
Pázmándért

Ebben a számban, amit most tart a
kezében a Kedves Olvasó, szinte
minden oldalon olyan írásokat talá-
lunk, amelyek arról szólnak: milyen
sokan vannak azok, akik nap, mint
nap, önzetlenül, önként és igazán
sokat tesznek Pázmándért, értünk. 
A szülôfaluja iránti szeretet vezé-
relte Farsang Erzsikét, hogy Páz-
mándra bízza gyönyörû életmûvét,
a Pázmánd Községért Közalapít-
vány munkatársait pedig ugyanez
hajtotta éveken át, amíg azért dol-
goztak, hogy a kiállítás ehhez mél-
tó lehessen. 
Pázmándért, a mi közel fél évez-
redes múlttal rendelkezô települé-
sünkért emel szót a postaládánk-
ba érkezett levél, és a falu közös
öröméért fognak munkálkodni
mindazok, akik az adventi prog-
ramok lebonyolításában vállalnak
szerepet. És még sorolhatnánk,
hosszan. A sor végén minket, akik
ezt az újságot készítjük Önöknek,
ugyanez motivál. Szeretnénk, ha
a munkánkból sugározna az a
szeretet, amivel írjuk, szerkeszt-
jük, fotózzuk az itteni eseménye-
ket, és az az öröm, ami mindnyá-
junknak átjárhatja a szívét így
Advent idején: jó ide tartozni, kö-
zösségben élni.

Egy pázmándi
srác emlékére

8–10. oldal

Hagyományos
mesterségek 

11. oldal

Tánc és zene
mindenkinek

14. oldal

Új folyam 7. szám Újság rólunk – nekünk 2013. november

Advent a karácsonyra való készülôdés ideje.
Kezdete az András naphoz (nov. 30.) legköze-
lebb esô vasárnap.
Az V. századtól a karácsonyt megelôzô böjti
idô volt, amely Szent Márton (nov.11.) ünnepével kezdôdött. 

Advent: az Úr érkezése

(folytatás a 12. oldalon)

Igazán felemelô élményben lehetett része mindazoknak, akik november
16-án délután összegyûltek a plébánián. Az érdeklôdôk sokasága meg-
töltötte a parókia szobáit, de még a folyosóját is, hogy részese lehessen
a Pázmánd történetében egyedülálló kulturális eseménynek: állandó ki-
állítás formájában megnyílt Orisekné Farsang Erzsi, „Az én világom” cí-
mû életmû tárlata.

Orisekné Farsang Erzsi állandó kiállítása 
a plébániahivatal termeiben

(folytatás a 4. oldalon)
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Tisztelettel köszöntöm Önöket!

Hosszú évek eredményét közölhe-
tem most, végre hiteles információk
birtokában Önökkel. 
2013. december 15-tôl új vasúti, és
új autóbusz menetrend lép életbe, és
a decemberi változások legnagyobb
nyertese a régióban Pázmánd!
Még 2010-ben kezdôdtek a több év-
tizedes bezártságot felszámoló, a

tarthatatlan tömegközlekedést
megváltoztató feladat megoldására
irányuló erôfeszítéseink. Idén októ-
ber 31-én kerülhetett sor végre arra
a menetrendi egyeztetésre a Közle-
kedéstudományi Intézetben, ami-
nek eredményeképpen megszüle-
tett a megoldás. Az intézet válasza
szerint „A felvetéseket az összegyûj-
tött adatokkal együtt egyeztettük
Polgármester Asszony és az Alba
Volán Zrt. képviselôivel. A vizsgálat
megtörtént: Pázmándról a 2 mûsza-
kos munkarendbe való bejárás biz-
tosított lesz munkanapokon mind
Lovasberényen át Székesfehérvár-
ra, mind Budapestre.”
Hamarosan mindenki kézhez kapja
a pontos menetrendi tájékoztatókat
és információkat, amelyekben az új
buszjáratok és a sûrített vonatme-
netrend megtalálható lesz. 
Amennyiben ezen új járatok kihasz-
náltsága beigazolódik, nincs szük-
ség buszforduló építésére. Ez raj-

tunk múlik! A lehetôség adott, éljünk
vele. Így azt a majd 12 millió forintot
önkormányzatunk azon útszaka-
szok felújítására fordíthatja, amelyet
képviselô-testületünk már beüteme-
zett (Nadapi út, Vadász utca.)
Úgy érzem, a 2010 decemberében
Tóth László képviselô úr segítségé-
vel elindított tárgyalások, tervezési
és egyeztetési eljárások eredménye-
ként új korszak kezdôdhet Pázmánd
életében. Munkavállalóink elhelyez-
kedésének javulása, a napi ingázás
idejének csökkenése családjaink
jobb életszínvonalának és az együtt
töltött idônek a záloga lehet.
Szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik nem csügged-
tek, nem kétkedtek, és akiknek a tá-
mogatásával, segítô kezeikkel, kap-
csolataikkal sikerre tudtuk vinni
kezdeményezésünket.

Virányiné Reichenbach Mónika
polgármester

Polgármesteri beszámoló

PKÖ képviselôtestülete feltételekhez kö-
ti a DRV Zrt.-vel kötendô – Bérleti-üze-
meltetési szerzôdés közcélú ivóvízellátó
rendszer mûködtetésére – szerzôdés
aláírását. Az Önkormányzat kéri és egy-
ben az üzemeltetési szerzôdés alapfel-
tételének tartja, Pázmánd község hosz-
szú távú ivóvíz ellátás biztonságának
megteremtése érdekében – egy új ivóvíz
kút létesítését a község közigazgatási
területén. Elvárja a szolgáltatótól, hogy
e feltétel teljesítését – a gördülô fejlesz-
tési tervezés folyamatában – részesítse
elônyben.
(160/2013. (X. 11.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete megtárgyalta és
elfogadta a DRV Zrt.-vel kötendô –
jegyzôkönyvhöz csatolt – Bérleti-üze-
meltetési szerzôdés közcélú ivóvízellátó
rendszer mûködtetésére – tárgyú doku-
mentumot.
(161/2013. (X. 11.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete határozatot ho-
zott a Pázmándi vízmû telep, szennyvíz-
rendszer javítási, karbantartási munkái-
ra, amely a Pázmándi vízmû telep

dekantáló medencéhez védôkorlát léte-
sítésére; a szennyvíz átemelôben 2 db.
búvárszivattyú felújítására, és 3 db házi
átemelô szivattyú cseréjére vonatkozik.
(162/2013. (X. 11.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete tudomásul vette
a jegyzô tájékoztatóját az Önkormány-
zat pénzügyi – likviditási – helyzetérôl.
Megállapította, hogy az Önkormányzat
az ország és az önkormányzatok közis-
mert nehézségei ellenére stabil pénzügyi
alapokon nyugszik. Átgondolt, ésszerû-
en takarékos gazdálkodást folytat. 
(163/2013. (X. 11.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete megtárgyalta és
elfogadta Pázmánd Község Önkormány-
zat 2013. évi költségvetésének elsô fél-
éves teljesítésérôl szóló beszámolóját.
(164/2013. (X. 11.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete megtárgyalta és
elfogadta Pázmánd és Vereb Községek
Körjegyzôségének 2013. I. félévi költ-
ségvetési beszámolóját.
(165/2013. (X. 11.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete megtárgyalta és
elfogadta Pázmándi Közös Önkormány-
zati Hivatal 2013. I. félévi költségvetési
beszámolóját.
(166/2013. (X. 11.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete megtárgyalta a
helyi önkormányzatok szociális célú tû-
zifavásárlásához kapcsolódó kiegészítô
támogatásról szóló rendeletébôl Páz-
mánd Község Önkormányzatra vonat-
kozó feladatokat. A Képviselô-testület
úgy döntött, hogy benyújtja pályázatát a
szociális célú tûzifavásárláshoz kiegé-
szítô támogatásra. 
Az Önkormányzat vállalja a rá esô fa-
mennyiség önrészét, kemény lombos fa
esetén 2.000 Ft + ÁFA erdei m3-ként,
lágy lombos fafajta estén 1.200 Ft + ÁFA
erdei m3-ként. Vállalja továbbá a faren-
delkezésre állási helyétôl Pázmándig a
szállítási költséget. A felmerülô önrészt
és szállítási költséget a 2013. évi és a
2014. évi költségvetésében biztosítja.
(167/2013. (X. 11.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete megtárgyalta és
elfogadta az EON Hungária Zrt. villamos

A képviselôtestület októberi testületi ülésén született határozatok
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energia- és földgáz tevékenységérôl
szóló beszámolójával kapcsolatos tájé-
koztatóját.
(169/2013. (X. 11.) sz. határozat)

PKÖ képviselô-testülete megtárgyalta a
XX. századi önkényuralmi rendszerek-
hez köthetô elnevezések tilalmával
összefüggô utcanév változtatásról szóló
napirendet és a 2012. évi CLXVII. tör-
vény 4. §-val módosított 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ötv.)
14. §-a szerint eljárva Pázmánd község-
ben az alábbi utcanév változtatásokat
fogadta el: Mezô Imre utca helyett a
Mezô utca, a Sallai Imre utca helyett a
Diófa utca, és a Zalka Máté utca helyett
a Gesztenye fasor elnevezéseket.
(170/2013. (X. 11.) sz. határozat)

PKÖ képviselô-testülete megtárgyalta a
Pázmánd, Fô út és Szabadság út csomó-
pontjában lévô autóbusz forduló
kivitelezôjének kiválasztására vonatko-
zó elôterjesztést.
(171/2013. (X. 11.) sz. határozat)

Pázmánd Község Önkormányzata
Képviselô-testülete megtárgyalta a
Pázmánd község településfejlesztési és
településrendezési tervének elôké-
szítése részeként a megalapozó vizsgá-
latok, helyzetfeltáró, helyzetelemzô,
helyzetértékelés felülvizsgálatára be-
adott árajánlatokat. A képviselô-testület
a beérkezett 3 árajánlatból az
Albaexpert Mérnöki Iroda Bruttó:
1.651.000.- Ft-os ajánlatát fogadja el. 
(172/2013 (X. 11.) sz. határozat)

Pázmánd Község Önkormányzata
Képviselô-testülete megtárgyalta a
Pázmánd, Patakpart utcai hídkarbantar-
tás kivitelezôjének kiválasztásáról szóló
elôterjesztést. A képviselô-testület a be-
érkezett két árajánlatból a kivitelezésre
Dani János 2476. Pázmánd, Fô út 13.
szám alatti vállalkozót választja ki, aki a
kivitelezést Bruttó: 279.400 forintért
vállalta el.
(173/2013 (X. 11.) sz. határozat)

PKÖ képviselô testülete úgy határozott,
hogy az Önkormányzat benyújtja igé-
nyét a tartozás rendezésére a helyi Vízi
Közmû Társulat felé. Felszólítja a Társu-
latot, hogy 15 napon belül rendezze tar-
tozását és az Önkormányzat OTP Bank
Nyrt.-nél vezetett 11736082-15362993
sz. költségvetési számlájára utalja át. 
Az Önkormányzat a kamatfizetési
kötelezettségtôl nem tekint el.
(174/2013. (X. 11.) sz. határozat)

