
Szüret

Lassan beérik minden nyári gyü-
mölcs, szüretelôktôl hangos a
szôlôhegy, megtelnek a kamrák
és a hordók. Még van munka a
földeken jócskán, de nemsokára

beköszönt az igazi ôsz, hama-
rabb behúzódunk a házakba, ke-
vesebbet találkozunk, ritkábban
állunk meg beszélgetni a kertka-
puban. Pedig jó lenne, ha nem
így lenne, ha télen is többször be-
szélgetnénk mi szomszédok, ha
több idôt tölthetnénk együtt, va-
lahogy úgy, ahogy ezt régen tet-
ték a faluban. A Kossuth utcában
elindult valami, ez is mutatja,
van igény egymás jobb megisme-
résére, a közös idôtöltésre. Eleve-
nítsük fel hát a régi szokásokat,
emlékezzünk, érjenek be a közös-
séget formáló gondolatok is, s ha
ez is sikerül, akkor szüret!

Falunapok
Pázmánd 2013

4. oldal

A pálinka 
dícsérete

9. oldal
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kovácsa
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Pázmándi
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Új folyam 5. szám Újság rólunk – nekünk 2013. szeptember

2013. szeptember 14-15-én újabb színes programsorozat lesz 
a Szerelemvölgyben, amely remélhetôleg sok látogatót vonz majd, és
jelentôs eseménye lesz Pázmándnak idegenforgalmi szempontból is. 
A Bálint Borárium nem titkolt célja, hogy a Velencei-tó körzet borait
mind szélesebb körben népszerûsítse. Ez a körzet, bár az Etyek-
Budai Borvidékhez tartozik, még ma is mostohagyermeknek számít
a széles értelemben vett borfogyasztói körökben. Míg a borász szak-
ma tájékozottabb mûvelôi, és a kiemelten érdeklôdô fogyasztók 
egyre inkább felismerik az e területen termô borok értékeit, addig 
tágabb értelemben vett ismertségrôl eddig nem beszélhettünk. Ez 
a trend azonban úgy tûnik, jelentôsen változik majd a közeli
jövôben, és erre számos jel utal.

I. Pázmándi ízes – ínyes ünnep és 
vásár a Szerelemvölgyben

(folytatás a 8. oldalon)



2 Önkormányzati hírek

Tisztelettel köszöntöm Önöket!

Örömmel jelenthetem, hogy 
a forró nyár ellenére az elmúlt he-
tekben is lázas munka folyt hiva-
talunkban, mind a jövôépítés 
(pályázatok) terén, mind pedig a
korábban felhalmozódott admi-
nisztratív munka elvégzése tekin-
tetében, amely a távozó jegyzô
örökségeként maradt ránk. Új jegy-
zônk – Tóth Lajos – mindezeket 
óriási energiákkal igyekszik felszá-
molni, és a hivatal fiatal, lelkes, és
nem utolsó sorban magas végzett-
séggel rendelkezô dolgozóinak 
segítségével reményeink szerint
néhány hónap alatt sikerül is. 
Az augusztus eleji óvodaszéki-
és szülôi munkaközösségi véle-
ménynyilvánítást követôen, au-
gusztus végén a képviselô-
testület a Pázmándi Pitypang
Óvoda vezetésére megszavazta
az új vezetô óvónôt, Fedorné
Baracsi Judit velencei lakos sze-
mélyben. Judit személyisége
azonnal magával ragadta a
szülôket, akiknek ajánlatára és
javaslatára, valamint természete-
sen Domakné Józsa Zsuzsanna
óvónônk véleménye alapján tör-
tént már a pályázat benyújtása is.
Kérem Önöket, hogy forduljanak
az új óvodavezetôhöz bizalom-
mal minden, a gyermeküket érin-
tô kérdésben, hiszen legnagyobb
kincsünket hagyjuk ott reggelen-
te az oviban…

Szeretném itt is megragadni az
alkalmat, hogy a testület nevé-
ben is, tisztelettel megköszön-
jem Domakné Józsa Zsuzsanná-
nak azt az áldozatos munkát,
amelynek eredményeként óvo-
dánkat a korábbiaknál egy sokkal
magasabb szintre emelte. Szak-
mai hozzáértésének köszön-
hetôen az intézmény korrigált
mindent, amelyet egy régebbi
ellenôrzéskor hiányosságként 
állapítottak meg, s pótolva lettek
a kötelezô dokumentumok is.
Önkormányzatunk eredményes
anyagi gazdálkodása nem indo-
kolta már a számunkra terhes,
közös óvoda fenntartást, és 2013
ôszétôl végre újra önálló intéz-
ménye Pázmándnak a Pitypang
Óvoda.
Bár jogi kötelezettsége még a
Kutai Tibor által elnökölt Beruhá-
zó Viziközmû Társulatnak van,
de önkormányzatunk felelôs-
séget érzett az iránt, hogy a ga-
ranciális határidô lejárta elôtt 
történjen egy átfogó csatorna
ellenôrzés minden érintett bevo-
násával. A teljes rendszer és az
úthálózat átvétele elôtti állapot-
felmérésre nagy szükség volt
mind a Deák Ferenc u. 24-28
szám közötti ingatlanok soroza-
tos problémáira, mind pedig a
Kossuth utca tarthatatlan úthely-
zetére való tekintettel. Radványi
Gábor képviselô úr a testület
részérôl szakmailag is segítette
ezt az ellenôrzést. Sajnos a leg-
érintettebb, Kutai Tibor elnök úr,
nem jelent meg a bejáráson és 
távollétének okát sem indokolta,
de önkormányzatunknak – és 
településünknek – elsôdleges ér-
deke, hogy ne legyenek olyan
több milliós útjavítások, amelyek
a garanciális határidô lejártát
követôen a jövôben az önkor-
mányzatot terhelhetik majd a
nem megfelelô kivitelezések kö-
vetkezményeként. A munkákat
október hónapig kell elkészítenie
a felelôsöknek, és szakemberek

bevonásával, újabb bejárás kere-
tében fogjuk átvenni azokat. 
Már több alkalommal folytak 
közmûfejlesztési tárgyalások
mérnökök, pályázati szakembe-
rek bevonásával, amelyek nyo-
mán szeretnénk az önkormány-
zat és az érintett közmûtulajdo-
nosok költségeit csökkenteni. 
Önkormányzatunk szeretné kö-
szönetét kifejezni szervezeteink-
nek és civileinknek is a Falunapok
szervezési munkáiban nyújtott se-
gítségükért, társszervezôként való
részvételükért. Egyben szeretnénk
mulasztásunkért elnézést kérni
azoktól az egyesületektôl, akiket –
bár tevékenyen támogatták a
programokat – kiemelten nem je-
löltünk meg a szórólapokon. Kü-
lön köszönet illeti az Önkéntes
Tûzoltó Egyesület Pázmánd, és 
a Polgárôr Egyesület munkáját.
Fiataljaink nem csak júliusban,
hanem az augusztusi hôségben is
Pázmándért dolgoztak. A kor-
mányzati támogatás révén diák-
jaink – a testület és az önkor-
mányzati dolgozók segítségével –
számos, a falunk minden lakosa
számára hasznos projektet tud-
tak megvalósítani. 
Tovább folytatódott, és még tart
is vízelvezetô árokrendszerünk
karbantartása az elítéltek munká-
jának igénybevételével. Szeptem-
ber 14-én a Kossuth utca egy sza-
kasza mellett a Kis-köz rendbeté-
tele lesz a feladatuk, Tóth László
képviselô úr vezetése mellett.
Mind a képviselôtestület, mind
pedig a magam nevében tovább-
ra is várjuk észrevételeiket, prob-
lémáikat akár személyesen, akár
telefonon, de természetesen írás-
ban is, s mi megteszünk minden
tôlünk telhetôt a problémák meg-
oldása, orvoslása érdekében.
Kívánunk mindnyájunknak csodá-
latosan szép ôszi napokat és bô
szüreti termést!

dr. Virányiné dr. Reichenbach 
Mónika polgármester

Polgármesteri beszámoló
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Új vezetô óvónôje van a Pázmándi
Pitypang Óvodának, Fedorné
Baracsi Judit személyében, aki

szeptember 10-én kedden, az év-
indító szülôi értekezleten találko-
zott elôször a pázmándi szülôkkel.

