
Program

Ha azt keressük, mi a vezérfonala
az újság megújulása utáni 20.
Pázmándi hírvivô számnak, akkor
egyetlen szóval lehet válaszolni:
program. Írunk a 2015-ös évre
tervezett kulturális-, hagyo-
mányôrzô- és sportprogramokról,
a Védônôi Szolgálat elsô negyedév-
re tervezett programjairól, s azt
gondoltuk, eljött az ideje annak is,
hogy negyedévvel az októberi vá-
lasztások után elkezdjünk érdek-
lôdni képviselôinknél, hogyan áll-
nak a saját maguk elé tûzött prog-
ramok megvalósításával? Élmény-
gazdag és egyben hasznos prog-
ramnak ígérkezik a hagyományos
Jótékonysági bál, ahol a gyerekein-
kért táncolhatunk és adakozha-
tunk, s az sem egy utolsó program,
ha a sötét téli délutánokon ellátoga-
tunk a megújult könyvtárba és be-
szélgetünk kicsit, miközben kiköl-
csönzünk egy-egy jó könyvet. Ne-
künk, a lap készítôinek, minden hó-
napban jó program, hogy újságot
írhatunk „rólunk-nekünk”, ha pedig
megtisztelnek minket véleményük-
kel, kritikáikkal és ötleteikkel, az
már igazán a fénypontja ennek a
havonta visszatérô programnak…

Szabó Hédy

Élmény és
hagyomány
4 – 5. oldal

15 éves 
a Röpike! 

9. oldal

A pázmándi
motoros
12. oldal

Új folyam III/1. szám Újság rólunk – nekünk 2015. január

Hónapok óta küzd a betegségek sorozatával Kratancsik Attila. Még napsu-
garas ôsz volt, amikor utolérte a baj, s most a tél derekán – túl egy nagy,
mondhatni életmentô szívmûtéten – végre bízhatunk a teljes gyógyulásban.
A bajban ismerszik meg a barát, tartja a közmondás, s Attila megbizonyo-
sodhatott róla, hogy számos barátja, egy nagy közösség, a falubéliek sok
tagja állt mellé, amikor szüksége volt a segítségre. Kratancsik Józsi bácsi,
Attila édesapja, a meghatottság hangján kérte, az újságban is mondjunk kö-
szönetet mindenkinek, aki segített. A gazdáknak, akik elvégezték a betaka-
rítást, az ôszi szántást-vetést Attiláék földjén, a tûzoltóknak, polgárôröknek,
a barátoknak és az ismerôsöknek, akik mindvégig mellettük álltak, segítet-
tek, s amikor vér kellett a mûtéthez, egy emberként mozdultak meg és men-
tek. Köszönet tehát mindenkinek, Attilának pedig mielôbbi teljes gyógyulást
kívánunk szeretettel! (A véradásról a 10. oldalon fényképes riportban is be-
számolunk.) Kedves Attila, mindig csak elôre, nem vagy egyedül…!

Köszönet az összefogásért

Pázmándi
h í r v i v ô
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Új év, új remények! 
Ennek értelmében kívánok minden
kedves pázmándi lakosunknak na-
gyon boldog, sikerekben gazdag és
mindenekelôtt egészséges 2015-ös
esztendôt! Az évkezdet nekünk,
pázmándiaknak igazán sikeresnek
mondható, hiszen a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium értesítése ér-
telmében az Új Széchenyi Terv Kör-
nyezet és Energia Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyúj-
tott „Napelemek telepítése Páz-
mánd három intézményében” címû,
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0320 jelû
pályázatunkat a Környezet és Ener-
gia Operatív Program Irányító Ható-
ság vezetôje 18.877.434 Ft 
összegû támogatásra érdemes-
nek ítélte. Ezzel a támogatással
megtérülô beruházássá válik régi

célunk, hogy az óvoda, a Hét Forrás
Mûvelôdési Ház és az Önkormány-
zati Hivatal épületeinek tetejére
napelemeket telepítsünk. A meg-
újuló energia felhasználására való
áttérés – amellett, hogy jelentôs
költségmegtakarítást is jelent majd
intézményeink, és ezen keresztül
az adófizetôink számára – környe-
zetbarát volta miatt fontos a szá-
munkra, hiszen Pázmánd, híven az
„otthon a természetben” és a „gyer-
mekek királysága” mottókhoz,
elsôdleges feladatának tartja a tele-
pülésen élôk környezetének, gyer-
mekeink egészségének megóvását. 
Ugyanezen cél vezet bennünket ab-
ban is, hogy az idei évet a gazdák
évének tekintve, segítsük a helyi
terméket elôállító ôs- és kister-
melôket, földmûvelô gazdákat ab-

ban, hogy a gazdálkodási körülmé-
nyek mind kedvezôbbé tételével,
minél több egészséges helyi ter-
ményt, zöldséget, gyümölcsöt tud-
janak elôállítani, s ehhez önkor-
mányzatunktól minden lehetséges
formában segítséget, támogatást
kapjanak.

