezzük.
Szeretnénk minél több lakóhoz eljutni a kérdôíves felmérésünkkel, és inter-
júkat is készítenénk. Bízunk benne, hogy Pázmánd, amely eddig is nyitott-
ságot mutatott irányunkban, szívesen fogad majd ezekben a napokban is!
Elôre is köszönjük minden pázmándi lakos támogatását!

Dr. Nagyné Dr. Molnár Melinda
egyetemi docens, a faluszemináriumi falukutatás táborvezetôje

Helyreigazítás
Elôzô számunkban hibáztunk, Böjte
Csaba testvérrôl tévesen azt írtuk,
hogy jezsuita szerzetes, holott a Fe-
rences rend tagja. Ha már így esett, kö-
telességünknek éreztük, hogy alapo-
sabban utána nézzünk a testvér mun-
kásságának, s ezzel a kis írással kér-
jünk bocsánatot.
Böjte Csaba a Ferences rendbe még
Ceausescu alatt jelentkezett, titokban.
1989-ben szentelték pappá. 1992-ben
helyezték Dévára, itt találta meg ôt az
igazi feladat, amikor néhány elhagyott
kisgyermeket az oltalmába fogadott,
egy lakatlan kolostort az otthonukká
téve. Gyermekmentô munkásságát
mára világszerte elismerik. A Dévai
Szent Ferenc Alapítvány eddig több,
mint ötezer, sokszor az éhhalál küszö-
bén álló kisgyermekrôl gondoskodott.
Az alapítvány éppen idén 20 éves.
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Legrégebbi múlttal rendelkezô ci-
vil szervezetünk a faluban, de
még a kistérségben is a Pázmándi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület.
Több mint 125 éves múltra tekint
vissza, munkásságuk vitathatat-
lan. Az 1800-as évek végén Lyka
Döme létesített tûzoltószertárt a
faluban, tagjai a falu lakosságá-
ból, helyi földmûvelôkbôl, pa-
rasztokból állt, akik saját lovaik-
kal teljesítettek „szolgálatot” heti
váltásokban. A lovak felszerszá-
mozva álltak készenlétben a tûz-
oltószertár istállójában, s ha a ha-
rangot félreverték, már indultak
is tüzet oltani. Manapság persze
korszerûbb technikával történik a
riasztás és a vonulás is. A vonulós
tûzoltók egy sms-t kapnak a tele-
fonjaikra, és aki tud, siet a tûzol-
tószertárba, felveszik a kötelezô-
en használandó védôruháikat, és
indulnak a megadott helyszínre.
Fontos kihangsúlyozni, hogy ma
csak az az önkéntes tûzoltó vo-
nulhat, aki részt vett a megfelelô
képzésen, és komoly feltételek
mellett vizsgát tesz. A tagok élet-
korát tekintve megtalálható a
legkülönbözôbb korosztály a 18
éves fiataloktól a nyugdíjasokig.
Elmondható, hogy az egyesület
maga neveli ki késôbbi felnôtt
tagjait. Különbözô elôadásokon,
bemutatókon ismertetik meg az
óvodásokat, iskolásokat a „tûzol-
tó élettel”. Mára már hagyo-
mánnyá vált, hogy a kiírt tûzoltó-
versenyeken ott vannak az egye-
sület rajai, és általában dobogós
helyezéssel térnek haza. A csapa-
tok többször vettek részt me-
gyei- és országos-, az utóbbi
években számos alkalommal
nemzetközi versenyen is Szlová-
kiában, Ausztriában, Liechten-
steinben, Szlovéniában, Szerbiá-
ban és Horvátországban is.
2012-ben elôször a megyei baj-
nokságon, majd pedig ugyanezen

év július végén, a Gyulán megren-
dezett országos versenyen nyer-
ték el a legjobb ifjúsági tûzoltó
lány raj címet. A fiú rajunk az elô-
kelô harmadik helyezést érte el. Ez
a helyzet nem volt szokatlan a lá-
nyoknak, hiszen két évvel ezelôtt
szintén pázmándi csapat nyerte
meg az akkori, Pusztamérgesen
rendezett országos versenyt.
Idén újabb kihívásnak néznek

elébe, a lányok nagy útra készül-
nek. Az országos cím elnyerésé-
vel részvételt nyertek a 2013-as
franciaországi Tûzoltó Olimpiára.
A Magyar Tûzoltó Szövetség, va-
lamint az Országos Katasztrófa-
védelemi Fôigazgatóság átvállal-
ta a csapat kiutazásának és neve-
zésének költségét. A helyi lako-
sok is összefogtak, hogy anyagi-
lag támogassák a lányok felké-
szülését és a szükséges felszere-
lések beszerzését. A lányok ren-
dületlenül gyakorolnak, hogy jú-
lius 18-án, a franciaországi
Mulhouse-ban megmutathassák,
mire is képesek. Legnagyobb el-
lenfelük az idô, hiszen a verseny-
pálya teljesítésének ideje dönt. A
csapattagok elmondták, hogy
elsôsorban nem a gyôzelmet, ha-
nem saját idejük megjavítását
tûzték ki elsôdleges célnak. Ma-
gyarországon sajnos kevesen is-

merik ezt a sporttevékenységet,
mivel nálunk még nincs akkora
hagyománya, mint a környezô
országokban. Különösen büsz-
kék lehetünk a magyar csapatra,
hisz míg a többi országból
érkezôk nagyvárosokat képvisel-
nek, addig a mi lányaink egy ki-
csi, ám annál szebb falut,
Pázmándot. Épp ezért jólesô
meglepetés volt, amikor az egyik

