
Tavaszi szél…

A húsvéti ünnepek elôtt ugyebár elen-
gedhetetlen a nagytakarítás. Kell
azért is, hogy kisöpörjük végre a telet,
a hideget, a rosszkedvet, felfrissítsük,
tavaszi ruhába öltöztessük a lakást
is, legyenek hófehérek a tavaszi szél-
ben meglebbenô függönyök, kerüljön
az ablakba friss virág. Ha szeren-
csénk van, és szép napot fogunk ki a
húsvéti nagytakarításra, szellôztes-
sünk sokat, és ne csak a lakást, de az
ágynemûket, takarókat, bútorhuzato-
kat, díszpárnákat is. Az ablaktisztítás
is elengedhetetlen, s ha környezettu-
datosak akarunk lenni, kövessük
nagyanyáink példáját, és a drága
vegyszerek helyett használjunk ece-
tet, az üveg csillogni fog. Az ecetes víz
szônyegtisztításra is kiválóan alkal-
mas, nem csupán eltünteti a koszt, de
felfrissíti a szônyeg színeit is.
Tavaszi nagytakarításra szerveze-
tünknek is szüksége van: testünk is,
lelkünk is várja a törôdést, megúju-
lást. Érdemes tavasz elején, a nagy-
böjti idôszakban nekifogni a tisztító-
kúrának, amikor szervezetünk is só-
várog a felfrissülés után. Ezért is
írunk ebben a számban a húshagyó
étrendekrôl, van még négy hetünk
kísérletezni, de ha mégsem jönne
be, az sem baj, böjt után jöhet a fi-
nom sonka…

Vészhelyzet-
ben okosan

4–5. oldal

Húshagyó
étrendek

7. oldal

Mestersége
seprûfonó

11. oldal
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Tartalmas és színvonalas programmal, szép elôadással színesítették óvodásaink
és iskolásaink az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc évforduló-
jának ünnepi megemlékezését. A község hivatalos ünnepségére a Hét Forrás
Mûvelôdési Házban, majd a Kopjafánál került sor. A 10 órától kezdôdô ese-
ményre sokan érkeztek. Az óvoda nagycsoportosai és az iskola ötödik osztályos
tanulói izgatottan várták színpadra lépésük pillanatát. Minden okuk megvolt az
izgalomra, hiszen csodaszép jelmezeikben, lelkes elôadásukkal igazán emelke-
dett hangulatban idézték meg a 48-as hôsöket és történetüket. Minden, a terem-
ben jelen lévô felnôttnek és gyermeknek együtt dobbant a szíve, hisz ahol
Petôfi, Kossuth és a többiek életre kelnek, ott nem is lehet másként érezni… A
közönség vastapssal jutalmazta az elôadásokat. Dr. Virányiné dr. Reichenbach
Mónia polgármester ünnepi beszéde végén köszönetet mondott a
résztvevôknek, a szereplôknek, a felkészítôknek és minden közremûködônek,
segítônek, akik hozzájárultak a felemelô szombat délelôtt létrejöttéhez. A Szó-
zat utolsó taktusait követôen az ünneplôk közösen vonultak át a Kopjafához,
ahol a képviselôtestület jelenlévô tagjai és a 2014-es „márciusi ifjak” koszorúz-
tak, híven Kossuth, Széchenyi, Deák, Batthyány és a többi hôs emlékéhez.

Márciusi ifjak

Pázmándi
h í r v i v ô
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Gyönyörû tavaszt kívánok minden
kedves Lakosunknak!

Március hónapban immár egy éves
Pázmánd új képviselôtestülete, de a
dolgos hétköznapok forgatagában
csak egy pillanatra idôztünk el az idô
múlásán. A születésnap nem is olyan
fontos azok számára, akik életük min-
den percét megélik. Ha nem a környe-
zetünk befolyásolja életünket, gondola-
tainkat, vágyainkat, hanem mi magunk
alakítjuk azokat, boldogok leszünk, ha
nem is annyira, mint Bhután népe, de
az elsô lépéseket már megtettük saját
magunkért, közösségünkért. Települé-
sünk eredményeinek alkotójává válunk
és élvezôjévé. A morgás, hadakozás
szürke emberei helyett az ünnep mo-
solygós arcai leszünk nap, mint nap. 
Hallottak már Bhutánról? Ez a Földünk
egyik legelzártabb országa, de a legbol-
dogabb emberek hazája is egyben. Míg
a világ nagyhatalmai a GDP válságán
keseregnek, addig a bhutániak felfe-
dezték a Bruttó Nemzeti Boldogság
(Gross National Happiness) koncepció-
ját.  Lényege, hogy a fejlôdés nem az
anyagiakban, a termelésben és a fo-
gyasztásban, azaz a GDP-ben mérhetô,
hanem az emberek boldogságában, jó
közérzetében.  Az életszínvonal emelé-
se pedig a fenntarthatóság jegyében ki-
zárólag csak a természeti és kulturális
környezet, a hagyományosan kialakult
közösségek megóvása mellett képzel-
hetô el. Ezt az alternatív mérési rend-
szert és az alapjául szolgáló értékren-

det napjainkban már az ENSZ és szá-
mos szervezet, nemzeti kormány
követendônek tartja. Miért? Erre jó vá-
laszt ad Eric Weiner A boldog zarándok
címû könyvének azon részlete, ahol a
GDP-rôl ír: „Az egész olyan, mintha szá-
mon tartanánk ugyan a kalóriabevite-
lünket, de csöppet sem törôdnénk az-
zal, miféle forrásból szerezzük be. Tel-
jes kiôrlésû gabona, disznózsír vagy
éppen patkányméreg: egyre megy. A
kalória az kalória. A GDP nem tartja szá-
mon a költészetünk szépségét, a há-
zasságaink erôsségét vagy nyilvános
vitáink színvonalát. A GDP mindent
mér, kivéve azt, amiért érdemes élni.”
De térjünk vissza kis falunkba, Páz-
mándra. 2014 tavasza nagy változáso-
kat hozott. Az elkövetkezendô hóna-
pok dinamikusabb fejlôdésébôl a teljes
település, annak minden lakosa kiveszi
majd a részét. Pályázataink, gazdasági
stabilitásunk és a költségvetésünkben
is szereplô több tízmilliós fejlesztése-
ink az Önök eddigi munkájának meg-
érdemelt köszönete. Aktív képviselô-
társaimmal a feladatokat egymás közt
megosztva, hivatalszervezetünk segít-
ségével Pázmánd életében eddig nem
tapasztalt fejlôdést kívánunk elérni
együtt, közösen Önökkel. Az említett
tervek mellett már elbírálás alatt lévô
pályázatainkról is beszámolhatunk,
amelyekhez stabil alapot eddigi pályá-
zataink sikeres megvalósítása és azok
elszámolása ad. Nem drága pályázatíró
cégekkel készítjük elô a munkát, ha-
nem hivatalunkat képeztük ki minder-
re. A megvalósításban is jelesre vizs-
gáztunk, amelyet az elôzô évek pályá-
zatainak eredményes kivitelezése és
lezárása bizonyít. Köszönjük azoknak,
akik mindezt segítették.
Az óvodai konyhánk, a 2013. évi több
milliós teljes eszközfelújítását követô-
en, 2014 elsô pályázataként, konyhai
kapacitásbôvítés keretében, 20 millió
Ft értékben bôvülhet. Újabb lehetôség
a nem adósságkonszolidált önkor-
mányzatoknak nyújtott kormányzati
támogatás. Köszönöm Tóth László,
Sárkány Zoltán és Radványi Gábor
képviselôtársaim munkáját, hiszen
ezek a célok csak az ô napi szintû tár-