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika 

Polgármesteri beszámoló

Az önkormányzati választások idején
Zámbóné Vajda Adrienn alpolgármes-
ter asszony az egyik legfontosabb
feladatának a helyi ôs- és kister-
melôkkel való kapcsolattartást, idô-
vel pedig a helyi piac megvalósítását
jelölte meg. Közeleg a tavasz, mikor
lenne aktuálisabb megkérdezni, ho-
gyan áll ez a munka, mik a konkrét
tervek a közeljövôre?
– Senki nem fogja elhinni, hogy a
Pázmándi hírvivô pont akkor kérdezi
meg ezt tôlem, amikor ennyire konkrét
és friss hírekkel tudok szolgálni…
2015. február 10.-én kedden 18 órára
a Hét Forrás Mûvelôdési Házba várunk
szeretettel (és hívunk is!) minden helyi

ôstermelôt, kistermelôt egy tájékoztató
jellegû egyeztetô fórumra. Szeretnénk
megbeszélni az érintettekkel, hogy ki,
mikor és milyen terményt, növényt kí-
ván beszállítani a konyhára. Az új
élelmezésvezetôvel közösen készítünk
errôl kimutatást a zökkenômentes ellá-
tás érdekében. Különösen fontos, hogy
azok is részt vegyenek ezen a megbe-
szélésen, akik még nem rendelkeznek
a megfelelô jogi papírokkal, ugyanak-
kor szeretnék terményeiket átadni a
konyhának, mert szeretnénk segíteni
nekik az ügyintézésben! Elengedhetet-
len, hogy termelôink tudják, mi az,
amit átvehet az Önkormányzat, mi-
lyen minôségben, és számunkra is fon-
tos, hogy tudjuk, mikor és mibôl állít-
hatja össze az élelmezésvezetô a me-
nüt. Mindannyiunk érdeke, hogy
megfelelô minôségû helyi termények,
termékek/növények kerüljenek gyer-
mekeink, unokáink elé, hiszen ezt nem
csak az ÁNTSZ várja el tôlünk. Célunk
az, hogy termelôink már a veteménye-
zéskor elôre tervezhetôen lássák azt,
hogy munkájuk gyümölcsét majd érté-
kesíteni tudják az Önkormányzat felé.

Ami pedig a helyi piac kérdését illeti, itt
is van elôrelépés, hiszen folyamatban
van a majdani piac helyszínéül szolgá-
ló Presszó épület átalakításának 
a tervezése.

Ôstermelôk, kistermelôk figyelmébe!

Jótékonysági bál

2015. február 21-én este 7 óra-
kor kezdôdik a Hét Forrás Mûvelô-
dési Ház nagytermében a hagyo-
mányos Jótékonysági bál, amely-
nek teljes bevételét a pázmándi
gyerekekre fordítják. Sztárvendég
Kôhalmi Ferenc világhírû illuzionis-
ta, de fellépnek az este „fôszerep-
lôi”, a pázmándi óvodások, iskolá-
sok, az Eszter-Anna tánciskolások
is. Belépôjegy vacsorával 2000 Ft, 
a támogatójegy 1500 Ft.
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PKÖ képviselôtestületének 192/2014.

(XI.28.) számú határozata alapján a Gazda-

sági Bizottság munkájában, mint elnök Tóth

László települési képviselô, tagként Horváth

István és Radványi Gábor települési

képviselô, valamint Vértes János és Erdôné

Kolonics Éva külsôs tag végez feladatokat.

PKÖ képviselôtestületének 195/2014.

(XI.28.) számú határozata értelmében a

testület a Közép-Duna Vidéke Hulladékgaz-

dálkodási Önkormányzati Társulás Társulá-

si Tanácsába tagként dr. Virányiné Dr.

Reichenbach Mónika polgármestert delegál-

ja. Akadályoztatása esetén Zámbóné Vajda

Adrienn, vagy Sárkány Zoltán alpolgármes-

ter helyettesíti.

PKÖ képviselôtestületének 197/2014.