nagy kereskedelmi tévécsatorna
felfigyelt a csapatunkra. Hosszas
szervezés eredményeként – a lá-
nyok nagy örömére – meglátoga-
tott minket a mûsorvezetô a
stábjával, hogy készítsenek egy
riportot a versenyre való fel-
készülésrôl. A lányok a forgatá-
son különleges csapattagokat is
kaptak, még hozzá Ricsipít és 
Qka Mc-t, azaz az Animal
Cannibals tagjait. A két repper
legjobb tudása szerint helyt állt a
különös szerepben, persze még
van mit tanulniuk. Remélhetôleg
nem csak a lányok, hanem a stáb
és a fiúk is sok élménnyel gazda-
godtak, és ezzel a forgatással
végre egész Magyarország meg-
ismerheti büszkeségeinket, a
pázmándi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület ifjúsági lánycsapatát.

Kerkuska Eszter 
és Gulyás Nikoletta

A Pázmándi Tûzoltó Egyesület és 
a nagy megmérettetés júliusban
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2003. június 12-én alakult a Pázmánd SE kézilabda
szakosztálya, amely gyakorlatilag lapunk megjelenésé-
vel egy idôben ünnepli 10 éves fennállását, és az elsô
NB II- es bajnoki évadot. Persze volt ünneplés fehér asz-
tal mellett is, a Csutora étteremben, ahol játékosok,
szurkolók és szponzorok – ezek közül az egyik épp az
étterem tulajdonosa, Szigeti László –, együtt örülhettek
az elért sikereknek. A szakosztály
eredményeirôl és terveirôl Domak Bé-
la elnököt kérdeztük.
– A legnagyobb öröm, hogy a
Pázmánd-Gárdony-FKC II néven indu-
ló felnôtt csapat az NB II-ben is helyt-
állt, megszerezte a 7. helyet, és ezzel
kivívta magának a 2013-2014 es baj-
nokságban való indulás jogát. Junior
csapatunk az elôkelô 4. helyen vég-
zett, az utolsó pillanatban 1 ponttal
lecsúszva a bronzéremrôl. Az Orszá-
gos Serdülô Bajnokságban a 7. helyen végeztünk, a
2000-es korosztályban a 3., a Decathlon FKC régiós baj-
nokságban a 4. helyet sikerült megszereznünk. Ebbôl is
látszik, hogy mozgalmas év van mögöttünk. Téli felké-
szülési tornákon vettünk részt, a nemzetközi tornán,
Lajosmizsén a 3. hely lett a miénk. Gárdonyban és Ve-
lencén 25 ill. 15 fôvel két kézilabda iskolát indítottunk
el. Szeptemberben a pázmándi iskolában is szeretnénk
elindítani egy csoportot. Örömmel vennénk, ha a gyere-
kek közül mind többen választanák ezt a sportágat és
ismernék meg szakosztályunk mûködését. 
– Amely immár tíz évet tudhat maga mögött…
– Ezalatt az évtized alatt nagyon sok dolog történt,
köszönhetôen a csapat tagjainak és mindenkinek, aki a
csapat körül tevékenykedett. Itt szeretném külön meg-
köszönni azoknak a pázmándi játékosoknak, akik alap-
pillérei ennek a csapatnak, az idôközben hozzájuk csat-
lakozó gárdonyi játékosokkal együtt. Ahhoz, hogy ilyen
eredményeket sikerüljön elérnünk, komoly háttérmun-

kára is szükség volt. Jómagam, mint a szakosztály
vezetôje, Pánczél Barabással mint edzôvel, és az
idôközben a szakosztályba belépô Bíró Tamással sokat
fektettünk abba, hogy a kézilabdát egyesületünkben
magasabb szintre emeljük. Ennek a küzdelemnek az
eredménye volt, hogy 2012-ben sikerült olyan pályáza-
tot készítenünk, illetve benyújtanunk a Magyar Kézilab-

da Szövetség felé, amin megközelítô-
leg 16 millió forintot nyertünk. Ebben
nem kis szerepe volt a pázmándi ön-
kormányzatnak és a polgármester
asszonynak, aki Bíró Tamással együtt
nagymértékben hozzájárult ahhoz,
hogy ez a TAO-os pályázat életképes
és kivitelezhetô legyen. De segített
Gádony Város Önkormányzata és pol-
gármestere, valamint az általános is-
kola vezetése is, aminek köszön-
hetôen a felnôtt-, a junior-, és a kézi-

iskola csapat tagjainak több garnitúra szerelést,
melegítôt, sporttáskát és egyéb hasznos felszereléseket
tudtunk vásárolni. Nem volt gond az utazás sem, pedig
több csapatot kellett mozgatnunk Szombathelytôl
Gyôrig, Dunavarsányig vagy Szigetszentmiklósig. 
– Hogyan készülnek a jövô évre?
– A 2013-2014 es bajnokságra is több célt tûztünk ma-
gunk elé. Úgy gondolom, ilyen csapatokkal, egy követ-
kezetes vezetéssel, és biztos anyagi háttért kialakítva
ezek a célok megvalósíthatók. Persze érnek minket bírá-
latok is, de ezt mindig építô szándékú kritikaként fogjuk
fel, és igyekszünk úgy dolgozni, hogy sok mindenkinek,
de fôleg a szakosztály törekvéseinek, s nem utolsó sor-
ban a szurkolóinknak megfeleljünk. Annak nagyon örü-
lünk, hogy egyre többen vannak. A bajnokság vége felé
már olyan lelkesedéssel buzdítottak bennünket, hogy
öröm volt érezni, milyen fontos az, amit mi tudunk nyúj-
tani. Sokszor azt gondolom, hogy a szurkolóink még
egy osztállyal feljebb vannak…