Judit néni a legfontosabbnak azt
tartja, hogy a gyerekek bizton-
ságban, boldog, nyugodt óvodai
légkörben nevelkedjenek, élmé-
nyekkel gazdagon induljanak ha-
za, és sok-sok mindenrôl tudja-
nak beszámolni otthon. Számára
mindennél többet jelent a gyere-
kek mosolya, ez motiválja a leg-
jobban, s ez az, amiért minden
probléma megoldására képes. 
Baracsi Judit 18 éves kora óta
óvónô, elôször képesítés nélkül
dolgozott, azután az évek során
megszerezte az óvodapedagógu-
si diplomát, majd késôbb a taní-
tóit, s nem utolsó sorban a szak-
vizsgát is. Két gimnazista kislány
édesanyja, 11 éve élnek Velen-
cén, Judit korábban az ottani
óvodában volt vezetô helyettes.

Évindító szülôi értekezlet az oviban

A hosszú nyári szünet után szeptemberben nem
könnyû átállniuk a gyerekeknek a szigorúan kötött
napirendre. Érdemes néhány dologra odafigyel-
nünk, amivel csökkenthetjük a tanévkezdéssel
gyakran együtt járó idegeskedést, stresszt. Az
egyik és talán a legfontosabb, hogy a gyerekek
aludják ki magukat, ennek érdekében legkésôbb ki-
lenc órakor feküdjenek le esténként, ellenkezô eset-
ben kész tortúra lesz az álmos gyerekeket reggelen-
te kirimánkodni az ágyból. A másik fontos dolog,
hogy mindig következetesen, idôben keljünk fel és
keltsük fel a gyerekeket, ugyanis a reggeli
készülôdésre idôt kell szánnunk, mert különben

mindenki kapkod és ingerült lesz, és az egész csa-
ládnak rosszul indul a napja… Célszerû minden 
este bepakolni az iskolatáskát, tornazsákot, szak-
körös felszereléseket másnapra, sôt a ruhát is kiké-
szíteni, hogy ne reggel húzzák az idôt a pakolással
és a ruhaválogatással a gyerekek. Végül, de nem
utolsó sorban, fontos, hogy reggelizés nélkül soha
ne indítsuk útnak gyermekünket, hiszen az éhes
gyerek a tanórákon nem tud majd koncentrálni.
Reggelire adhatunk tejet, kakaót, teát vagy kefirt,
joghurtot, kiegészítve müzlivel, gabonapehellyel,
egy szelet kenyérrel vagy pirítóssal, melyen lehet
vaj, sajt, felvágott, vagy lekvár, méz is.

Herczeg Anna Mária – védônô

Halkan útra kelt a nyár, és észre
sem vettük, beköszöntött az ôsz,
a szeptember s vele az új tanév.
Reggelente az utcákon megjelen-
nek a gyerekek, az ôket kísérô
szülôk. Az iskola újra megtelik a
gyerekek kedves zsibongásával. 
Iskolánkban 2013. szeptember 
2-án tartottuk tanévnyitó ünnep-
ségünket. A gyerekeket Varga
Istvánné tanárnô köszöntötte,
majd Perjés András igazgató úr
megnyitotta az új tanévet. 170 ta-
nuló kezdte meg a tanulmányait

az idei tanévben. A vakációtól két
6. osztályos diák búcsúzott: Hajdú
Csilla és Zsetnyai Hanna. Az
elsôsök nevében Kutai Dorka kö-
szöntötte az iskolát. Az ünnepély

végén Domak András, a Pázmándi
Általános Iskola Gyermekeiért Ala-
pítvány Elnöke adta át az elôzô
tanévben a megyei, illetve orszá-
gos versenyen legeredményesebb
diákjainknak a jutalmat. Ebben a
tanévben is több olyan rendez-
vényre készülünk, amelyre szere-
tettel hívjuk és várjuk a kedves
szülôket, a község lakosságát is.
Sok szakkörünk is indul, amely 
a gyerekek érdeklôdésének meg-
felelôen alakul. 
Kívánunk mindenkinek jó egészsé-
get, eredményekben és sikerek-
ben gazdag tanévet!

Tanévnyitó

Iskolakezdés
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Augusztus 20-án az ünnepi
szentmise, az új kenyér meg-
szentelése és a polgármester
ünnepi beszéde után, a ha-
gyományoknak megfelelôen,
a templomban került sor a ki-
tüntetésekre és a falu idô-
seinek köszöntésére. Idén
elsô alkalommal került sor a
Pázmándért Érdemérem kitün-
tetô cím átadására, amelyet
Ambrus Ferenc és az Önkén-
tes Tûzoltó Egyesület Páz-
mánd ifjúsági lány csapata,
valamint az ôket felkészítô fel-
nôttek vehettek át.
Ambrus Ferencet hosszú évti-
zedek óta Pázmánd közösségi
életében aktív szerepet válla-
ló, önzetlen és példamutató
életet folytató emberként is-
meri a falu lakossága. Nem
csupán szívén viseli, de a
Polgárôr Egyesület megalaku-
lása óta – annak vezetôjeként
– keményen dolgozik is tele-

pülésünk biztonságáért. Mind-
annyiunk számára emlékeze-
tes az az odaadás, amellyel
idôseink védelmét szervezte

éjt nappallá téve, hogy a falu
lakóinak az álma nyugodt le-
hessen. A Pázmándért Érdem-

éremmel az önkormányzat
képviselôtestülete az elmúlt
évek kitartó munkáját köszön-
te meg Ambrus Ferencnek. 
Az Önkéntes Tûzoltó Egyesü-
let Pázmánd ifjúsági lány csa-
patát, valamint az ôket fel-
készítô felnôtteket Magosi La-
jos ezredes köszöntötte, aki a
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Fôigaz-
gatóságának képviseletében
méltatta a csapatnak a francia-
országi tûzoltó olimpián elért
eredményeit. A Pázmándért
Érdemérmet és a sikeres sze-
replés emlékeként adományo-
zott ajándékot Domak Enikô,
Domak Kata, Csurgó Dorina,
Kolonics Dóra, Kratancsik 
Dóra, Kutai Adél, Nagy Enikô,
Németh Kriszta Fanni, Nyárai
Fruzsina, Vagyóczki Petra,
Veilandits Nóra és Zsigmond
Gréta, mint a csapat tagjai,
Lôrincz László, Domak Tibor
és Domakné Józsa Zsuzsanna
pedig, mint az ôket felkészítô
felnôttek vehették át.

Szent István Király Ünnepe,   

Nem számítottak rá, nagy
volt a meglepetés, hogy 
a kitüntetô Pázmándért 
Érdemérem mellé a tûzoltó
lányok, és természetesen az
ôket felkészítô felnôttek 
külön ajándékot is kaptak 
a sikeres szereplés emléké-
re. dr Kerkuska László és
Majdán Károly, Pázmánd
díszpolgárai adták át a
képviselô testület javaslatá-
ra megvásárolt szép csillo-
gású fehér, elektronikus
karórákat.
– Nem bírtuk sokáig, muszáj
volt kibontanunk a díszdo-
bozt és gyönyörködni benne
– meséli Vagyócki Petra.

–Mindenki felpróbálta, majd
beállította a szíjat és a pon-
tos idôt. Ugyancsak meg-
lepôdtünk, nem számítot-
tunk ilyen ajándékra, sôt
semmilyen ajándékra sem.
A templomi szép pillanato-
kat tetôzte a Hét Forrás 
mûvelôdési házban adott fo-
gadás, ahol virággal is ked-
veskedtek nekünk. A mai 
napig is vázában ôrzöm az
ünnepre emlékeztetô rózsát.
Az óra örök emlék marad
mindannyiunk számára,
amellett, hogy egy szép
karóra öltöztet is. Akárcsak
a miénk – fejezi be Petra.