(XI.28.) számú határozatával a testület a

2015. évi éves ellenôrzési tervét jóváhagy-

ja, azzal a kitétellel, hogy amennyiben az

önkormányzat megkapja a csatornázásra

vonatkozó, vagyonátadással kapcsolatos

dokumentumokat a Víziközmû Társulástól,

úgy felülvizsgálja a 2015. évi belsô

ellenôrzési tervet.

PKÖ képviselôtestületének 198/2014.

(XI.28.) számú határozata a Pázmándi Pity-

pang Óvoda felvételi körzethatárának Páz-

mánd község közigazgatási területét jelöli ki.

PKÖ képviselôtestülete 199/2014.

(XI.28.) számú határozata a Vörösmarty

Mihály Általános Iskola, Gimnázium és

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Kempelen Farkas Tagiskolája felvételi kör-

zethatárának Pázmánd község közigazga-

tási területét jelöli ki.

PKÖ képviselôtestületének 200/2014.

(XI.28.) számú határozata értelmében a

szôlôhegyi autópályáról bevezetô nagy

átmenô út elsô oszlopához, illesztve ezt ki-

egészítve, a lakosság által kérelmezett hely-

re elvégezteti a Tó-vill Kft.-vel a világítás fel-

szerelését, melynek a nettó egyszeri beru-

házási költsége kb. 160.000  Ft keretösz-

szeg lenne, és lámpánként évi 6-7000 Ft

plusz költséget jelent az önkormányzat szá-

mára. Továbbá a kérelmezôk által felvázolt

útrészek átláthatósága, biztonságosabbá

tétele érdekében engedélyezi az árokban a

bozótos kitisztítását, és a karomnyinál nem

vastagabb ágakat kiszedését.

PKÖ képviselôtestületének 215/2014.

(XII.8.) számú határozatával helyt ad

Schwanner Gábor rendezési terv módosítá-

sával kapcsolatos kérelmének, s hozzájárul,

hogy a jelenleg „Z” besorolás alatt lévô in-

gatlan más besorolást kapjon.

PKÖ képviselôtestülete a 216/2014.

(XII.8.) számú határozata értelmében hoz-

zájárul, hogy a 021/42. hrsz.-ú ingatlant

érintôen az alábbiak szerint módosuljon a

rendezési terv: összesen 2000 m2 beépít-

hetô legyen, az építmény magasság 6,5 mé-

ter legyen, a baloldali oldalkert 10 méterrôl

5 méterre csökkenjen (birtokközpont), 

a szabadon álló vagy bal oldali elhelyezés

választható legyen. Megvalósítása egész

tömbre értendô.

PKÖ képviselôtestülete a 217/2014.

(XII.8.) számú határozata értelmében mél-

tányolja Tóth Balázs rendezési terv módosí-

tásával kapcsolatos kérelmét. 

PKÖ képviselôtestületének 218/2014.

(XII.8.) számú határozata értelmében hoz-

zájárul Sárvári Tibor rendezési terv módosí-

tásával kapcsolatos kérelméhez, s a

94/2014.(VI.19.) határozatát kiegészíti a

0106/18 hrsz.-mal kapcsolatban: 95/1

hrsz.-ú út folytatása 12 méter széles legyen,

a telekhatárokhoz valósuljanak meg a feltá-

ró utak, melyek a 94 hrsz.-ú út és tervezett

belterület határa mentén található út. Így va-

lamennyi belsô feltáró út kikerül a rendezé-

si tervbôl.

PKÖ képviselôtestülete a 219/2014.

(XII.28.) számú határozata értelmében

felkéri az Albaexpert Kft. képviselôjét,

Péterfia Gábort, hogy a 2015. évi költség-

vetésben azon összeg terhére, amit a

2014. évben a rendezési terv komplex 

felülvizsgálatára szánt, készítse el a ren-

dezési terv módosítását.

PKÖ képviselôtestülete a 220/2014.

(XII.28.) számú határozata értelmében hoz-

zájárul, hogy Farsang Sándorné, mint szol-

galommal kötelezett, kérésére az 1295/7

hrsz. alatti terület „Ma” besorolásból „Lf2”

övezetre legyen minôsítve. Ezzel a 1295/7

hrsz. alatti terület beépíthetôvé, bekötéssel

elláthatóvá válik.

PKÖ képviselôtestülete a 221/2014.

(XII.28.) számú határozatával engedélyezi

a Pázmándi Spájz Egyesület részére a 2476.

Pázmánd, Fô utca 66. székhelyhasználatát

azzal a kikötéssel, hogy az egyesület posta-

címe ezzel nem lehet azonos.