Pázmánd Község Önkormányzata a
2014. évre is csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj rendszerhez. Az ösztöndíj
kedvezményezettjei a Pázmándon állan-
dó lakcímmel rendelkezô, hátrányos
helyzetû, szociálisan rászoruló, felsôok-
tatásban részt vevô hallgatók és fel-
sôoktatási tanulmányokat kezdeni kívá-
nó fiatalok. A Humán Bizottságot a kép-
viselô-testület felruházza a beérkezett
pályázatokra vonatkozóan döntési jog-
körrel.
(175/2013. (X. 11.) sz. határozat)

PKÖ képviselô-testülete, a nemzeti va-
gyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény
13. §-ában foglaltak, valamint az álla-
mi vagyonról szóló 2007. évi CVI. tör-
vény 36. § (2) bekezdésének c) pontja
alapján a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelô Zrt.-nél kezdeményezi és kérel-
mezi a Magyar Állam tulajdonában és
az MNV Zrt. vagyonkezelésében lévô
Pázmánd, Széchenyi úton a 811 hely-
rajzi számon felvett, kivett lakóház,
udvar, gazdasági épület megnevezé-
sû, 1170 m2 területû ingatlan 3/24 tu-
lajdoni hányadának ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adását. Az ingat-
lant az Önkormányzat a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.
pontjában meghatározott feladatainak
ellátása érdekében kívánja tulajdonba
venni és közterület, közpark célra kí-
vánja felhasználni.
(176/2013. (X. 11.) sz. határozat)

Pázmánd Község Önkormányzata a te-
lepülés állandó lakóhelyként szolgáló
belterületén lévô közútjainak hótól va-
ló mentesítésére, határozatlan idôre,-
de minimum 5 éves idôtartamra – 30
napos felmondási idôvel, rendkívüli
felmondás lehetôségének fenntartásá-
val, megbízási szerzôdéses jogvi-
szonyt létesít a Csurgó 99 Kft-vel. Az
árra vonatkozóan éves felülvizsgálati
lehetôséggel, amelyet minden év szep-
tember 30-ig elvégeznek a felek, azzal
a megkötéssel, hogy az ár felfelé min-
den évben – maximum – a KSH által kö-
zölt hivatalos inflációs indexel korri-
gálható. A képviselô-testületet a téli
szezon végén, legkésôbb minden év
május 30-ig tájékoztatást kér a feladat
ellátásról.
(177/2013. (X. 11.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete határozott a bu-
dapesti székhelyû OPTOVED Mérnöki
Szolgáltató Korlátolt Felelôsségû Társa-

ság telephely létesítése iránti kérel-
mérôl, önkormányzati tulajdonban lévô
ingatlanon.
(178/2013. (X. 11.) sz. határozat)

PKÖ képviselô testülete határozott Si-
mon János telephely létesítése iránti
kérelmérôl, önkormányzati tulajdonban
lévô ingatlanon.
(179/2013. (X. 11.) sz. határozat)

PKÖ képviselô-testülete 2013. novem-
ber 15-i hatállyal Pázmánd Község Ön-
kormányzat részére 1 fô karbantartó lét-
számfejlesztést biztosít.
(180/2013. (X. 11.) sz. határozat)

Pázmánd Község Önkormányzat
Képviselô-testülete megtárgyalta és elfo-
gadta a Pázmándi Pitypang Óvoda költ-
ségvetését.
(181/2013. (X. 11.) sz. határozat

Pázmánd Község Önkormányzatának
Képviselô-testülete 200.000 forinttal tá-
mogatja Dr. Kerkuska László és Dr.
Nagy Lajos Pázmándi Díszpolgárokról
készülô portréfilm elkészítését.
(183/2013 (X. 11.) sz. határozat)

PKÖ képviselô-testülete megtárgyalta és
elfogadta a tájékoztatót a Pázmánd Tv
tevékenységérôl.
(184/2013. (X. 11.) sz. határozat

Pázmánd Község Önkormányzat Kép-
viselô-testülete megismerte Fedorné
Baracsi Judit által megküldött – 2013.
szeptember 17-én kelt – Pázmándi Pity-
pang Óvoda házirendjét.
A házirend rendelkezéseivel teljes mér-
tékben egyetért, az a gyermekek érde-
két és biztonságát szolgálja.
(186/2013. (X. 11.) sz. határozat

Pázmánd Község Önkormányzata a
2013. évi lakossági víz- és csatornaszol-
gáltatás ráfordításának csökkentését
szolgáló támogatás igénylésére pályáza-
tot nyújt be a 90/2013. (X.7.) VM rende-
let alapján. 
(187/2013. (X. 11.) sz. határozat

Pázmánd Község Önkormányzata enge-
délyezi a Velencei-tó Média Kft részére,
a Pázmánd TV üzemeltetése céljára az
Önkormányzat és a Szolgáltató cég kö-
zött létrejött megállapodás keretei kö-
zött – amely a települési események te-
levíziós közvetítésére vonatkozik – a
Pázmánd név és címer használatot.
(188/2013. (X. 11.) sz. határozat
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(folytatás az elsô oldalról)
Két éves gondos elôkészítô mun-
kát koronázott meg ez a varázs-
latos hangulatú esemény, ahol
Pálfi János, a Pázmánd Községért
Közalapítvány kuratóriumának
elnöke ismertette azt a hosszú
utat, amelynek eredményeként
megszülethetett a kiállítás. Mint
elmondta, nagy örömmel fogad-
ták Erzsike döntését, hogy mûvei
Pázmándon leljenek otthonra,
ott, ahol ô is született, ahová éle-
te meghatározó emlékei kötik.
Megbízta hát az alapítványt,
hogy kezelje a gyûjteményt és
szervezze meg az állandó kiállí-
tást. Több helyszín is szóba ke-
rült, de végül is a Pázmándi Ró-
mai Katolikus Egyházközség Plé-
bániája bizonyult a legméltóbb
környezetnek, és mivel az egy-
házközség maximálisan együtt-
mûködô, és az önkormányzat  is

partner volt, sokak összehangolt
munkájával sikerült a tárlat szá-
mára a megfelelô feltételeket biz-
tosítani.

Erzsike képeinek többsége páz-
mándi ihletésû, így semmi sem
alapozhatta volna meg jobban az
életút méltatásának hangulatát,

Állandó kiállítás nyílt Pázmándon

Orisekné Farsang Erzsi képei 
a plébániahivatal termeiben

A Pázmánd Községért Közalapít-
ványt 2004-ben az önkormány-
zat, mint alapító, egymillió forin-
tos alaptôkével hozta létre azzal
a céllal, hogy támogasson min-
den, Pázmánd település és térsé-
ge fejlesztése érdekében létre-
jövô egészségmegôrzô progra-
mot, szociális- és családsegítô
tevékenységet, nevelési-, oktatá-
si-, kulturális- és egyéb közfel-
adatokat.
A nyitott és közhasznú kulturális
alapítvány kuratóriumának elnö-
ke Pálfi János elnök, titkára Urfi
Péterné, az ô munkájukat tag-
ként segíti Déginé Gránitz Tí-
mea. Haláláig tagja volt még a

kuratóriumnak Kiss László, aki
az alapítvány létrehozásának
kezdeményezôje is volt. A felü-
gyelô Bizottságot vezeti
Mészárosné Farsang Erzsébet el-
nök, tagjai Lukács Józsefné és
Meskó Miklós. Az alapítvány
munkájában részt vesz még
Erdô Lászlóné pénztáros és
Szombathy Pálné könyvelô is.
Az alapítvány kuratóriuma, felü-
gyelô bizottsága, pénztárosa,
könyvelôje és családtagjaik
mindannyian az alapvetô felada-
tokat jóval meghaladó, jelentôs
munkát végeznek. Jellemzô az
együttgondolkodás és cselek-
vés, döntéseiket mindig közös

megegyezéssel hozzák. Számít-
hatnak egymásra a közösség, a
település fejlôdése érdekében
végzett munka során. Feladatai-
kat teljes mértékben társadalmi
munkában látják el, személyi és
mûködési jellegû kiadásaik nin-
csenek, illetve ha van, azt ma-
guk fizetik.
Mûködésük elsô nagyobb lépté-
kû munkája a Fô u. 84. szám
alatti Tájház létrehozása és fenn-
tartása volt. Az ingatlan tulajdo-
nosával, Kraft Jánosné Gabi néni-
vel, aki a gondnoki feladatokat is
ellátja, 2005-ben tíz évre szóló
bérleti szerzôdést kötött az ala-
pítvány. A Tájház megnyitását
nagyon sok munka elôzte meg,
amiben a falu sok lakója végzett
igen említésre méltó társadalmi
munkát és sok tárgyat is adomá-
nyoztak.

Közalapítvány értünk
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mint Buczkó Imre Pázmánd címû
versének részletei, Török Attiláné
szívhez szóló elôadásában. Ezt
követôen Urfi Péter – többek kö-
zött – ezekkel a mondatokkal érté-
kelte a festômûvésznô munkássá-
gát, vázolta életmûvének fôbb ál-
lomásait. 
„Az én világom címmel megnyíló
tárlat az egyszerûségével el-
bûvölô képi varázslat, az ébren
megélt álmok, a jeles események
és a dolgos hétköznapok fontos
tartalmakat, emlékeket megje-
lenítô, csodákkal teli festôi világá-
ba enged betekintést. Aki ezt a vi-
lágot több évtizedes kemény
munkával létrehozta, Orisek
Jánosné Farsang Erzsébet, a mai
magyar naiv festészet második
hullámához tartozó, közülük is
kiemelkedô eredményekkel, elis-
mertséggel rendelkezô mûvésze.
Erzsike 1929-ben született, a 85.
életévében osztja meg velünk örö-
mét. Elsô képeit l962-ben festette
a konyhaszekrény ajtajának belsô
felére, bútorfestékkel. A szerény-
ség és szégyenlôsség sokáig be-
hajtva tartotta ezt az ajtót. Egy vé-
letlen találkozás Bod László fes-

tômûvésszel, akitôl bátorítást, ins-
pirációt és életében elôször valódi
mûvészkellékeket, festéket, ecse-
tet kapott – nyitotta meg a kony-
haszekrényt, hogy a rejtegetett
kincsek kidôljenek a homályból.
Bod mester, a Szônyi tanítvány, a
nagybányai kör tagja, a Magyar
Állami Bábszínház alapítója és
igazgatója, akit szenvedélyesen
foglalkoztatott a mese- és a vizuá-
lis leképezés kéz a kézben világa,
megérezte és megértette az Erzsi-

kében lakozó mesék értékeit, a ki-
törni vágyó mûvészi álmokat és
az alkotás ôszinte örömét.
Innen már egyenes volt az út az
elismerés felé, a csodateremtés
korszaka kezdôdött. Alázattal,
áhítattal, kitartóan alkotott, ké-
peirôl áradt az utánozhatatlan fris-
sesség és jókedv. Egy év múlva,
1970-ben már a székesfehérvári
István Király Múzeum „Fejér me-
gyei képzômûvészek” tárlatán
mutatkozott be nagy sikerrel. 72-
ben a Nemzeti Galériában szere-
pelt három alkotásával. (Álom,
Négy évszak, Múlt, jelen és jövô.)
Önálló egyéni kiállítással 74-ben
szülôfalujában, Pázmándon pró-
bálkozott elôször. A siker meg-
gyôzô volt, így mentorának velen-
cei kápolna galériájában már
jólesô derûvel tette közkinccsé
sziporkázóan bájos, mesterien
egyszerû, érthetô, szerethetô al-
kotásait. A majd ötven évnyi mû-
vészi tevékenység eredménye, az
álmok, a vágyak, az érzelmek, az
emlékek örömteli vetületei több
mint nyolcvan társas és csoportos
kiállításon szerepeltek szerte a vi-
lágban. E mellett az egyéni kiállí-
tások sorában ez a jelenlegi a
negyvenedik, mely végre oly sok
mûvészi ábránd után, állandó kiál-
lításként szerepel a jövôben, itt-
hon. Mert Erzsike ezzel újból ha-
zatért, a gyökérhez, ahonnan ki-
hajtott és kivirágzott. A velencei
kápolnától a pázmándi parókiáig