gyalásaik, egyeztetéseik, és a rendel-
kezésre álló rövid idô miatt sokszor
azonnali döntési készségük révén 
valósulhatnak meg. Ha a beadott
44.000.000 forintnyi beruházás teljes
összegét sikerül elnyernünk, úgy az
Önök igényeinek felmérését követôen
az alábbi célokat tûztük ki: útfelújítá-
sok, járdaépítési program, az egész-
ségház felújítása, a településrendezési
terv felülvizsgálatának befejezése és a
Hét Forrás Mûvelôdési Ház színházter-
mének felújítása.
Az útépítés a Vadász utca, Kertalja ut-
ca, Diófa utca, Mezô utca, Bem József
utca és az Alkotmány utca mart aszfal-
tos út felületzárását jelenti a kátyúzá-
sokat követôen. Összesen 9875 négy-
zetméter, kb. 2470 folyóméter felüle-
tet érint majd a kátyúzás, a mart asz-
falt felület zárása. A pályázott össze-
get egészíti ki az a 8 millió forintos, a
költségvetésben már elkülönített ösz-
szeg, amelyet eleve a jó gazdálkodá-
sunk eredményeként erre a célra szán-
tunk. A testület részérôl ezen munká-
latokat szakmailag Radványi Gábor
képviselô koordinálja, felügyeli. Az
elôkészítô munkák, egyeztetések már
javában tartanak.  
Az egészségház felújítása, energetikai
korszerûsítése, nyílászárócseréje, tetô-
cseréje, homlokzatszigetelése a máso-
dik célterületünk. Ennek a Béke utcai,
igen elhanyagolt ingatlannak a teteje,
ahogy Hollósi Attila képviselôtársam
mondta, „olyan, mint a szita”, így ezt
szeretnénk rendbetenni.
A 2013-ban elkészített helyzetértékelé-
sét kívánjuk folytatni a teljes település-
rendezési tervnek a befejezéseként,
majd 5 millió forint értékben. Ezt a
munkát Tóth László segítette eddig is
tevékenyen. Lehet nagy szavakat hir-
detni, és lebegtetni a 2014-2020-as
uniós tervezési idôszak lehetôségeit,
de ha nem teremtjük meg a feltétele-
ket, akkor egy pázmándi magánsze-
mély, cég és szervezet sem adhatja be
pályázatát. Ilyen elvárt elem, feltétel a
településrendezési terv teljes felülvizs-
gálata, és az új uniós elôírások szerinti
elkészítése. Ezt mi felelôsen már tavaly
elkezdtünk, és reményeink szerint

Polgármesteri beszámoló
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lehetôségünk lesz be is fejezni.
Negyedik célként a Hét Forrás Mû-
velôdési Ház színháztermének, kiszol-
gáló helyiségeinek felújítását, energeti-
kai korszerûsítését jelöltük meg. Épü-
letgépészet, tetôcsere, nyílászárócsere,
illetve szigetelés, homlokzatvakolás.
Ez az épület ad otthont jelenleg – sport-
csarnok hiányában – a tornaóráknak is.
Teljes funkcióváltást tervezünk, kiegé-
szítve egy modern piaccal, vásártérrel,
ahol otthonra lelhetnek végre ôster-
melôink, kistermelôink. Sárkány Zoltán
képviselô úr, mint helyi érdekeltségû
gazda, részese e munkának.
2013-ban a fenti fejlesztések nagy ré-
szét önerôbôl már elkezdtük, amellett,
hogy önerôbôl értük el azt is, hogy
nem lettünk adósság-konszolidáltak. A
most megpályázott kormányzati támo-
gatással a már elkezdett, de további
forrásokat igénylô fejlesztéseinket si-
kerülhet befejeznünk. Mindegyik támo-
gatási cél vonatkozásában rendelke-
zünk árajánlatokkal, tervezési doku-
mentációkkal. A támogatás elnyerése
esetén azonnal megkezdhetôk a beru-
házások, illetve a rendezési terv teljes
körû felülvizsgálata. Nagy munka már
a fent felsorolt célok megvalósítása is,
de a legnagyobb, több éves elôkészítés
után megvalósítás elôtt álló beruházási
tervünkrôl még nem is szóltunk… 
A kormányzat ezen konkrét pályázati
célok támogatása mellett egyszeri,
több tízmilliós szabadon felhasznál-
ható összeggel jutalmaz minket, aki-
ket nem kellett adósság-konszolidálni.
Ezt követôen pedig, további három
éven át, 2015-16-17-ben szintén milli-
ókkal járul majd hozzá költségveté-
sünkhöz. Ezt együtt értük el. Ezek a
milliók a kormányzat megbecsülését
tükrözik településünk lakosainak, akik
kivették részüket a nehéz napok küz-
delmében és segítették munkánkat.
Szükségünk van Önökre, a támogatá-
sukra és a közös célok érdekében 
a közös munkára most is, amikor a
fejlôdés útján, a közös jövôt kell meg-
álmodnunk és megvalósítanunk kö-
zösségünk minden tagja javára.
Csodálatos, szorgos tavaszi napokat
kívánok mindannyiunknak!
Polgármesterük:

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika 

A legutóbbi, 2010-es országgyû-
lési választásokhoz képest – az
új választási törvény alapján –
2014. április 6-án kisebb Ország-
gyûlést választunk, s másként is,
mint korábban. Az eddig szoká-
sos két forduló helyett egy fordu-
lóban választjuk meg az össze-
sen 199 országgyûlési képvise-
lôt, 106-ot egyéni választó-
kerületekbôl, 93-at országos lis-
táról. 2014-ben már a magyaror-
szági lakcímmel nem rendelkezô
választópolgárok is szavazhat-
nak levélben, egy elôzetes re-
gisztrációt követôen. Ezeknek a

magyar állampolgároknak márci-
us 22-éig kell a Nemzeti Válasz-
tási Irodánál felvételüket kérniük
a központi névjegyzékbe.
A magyarországi lakhellyel ren-
delkezô választópolgárok az or-
szággyûlési választáson két sza-
vazattal rendelkeznek. Az egyi-
ket arra adhatják le, akit az egyé-
ni választókerületükbôl kívánnak
képviselônek megválasztani, a
másikkal egy másik választási
íven arról dönthetnek, melyik
pártot támogatják az országos
pártlistáról.
A 2014-es parlamenti választás
egyik újdonsága, hogy a törvény
értelmében minden választópol-
gár jogosult korlátozni a róla
nyilvántartott adatok kiadását a
személyes adataival való önren-
delkezési jogának érvényesítése
keretében. A fogyatékkal élôket
segítség illeti meg, Braille írással
készült értesítô és szavazósab-
lon, valamint akadálymentesített

szavazóhelyiség. 
Pázmándon 2 szavazókörben fo-
gunk szavazni, mindkettô a Hét
Forrás Mûvelôdési Ház területén
lesz berendezve, az ajtókon pe-
dig részletesen feltüntetik majd a
szavazókörök határait. Átjelent-
kezéssel történô szavazáshoz
kérelmet kell benyújtani 2014.
április 4-én 16 óráig. A kérelmet
az a lakcíme szerinti szavazóköri
névjegyzékben szereplô válasz-
tópolgár nyújthatja be, aki a sza-
vazás napján Magyarországon,
de lakcímétôl eltérô szavazókör
területén tartózkodik. Fontos vál-
tozás a korábbi szabályokhoz ké-
pest, hogy az átjelentkezéssel
szavazó választópolgár a lakcí-
me szerinti jelöltre fog szavazni!
A beteg, mozgásában korlátozott
szavazópolgár mozgóurna iránti
kérelmet nyújthat be. A mozgó-
urnát április 4-én, pénteken 16
óráig a helyi választási irodától
lehet igényelni, de persze az is
szavazhat, aki a választás napján
lesz beteg, 6-án, vasárnap 15
óráig attól a szavazatszámláló bi-
zottságtól lehet kérni a mozgóur-
nát, ahol a választópolgár a név-
jegyzékben szerepel. A kérelme-
ket meghatalmazott útján is be
lehet adni a lakhely szerinti vá-
lasztási irodához, és használhat-
juk az internetet is az ügyfélka-
pun keresztül.
A szavazás április 6-án reggel 6
órától este 19 óráig tart. Szavaz-
ni az íveken két egymást metszô
vonallal, tehát X-el vagy egy + jel
behúzásával lehet érvényesen,
majd a szavazólapokat a boríték-
ba helyezve kell az urnába dobni.
Elôzetes eredmény már a válasz-
tás éjszakáján várható, de a vá-
lasztások jogi eredménye késôbb
születik meg, az egyéni választó-
kerületek gyôzteseit legkésôbb
április 12-én, a választás orszá-
gos eredményét pedig április 25-
én hozzák nyilvánosságra.

