
Összefogás

A Pázmándi hírvivô február havi
számának akár ezt a mottót is ad-
hatnánk: összefogás. Szinte min-
den, a lapban szereplô cikkben tet-
ten érhetô. Vegyük sorra: a jóté-
konysági bálon közös akarattal és
összefogással több mint 500 ezer
forintot sikerült gyûjtenünk a gye-
rekeknek, s igazi nagy összefogás-
ra, jóakaratra lenne szükségünk
ahhoz is, hogy megvalósítsuk vég-
re sokunk régi álmát, a helyi ôster-
melôi piacot Pázmándon. Foglal-
kozunk ebben a számban azzal is,
hogy bár jelentôs összeg szerepel
a 2014-es önkormányzati költség-
vetésben az utak, járdák felújítá-
sára, annyira azért mégsem sok
ez a pénz, hogy ne lenne szükség
a szomszédokkal való összefogás-
ra, a kalákában végzett közös
munkára ahhoz, hogy jobb minô-
ségû járdákon sétálhassunk a falu
utcáin. Pázmánd és a benne élôk
kölcsönösen elônyös érdekeinek
felismerésével, egymás segítésével
igazi lehetôségeket nyújthat szá-
munkra a Pázmándi KÉK kártya
is, amely valóban hatékony eszkö-
ze lehet fejlôdésünknek és gyara-
podásunknak. 
Persze csak ha akarjuk, és ha
összefogunk…

Piacszervezô
pályázat

7. oldal

Családi 
sportmaraton

11. oldal

Madaraink
védelmében

15. oldal
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Február a báli szezon, a farsangi mulatságok ideje. Így van ez nálunk is, az is-
kola fergeteges farsangi rendezvényét követte a nagy érdeklôdéssel kísért, és a
bevétel tekintetében is eredményes jótékonysági bál a gyermekeink javára, 22-
én pedig az ovisok bújnak jelmezbe és csalnak könnyeket a szüleik szemébe…
A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötôdik
hozzá jelentôs vallási ünnep, alapvetôen a gazdag néphagyományokra épül.
Ilyen például a torkos csütörtök, ami megjelent a mi falunkban is, hiszen a nem-
rég újra megnyitott Hegyalja vendéglôben is kora délutántól estig fél áron tor-
koskodhatunk minden finomságból.
A farsang régen a párválasztás idôszaka volt, és egyben frekventált „esküvôi
szezon” is, mivel a húsvéti böjt idôszakában már tilos volt esküvôt tartani. Er-
re utal az ünnepnapok elnevezése is, például vôvasárnapnak hívták a víz-
kereszt utáni elsô menyegzôs vasárnapot, amikor az ifjú férj az após kontó-
jára fogyaszthatott. A falvakban a legények szervezték a bálokat, s a lányok
a rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt férfinak, aki a farsang
végén nyilvános színvallásként a kalapjára tûzte a bokrétát. A báli szezon lé-
nyege persze a kézfogó volt, ami az idei farsangra nálunk egyáltalán nem
jellemzô, mert január-februárban nem volt a faluban esküvô, s azért nincse-
nek a lapban anyakönyvi hírek sem, mert kisbaba sem született. Várjuk tehát
a tavaszt és vele a gólyákat is…

Itt a farsang, áll a bál…

Pázmándi
h í r v i v ô
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Köszöntöm Önöket !

Február hónap legfontosabb híre-
ként örömmel jelenthetem, hogy
Pázmánd Község Önkormányzatá-
nak képviselôtestülete, a február 14-
ei testületi ülésen megszavazta a te-
lepülés 2014-es költségvetését. En-
nek a költségvetésnek az elô-
készítése folyamán – az elmúlt évek
eredményes gazdálkodásának kö-
szönhetôen – szerencsére nem kel-
lett azzal foglalkoznunk, hogy mi-
ként fogjuk ebben az évben a külön-
bözô tartozásainkat rendezni vagy a
költségvetési hiányokat kompenzál-
ni, így azt is mondhatom, hogy kel-

lemes helyzetben voltunk. A költség-
vetésünk több olyan fontos elemet is
tartalmaz, amely jelentôs elôrelépést
eredményezhet majd Pázmánd fejlô-
désében. Így például 8 millió forint
van elôirányozva további út- és 
járdajavításokra, és 6 millió forint a
Tájház megvételére, amirôl már tár-
gyalunk az ingatlan tulajdonosának
képviselôjével. A Pázmándi Pity-
pang Óvoda 2014-es elemi költség-
vetésében – amit szintén egyhangú-
lag szavaztak meg a képviselôk –
szerepel tétel az óvoda dolgozóinak
egyfajta béremelésére a cafeteria
juttatások keretében, melyet a
vezetô óvónô javaslatára szavazott
meg a testület.
A pázmándi önkormányzati lakások
lakbére és az étkezési térítési díjak a
költségvetés szerint 8%-kal emelked-
nek. A lakbér csak keveseket érint, s
még így is jelentôsen olcsóbb a piaci
áraknál, így Önöket minden bizony-
nyal az étkezési térítési díjak foglal-
koztatják jobban. Az emelés mérté-
ke csak a szükséges minimum, ami
egy óvodás gyermek esetében napi
4, egy iskolás esetében naponta 7,

és egy menzán étkezô esetében na-
pi 5 forint költségnövekedést jelent
majd. Itt meg kell jegyeznem, hogy
ezek a díjak messze nem fedezik az
étkezések valódi költségeit, az álla-
mi támogatás mellett az önkormány-
zat további milliókkal támogatja
gyermekeink étkeztetését. Sokat fá-
radozunk azon, hogy a gyerekeken
ne spóroljunk, és tovább tudjunk ja-
vítani azon is, hogy egyre egészsé-
gesebb ételeket kapjanak, jó
minôségû, lehetôleg minél több
helyben termett alapanyagot fel-
használva. Ebben reményeink sze-
rint a most szervezôdô helyi ter-
melôi piac létrehozása is sokat segít-
het majd. Köszönjük a témában már
eddig végzett munkáját is a Helyi
Agrárgazdasági Bizottság elnöké-
nek, Zámbóné Vajda Adriennek.
A képviselôtestület megszavazta az
úgynevezett KÉK kártya bevezetését
is Pázmándon. A rövidítés kistérségi
értékközvetítô kártyát „takar”, s igen
sok elônyt jelenthet majd települé-
sünk számára, többek között az ét-
kezési térítési díjak is befizethetôk
lesznek majd a kártya segítségével,

Polgármesteri beszámoló
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megkímélve a szülôket az ebédpénz
készpénzes, az önkormányzati házi-
pénztárba történô befizetésétôl. (A
KÉK kártya elônyeirôl külön cikkben
is írunk – a szerk.)

ADÓCSÖKKENTÉS I. ÜTEM!

Egy igen fontos eredményrôl szá-
molhatok be a legutóbbi képviselô-
testületi ülés kapcsán. Elôterjesz-
tésemre a testület megszavazta he-
lyi adócsökkentô programunk elsô
ütemét, amely az idôseink adóterhe-
it mérsékli 2014-ben. Ennek értelmé-
ben 4500 Ft kommunális adóked-
vezményben részesül minden 70.
életévét betöltött, vagy azt 2014-
ben betöltô kedves lakosunk. A ked-
vezményt kizárólag egy belterületi,
1000 hrsz alatti helyrajzi számú in-
gatlanra lehet kérni, tehát azok a há-
zastársak, akiknek mindkét tagja ko-
ránál fogva jogosult és közös ingat-
lanban él, egyszer, együtt veheti
igénybe az adócsökkentést. Lénye-
ges, hogy a kedvezményt kérni kell,
tehát a jogosultak írásban igényelhe-
tik az önkormányzattól. Ezt indokol-
ja az is, hogy azok is igényelhetik, –
már a márciusi kommunális adó ki-
vetése elôtt –, akik pl.: 2014. decem-
ber 31-én töltik be a 70. életévüket.
Az adócsökkentés lehetôségét ismét
csak a jó gazdálkodásunknak kö-
szönhetjük, így tehát mindannyiunk
közös munkájának gyümölcse, hi-
szen az a támogatás teremti meg
majd adócsökkentô programunk
elsô és további ütemeit is, amit azért
kapunk, mert Pázmándot nem kel-
lett államilag adósság-konszolidálni!
Az örömhírek mellett azért vannak a
hétköznapjainknak árnyoldalai is.
Nem hivatalos csatornákon olyan hí-
resztelések reppentek fel, hogy a
vezetô óvónôt testületünk jogsza-
bálysértô módon nevezte ki, mert
nincsenek meg az intézményveze-
téshez szükséges végzettségei, pa-
pírjai. A téves híresztelések azután
keltek lábra, hogy Horváth István
képviselô úr beadványban kérte a
Fejér Megyei Kormányhivatalt, hogy
törvényességi felhívásban marasz-
talja el önkormányzatunkat (amely-
nek ô is tagja), s miután a kormány-