Tíz év a Pázmánd SE kézilabda szakosztály életében 

A Pázmánd Open! harmadik fordu-
lóját június 2-án, 5-tôl 9-ig tartottuk
a Presszó teraszán, s már a hagyo-
mányosnak mondható kellemetlen
idôjárás sem jelentett akadályt.
Örvendetes újdonságként egy ifjú
hölgy is részt vett az eseményen, s
bár buzgón figyelte a partikat, job-
ban érdekelte ôt az esôcsatornából
vízesésként zuhogó víz – alá is állt–,
így apukája, Csaba hamarosan haza-
vitte kísérletezô kedvû leánykáját. 
A törzsgárda mellett új versenyzôk
is játszottak, Péter, Zoli és Imre. 
Kiderült, hogy a sakk is hasonlít az

úszásra – nem lehet elfelejteni, Péter
is 8 éves korában játszott utoljára,
és mégis sikerült meglepnie Csabát,
a legfelkészültebb sakkozót.

Az eredményeket nem visszük to-
vább, így várjuk a sakk és a jó társa-
ság iránt érdeklôdô játékosok csatla-
kozását!
A Sakk-Kör következô összejövetele
június 30-án, délután 5-tôl lesz a
Presszó teraszán.
Ebben a lapszámban is feladunk egy
kétlépéses mattfeladványt, de egyben
közreadjuk a múlthavi feladványunk
megfejtését is. A kulcslépés: 1. Ke3!
Sötét különféle válaszainak függvé-
nyében ezek a mattok következnek:
1... Kc1 2. Ke2#
1... Ke1 2. Vh1#
1... Fc2 2. Vh1#
1... Fc6 2. Vb1#

Vékony Tamás

SAKK-KÖR

Új feladvány:

Világos indul és két lépésben mattot ad
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Bôrszínünknek hajlamosak va-
gyunk óriási jelentôséget tulajdo-
nítani. A fehér bôrt arisztokrati-
kusnak tarjuk, az egyenletes bar-
na bôrt az egészség jelének. Való-
ban egészséges a barna bôr? Nem
káros a napozás? Kell-e fényvédô-
krém? Napozzunk vagy ne? Sor-
jáznak a kérdések azok számára,
akiket az egészség szempontja is
foglalkoztat.
Az ózonpajzs elvékonyodása mi-
att több káros sugárzás éri bôrün-
ket. Az UV-B sugárzás gyulladást,
hólyagképzôdést, napfoltokat
okoz, az UV-C növeli a bôrrák ve-
szélyét. Szervezetünk azonban
melanin termelésével természe-
tes módon védekezik a napsuga-
rak káros hatásai ellen. Ez a ve-
gyület a napozás hatására ter-
melôdik, jelenlétét a bôr barnasá-
ga mutatja. Minél barnábbak va-
gyunk, annál inkább védve va-
gyunk a káros hatás ellen, és an-
nál jobban kiélvezhetjük a nap ál-
dásos hatását.
Káros tehát a hirtelen és sok na-
pozás erôs napfényben, hiszen
ekkor nem tudunk lebarnulni, a
leégés pedig növeli a bôrrák koc-
kázatát. A napszúrásról már nem
is beszélve! Ha hosszan vagyunk
kénytelenek tûzô napon tartóz-
kodni, védekezzünk hosszú öltö-
zékkel, napszemüveggel, kalap-
pal, fényvédô krémmel.
A kémiai fényvédôt tartalmazó
krémek elônye, hogy sokáig a
bôrön maradnak. Ezek sem véde-
nek a leégéstôl, csak késleltetik.
Hogy mennyi ideig, arról a faktor-
szám tájékoztat. Kutatások sze-
rint az octyl methoxycinnamat
rákkeltô-gyanús, válasszunk in-
kább más kémiai anyagot felhasz-
náló krémet. Alkalmazhatunk fizi-
kai fényvédôt használó napteje-
ket is, melyek titán-dioxid finom-
ra ôrölt szemcséivel bôrbarát
fényszûrôt képeznek.
A napsugarak ugyanakkor létfon-
tosságúak egészségünk fenntar-
tásában. Egy átfogó kutatás sze-

rint a napozás több mint 25 be-
tegség megelôzésében és gyógyí-
tásában segít, mint például ma-
gas vérnyomás, menstruációs
problémák és a fogak romlása.
Tíz perc napozás 1000 egység 
D-vitamint termel, amely fedezi
az ajánlott napi bevitelt.
Hasznos tehát a leégés nélkül, fo-

kozatosan szerzett barnaság,
amit úgy szerezhetünk, ha 5 perc-
rôl indulva, 5 percenként emelve
az idôtartamot, egyszerre maxi-
mum 1 órát napozunk, fényvédô
krém nélkül, hiszen ezek legtöbb-
je gátolja a barnaság megszerzé-
sét. Nyáron reggel 10-11 óráig,
télen 14-16 óráig ideális a nap-
fény. Az UV-A sugárzás alakítja ki
a védô barnaságot, de túlzott
mennyiségben öregíti a bôrt.
A növényi kivonatokat használó
naptejek elônye, hogy mellettük
barnulhatunk is, és a bôrt is fia-
talon tartják. A kakaóvaj pedig
állítólag 10-es faktorú fényvédel-
met ad.
Köztudott, hogy a sárgarépa bé-
ta-karotin tartalma miatt segíti a
barnulást. Több ilyen táplálék is