Országgyûlési
képviselôválasztás 2014
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A falu határában néhány hete be-
következett tragikus baleset kap-
csán bizonyára sokunkban felme-
rült a kérdés: vajon tudtunk volna
segíteni, ha éppen mi vagyunk
ott? Kétezer lelkes kis falunkban
hányan mernék bevállalni az újra-
élesztést, hányan tudják, hogy
vészhelyzet esetén mit kell tenni?
Nos, akiknek úgynevezett „okos-
telefonjuk” van, azok egy lépéssel
közelebb lehetnek ahhoz, hogy
baj esetén segíteni tudjanak. Van
ugyanis néhány olyan (ingyenes)
alkalmazás, amely megtanít a
teendôkre. Persze javasolnánk,
hogy ne csak a baj bekövetkezte-
kor, hanem mindjárt a letöltés
után alaposan tanulmányozzuk át
ezeket a programocskákat, mert
amikor beüt a tragédia, már nem
jut elég idô arra, hogy a te-
endôkkel ismerkedjünk…

1. alkalmazás: Elsôsegély 

Az egyik – IOS-en és Androidon
egyaránt elérhetô – nagyszerû al-
kalmazás (idegen szóval appliká-
ció, röviden app) az „Elsôsegély”
nevet kapta, és a webbeteg.hu
egészségportál fejlesztette ki az

Országos Mentôszolgálattal kö-
zösen. A kígyómarástól a közle-
kedési baleseten keresztül az
áramütésig sok kritikus helyzetre
ad választ, sôt abban is segít,
hogy felismerjük: az adott pilla-
natban szívinfarktussal, agyvér-
zéssel (stroke), mérgezéssel. al-
lergiás reakcióval vagy más bajjal
állunk-e szemben.  
Ha nagyjából behatároltuk a hely-
zetet, akkor kérdések segítenek a
helyes ellátásban, s aszerint hala-
dunk tovább, hogy az egyszerû
kérdésekre igen vagy nem választ
adtunk. Például fejvérzés esetén
az elsô kérdés: „A sérült eszméle-
tén van?” Ha nincs, akkor meg
kell vizsgálni, hogy fennáll-e ko-
ponyatörés lehetôsége, s ehhez
kapunk egy tünetsort azzal a kér-
déssel, hogy ezek valamelyikét
észleljük-e a betegen. (Szem kö-
rüli vérömleny, deformitás a ko-
ponyacsontokon, fül-, orr- vagy
szájvérzés stb.). Ha igen, akkor –
amellett, hogy mentôt hívunk – a
nyaki gerinc védelme mellett ol-
dalra kell fordítani a beteget,
hogy szabad legyen a légút. Ezt a
mûveletsort részletesen leírja az
app, ahogy még sok más segít-

ségnyújtási módszert is. Megta-
nulhatjuk – egyebek között – az
újraélesztést, külön abban az
esetben, ha van a közelben defib-
rillátor, és külön abban, ha nincs.
Nem véletlen, hogy mindez egy
okostelefon okos alkalmazása,
ugyanis az elôbbi kérdésre akár
maga is válaszol, a telefonon –
amely a benne lévô GPS segítsé-
gével tudja, hogy mi most épp
hol vagyunk – rákereshetünk,
hogy hol van a legközelebbi
defibrillátor, van-e esély arra,
hogy oda elszalajtsunk valakit.

Vészhelyzetben okosan

2014. március 22-én (szombaton) Pázmándon, a
Hét Forrás Mûvelôdési Házban VÉRADÓ NAPOT
szervezünk a Vöröskereszttel közösen. A véradást
Dr. Bakonyi István háziorvos emlékének ajánljuk, s
reméljük, hogy minél többen részt vesznek majd
és ezáltal mind többen kapnak egy esélyt a gyógy-
uláshoz. A véradás délután lesz, 15 órától 17 órá-
ig tart majd. Kérjük a segíteni vágyókat, akik vál-
lalkoznak a véradásra, hogy hozzák magukkal sze-
mélyi igazolványukat, lakcím- és TAJ kártyájukat.
Minden rászoruló nevében köszöntjük az önkén-
tes véradókat!

Pázmánd Sajtó

Véradónap Pázmándon!
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2. alkalmazás: Ambulance

Ha mindent megtanultunk az
elsôsegélynyújtásról, akkor sem
árt letöltenünk telefonunkra az
Ambulance alkalmazást, amely 
a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat életmentô szoftvere. Az
Ambulance elsôsorban azt híva-
tott segíteni, hogy mentôhívás
elôtt ne essünk pánikba, átgon-
doljuk a teendôket, és egyrészt
elvégezzük a legfontosabb élet-
mentô beavatkozásokat, más-
részt úgy tájékoztassuk a diszpé-
cserközpontban ülô munkatársat,
hogy ô valóban minden informá-
ció birtokában legyen, s ezek
mérlegelésével döntsön a szüksé-
ges felszereltségû rohamkocsiról
vagy éppen mentôhelikopterrôl.
Ez az alkalmazás is segít az újra-
élesztés alapvetô tudnivalóinak
elsajátításában, de elmagyarázza
azt is, hogy közlekedési baleset
esetén mit tehetünk annak érde-
kében, hogy több sérült ne le-
gyen, magunkat vagy éppen a
közlekedés egyéb résztvevôit ne
hozzuk veszélyes helyzetbe.

3. alkalmazás: Vész

De mi az, hogy veszélyes helyzet?
Hogyan kerülhetjük el a bajt, még
mielôtt bekövetkezne, vagy ho-
gyan értesülhetünk arról, hogy
valahol – netán a közelünkben –
bekövetkezett? 
Ebben segít a Katasztrófavédelem
„Vész” nevû alkalmazása, amely
szintén ingyenesen letölthetô a te-
lefonunkra, és beállítható rajta,
hogy automatikus riasztásokat
kapjunk akár a viharos szél köze-
ledtérôl, akár arról, hogy mondjuk
az M7-es autópályán a pázmándi
lehajtó közelében három autó csú-
szott egymásba. Az események
mellett színkód is van: a piros érte-
lemszerûen a riasztás jele, a sárga
óvatosságra inti azt, aki arra jár, a
kék viszont bíztató információ:
„Száraz utak, jó látási viszonyok,
csapadékmentes az idô.” 
Ha egyenként nézzük az esemé-
nyeket, akkor a cím melletti kis

ikonnal egy nagyítható/kicsinyít-
hetô térképet hívhatunk elô, így azt
is megtekinthetjük, hogy hol a baj.
Az is csak rajtunk múlik, hogy
mely területekrôl akarunk jelzést
kapni, nyilván célszerû a saját po-
zíciónkhoz közelit kiválasztani,
azt pedig, hogy hol vagyunk ép-
pen, egy okostelefon megint csak
magától tudja.

4. alkalmazás: Vészhelyzet
esetén (ICE)

Végezetül nem árt, ha gondolunk
arra is, hogy velünk is történhet
baj, ilyenkor hasznos, ha a telefo-
nunkban benne van, hogy kit kell

hívni, esetleg ki az orvosunk, mi a
telefonszáma, melyik kórházat pre-
feráljuk, mi a vércsoportunk, mi-
lyen gyógyszert szedünk, mire va-
gyunk allergiásak, milyen egész-
ségügyi problémákkal küzdünk.
Ezeket az adatokat nemzetközi rö-
vidítéssel ICE-nak nevezik ((In Case
of Emergency – azaz vészhelyzet
esetén) és mára már – fôleg nyuga-
ton – annyira elterjedt, hogy ha vé-
letlenül a határon túl érne bennün-
ket baleset, a mentôorvos ott is
nagy eséllyel rákeres ezekre az
adatokra a zsebünkben lévô tele-
fonban, és némelyik adat bizony
életmentô lehet.

V. J.

Életmentô tanfolyamok
mindnyájunkért
A nemrégiben a falunk határában bekövetkezett tragikus baleset során
az újraélesztésben óriási szerepet játszott Dr. Sirák András telefonos
segítségnyújtása, a doktor úr instrukcióival sikerült a balesetet szenve-
dett beteget a mentôk kiérkezéséig szakszerûen ellátni. Sirák doktor úr
felhívta a figyelmet, hogy évente 10-15 ember életét mentheti meg az,
ha a közelben van olyan személy, aki tudja mit kell tenni egy baleset
vagy komolyabb rosszullét esetén. Az önkormányzat megszívlelve a fi-
gyelmeztetést, késlekedés nélkül hozzáfogott az életmentô ismeret-
átadások megszervezéséhez, Sirák doktor úr pedig azonnal elvállalta 
a felkészítéseket.
A cél az, Pázmándon hogy minden utcában legyen legalább két olyan
személy, aki rendelkezik azokkal a nélkülözhetetlen tudnivalókkal, ame-
lyek az ilyen helyzetekben szükségesek, s amiknek a birtokában minden
megtehetô a betegért a mentôk megérkezéséig. Kétszer 20 fô vesz majd
részt a felkészítéseken, elsôsorban az olyan civil szervezetek tagjai, akik
amúgy is komoly szerepet vállalnak a biztonságunk fenntartásában (pol-
gárôrök, önkéntes tûzoltók) és természetesen az utcabizalmik, akikre
szintén mindig számíthatunk.
Örömmel mondható el, hogy
mindazok, akiket az önkor-
mányzat felkért, hogy vegyenek
részt ebben a kezdeményezés-
ben, kivétel nélkül vállalták a
feladatot. A Pázmándi hírvivô
természetesen minden, a felké-
szítéssel kapcsolatos lépésrôl
tájékoztatja majd az olvasókat,
és amint rendelkezésre áll, kö-
zöljük az életmentésben segít-
séget nyújtani tudók névsorát,
elérhetôségét is.
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Legyen mindenkinek igazi, 
pázmándi Húsvétja!
Egy nagyon szép és kedves felhívást juttatott el
szerkesztôségünkbe a Pázmándi Civil Kerekasztal
(PÁCIKA) nevében Nyárai István, azzal a céllal, hogy
a településünkön élôk közül mind többen megis-
merhessék az egyik legnevezetesebb pázmándi
népszokást, a húsvéti sibálást. Mert mi más is lehet-
ne hatásosabb közösségformáló erô, mint a hagyo-
mányaink ismerete, tisztelete és közös gyakorlása? 
Nagyon köszönjük tehát mind az új, mind pedig a
régebbi pázmándi lakosok nevében a kezdeménye-
zést, amely felhívja azokat falubelieket, akik még