hivatal NEM KAPOTT MEG MINDEN
DOKUMENTUMOT, ami a vezetô
óvónô alkalmasságát alátámasztot-
ta, tévesen jogszabálysértést állapí-
tott meg, és levelében errôl tájékoz-
tatta a beadványt készítô, vagy az
azt csak aláíró (?) Horváth István
képviselôt.
Természetesen azonnal írásban for-
dultam a Fejér Megyei Kormányhi-
vatal illetékeseihez, és bemutatva
MINDEN DOKUMENTUMOT, ami a
törvényes kinevezést alátámasztja,
haladéktalanul kértem a törvényes-
ségi felhívásban foglaltak felülvizs-
gálatát. Örömmel nyugtathatom
meg mind a szülôket, mind a lako-
sainkat, és nem utolsó sorban a
szakmai hitelességében súlyosan
megrágalmazott óvodavezetônket,
hogy a felülvizsgálatról megkaptuk
az írásos eredményt, amely szó sze-

rint tartalmazza a következôket:
„Az utólag becsatolt iratok alap-
ján megállapítható, hogy a pá-
lyázó megfelel a pályázati ki-
írásban foglaltaknak.”
Sokaknak megfordulhat ennek nyo-
mán a fejében egy sor kérdés: miért
tesz egy képviselô ilyen bejelentést a
saját önkormányzata ellen, amit kép-
visel, amikor ismeri, LÁTTA VALA-
MENNYI DOKUMENTUMOT, ami iga-
zolja a vezetô óvónô alkalmasságát?
Vagy miért nem jut el a kormányhi-
vatalhoz MINDEN DOKUMENTUM,
amikor azt a felügyeleti szerv a
jegyzôtôl bekéri? 
Nos, a kérdésekre mi, a testületen 
és a hivatalon belül is keressük a
válaszokat…

dr. Virányiné dr. Reichenbach 
Mónika polgármester

Pázmánd „KÉK”-ben

A fenntartható fejlôdést szolgálja minden olyan informatikai rendszer be-
vezetése, amely csökkenti a papír felhasználást, lehetôvé teszi a hivatali
ügyintézést otthonról, egyszerûsíti az adófizetést, élénkíti a helyi terme-
lést, forgalmat, és még helyi pénz is társulhat hozzá.
A Sárkány Informatikai Zrt. európai uniós pályázat keretein belül megvaló-
sult Kistérségi Érték Közvetítô „KÉK” kártyarendszere ilyen, a amelynek a
bevezetését a napokban szavazta meg a képviselôtestület.
A kártyával az önkormányzat évente sok millió forintot takaríthat meg, és
bevételeit is növelheti, miközben a lakosság kényelmesebben, kevesebb
bürokrácia mellett, csökkenô környezeti terheléssel intézheti az ügyeit. A
helyi információáramlás erôsödik, a helyi termékek kereskedelme fejlôdik,
a helyi közösség, a helyi vállalkozások erôsödnek, ami több helyi adóbe-
vételt is eredményez. Mindezen általános elônyök mellett számunkra ta-
lán a legfontosabb az, hogy a rendszer csak Pázmánd számára kerül in-
gyenesen bevezetésre. Mi, lakosok a kártyát is ingyenesen kapjuk, és az
elfogadó helyeket (önkormányzati intézmények, helyi vállalkozások) is té-
rítés nélkül alakítják ki a számunkra. 
A rendszer fenntartása természetesen költségekkel jár, de ezt egyrészrôl
megtermeli maga a rendszer, másrészrôl a régióban csatolni szánt továb-
bi települések felé nyújtott szolgáltatások – mondta el lapunknak Allaga
Gyula, a Sárkány Zrt. elnöke, aki néhány konkrét példával is illusztrálta a
KÉK kártya szolgáltatásait. Ilyen lehet, hogy megfelelô megállapodások
mentén a KÉK kártyával rendelkezô helyi lakosok a helyi boltokban ponto-
kat gyûjthetnek a kártyájukon, amelyek kedvezményeket biztosítanak a
számukra. De még ennél is szebb jövôt vetít elôre az, hogy például ugyan-
ebben boltban – a kártyának és a mögötte lévô informatikai rendszernek
köszönhetôen – nem csak vásárolhatunk, hanem befizethetjük mondjuk a
gázszámlát is, így nem kell ezért a postára is elmennünk, arról nem is be-
szélve, hogy azok a díjak, amiket eddig a postának vagy a banknak fizet-
tünk ki a csekkek feladásakor, a helyi boltost, vállalkozót illetik majd meg.
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Pázmánd Község Önkormányzat képvi-

selôtestülete 199/2013. (XII.17.) számú

határozatában döntött a testület 2014

évi munkatervérôl.

Mivel 2014-ben elôreláthatóan három vá-

lasztás is lesz Magyarországon, (parlamen-

ti, EP és önkormányzati) ez a tény nagymér-

tékben befolyásolja az önkormányzat kép-

viselôtestületének és a közös hivatalnak is

a munkáját. A választások sikeres és törvé-

nyes lebonyolítása egyértelmûen elsôbb-

séget élvez és mindnyájunk közös érdeke,

ezért terv szerint csak a törvényi minimum

kötelezettséggel terheljük a képviselôtestü-

letet. Az éves program a terv szerint: 2014.

februárban a 2014. évi költségvetés elfoga-

dása, beszámoló a közös hivatal tevékeny-

ségérôl, és a 2014. évi kulturális program-

terv elfogadása. 2014. áprilisában az ön-

kormányzat 2013. évi zárszámadása és az

önkormányzat I. negyedévi gazdálkodásá-

ról szóló beszámoló. Június-júliusban be-

számoló készítése az önkormányzat 2010

– 2014 közötti tevékenységérôl, valamint

az önkormányzat gazdálkodása 2014. I.

félévében. Októberben várható az újonnan

megválasztott önkormányzat alakuló ülé-

se, novemberben a szervezeti és mûködési

szabályzat elfogadása, a 2015. évi költség-

vetési koncepció elfogadása, decemberben

pedig a 2015-ös év munkatervének elfoga-

dása, az önkormányzat 2014-2018-ig érvé-

nyes gazdasági programjának elfogadása

és egy közmeghallgatás.

Pázmánd Község Önkormányzat képvi-

selôtestülete 200/2013. (XII.17.) számú

határozatával elfogadta és jóváhagyta

településünk Helyi Esélyegyenlôségi

Programját.

Pázmánd község Önkormányzat képvi-

selôtestülete 195/2013. (XII.17.) számú

határozatával engedélyezte az óvoda

csoportlétszám bôvítését.

A határozat értelmében a képviselôtestület

hozzájárul ahhoz, hogy az óvoda két cso-

portjánál (Pillangó – kiscsoport, Méhecske –

nagycsoport) – az Nkt. 25 §. /7/. bek. biz-

tosított jogkörében eljárva – a törvényben

megengedett 25 fô csoportlétszámot 20 %-

al, azaz csoportonként legfeljebb 5 fôvel

túllépje. A képviselôtestület megállapítja,

hogy az óvoda az emelt csoportlétszám

esetén is megfelel a 20/2012. /VIII. 31.)

EMMI rendeletben meghatározott, gyerme-

kenként legalább 2m2/fô alapterületi 

igénynek.

Pázmánd Község Önkormányzat képvi-

selôtestülete 196/2013. (XII.17.) számú

határozatával elfogadta a 2014. évi

belsô ellenôrzési tervet. Eszerint a belsô

ellenôrzést végzô szerv a Vincent Auditor

Kft., és egy revizori nap költsége: 75.000

Ft. Az ellenôrzési témák a következôk: a ci-

vil szervezeteknek nyújtott támogatások

vizsgálata, melynek során ellenôrzik, hogy

az önkormányzat költségvetésébôl céljel-

leggel nyújtott támogatások odaítélése, fo-

lyósítása és azok elszámoltatási rendje

megfelelôen szabályozott-e, a jogszabályi

elôírásoknak megfelelôen történnek-e, az

elszámolások megfelelnek-e a támogatási

szerzôdésben rögzítetteknek, illetve a jog-

szabályi elôírásoknak. A helyi adó ellenôr-

zése során a cél az esetleges hátralékok fel-

tárása, az adózási morál javítása, az ipar-

ûzési adóbevallások tartalmi ellenôrzése

adóalanyok behívásával. Az adóhátralékok

behajtására tett intézkedések vizsgálata il-

letve ellenôrzése során a cél annak vizsgá-

lata, hogy miként alakultak a vizsgált

idôszakban az adóhátralékok, milyen intéz-

kedéseket tett az önkormányzat a hátralé-

kok behajtására, illetve az intézkedések

mennyire hatékonyak.

Pázmánd Község Önkormányzat képvise-

lôtestületének 197/2013. (XII.17.) szá-

mú határozata értelmében megtárgyalta

Tóth Lajos jegyzô kérését és hozzájárul

ahhoz, hogy a Pázmándi Közös Önkor-

mányzati Hivatal beszámolóját a

jegyzô 2014. február 28-áig terjessze

a képviselôtestület elé.

Pázmánd Község Önkormányzat képvise-

lôtestületének 198/2013. (XII.17.) szá-

mú határozata értelmében a képviselô-

testület egyetért azzal, hogy a Páz-
mándi Közös Önkormányzati Hivatal

irattárának a teljes rendezése történ-

jen meg. Egyetért azzal is, hogy a felada-

tot Takács Péter levéltáros végezze el. A

képviselôtestület kötelezettséget vállal ar-

ra, hogy a 2014 évi költségvetésében a

munka elvégzésére biztosítja az elfogadott

ajánlat szerinti 860.000 Ft-ot. A képviselô-

testület tudomásul veszi, hogy a jegyzô el-

készítette a Pázmándi Közös Önkormány-

zati Hivatal Iratkezelési Szabályzatát, me-

lyet jóváhagyásra a Fejér Megyei Kormány-

hivatalhoz és a Magyar Nemzeti Levéltár

Fejér Megyei Levéltárához felterjesztettek.