Az alapítvány sikeres pályázatot
nyújtott be a vidéki életminôség
javítása, fejlesztése a civil szer-
vezeteken keresztüli célterület-
re. Ennek eredményeként a Nép-
dalkör, a Röpike Táncegyüttes
és a szüreti felvonulók új ruhát
kaptak, a pályázat értéke
2.600.000 Ft volt. Emellett mû-
ködésük során, anyagi lehetô-
ségeik függvényében többször
támogatást nyújtottak a telepü-
lés civil szervezeteinek, ebben
az évben például 300.000 forint-
tal segítették a Pázmándi Önkén-
tes Tûzoltó Egyesület lánycsapa-
tának nemzetközi szereplését.
Pénzügyi bevételeik az alapítói
tôkén túlmenôen támogatások-
ból, a személyi jövedelemadók
1%-nak felajánlásából és az álta-
luk eddig szervezett két jóté-
konysági est bevételeibôl szár-

maznak. Önkormányzati és álla-
mi bevételük nincs. Sajnos az 
1% os bevétel évrôl évre csök-
ken, és például az Agromark
sem tudja már biztosítani az ed-
dig nyújtott támogatást. Jelenleg
a Konkoly és Kis Mérnöki Iroda
Kft. az egyetlen biztos forrás,
velük 2015-ig szóló, tartós ado-
mányozási szerzôdése van a
szervezetnek. A most november
23-án tartandó harmadik jóté-
konysági esttôl remélnek újabb
forrásokat, ahova mindenkit
szeretettel hívnak, várnak.
A 2014-ben tízéves évfordulóját
ünneplô Pázmánd Községért
Közalapítvány tagja a Velencei-tó
Térségfejlesztô Egyesületnek,
amely a velencei-tó körüli ön-
kormányzatok, vállalkozások és
civilszervezetek együttmûködé-
sével jött létre.
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ívelô hatalmas kupola alatt egy
gazdag festôi életút nyert védel-
met, melyet alapítványunk féltô
gondozásában mindenki számára
elérhetôvé szeretnénk tenni.
Erzsike szerényen és szûkszavú-
an úgy szokott nyilatkozni, ha a

mûvészi tevékenysége vagy a
munkássága szóba kerül, hogy
„csak festek.” Nem mûvésznek ké-
szült, de mivel mindig szívbôl al-
kotott, ösztönösen kialakított és
folyamatosan gyakorolt módsze-
rei hivatásos mûvészi rangra

emelték mûveit. Mûvésszé vált.”
A megnyitó ezután muzsikaszóval
folytatódott, Nyárai István és
Kôszegi József köszöntötték har-
monikaszóval, két festményének
címével azonos népdalokkal Erzsi-
két, aki meghatottan fogadta a
szeretetteljes köszöntéseket, vi-
rágcsokrokat.
Az Orisekné Farsang Erzsi mûveit
bemutató állandó kiállítás novem-
ber 30-áig délután 16 és 18 óra
között látogatható, ezt követôen
pedig elôzetes egyeztetés alapján
lesz megtekinthetô. A Pázmánd
Községért Közalapítvány folyama-
tosan keresi a lehetôséget, hogy
pályázati úton támogatást szerez-
zen az állandó kiállítás fenntartá-
sához. Mint Pálfi János elmondta,
biztosak benne, hogy meg is talál-
ják majd a hosszú távú megol-
dást, hogy e kivételesen nagysze-
rû kiállítási anyagot érdeme és ér-
téke szerint, minél szélesebb kör-
ben, minél több emberrel tudják
megismertetni.

Vándor, hogyha erre járnál,

Állj meg a „híres” szikláknál,

És a Kôhegyrôl tekints szét,

Milyen csodás ez a vidék!

Amerre a szemed ellát,

Aranyfürtös szôlôtáblák,

Erdôk, mezôk, hegyek, völgyek,

Éltet adó termôföldek

Váltakoznak rendben, szépen,

Velence zöld gyûrûjében.

S látni e táj drága kincsét,

Velencének kéklô vizét,

Amelyre a napsugarak

Vernek fénylô aranyhidat.

S lent a sziklák lágy ölében,

Mint a kagylóban a gyöngyszem,

Megsimul a mi kis falunk,

Amelyre oly büszkék vagyunk!

Hol magyarok, tótok, svábok

Alkottak népes családot.

Eggyé forrva jóban, rosszban,

Magyar szívük együtt dobban.

Címerüknek hármas jele

– Kereszt, kalász, szôlôtôke –

Bevésôdött szíveikbe.

Ez ad hitüknek tartalmat,

És a jelben élnek, halnak.

Hol csonka templom felett

Tornyot emelt a szeretet.

S amikor az új toronyból

Templomunk nagy harangja szól,

Istent dicsérô szép hangja

Szívünk, lelkünk átkarolja.

Ott ahol a szôlôhegyen

Az igazi jó bor terem,

És körötte a végtelen

Mezôkön és földeken,

Mint egy folyton ôrlô malom,

Csodát mível a szorgalom.

Ez itt ôseink öröke,

Verejtékkel szentelt földje.

Itt élünk mi, apák, fiak.

A büszke „tótpázmándiak”!

Vándor, hogyha erre járnál,

Állj meg a mi kis falunknál!

Nézd meg a szép házainkat,

Virágos szép utcáinkat.

Templomunkban mondj egy imát,

Hallgasd „menyecskéink” dalát!

S ha utadon megfáradtál, 

Megéheztél, megszomjaztál, 

Fogadd a mi szerény étkünk.

Kedves vándor, légy vendégünk!

A mi szép kis vendéglônkben,

Vagy egy nótás pinceszeren,

Koccints velünk egészségre,

Barátságra, békességre!

Érezd magad jól falunkban,

Hol béke, csend, nyugalom van.

S lakóinak álma felett

Vigyázón áll három kereszt.

Buczkó Imre

Pázmánd
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A legenda szerint Szent Márton a
Római Birodalom Pannónia tarto-
mányának Savaria nevû városában
(mai Szombathely) látta meg a nap-
világot 317 körül, egy római elöljá-
ró fiaként. A római császár katoná-
jaként szolgáló Márton a franciaor-
szági Amiens városában egy hideg
téli estén odaadta meleg köpenyé-
nek felét egy nélkülözô koldusnak.
Aznap éjszaka álmában megjelent
Jézus, a koldus alakjában. Innentôl
kezdve nem a hadsereget, hanem
Istent szolgálta, megkeresztelke-
dett. Misszionáriusként sok jót cse-
lekedett. Jóságáról még életében
legendák keringtek, püspökké
akarták szentelni. 
A legenda szerint, mikor ennek hí-
rét vette, az érte jövô küldöttek
elôl nagy alázatosságában a ludak
óljába bújt. A szárnyasok azonban
gágogásukkal, szárnyuk verdesé-
sével óriási zajt csaptak, így elárul-
va Márton rejtekhelyét. Mártont
371-ben püspökké szentelték és
haláláig, 398-ig Tours-ban segítet-
te a rászorulókat.
Szent Márton kultusza Pannónia te-
rületén már a honfoglalás elôtt is vi-
rágzott. Szent István tisztelete jelé-
ül a zászlaira a hadvezér Márton ké-
pét festette. A hagyomány szerint a
szent egy álomban sietett a király
és az ország védelmére. Így Szent
Márton Szûz Mária után az ország
patrónusa lett. A pannonhalmi ben-
cés apátság is Márton tiszteletére
épült azon a helyen (Savaria Sicca),
ahol az egyik hagyomány szerint a
szent született. A legújabb kutatá-
sok viszont minden kétséget kizá-
róan bizonyítják, hogy Márton
szülôvárosa Szombathely.
A néphagyományban Márton nap a
40 napos adventi böjtöt megelôzô
utolsó nap, amikor a jóízû és gaz-
dag falatozás, vigasság megenge-
dett. Ezen a napon rendszeresek
voltak a lakomák, bálok, vásárok.
Ma is sok helyen táncos mulatsá-

got csapnak, ahol az asztalról nem
hiányozhat egy libafogás és az új-
bor. A hagyomány szerint a fiatal
libát megtisztítják, kibelezik, be-
sózzák, és kívül-belül meghintik
friss majoránnával. Befûtik a ke-
mencét, és lehetôleg nagy cserép-
vagy öntöttvas tepsiben szép pi-
rosra, ropogósra sütik. Ha elké-
szült, feldarabolják. A mellcsontjá-

ról óvatosan lefejtik a húst (úgy át
kell sülnie, hogy ez könnyen elvé-
gezhetô legyen), és szemügyre ve-
szik a csontot, hogy megjósolják
belôle, milyen lesz a tél. Ha barna
esôs, ha fehér, akkor havas telet
vártak. Idôjóslások is kötôdnek eh-
hez a naphoz: ha Márton napján
havazik, gyakran elhangzott: „El-
jött Márton szürke lovon.” „Ha Már-
ton fehér lovon jön, enyhe tél, ha
barnán, kemény tél várható.” Sok-
felé azt tartják, hogy a Márton napi
idô a márciusi idôt mutatja. Egyes
területeken úgy hiszik, a Márton-
napi jeges esô korai tavaszt je-
lent. A néphit szerint a Márton-na-
pi esô nem jelent jót, mert utána
rendszerint fagy, majd szárazság
következik. A liba húsából szokás
volt küldeni a papnak is, mégpedig
az állat hátsó részébôl. Innen ered
„püspökfalat” szavunk is. Magyar
hiedelem, hogy aki Márton éjsza-

káján álmodik, boldog lesz. Vi-
szont aki spicces lesz a bortól Már-
ton-napján, az a következô évben
megmenekül a gyomorfájástól és a
fejfájástól. Aki ezen a napon csak
répát eszik, ágyba vizelô lesz.
Szent Mártonra emlékezvén Egyház-
községünkben már hagyomány,
hogy falunk kis lakóit és szüleiket,
hozzátartozóikat a gyermek misére,

majd közös lámpás/gyertyás kör-
menetre hívjuk a templom köré, s a
plébániára a játszóházba. 
Idén sem volt ez másként, volt kö-
zös gyermek szentmise, gyertyás
(ha nem oltotta volna el az esô) fel-
vonulás, és nagyszerû játszóház a
Levendula Játszóház és Alkotó Mû-
hely vezetésével. 
Bátran mondhatjuk, hogy nem csak
a kisebbek, de kicsit nagyobbak is
élvezhették a maguk által készített
mézeskalács libák édességét, s
maradandó emlékként hazavitték
kis festett képeiket, amelyek már
biztosan egy-egy szoba vagy kony-
ha falát díszítik. Köszönjük a
szervezôk munkáját, a szülôk,
nagyszülôk finom sütijeit, a teát,
és azt, hogy elhozták gyermekei-
ket, és idén is együtt ünnepelhet-
tük Szent Márton napját!