– evp

Ajándék a tûzoltó lányoknak és felkészítôiknek

Kitüntetések
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 Falunapok Pázmánd 2013

A hagyományokhoz híven,
Szent István király ünnepén 
a templomban, az önkormány-
zat nevében, a polgármester
idén is köszöntötte közsé-

günk, Pázmánd legidôsebb la-
kosait. Mai rohanó világunk-
ban ôk azok, akik a nyugal-
mat, értékeink és családjaink
örökségét ôrzik. Szerencsére
szép számmal vannak közöt-
tünk 90 év felettiek, akiknek
ez úton is kívánunk jó egész-
séget és sok boldogságot, hi-
szen minden nap Isten ajándé-
ka nem csak számukra, de
számunkra is, amelyet együtt
tölthetünk velük.
Pázmánd legidôsebb lakosai
Kratancsik Mihályné Rozika
néni, aki 1920. május 18-án
született, és Kerkuska Imre bá-
csi, aki szintén 1920-ban, júli-
us 6-án látta meg a napvilágot,
tehát mindketten idén ünne-
pelték a 93. születésnapjukat.
A templomban köszöntötték
még Botos Eleknét, Dr. Godál
József Kálmánt, Gyabronka

Istvánnét, Kerkuska Gábornét,
Kovács Istvánnét, Orisek
Bélánét, Pálinkás Imrét,
Szendrei Józsefnét, Szendrei
Sándornét és Treuer Sándor-
nét, akik mindannyian betöl-
tötték már a 90-et. Isten éltes-
se sokáig mindnyájukat!

A falunapok egyik sportprog-
ramja a focipályán megrende-
zett családok versenye volt, 
„a legsportosabb család” cím el-
nyeréséért. Öt csapat állt rajt-
hoz, Hajdú Imre és családja,
Czakó Zsolt és családja, a 

Zsigmond család, Csog Levente
családja és a Virányi család. 
A játékos feladatok nagyon jó
hangulatban zajlottak, kicsik és
nagyok egyformán izgatottan
biztatták egymást. A verseny-
ben végül a legsportosabbnak

a Hajdú család bizonyult, de 
a többieknek sem kellett bús-
lakodniuk, Hajdúék mellett
Czakóék, Zsigmondék, és a
Csog család is nyert egy-egy
családi belépôt az Agárdi
Termálfürdôbe.

A legsportosabb család

Idôseink köszöntése

Kratancsik Mihályné Rozika

Kerkuska Imre
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Szent István Király Ünnepe,   

„Valójában semmit sem birtokolsz,
csak ôrzöl egy darabig. S ha képte-
len vagy tovább adni azokat, ak-
kor azok birtokolnak téged. Bármi
legyen is a kincsed, úgy tartsd a

markodban, mint ha vizet tartanál.
Mert ha megszorítod, eltûnik. Ha
kisajátítod, tönkre teszed. Tartsd
szabadon, és örökre a tiéd marad.”
Ezeket a gondolatokat Buddhától
kölcsönöztem, s azért idéztem
ide, mert azt gondolom, a lovak-
hoz csak ebben a szellemben sza-
bad közelíteni…
A rendszerváltást követôen a
pázmándi gazdák körében ismét
elôtérbe került a lovak tartása, te-
nyésztése. Már nem csak gazdasá-
gi okból tartottak lovakat, sokkal
inkább hobbi céllal. Lovasok és ló
barátok közös céljaik megvalósítá-
sának érdekében szükségesnek
tartották egy egyesület létrehozá-
sát, így 1998-ban megalakult 
a Pázmándi Lovas Egyesület.
Tíz éven át díjugrató versenyeket
rendeztünk, s az ország minden
részébôl érkeztek hozzánk lova-
sok. Természetesen a Magyar Lo-
vas Szövetség értékelte ezeket a
versenyeket, ami az induló sport
teljesítményének az elismerését je-
lentette. A napokban találkoztam
régi lovasokkal, akik annak idején

indultak a pázmándi versenyeken,
s máig szívesen emlékeznek vissza
a hozzáértô közönségre. 
2000-tôl azután minden május el-
sején fogathajtó versenyeket ren-

deztünk „fogatosok baráti találko-
zója” címmel. 
Az idén a Szent István Király Ün-

nepe Pázmándi Falunapok 2013
ünnepségsorozat keretében
megrendezett XIII. Fogathajtó Ba-
ráti Találkozó sokszínû, színvo-
nalas programja rendkívül jó szó-
rakozást biztosított az ott meg-
jelentek számára. A közönség
megismerhette a begyár pihenôt
és az ügyességét is kipróbálhat-
ta, amikor ostorral lufit próbált
lecsapni. A gyermekek részére
légvár, arcfestés, gyöngyfûzés és
játékos vetélkedô biztosította 
a változatos idôtöltést. A felnôtt
nézôknek is volt játékos verseny,
hintótolásban jeleskedhettek,
ahol persze mértük a sebességet
és ennek alapján értékeltük ki és
díjaztuk a versenyzôket. Az
egyetlen nôi csapat érdemeit itt
külön is el kell ismernünk. 
Az idôjárás talán túl jó is volt, hi-
szen, kánikulában volt részünk, de
ez senkit nem tántorított el, „a lo-
vak mennek, mi meg kibírjuk” –
mondta egy hajtó.

Lovasnap Pázmándon

Festmények és pázmándi kézmûves 
remekek a Hét Forrás Mûvelôdési Házban

A falunapi rendezvénysorozat
keretén belül – hagyomány
teremtô céllal – helyi alkotók

munkáinak adott otthont felújí-
tott mûvelôdési házunk.
Képzômûvészeti kiállításra
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 Falunapok Pázmánd 2013

A verseny eredményesen és sze-
rencsére balesetmentesen zárult
este hét óra körül. A díjkiosztás
elôtt – ez akár hagyománnyá is
válhatna – már második alkalom-
mal négyes fogathajtást csodál-
hatott meg a közönség a vadász-
hajtás pályán.
Végül lássuk az eredményeket. A
kettes fogatok akadályhajtásában
az 1. helyezett Kovács Lajos, a 2.

helyezett Ballér István, a 3. helye-
zett pedig Kamocsa Gizella lett.
A kettes fogatok vadászhajtásá-
ban az-1.helyezést Csatári Csaba,
a 2. helyezést Szûcs András, a 3.
helyezést Balha Melinda nyerte el.
A pónifogatok akadályhajtásában
az 1 .helyezett Járfás Fatime, a 2.
helyezett Pázmándi István, a 3.
helyezett Czakó Zsolt lett, míg 
a pónifogatok vadászhajtását

Pázmándi István nyerte a
2.helyezett Járfás Fatime és a 3.
helyezett Pázmándi Gergô elôtt,
az 5. helyen pedig Czakó Zsolt
végzett. Az egyes fogatok aka-
dályhajtását Ambrus Sándor nyer-
te, csakúgy, mint az egyes foga-
tok vadászhajtását. A népi foga-
tok akadályhajtása kategóriában
az 1. helyezett Vagyóczki Imre, 
a 2. helyezett Taródi László lett.
A gyermek indulók Csatári Csabika,
Ballér Istvánka, Horváth Rebeka 
Léna és Czakó Gergô voltak.
Minden indulónak kívánok további
gazdag lovas élményeket, jó erôt
és kitartást.
Végül szeretném megköszönni az
egyesület támogatóinak a segítsé-
gét, akik immár évek óta kitartóan
szponzorálják rendezvényeinket,
hozzájárulva ezzel hagyománya-
ink ápolásához és tisztelegve 
a nemzet lovas múltja elôtt..