nem ismerik, vagy csak hírbôl ismerik a
pázmándi sibálást, de szeretnék  „testközel-

bôl”, otthon megélni ezt, és ezért nem saj-
nálnak néhány piros tojást és egy kis itó-

kát sem a köszöntôktôl, hogy tegyenek
ki jelzésül egy jól látható, papírból ké-
szült PIROS TOJÁST a kapujukra, kerí-
tésükre! (Hogy ezt megkönnyítsük, s
az újság nevében is csatlakozzunk a
kezdeményezéshez, íme, itt ez a pi-
ros tojás, csak ki kell vágni és kira-
gasztani!)
A PÁCIKA gyben felhívja a
pázmándi fiúkat, fiatalembereket,
kisfiús apukákat is, hogy ha piros
papírtojást látnak egy kapun, az
azt jelenti: várjuk a SIBÁLÓKAT!
Menjenek be, és sibálják meg a
háziakat, kulturáltan, pázmándi-
asan, természetesen hagyomá-
nyos vesszô sibával!
Ha valakinek kérdése van, vagy sem-

miképpen nem szeretne kimaradni, a
szervezôk szívesen segítenek:

Nyárai István 06-30/700-9326
nyaraistvan@gmail.com

Lôrincz László 06-20/247-4150
lorinczlaci@freemail.hu

Kerkuska Zoltán 06-20/957-8540
csirizelly@gmail.com

Mindenkinek kellemes Húsvéti ünnepeket kíván 
a Pázmándi Civil Kerekasztal („PÁCIKA”)

�
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Vegán, azaz szigorú vegetáriánus az
az ember, aki semmilyen húst és álla-
ti terméket (tejterméket, tojást, mé-
zet) nem fogyaszt. Lakto-vege-
táriánus az, aki húst nem, de tejter-
mékeket eszik, ovo-vegetáriánus,
aki húst nem, de tojást fogyaszt, és
lakto-ovo vegetáriánus az, aki húst
nem, de tejterméket és tojást is fo-
gyaszt. A makrobiotikus nem eszik
semmilyen állati terméket, és étrendje
többnyire gabonákból és csíráztatott
hüvelyesekbôl áll. A nyersétel-evôk
csak növényi táplálékot fogyasztanak,
azt is hôkezelés nélkül. A fél-vegetá-
riánus (szemi-vegetáriánus) étrend-
ben fogyasztanak halat, egyesek még
szárnyasokat is.
Sokan félnek, hogyha nem esznek
húst, hiánybetegségeket okoznak
maguknak. Leginkább a fehérje és a
vas miatt aggódnak, pedig igazán
nem szükséges. Világszerte végez-
nek átfogó vizsgálatokat, amelyek
összehasonlítják a vegetáriánus ét-
renden élôk és a húsfogyasztók
egészségét, és többnyire a vegetáriá-
nusok javára billen a mérleg. Legin-
kább a zsírsavakra és a B-vitaminok-
ra kell odafigyelni, ha hús nélkül
élünk. A fehérjét hüvelyesekbôl,
tejtermékekbôl, tojásból, a vasat vas-
tartalmú zöldségekbôl magunkhoz
vehetjük. Ám a legtöbb kezdô húsha-
gyó óriásit hibázik, amikor nem vesz
magához elegendô mennyiségû zsírt!
Az elégtelen zsírbevitel felelôs azért
is, hogy sokan éhesnek érzik magu-
kat, ha nem esznek húst. Sokféle ola-
jat és zsiradékot vegyünk magunk-
hoz, például vajat, hidegen sajtolt
napraforgó étolajat, olivaolajat, len-
magolajat, tökmagolajat, szezámola-
jat, kókuszolajat, stb. Ha vegán ét-
rendet tartunk, érdemes omega-3
zsírsavat szedni kapszulában. 
A B-vitaminokat tejtermékekbôl, to-
jásból vesszük magunkhoz, így, ha a
szigorú vegán irányzatot választjuk,
érdemes táplálék-kiegészítôként vi-

taminkészítményt vagy sörélesztôt
szedni. A magam részérôl a lakto-
ovo vegetarianizmus híve vagyok,
mert a tejtermékek és a tojás bôven
felér a hússal. Évezredek óta embe-
rek milliói éltek ezen az étrenden: a
hindu vallásúak, a buddhistáknak pe-
dig egy része több ezer éve él hús
nélkül. Közülük több népcsoportban

ismeretlenek a mi civilizációs beteg-
ségeink, sokat emlegetik például a
hunzákat, akiknek húshagyó étrend-
je rengeteg csíráztatott hüvelyest és
sárgabarackot tartalmaz.
A tojás külön figyelmet érdemel. So-
kan kerülik, pedig már a 80-as évek
kutatásai világossá tették, hogy a to-
jás nincs hatással a vér koleszterin-
szintjére, viszont értékes fehérjefor-
rás, sárgája D-vitamint tartalmaz. 
Dr. Légrády Péter, a legendás, korát
megelôzô magyar belgyógyász azt
tartotta, akár heti 15 tojást is elfo-
gyaszthatunk.
Elôfordul, hogy a kezdô vegetáriánu-
sok úgy érzik, sokszor éhesek ma-
radnak. Ha észben tartjuk, hogy hús-
hagyóként is magunkhoz vegyünk
minden szükséges tápanyagfélét,
biztosan nem fog gyötörni bennün-
ket az éhség. Ne várjuk el magunk-
tól, hogy két megpörkölôdött papri-
kadarabbal jóllakjunk! A húshagyó
étrend nem önsanyargató fogyókúra,
egyszerûen csak sokféle ételt
eszünk, hús nélkül.

Dr. Szilágyi-Nagy Ildikó

Húshagyó étrendek
Böjt idején hasznos áttekinteni, mit is esznek azok, akik soha
nem fogyasztanak húst.  Az alábbiakban röviden a vegetaria-
nizmusról, azaz a húsmentes étrendrôl lesz szó.

Húsevés és élelmiszerválság

A Földet sújtó élelmiszerválságból,
mi, Európa közepén, kivételes termé-
szeti adottságok között, még nem so-
kat érzékelünk. Talán nem is vesszük
észre, hogy luxusban élünk, van ker-
tünk, ahol valódi élelmiszert állítha-
tunk elô. Az emberek többsége azon-
ban „gazdaságos”, ipari élelmiszere-
ken tengôdik, amelyekhez egyre drá-
gábban jut hozzá. Már jó ideje világossá vált: ha az emberiség ilyen ütem-
ben használja el a Föld erôforrásait, akkor megsemmisül. Az élelmezést
vizsgáló szakemberek felhívják a figyelmet: az emberiség a történelem fo-
lyamán soha nem termelt és fogyasztott ilyen nagy mennyiségû húst, mint
napjainkban. Az ipari hústermelés és a mértéktelen húsfogyasztás végsô
soron ökológiai katasztrófához vezet. Ennek megelôzését az egyén azzal
tudja segíteni, ha változatos étrendre tér át, azaz felhagy az egyoldalú 
ragadozó életmóddal, és több növényi táplálékot fogyaszt. Ha pedig még-
is eszik húst, azt saját, szeretettel gondozott állatai révén teszi, hálával
gondolva az állatra, amiért táplálékot szolgáltatott. Ajánlom A jövô farmja
címû filmet, amelyben egy fenntarthatóbb élelmiszer termelésrôl hall-
hatunk, és amely magyar nyelven is elérhetô a You Tube-on:
http://www.youtube.com/watch?v=garu8VUuEI4
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A pázmándi Dumbó Családi Napkö-
zit 2011-ben nyitotta meg Domak
Attiláné, Krisztina. Az intézmény az
óvoda épületében, egy erre alkal-
mas teremben kapott helyet az ön-
kormányzat segítségével, amely a
felújításban vett részt. Az elején
négy gyermekkel indultak, de mos-
tanra átlagosan 6-7 kisgyermeket