van még: a sárgabarack, paradi-
csom, édesburgonya, kelkáposz-
ta, spenót, sütôtök, avokádó.
A legtöbb tanulmány nem talál
összefüggést a D-vitamin termelô
kapacitás és a bôrszín között.
Úgy tûnik, sokkal inkább geneti-
kai meghatározottságról van szó,
azaz nem tudjuk eldönteni, meny-

nyi barnaság az ideális ahhoz,
hogy begyûjtsük a megfelelô D-
vitamin mennyiséget. Angliában
mindenesetre, ahol hírhedten ke-
vés a napfény, azt ajánlják, hogy
az ember a lehetô legtöbb idôt, a
lehetô legkevesebb öltözékben
töltse a napon, az ajánlott perió-
dusokban. Így tehát saját életmó-
dunk és bôrtípusunk ismeretében
kell mérlegelnünk, mennyit és mi-
lyen módon napozzunk.
A legfontosabb, és ennek bizo-
nyítására még tanulmányokat
sem kell idézni, hogy a napfény
jókedvre hangol. A fenti szem-
pontok ismeretében elengedhet-
jük a napozás miatti aggodal-
mat, és élvezhetjük a napfényes
hónapokat.

Dr Szilágyi-Nagy Ildikó

D-vitamin szezon: napfürdô egészségesen
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A tudatos vásárlás, fogyasztás,
komposztálás mellett szelektíven
kezelhetjük a hulladékot, hiszen
annak nagy részét a különbözô
csomagolóanyagok teszik ki,
amelyek újrahasznosíthatók. Ez-
zel a kukába kerülô szemét
mennyisége akár harmadára is
csökkenthetô, csak rajtunk múlik!
Pázmándon két helyszínen alakí-
tottak ki hulladékgyûjtô pontot,
az egyik a focipálya parkolójában
van (ide kerültek át a korábban az
iskolaudvaron tárolt konténerek,
hogy hétvégén is tudjuk használni
azokat), a másik pedig a Fô utca –
Szabadság utca keresztezôdésé-
nél, a Fehér Kereszt közelében,
ahol egy kis komposztáló szigetet
is létrehoztak, amely mára sajnos
megtelt, így nem sok haszna van. 
Mit tehetünk a gyûjtôkbe? 
Tiszta, szennyezôdéstôl mentes
csomagoló anyagokat az alábbi
osztályozás szerint:
– A kék színû tartályokba kizá-
rólag tiszta papírt (újságok, folyó-
iratok, füzetek, könyvek, hullám-
papír, csomagolópapír, kartondo-
boz) lehet tenni, külön gyûjtve a
színes papírokat és külön tartályba
a fekete-fehér papírokat.
– A sárga színû konténerek az
összenyomott, tiszta, színes- és
fehér mûanyagok, PET palackok,
nylonzacskók, nylonfóliák, háztar-
tási-, kozmetikai flakonok elkülö-
nítésére szolgálnak. Tényleg csak
egy mozdulat, hogy mielôtt be-
dobjuk ezeket, tapossunk rájuk,
így sokkal több fér a konténerbe,
s kevesebbszer szembesülünk az-
zal, hogy megtelt, nincs más mód,
mint mellé letenni az ásványvizes
palackokat, amiket azután hord a
szél, szemétdombbá változtatva a
hulladékgyûjtô sziget környékét.
Községünkben a fehér mûanya-
gok gyûjtésére szolgáló tartályba
lehet beledobni a kimosott és
összenyomott gyümölcsleves- és
tejesdobozokat (Tetra Pack), vala-
mint a fémbôl készült üdítôs- és
sörös dobozokat is.

– A zöld tartályba a kimosott
üvegekpalackokat lehet tenni. Nem
szabad piszkos, vegyszeres- vagy
olajos üvegekkel szennyezni a
konténert, öblítsük ki az üvegeket!

A VHG 2 éve kísérleti jelleggel elin-
dította néhány utcában (Szabad-
ság, Sallai, Bem, Mezô Imre, Kertal-
ja, Alkotmány) a háztól történô
szelektív hulladékgyûjtést is. En-
nek keretében minden hónap 3.
péntekjén (az év hátralévô részén

ez június 21., július 19., augusztus
16., szeptember 20., október 18.,
november 15. és december 20.) a
családok a „rendes” szemét mellé
kihelyezhetik külön-külön zsákba

csomagolva a papírhulladékot, az
összegyûjtött és összenyomott
PET palackokat és mûanyagokat,
valamint az üdítôs- és sörös fém-
dobozokat. A lakosok által össze-
készített komposztálható zöldhul-
ladékot július 10-én, augusztus 7-

Mit tehetünk, hogy kevesebb szemetünk legyen? 