Kôszegi József, 
Pázmándi Lovas Egyesület 

elsô ízben került sor itt, az abai
születésû és pázmándi kötô-
désekkel rendelkezô festô-
mûvész, Bujtás-Schulcz Erzsé-
bet munkáiból rendezett
idôszaki tárlatot dr. Virányiné
dr. Reichenbach Mónika polgár-
mester asszony nyitotta meg.
A festményekben sajnos csak
az ünnepek alatt gyönyörköd-
hettünk, azonban a helyi al-
kotók kézmûves remekei
szeptember végégi díszítik a
mûvelôdési házat. Láthatjuk
itt Mészáros Margit, Nagy
Jánosné és Tóth Lászlóné cso-
daszép horgolásait, Fodor
Viktorné csuhéfonással készí-
tett alkotásait, Pintér Józsefné
keresztszemes hímzéseit, 
valamint Köllô András kosár-
fonó mûveit.
A Hét Forrás Mûvelôdési Ház

tervei szerint az ôszi mezô-
gazdasági munkák befejez-
tével szakkörök indulnak
majd, s akik a kiállított 

mesterségek elsajátításához
kedvet éreznek, azok köz-
vetlenül az alkotóktól tanul-
hatnak majd.
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A Velencei-tavi körzetben több
mint 300 hektáron folyik 
a szôlôtermesztés, elsôsorban a
Velencei-hegység napsütötte
lankáin, Pákozdon, Sukorón,
Nadapon, Pázmándon, és a déli
oldalon Agárdon. Nyolc-kilenc
aktív pincészet termel itt hivata-
los keretek között, és számos al-
kotásuk kapott aranyminôsítést
különbözô országos megméret-
tetéseken.
A XIX. sz. második feléig virág-
zott a bortermelés e kiváló
adottságokkal rendelkezô terü-
leteken, egészen az egész or-
szágot (Európát is) sújtó filoxéra
járványig. 
A szôlôvészt követôen új szôlô-
fajták elterjedése volt megfigyel-
hetô, amelyek jó minôségû bort
adva lehetôséget nyújtottak ar-
ra, hogy a szôlôtermesztés kilá-
baljon a nehéz helyzetbôl. A kö-
zelmúltban hosszas kutatómun-
ka eredményeként, Szentesi 
Józsefnek köszönhetôen, meg-
kezdôdött az ôshonos fajták 
újratelepítése. A Nadapon és
Sukorón termô szôlôbôl elôállí-
tott borainak, valamint kiemel-
kedô szakmai tevékenységének
köszönhetôen a 2013. évben
Szentesi József lett az egyik leg-
rangosabb hazai borász cím bir-
tokosa, és elnyerte a kitüntetô
Borászok Borásza díjat. Szentesi
József kézmûves borász, akinek
a kézmûves pezsgôkultúra fel-
lendítése is köszönhetô, és aki a
2012-ben – ugyancsak a Vinum
Praemium Alapítványtól – a Ma-
gyar Borért díjat is megkapta.
A hangsúly a kézmûvességen
van. A kézmûves, háztáji körül-
mények között elôállított élelmi-
szerek egyre keresettebbek, és a
Velencei-tó környékén minden
együtt van ahhoz, hogy a Közép-

Dunántúl, s ezen belül Pázmánd,
a kézmûvesség „fellegvárává”
váljon. Pázmándot nevezhetjük
akár a Velencei-tó éléstárának,
hiszen a legnagyobb termô-
területek itt találhatók.

A 2013-ban megnyílt Bálint
Borárium, üzemeltetôinek ki-
emelt célja, hogy e termô-
területek minôségi – helyi – bo-
rait és élelmiszereit koncentrál-
tan összefogja, és az érdeklôdô
közönséggel megismertesse. Ez
hívta életre – hagyomány-
teremtô szándékkal – a
Pázmándi Ízes – Ínyes Ünnep és
Vásár címû rendezvényt, amely
idén elsô alkalommal kerül meg-
rendezésre. Olyan termékekkel
ismerkedhetnek meg az ide láto-
gatók, amelyek elôállítását a
gazda gondossága kísérte a ta-
vasszal megjelenô elsô rügyek-
tôl egészen a pohárba, tányérra
kerülésig. A kétnapos esemény
során a gasztronómia kapja a
fôszerepet. A legkülönbözôbb,

házi körülmények között elô-
állítható élelmiszereket kóstol-
hatjuk, vásárolhatjuk (must, lek-
vár, savanyúságok, kürtôskalács
stb.) amelyek itt termett alap-
anyagokból készültek, s ame-

lyek a közönség által (természe-
tesen szakavatott irányítással) is
elkészíthetôk, és persze el is
vihetôk. 
Szombaton este Szentesi 
József, a Borászok Borásza által
összeállított és bemutatott
borsorral borvacsorán is részt
vehetnek az érdeklôdôk, a han-
gulat fokozásáról pedig a Dr.
Jazz Band gondoskodik, közre-
mûködik a nemzetközi hírû 
hegedûmûvész, Frankie Látó is.
Mindkét nap, napközben a kö-
zelmúltban a Velencei-tó kör-
nyékére költözött, vagy itt élô
és alkotó mûvészek közremû-
ködésével népzenei és gyerek-
programok is zajlanak, ezen 
a minden bizonnyal sok izgal-
mat ígérô családi programon.

I. Pázmándi ízes – ínyes ünnep és 
vásár a Szerelemvölgyben

(folytatás az 1. oldalról)
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A gyümölcsfogyasztásról legtöb-
bünknek nem a pálinkaivás jut eszé-
be, pedig ez a különleges ital teljes
egészében gyümölcsbôl készül.
Sokunk kedves italát 2010 óta saját
magunk (felnôttek) is fôzhetjük, il-
letve fôzethetjük minden külön 
engedély és bejelentés nélkül.
Jó dolog ez, hiszen Pázmándon és
Magyarországon még nagyon sok
helyütt, szépen teremnek a gyümöl-
csök, s nem mind lehet azonnal el-
fogyasztani, befôttnek vagy lekvár-
nak eltenni, esetleg lefagyasztani.
Így a maradékot kiválóan lehet pá-
linka készítésére hasznosítani, sem-
mi sem vész kárba.
Az elkötelezett pálinka-pártiak ezt
ugyan pont fordítva gondolják, sze-
rintük csak azt a gyümölcsöt sza-
bad másra használni, amibôl már
nem lehet pálinkát fôzni…
Az ellentét azért nem kibékíthetet-
len, hiszen az emberek vagy már
szeretik a pálinkát, vagy még nem
szeretik.
Aki még nem szereti, bizonyára
nem is kóstolt még jó pálinkát.
A pálinka nem akkor jó, ha minél
erôsebb és szagosabb, hanem ha
egészséges, ép gyümölcsbôl, és
csak gyümölcsbôl készül, a hagyo-
mányos technológia betartásával.
Mit nevezhetünk pálinkának?
Pálinkát ôsidôk óta készítenek Ma-
gyarországon. Ez a korábbi évszá-

zadokban házilag, ellenôrizetlen kö-
rülmények között történt, csak a
XIX. században épültek meg az elsô,
úgynevezett kisüsti szeszfôzdék,
ahol az akkori uradalmak gyümölcs-
cefréjébôl fôzték a pálinkát, illetve a