Pázmánd Község Önkormányzat képvi-

selôtestületének 208/2013. (XII.17.) szá-

mú határozata értelmében a képviselô-

testület Tóth Nándor Pázmánd, Széche-

nyi út 18. sz. alatti lakos Szôlôhegy

2143 helyrajzi számú, 1602 m2 terüle-

tû, szôlô és gazdasági épület ingatlan

1/2 tulajdonrészének felajánlását –

mindenféle ellenszolgáltatás nélkül –

elfogadja. Az elfogadásról készült szer-

zôdés aláírására felhatalmazza dr.

Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgár-

mestert.

Pázmánd község Önkormányzat képvi-

selôtestülete a 209/2013. (XII.17.) szá-

mú határozata értelmében megtárgyalta

és elfogadta a XINEON – IT Mûszaki

Szolgáltató Kft. – Pázmánd faluköz-

pont rendezése engedélyes terv készí-

tésére vonatkozó – ajánlatát, és a pénz-

maradvány terhére bruttó 393.700.- Ft ter-

vezôi szerzôdést köt. 

Pázmánd Község Önkormányzat Képvise-

lôtestülete 211/2013. (XII.17.) számú

határozata értelmében jóváhagyja a

Vereb – Pázmánd Községek Önkor-

mányzatai között – „Magyarország he-

lyi önkormányzatairól” szóló 2011.

évi CLXXXIX. tv. 41. § (6). bekezdése

alapján a közmûvelôdési és könyvtári

szolgáltatási kötelezô feladatok ellátá-

sára – létrejött feladat ellátási szer-

zôdést, amely 2013. december 31-ig hatá-

lyos. A feladatot ellátó Verebi Önkormány-

zat felé az elszámolás történjen meg. Az el-

számolásnál vegyék figyelembe a 2014.

február 5-én nyugdíjba vonuló közalkalma-

zott bérét, járandóságait. 

Pázmánd Község Önkormányzat képvi-

selôtestületének 212/2013. (XII.17.) szá-

Kivonatok Pázmánd Község Önkormányzat képviselô testületének
2013. december 17-ikei rendes, nyilvános- , és december 22-ei 
rendkívüli testületi üléseinek jegyzôkönyvébôl
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mú határozata értelmében megtárgyalta

és elfogadta a Vörösmarty Mihály

Könyvtárral – könyvtárellátási szolgál-

tatásra vonatkozó – megállapodás ter-

vezetet, és felhatalmazza a polgármestert

a megállapodás aláírására, mely 2014. ja-

nuár 1-én lép hatályba.

Pázmánd Község Önkormányzat képvi-

selôtestülete 214/2013. (XII.17.) számú

határozata értelmében megtárgyalta a

Magyar Postagalamb Szövetség D-16

Pázmánd Egyesület (továbbiakban: Posta-

galamb Egyesület) Pázmánd kérését és

helyt adva annak, határozatlan idôre, té-

rítésmentesen, 6 hónapos felmondási

idôvel az egyesület mûködéséhez biz-

tosítja, a Pázmándi Sporttelepen az

ún. régi öltözô épületét. A képviselô-

testület elismeri a Postagalamb Egyesület

tevékenységét és gratulál az elért szép

eredményekhez és a 40 éves mûködéshez.

Kéri a jövôben is vegyenek részt a település

életében, színesítsék kulturális rendezvé-

nyeinket, s természetesen a képviselô-

testület továbbra is segíti és támogatja a

Postagalamb Egyesületet.

Pázmánd Község Önkormányzat képvi-

selôtestülete 201/2013. (XII.17.) számú

határozata értelmében együttmûködé-

si megállapodást köt az Agárdi Gyógy-

és Termálfürdô Zrt.-vel. Az Agárdi

Gyógy- és Termálfürdô Üzemeltetô és Szol-

gáltató Zrt. vállalja, hogy a jegyárakból 20%

kedvezményt biztosít azoknak a pázmándi

lakosoknak, akik az együttmûködési meg-

állapodás alapján veszik igénybe a fürdô

szolgáltatásait.

Pázmánd Község Önkormányzat Képvise-

lôtestülete 202/2013. (XII.17.) számú

határozata értelmében meghosszab-

bítja Herczegné Ress Márta a Páz-
mánd, Fô út 61. sz. alatt lévô önkor-

mányzati tulajdonú ingatlanra vonat-

kozó lakásbérleti szerzôdését további

1 évre. A bérleti díjszámításra a vonatkozó

önkormányzati rendelet az irányadó. 

Pázmánd Község Önkormányzat képvise-

lôtestületének 203/2013. (XII.17.) szá-

mú határozata felhatalmazza Tóth La-

jos jegyzôt, hogy a közigazgatási eljá-

rás során az egyéb jogszabályokban

rögzített szakhatósági és közútkeze-
lôi hozzájárulások elbírálásakor az ön-

kormányzati tulajdont érintô eljárás-

ban a tulajdonos megbízásából is ér-

demben nyilatkozzon. 

Pázmánd Község Önkormányzat képvise-

lôtestületének 204/2013. (XII.17.) szá-

mú határozata értelmében az önkor-

mányzat elfogadja Domak Tamás nyi-

latkozatát, miszerint ingatlancserét

ajánl fel. A Zsidó- kôhegyen 125/1328

résztulajdonában lévô 1172 helyrajzi szá-

mú ingatlant ajánlja fel a pázmándi telek-

könyvben a 160/5 helyrajzi számon talál-

ható szántó mûvelési ágú önkormányzati

tulajdonra vonatkozóan. A képviselôtestü-

let felhatalmazza a polgármestert a csere-

szerzôdés megkötésére ügyvéd igénybevé-

telével. A csereszerzôdést elôzze meg igaz-

ságügyi ingatlanszakértô által készített ér-

tékbecslés. A képviselôtestület egyetért az-

zal, hogy a csereként megszerzett tulaj-

donrész a forgalomképtelen önkormányza-

ti törzsvagyon része legyen. 

Pázmánd Község Önkormányzat képvise-

lôtestületének 205/2013. (XII.17.) szá-

mú határozata rendelkezik a Pázmán-
di Vízmû Telep I/a jelû kút víztermelô-

csô cseréjérôl. A Pázmándi ivóvíz ellátó

rendszer részét képezô vízmû telep I/a jelû

kút víztermelô csô cseréjére – a DRV  Zrt.

Velencei Fenntartási Üzemvezetôség ár-

ajánlata alapján – bruttó 678.109.- forintot,

azaz bruttó Hatszázhetvennyolcezer-egy-

százkilenc forintot biztosít, a DRV Zrt. által

fizetett eszközhasználati bérleti díjból. A

képviselôtestület felhatalmazza Dr.

Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgár-

mestert a megrendelés és a vállalkozói

szerzôdés aláírására, valamint a végleges

elszámolás lebonyolítására, amennyiben az

az árajánlati értéken valósul meg, illetve at-

tól maximum +15 %-os mértékben tér el.

Pázmánd Község Önkormányzat képvise-

lôtestületének 206/2013. (XII.17.) szá-

mú határozata jóváhagyja dr.

Virányiné dr. Reichenbach Mónika pol-

gármester 2013. december 3-án – a ví-

zi-közmû vagyonról, a Karanta Audit

Zrt. által készített vagyonértékelés

alapján – tett nyilatkozatát, amely sze-

rint az ivóvíz közmûvek nettó értéke – a

2013. szeptember 26-i állapot szerint –

295.743.240 Ft, a szennyvízközmûvek net-

tó értéke – a 2013. október 3-i állapot sze-

rint 510.378.026 Ft. Az önkormányzat a

törzsvagyona részét képezô vízi közmûve-

ket (ivóvíz-szennyvíz) nem kívánja – mivel

KEOP-os beruházás volt nem is lehetséges

– térítésmentesen állami tulajdonba adni.

Felhatalmazza dr. Virányiné dr.

Reichenbach Mónika polgármestert, hogy a

DRV Zrt. levelében jelzett – e folyamatot le-

záró idôpontjáig, 2014. március 31-ig – a

fenti határozat értelmében minden jognyi-

latkozatot érvényesen megtegyen, illetve a

szükséges szerzôdéseket, megállapodáso-

kat megkösse.

Pázmánd Község Önkormányzat képvise-

lôtestülete 207/2013. (XII.17.) számú

határozata értelmében megtárgyalta az

Önkéntes Tûzoltó Egyesület (továbbiak-

ban: ÖTE) Pázmánd kérését és 500.000

forint támogatást nyújt – a pénzma-

radvány terhére – az ÖTE részére,

amelybôl 200.000.- Ft, azaz Kettôszáz-

ezer forint visszatérítendô támogatás. A

támogatást az ÖTE a kérelemben megje-

lölt, az önkormányzat tulajdonát képezô

és az ÖTE használatában Pázmánd, Fô út

63. sz. alatt lévô Tûzoltó Szertár felújítá-

sára használhatja fel.