látnak el. Szerencsére nagy igény
mutatkozik a családi napközire a fa-
luban, zömében pázmándi lakosok
veszik igénybe a szolgáltatást. Egy
és három év közötti kisgyermekek
ellátását vállalják napi 8 órában. 
A maximális létszám 7 fô lehet az
elôírások szerint, a gyermekek fiatal
korára tekintettel, ugyanis egy egy-
éves kisgyermek gyakran teljes em-
bert kíván hosszabb-rövidebb ideig.
A dumbósoknak külön udvarrészük
van, ahol biztonságban, a „nagy”
ovisoktól külön tudnak levegôzni,
játszani, homokozni. Gyakran jár-
nak sétálni, azt is nagyon élvezik a
gyerekek. Fejlesztô foglalkozásokat
is tartanak, mint például énekes
mondókázást kéthetente hétfôn,
vagy épp egy kis angol tanulást az
ô szintjükön. Rengeteg képesség-
fejlesztô játék, sok mesekönyv és
mozgásterápiás eszköz szolgálja a
gyerekek fejlôdését. Az egészségük
megôrzése érdekében, az óvodá-

hoz hasonlóan, Krisztina is csinálta-
tott egy sófalat himalája sóból a pi-
ciknek, ami bizonyára hasznos a
náthás idôszakokban.
– Saját gyakorlatból tudom, hogy
amikor a gyermekek közelednek 
a kétéves korhoz, már vágynak az
ilyen közösségekbe, és talán már az
anyukák is mennének vissza dolgoz-

ni. Ezért úgy érzem, hogy hasznosak
lehetünk a családok életében és meg-
könnyítjük az óvodába való beszo-
kást is, hiszen a gyerekek sok min-
dent megtanulnak a közösségi
életrôl – mondja Domak Attiláné
Krisztina, aki maga is ötgyermekes
anyuka, s így óriási tapasztalattal
rendelkezik. – Szeretném továbbra is
üzemeltetni ezt a kis „bölcsit”, ahogy
mi hívjuk, és minél több mosolygós
apróságnak szeretnénk boldoggá
tenni a kisgyermekkorát. Ôsztôl há-
rom új jelentkezôt tudunk még fo-
gadni, mert többen ovisok lesznek.
A családi napközi barátságos szobá-
jába a kicsik mindig lelkesen, nagy
önbizalommal lépnek be, és sok-
szor alig akarnak hazamenni, ami
elsôsorban a gondozóknak, Kriszti-
na mellett Nagyné Szigeti Edinának
és Köllô Dórának köszönhetô. Edina
és Dóri szavaiból is érzôdik, meny-
nyire szeretik a csoportba járó gye-
rekeket. Edina három évvel ezelôtt

kezdett el a napköziben dolgozni,
akkor még Krisztinával ketten vi-
gyáztak a gyerekekre. Krisztinának
azóta megszületett az ötödik gyer-
meke, így Dóri kezdett el dolgozni
Edina mellett.
– Mindig szerettem a gyerekeket, de
régebben nem gondoltam arra,
hogy hivatásszerûen is velük foglal-
kozzam – mondja Edina. – Magam is
kétgyermekes családanya vagyok,
és amíg az enyimek ilyen kicsik vol-
tak, sokat játszottam velük és ha-
sonló korú unokatestvéreikkel is. A
sógornôm ösztönzésére végeztem el
a családi napközi vezetô képzést,
mivel úgy hallottuk, indulni fog
Pázmándon is ilyen intézmény. Az
elsô évben még nem volt sok gyerek,
általában csak napi négy órát dol-
goztam, de aztán lassan híre ment
a napközinek a faluban, és a máso-
dik évtôl kezdve már többen járnak
hozzánk.
– Én kezdetektôl tudtam, hogy gye-
rekekkel akarok foglalkozni – foly-
tatja Dóri. 2013-ban végeztem az
ELTE Tanító- és Óvóképzô, Csecse-
mô- és Kisgyermek Gondozó Karán.
Az önkormányzat diákmunka prog-
ramjának keretében kerültem a csa-
ládi napközibe, nagyon jól éreztem
magam itt, és amikor Krisztina fel-
ajánlott egy állandó pozíciót, öröm-
mel elfogadtam. Az eddig szerzett
tapasztalataim alapján meggyôzô-
désem, hogy ez a gondozási forma
sokkal inkább a kisgyermekek igé-
nyeire szabott, mint a nagy csopor-
tokat mûködtetô bölcsôdék. A kicsik
nagyon sokat tanulnak egymástól, a
szülôvel, felnôttel való játék ezt nem
tudja teljesen helyettesíteni. Például
több olyan gyerek is járt a csoport-
ba, aki itt kezdett el beszélni, régeb-
ben alig szólt néhány szót, pedig
„benne volt már a korban”.
Edinának és Dórinak nagyon sok
örömet ad a munkája, derûjüket 
a kisgyerekek táplálják. Nem is le-
het ez másként, amikor ilyen gye-
rekszáj történeteik vannak: „Az
egyik kisfiú almaevés közben egy-
szer csak felkiáltott: én máj éjzem
a vitamin ízét!”

Némethné Czinkóczki Mária

Napköz(i)ben is családban
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A csecsemômasszázs hatásai 
A babamasszázs sokkal többet
jelent a babának a fizikailag
érzékelhetô pozitív hatásoknál.
Ezt számos kísérlet, megfigyelés
és kutatás bizonyítja. Jótékonyan
stimulálja a bôrt, a légzô- és ke-
ringési rendszert, a nyirokkerin-
gési rendszert, javítja a vérkerin-
gést, az emésztést, segíti az im-
munrendszer mûködését, az ér-
zékszervek és az izomrendszer
fejlôdését. Segít a stresszoldás-
ban, ellazulásban, a feszültségek
levezetésében, a fájdalmas emlé-
kek enyhítésében. A masszíro-
zott babák a betegségekkel
szemben ellenállóbbak, kiegyen-
súlyozottabbak, nyugodtabbak.
Éber állapotban aktívabb a figyel-
mük és érdeklôdôbbek. Keveseb-
bet sírnak, könnyebben alszanak
el és alvásuk minôsége is javul. A
súlygyarapodásuk és fejlôdésük
kiegyensúlyozottabb. A bôr- és
szemkontaktuson, az érintésen,
a baba jelzéseinek megértésén, a

kölcsönös tiszteleten és a bol-
dogság érzésén keresztül a baba
és gondozója közti kötôdés el-
mélyül. A masszázs oxitocin ter-

melô hatása által az anya tovább
és könnyebben képes anyatejjel
táplálni gyermekét. A csecsemô-
masszázsnak negatív hatása
nincs, a szeretetteli masszázs

olyan természetes, mint az anya-
tejes táplálás, vagy a természet-
ben a levegô és a víz. 
A gyermekekkel való szeretet-
teljes foglalkozás bensôséges
légkört teremt a családban,
amelyben a családtagok megta-
pasztalhatják az együvé tartozás
érzését, a kötôdés elmélyülését.
A babamasszázs elôsegíti a masz-
szírozó szülôk önértékelésének
javulását is. A szülô megtanulja
megérteni gyermeke jelzéseit, ké-

pes lesz a baba igényeire megfe-
lelôen reagálni. A szülô a masszí-
rozással saját maga enyhítheti a
kicsi hasfájását, fogzási fájdal-
mát, megnyugtathatja ôt.

Milyen életkorban és milyen
gyakran végezhetô a masz-
százs? 
A babamasszázs, mint szeretge-
tô érintés, már újszülött kortól el-
kezdhetô. A Magyar Gyermek-
masszázs Egyesület által tartott
tanfolyamokon a 2-3 hónapos
korban történô kezdést ajánljuk
(ebben az életkorban alkalmaz-
ható a leghatékonyabban a
masszázs) de természetesen fia-
talabb és idôsebb babákat is sze-
retettel látunk. A babamasszázs
akkor a leghatékonyabb, ha rend-
szeresen, a kicsi igényeinek
megfelelôen végezzük. 

Herczeg  Anna védônô
Forrás: www.magye.hu

Babamasszázs Pázmándon
Babamasszázs tanfolyam indult szülôknek 2014. március 11-
én kedden Pázmándon, a mûvelôdési házban. A tanfolyam 5 hé-
ten át heti egy foglalkozásból áll, ahol a szülôk elsajátíthatják
és begyakorolhatják a babamasszázs fogásait. A részvétel in-
gyenes! Tanfolyamvezetô: Herczeg Anna védônô.

Pázmánd Sajtó

Pázmánd Sajtó



10 Események

Február 28-án 18 órától vette
kezdetét az elsô családi sport-
maraton rendezvény. A ping-
pong iránt nagy az érdeklôdés
Pázmándon, ezt bizonyította az
is, hogy már az elsô hirdetéseket
követôen, azonnal jelentkeztek a
sportolni vágyók. Sôt, nem csak
az itteni lakosokat vonzotta a
zöld asztal, több környékbeli
településrôl is érkeztek vendé-
gek, akik a péntek estéjüket

Pázmándon kívánták ilyen mó-
don eltölteni. Az elsô állomáson
a magyar asztalitenisz sport ext-
ra ligás topjátékosai, a Pénzü-
gyôr csapatát erôsítô Hoffmann
Tamás és Fekete Soma tartottak a
délelôtti órákban kedvcsinálót az
eseményhez. Itt az iskolások pró-
bálhatták ki, milyen is igazi
versenyütôkkel és labdákkal,
profik instruálása mellett „szórni
a poénokat”.  