falusi termelôk cefréjét – bérfôzés
keretében – dolgozták fel. Ebben az
idôben lett a pálinkafôzés állami
monopólium, amelyet a pénzügyôri
hatóság rendszeresen és igen szigo-
rúan ellenôrzött. A pálinkafôzdék ál-
tal befizetett jövedéki adó az állam-
kincstár bevételeit gyarapította.
A második világháborút követô évti-
zedekben szinte népi társasjáték
volt a házi pálinkafôzés, bizonyta-
lan minôségû alapanyagokból és
ellenôrizetlen körülmények között,
kijátszva a hatóságok éberségét. 
Manapság a gyümölcstermelô vidé-
keken szép számmal épülnek mo-
dern eszközökkel és berendezések-
kel mûködô pálinkafôzdék, ezek
igen kiváló termékeket kínálnak a
vásárló közönségnek. Nemrégen
megalakult az elsô Pálinka Lovag-
rend is, szervezik a Pálinkafeszti-
vált, fokozatosan kialakul a pálinka-
marketing rendszere.
A pálinka elnevezésû termék a nem-
zetközi jogszabályok értelmében ki-
zárólag gyümölcsbôl, erjesztés és le-
párlás útján készíthetô, legalább
37,5% alkoholt tartalmaz, és csak Ma-
gyarországon és négy osztrák tarto-
mányban állítható elô és hozható for-
galomba, így a pálinka szerepel az el-
ismert hungarikumok között.
A sok híres magyar pálinka közül az
eredetvédett pálinkafajtákat min-
denképpen érdemes megemlíteni,
ezekre szigorúbb követelmények
vonatkoznak: Szatmári szilvapálin-
ka, Kecskeméti barackpálinka, Béké-
si szilvapálinka, Szabolcsi almapálin-
ka, Gönci barackpálinka, Újfehértói
meggypálinka, Göcseji körtepálinka,
Pannonhalmi törkölypálinka.
A mézzel kevert párlatok és az
egyéb szeszes italok az európai nor-
máknak megfelelôen semmilyen
formában nem viselhetik tovább a
pálinka elnevezést.
A pálinkafôzésnek a történelmi Ma-
gyarország minden területén, így
például Székelyföldön is nagy ha-
gyománya van. A  által fôzött szilva-
pálinka híres a magas szesztartal-
máról. Igazi székely különlegesség

a „köményes szilvapálinkaként” ne-
vezett köménylikôr, amelyet úgy
készítenek, hogy a tiszta szilvapár-
lathoz pörkölt, majd kevés vízzel
feltöltött kristálycukor és fûszerkö-
mény leszûrt oldatát adják hozzá. 
E recept népi zsenialitása abban rej-

lik, hogy az alkohol májat károsító
hatását a kömény, mint a máj 
méregtelenítését segítô gyógy-
növény valamelyest ellensúlyozza. 
Pázmándon is sokan fôznek maguk-
nak pálinkát, és a szeszfôzde is rég-
óta mûködik, s nemcsak a helyiek
látják el munkával, távolabbról is
hozzák ide a pálinkának valót.
A jó pálinka titkáról faggattam
Czinkóczi Gábor pálinkafôzô mes-
tert, aki több mint 30 éve ûzi ezt 
a mesterséget.
– A cefre minôségén nagyon sok 
múlik – mondja, – egészséges, ép
gyümölcsbôl kell állnia, ami lehet le-
hullott, de nem rohadásnak indult,
és amit megmosva, feldarabolva
kell gyûjteni.
A fôzés során be kell tartani a hagyo-
mányos technológia szabályait. Az
itteni kemence közvetlen tüzelésû,
300 literes rézüstöt fût, így méltán
nevezhetô az itt készült párlat kisüs-
ti pálinkának. Az ital két ütemben
készül, elsô a fôzés után következik
a finomítás, és közben a rézelejének
nevezett elô párlatot a kemény illó-
olajokkal együtt eltávolítják. Az elsô
fôzésnél 20-30 fokos lesz a pálin-
kánk, a finomításnál ez megduplá-
zódik 40-60 fokosra. A végleges be-
állításhoz desztillált víz használható.
Az itt fôzetô emberek akár folyama-
tosan is figyelemmel kísérhetik az
értékes párlat megszületését.

Vékony Tamás

A pálinka dícsérete
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Augusztus 23-án újfajta, remél-
hetôleg hagyományteremtô ese-
mény színhelye volt a Kossuth
utca. „Árok partin” mulathattunk. 
Az esemény ötletgazdája
Kratancsik Attila és Kerkuska
Csaba volt, akik 2 éve, a “kisköz”
közös járólapozását követô est-
ebéd során ráeszméltek, hogy
mennyi új ember lakik az utcá-
ban, ismerôs, de mégis ismeret-
len arcok. 
Kellene egy szigorúan politika-
mentes utcabuli, ahol a régi ba-
rátságok szorosabbra fûzôdnek,
az újak pedig megszületnek –
volt az alapgondolat. 
S lett: a szomszédos családok
szervezésében elkészültek a
meghívók, lehetett és kellett je-
lentkezni, hiszen nem mindegy,
hogy tíz, vagy ötven fôre fôzi re-
mekbe készült kalbászos papri-
kás krumpliját ünnepelt mester-
szakácsunk, Bartos Gyuri. 

Hat óra felé jövögetni kezdett a
szomszédság, az utca teljes
hossza, apraja-nagyja, ôslako-
sok, betelepülôk és még a csak
ide építkezôk is jöttek, összesen
több mint negyvenen.
Volt, aki sütit, más pogácsát, há-
zi bort vagy éppen házi szörpöt
hozott, így aztán amikor elô-

került Kratancsik Jóska, “Tüsi” he-
gedûje, dalolni, táncolni se res-
telltünk. 
Valahogy így: nem-nem-nem,
nem-nem-nem, nem megyünk mi
innen el! 
Egy ilyen utcából? 

Réthy Ágnes

„Árok parti” a Kossuth utcában

Gondolom, mindenki érezte
már, milyen jó a régi idôkre, a
gyermekkorunkra emlékezni,
felidézni a múltat. Nézem ezt a
képet, ami 120 éve készült, s
ami nagyon közel áll a szívem-
hez, hiszen a képen a nagy-
mamámék, az édesanyám és a
nagybátyám látható. Az én gye-
rekkoromban még nem volt té-
vé, esténként összejöttek az ut-
cabeliek, folyt a beszélgetés, na-
gyokat nevettek, mi gyerekek
nagyon szerettük ezt hallgatni.
Ha hozzánk jöttek esténként,
édesanyám prószát sütött, ami
kukoricalisztbôl készült és ne-
künk mindennél finomabb volt.
Gyorsan múlt az idô, az óra sok-
szor 11-et mutatott, de még
mindig tartott a mesélés, pedig

reggel korán kellett kelni azok-
nak, akiknek jószáguk volt.
Édesapám kelt legkorábban, ô
etette az állatokat és tiszta al-
mot tett a tehén alá, édesanyám
ezután ment fejni. Az én dolgom
volt vinni a tejet, azután szalad-
ni a nagymamához, hogy ki-
hajtsam a kislibákat a gyöpre
legelni. Mi, kislányok a legelôre
kavicsokat is vittünk, hogy ne
unatkozzunk, akkoriban azt ját-
szottuk, hogy 10 kavicsot letet-
tünk egy kupacba, egyet feldob-
tunk a levegôbe, azalatt fel kel-
lett kapni a másodikat, s így to-
vább, ki mennyire volt ügyes.
Ezt a játékot talán ma is ki le-
hetne próbálni. A környéken
minden fára felmásztunk,
mindet ismertük, a falunk egy

paradicsom volt, amirôl sokat
tudnék még írni…
S ami még nagyon fontos:
Pázmánd egy nyugodt falu volt.
Édesapáink vigyázták ezt a nyu-
galmat minden éjjel. Minden ut-
cában volt két ember, aki
ôrködött, jártak háztól házig.
Reggel azután továbbadták a
strázsabotot a szomszédba, a
következô ügyeletesnek. A strá-
zsabot szépen ki volt faragva, a
végén volt egy nagy bunkó, még
jó, hogy nem kellett vele ütni.
Olyan békesség volt akkoriban,
hogy az emberek nyáron kint
mertek aludni a kazlak
oldalában…
Jó lenne újra ezt az állapotot
megközelíteni. Kérem a
pázmándiakat, álmodják újra a
múltat, és írják meg ide a
Hírvivôbe az emlékeiket, hadd
legyen egy oldal mindig az em-
lékezésé. Mutassuk be együtt a

Postaládánkból

Emlékezés a régmúltra
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Felhívás

A Pázmándi Nosztalgia-Jármû Egyesület késô
õsszel újra megrendezi az egykor már sikeres
retró kiállítását. Ehhez szeretnénk kérni a lakos-
ság segítségét! Régi használati eszközöket, 
mûszaki cikkeket, képeket várunk, melyeket ter-
mészetesen minden tulajdonosnak vissza is jut-
tatunk a kiállítás után. Bôvebb információért
egyesületünk rendezvényszervezôjét keressék
(Gulyás Nikoletta 0620-6673-730). 