Pázmánd Község Önkormányzat képvise-

lôtestületének 215/2013. (XII.17.) szá-

mú határozata egyeztetést kezdemé-

nyez a KLIK és az önkormányzat

képviselôi között, az óvodai úszások-

tatás és az általános iskolai terem-

használat kapcsán. A határozat felhatal-

mazza a polgármestert és a jegyzôt a tár-

gyalások folytatására.

Pázmánd Község Önkormányzat képvise-

lôtestületének 219/2013. (XII.22.) szá-

mú határozata értelmében megtárgyalta

és elfogadta Pázmánd Község Önkor-

mányzatának 2013 III. negyedéves be-

számolóját az elôterjesztés szerint.

Pázmánd Község Önkormányzat képvise-

lôtestületének 220/2013. (XII.22.) szá-

mú határozata értelmében a testület

megtárgyalta és elfogadta a Pázmándi

Közös Önkormányzati Hivatal III. ne-

gyedéves beszámolóját az elôterjesztés

szerint.

Pázmánd Község Önkormányzat képvise-

lôtestületének 221/2013. (XII.22.) szá-

mú határozata értelmében a képviselô-

testület megtárgyalta és elfogadta a

Pázmándi Pitypang Óvoda III. ne-

gyedéves beszámolóját az elôter-

jesztés szerint.
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Komoly érdeklôdés mellett zajlott
le Pázmánd elsô piacfóruma
2014. január 21-ikén a Hét Forrás
Mûvelôdési Házban. Szinte min-
dent - a legapróbb részletekig, a
zöldség-gyümölcstôl a házi ké-
szítményeken keresztül a jószá-
gokig, beleértve a méheket is - si-
került szóba hozni felkészült
elôadóink – Szabadkai Andrea a
Szövetség az Élô Tiszáért elnöksé-
gi tagja, és dr. Kutasi Péter hatósá-
gi állatorvos jóvoltából. A jó kedé-
lyû beszélgetést idônként nagy
derültség kísérte. Az érdeklôdôk
számos kérdést vetettek fel, ami
mutatta a helyi ôstermelôi piac
szükségességét, a részvételi szán-
dékot. Nem volt kérdés már, hogy
meg kell, és meg is tudjuk valósí-
tani a tervet.
Az Önkormányzat is kinyilvánítot-
ta az elkötelezettségét és támoga-
tást is ígért (hely és együttmûkö-

dés, segítség biztosítása a piac és
a piacszervezô számára). Tava-
szig tervezi az érdekelt piaci kö-
zösség az elôkészítô munkálato-
kat elvégezni. A piacfórumon el-
hangzottak szerint az önkormány-
zat, ill. a mûvelôdési ház pályáza-
tot ír ki az üzemeltetô személyé-
re, s a piacon árulni szándékozó
termelôkbôl szervezôdô piackö-
zösség tagjai fogják eldönteni, kit
választanak szervezônek, üzemel-

tetônek a pályázók közül. Az in-
dulás kedvezôen alakul tehát, s
várható további érdeklôdôk csat-
lakozása, akik most nem tudtak
eljönni. Az önkormányzatnál vagy
a mûvelôdési házban jelezhetik
bekapcsolódási szándékukat az
ôstermelôk és kistermelôk.

Nagy kérdés, hogy Pázmánd kö-
zössége képes lesz-e egy ilyen,
csak az összefogás eredménye-
képpen megvalósítható vállalko-
zásra. Az eddigi tapasztalatok – a
piacfórum lelkesítô, kölcsönös
bizalmat sugárzó hangulata elle-
nére – aggályokat is felvetnek.
Különösen akkor, ha ezt az ügyet
is átmossák a helyi vagy akár az
országos politikai viszonyok, a
személyes ellentétek, érdekhar-

cok. Ha így lesz, akkor mindenki
veszít rajta. Ha az érdekelteknek
sikerül mindezen felülemelkedni-
ük, akkor mindenki nyerni fog az
ügyön. Természetesen erre is
van jó esély. A piac, a helyi gaz-
dálkodás, a termelés és kereske-
delem fejlôdése, a helyi termé-
nyek, áruk és szolgáltatások
helyben történô értékesítése az
egész közösség kiemelkedôen
fontos érdeke.
A piacszervezés elsôdleges célja
ennek a lehetôségnek a kihaszná-
lása mindenki hasznára. További
célja az, hogy egyengesse az
egészséges helyi közélet meg-
erôsödését egy olyan fórum meg-
teremtésével, amelyen mindenki
megjelenhet, ahol a valódi értékek
és elôállítóik valóságos elismerést
nyerhetnek a piac törvényei által.
A harmadik cél pedig az lehet,
hogy esélyt és lehetôséget kap a
közösség, hogy elmosódjanak az
elhatárolódások éles vonalai. A
gazdasági, kulturális értékek cse-
réje összehozza azokat, akik ed-
dig nem találkoztak, vagy úgy
érezték – indokoltan vagy indoko-
latlanul –, hogy valamiért, valami-
lyen tekintetben eltérô oldalakon
állnak. Ezért is fontos a piac, az
egészséges közösség vonzó,
örömteli arca lehet, ha meg tudjuk
csinálni.

Gáspár Mátyás

Összefogással lehet ôstermelôi piac Pázmándon
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Pázmándon a járdaépítésnek és járda-
javításnak nagyon pozitív hagyomá-
nyai vannak, sok-sok méter új gyalog-
járda készült már vagy újult meg a 
lakosság összefogásának eredménye-
ként. Községünk önkormányzata
most is arra kéri a tisztelt lakosságot,
hogy fogjanak össze és segítsék tele-
pülésünk szépülését, a gyalogos jár-
dák rendbetételét. Az önkormányzat
2014. március 30-áig várja azoknak a
csoportoknak a jelentkezését, akik
szívesen segítenének abban, hogy a
lakóhelyük környékén a rossz állapo-
tú járdák megújuljanak. Mindenek-
elôtt mérjük fel, beszéljük meg szom-
szédainkkal, hogy hol, mekkora sza-
kaszon lenne szükség javításra, épí-
tésre, s hogy mikor, kik, és hányan
tudnának részt venni a munkában,
majd jelezzük ezt március végéig a
Polgármesteri Hivatalban. A szüksé-

ges építési anyagokról teljes mérték-
ben az önkormányzat gondoskodik, a
lakosságtól az építésben való részvé-
telt várják annak érdekében, hogy
korszerû, jól takarítható, a baleset-
mentes gyalogos közlekedést segítô
járdahálózat épülhessen a faluban.
Természetesen ahol az idôs lakosok
nem tudnak részt venni a felújítás-
ban, de rossznak, esetleg veszélyes-
nek is ítélik az ingatlanjaik elôtt a jár-
dák állapotát, ott az önkormányzat
igyekszik majd megszervezni az épí-
tés feltételeit, ezért ezeket a szaka-
szokat is jelezzék a Polgármesteri Hi-
vatalban! 

Új járdák 
közös erôbôl

Pázmándi Helyi Ôstermelôi Piac

Piacszervezôi pályázat

Pázmánd ôs- és kistermelôi, a község önkormányzata és a Hét Forrás
Mûvelôdési Ház (együttesen a Piacközösség tagjai) együttmûködve, 2014 ta-
vaszán létre kívánják hozni a Pázmándi Helyi Ôstermelôi Piacot. A közösség
pályázat útján szeretné kiválasztani a piacszervezô-üzemeltetôt. A pályázó-
nak a következôket kell vállalnia, ill. feltételeket kell teljesítenie az alábbiak-
ban felsorolt támogatás mellett.

A piacszervezô

� helyben lakik, ill. telephellyel rendelkezik,
� élvezi a piacon értékesítô ôstermelôk, a Piacközösség bizalmát (szemé-

lyét szavazással jóváhagyják),
� mûködôképes elképzelésekkel rendelkezik a piac megvalósításáról,
� gondoskodik a piac megszervezésérôl és megnyitásáról 2014. április

30-ig,
� együttmûködik az önkormányzattal a termények intézményi értékesíté-

sében,
� együttmûködik a helyben mûködô közösségi felvásárló, értékesítô szer-

vezetekkel,
� hosszú távon biztosítja a piac üzleti fenntarthatóságát,
� internetes felületet mûködtet a piacról. 

A mûvelôdési ház és az önkormányzat

� szervezi és koordinálja az ôs- és kistermelôket a piac megnyitásáig, ill.
a piacszervezés átvételéig, 

� segíti, támogatja az ôs- és kistermelôket a piaci árusítás feltételeinek
megteremtésében,

� kedvezményesen (legalább egy évig díjmentesen) biztosítja a piac hely-
színét (a mûvelôdési ház udvara és helyiségei), 

� információkkal segíti a pályázókat pályázatuk összeállításában,
� támogatja a piac technikai berendezését,
� biztosítja a piac mûködésének kommunális kiszolgálását,
� közremûködik a piac reklámozásában,
� közremûködik a piacot kísérô rendezvények megszervezésében,
� biztosítja a Piacközösség találkozóinak helyszínét.

A pályázat menete a következô:

� A pályázó kötetlen formájú pályázatban mutatkozik be és írja le elkép-
zeléseit.

� A pályázatot 2014. március 10-ig kell eljuttatni Sárvári Zsuzsának a
mûvelôdési házba. 

� A pályázatokat a Pázmánd polgármestere által felkért 3 tagú bizottság
bontja fel és értékeli 2014. március 20.-áig, és arról elôterjesztést ké-
szít a Piacközösség számára.