Minden szempontból jól sikerült a
február 22-én megtartott óvodai
farsang. Bár sajnos a betegségek
miatt több nebuló hiányzott, azért
telt ház volt a Hét Forrás
Mûvelôdési Házban. 
Rendkívül igényes programmal je-
lentek meg a gyerekek a színpa-
don. Ötletes jelmezekbôl, kreatív
mûsorelemekbôl ezúttal sem volt
hiány. A kiscsoportosok az „Én el-
mentem a vásárba…” címû mûsor-
számmal léptek a nagyterem desz-
káira, a középsôsök a cirkusz vilá-
gába kalauzoltak bennünket, míg
a nagycsoportosok az évszakok
körforgását jelenítették meg. Ami
nagy öröm, hogy idén is több mint
kétszázezer forint gyûlt össze a
belépôkbôl, a büfébôl, a világítós

játékok eladásából, a süti vásárból
és a tombolából. Az óvoda vezetô-
je, Fedorné Baracsi Judit, valamint
a szülôi munkaközösség elnöke,

Vajda Adrienn köszönetét fejezte
ki a felkészítôknek, a közremûkö-
dôknek, a szülôknek, az önkéntes
segítôknek és mindazoknak, akik
bármilyen segítséggel, felajánlás-
sal, vásárlással hozzájárultak eh-
hez a jeles alkalomhoz és az óvo-
dának szánt adományokhoz. 

Jó hangulatú pingpong maraton

Több mint kétszázezer forint az óvodásoknak

Ovifarsang 2014
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Rendületlenül keressük, kutatjuk még
mindig azokat a régi mesterségeket,
amelyek már kihalófélben vannak. So-
rozatunk elején nem is gondoltuk,
hogy több hónapon keresztül lesz té-
mánk a mi kis kétezer lelkes falunk-
ban. S a különleges mesterségek be-
mutatásának még mindig nincs vége,
hál isten mindig felbukkan egy-egy,
ami csak a mai világban számít külön-
legesnek, mert egykoron ezek a foglal-
kozások a megélhetést jelentették,
hétköznapinak számítottak.
Vida Laci bácsi 10 évesen kezdett is-
merkedni a fûzfával. A Komárom me-
gyei Hánta község akkoriban egyetlen
seprûkészítô mestere mellett szorgos-
kodott. Pölöskei József, aki Eszterházy
grófnál volt kisegítô, reggeltôl estig
mutatta a fiatal fiúnak, hogyan is kell a
szálakat egymás mellé tenni, majd
összekötözni és vágni. Akkoriban
nyersanyag volt bôven, mert a gróf 
erdejében megszámlálhatatlan volt a
fûzfa, amelybôl a seprû készült. Reg-
gel mentek, délutánra hazaértek, hátu-
kon a nyersanyaggal. Hárman dolgoz-
tak így, mert Szántó Ferenc segéd mel-
lett a kis Vida Laci volt a harmadik, aki
némi túlzással egy gróf kastélyában
sajátította el a mesterségét, tanulta
meg az összes fogást.
Késôbb az élet messzebbre sodorta.

Hántán, ahol élt, egy lakodalomban
vôfélyként ismerkedett meg Molnár
Annával. Az ismeretségbôl házasság
lett Pázmándon, ahol Anna élt.  Hat-
vankét éve élnek együtt, és Laci bácsi
azóta is fonja a seprûket rendületle-
nül. Persze ma már nem ebbôl él az
idôs házaspár, egyre ritkábban találni
olyan családot, akiknek tagjai az ud-
vart még ilyen seprûkkel seprik. Így
hobbivá alakult az egykori mesterség,
s a fizetség is elmarad már, mert nem
lehet annyi pénzt kérni, amennyi
munka van ezzel az eszközzel. Marad
hát a falusi bor, egy kis jóféle szalon-
na cserébe a kedvességbôl készült
fûzfaseprûért.
Azt a pár darabot, amelyet mostaná-
ban készít, hosszas elôkészítô munka
elôzi meg. Ki kell mennie az erdôbe,
kivágni a „növéseket” a fagyalfa alján.
Haza kell vinni, majd otthon a 80 szál-
ból összefonni a seprût. Elôször egy
rámába teszi be Vida Laci bácsi az elsô
3 szálat, majd keresztbe fonja a töb-
bit, a végén csípôfogóval egyenesre
vágja, majd a fûzfavesszôvel átköti az
egészet. Szerszámként egy metszôol-
lót használ, és némi drótot. A többi
kézügyesség dolga, ahogy mondja.

Egy seprûért egykoron, fiatalabb korá-
ban még 500 forintot is elkérhetett.
Mindenki szó nélkül megadta ezt az
összeget. Akkoriban ebbôl meg lehe-
tett élni. 
Vida Lászlónak fia és lánya is van, de
egyik sem ismerkedett meg az apai
mesterséggel. Unokából hat, déduno-
kából kilenc népesíti be a családot, de
bánatára ôket sem érdekli a seprûfo-
nás, így hát a szakma bizonyára kihal
a családban, de talán még Pázmándon
se lesz senki, aki a jövôben fonná a
seprût. Becsüljük hát meg ezt a tudást,
s ha akadna valaki, akinek szüksége
lenne egy hagyományos vesszô-
seprûre, Laci bácsi pénzt nem is fogad
el érte, örül, ha a munkájával vissza-
idézheti a gyermek- és fiatal korát.

kép és szöveg: 
E.Várkonyi Péter

Mestersége seprûfonó
Sorozatunk következô meglepetése Pázmánd egyik mellékut-
cájába kalauzol bennünket. Egy seprûfonó mesterre leltünk,
aki még 88 évesen is fiatalos lendülettel és persze óriási szak-
értelemmel készíti, gyártja a seprûket, ha van rá igény.
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Faültetés
A Pázmándon 2013-ban született kisgyermekeknek
ültetünk saját fákat március 29.-én délelôtt 10 órá-
tól a Nadapi úton, ahol a Gemenc Zrt.-tôl kapott kis-
levelû hársfacsemeték remekül illeszkednek majd
az amúgy is hársfás környezetbe. „A minden szüle-
tendô gyermeknek ültessünk egy fát” akció nem is-
meretlen nálunk, s a folytatás sem kétséges, szüles-
sen minél több kisbaba 2014-ben is, mindenki örül-
ne egy még erdôsebb-ligetesebb falunak!

A WWF kezdeményezésére 2007 óta immár 8. alkalom-
mal tartanak világszerte Föld Óráját, amelyre idén már-
cius 29-én kerül sor.
Egy órára elsötétül a világ számos, a környezetéért 
felelôsséget érzô települése, miközben több mint egy-
milliárd ember csatlakozik az akcióhoz nemre, szár-
mazásra, vallásra, generációra és földrajzi távolságra
való tekintet nélkül, mert egyvalami mindenkiben kö-
zös: a bolygóért érzett felelôsség, ahol élünk. Telepü-
lésünk 2011-ben csatlakozott a kezdeményezéshez.
Idén is izgalmas, kalandos programokkal, éjszakai ját-
szóházzal, bátorságpróbával várják az érdeklôdôket,
miközben természetesen egy órára Pázmánd Község
Önkormányzatának épülete és a Hét Forrás Mûvelôdé-
si Ház fényei is elsötétülnek. 

Szerzô: Pázmánd Sajtó, fotó: www.velenceito.info

Idén is Föld órája Pázmándon

Az 1992-ben megrendezett Rio de
Janeiro-i környezetvédelmi konfe-
renciára hatására az ENSZ március

22.-ét a Víz Világnapjává nyilvání-
tatta, ezzel is felhívva a figyelmet a
víz nélkülözhetetlen szerepére és

védelmének fontosságára. A kez-
deményezés legfôbb célja, hogy
óvjuk és védjük környezetünket, s
ezen belül Földünk felbecsülhetet-
len értékét: a vízkészletet.
A Víz Világnapján a Téglaházi 
Forrás tavánál, március 22.-én
(szombaton) reggel 8 órakor vár-
ják azokat a pázmándiakat, akik a
kis tó élôvilágát szeretnék jobban
megismerni, és akik úgy gondol-
ják, hogy a tó és környezetének
rendbetételében tevôlegesen is
részt kívánnak venni. Az ismeret-
szerzést követôen tótakarításra és
szemétszedésre kerül sor, ezért
kérjük, hogy a felnôttek hozzanak
magukkal egy gereblyét! Szeme-
tes zsákot és kesztyût a szer-
vezôk biztosítanak. A program
kb. 10 óráig tart.