Köszönettel: 
Pázmándi Nosztalgia-Jármû Egyesület (PNJE)

régi Pázmándot azoknak, akik
azóta jöttek a mi szép kis fa-
lunkba, hogy ôk is megismerjék
a régi szokásokat.
Mert bennem a régi közös esté-
ket idézte fel az az esemény,
ami itt volt a Kossuth utcában.
Nagyon jó volt ez az árokparti
beszélgetés, köszönet a szép es-
téért a két utcabizalminak és a
rendezvénynek helyt adó
Kerkuska Csabának. Köszönet
illeti persze a szakácsot, Bartos
Györgyöt is, aki a finom vacso-
rát fôzte. Jó lenne, ha ezt a kez-
deményezést sokan követnék,
ha sikerülne elérni, hogy min-
denki, aki régi, és az is, aki 
nem rég jött a kis falunkba,
egyaránt jól érezné magát, sze-
retne itt lakni mindenki, és kö-
zösen tudnánk megvalósítani
az álmainkat.

Tisztelettel: Kolonics Jánosné

Többen hiányolták, várják a Pázmándi Táncház
folytatását. Jelentem, sikerült egyeztetni mindenki-
vel az idôpontot, helyszínt. A táncházat minden hó-
nap második szombatján vezeti majd Szente János.
Mivel az elsô alkalom ütközne a Bálint Borárium ren-
dezvényével, ezért a szeptember 14-ei alkalom el-
marad, illetve helyette szept. 15-én 15.00-kor csalá-
di táncház kezdôdik a Bálint Borárium rendezésé-
ben (helyszín: Bálint Borárium, Pázmánd-Szôlôhegy,
Szerelemvölgyi út).
A további pázmándi táncházak idôpontjai: október
12., november 9., december 14. Helyszín mindig a
Pázmánd Presszó. A családi táncház 17 órakor
kezdôdik, felnôtteknek érkezési sorrendben:) Az

eseményekrôl –
i d ô p o n t o k h o z
kötôdôen késôb-
biekben is hírt
adunk majd, ezt az
elôzetest azért tar-
tottuk fontosnak,
hogy a résztvevôk
tervezni tudjanak.

Dr. Prágai Tamás

Újra lesz táncház!
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Van egy mestere Pázmándnak, aki
elkötelezetten ôrzi a múltat. Kiss
János 14 éves korában szegôdött

el inasnak a téeszbe, hogy megta-
nulja mindazt, amit a kovácsmes-
terséghez tudni kell. Ma már ô az
egyetlen a falunkban, akinek a
mûhelye is a múltról mesél. Több
mint kétezer szerszámot ôriz
azon a négy négyzetméteren,
ahova több évtizede beköltözött,
miután 1976-ban egy pázmándi
búcsúban megismerte a feleségét,
Gizikét. A kovács-szén gyakran
melegítette fel több mint 1000
fokra a kemencét és a vasat, ame-
lyet különleges szerszámmal for-
mázott. Izzottak a patkók, az eke-
vasak itt akkoriban, csengett az
üllô vasa, koppant a több kilós ka-
lapács, messze elhallatszott Kiss
János mûhelyének a zenéje. Jöttek
a lovak, a tehenek. Elôbbieket pat-
kolta, utóbbiakat körmözte. Le-
vágta a szarut a lábukról – ez is a
kovács munkája volt, – mert nem
volt betonút, ami koptassa a kör-
müket. Akkoriban száznál is több
tehén és ló dolgozott a földeken, a
téeszben, a családoknál.  
– Volt munkám, sok is – meséli Já-
nos, – nem úgy, mint mostaná-
ban, amikor minden gépesítve
van, s hetente talán egyszer, ha

besétál Imre vagy János és hozza
a lovát, mert leesett a patkója
vagy igazítani kell. Ilyenkor nekiál-
lunk, mint egykoron, és kemény
munkával felrakjuk a patkót vagy
vágjuk a szarut. Több mint har-
minc szerszámot kell elôvenni
még ma is a patkoláshoz. A szer-
számok nem változtak, csak az
idôk. Sajnos eltûntek az állatok, a
mesterségemet azonban, amíg
élek, nem hagyom eltûnni. ôrzöm
a múltat, ameddig csak tudom. Ez
éltet. A gyermekeim nem viszik to-
vább ezt a szakmát, mindegyik
másfelé ment a világba. Az unoká-
im viszont, ha eljönnek, kikövete-

lik a mûhely látogatását. Ilyenkor
együtt vonulunk el, s begyújtom a
„kohót”, majd pár perc múlva már
közösen ütjük a vasat. Dupla
öröm ez nekem. Velem vannak a
lányunokák és érzem a vas sza-
gát, a tûz melegét. Mint azelôtt... 
Néhány érdekesség a hírvivô ol-
vasóinak, fôleg azoknak, akik ab-
ban az idôben még nem éltek, s

talán hallomásból sem ismerik az
akkori viszonyokat. Egy patkolás
ára közel 100 forint volt a hetve-
nes években. A fizetség nem min-
dig pénz formájában történt, na-
gyon sokszor az elvégett munká-
ért libát, kacsát, bort adtak. A fa-
luban két kovács is dolgozott,
kettejük között oszlott meg a
munka. Mára egyedül maradt Kiss
János. Többször megkeresték,
Kápolnásnyékrôl, hogy megven-
nék a mûhelyt, „ahogy van”. De ô
nem adta. Nincs az a pénz, amiért
túladna rajta. 
– Ha így tennék – mondja – a múl-
tat is eladnám, az összes emléke-

met. Errôl pedig szó sem lehet. Ne-
kem még ma is ez az életem! Elját-
szom a gondolattal, hogy mi len-
ne, ha az unokáim... Ez persze
csak játék egyelôre. Nôi kovács-
mesterrôl még nem tudok. De ki
tudja, hátha egyszer lesz…

kép és szöveg: 
E.Várkonyi Péter

Hagyományos mesterségek Pázmándon
Folytatjuk cikksorozatunkat, amelyben olyan falubelieket mutatunk be, akik régi, ma-
napság lassan feledésbe merülô, hagyományos kézmûves mesterséget folytatnak,
szokásokat, értékeket ôriznek.

A falu kovácsa
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Az ôsz beköszöntével a különbözô
gyümölcsök lassan leérnek, a szôlô
szüretelése már javában folyik a
szôlôhegyen és a kiskertekben.
Nem csak a szüret idôszaka ez, ha-
nem az új fák, cserjék ültetéséi is!
Kora ôsszel ültessük el az örökzöld
és lombhullató fákat, bokrokat és
sövényeket. A szabadgyökerû nö-
vények nagyobb eséllyel erednek
meg ôszi kiültetéskor, mert a levél-
hullást követôen téli nyugalmi
idôszakukban gyökeresednek, így
több energiájuk marad tavasszal a
növekedéshez. A konténeres, föld-
labdás növényeknél természetesen
ez nem probléma, így tavasszal is
nyugodtan ültethetjük ôket. 
Gyakran elfelejtjük, hogy a fáknak
szükségük van a megfelelô méretû
gödörre! A legideálisabb az 1m x
1m nagyságú és 60-70 cm mély
gödör. Van, aki a fa gyökerei alá
egy kis humuszt, majd rá kevés föl-
det is tesz, ha így teszünk, akkor
valamivel mélyebb gödörre lesz
szükségünk. A trágyával vigyáz-
zunk, mert vonzza a kártevô boga-
rakat, akik elrághatják növényünk
gyökerét. Ültetéskor mindig vágjuk
vissza a sérült gyökereket. Ha visz-
szatemettük a földet, ügyeljünk ar-
ra, hogy az oltási hely a föld fölött
maradjon, máskülönben elveszít-
jük a nemes fajta elônyeit. Célsze-
rû a fánk mellé több oldalról karót
tenni és finoman megkötni a tör-
zsét, így könnyebben ellen tud áll-
ni nagyobb szélviharoknak is. Arra
ügyeljünk, hogy ne szorítsa el a
kötözô a fa törzsét, ennek kivédé-
sére csavarhatunk kis ruhadarabot
is a kötél alá. Ha már ezeket a fô
szabályokat ismerjük, válasszuk a
számunkra legideálisabb fajokat.
Ügyeljünk arra, hogy csak megbíz-
ható helyrôl, származási bizonylat-
tal ellátott (fehér, kék, sárga színû
címkés) csemetéket vásároljunk.
A fák ültetése után néhány szó a
bokrokról sem árt. Bármilyen bok-
rot is vásárolunk, általában edény-
ben vagy cserépben tárolják, ezért
a gyökereket mindig jól nézzük