Egyéb, veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos teendôk

Az elhullott háziállatokat semmiképpen ne vigyük ki bezsákolva kül-
területi útszélekre, erdôkbe! Ötven kg-ig el lehet ásni a kertben, per-
sze nem muszáj, ha nem akarjuk, vagy ennél nagyobb az állat, akkor
az állatorvossal egyeztetve el kell szállíttatni. Tömeges elhullást min-
den esetben kötelezô jelezni a jegyzônek és az állatorvosnak! 
A székesfehérvári állati hulladékbegyûjtô és átrakó telep végzi az ál-
lati tetemek begyûjtését (telephely: Székesfehérvár határától délre 
a 63-as számú útról balra kanyarodva közelíthetô meg Sárkeresztúri
út, hrsz. 20407/2. zöld szám: 06/80/205-093). Az elhullást a jegy-
zônek kell bejelenteni, aki felveszi a kapcsolatot a gyepmesteri telep-
pel. A bejelentést követôen a telep munkatársa kimegy a megadott
helyszínre és elszállítja a tetemet.  Magánszemélyek az elhullott álla-
tok tetemét hétfôtôl – csütörtökig 8 - 14 óráig, pénteken: 8 - 12 órá-
ig adhatják le 85 Ft/kg áron. 
Állati tetemek begyûjtése közterületrôl: 06/70/66-99-127.
Építési törmelék-, sittszállítás: legkisebb bérelhetô konténer 3 m3-es.
Általában egy kisebb javítás, felújítás során ritkán telik meg egy
egész konténer, ezért célszerû több családnak közösen bérelni. Így
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megoszlanak a költségek is. Ha csak 1-2 vödörnyi anyagmaradvá-
nyunk van, azt nagyon kis adagokban a kukába is lehet helyezni:
igaz, a kuka sem erre való, de még mindig jobb megoldás, mint a fa-
lu- vagy erdôszélre kihordani és természetkárosítást elkövetni, ame-
lyért akár 150.000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható az elkövetô
(ez kb. 8 db konténeres sittszállítás költségével egyenlô összeg, te-
hát gazdaságosabb is a konténert választani). 
Az elektronikai hulladékok gyártóhoz történô visszajuttatása haszno-
sításra illetve ártalmatlanításra nagyon fontos környezetvédelmi fel-
adat. Ma már egyre több üzletben visszaveszik az elhasznált készü-
lékeket, háztartási gépeket. Új készülék vásárlásakor érdemes erre is
rákérdezni vagy lomtalanításkor leadhatók az önkormányzat által ki-
jelölt helyszínen.
A használt elem, akku igen mérgezô hulladéknak számít. Gyûjtô-
helye Pázmándon a Coop Bolt (Fô utca 58.).
A gépkocsi akkumulátorokat jó áron átveszik a fémkereskedésekben.
Lejárt gyógyszerek és csomagolásuk leadhatók a gyógyszertárakban.
Használt sütôolaj leadása az alábbi MOL töltôállomásokon lehetséges: 
Velence, M 7. autópálya I. Tel.: (22)472-239, Gárdony, Szabadság u.
Tel.:(22)570-012 
A gyerekeinkkel játékosan ismertethetjük meg a környezetvédelem
és a szelektív hulladékgyûjtés fontosságát, erre alkalmas például:
http://www.kvvm.hu/szelektiv/jatek.html

én, szeptember 4-én, október 9-én
és november 6-án szállítják el
ezekbôl az utcákból. Tudjuk, hogy
a havi egyszeri szállítás nem ele-
gendô, macerás dolog egy hóna-
pig otthon raktározni a szelektív
hulladékot, és a zacskókat sem
egyszerû úgy kirakni, hogy azt ne
vigye el vagy borítsa fel a szél. Az
meg pláne nem jó, hogy még ez a
korlátozottan használható szolgál-
tatás sem érhetô el minden lako-
sunk számára. Az önkormányzat
szeretné ezt a szolgáltatást javít-
tatni, illetve a falu egészére kiter-
jeszteni, ezért a VHG és a faluveze-
tés között folyamatos egyeztetés
zajlik a probléma megoldására.
Rajtunk múlik, hogy a cél érdeké-
ben ne veszítsük el a kedvünket a
szelektív hulladékgyûjtéstôl!
Az sem elôremutató, hogy a zsu-
gorított PET palackok átvétele a
VHG Kft. agárdi telephelyén 2012.
november 1-tôl megszûnt, vi-
szont itt továbbra is lehetôség
van a felesleges elektromos ké-
szülékek leadására, ami nagyon
hasznos, tehát éljünk vele!. A VHG
kedvezô árú sittszállítást is vállal,
megkérdeztünk néhány magán

konténerest is, úgy tûnik, hogy
valóban ez a legolcsóbb a környe-
zetünkben. Nagy a kísértés, hogy
ellenálljunk azoknak, akik azt ígé-
rik, olcsón elszállítják tôlünk az
építési törmeléket a kisteherautó-
jukon. Ha nem vagyunk biztosak
abban, hogy legális lerakóhelyre
viszik, ne kössünk velük üzletet,
mert hihetetlen károkat okoznak a
kevés, még épen maradt zöldterü-
leteinkben!
Az önkormányzat évi egy alka-
lommal lomtalanítást szervez a
községben úgy, hogy az ún.
„lomizás” káros hatásait kiküsz-
öbölve, egy kijelölt közterületen
adott idôpontban le lehet adni a
fém- és elektronikai hulladékot, a
papírt, az elhasznált gumiabron-
csokat, bútorokat, veszélyes
anyagokat. Az ezek értékesítésé-
bôl befolyt pénzösszegeket pedig
azok az egyesületek kapják meg,
akik segítenek a begyûjtésben, te-
hát nem kell azon aggódnunk,
hogy nincs utánfutónk, hogyan vi-
gyük a kijelölt helyre a lomokat,
jelezni kell az önkormányzatnál.
és küldenek segítôket. 