� A mûvelôdési ház által összehívott Piacközösség 2014. március 31-éig
egyszerû többséggel sorrendet alakít ki a pályázók között, ill. megjelö-
li, hogy kit nem fogadnak el piacszervezônek.

� A megválasztott piacszervezô átveszi a piac további szervezését.

Pázmánd, 2014. február 10. Sárvári Zsuzsa, Hét Forrás Mûvelôdési Ház

IKSZT Integrált Közösségi 
és Szolgáltató tér

Hét Forrás 
Mûvelôdési Ház

Pázmánd
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Az elmúlt évekhez hasonlóan újra
a Hét Forrás Mûvelôdési Ház adott
otthont február 15-én az immáron
negyedik alkalommal megrende-
zett jótékonysági bálnak. A rendez-
vény teljes bevételét Pázmánd a
gyerekekre fordítja.
Önkéntes munkaerôk, számos ön-
zetlen támogatói felajánlás jellemzi
minden évben a jótékonysági bált,
ahogy ezen az éjszakába nyúló es-
ten is történt. A teljes bevételt idén
is az óvodás és iskolás gyermekek
javára fordítja az önkormányzat, s
az összeg február 15-én meghalad-

ta a félmillió forintot! A vendégeket
kérdezve mindenki rendkívül elé-
gedetten nyilatkozott. Az óvodá-
soktól a 32 éve a pályán lévô
Maksa Zoltán vendégmûvészig
mindenki remekelt, és óriási sikert
aratva jött le a színpadról. A Szé-
kelyhídról érkezô vendégek háláju-
kat és köszönetüket fejezték ki a
meghívásért, s az árverésen ezt
gyôztes licitálással is nyomatékosí-
tották. Nem tett másként Tessely
Zoltán országgyûlési képviselô
sem, aki szintén elfogadta a meghí-
vást, majd az elôzôekhez hasonló-
an magas licittel segítette a kitû-
zött célok megvalósítását. A ferge-
teges báli hangulathoz ma sem kel-
lett más, mint a jótékony célért
történô összefogás, az önkéntes-
ség, a jó szervezés, és persze a
rengeteg pozitív gondolkodású
ember, aki jelenlétével, vagy támo-
gatói jegyek vásárlásával évrôl-
évre kiveszi a részét a gyermekek
támogatásából. Polgármester asz-
szony elégedetten és büszkén nyi-
latkozta, hogy az esemény már 
rég kinôtte a helyet, és a nagy
érdeklôdés minden évben örömteli
gondokat jelent a szervezôknek.
Köszönetet mondott a bál létrejöt-
tében segítô kezet nyújtó vala-
mennyi résztvevônek, önkéntes
munkaerônek, akik minden eddigi-
nél szebbé, elegánsabbá varázsol-
ták a bál környezetét.

Éger László

Több mint félmillió forint összefogással

Óriási siker volt az iskolai farsang

Az általános iskolások és a felkészítô tanárok egyaránt büszkék
lehetnek magukra, a farsangi jelmezek nem csupán a kreatív ötle-
tek, hanem a gyönyörû kidolgozások miatt is szemet gyönyörköd-
tetôek voltak.
Ahogy az lenni szokott, percek alatt megtelt a mûvelôdési ház
nagyterme az iskolai farsang résztvevôivel február 8-án. Szülôk,
testvérek, nagyszülôk, a családok barátai, mint mondani szokták,
még a csilláron is lógtak. Az egyéni jelmezbemutató is óriási siker
volt - a hôlégballontól a láthatatlan emberig volt ott minden, mi ver-
senynek ingere lehetett – de a hangulat az osztályok színpadi sze-
replésénél volt a csúcson, hol harsány nevetésben tört ki a nagyér-
demû, hol pedig meghatódva, örömkönnyeket morzsolva reagált a
látottakra. Volt is ok az elérzékenyülésre, hiszen a nyolcadikosok az
utolsó iskolai farsangi mulatságukon mutatták be ezen az estébe
nyúló délutánon színvonalas táncukat és közös búcsúdalukat óriási
vastaps kíséretében. A végzôsök dalának üzenetét mindeni átérez-
te: „Örökre a szívedben…”. É. L.
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Egyéves a pázmándi magyar táncház

Tavaly, farsang idején jelent meg
a plakát: Magyar táncház Páz-
mándon! Azóta minden alkalmat
végigtáncoltam és figyeltem a
táncház fejlôdését.
A pázmándi táncház civil kezde-
ményezés, Szente Réka és Prágai
Tamás szervezésében indult. Mi-
vel az egyik „felbujtó” én voltam,
jól ismerem az indítékot: szere-
tünk táncolni. A szervezôk úgy
gondolták, jó volna a tánc örö-
mét másokkal is megosztani, és
élô magyar népzenét hallgatni.
Szente János vállalta a tánctaní-
tást, a Békás Banda a zenélést. A
szervezôk pedig a kockázatot: a
belépés ingyenes, és mindenki
távozáskor, kedve szerint adako-
zik a zenészek javára. Február-
tól, az önkormányzat által meg-
nyert pályázatnak köszön-
hetôen, már nem lesz szükség a
kalapozásra.
Az alkalmak családi táncházzal
kezdôdnek, ahol a gyerekek játé-
kos formában próbálhatják ki a
magyar táncokat. Ezután követ-
kezik a felnôtt rész, ahol marad-
hatnak a kicsik is, kedvük sze-

rint. Idôközben változott a hely-
szín, immár a Hét Forrás Mûvelô-
dési Ház ad otthont a táncház-
nak. Itt a kicsiknek is van helyük
játszani, hangszerekkel ismer-
kedni, a táncpadló pedig kényel-
mesebbé teszi a mozgást.
Szente János néptánc oktató szó-
rakoztatóan tanít. A táncházban
nem a helyi csárdást tanuljuk –
hiszen ezt a helybeliek jól isme-
rik – hanem más magyar tájegy-

ségekrôl veszünk elô egy-egy,
nagyjából eredeti állapotában
fennmaradt táncot. Ezek megta-
nulása kitartást kíván, de a nagy-
szerû tánctanárnak köszön-
hetôen a kezdôk is ráéreznek a
tánc sodrására. A tanítás után jön
a szabad tánc: ki-ki kedve szerint
ropja, kipróbálja a frissen tanul-
takat. Van, aki csak a zenét hall-
gatja, van, akirôl kiderül, komoly
tánctudást halmozott már fel. 
Idôközben a faluba költözött 
Kalász Máté, azóta ô kíséri zene-
karával a mulatságot. Így hege-
dûn már helyben lakó zenész ját-
szik, aki hoz magával egy brá-
csást és egy bôgôst. Feleségét,
Fuják Zsuzsannát a gyerekek már
ismerik, ô tanítja ôket táncolni az
iskolában. A gyerektáncházban

egy-egy éneket tanít meg.
Kezdetben a családosok jöttek,
és a környékbeli települések tán-
cosai is felfedezték, hogy Páz-
mándon minden hónapban van
különleges szórakozási lehetô-
ség. Akik még hiányoznak: az
idôsebb nénik és bácsik. Elôfor-
dult egy-egy zenét hallgató néni,
de összességében az idôsek még
nem fedezték fel maguknak a
táncházat. Idén jóval többet jön-

nek az igazán fiatalok is, így a
mulatság egyre inkább élô színe-
zetet kap. Nagyon élvezem, ami-
kor valaki hétköznapi farmerben
és pólóban egyszer csak kalota-
szegi legényest táncol. Hiszen
nem kell ahhoz kisebb vagyont
beruházni egy-egy népviseletbe,
hogy valaki táncba jöjjön!

Dr Szilágyi-Nagy Ildikó

A pázmándi Magyar táncház
havonta egyszer, a Hét Forrás
Mûvelôdési Házban látogatha-
tó, nyitott mindenkinek, aki
szereti a magyar táncot és ze-
nét, és azoknak is, akik nem is-
merik, de kíváncsiak rá. Tánc-
ház idôpontok 2014-ben: feb-
ruár 8., március 1., április 5.,
május 16., június 8. (Téka kon-
certtel együtt.), augusztus 20.,
szeptember 13., október 25.
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Az óvodában Judit óvó néni, így
szólítják a gyermekek. Az útja,
amely Pázmándig vezette, nem
volt egyszerû. Mohács, Sátor-
hely, Lánycsók, Kecskemét, Bu-

dapest, Velence állomásokat kö-
vette Pázmánd. Sok a helység,
de a cél mindig egy. A szeretet
átadása, a gyermekekkel való
foglalkozás.
– Képesítés nélküli pedagógus-
ként, Sátorhelyen kezdtem a
munkámat egy napközis cso-
portban, amelybe alsó tagozatos
gyermekek jártak. Itt szerettem
meg a pedagógusi pályát. A
gyermekek szeretetét otthonról
hoztam, mert öcsémmel, aki
több mint 5 évvel fiatalabb ná-
lam, valamint a vele egykorú
unokatestvéreimmel szívesen

játszottam, foglalkoztam. Lány-
csók volt a következô állomás,
ahol az elsô sikerélményem még
inkább ezen a pályán tartott.
Egy süketnéma kislány került az

óvodai csoportomba, akivel so-
kat foglalkoztam, babáztam és
egyszer csak kimondta a varázs-
szót: „baba”. Megszólalt és ez ne-
kem újabb hatalmas lökést
adott, erôsítette elkötelezettsé-
gemet a gyermekek iránt. Tud-
tam, hogy ezen a pályán van ke-
resnivalóm, éreztem, ez a hiva-
tásom! 
Judit nem állt meg, tanult és ta-
nult. Kecskeméten, ahol három
év alatt nappali tagozaton meg-
szerezte az óvodapedagógusi
képesítést, egy év után tanítói
szakon is végzett. 