meg, hogy egészséges-e. Kevesen
tudják, hogy a növény nem csak
nyáron, de télen is szomjan halhat.
Az örökzöld, tûlevelû bokrok télen
is igénylik a vizet, de a locsolást
fagypont alatt ne végezzük, és
fôleg ne fiatal növényeknél.
Nincs még egy virág, ami veteked-
hetne egy rózsa eleganciájával. Vá-
sárlás elôtt legyünk türelmesek, a
legjobb ha a rózsa ültetését októ-
ber közepére idôzítjük, így a nö-
vény lombja már lehullik, és kevés-
bé válik érzékennyé a fagyokra.
Cserepes rózsa vásárlása esetén

pedig csak olyan növényt válasz-
szunk, aminek legalább három ága
egészséges és hasonlóan fejlett.
Praktikus társítás újonnan megvá-
sárolt rózsánk mellé fûszernövény
ágyást készíteni, így távol tarthat-
juk a kártevôket is. A hagymafélék,
mint a metélô hagyma is, termé-
szetes ellenségei a gomba betegsé-
geknek, azaz a lisztharmatnak is.
Ha már megvan a kiszemelt helye a
szabad gyökerû rózsánknak, ás-
sunk nagyjából 40-50 cm mély
gödröt, az alját porhanyítsuk kézi
kapával, majd dúsíthatjuk jó
minôségû rózsatáppal is. Érdekes-
ség, hogy vannak kertészek, akik
esküsznek a banánhéjra. Mert a ba-
nánhéj magas kálium és keményítô
tartalma miatt kiváló komposzt ja-
vító. Használhatjuk szárítva, vagy

frissen is. És végül fontos a fagy el-
leni védekezés is, legyen szó fris-
sen ültetett vagy több éves
növényrôl. A rózsa köré teríthe-
tünk kerti komposztot, majd a tô
köré 20-30 cm magasságig kupa-
coljuk fel a földet.
Végül következzenek az ízletes bo-
gyósok. A málna vesszôket mindig
ôsszel ültessük, úgy 10 cm mélyre,
gyökereit szétterítve. Ha megtö-
mörítettük a földet, kis „tálkát”, az-
az mélyedést hagyjunk, ahol jól be-
tudjuk majd öntözni a növényt. A
ribizlit a málnával ellentétben

mélyre kell ültetni, úgy, hogy a
gyökérnyak legalább 5-10 cm-el a
föld alatt legyen, mert tavasszal
ebbôl lesznek az ágak. Az utóbbi
idôben egyre elterjedtebb az áfo-
nya a kis kertekben is, de ne felejt-
sük el, hogy a savanyú talaj ked-
velôje. Ezért nálunk célszerûbb dé-
zsában, megfelelô földkeverékben
termeszteni. Ha nem vagyunk sze-
rencsések a bogyós gyümölcsök-
kel, próbáljuk ki a szedret, ami
szinte bárhol megél, és kevésbé
igényes.
Ha a fent említett tanácsokat, prakti-
kákat betartjuk, tavasztól ôszig gyö-
nyörködhetünk csodaszép kertünk-
ben, és szüretelhetjük a finomabb-
nál finomabb gyümölcseinket is.

Gulyás Nikoletta

Fák és cserjék ôszi ültetése
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Eddig az „egészségünk” rovat-
ban jobbára táplálkozási vagy
testápolási tanácsokat olvas-
hattunk, pedig a témába bele-
tartozik a mentális egészség,
az önálló véleményalkotásra és
a felnôtt, érett döntésekre való
képesség is. Erre pedig a nyi-
tott, egyenrangú viták során
tréningezhetjük magunkat a
legjobban. 

Az alábbiakban néhány olyan hasz-
nos gondolatot adunk közre rövi-
den, amelyrôl fôiskolai diákjaimnak
is beszéltem marketing-kommuni-
káció képzésen. Természetesen
nem lehet egy egész félévnyi gya-
korlatot egy cikkbe sûríteni. Akit a
sikeres kommunikáció témája
közelebbrôl is érdekel, annak jó
szívvel ajánlom az Identity pszicho-
lógiai társasjátékot a játékos gya-
korláshoz.
Az ellenséged a legjobb barátod –
legalábbis, ha vitáról és döntésho-
zatalról van szó. Mi magyarok, hír-
hedtek vagyunk arról, hogy milyen
heves a vérmérsékletünk vitában,
és talán ezért is alakult ki az Ör-
kény által megörökített amerikai
közmondás: Ha van egy magyar
barátod, már nem kell ellenségrôl
gondoskodnod. Elsô olvasatra ta-
lán nem igazán hízelgô, de vizsgál-
juk meg fordítva is a témát: Ha van
ellenséged, az egyben barátként is
funkcionálhat – viták és az abból
következô döntések esetén.
Persze vita alatt nem veszekedést
kell érteni, hanem vélemény- és
eszmecserét, ahol minden fél
elôadja saját tapasztalatát, állás-
pontját az adott témában. 
Mindenki szeret eredményes dön-
tést hozni, ezért a hatékony dön-
téshozatal módszere régóta érdekli
a pszichológusokat is. Ennek me-
netét – leegyszerûsítve – a
következô ábra szemlélteti.
Vizsgálták, hogy miért születnek
rossz döntések annak ellenére is,
ha a fenti modellt követik a döntés-
hozók. Rájöttek, hogy az alkalmaz-

kodó csoporttagok gyakran, akár
jóindulatból, elhallgattatják azokat
a kritikus embereket, akik a több-
ségitôl eltérô véleményen vannak.
Ezért az ilyen döntéshozó csopor-
tokban csak tévesen tudják mérle-
gelni a döntések várható következ-
ményeit.
A kritikus csoporttagra szívesen te-
kintenek ellenségként vagy rossz-
májú akadékoskodóként. Annál in-
kább, minél inkább eltér a vélemé-
nye az átlagtól, vagy minél súlyo-
sabb hiányosságra hívja fel a figyel-
met. Pedig pont így kaphatunk új
nézôpontokat a döntéseinkhez,
amiket magunk nem vennénk ész-

re! Érdemes tehát a látszólag ellen-
séges véleményre is fülelni!
Izgalmas elemezni a „többség
dönt” típusú döntéshozatalokat is.
A tapasztalat az, hogy bonyolult
kérdésekben sokkal valószínûbb,
hogy kevés ember látja át mélysé-
geiben a témát, mintsem, hogy tö-
megek állnának készen a helyes vá-
lasszal. Ráadásul, ha végignézünk
az emberiség történetén, bizony
csúfosan felsült már jó néhány dön-
téshozó csoport. Vajon ma ki éget-
né el boszorkányként John 
Rogers-t, mert egy általa pontosnak
gondolt bibliafordítást készített?
(Az angolok azóta is ezt használ-
ják.) Vagy ki ítélné el ma Galileit
azért, mert azt tanította, hogy nem
a Föld, hanem a Nap a naprendszer

középpontja? Ma már tudjuk, hogy
még csak nem is a Nap...
Nem is mindig az a vélemény a
többségi, ami annak látszik. Elhall-
gatási-spirál névvel illették a szak-
emberek a következô jelenséget.
Az ember úgynevezett „falkaállat”,
fél az elszigetelôdéstôl. Ezért leg-
többen automatikusan ahhoz a tá-
borhoz csatlakoznak véleménynyil-
vánításkor, amelyet többségnek
hisznek. Így, ha egy kisebb, X tá-
bor, ügyes erôdemonstrációkat
szervez, jó esélye van rá, hogy a
valódi többség, nevezzük Y-nak, el-
kezdi kisebbségben érezni magát,
és ösztönös félelmükben kezdenek