Március 22. a Víz Világnapja
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A Budapesten mûködô, 2009-
ben alakult Capella Silentium
évrôl évre visszatér Pázmándra,
itt tartja koncertekre felkészülô
hétvégéit, intenzív próbákkal.
Mint Várkonyi Tamás karnagy,
mûvészeti vezetô elmondta,
már-már törzshelyükké vált a
község, amely hangulatával, az
itt élô emberek közvetlenségé-
vel, érdeklôdésével, a táj szépsé-
gével ragadta meg ôket. A tizen-
öt tagú énekegyüttes a márciusi,
ünnepi hétvégén a Hét Forrás
Mûvelôdési Házban adta elô mû-
sorát, amelyet egy héttel késôbb
Budapesten szólaltat meg. A
több nemzetközi versenyen szép
sikereket elért kórus egy-egy té-
ma, zenetörténeti jelenség köré
szerkeszti fellépéseit, így a mos-
tani programnak is volt vezér-
motívuma, jelesül „a hattyú”. A
költôk képzeletét megmozgató
madár számos nagyszerû és

gyönyörû, a hattyú kecsességét,
nemességét, méltóságát, érzéki-
ségét tükrözô zenemûben fel-
bukkan. A Capella Silentium kon-
certjén reneszánsz, XVI. századi
madrigálok, „hattyús” madrigálo-
kon alapuló mise, valamint hu-
szadik századi és kortárs tételek

szerepeltek. A színes válogatást
szép számú, lelkes közönség
hallgatta, közöttük több gyer-

mek is. A zeneszámok között a
zenetörténész-karnagy ismertet-
te az elhangzó alkotásokat.

A Capella Silentium 2009 októbe-
rében, a zene világnapján, októ-
ber 1-jén alakult, azóta is rend-
szeresen koncertezô, állandóan
mûködô énekegyüttes. Azzal,
hogy mûsorait egy-egy téma, ze-
netörténeti jelenség köré szer-
keszti, minden bizonnyal egye-

dülálló színt képvisel a magyar
zenei életben. Repertoárja a ko-
rai, XII. századi polifóniától nap-

jainkig szinte valamennyi zene-
történeti korszak zenéjét magá-
ban foglalja. A Capella Silentium
hitvallása: zenei kalandvágy, al-
kotói szabadság, hûség a mûvek-
hez, átélni a csendet, átélni a
hangot. Az énekegyüttes 2012
októberében, tizenkilenc kórus
közül a második helyen végzett a
Riminiben megrendezett nemzet-
közi kórusverseny vegyeskari ka-
tegóriájában, illetve a legjobb ka-
marakórusnak járó különdíjat is
neki ítélte a nemzetközi zsûri.
Legfiatalabb kórusként kategóri-
ájában megnyerte a Bécsi Nem-
zetközi Schubert Versenyt 2010.
novemberében, ugyanitt elnyerte
a kötelezô mû legjobb elôadá-
sáért járó különdíjat, valamint to-
vábbjutott a nagydíjas versenyre
is. Mûsorain nem egyszer szere-
pel ôsbemutató és magyarorszá-
gi bemutató, vagy kifejezetten az
adott mûsor kedvéért felkutatott
kompozíció. Az énekegyüttes 
hivatalos honlapja: 
www.capellasilentium.hu

kép és szöveg: E. Várkonyi Péter

Átélni a csendet

A Capella Silentium énekegyüttes Pázmándon
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„A polgárôrség  egyik nagy létszámú,
az egyesülési jog alapján létrejött tár-
sadalmi szervezete. Célja az ország
közrendjének és közbiztonságának
fenntartása, a határôrizetben, a kör-
nyezet- és természetvédelemben, a
veszélyhelyzetek megelôzésében és
kezelésében, a társadalmi bûnmegelô-
zésben való lakossági részvétel, illetve
az önkormányzatok és a lakosság kö-
zötti bizalom erôsítése, továbbá a he-
lyi közbiztonság közösségi védelme” –
olvasható az online enciklopédiában.
Minden polgárôr, a megyei és az or-
szágos vezetôk is, térítés nélkül vég-
zik önként vállalt tevékenységüket.
– Természetesen mi is térítés nélkül
dolgozunk – kezdi az elnök – immár
éppen 10 éve. 2004-ben 35 fôvel ala-
kultunk meg, az egykori Faluvédô
Egyesület munkáját vettük át, amely
hosszú éveken keresztül hibátlanul
mûködött. Az önkormányzatnak és a
falunak nagyobb védelemre volt szük-
sége az idôk elôrehaladtával, egy na-
gyobb csapat munkájára, akik védik a
falu bel- és külterületét, a Szôlôhegyet
is. Ma már 85 a taglétszámunk, folya-
matosan kinn vagyunk a faluban,
elsôsorban az éjszakai órákban. En-
nek a hatását érzékelni is lehet, mert
az utóbbi idôben nem volt különleges
esemény, nem volt betörés, nem volt
lopás. Az állandó jelenlétünk elriasztja
a bûnözôket. Természetesen ez nem
jelent teljes védelmet, de a folyamatos
járôrözés csökkenti a bûncselekmé-
nyek lehetôségét. 
„A polgárôr hatósági jellegre utaló,
megtévesztésre alkalmas egyéb jel-
zést vagy címet, rangjelzést nem
használhat, illetve gépjármûvén csak
a polgárôrség feliratot helyezheti el. A
polgárôr tevékenysége során nem vi-
selhet lôfegyvert. A polgárôr tevé-
kenysége során megkülönböztetô
mellényt köteles viselni, amely jól lát-

ható Polgárôrség felirattal van ellátva”-
szól többek között a rendelkezés.
– Nagyon sokszor kérnek bennünket
rendezvények biztosítására – folytatja
Ambrus Ferenc. – A faluban mi bizto-
sítjuk az egyházi, utcai körmeneteket,
az alkotmányünnepi tûzijátékot, a lo-
vas parádét, az arató ünnepet és még
sorolhatnám. Nagy feladat hárul ránk
a szüreti felvonuláskor, vagy a falun-
kon áthaladó kerékpár versenyen. Ed-
dig minden alkalommal helyt álltunk.
Ezeknek a feladatoknak az ellátását
segítik az Egyesület tulajdonában lévô,
engedélyezett frekvencián mûködte-
tett rádiók. Az utóbbi évben már az
egyesület saját tulajdonú autójával
járôrözhetünk. Ennek ellenére, töb-
ben, segítve az egyesület hatékonysá-
gát, saját autóval járôröznek éjsza-
kánként. Ez anyagi segítség is nekünk,

mert az így megtakarított pénzt más-
ra fordíthatjuk.
„A polgárôr – a polgárôrség és az óvo-
da, valamint az általános iskola fenn-
tartójával kötött együttmûködési
megállapodás alapján – jogosult a
gyermekek úttesten történô biztonsá-
gos átkelésének elôsegítése érdeké-
ben az óvodák és általános iskolák
közvetlen közelében jelzôôri feladato-
kat ellátni. Ha rendkívüli eseményt
észlel, intézkedhet.”
– Rendkívüli eseményben nem egy
esetben nekünk is volt már részünk.
Amikor falunkban megsokasodtak az
idôsek elleni támadások, betörések, mi
is azonnal reagáltunk, kiegészülve
más civil szervezetek tagjaival, aktív
lakossági közremûködéssel és a ren-
dôrséggel. Több éjjelen hajnalig figyel-
tük a falut a Zsidókô-hegyrôl, járô-
röztünk minden útvonalon. Kemény
tél volt, de kiálltuk a próbát, rövidesen
megszûntek a bûncselekmények. Eb-
ben az idôszakban tartoztattunk fel
egy a szántóföldek felöl közeledô gya-
nús személygépkocsit, amelyet vissza-
tartottunk a rendôrség kiérkezéséig,