Halász Károlyné

„ aki Márton-napján nem eszik libát,
az majd egész évben éhezik”
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Egy pázmándi srác emlékére

Onestyák László nevét ma már
emlékkô ôrzi Pázmánd szívében,
a történelmi emlékparkban, de ez
a név ott olvasható a fôvárosban,
a ferencvárosi Salkaházi Sarolta
emlékpark bejáratánál lévô, öt-
venhatos hôsök tiszteletére állí-
tott márványtáblán is. A fiatalon
mártírhalált halt felkelôrôl v. Haj-
dú Szabolccsal, az 1956-os Pesti
Srác Alapítvány kuratóriumi alel-
nökével beszélgettünk, aki immár
pázmándiként, több mint egy év-
tizede azért dolgozik, hogy tele-
pülésünk történelmérôl, lakóinak
történelmi tetteirôl minél többet
megtudjunk, és ezt a tudást átad-
juk a gyermekeinknek is.
– Nem véletlen, hogy éppen a IX.
kerületben vésték márványba a
nevét, hiszen egyike volt a sok-sok

„pesti srácnak”, akik 56-ban, a rá-
dió elôtti ÁVH-s sortüzekre vála-
szul fogtak fegyvert. A ferencvá-
rosi Berzenczey utca és a Ferenc
tér felkelôinek volt az egyik sza-

kaszparancsnoka – mondja v.
Hajdú Szabolcs.
– Mint az Ön kutatómunkájának
dokumentumaiból olvasható, Lász-
ló egy nyolcgyermekes zsellér,
Onestyák Ferenc és Szabó Teréz
legfiatalabb gyermekeként látott
napvilágot a pázmándi Gyula ta-
nyán 1938. július 28-án. Ô volt az
„Öcsi”, mindenki kedvence. A hábo-
rú elsô éveiben elköltöztek Buda-
fokra, majd Nagytéténybe, ott vé-
gezte el a hat általánost, majd az
akkori Beloiannisz gyárban lett
szerszámköszörûs ipari tanuló.
1953-ban végzett, ezután több bu-
dapesti vállalatnál is dolgozott.
– Csak néhány hónappal volt túl a
18. születésnapján, amikor 1956.
október 23-án a rádiótól indulva,
néhány napon belül a ferencvárosi

Ötvenhat hôsei, mártírjai elôtt tisztelegtünk október 23-án, de vajon tudjuk-e, hogy
azok között, akik az életükkel fizettek hazánk szabadságáért, volt egy fiú, aki
Pázmándon, a Gyula tanyán született, és falunkhoz kötik a kisgyermekévei?

Az évek során többször fordultam az önkormány-
zat képviselôihez a falu szépítése, jobbítása ügyé-
ben. Ennek lett eredménye a 2010-ben elkezdett,
majd az óta elkészült Történelmi Emlékpark. A
park összes emlékmûvét közadakozásból sikerült
létrehoznom, amire igen büszke, és az ügyet támo-
gató lakosoknak hálás vagyok. Úgy érzem, hogy si-
került a falu közepére, az ó- és újfalu közé egy kö-
zösségi pontot teremteni, amire mindannyian vi-
gyázunk, mert szép és a falu apraja-nagyja büszke
lehet rá. A Történelmi Emlékpark adja most már
rendszeresen a méltó keretet a nemzeti ünnepek és
emléknapok rendezvényeihez, és kedvelt találkozó
helye lett az ifjúságnak is. Vagyis éppen azt a sze-
repet tölti be, ami az eredeti elképzelés volt.
Azt szeretném elérni, hogy az emlékhelyet vegye
közösségi tulajdonba a falu képviselete, és tartsa
rendben az elkövetkezô években, mint a közösség
egyik vagyonát. Ide kapcsolódik az Országzászló
mindenkori karbantartása, idôszerû felújítása, cse-
réje is. (Nézzünk csak körül a környéken, és láthat-

juk, hogy ilyen szép, látványos és rendben tartott
emlékhelye nem sok településnek van!) Ezért kérem
az önkormányzatot, hogy határozatban fogadja
be, és írásban erôsítse meg ennek, és a falut
díszítô, többi emléktárgynak, vagyontárgynak az
átvételét és jövôbeni karbantartását.

Postaládánkból

Nyílt levél Pázmánd lakosaihoz, vezetôihez
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felkelôk között találta magát – foly-
tatja Hajdú Szabolcs. – Wágner Ist-
ván, a „Göndör” becenevû vezetô
csoportjához csatlakozott, s velük
együtt vett részt a szovjet csapatok
elleni fegyveres harcokban. Októ-
ber 30-án ott volt a Pannónia utcai
BM garázs ÁVH-s ôreinek lefegy-
verzésénél, az ott talált gépjármû-
veket, fegyvereket szállították el,
így jutottak munícióhoz. Október
31-ikén, a Forradalmi Karhatalmi
Bizottmány alakuló ülésén, mint a
fegyveres felkelôk képviselôje vett
részt, másnap a lakihegyi rádió-
adó javítását biztosította bajtársa-
ival. November 4-ikén a Berzen-
czey és Mester utca sarkán harcol-
tak a támadó szovjet csapatokkal,

5-ikén hajnalig tudták tartani az
épületet. Ekkor szétszóródtak, s
mindenki harcolt, ahogy tudott, de
ekkor már látszott, hogy a küzde-
lem reménytelen. November 6-án a
háztetôkön át elmenekültek, civil
ruhába öltöztek.
– Mikor tartóztatták le Onestyák
Lászlót?
– 57 áprilisában. Addig dolgozott,
és az év elején még meg is nôsült.
Egy életfogytiglanra ítélt bajtár-
sától tudjuk, hogy miután elsô és

másodfokon is halálra ítélték, egy
rövid idôre még felcsillant a re-
mény, mivel a kegyelmi kérvényét
felterjesztették az Elnöki Tanács
elé. Társai közül sokat kivégeztek,
ô maradt a börtönben, még a dur-
va, a halálra ítéltektôl félô fegy-
ôrök is drukkoltak a kedves, vi-
dám fiúnak. A másodfokú tárgya-
lás után két nappal találkozott a
családjával, fiatal feleségével, ek-
kor még mindenki bizakodott. Az
egyik ôr még oda is súgta az édes-

Már néhányszor jeleztem levélben, hogy közeleg
2017, a falu létének félévezredes évfordulója. Bár a
falu már korábban is létezett, de ez az év bizonyí-
tott, és szerepel a falu címerében is. Javasoltam,
hogy erre a jeles évfordulóra állítsunk valami ma-
radandó emlékét a falu létének, történelmének,
összetartásának – amit közös erôbôl, és ha lehet
pályázati támogatásokkal, valósíthatnánk meg. 
Erre van még kicsit több mint három évünk.
Javasolnám egyik lépésként a Történelmi Emlék-
park fejlesztését, amely a továbbiakban a falu ko-
rábbi, fontos történelmi eseményeit rögzítené.
Például a parkban elhelyezett emlékoszlopok, 
virágágyakba helyezett obeliszkek hirdethetnék a
falu hosszú történelmét, nagyjait.
Emléket állíthatnánk a falut fejlesztô, felvirágozta-
tó jezsuita rendnek, a Kempelen családnak, a Lyka
családnak, a falu elsô- és a második világháború-
ban elesett hôseinek, akiknek nevét a templom ka-
puja melletti táblákon láthatja az emlékezô, a láto-
gató, az érdeklôdô. De az emlékparkot naponta
használó fiatalok is itt találkozhatnának nap, mint
nap szülôfalujuk évszázados történelmével, a falu
volt nagyjaival. Meghirdetném, hogy az ôslakos
családok közül, akinek van például 1848. és 1989.
között hôsi halált halt rokona, ôse – állíthatna egy

kopjafát vagy obeliszket a park füvesített részén,
természetesen megfelelô minôségben. Ezek az em-
lékoszlopok ölelnék lazán körbe az Emlékpark kö-
zös, nemzeti részét, amely már készen van.
Biztos vagyok abban is, hogy akár a honvédség is
mellénk állna, például a környéken elesett, és itt el-
temetett honvédek iránti kegyelet ápolásában.
Milyen szép lenne, ha a Magyar Hôsök Napján (má-
jus utolsó vasárnapja) katonai díszegység részvéte-
lével emlékezhetnénk a már meglévô, a katonai
Tûzkeresztet szimbolizáló, a két világháború
hôseinek sziklája elôtt.
Továbbá felkérem az önkormányzatot, hogy a már
2010-ben eldöntött utcanevet viselô, megfelelô mé-
retû és minôségû táblákat állíttassa föl az Onestyák
László sétány két végén. Ez már megtörtént egyszer
2010. augusztusában, de az ideiglenes, fából ké-
szült táblák csak néhány hetet éltek meg. Október-
re, a búcsú idejére már odavesztek.
Végezetül, ildomos lenne a Hírvivôben mindig elôre
jelezni a következô ünnep, megemlékezés napját és
idôpontját. Az ünnepségeket községi alapon szervez-
ni, majd ezekrôl beszámolni a következô hírlapban.

2013. november 8.
Hajdú Szabolcs

2013. november 22-én,
Onestyák László mártírhalált
halt forradalmár kivégzésének
évfordulóján, este 6 órakor ün-
nepi megemlékezés lesz a Tör-
ténelmi Emlékparkban.



anyjának: „Ne sírjon néni, a Laci
kegyelmet kap!”
– De ma már tudjuk, hogy sajnos
mégsem kapott…
– Nem, de mivel sem a kegyelmi
kérvény elutasításáról, sem a ki-
végzés tényérôl a családot nem ér-
tesítették, és nem kaptak halotti bi-
zonyítványt, még évtizedekig re-
ménykedtek, hogy valahol, valami
nagyon titkos börtönben ôrzik a fi-
ukat. Elôször az édesapja, majd
1971-ben az édesanyja is ebben a
hitben halt meg. A rendszerváltás
után Onestyák Mária, Onestyák
László nôvére, miután elolvasta az
említett 56-os felkelô visszaemlé-
kezéseit, izgatottan hívta fel ôt
telefonon. „Olvastam a listáját, az
Öcsi neve mellett egy felkiáltó jel
van. Mit jelent ez?” Azt hitte sze-
gény, hogy a felkiáltó jel arra utal,
hogy valahol még ôrzik, még él…
Pedig ez a bajtárs biztosan tudta,
hogy 1958. november 22-én kivé-
gezték. Még azt is hallotta, hogy
amikor kivitték, azt kiáltotta: „Él-
jen a szabad Magyarország!”
– Ön, aki szintén felkelô volt 56-
ban, ma pedig több, a forradalom
emlékét ápoló alapítvány munká-
jában is tevékenyen részt vesz,
sokat tett azért, hogy Onestyák
László tetteirôl méltóképpen em-
lékezzen meg az utókor.
– Mint volt 56-osnak, aki akár úgy is
végezhette volna, mint sok száz ki-
végzett felkelô, nem volt érdektelen
ennek a fiatal hôsnek a sorsa. Sike-
rült megtalálnom a család még élô

tagjait, akik a 2010-es a Kommu-
nizmus Áldozatainak Emléknapján
végre átvehették az öccsüknek ítélt
posztumusz kitüntetéseket. Ezekrôl
sikerült Pázmánd számára is egy-
egy másolati példányt szereznem.
Készítettem továbbá egy nagy mé-
retû képet Pázmánd vértanújáról és
két másik, nagyon fiatalon elesett
56-os felkelôrôl, Mansfeld Péterrôl
és egy 12 évesen odaveszett lengyel
fiúról, Romek Strzalkowskiról. Azu-
tán 2010-ben, az önkormányzattal
közösen, felavattuk az ifjú mártírok
falát az iskolában, hogy a gyerekek
is emlékezzenek, azért a szabadsá-
gért, amely számukra már termé-
szetes, egykor nagyon nagy árat
kellett fizetni.