átszivárogni az X táborba. Ettôl az
X tábor még hangosabb lesz, és be-
indul a spirál. Tehát, ha kimondjuk
a véleményünket, felszínre jönnek
a valódi erôviszonyok.
A döntéshozókon nagy felelôsség
nyugszik, így van ez minden szin-
ten, legyen szó játszótéri homok-
pogácsáról vagy komoly beruhá-
zásról. Csak áldásos lehet, ha
elôre átgondoljuk, milyen meg-
szokások, indulatok vezetik a dön-
téshozást, egy-egy ülés szerkeze-
tét, a családi kupaktanácsot. Mert
a vita hevében erre már kevesebb
idô és figyelem jut.
Eredményes döntéseket mindnyá-
junknak!

Dr Szilágyi-Nagy Ildikó

Ellenség vagy barát?
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A Nemzeti Mozaikcsalád Nap
(szeptember 16.) alkalmából kö-
szöntjük azokat a szülôket, akik
szeretetüket, idejüket, energiáju-
kat és pénzüket párjuk gyerekeire
fordítják.
Két özvegyember hívta fel a köz-
vélemény figyelmét elôször arra,
hogy a mozaikcsaládok milyen
rendhagyó logisztikai- és lelki
problémákat vetnek föl. Egy ameri-
kai nyolc gyerekes özvegy-
asszony hozzáment egy tíz gyere-
kes özvegyhez, és hamarosan
még két, közös gyerekük is szüle-
tett. Ez jó fél évszázada történt, és
azóta elvált szülôk, élettársak, új
feleségek, mostohatestvérek és
féltestvérek milliói tapasztalják
meg újra, milyen nehézségek és
elônyök származnak a mozaik-
családból.
Mint régi motoros a mozaikcsalád-
témában (már mind a négy
nagyszülôm mozaikcsaládban ne-
velkedett), bátran állíthatom, hogy
a mostohákról általában elôítéletek
és zavaros gondolatok fészkelik be
magukat az emberek fejébe. Ez az-
tán megnyilvánulhat a gyerekek-
hez intézett jóindulatú, de zavar-
beejtô kérdésekben, vagy a hátrá-

nyosan megkülönböztetô törvény-
hozásban. (Magyarországon tör-
vény rögzíti a mostohaszülôk és el-

vált szülôk hátrányos megkülön-
böztetését.) Holott jó pár szép pél-
dát láthatunk arra, hogy az embe-
rek képesek megoldani a mozaik-
családdal járó nehézségeket, és
egy-egy mostohaszülô akár édes
szülôket megszégyenítô mérték-
ben is képes neveltje mellé állni.

Hadd említsem példának egy
barátnômet, akinek két apukája
összeadta egy lakás árát, vagy egy

másik barátnômet, aki így mutatta
be a mostoháját: „A nevelô-
édesanyám.” Ezt nyilván ki kellett
érdemelni valamivel.
Sok érdekességet és segítô cikket
olvashatunk magyarul itt:
http://mozaikcsalad.hu/

Dr Szilágyi-Nagy Ildikó

Elsô alkalommal vettem
részt a Pázmándi Sakk-
klub nyitott rendezvényén. 
A klubtagok mégis régi 
ismerôsként fogadtak. A
Presszó teraszán, három táb-
lán játszott a változó össze-
tételû 6-8 fôs társaság. A
sakk hozta és tartja össze a
közösséget, de a meccseket
kísérô beszélgetések – ter-
mésrôl és terményekrôl, ba-
rátokról és ismerôsökrôl,
eseményekrôl és esetekrôl –
legalább annyira fontosak

voltak. Még üzletek is köttet-
tek a bábuk tologatása köz-
ben. Az arra járók mosolyog-
va, érdeklôdéssel álltak meg
egy-egy jó szóra, üdvözlés-
re. Kellemes volt átélni a jó
szándékú helyi társasági élet
otthonos, megnyugtató ér-
zését, amire ez alkalommal a
sakk adott alkalmat. Fiúk,
számíthattok rám máskor is,
minden hónap utolsó vasár-
napján, hat óra tájban!

Gáspár Mátyás

Otthonos sakk-közösség

Köszöntjük a mostohákat!

Matt három lépésben

Egy kis fejtörô a sakk kedvelôinek: vi-

lágos indul, és a harmadik lépésben

mattot ad. A feladvány érdekessége,

hogy elôször fel kell oldanunk a patt-

helyzetet, vagyis lépés-lehetôséget

kell adjunk sötétnek.
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Anyakönyvi hírek

Augusztusban három szép
kisbaba született Pázmándra:

Pintér Adél Olívia
2013.08.22-én, 
édesanyja Annus Rita;

Hajas Áron István
2013.08.23-án, 
édesanyja Szekeres Eszter;

Kôszegi Noémi 
2013.08.24-én, 
édesanyja Weil Beáta.

Egy fiatal házaspárnak is gra-
tulálhatunk, Gránitz Csaba
és Horváth Anita 2013. 
augusztus 17-én mondta ki 
a boldogító igent.
Sok boldogságot kívánunk!

Az idén nyáron 20 iskolás 
gyermekünk 1 hétig Zánkán tábo-
rozhatott az Erzsébet program 
jóvoltából.
Vetélkedôk, játékok, elôadások
biztosították a jó szórakozást. A
sportvetélkedôn a pázmándi csa-
pat 2. helyezést ért el, melyért a
záró esten értékes ajándékot kap-
tak a gyerekek. Az idôjárás is ked-
vezett a táborlakóknak, így min-
dennap fürödhettek a Balatonban.
A tábor végén ajándékokkal és él-
ményekkel gazdagon térhettek
haza a gyerekek, és sok új barátot
is szereztek.
– A tábor minden napját 7 órai éb-
redéssel kezdtük, de kellett is ez,
mert egész héten szervezett prog-
ramokkal kötöttek le bennünket –
mesélik a gyerekek, Bajári Patrik,
Farkasfalvi Alexandra, Sziládi Nor-
bert, Viniczai Kinga. – Kézmûves-
kedtünk, volt szárazföldi- és vízi
kalandpark, színielôadás és tábori
olimpia, ahol csapatunk, a Csúcs-
fejek második helyezést ért el.
Péntek este elbúcsúztunk újonnan

szerzett barátainktól. Nagyon jól
éreztük magunkat a táborban, és
reméljük, hogy jövô nyáron is sok
gyerek el tud majd menni.
A szülôk nevében köszönjük a
Polgármesteri Hivatal dolgozói-
nak, hogy sikeres pályázatuknak

eredményeképpen részt vehet-
tünk az Erzsébet- táborban.
Reméljük, jövôre is lesz erre
lehetôség!

Mataczné Törjék Leonóra,
Zsetnyainé Farkas Zsuzsa 

kísérôk
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Szüreti bál
elôzetes

Még javában folynak az
elôkészületek, így csak na-
gyon keveset sikerült meg-
tudnunk az idei szüreti bálról.
Több idôpont is felvetôdött,
többek között egy szeptem-
beri is, de olyan sûrû a prog-
ram és olyan sok a tennivaló,
hogy végül október 5-e a
most kitûzött dátum. Annyi
biztos, hogy a hagyományok-
hoz most is ragaszkodnak a
szervezôk, tehát lesz tradicio-
nális szüreti felvonulás és az
is biztos, hogy a bál helyszíne
is a megszokott, idén is a Hét
Forrás Mûvelôdési Ház ad 
otthont a minden bizonnyal
jókedvû és emlékezetes 
eseménynek.