– Óvónô és tanító is vagyok egy-
szerre. A gyermekek világa na-
gyon közel áll hozzám. Ebben a
korban még egyenesek, tiszták,
becsületesek, nagyon jó velük
együtt dolgozni. A fôiskola elvég-
zése után már nem akartam
Mohácsra visszamenni a szüleim-
hez, önálló akartam lenni, így ke-
rültem Budapestre. Férjemmel,
aki szintén állandóan úton volt,
egy utazáson találkoztunk. Ô
késôbb Székesfehérváron kapott
állást, így egy közös lakáskeresés
után Velencén kötöttünk ki. 
Juditot a munkája is Velencéhez
kötötte, mert a helyi óvodában tíz
évig élvezte a gyermekek szerete-
tét, tanította, nevelte ôket. Tíz év
alatt csaknem száz kisgyermeket
ismert meg, és száz kisgyermek
ismerte meg ôt. Mindemellett volt
energiája arra is, hogy újabb dip-
lomát és képesítést szerezzen két
és fél év alatt. E pályaút után érke-
zett el a lehetôség, hogy a több
éves gyakorlattal és a megfelelô
képesítésekkel a háta mögött
megpályázza a pázmándi óvoda
vezetôi állását. 
– Ilyen elôzmények után adtam be
pályázatomat, amikor meghirdet-
ték az állást. Augusztusban érte-
sítettek, hogy a benyújtott anya-
gomat ismertessem az óvodában
dolgozó alkalmazottakkal és a
szülôi szervezet, valamint az óvo-
daszék tagjaival. Ôk egyöntetûen
elfogadták a pályázatomat és a
személyemet is, akárcsak a
képviselô testület jelen lévô tagjai.
Immár öt hónapja vezetem a
gyermekek birodalmát és irányí-
tom a pedagógusokat.  A pedagó-
gusi hivatás egyben felelôsségtel-
jes szolgálatot is jelent. Tôlünk is
függ, hogy a gyermek az óvodá-
ból mit „visz” haza. Nekik érezni-
ük kell, hogy van egy biztos táma-
szuk, a pedagógus, aki – miután a
szülô elment dolgozni –, biztonsá-
got nyújt számukra az óvodában.
Ehhez nagy összetartásra és pozi-
tív nevelôi érzékenységre van

Beszélgetés a gyermekek birodalmában
Messzirôl indult, de nem érvényes rá az a mondás, hogy
messzirôl jött ember azt mond, amit akar. Az viszont már tel-
jes mértékben igaz, hogy azt csinálja, amit szeret. Amikor
elôször láttam, még nem tudhattam, hogy késôbb, mint óvo-
davezetôt kérem riportra. Azt viszont tapasztaltam, hogy min-
dig mosolyog, mindig optimista, láttam, ahogy lehajol a gyer-
mekekhez. Késôbb kiderült, hogy ô Judit óvó néni, akit a falu-
ban élôk most kezdenek megismerni, akárcsak ô a szülôket.
Fedorné, Baracsi Judittal /43/, a Pázmándi Pitypang Óvoda
vezetôjével beszélgettünk.
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szükség az óvodában dolgozók
között. Azon munkálkodom most,
hogy ez megvalósuljon. 
Az elsô év bizonyára nehéz lesz,
nemcsak az óvónôknek, hanem
a vezetônek is, aki már elkezdte
a tapasztalatgyûjtést, hogy
ezekbôl építse fel a jövôt. Biza-
lommal érkezett, remélve a kö-
zös munkát. A szülôknek a saját
és gyermekük érdekében az len-
ne a célravezetô, ha a gyermek-
intézmény falain belül mindenki
egyet szeretne, és a közös célért
tevékenykedne. 
– Munkámat azzal kezdtem,
hogy a már meglévô szabályo-
kat frissítettem fel, amelyek ed-

dig is érvényben voltak. Ezeket a
gyermekek érdekében be kell
tartani és be kell tartatni! A cso-
portban töltött idômben megfi-
gyeléseket folytatok, a konflik-
tushelyzetek megoldásában se-
gítséget nyújtok. Az elsô hóna-
pok elmúltak, most már az ösz-
szeszokáson is lassan túl va-
gyunk. Remélem, hogy mindenki
megérti, a gyermekek csak ak-
kor fognak örömmel érkezni az
óvodába, és itt jól érezni magu-
kat, ha az intézményen belül
mindenkitôl ugyanazt kapják. A
bizalmat, a szeretetet!

E.Várkonyi Péter riportja

Február 28-i kezdéssel családi
sportmaraton rendezvénysorozat
indul útjára a Hét Forrás
Mûvelôdési Házban. 
A havonta megrendezésre kerülô
sporteseményre korhatár nélkül

lehet jelentkezni. Minden alka-
lommal az adott sportág jeles
képviselôivel találkozhatnak a
résztvevôk, akik „bemelegítve” és
megalapozva az alaphangulatot
teszik teljessé az eseményt. Feb-

ruár 28-án ping-pong, március
28-án sakk, április 25-én labdarú-
gás, május 30-án pedig a kosár-
labda lesz terítéken, mindegyik
maratoni rendezvény 18 órai
kezdettel, kifulladásig.

Családi Sportmaraton sorozat
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Fodor Viktorné, Juliska néni en-
nek a régi kézmûves mesterség-
nek a rejtelmeibe vezet be ben-
nünket. Saját bevallása szerint 21
éve már, hogy a keze közül kike-
rülnek a szebbnél szebb munkák. 
– A csuhéfonást egykoron Köllô
Bandi bácsitól tanultam el, az ô
segítségével sajátítottam el az
alapokat. Azelôtt horgoltam,
varrtam, kézimunkáztam, de mi-
vel már gyerekkorom óta kíván-
csi voltam erre a mesterségre is,
egyszer elmentem a kultúrba és
megkerestem Bandi bácsit. Ô ad-
ta az elsô rámát a kezembe, hogy
próbálkozzam. Megpróbáltam.
Azóta is fonom, tekerem a kuko-
ricacsuhét, míg egy kosár vagy
egy doboz, netán egy kis figura ki
nem kerekedik belôle. Egy hóna-
pom ôsszel szinte csak azzal te-
lik, hogy csuhét gyûjtök, a saját
földemrôl és a környékrôl is, de
szerencsére néha már kérés nél-
kül is hozzák… 
Juliska néni csak azt fájlalja, hogy
a faluban már nem sokan foglal-

koznak ezzel a kézmûves mes-
terséggel. Az idôsek között még
vannak páran, akik ismerik, de a
fiatalok talán már azt sem tudják,
mi fán terem. A Hét Forrás
Mûvelôdési Házban ma is van ké-
zimunka szakkör, de a csuhéfo-
nás nem szerepel a gyakorolható
munkák között.
– Új fogás nincs már, valameny-
nyit ismerem és alkalmazom –
folytatja Juliska néni. Amilyen 
a forma, olyanra tudom alakítani
a tárgyakat. A ráma az alapja 
a munkámnak, amibôl van négy-
szögletes és kerek is. Amikor
megpuhul a levél egy kis víztôl,
akkor már oda hajlítom, ahova
akarom. Ha megszárad és ke-
mény lesz, fonni már nem lehet.
Két szállal dolgozom egyszerre,
az egyiket is pödröm, a másikat

is, így ni – szól a tanítás.
Juliska néni szerencsére igen nép-
szerû. A falutévében is szerepelt
már, az adás több érdeklôdôt is
hozott neki, akik azután karácso-
nyi ajándékokkal távoztak tôle.
Az általa szívesen felidézett régi
paraszti világban lábtörlôt, szaty-
rot, babákat, papucsot is készítet-
tek csuhéból, de a szalmazsák alá
se deszkákat tettek, hanem csu-
héból font alátétet, sôt, sokszor
kukoricacsuhéval fonták be a szé-
kek ülôkéjét is. 

kép és szöveg: E.Várkonyi Péter

Csuhéfonás mesterfokon
A ház egyik kis szeglete tele csuhéval, vagyis a kukorica csö-
vét körülölelô, elszáradt levelekkel, amelyeket a csuhéfonás-
hoz használnak. Szeptember közepén-végén kezdik el törni a
kukoricát, ekkor gyûjtik be a csuhét is, késôbb már nem lehet.
Gondosan kell válogatni, s jócskán be is kell az anyagból rak-
tározni, hogy a téli hidegben, a jó meleg szobában elkezdôd-
hessen a csuhéfonás. 