– A napokban egy nyílt levelet jut-
tatott el a Pázmándi Hírvivô
szerkesztôségébe, amiben a falu
lakosságának és persze az önkor-
mányzatnak a további együttmû-
ködését kéri.
– Büszke vagyok rá, hogy Páz-
mánd lakosainak összefogásával
sikerült létrehozni a falunk köze-
pén a történelmi emlékparkot,
amely már évek óta méltó helyszí-
ne az ünnepi megemlékezések-
nek. Itt áll az Országzászló és itt
van az öt emlékkô is, amelynek az
egyikét Onestyák László tisztele-
tére állítottuk. Amikor ez 2010-
ben megtörtént, akkor a parkot
átszelô sétányt – a javaslatomra –
hivatalosan Onestyák László sé-
tányra keresztelte a képviselô-
testület. Félek, ezt mára többen
elfelejtették, akik pedig azóta köl-
töztek ide, talán soha nem is hal-
lották. Három éve egy-egy fa
útjelzô tábla került a sétány két
végére, ezek azonban nagyon rö-
vid idô alatt elvesztek. Hiába ho-
zunk létre értékeket, ha azután
nem ápoljuk. További összefogás-
ra, tettekre lenne szükség, hogy
méltóképpen készülhessünk fa-
lunk fennállásának 500. évfordu-
lójára. Még van majdnem három
évünk. Szeretném – Pázmánd ér-
dekében –, ha jól kihasználnánk
ezt az idôt.

Október 23-ikai ünnepségek Pázmándon

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. fordulóját ünnepelte
településünk október 23-án, amely a rendszerváltás óta kettôs
nemzeti ünnepnapunk, hiszen 1989. október 23. a Magyar
Köztársaság kikiáltásának napja is egyben.
Az ünnepre való megemlékezés a Hét Forrás Mûvelôdési Ház
nagytermében kezdôdött iskolánk tanulóinak mûsorával.
Dokumentumok, emlékek és korabeli képek nyomán elevenedtek
meg az ötvenhatos események a dicsôséges kezdettôl a forradalom
vérbefojtásának tragédiájáig. Az eseményen ünnepi köszöntôt
mondott Dr. Virányiné, Dr. Reichenbach Mónika, községünk pol-
gármestere, majd a Pázmándi Önkéntes Tûzoltó Egyesület lány-
csapatának azon tagjai és segítôi vehették át ajándékukat, akik az
augusztus 20-ai kitüntetô cím átadásakor nem tudtak jelen lenni.
Az ünnepség a történelmi emlékparkban folytatódott, ahol a
résztvevôk koszorúzáson vettek részt, és sok-sok kis mécses
lángjánál emlékeztek a harcok áldozataira, tisztelegtek 56 hôsei elôtt.

10 Ünnepeink
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Különleges hangulat fogadja az
újságírót Imre bácsi otthonában.
Kis asztalka, rajta szerszámok, a
cipész mesterség valamennyi kel-
léke. Természetesen nem a mai
modern eszközök, hanem egy
más világ, a régmúlt szerszámai.
Csodálnivaló valamennyi, a mai
gyermekek talán fel sem ismer-
nék. Fogók, különbözô méretû ár,
bôrvágó pengekés, szegkihúzó,

speciális olló. Sorolhatnánk a vég-
telenségig a ma már nem is kap-
ható eszközöket.
Elôkerül egy nôi cipô. Apró szöge-
ket vesz elô Imre bácsi, de elôtte a
késsel egy ívet vág az elôkészített
nyers bôrbe. Hozzáilleszti a nôi sa-
rokhoz és kis ütésekkel kalapálja a
szegeket a tûsarokhoz. Amikor be-
vonta a sarkat, egy vékony fekete
bôrt ragaszt rá, és félreteszi. 
– Hagynom kell száradni ahhoz,
hogy folytathassam a munkát,
amelyet most csak a hírvivô olva-
só kedvéért mutatok be – és me-

sélni kezdi az életét. – Sajnos a ro-
konságomban nem volt, akitôl el-
tanulhattam volna ezt a szakmát.
Apám mezôgazdasági munkás
volt, anyám ötéves koromban ha-
gyott el minket. Fiatal ko-
romban kezdtem a cipé-
szetet, mert nagyon tet-
szett akkoriban ez a diva-
tos szakma. Négy évig ta-
nultam Szoboszlai Béla
bátyámnál, csaknem
minden fortélyt elsajátí-
tottam. Nem is jártam
haza, csak egyszer egy
héten, tiszta ruháért. Ez
volt az igazi tanulóidô.
Amikor felszabadultam,
hazajöttem Pázmándra, az újfalu-
ba. Késôbb költöztünk csak ide,
ahol most is élek. Nagy energiával
kezdtem el dolgozni, rengeteg
munka volt. Amikor kitört a hábo-
rú, akkor is cipészként munkál-
kodtam. Alig gyôztem az oroszok-
nak varrni a bakancsot, javítani a
cipôket. Fizetségképpen ennivalót
hoztak, tyúkot, kacsát, káposztát,
kenyeret, szalonnát. Ami volt.
Gondom nem volt a megélhetés-
sel, de a munkát kis túlzással még
éjjel sem tudtam abbahagyni. A
háború után Budafokra kerültem

egy cipész ktsz-hez, ahol csaknem
20 évig dolgoztam, innen mentem
nyugdíjba. Itthon folytattam a
mesterségemet, nagyon sokan jöt-
tek hozzám a cipôikkel. Volt, aki
meg is várta a munkát, jó volt be-
szélgetni velük, az idô is gyorsab-
ban telt… Ma már ennek vége, ha
néha elôveszem a szerszámokat,
azt csak a családtagjaim kedvéért
teszem, nekik javítgatok. Engem
sajnos senki nem követ ebben a
munkában, igaz, az unokáim
azért meg tudják ragasztani a
cipôjüket, ha kell… 
Így él Imre bácsi otthonában, ahol
az elôszobát rendezte be mûhely-
nek. A ragasztó szaga ismét meg-
csapja az orromat, amikor bemu-
tatja, hogyan is dolgozott régen.
Ízelítôt kapok egy kis sarkalásból.

Pár perc múlva vasat üt egy fér-
ficipô orrára és sarkára, ahogy ez
akkoriban szokás volt. Csodálattal
lesem a mozdulatokat, amelyeket
már nem láthatunk sehol. A cipész
mesterség kihalófélben van, hiába
is keresünk mûhelyeket az or-
szágban bárhol. A nagy bevásár-
lóközpontok boltjai már semmi-
lyen rokonságot nem mutatnak a
régi világgal. Kerkuska Imre bácsi
azonban még néhány percre ide-
varázsolta a múltat nekünk.  

kép és szöveg: E.Várkonyi Péter

Hagyományos mesterségek Pázmándon
Cikksorozatunkban immár hónapok óta olyan falubelieket igyekszünk bemutatni, akik
régi, manapság lassan feledésbe merülô, hagyományos kézmûves mesterséget folytat-
nak, szokásokat, értékeket ôriznek. Ezúttal a 93 éves Kerkuska Imre bácsinál jártunk,
aki cipész. Emlékeit, meséjét lejegyeztük.

A falu cipésze
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(folytatás az elsô oldalról)
Az ünnep Galliában keletkezett,
majd a VI. században Róma átvette,
és a böjti idôbôl itt lett liturgikus
idô, öt vasárnappal. VII. Gergely pá-
pa volt az, aki négyben határozta
meg az adventi vasárnapok számát.
Az adventi böjti idôszak alatt tiltot-
ták a zajos mulatságokat és az ün-
nepélyes házasságkötéseket.
Az adventi várakozás célja felidézni
a Messiás születése elôtti történelmi
várakozást, felkészülni karácsonyra
és Krisztus második eljövetelére.
De advent nem csak a vallásos em-
berek ünnepe. Ebben az idô-
szakban mindenki gyakorolhatja a
csönd, az elmélkedés, a bûnbánat
eme formáját.
Az advent nélkülözhetetlen kelléke
az adventi koszorú, ami ma már
szinte minden otthonban jelen van.
Eredeti színe a bûnbánatot kifejezô
lila szín, illetve a harmadik vasárna-

pé a rózsaszín gyertya, amely az
örömet szimbolizálja.
Régen a vidéken élô emberek, de
sokan a városiak közül is, mindent
alárendeltek az ünnepi készü-

lôdésnek. A harangszóval imádkozó
templomtornyok hajnali misére hí-
vogatták a lakosságot, és a nagy hi-
deg ellenére is megtelt a templom.
Elôdeink advent idején tartózkodtak
a hangoskodástól, a lármás mulat-
ságoktól. Böjtöltek egészen az éjféli
miséig. A várakozás öröme ôszinte

és tiszta volt, mert a külsôségek
mellett fôleg lélekben készülôdtek
az emberek arra, hogy eljön közé-
jük a kis Jézus és magával hozza a
szeretetet. A szeretetet, amely a na-
pi gondok ellenére összetartja a
családokat és az egész nemzetet.
Az évek folyamán az adventi
készülôdés és várakozás tartalma
jelentôsen megváltozott. Az adven-
ti vásárok bôsége és nyüzsgése már
korunk hozománya. Zsúfolt áruhá-
zak, rohanó, tülekedô, ideges vásár-
lók zavarják meg a készülôdés ide-
jét. Az emberek azonban lassan rá-
ébrednek, hogy az igazi örömet
nem az ajándékok ára, a díszdobo-
zok és színes szalagok sokasága
adja, hanem a karácsony tartalma, a
mindenek felett álló szeretet. Ad-
vent valódi üzenete: készülôdjünk
úgy, hogy az ünnep melege átsugá-
rozzon a hétköznapok emberi kap-
csolataira, és oldódjék az emberek
közötti távolság és feszültség.