Jubilálnak a pázmándi polgárôrök
Csendes ünnepség lesz a megalakulásának 10. évfordulójára
készülô Pázmándi Polgárôr Egyesületnél. Nem is az ünneplés
a fontos, hanem az elkötelezettség, a szolgálat, a falu nyugal-
ma felett való ôrködés, éjjel és nappal. Nyolcvanöt tagot lehet
hadra fogni, ha nagy a baj. Ambrus Ferenccel, az egyesület el-
nökével beszélgettünk.
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amikor is az autó átvizsgálásakor egy
közeli település kápolnájának harang-
ja és egyéb tárgyak kerültek elô. A kü-
lönleges események sorának ezzel
még nem volt vége, mert több esetben
kellett eltûnt személyt is keresniük a
polgárôreinknek. Három alkalommal
kutattunk eltûntek után a településün-
kön és környékén. Egy idôs úr bicikli-
vel ment el otthonról, de nem ért cél-
ba. Egész éjjel kerestük, majd a haj-
nali pirkadatkor felfedeztük ott, ahol
éjjel többször is elmentünk mellette.
Egy négyméteres árokban vészelte át
az éjszakát, szerencsére nagyobb baj
nélkül. Egy másik alkalommal sajnos
késôn érkeztünk, mert az eltûnt idôs
férfi már elhunyt. Minden esetben ne-
künk kellett biztosítani a helyszínt a
rendôrök kiérkezéséig. Tovább javul-
hatnának a mutatóink, ha a falunk-
ban még több kamera segítené a
munkánkat. Egyelôre hattal kell beér-
nünk: Kápolnásnyék és Pázmánd kö-
zött, a Szôlôhegy lábánál, a Fehér Ke-
resztnél, az Önkormányzat elôtt, a
Vereb felé kihajtó úton, valamint a
Nadap felé haladó forgalmat figyelik
a kamerák.
„A polgárôr a közúti közlekedési bal-
eset helyszínén, a közlekedés zavar-
talanságának biztosítása érdekében
jogosult jelzôôri feladatok ellátására.
A rendôri intézkedést igénylô baleset
helyszínén a polgárôr a rendôrség
megérkezéséig önállóan, azt követô-
en a rendôrség felkérésére és utasítá-
sainak megfelelôen folytathatja a
jelzôôri tevékenységét.”
– Szerencsére nem sok balesetnél kell
biztosítanunk, mert falunkban évente
kevés ilyen baleset történik – mesél
még az elnök. Több esetben segítjük
az önkéntes tûzoltók munkáját, akik-
kel kiemelkedôen jó a kapcsolatunk.
Ezt bizonyítja a közös helytállásunk a
tavalyi árvízkor és a rendkívüli téli
idôjáráskor. Ha valaki különleges ese-
ményt észlel, bennünket mindig elér a
+36 30-993-5032-es telefonszámon.
Azzal, hogy elértük a 10 éves jubileu-
mot, nem változik semmi. Ahogy a
közmondás is tartja, az élet nem állhat
meg, nálunk a szolgálat éjjel-nappali.
S ez így lesz a következô években is!

E.Várkonyi Péter

Egyházi hírek
Miserend: Március hó – 10 óra.

Április hó – 11 óra.

Nagyböjti, Húsvéti ünnepi miserend:

Nagyböjt péntekjein keresztutat járunk 18 órakor a templomban.
Április 13. Virágvasárnap: Szentmise 11 órakor (Passió-éneklés, barkaszen-
telés).
Április 17. Nagycsütörtök: Igeliturgia 17 órakor.
Április 18. Nagypéntek: Keresztút fent a Zsidókô-hegyen, a Kálvárián 15
órakor, nagypénteki szertartás 16:30 órakor a templomban.
Április 19. Nagyszombat: Szertartás tûzszenteléssel kezdôdik 18 órakor,
szertartás után gyertyás körmenet.
Április 20. Húsvétvasárnap: Szentmise 11 órakor, majd a plébánián a gyer-
mekeknek tojáskeresés.
Április 21. Húsvéthétfô: Szentmise 10 órakor.

A nagyböjt hamvazószerdán kezdôdik és negyven napig tart. Virágvasárnap
a nagyböjt utolsó vasárnapja. Ezen a napon ünnepeljük Jézus jeruzsálemi bevo-
nulását. Szentelt barkával a templomban körmenetet tartunk. Virágvasárnap-
nak kettôs jelentôsége van: egyrészt, a gyôzelem és a megdicsôülés napja,
másrészt elôre vetíti Jézus szenvedésének és halálának fájdalmát. A szentmise
keretében elhangzik a passió, Jézus szenvedéstörténete.
Nagycsütörtök: E nap délelôttjén a megyéspüspök együtt misézik papjaival,
akik megújítják szentelési ígéretüket. Ezen a szentmisén a püspök olajat szen-
tel, melyet a szentségek kiszolgáltatásánál használnak. Ezt a szentmisét olaj-
szentelési, vagy krizmaszentelési misének nevezzük. Nagycsütörtök este az
utolsó vacsora emlékmiséjén az Oltáriszentség és az egyházi rend alapítására
emlékezünk. Az esti szentmisén, amikor a pap a Glóriát énekli, megszólalnak a
csengôk, a harangok és az orgona, azután elnémulnak nagyszombat estig. A
mély gyász jeléül csak a kereplôk szólnak. A harangok „Rómába mennek”. A
nagycsütörtöki evangélium elmondja, hogyan mosta meg Jézus tanítványainak
lábát. Ez a cselekedet örök idôkre szóló példaadás, hogyan kell egymást aláza-
tos szívvel szolgálni. A szentmise után oltárfosztás van, amikor minden dísz,
váza, terítô lekerül az oltárról. 
Nagypéntek: Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének
napja. Ezen a napon nincs szentmise. Szertartás keretében elhangzik a passió
Szent János evangélista szerint. Ünnepélyes könyörgést végeznek a pápáért, a
püspökökért, a papokért, hívôkért és hitetlenekért. Az ünnepélyes imák után
következik a hódolat a kereszt elôtt. 
Nagyszombat reggelén a hívek a szent sírnál imádkoznak.
Húsvét vigíliája: Nagyszombaton, a sötétség beállta után kezdôdik a litur-
gia. Elsô eseménye a tûzszentelés és a húsvéti gyertya megszentelése. A meg-
szentelt tûzrôl gyújtott gyertyák sokasága Krisztus világosságának elterjedését
érzékelteti, azt, hogy a bûn és halál sötétjében Krisztus feltámadásának ereje
kiterjed az egész emberiségre. A húsvéti örömének az ünnep tartalmát fogal-
mazza meg, a fényt, amely a feltámadást és a megváltást jelképezi. A Glória ün-
nepélyes éneklése során megszólalnak a csengôk, a harangok és az orgona. 
Minden hívô megújítja keresztségi fogadalmát. A mise után kezdôdik a feltá-
madási körmenet. A hívôk ünneplése kilép a templom falai közül, és a világ-
nak hirdeti a feltámadás örömét. Az ablakokban gyertyák égnek.
Minden kedves hívônek Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk!
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IMPRESSZUM

Kiadja: 
Pázmánd Község Önkormányzata

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

Felelôs kiadó: 
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika

Szerkeszti a szerkesztôbizottság

Felelôs szerkesztô: Szabó Hédy
hirvivo@pazmand.hu

Nyomdai munkák: 
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

Sok kicsi sokra megy
A személyi jövedelemadók 1 %-a általában nem nagy pénz, de a szoros, és
nem egyszer szûkös költségvetéssel dolgozó, ugyanakkor sokszor igen ne-
mes feladatokat önként felvállaló civil szervezetek számára ez is fontos
lehetôség. Összeszedtük egy táblázatba azokat a pázmándi egyesületeket,
alapítványokat, akiket segíthetünk, ha az adónk 1%-át nekik ajánljuk fel.
Elôre is köszönjük településünk civil szervezetei nevében is!

Civil szervezet neve Adószám

Önkéntes Tûzoltó Egyesület 18487631 -1 -07

Pázmándi Sport Egyesület 19826149-1-07

Pázmándi Lövészklub 18480782 -1 -07

Községi Teleház Egyesület 18489705-1-07

Polgárôr Egyesület 18496165-1-07

Szekértoló Egyesület 18266274-1-07

A Pázmándi Általános Iskola Gyerekeiért Alapítvány 18480232-1-07 

Pázmándi Óvoda Gyerekeiért Alapítvány 18489413-1 -07

Pázmánd Községért Közalapítvány 18497472-1-07

Pázmándi Toporgó Természetjáró Egyesület 18223048-1-07

Védônôi szolgálat
2476 Pázmánd, Béke u. 2.
Várandós és nôvédelmi tanács-
adás: szerda: 8 – 10 óráig, cse-
csemô és kisgyermek tanácsadás
gyermekorvossal közösen: szerda
10 – 11 óráig, önálló védônôi ta-
nácsadás: szerda 11 – 12 óráig, ill.
egyeztetett idôpontban.
Védônô: Herczeg Anna Mária
06-22-238-004; 06-30-602-9444 
(munkanapokon 8 – 16 óráig)

Pázmándi
h í r v i v ô

Anyakönyvi hírek

Megjött a tavasz és vele az elsô kisba-
bák! Pálinkás Léna (édesanyja Besse-
nyei Beatrix, édesapja Pálinkás Péter)
2014. március 3.-án született, Kalász
Dorottya (édesanyja Fuják Zsuzsanna,
az édesapa Kalász Máté) 2014.március
5.-én látta meg a napvilágot, Kemény
Boróka (édesanyja Szente Réka, az
édesapa Kemény Botond) pedig 2014.
március 11.-én érkezett közénk. Mind-
nyájuknak jó egészséget kívánunk!
Újházasoknak is gratulálhatunk, Tóth
Ferenc és Tóthné Bors Zsuzsanna
2014. március 8.-án kötötték össze az
életüket Pázmándon.