Szarka Piroska

Tudnivalók

Orvosi rendelô:
Pázmánd, Béke utca 3. Tel.:
06-22-463-093

Háziorvos: hétfôn 13-16
óráig, szerdán 14-17 óráig,
pénteken 9-12 óráig.
(Sürgôsségi ellátás: kedd,
csütörtök 9-10 óráig)

Gyermekorvos: hétfôn, pén-
teken 10.30-12 óráig, szer-
dán 11-12 óráig, csütörtökön
12-13 óráig. (Tanácsadás:
szerdán 10-11 óráig)

Fogorvos: kedden 13-15
óráig. Pénteken 10-15 óráig,
Elôjegyzés: 06-30-230-8981

Orvosi ügyelet: Velence,
Balatoni út 65. 
Hétköznap 17-07 óráig, mun-
kaszüneti nap: 0-24 óráig. 
Tel.: 06-22-375-045.

Gyógyszertár:
Nyitva tartás: hétfôn 11-16
óráig, kedden 9-13 óráig,
szerdán: 10.30-16 óráig, csü-
törtökön 9-13 óráig, pén-
teken 9-12 óráig.
Tel.: 06-22-463-039

Védônô:
Várandós és nôvédelmi ta-
nácsadás: szerdán 8-10-ig
(elôjegyzés alapján)
Csecsemô és kisgyermek ta-
nácsadás: (gyermekorvossal),
szerdán 10-11-ig, önállóan
11-12 óráig. 
Tel.: 06-22-238-004, 
E-mail: vedono@pazmand.hu).

Községi könyvtár:
Pázmánd, Fô u 66. 
Hétfô, péntek 17-19 óráig;
szerda 15-17 óráig.

Képviselôi fogadóóra:
Tóth László képviselô 
péntek 16.30-tól 18 óráig.
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Sokat hallhatunk a komposztálás-
ról, de vajon miért is olyan jó do-
log? Talán azért, mert a komposz-
tálás eredményeképpen barna,
porhanyós humuszt kapunk, 
amellyel csak javítjuk talajunk
szerkezetét és termôképességét –
ellentétben a mûtrágyával, ami
kárt is okoz –, és nem utolsó sor-
ban csökken a hulladék mennyisé-
ge is. Komposzttárolót szinte bár-
mibôl készíthetünk, de fontos,
hogy jól szellôzzön, és a teteje nyi-
tott legyen, szükség esetén pedig
le lehessen takarni (a nagy esôk ki-
mossák a tápanyagot a komposz-
tunkból). Közvetlenül a talajra he-
lyezzük, hogy átjárhassanak a ta-
lajlakó élôlények. Komposzthalom
készítésekor célszerû „alapozást”
készíteni szétterített faágakból,
mulcsból vagy szalmából, így nem
fülled be a halom alja. Az alapra
hordjunk egy réteg földet vagy
komposztot ha van, majd válta-
kozva rétegesen töltsük fel kerti és
konyhai hulladékkal. A rétegek kö-
zé egy lapát földet is tehetünk a
jobb eredmény eléréséért. 
Mi számít kerti hulladéknak? Kom-
posztálónkba tehetünk elnyílott

virágokat, zöldséget, lehullott
gyümölcsöt, kisebb ágakat, galy-
lyakat, forgácsot, és szalmát is a
szellôzés érdekében. Megfelelô
szellôzés nélkül a „jó” baktériu-
mok helyébe rothasztó baktériu-
mok kerülnek, így büdös lesz a
komposzthalmunk. Konyhai hulla-
dék a gyümölcs, zöldség, krump-
li, tojáshéj, kávézacc, de még a
teafilter tartalma is, persze a cso-
magolás nélkül. 
Mi az, amit nem szabad a kom-
posztba dobnunk? Kerüljünk min-
den olyan anyagot, ami nem bom-
lik le, illetve veszélyes anyagnak
számít, mint az üveg, fém, mû-

anyag, gyertya, fáradt olaj, vegy-
szerek, valamint kerülendô az a
kerti gaz is, amely már elvirágzott
és a magja a komposztba juthat.
Ne komposztáljunk fôtt ételmara-
dékot se, mivel vonzza a külön-
bözô bogarakat és a nem kívánt
baktériumokat, amelyek késôbb a
földbe jutva megbetegíthetnek
bennünket is. Ügyeljünk arra is,
hogy a komposztba dobott anya-
gok hasonló méretûek, lehetôleg
minél kisebbek legyenek, így
gyorsabban, egyszerre bomlanak
le. Figyeljük komposztunk ned-
vességét, az a legjobb, ha nem túl
vizes és nem is száraz, találjuk
meg az arany középutat! 

Gulyás Nikoletta 
(Forrás: KVVM-szakmai anyag)

Komposztáljunk otthon!

A komposztálódás lassú folya-
mat, érett komposzttá a hulladé-
kunk természetes körülmények
között 8-12 hónap alatt válik.
Van, amikor ez nem is fontos, rá-
érünk, lényeg az, hogy minél ke-
vesebb legyen a hulladék. Létez-
het persze olyan eset is (pl. az a
fontos, hogy a talajunkat minél
elôbb, teljesen vegyszermentes
módon javítsuk), amikor siettet-
nénk a folyamatot, és erre is van
megbízható megoldás.
A komposztálás ciklusideje je-
lentôsen, felére, harmadára
csökkenthetô megfelelô biológi-
ai oltóanyag használatával. Az

oltóanyag koncentráltan tartal-
mazza azokat a mikroorganiz-
musokat, amelyek a komposztá-
láshoz elengedhetetlenek, és
segítségükkel elkerülhetjük a
helytelen komposztkezelésbôl
elôforduló kellemetlen, bûzös
szagokat is. Az oltóanyag elsôd-
leges szerepe, hogy a komposz-
tálódási folyamathoz energiát –
felvehetô cukrokat – szolgáltat 
a folyamatot elindító baktérium-
és gombatörzsek részére. Ezek
elsôdlegesen celluláz-enzim ter-
melôk, azaz megbontják az
egyébként más fajok számára
nem hozzáférhetô cellulóz, he-