Radványiné Nagy Edit

A mézeskalács decemberben nem
hiányozhat a karácsonyfákról, de
nem csak a fánkat díszítheti az ott-
hon sült finomság. Praktikus aján-
dék is lehet, de díszíthetjük vele aj-
tónkat vagy adventi koszorúnkat
is. Nehéz jó receptet találni, azon-
ban manapság már megkönnyítik a
dolgunkat a különbözô fûszerke-
verékek. A magam részérôl mara-
dok a nagymamám receptjénél. 
A hozzávalókat összekeverjük, a
méz a melegtôl kicsit ragadós le-
het. Ha nagyon száraznak érezzük
a tésztát, egy kevés vizet önthe-
tünk még hozzá. A fûszerezés ízlés
szerint ajánlott, a gyömbér külön-
legesebbé teszi mézeskalácsunk
ízét. Több receptet kipróbáltunk
már, hiszen nem könnyû a legjob-
bat megtalálni. A tapasztalatunk
az, hogy célszerû néhány órára a
tésztát a hûtôbe tenni, de akár egy
egész éjszakára is benne hagyhat-
juk, így könnyebb lesz formázni,

és az ízek is összeérnek. A pihe-
nést követôen (így a méztôl sem
ragad) lisztezett gyúródeszkán ki-
nyújtjuk kb. fél centi vastagra a

tésztát, a karácsonyi formákkal ki-
szúrjuk és tepsibe tesszük, majd a
tojással megkenjük, hogy szép szí-
ne legyen. A sütôt 200-220 fokra
állítjuk, és 5-8 perc alatt készre
sütjük. Ha dióval, mogyoróval,
vagy cukorkával szeretnénk díszí-
teni a mézeskalácsot, akkor azt sü-
tés elôtt tegyük a tésztára. Ha
azonban a hagyományos cukormá-
zas (2 tojásfehérje, kb. 5 dkg cu-

kor) díszítést választjuk, akkor a
sütést és lehûlést követôen kezd-
jük a „rajzolást”. Mi a cukorral fel-
vert tojáshabot egy mûanyagzacs-
kóba szoktuk tölteni, a végére kicsi
lyukat vágunk, és így egyszerûen
tudunk formákat készíteni.
Sok szép mézeskalácsot kívánok!

Gulyás Nikoletta

Mézeskalács Adventre Hozzávalók:

300 g finomliszt
50 g rétesliszt
150 g akácméz (termelôi) ez kb. 3
evôkanálnyi
100 g porcukor
1-2 teáskanál porkakaó (nem
kötelezô, csak szebb színe lesz tôle)
1 teáskanál szódabikarbóna (nem
púpos!)
60 g vaj vagy zsír (margarin nem jó)
1 egész tojás + 1 sárgája
1/2 kávéskanál ôrölt fahéj
1/2 kávéskanál ôrölt szegfûszeg
csipet ôrölt gyömbér (elhagyható)
kevés hideg víz

Advent: az Úr érkezése
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Idén a falu közös karácsonyfáját a
Hét Forrás Mûvelôdési Ház udva-
rán állítja fel az önkormányzat, s
ide várnak mindenkit változatos,
meghitt adventi programokkal, fi-
nom forralt borral, zsíros kenyér-
rel, teával, egyéb finomságokkal.
A rendezvénysorozat Advent elsô
vasárnapján, december 1-jén, ko-
szorúkészítéssel kezdôdik 15 óra-
kor a Mikulás Meseházában, majd
az elsô gyertya meggyújtását
követôen kezdôdik a mûsoros
program. A délután házigazdája
immár hatodik alkalommal a
Pázmánd Községért Közalapít-
vány lesz, akik finom sütemé-
nyekkel kedveskednek a részt-
vevôknek.
December 8-án, a második vasár-

napon 15 órától a gyerekeket ma-
ga Szent Miklós látogatja meg, és
hozza el számukra meglepetéseit.
Az ovisok mûsorral is készülnek
az alkalomhoz illôen, és fellép a
Pázmándi Népdalkör és Citera-
zenekar is. Az est házigazdája a
Pázmándi Ifjúsági Klub.
Advent harmadik vasárnapján,
december 15-én, Luca napi ját-
szóház lesz 15 órától, a mûsort
ezen a délutánon az iskolások és
a Gyertyaláng Együttes adja, a
vendéglátó pedig ennek meg-
felelôen az Iskolai Szülôi Munka-
közösség lesz.
A negyedik vasárnapon, decem-
ber 22-én már az utolsó díszek is
felkerülnek a falu nagy közös ka-
rácsonyfájára, és mézeskalácsot is

készíthetünk együtt, igazi nagy-
mamás receptek alapján, hiszen
ennek az estnek a házigazdája a
Nyugdíjas Klub lesz. A negyedik
gyertyát az adventi koszorún
Majdán Károly, Pázmánd díszpol-
gára gyújtja majd meg, mindany-
nyiunk közös örömére.
Az adventi idôszakban a mûvelô-
dési ház udvarán kézmûves vásár
is lesz, a szervezôk szeretettel
várják az alkotókat, helyi ter-
melôket, saját készítésû terméke-
ikkel. Árusító asztalt Sárvári Zsu-
zsánál lehet foglalni a 06-30-821-
2149-es telefonszámon.
Találkozzunk a Hét Forrás Mû-
velôdési Ház udvarán vasárnapon-
ként, és készülôdjünk együtt az
év legszebb ünnepére!

Karácsonyi készülôdés, közös programokkal

Miserend: November hó – 10 óra.
December hó – 11 óra.

Advent az Úr eljövetelének várása. Szent And-
rás apostol napjától számítjuk.
Az adventi 11 órai szentmisék elôtt 10 perccel
kezdôdik a gyertyagyújtás szertartása.

December 9. a Boldogságos Szûz Mária
Szeplôtelen Fogantatásának, templo-
munk fôbúcsújának ünnepén várjuk a
gyermekeket és a felnôtteket is hagyományos

családi vasárna-
punkra, mely a 11
órai szentmisével
kezdôdik. A szent-
mise végén szerény
agapéval, közös be-
szélgetéssel készü-
lünk az elôttünk ál-
ló ünnepekre és reméljük, a Mikulás is meglá-
togat minket, hogy megajándékozza a gyer-
mekeket. 

December 24-én az éjféli szentmisét
Kelemen Ervin kórházlelkész mutatja be. 

December 25-én a 11 órakor kezdôdô szent-
misében az iskolások betlehemes játékot
adnak elô.     

December 26-án Karácsony 2. ünnepén 
10 órakor kezdôdik a szentmise.

December 31-én 16:30 órakor kezdôdik az
év végi hálaadó szentmise.

Áldott Ünnepeket kívánunk!

A Római Katolikus Egyházközség 
Adventi és Karácsonyi programjai
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Bizonyára nagy népszerûségre
tesznek majd szert, mert sokak
vágya, hogy egy megfáradt nap
után, talán kockás ingben és far-

merban járják a táncot, amelyet a
házaspár barátja, Szente János
szórakozva tanít be mindenkinek,
aki betéved közéjük a hangulatos,
kellemes zene hangjára. 
– Egy jó tánchoz nem kell sok, de
a zene nem hiányozhat – mondja
a Pázmándi Hírvivônek Kalász Má-
té, akinek a kezében a hegedû és
a bôgô megszólal a táncos esté-
ken, majd folytatja: – Zsuzsival
egy jó helyet akartunk keresni,
egy jó falut, ahol nyugodtan élhe-
tünk és folytathatjuk hivatásun-
kat. Pázmándra esett a választás,
már barátkozunk a faluval.
Elôször természetesen az embe-
rekkel, mert ôket szeretnénk meg-
nyerni a tánc és a zene szereteté-
hez. Szeretnénk havonta legalább
egyszer táncba vinni mindenkit,
aki szereti ezt a mûfajt. Eddig
csaknem tíz helyen zenéltünk már
táncházakban. Ez egy misszió,
amit teljesítenünk kell, mert elkö-

telezettek vagyunk a népzene
iránt. Lehet tíz emberrel nagyon
jó hangulatot csinálni és élvezni
ezt a kultúrát, de lehet százzal

igen rosszat. Nem a mennyiség a
fontos, hanem az emberek szán-
déka. Sokan a gyermekeik miatt
jönnek el a táncházba, sokan a
barátaikkal mulatnának egy jót.
Ez egy jó alkalom lehet arra, hogy
a szülô együtt játsszon a gyereké-
vel, és a barátok is együtt táncol-
janak. Nekünk nem az számít, ki
honnan jön, az a lényeg, hogy
mindenki legyen benne a vidám-
ságban. Játszunk majd húsvétkor,
karácsonykor, különbözô ünne-
pekkor, mindig az alkalmat keres-
sük a megfelelô muzsikáláshoz –
valamilyen népszokáshoz, ünnep-
körhöz kapcsolódó játszóházzal. 
Fuják Zsuzsanna az iskolánkba
jár foglalkozásokat tartani. Eképp
vall a gyorsan megkezdett mun-
káról: 
– Megkeresett az iskola igazgató-
ja, amikor hírül vette, hogy „meg-
érkeztünk” a faluba. Kérte a se-
gítségemet, mert mindenképpen

szeretné, ha a gyermekek a tan-
anyag elsajátításán túl a táncot
és a zenét is megszeretnék. Így
kezdtem velük foglalkozni, és az
órákon a tánc tanulás mellett
egy-egy jeles naphoz kapcsolódó-
an a népszokásainkkal is ismer-
kedünk.
Máté szerint legjobban a kicsiket
lehet megfogni:
– Nem az a célunk, hogy profikat
neveljünk, azt szeretnénk, hogy a
néptánc, a zene szeretete az éle-
tük része legyen, szeressenek ját-
szani is, tudjanak helyi népdalo-
kat énekelni és a hozzávaló táncot
járni. Nem az a lényeg, hogy hány
lépést tanul meg és mennyi idô
alatt, hanem hogy élvezze az éle-
tet, a muzsikát. Élvezze, hogy kö-
zösségben van és ennek a közös-

ségnek legyen összefogó ereje. Mi
a Felvidéktôl a Moldváig a legkü-
lönfélébb néptáncokat és a hozzá-
való zenét hozzuk el ide. Remél-
jük, lesz olyan foglalkozásunk,
ahol kicsinek bizonyul majd a ha-
talmas Hét Forrás Mûvelôdési Ház
nagyterem is. Januártól beindul a
nagyüzem, várunk minden érdek-
lôdôt, mert a tánc és a zene nem
ismer határokat. 
Ha már elkezdôdött, lesz folyta-
tás, ígérték… 

kép és szöveg: 
E.Várkonyi Péter

Tánc és zene mindenkinek
Különös házaspár költözött a közelmúltban Pázmándra. Különös a hitvallásuk és a
megszállottságuk. Kalász Máté személyében egy zenész, Fuják Zsuzsa személyében
pedig egy népi táncos érkezett közénk. Nem kellett sokáig várni és „beköltöztek” a fa-
luba. Megtartották elsô zenés, táncos estéjüket, amelyen fiatalok és idôsebbek is ere-
jük végéig ropták a táncot. 
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Az Ôszi esték programsorozat
elsô helyszíne a pázmándi Pity-
pang Óvoda volt, témája a gyer-
meki lélek felnôtt szemmel.

Az elsô elôadó, Varga István vil-
lamosmérnök, kétgyermekes
apuka elôadásában elsôsorban
a gyermekeket nevelô felnôttek
lelki egészségével foglalkozott,
és azzal, hogyan tehetjük bol-
doggá saját belsô harmóniánk
megteremtésével gyermekein-
ket. A téma rendkívül szerte-
ágazó, nehéz lenne minden
érintett problémakört felsorol-
ni, ezért inkább csak gondo-
latébresztônek, álljon itt né-
hány sor az elôadásból: „Akinek
egyszer valamit megköszön-
tünk vagy kifejeztük iránta há-
lánkat, ezt követôen egészen
másként fog velünk viselkedni.
De a kommunikáció nemcsak
vele javul, hanem hólabda ef-
fektusként másokkal is, mert a
jó érzéseket hordozó ember
könnyebben ad pozitív érzelmi
üzenetet másoknak.” (Prof. Dr.
Bagdy Emôke). Az elôadás alap-

jául szolgáló prezentáció a
http://prezi.com/dkzhldxj7jby/
tudatosanmindennap címû
weboldalon található.