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

Az Országgyûlés 2000. júniusában döntött arról, hogy február 25-e
minden évben A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja legyen. A
magyar Parlamentben 2001-ben, az elsô ilyen emléknap alkalmával,
Wittner Mária, a 19 évesen '56-os felkelô, majd halálraítélt, és 13 évet
börtönben eltöltött szabadságharcos mondott felejthetetlen vádbe-
szédet – helyettünk is – az ellenünk elkövetett, évtizedes bûnökért.
A világméretû összegzés 1997-ben, néhány kiábrándult francia bal-
oldali író tollából jelent meg, s igen nagy vihart kavart. A Kommu-
nizmus fekete könyve címû mû globálisan mintegy százmillió ha-
lottra becsüli az áldozatok számát.
Százmillió halott!
Pázmándon 2011 óta van a Történelmi Emlékparkban egy, a
Zsidókô-hegyrôl hozott szikla, amely a Kommunizmus Áldozatainak
Emlékére áll ott. És évente, február 25-én néhány pázmándi áldozat
megjelenik, és fejet hajt az elhunyt, meggyötört áldozatok emléke
elôtt. Így lesz ez idén február 25-én is, amikor 18 órakor ismét tisz-
telgünk az emlékkônél. 
Egy szál virág, egy mécses, egy jobbító gondolat, egy sóhaj az el-
mentek után – bennünket erôsít.
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Miserend: Február hó – 11 óra.
Március hó – 10 óra.

Januártól megváltozott hivatali idôben, pénte-
kenként 17 és 18.30 óra között intézhetik ügyei-
ket a plébánián.
A néphagyomány szerint március régi magyar neve Böjtmás hava. Az elnevezés
arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire való-
ban márciusra esik. Ezt a hónapot Kos havának is nevezték a március 21.-ével
kezdôdô új csillagászati év elsô hónapjáról.
A nagyböjt idôszaka hamvazószerdával kezdôdik. A nagyböjt kezdô napja a la-
tin szertartásban a húsvét vasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap, hat hét hét-
köznapjai + 4 nap. Hamvazószerda - amely idén március 5.-ére esik - és nagypén-
tek szigorú böjti nap, azaz e napokon 18 és 60 éves kor között csak háromszor
szabad étkezni és csak egyszer szabad jóllakni, húst 14 éves kortól nem szabad
fogyasztani. 
Hamvazószerdán – elsôsorban a katolikus egyházban – szentelt hamuból keresz-
tet rajzolnak a hívôk homlokára, az alábbi mondatok egyikével: „Ember, emlékezz
rá, hogy porból vagy és porrá leszel”, illetve „Térjetek meg és higgyetek az evan-
géliumnak!” II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok minden keresz-
tény homlokát hamuval kenjék meg ezen a napon, ez a szokás a katolikusoknál
mindmáig fennmaradt. A templomban a mise után a pap az elôzô évi szentelt
barka hamuját megszenteli, s azzal rajzolja a keresztet a hívek homlokára. Ezt ne-
vezik hamvazásnak (latinul: impositio cinerum), ami a nagyböjt kezdetét jelzô
szertartás. A hamuval hintés ôsi jelképe a bûnbánatnak, mivel a hamu az elmú-
lásra, a halálra figyelmezteti az embert.
A néphit szerint, aki hamvazkodik, annak nem fog fájni a feje. 

Hamvazószerdán, 2014. március 5.-én a szertartás 17 órakor kezdôdik.
Nagyböjt péntekjein 17 órakor keresztutat járunk a templomban.

Lélekmorzsák: 
A saját kereszted
„Egyszer egy férfinél betelt a pohár, térdre borult a
szobájában és így imádkozott Jézushoz:
„Nem bírom tovább! A keresztem túl nehéz, Uram, el-
fáradtam! Kérlek, hadd tegyem le és kaphassak egy
másikat.”
„Rendben van gyermekem!” – válaszolta Jézus és levette róla a keresztet.
Ezután Jézus elvitte egy nagy helyiségbe a férfit, hogy választhasson egy másik
keresztet.
Hatalmas terem volt, telis-tele különbözô nagyságú keresztekkel. Volt olyan ha-
talmas is, amelynek a tetejét nem is lehetett látni.
A férfi bóklászott a sok kereszt között, mire nagy nehezen a sarokban meglátott
egy aprócska kis keresztet.
„Azt kérem, ott, ami a sarokban van!”
„Drága gyermekem, ez az a kereszt, amit éppen az elôbb adtál vissza!” – felelte
Jézus.
Legyen tanulság számunkra, hogy amikor úgy érezzük, hogy nekünk túl nehéz
és már kibírhatatlan a fájdalom, nézzünk egy kicsit körül, hogy mi folyik körülöt-
tünk. Nézzük meg, hogy mások mivel küszködnek. Ne csak a saját „keresztünk”
súlyával legyünk elfoglalva! És meglátjuk, hogy amit nehéznek hittünk, nem is
annyira nehéz...”

Egyházi hírek

Méltó módon ünnepelhették A Ma-
gyar Kultúra Napját az általános is-
kola tanulói. Teltházas koncertet
adott számukra a fennállásának
38. évébe lépett Téka együttes
Pázmándon, a Hét Forrás Mûvelô-
dési Házban. A Junior Príma
Primissima díjas tagokat is felvo-
nultató Téka együttes tagjai, Ka-
lász Máté, Sós András, Hegedûs
Luca, Tárnoki Beatrix, Havasréti
Pál és Lányi György a Kárpát-me-
dence magyar lakta területeinek
zenéit játszotta, és képzeletbeli,
hangszeres kirándulásra vitte a
Dunántúlra, az Alföldre, Gyimesre
és Moldvába a lelkesen tapsoló
közönséget. A koncert végén a
gyermekek közelebbrôl is megis-
merkedhettek a hangszerekkel, a
zenészekkel, akiktôl autogramot
is szerezhettek.

kép és szöveg: evp

Koncertélmény
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Testünk 55-78%-ban vízbôl áll.
Ha tél végi böjtre készülünk, azt
is érdemes átgondolni, hogyan,
mit, és mennyit iszunk.
A folyadékszükséglet hômér-
séklettôl és fizikai aktivitástól
függ, minimum 2.1 liter/nap nôk
esetében, és 3.1 liter férfiaknál,
2.5 dl-es adagonként fogyasztva.
A Linus Pauling Intézet kutatói
rangsorolták az italokat, listájuk
élére természetesen a víz került,
mint ami leginkább alkalmas a
folyadékszükséglet fedezésére.
Ezt követi a tea és a kávé, a fölö-
zött tej és a szójatej, a kalória-
mentesen édesített üdítôitalok, a
tápláló italok (gyümölcs- és zöld-
séglevek, teljes tej, alkohol és
sportitalok), végül, mint a legke-
vésbé alkalmas italok, az édesí-
tett, sok kalóriát tartalmazó, de
tápanyagszegény üdítôitalok kö-
vetkeznek.
A víz a legkiválóbb szomjoltó,
nélküle kiszáradunk. A dehidra-
táltság tünetei: csökkent felfogó-
képesség, lehangoltság, felborult
hôháztartás, gyenge keringés,
csökkent fizikai teljesítôképes-
ség. A vízivást is túlzásba lehet
vinni, de ez ritka, mert az egész-
séges vese rengeteg vizet képes
feldolgozni. A vízmérgezés el-
kerülhetô, ha sosem iszunk töb-
bet egy órán belül 0.8 liter víznél.
A vese naponta 180 liter folyadé-
kot szûr meg, ennek 99%-a a
tubulusokban visszaszívódik, te-
hát a tényleges vizeletünk na-
ponta 1.5-2 liter.
A teát (fekete, zöld, oolong) évez-
redek óta fogyasztjuk, mert egy-

szerre nyugtat, miközben a felfo-
góképességet élénkíti. Az ajánlott
mennyiséget, napi 2-3 csészét, ne
lépjük túl! A kávéval még óvato-

sabban kell bánni, a koffeinbôl
mindössze 400 milligramm napi
bevitel tolerálható (várandós nôk:
max. 300 mg). Egészséges felnôtt
számára napi egy kávét ártalmat-
lannak tekintenek.
A tej és a szójatej fogyasztása
körül viták dúlnak. Szomjoltásra
csak sovány tejet ajánlanak, kal-
cium és D-vitamin tartalma miatt.
Dr. Hulda Clark biofizikus azon-
ban figyelmeztet arra, hogy a 2%-
nál alacsonyabb zsírtartalmú tej
esetében a szervezet nem tudja
feldolgozni a tejben található kal-

ciumot, ô ezért a zsíros tejet
ajánlja, ami viszont már ételnek
számít.
A kalóriaszegény, édesítôszer-
rel készült italok nem jelente-
nek fölösleges kalóriabevitelt, de
édes ízük növeli a cukor iránti
vágyat.
A 100%-os gyümölcs- és zöld-
ségleveket kalóriatartalmuk mi-
att táplálékként érdemes számí-
tásba venni.
A sportitalok többsége túlságo-
san kalóriadús. Sportoláshoz
ajánlott az izotóniás ital, mely-
nek sûrûsége megegyezik vé-
rünk sûrûségével, ezért ez szívó-
dik fel a leggyorsabban, a szerve-
zetünkre gyakorolt legkevesebb
terheléssel. Házilag is elkészít-
hetjük: fele rész ásványvizet
adunk fele rész 100%-os rostos
almaléhez, és egy csipet sót.
Az alkoholtartalmú italok ak-
kor nem károsítják az egészsé-
get, ha betartjuk az ajánlott
mennyiséget: nôknek maximum
1 pohár bor, férfiaknak maxi-
mum 2 (vagy ennek megfelelô
adag alkoholos ital). Egészségre
gyakorolt jó hatását csak a vörös-