micellulóz és lignin anyagokat,
amelyek ellenálló, nagy moleku-
lasúlyú cukrok. 
A nagyon oxigén-igényes cellu-
lózbontó fajok ezt követôen (3-
15 nap) pusztulni kezdenek, és
átadják a helyüket a lebontásban
további folyamatokat végzô bak-
térium-, gomba- és sugárgomba
törzseknek, elindul a fehérje és
egyéb összetevôk lebomlása,
megkezdôdik a humusz-anyagok
felépítése, és a folyamat „biológi-
ai lecsengése” – stabilizálódása. 
Az oltóanyag tisztán biológiai
alapanyagokból, szelektált mik-
roorganizmusokból és gomba-
törzsekbôl áll, természetesen
GMO mentes, azaz nem tartal-
maz génmódosított összetevôt.

A komposztálás gyorsítható
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Mióta beköszöntött a tavasz, so-
kat változott az óvoda udvarán
felépült gumifal. A fôként helyi
kertekbôl származó növények vi-
rágba borultak, láthatóan jól ér-
zik magukat a gumiabroncsok
védelmében. Mivel elsôre nem si-
került minden abroncsba virágot
ültetni, tavasszal tovább folytat-
tuk a virágosítást és végre sor ke-
rült a gumik festésére is. A speci-
ális, piaci forgalomban nem kap-
ható festéket az Egrokorr cég la-
boratóriumában állították össze,
kizárólag az óvodánk számára. A
festék vízbázisú, környezetbarát,
és a cég ajánlása szerint legalább
7-10 évig megôrzi minôségét. A
kedves, barátságos színek elhe-
lyezkedését Radványi Anna ter-
vezte meg, de a kivitelezés ter-
mészetesen nem szigorú szabá-
lyok szerint zajlott és a „festôk” is
megvalósíthatták saját ötleteiket.

ôsszel fákat is szeretnénk ültetni,
hogy árnyékosabb legyen a gu-
mifal, és hosszú távú terveink kö-
zött szerepel egy további kültéri
gyerekjáték elhelyezése is az aré-
na közepébe. 
A virággal beültetett gumi-
abroncsok közötti labirintus-

szerû járatokban hamarosan 
szaladgálhatnak az apró gyerek-
lábak. Igazán elégedettek va-
gyunk az eddigi eredményekkel,
és minden jelenlévônek köszön-
jük a segítséget!

Némethné Czinkóczki Mária
Pázmándi Óvoda Gyermekeiért

Alapítvány
Kuratóriumi Elnök

Gumifestés az óvoda udvarán

Korunk egyik legfontosabb kör-
nyezetvédelmi problémája, hogy
mi történjen az emberi tevékeny-
ség következtében keletkezô
elképesztô mennyiségû hulladék-
kal. Bár napjainkban egyre na-
gyobb teret hódít a szelektív hul-
ladékgyûjtés, a „szemetünk”
többségének sorsa alapvetôen
kétféle lehet: vagy hulladéklera-
kókba vagy hulladékégetôkbe ke-

rül. Hogy ez miért probléma? Rö-
viden összefoglalva azért, mert
ebben a tempóban belátható idôn
belül szemétlerakóvá változtat-
hatjuk bolygónkat, hulladékége-
téssel pazaroljuk értékes erôfor-
rásainkat és szennyezzük környe-
zetünket. Abban a pillanatban,
hogy valami a szemétbe kerül, ki-
dobjuk mindazt az energiát és
nyersanyagot, amit az elôál-

lításához felhasználtunk. Ezért ar-
ra kell törekednünk, hogy csak
olyan hulladék kerüljön megsem-
misítésre, amelyben már nincs
gazdaságosan hasznosítható tar-
talom. A megsemmisítésre szánt
hulladék mennyisége többféle-
képpen csökkenthetô, például
szelektív gyûjtéssel, komposztá-
lással vagy akár úgy is, ha a már
feleslegessé vált tárgyaknak új
funkciót találunk. A környezet vé-
delme szempontjából a legjobb
ez utóbbi megoldás, hisz itt még
energiaigényes újrafeldolgozási
folyamatokra sincs szükség.
Ezt felismerve számos mozgalom
indult útjára, köztük az Earthship
mozgalom is az Egyesült Álla-
mokban, és követôkre talált világ-
szerte. A használt autógumikból
épült támfal építési technológiáját
az ún. Earthship házak (Élôházak)
építésénél alkalmazzák. A fenti
gondolatokat és a Earthship moz-
galmat is képviseli az óvodánk
udvarában felépült gumifal. 

Mért került a gumi az óvodaudvarra?
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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: Rosental Kft.
Gödöllô, Ganz Ábrahám u. 2.

Felelôs vezetô: Rózsavölgyi Sándor

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

a Polgármesteri Hivatal udvarán
elhelyezett postaládába várjuk.