Az est következô vendége Turzó
Nazira, klinikai és mentálhigiéni-
ai felnôtt- és gyermek szakpszi-
chológus volt, aki egy rövid be-
mutatkozás után rendhagyó
„magánrendelésen” fogadta a

hozzá forduló vendégeket. A
nagy érdeklôdésre való tekintet-
tel 2013. januártól szeretnénk el-
indítani óvodánkban egy elô-
adássorozat, amelynek kereté-
ben Turzó Nazira segítségével
próbáljuk jobban megérteni,
megismerni a gyerekeink világát.
A harmadik vendég egy kivéte-
les egyéniség, Balczó András
volt, aki arról mesélt, hogy szá-
mára mi hozta meg a hôn áhí-
tott boldogságot. Mindent elért,
amirôl álmodott, amiért ke-
mény kitartással küzdött: há-
romszoros olimpiai bajnok öt-
tusázó, kitüntetések birtokosa,
a Nemzet Sportolója. Ahogy
mesélt, a hallgatóság is vele
együtt érezhette a siker ízét, és
vele együtt éltük meg azt a pil-
lanatot is, amikor belehasított a
felismerés: nem a siker jelenti
számára az igazi teljességet.
Sok évvel késôbb érezte csak,
hogy jó úton jár, amikor megis-
merte feleségét, Császár Móni-
kát. Balczó András idén ünnepli
75. születésnapját, boldog, fe-
leségével, Császár Mónikával
12 gyermeküket a saját maga

által épített otthonukban nevel-
ték fel. Országszerte sokfelé
tart még ma is élménybeszámo-
lókat, aki teheti, látogasson el a
következô helyszínre, felejthe-
tetlen élményben lesz része!

Ôszi este gyermekeinkért
„Ne vegyél nekem dolgokat, amelyekre te hiába vágytál! 

Néha csak azért kérek valamit, hogy láthassam, hol a határ. 

Add nekem az idôdet! Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok! 

Taníts engem a jóra, és mondd el, mi a rossz!”
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Az Állatok világnapját (október 5.)
követôen állatok hetét tartottunk az
óvodánkban, ahol nagyon gazdag
program várta a gyerekeket. A hetet
mindjárt lovas kocsikázással kezd-
tük, Vagyóczki Imre bácsi Csöpi ne-

vû lovával gyönyörû ôszi napsüté-
ses idôben vitte kocsikázni az óvoda
apróságait. A gyerekek énekeltek is
útközben, a bátrabbakat Imre bácsi
még a bakra is maga mellé ültette. 
A szerda délelôttöt is nagy izgalom-
mal várták a gyerekek, mert az
egyik középsô csoportos kisfiú szü-
leinek családi gazdaságába sétál-
tunk el. Érdeklôdéssel nézték meg a
sok háziállatot az óvodások, lelke-
sen etették répalevéllel a kecskéket,
kukoricával a libákat, tyúkokat, ka-
csákat. Az ügyesebbek kipróbálhat-
ták, hogy milyen nehéz a répát le-
gyalulni, a bátrabbak megsimogat-
hatták a nyuszikat és kecskéket, de
Máté kiscicája is kézrôl kézre járt.
Az állatok hetének zárásaként a
székesfehérvári Hérosz Állatotthon
vezetôje bemutató foglalkozást tar-
tott, „Ismerkedés az állatok viselke-
désével” – címmel. A gyerekek
ámulva figyelték az elôadást, a ku-
tya szófogadó viselkedését és a kis
sünik bátor mozgását is csodálkoz-
va nézték.
Köszönjük szépen a szülôknek és a
gyerekeknek a sok állat eleséget és
etetô tálkát, amivel támogatták és
segítették a menhelyen élô állatok
életkörülményeit. Ezekért nagyon
hálásak voltak az állatmenhely
részérôl, és egy kis színezôvel ôk is
kedveskedtek a gyerekeknek.
Jövôre is szívesen látjuk és várjuk

ôket óvodánkban!
A zene világnapját az óvodában vi-
dám zeneszóval köszöntötték a
gyerekek. Mindenki nagy lelkese-
déssel készült erre a napra. Otthon
gyakorolták az óvodában tanult da-

lokat, énekeket, készültek a színpa-
di megmérettetésre.
A szerepléshez az alaphangulatot a
Musica Historica Együttes hangsze-
res bemutató koncertje biztosította.
A zenekar tagjai nagyon érdekes ré-
gi korok rég nem használt hangsze-
reinek hangjával ismertették meg a
gyerekeket, majd felcsendültek az
ismert dallamok, amelyek segítsé-
gével bemelegíthették hangszálai-
kat a gyerekek a versenyre.
A nagycsoportosok kezdték az
éneklést, bátorságot adva a kiseb-

bek szerepléséhez. 
Volt, aki szólóban énekelt, de akad-
tak olyanok is, akik kisebb csapattá
összeállva adták elô kedvenc dalai-
kat. A lelkes kis elôadómûvészek
mély meghajlással köszönték meg a
közönségüknek a lelkesítô tapsot. A
zenekar vezetôjét kértük meg, hogy
értékelje a produkciókat. Nagy
örömmel vette ezt a hálás feladatot.
Sok dicsérettel illette a gyerekek
elôadásait, akiket emléklappal és
kis ajándékokkal jutalmaztunk meg
a végén.
Nagyon örülnénk, ha továbbra is ki-
tartana a gyermekek lelkesedése és
énekszeretete, amely megmutatko-
zott ezen a napon.

Évek óta nagy sikerrel rendezzük
meg óvodánkban a zöldségkiállí-
tást. Az idei évben is lelkesen gyûj-
tötték a különféle gyümölcsöket,
zöldféléket gyerekek is, óvónôk is. 
A sokféle termés között voltak is-
mert és kevésbé ismert konyhakerti
növények, a sárgarépa, petrezse-
lyemgyökér, burgonya és káposzta
között találhattunk céklát, articsó-
kát, brokkolit is.
A gyerekek már türelmetlenül vár-
ták, hogy az ötleteiket megvalósít-

hassák. Az óvónénik segítségével
kiteljesedhetett a gyermekek kreati-
vitása és fantáziája.
A nagycsoportosok már önállóan is
tudtak dolgozni, és kezük nyomán
készültek többek között bogarak,
kisautók, csónakok, repülô- és em-
berformák, és persze különbözô ál-
latformák is.
Az elkészült figurákból az óvoda au-
lájában kiállítást rendeztünk, ame-
lyet a szülôk is napokig láthattak.

Domak Tiborné óvónô

Jeles napok az óvodában
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Szupertöknek, rekordtök-
nek is hívták már a falunk-
ban lakó Hegyi Miklós kü-
lönleges terméseit. Idén
minden eddigi saját csúcsot
sikerült megdöntenie. 

Igaz, most nem indult a hagyo-
mányos megmérettetésen, de
termésével a saját korábbi
eredményeit biztos, hogy meg-
döntötte. Ha elindul az orszá-
gos tökversenyen, bizonyára
nem érkezik haza helyezés
nélkül…
– A falu szélén ültetem el min-
den évben a megvásárolt ma-
gokat. Nem árulom el, hol szer-
zem be ezeket, mert akkor bi-
zonyára a rekordom megdönté-
sére törekednének. A terméssel
nagyon jól járnak a baromfik, a
sertések, hiszen ôk kapják táp-
lálékul a nagy tököket. Mûtrá-
gyát soha nem használok, csak
szerveset, ez is a siker egyik tit-
ka – tájékoztat Hegyi Miklós.  

A gazda különösen büszke arra,
hogy Lengyel Sándor, egykori

esperes, a falu évszázados
könyvébe is bejegyezte bravúr-
ját. Ebbe a könyvbe csak külön-
legességek kerülhettek, és He-
gyi Miklós szerepel a gyûjtés-
ben, valahol a háromszázadik

oldal felé. A házi kertek ôsi ter-
ményét, a tököt nagyon kedve-
lik az állatok a magas A vitamin
tartalma miatt. Hegyi Miklós
meg a rekordok miatt szereti

ôket. És a teljesítmény idén sem
maradt el: a legnagyobb 174 cm
kerületû lett, súlya a félszáz ki-
logrammot is meghaladja…

evp-

Óriástökök Pázmándon

Fenyôfát, szeretettel

Úgy hét éve történt, amikor megbetegedett a mama, hogy Lôrinczék,
Imre és Marika, úgy döntöttek, a munkaigényes konyhakerti növények
helyett fenyôket ültetnek a kertjébe. A fenyô szép, jó illatú, és olyan
szerethetô. Nem is gondolták, hogy ennyire…

A luc-, az ezüst- és normand
fenyôk szépen cseperedtek, ágaik
sûrûsödtek, mostanra annyira kö-
zel kerültek egymáshoz, hogy bi-
zony ritkítani kell ahhoz, hogy
amelyik marad, annak jusson ele-
gendô fény és nedvesség is. Erre
nincs is jobb alkalom, mint a kará-
csony közeledte, Marikáék tehát ar-
ra gondoltak, hátha vannak olya-
nok, akik szívesen elmennének és

megnéznék, melyik fa tetszene meg az ünnepekre, s ha beleszeretnek
valamelyikbe, azt gyökeresen, földlabdával, vagy kivágva kérnék. A lé-
nyeg, hogy a fák leendô gazdái olyan szeretettel válasszák ki leendô
karácsonyfájukat, amilyen szeretettel ôk gondozták éveken át. 
Fenyôfanézôbe elôzetes telefonos egyeztetés után lehet menni: 
+36 30 295 3013