Az (is) vagy, amit megiszol

Ébredés után 1 pohár langyos
víz! – több gyógyító rendszer
is tartalmazza a tanácsot. Álta-
lános állapotunkon rengeteget
javíthatunk, ha reggel, mielôtt
bármit is ennénk, megiszunk
egy nagy pohár vizet!
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bornak és a barna sörnek bizo-
nyították.
A cukrozott üdítôitalokat
szomjoltásra sem ajánlják, sôt
ezek növelik a cukorbetegség
kockázatát is. Egy átlagos felnôtt
napi kalóriabevitelének 21%-át
teszik ki az üdítôitalok! Az üdítôi-
talok elhagyásával rengeteg fö-
lösleges kalóriától mentesülünk.
A gyógynövényteák többségét
nem ajánlatos mindennapi ital-
ként használni, hiszen ezek
gyógyszerek. Mérsékelt adagban
mindennapi fogyasztásra legfel-
jebb a kamilla, édeskömény,
borsmenta, fodormenta, rózsa-
szirom és a zsálya alkalmas. Más
gyógynövények esetén a fo-
gyasztást személyre kell szabni!
A fenti kutatás azt a bölcsessé-
get igazolja, hogy ételben-ital-
ban legjobb a természetes, ipari
feldolgozástól mentes termék.
Magyarországon még szinte
mindenhol iható a csapvíz. Hasz-
náljuk ki, hogy ilyen gazdagok
vagyunk!

Dr Szilágyi-Nagy Ildikó

Az ásványvíz palackozása
még napjainkban sem teljesen
megoldott feladat, több kutató
is figyelmeztet a mûanyag pa-
lackokból kioldódó mérgekre.
Viszont biztonságosnak tart-
ják a mûanyag palackokat új-
rahasznosításra: ekkor az
elsôdleges tartalommal együtt
már valaki más megitta a mér-
geket. Egy átlag háztartásban
– a mosogatóruha és a vágó-
deszka után – a  kancsók/kula-
csok a kórokozók legnagyobb
fészkei. Ezek tisztán tartására
tehát fokozott figyelmet for-
dítsunk, még akkor is, ha
„csak vizet ittunk” belôlük! Ha-
zánkban a házi víztisztítóval
megszûrt csapvizet tekintik a
legegészségesebbnek. Persze
akinek saját, bevizsgált kútja
vagy forrása van, az különle-
ges kincs birtokosa!

Valószínûleg csak ritkán gondo-
lunk bele, milyen szerencsések is
vagyunk, hogy vannak madara-
ink. Képzeljük csak el, milyen len-

ne a világ madarak nélkül.
Dermesztô csend, mozdulatlan
levegôégbolt, kihalt táj... Tovább
gondolva az elképzelt helyzetet,
bogarak, legyek, szúnyogok sere-
ge törne ránk, a kertben is nyü-
zsögnének a pajorok, mindenféle
férgek, pockok és egerek, s még
több gyom és dudva bújna ki a
földbôl.
Könnyû belátnunk, hogy a mada-
rak védelmével magunkat is, ker-
tünket is, azt a természetet is véd-
jük, amelynek mi is részei va-
gyunk.
A madárvédelemnek sokféle mód-
ja van, példa erre a Madárvédô
Golyókapkodó, Csukás István és
Sajdik Ferenc zseniális meséjé-
ben, de itt és most a legaktuáli-
sabb feladatról lesz szó, a mada-
rak téli etetésérôl. 
Szeszélyes az idôjárásunk, az idei
tél egyáltalán nem mondható átla-
gosnak. A csalóka meleg napok,
hetek ellenére sem szabad be-
szüntetni a madarak etetését, hi-
szen ôk is a szokott etetôhelyeket

keresik fel, és táplálék híján sokuk
elpusztul, még egyes fajták helyi
populációja is veszélybe kerülhet.
Ha már vannak etetôink, rendsze-

resen töltsük fel ôket, ha nincse-
nek, még mindig érdemes készí-
teni és kihelyezni.
A legegyszerûbb megoldások a
legjobbak, a szép kis házikó alakú
faetetôk mellett a célnak megfelel-
nek akár az oldalukon kivágott
mûanyag palackok is, amelyekbe
egyszerûen faggyúba/zsiradékba
dermesztett magvakat vagy sza-
lonnát lógathatunk fel. Gondol-
nunk kell a magvak esôtôl és hó-
tól történô megvédésére is, de
legalább ilyen fontos, hogy az
etetôhelyekhez a macskák se tud-
janak könnyen hozzáférni. Eny-
hébb idôben vízrôl is gondoskod-
junk, de mindig vigyázzunk, hogy
az eleség ne legyen sós, mert
fagyban a madarak nem tudnak
inni.
A többféle etetési mód és a külön-
bözô magvak együttes alkalmazá-
sa elônyösebb, hiszen madaraink
is sokfélék, és így széles körû le-
het a megmentett madársereg is.

Vékony Tamás

Téli madáretetés

Madaraink és a magunk
védelmében
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Kiadja: 
Pázmánd Község Önkormányzata

2476 Pázmánd, Fô utca 80.
Telefon: +36-22-238-005

Felelôs kiadó: 
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika

Szerkeszti a szerkesztôbizottság

Felelôs szerkesztô: Szabó Hédy
hirvivo@pazmand.hu

Nyomdai munkák: 
GELBERT ECO Print Kft.

1037 Budapest, Királylaki út 46.

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

a Polgármesteri Hivatal udvarán
elhelyezett postaládába várjuk.

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

Múlt havi számunkban írtunk
Cintiáról, arról a beteg kislányról,
akinek a gyógykezeléséhez kért
segítséget a család és a kápol-
násnyéki lelkész úr is. Nos,
örömmel jelenthetjük, hogy so-
kan – köztük igen szép számmal
pázmándiak is – vettek részt azo-
kon a miséken, ahol a kislány
gyógyulásáért imádkoztak és ne-
ki adományozták az összegyûlt
perselypénzt. 
„Nagy örömünkre szolgált, hogy
ennyi pázmándi lakos jött el a

szentmisékre, és hozzájárultak
ahhoz, hogy Cinti és családja az
ôket ért nagy bajban segítséget
kaphatott. Köszönjük azoknak is,
akik névtelenül kerestek meg
minket, és juttatták el támogatá-
sukat. Cinti folyamatosan kapja
a sugárkezeléseket és a kemote-
rápiát, amely nagyon megviseli
szervezetét, de bizakodó, és tud-
ja, ha ez a rossz álom véget ér, ô
is önfeledten boldog gyerek lehet
újra” – írja a szerkesz-
tôségünkbe eljuttatott köszönô
levelében Sziládi Krisztina,
Cintia nagynénje.

Köszönet

Akciók 
a Hegyaljában

Mozgalmasan indul a március a
Hegyalja vendéglôben. Hatodi-
kán torkos csütörtök lesz, ami-
kor 14 és 20 óra között minden
étel fél áron fogyasztható, 8-án
szombaton pedig nônapi buli,

ahová minden hölgyet meglepe-
téssel várnak. A 2800 Ft-os
belépôért egész este korlátlanul
fogyaszthatunk a svédasztalról,
és jó zenére táncolhatunk, amit
Zsohár Nusi szolgáltat 8 órától
kifulladásig. Asztalt foglalni 
a 06 70 534 0421-es és/vagy 
a 06 70 389 1266-os telefon-
számon lehet.

Helyesbítés

Múlt havi számunkban a „Fontos
tudnivalók” címû szolgáltatási blokk-
ban tévesen azt írtuk, hogy kedden
is van gyermekorvosi rendelés. A
rendelési idô helyesen hétfôn és
pénteken 10.30-tól 12 óráig, szer-
dán 11-tôl 12 óráig és csütörtökön
12-tôl 13 óráig tart Pázmándon. A hi-
báért elnézést kérünk!

Fontos tudnivalók

Háziorvosi rendelés:
Hétfô: 13-16 óráig
Szerda: 14-17 óráig
Péntek: 9-12 óráig
Kedd, csütörtök: 9-10 óráig 
(sürgôs esetek ellátása)
Telefon: 06 22 463 093
Mobil: 06 30 690 2613

Gyermekorvos: 
Hétfô, péntek: 10.30-12 óráig
Szerda: 11-12 óráig
Csütörtök: 12-13 óráig
Tanácsadás:
Szerda: 10-11 óráig
Mobil: 30 421 1782

Fogorvos:
Kedd: 13-18 óráig
Péntek: 10-15 óráig
(páratlan héten)
Péntek: 13-18 óráig
(páros héten)
Telefon: 22 238 004/207
Mobil: 30 230 8981

Orvosi ügyelet:
Velencei  Szakorvosi Rendelô
Velence, Balatoni út 65
Hétköznap: 17-07 óráig
Munkaszüneti nap: 0-24 óráig
Telefon: 22 311 104

Gyógyszertár:
Hétfô: 11-16 óráig
Kedd: 9-13 óráig
Szerda: 10.30-16 óráig
Csütörtök: 9-13 óráig
Péntek: 9-12 óráig
Telefon: 22 463 039

Polgármesteri Hivatal:
Hétfô: 8-12-ig, 13-17-ig
Szerda: 8-12-ig, 13-15-ig
Péntek: 8-12 óráig

Pázmándi
h í r v i v ô