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

Eseménynaptár
Június 22. 18-02 óra Szentivánéj Szerelem-völgy

Június 25. 10-12 óra Baba-mama klub Mûvelôdési Ház

Június 30. 17.00 óra Sakk-Kör Presszó

Június 30.-július 14. Retró kiállítás Mûvelôdési Ház

Június 29. délelôtt Kézi kaszás arató ünnep Malom

Július 6. 19-21 órától Pázmándi toporgók éjszakája Presszó

Július 13. Veterán autós túra Vereb focipálya

Július 16. 18 óra Sikeres pályakezdés Mûvelôdési Ház

Anyakönyvi hírek

Pázmándon 2013-ban eddig nyolc kis-
gyermek született: Szanyó Roland
Bence február 6-án (an.: Csomai Tí-
mea). Sipos Levente Noel február 7-
én (an.: Schalkammer Viola). Deli Ka-
ta február 11-én, (an.: Imre Katalin).
Gránitz Zsófia Johanna február 26-
án, (an.: Kiss Ágnes). Pálinkás Liliá-
na április 14-én, (an.: Pálfi Renáta).
Szalai Márk április 20-án, (an.: Sipos
Andrea), Fodor Zalán április 22-én,
(an.: Jáni Andrea). Majdán Anna ed-
dig a legfiatalabb, ô május 28-án
született, (an.: Pajlovocs Rita). Mind-
nyájuknak hosszú, egészséges és bol-
dog életet kívánunk!
Az idén eddig két fiatal pár lépett há-
zasságra, Szabó József Sándor és
Szabó József Sándorné, született:
Pálffy Erzsébet május 4-én, Szanyó
László és Szanyóné Kondor Rita
pedig június 8-án. Sok boldogságot az
újházasoknak!
Az anyakönyvi hírek az elhunytak ada-
taival válnának teljessé, de kegyeleti
megfontolásból ezt csak a hozzátarto-
zók engedélyével és kérésére közöl-
hetjük. Ezért kérjük, aki rokonától a
Pázmándi hírvivôben is szeretne elbú-
csúzni, küldje el hozzájárulását a hir-
vivo@pazmand.hu címre, vagy jelezze
szándékát a polgármesteri hivatalban.

Miért vannak az utcabizalmik?

Az utcabizalmi rendszer jelenlegi, pázmándi formájában újításnak szá-
mít, nem nagyon hallottunk hasonlóról. Hagyományai azonban a ma-
gyar közigazgatásban az Árpád-korba nyúlnak vissza, amikor a tize-
des rendszer (tíz család) volt a társadalomszervezés alapegysége. Egé-
szen a II. világháborúig élt különbözô formákban, mint lakókörzeti
gondnokság, szomszédsági szervezô, kapocs a helyi közigazgatás és
a polgárok között.
Nálunk is ezek a szerepek a legfontosabbak: a gondoskodás, az egy-
másra figyelés, a ka-
pocs a faluvezetés és
a lakosok között. Egy
utcabizalminak is-
mernie kell a körzeté-
be tartozókat, tudnia
kell, ha valakinek ba-
ja, nehézsége van, és
segítenie kell megta-
lálni a megoldást, a
megfelelô fórumot a
problémák orvoslásá-
ra. Védeni az idôseb-
beket, segíteni szer-
vezni a mentést vagy
a munkát, ha baj van
vagy a rendkívüli
idôjárás okoz gon-
dot. Most éppen a fa-
lurendezési tervvel
kapcsolatos javasla-
tainkkal fordulhatunk
hozzájuk, de ôk azok,
akik bekopogtatnak
és figyelmeztetnek,
hogy ha elfelejtettük
volna a kutyaoltást,
akkor gyorsan pótol-
juk, mert augusztus-
tól nagy büntetést
kaphatnak, akik nem
tesznek eleget a
kötelezô eboltási ren-
deletnek.

Utcabizalmi névsor
Bem u. Szabó Hédy 06-20-9343-078

Kossuth L. u. Kovács István 06-70-255-6395

Pálinkás Jenô 22-463-735

Táncsics M. u. Erdôné Kolonics Éva 22-463-774
Domak István 22-463-767

Fô u. Darabos Ferencné 22-463-699
Darabos Anikó 06-30-949-8303
Némethné Vörös Csillag 06-20-958-1175
Köllô Józsefné 06-20-453-7142

Vadász u. Vörös Györgyné 22-463-726
Domak András 06-20-934-1867

Kertalja u. Némethné Czinkóczi Mária 06-20-498-6226

Alkotmány u. Veilanditsné Sziládi Krisztina 06-70-211-4367

Deák Ferenc u. Lôrincz Imréné 22-463-727
Nyáriné Dani Anita 06-20-346-4927
Kiss Gyuláné 06-20-416-4056

Petôfi S. u. Torma Zoltánné 06-20-802-7233

Béke u. Lôrinczné Kati 06-20-515-0553

Zalka M. u. Lukács Károlyné 22-463-809

Gárdonyi G. u. Sárvári Tiborné 22-463-825

Arany J. u. Sárvári Károlyné 22-463-843

Rákóczi u. Kratancsikné Kiss Éva 22-463-657

Vörösmarty u. Kolonics Jánosné 22-463-755

Határ u.
József A. u. Ambrus Péterné 06-30-586-6576
Jókai u. 22-463-961

Széchenyi u. Farsang Judit 06-20-348-4068
22-463-678

Szabadság u. Csurgó Ferenc 22-463-625
Zámbóné Vajda Adrienn 06-30-607-2215

Sallai u. Takácsné 22-463-903

Mezô Imre u. Kertészné Jutka néni 06-30-675-5925

János tanya Domonicsné Becze Renáta 06-30-309-9332
Imre Mónika 06-70-514-0531

Konkoly tanya Konkoly László 06-20-924-2078

Gergely tanya Szarka Piroska 06-20-960-4832

Szôlô hegy Lazarovics János 06-20-512-2824
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