Szomszédolt a
Pázmándi Spájz

Nadapon tartott bemutatóval
egybekötött vásárt az egyéves
születésnapját ünneplô Páz-
mándi Spájz. Szebbnél szebb
kézmûves alkotásokat, renge-
teg házi finomságot láthattak
és kóstolhattak az érdeklôdôk,
s mint képünk is bizonyítja, a
kézmûves sajtkészítés fortélyai
iránt is nagy volt az érdeklôdés.
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Sokan emlékszünk még Popeye-
re, az életerôtôl duzzadó mese-
hôsre, aki matróz létére rum he-
lyett spenótot vedelt minden for-
mában, mondván, ettôl lesz erôs.
Valóban, a spenótban is megta-
lálható vas fontos ahhoz, hogy
megôrizzük tevékeny természe-

tünket. Vas hiányában fáradtak,
lehangoltak leszünk. Szerencsére
a spenóton kívül még sok finom
étel tartalmaz vasat!
Ha fáradékonyak vagyunk, és
vashiányra gyanakszunk, érde-
mes felkeresni a háziorvost. Hi-
szen a vérszegénység ténye (az-
az vashiányos anaemia, az oxi-
gént szállító hemoglobin hiánya)
egy vérvétellel megállapítható.
Mivel több oka lehet, a megfelelô
vaspótló készítmény kiválasztá-
sát érdemes a szakemberre bíz-
ni. A megelôzés és a természetes
pótlás feladatát azonban nem há-
ríthatjuk át az orvosra, ô nem ét-
kezhet változatosan – helyettünk!
Íme, néhány táplálék, melyet ér-
demes rendszeresen fogyaszta-
nunk, hogy elegendô vassal lás-
suk el a szervezetünket. 
Hamarosan itt a karácsonyi mák-
szezon. Sehol a világon nem fo-
gyasztják olyan mennyiségben a
mákot, mint hazánkban, és na-
gyon jól tesszük! Nyolc gramm
mákban az ajánlott napi vasbevi-

tel 5%-a megtalálható. Az áttelelô
spenót elôfordulhat ugyan télen
is, de a friss levelek érkeztéig a
szárított hüvelyesekbôl nyerhe-
tünk vasat. A sárgaborsó, a len-
cse és a csicseriborsó vastartal-
mán kívül magas fehérje- és rost-
tartalma miatt is hasznos. A csi-

cseriborsót sokan egzotikus ter-
ménynek hiszik, pedig ôseink is
fogyasztották. Mi évek óta siker-
rel termesztjük a pázmándi
szôlôhegyen, így nem kell a be-
szerzésével bajlódnunk. Érde-
mes a csicserit, vagy régi ma-
gyar nevén a bagolyborsót ter-
meszteni, hiszen a vas mellett
folsavat, cinket, foszfort, kalciu-

mot, magnéziumot is tartalmaz,
így a csontok és izmok egészsé-
gét is segíti.
Kora tavasszal elsô vasraktárunk
a sóska: fél csésze sóskalevél a
napi ajánlott vasbevitel 8%-át fe-
dezi. Áprilistól szedhetô a spe-
nót, melynek magas vastartalma
köztudott, egy adag fedezi a na-
pi ajánlott vasbevitel 35,7%-át.
Továbbá nagyszerû K-, A-, C-, B2-,
B6-, E-vitamin forrás, gazdag fol-
savban, mangánban, kalcium-
ban, káliumban. Tavaszól ôszig
szedhetô a mángold (enyhe tele-
ken télen is!),  egy adagban az
ajánlott napi vasbevitel 22%-a ta-
lálható. Ezt a kitûnô levélzöldsé-
get a kelkáposztához hasonlóan
fogyaszthatjuk, de finom egysze-
rûen párolva is. A vastartalmú
zöldségek mellé, a felszívódást
segítendô, ajánlott joghurt, tej-
föl, sajt, vagy vaj fogyasztása.
Kora nyári vastartalmú cseme-
génk, a sárgabarack, A-vitamin
és béta-karotin tartalmával a
szem egészségét is ôrzi. Félbe-
vágva a napon is megaszalható,
így eltehetjük télre.
Kora ôsszel a feketeribizli vastar-
talmú bogyói a gyümölcssaláták
és lekvárok hasznos és pikáns al-
kotórészei lehetnek.

Dr Szilágyi-Nagy Ildikó

Az aranyat nem eheted meg, de a vasat igen

Ki lehet vashiányos?

Vashiány bárkinél kialakulhat vasban szegény étrend, vagy egyes be-
tegségek következtében. Leggyakrabban a nôket érinti a havi vér-
vesztés miatt, illetve terhesség alatt. Hazánkban a 4-6 éves gyerekek
53%-a vashiányos. Tünetek: gyengeség, fáradtság, sápadt bôr, gyors
szívverés, légszomj, mellkasi fájdalom, szédülés, érzékenység, in-
gerlékenység, hideg végtagok, fejfájás. Vaspótlással jelentôs javulás
érhetô el. Fölöslegesen természetesen nem érdemes vasat szedni!
Csak annyit, amennyire szükség van. (Vas referencia tartomány: fér-
fi: 10,6-28,3 µmol/L; nô: 6,6-26 µmol/L) Alapvetô a vasban gazdag
étrend, és kaphatók vaspótló készítmények is. A receptre kapható
szerek árát a támogatás csökkenti, ezért olcsóbbak. Vény nélkül is
kaphatók vaspótló szerek, itt is, mint a receptköteles szereknél, meg
kell találni a személyre szabott legjobb készítményt.
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A Füstmentes Nap alapötletét
1971-ben Massachusetts állam
kormányzója, Arthur P. Mullaney
találta ki, aki arra kérte az állam
polgárait, hogy egy napig ne do-
hányozzanak, és a pénzbôl, amit
aznap dohányárura költöttek vol-
na, egy helyi középiskolát támo-
gassanak. Az ötlet népszerûsíté-
séhez 1976-ban az Amerikai Rák-
ellenes Társaság is csatlakozott,
és sikerült egymillió embert rá-
bírniuk, hogy egy napon keresz-
tül ne gyújtsanak rá. 1977-ben
már minden USA állam csatlako-
zott a mozgalomhoz, amely ek-
kor kapta a „Smokeout Day” elne-
vezést. Az Egészségügyi Világ-
szervezet kezdeményezésére
november harmadik csütörtökét
nemzetközi szinten is FÜSTMEN-
TES nappá nyilvánították, és
ezen a napon, a különbözô ren-
dezvényeken azt hangsúlyoz-
zák, hogy a dohányosoknak
nincs joguk ártani nemdohányzó
embertársaiknak.
A dohányfüst ugyanolyan káros
azok számára is, akik nem dohá-
nyoznak ugyan, de kénytelenek

beszívni mások dohányfüstjét
(ôk a passzív dohányosok), mint
azok számára, akik ténylegesen
dohányoznak (vagyis aktív dohá-

nyosok). Legkiszolgáltatottabbak
ebbôl a szempontból a gyerekek,
hiszen a szervezetük még fejlô-
désben van. Kimutatták, hogy ha
egy gyermek élete elsô fél évé-
ben ki volt téve a passzív do-

hányzásnak, nyolcéves koráig 45
százalékkal nagyobb eséllyel ke-
rül valamilyen fertôzô betegség-
gel kórházba. Sok lesz közülük
légzôszervi beteg vagy vissza-
térô fülgyulladással küszködô
is. A dohányzó szülôk gyermekei
két és félszer nagyobb arányban
lesznek érintettek ebben a figye-
lem- és magatartászavarral járó
állapotban. A dohányzó szülôk
gyerekeinek rosszabbak az isko-
lai eredményei. A várandósan do-
hányzó anyák gyermekei 50 szá-
zalékkal gyakrabban válnak 
pszichiátriai beteggé, mint a
nemdohányzókéi. Gyakori köre-
ikben a drogfüggôség, a viselke-
dészavar és az érzelmi problé-
mák is. Aki sok füstnek volt kité-
ve az anyaméhben, majd kis-
gyermekkorában, életre szóló
tüdôproblémákat szerezhet.
Ezúton is szeretnénk minden do-
hányost buzdítani arra, hogy
2013. november 21-én csütörtö-
kön ne gyújtson rá, és talán ez
lesz az elsô lépés a dohányzásról
való leszokás útján.

(Forrás: semmelweisfigyelo.hu,
jelesnapok.oszk.hu)

Herczeg Anna Mária védônô

Füstmentes világnap

1958-ban végzett itt Pázmándon az a nyolcadik osztály, amelynek a tagjai a Pázmándi Presszó különtermé-
ben tartották 55. éves osztálytalálkozójukat. Tizenegy egykori tanuló és néhány házastárs ült az asztal kö-
rül, ahol jó hangulatban folyt az eszegetés, iszogatás, beszélgetés, emlékezés.
Annak idején harmincan voltak, sajnos közülük tizenhárman már soha többé nem jöhetnek el… A találko-
zón készült fénykép mellé odatettük az iskola egykori fotóját is, ezen az osztályba járt fiúk is láthatók, ugye
hihetetlen, hogy majd hatvan évvel ezelôtt…?!

Ötvenöt éves osztálytalálkozó
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Sokunk örömére újra van minden
nap nyitva tartó étterem Pázmán-
don. A Hegyalja Vendéglôt minden-
ki ismeri, új gazdáikat, Domak Atti-
lát és feleségét Krisztinát is sokan,
hiszen tôsgyökeres Pázmándiak, 
5 gyermekükkel együtt immár 20
éve élnek itt együtt. A kisvendéglô
megvásárlása már régóta az álmaik
között szerepelt, azután közel egy-
éves gondolkodást és mérlegelést
követôen megszületett az elhatáro-
zás: belevágnak! Úgy gondolták – s
ezzel egyet kell értenünk –, hogy
az pozitív dolog, ha egy ilyen kis fa-
lunak is van saját kisvendéglôje,
ahová bármikor betérhet az ember
akár csak egy kávéra, de akár egy
ízletes vacsorára is.
Céljaikról faggatva ôket, sorolják:
amennyiben igény mutatkozik rá,
szívesen vállalják eljegyzések,
esküvôk és más családi rendezvé-
nyek lebonyolítását 70 fôig, hiszen
ma már nem jellemzô a 3-400 fôs
esküvôk tartása, mint annak ide-
jén, az ô idejükben. Remélik, hogy
lesz kereslet a keresztelô utáni

ebédekre, az iskolai-, óvodai balla-
gások utáni családi étkezésekre,
amit igazán kellemes környezet-
ben, megfizethetô áron tudnak biz-
tosítani. 
Persze a hétköznapokból van több,
de ezekre is van tervük: az
idôsebb, fôleg egyedülálló nyugdí-
jasoknak a menü ingyenes házhoz-
szállításával igyekeznének segíte-
ni, a fiatalabb korosztály számára
pedig hamarosan pizza kiszállítás-
sal vagy helyben fogyasztásával
szeretnének kedveskedni.
Úgy gondolják, különbözô, az év-
szakoknak megfelelô rendezvé-
nyekkel is színesítik majd a falu
életét. A tervek szerint az elsô ese-
mény a Mikuláshoz kapcsolódik
majd, december 6-án délután a
gyerekeket várják meglepetéssel, a
felnôtteknek pedig december 7-én
este rendeznek Mikulás bulit. Ter-
mészetesen a Szilveszterre is gôz-
erôvel készülnek, remek program-
mal várják a szórakozni vágyókat.
Januárban azután pótszilvesztert,
februárban farsangi bált, március-

ban nônapot akarnak majd tartani,
áprilisban pedig Húsvéti bált sze-
retnének rendezni. Mivel itt vidé-
ken májustól már mindenki na-
gyon elfoglalt a kinti munkák mi-
att, ezért ôsztôl lesznek újra ha-
sonló rendezvények, például szü-
reti mulatság, búcsú bál, Márton
napi libaparti.
Nagyon remélik, hogy lesz igény a
szolgáltatásaikra, s ez a remény
nem is tûnik alaptalannak, hiszen a
november 16-ai megnyitó napon
legalább 200-an élvezték a ven-
dégszeretetüket, az udvarias ki-
szolgálást, a finom ízeket, és per-
sze a nyitási akció kedvezményeit.
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Újra nyitva a Hegyalja Vendéglô!

Anyakönyvi hírek

Októberben két kislány és egy
kisfiú érkezésének örülhettünk
Pázmándon.
Domak Réka 2013.X.17-én
született, édesanyja Hajcsik
Bernadett. Fekete Lilla Liza
2013.X. 30-án érkezett közénk,
édesanyja Czakó Csilla, a kis-
fiú, Kántor Boldizsár pedig
2013.X.15-én látta meg a nap-
világot, az ô édesanyja Hájer
Zsuzsanna. Mindhárom babá-
nak és szüleiknek is nagyon jó
egészséget, sok boldogságot kí-
vánunk!