PKÖ képviselôtestület 194/2014.

(XI.28.) számú határozata értelmében a

Gazdasági Bizottság beszámolt az önkor-

mányzati vezetôk és testületi képviselôk va-

gyonnyilatkozatainak, összeférhetetlenségi

nyilatkozatainak és méltatlansági vizsgála-

tainak eredményérôl. A képviselôtestület

meghallgatta a Gazdasági Bizottság elnöké-

nek beszámolóját a képviselôk Mötv.-ben

rögzített kötelezettségeik teljesítésérôl. A

Gazdasági Bizottság ülésének határozatai

szerint Radványi Gábor, Lôrincz László

és Tóth László képviselôk, dr. Virányiné

dr. Reichenbach Mónika polgármester,

valamint Zámbóné Vajda Adrienn és

Sárkány Zoltán alpolgármesterek vagyon-

nyilatkozatai, összeférhetetlenségi- és mél-

tatlansági vizsgálatai rendben vannak, sze-

mélyüket illetôen sem összeférhetetlenség,

sem méltatlanság nem merült fel. Kutai 

Tibor képviselô a vagyonnyilatkozati köte-

lezettségének eleget tett, méltatlansági

ellenôrzésérôl és nyilvántartásba vételérôl

szóló kötelezettségének szintén eleget tett,

ugyanakkor az összeférhetetlenség tisztá-

zása érdekében a képviselôtestület felkérte

Kutai Tibor képviselô urat, hogy 5 napon

belül tegyen eleget a munkáltatója általi iga-

zolás benyújtásának a polgármester felé,

aki a benyújtott igazolást annak jogszerûsé-

gi vizsgálata, állásfoglalás kérés céljából

megküldi a Kormányhivatal részére. 

Horváth István képviselô a vagyonnyilat-

kozati kötelezettségének eleget tett, a bi-

zottság vizsgálata összeférhetetlenséget

nem állapított meg, viszont a méltatlansági

ellenôrzés érdekében a köztartozásmentes

adózók adatbázisába történô felvételérôl

szóló kötelezettségét 2014.december 

31-éig teljesítenie kell.

Pázmánd Község Önkormányzat 2014. nov. 28-án és 
dec. 8-án megtartott testületi üléseinek határozataiból



4 Intézményeink

– Évrôl évre egyre több érdeklôdô
látogatja programjainkat, ami
nagy öröm, fôleg, hogy ez vala-
mennyi korosztályra igaz. Ezért
is nagyon fontos, hogy a szokásos
évi programokon túl sikerüljön
minél több olyan kulturális ele-
met becsempészni a kínálatba,
amely a karon ülô gyermekektôl
a nyugdíjasokig mindenkit be-
vonz. Ez nagy feladat, de kihívás
is egyben. Kollégámmal nap, mint
nap azon dolgozunk, hogy minél
szélesebb körbe juttassuk el az új
ötleteket, információkat, s hogy
ne csak a helyiek, hanem a kör-
nyékbeli lakosok is találjanak
számukra megfelelô eseményt
Pázmándon. A visszajelzések azt
mutatják, jó úton haladunk. Ter-
mészetesen bôven van még mi-
ben fejlôdnünk, de az irány, a
programok mennyisége és
minôsége a fentiek tekintetében
emelkedô tendenciát mutat,

amelybôl az idei évben sem kívá-
nunk lejjebb adni. Az érdeklôdést
csak úgy tudjuk fenntartani, ha
folyamatosan színes, minél töb-
beket érintô programkínálattal
rukkolunk elô. Igyekszünk egyre
nagyobb hangsúlyt fektetni a
kommunikációra is, célunk, hogy
a településen élôk tudják, fogéko-
nyak, nyitottak vagyunk az új, ér-
demi ötletekre, akár nagyobb
rendezvényrôl, akár kisebb össze-
jövetelrôl legyen szó. Ôszintén kí-
váncsiak vagyunk tehát a továb-
biakban is a lakosok kezdeménye-
zéseire, észrevételeire, amellett,
hogy minden civil szervezettel,
csoporttal igyekszünk egyre szo-
rosabban együttmûködni.
– Az újesztendô programkínála-
tát böngészve sok érdekességet
találhatunk. Mit takar például a
„Tavaszi zsongás” címû program-
sorozat, ami több hónapon át is
szerepel a programnaptárban?

– Három alkalommal tervezünk
érdekes, gyakorlati tanácsokat is
tartalmazó beszélgetéseket lá-
nyaink, asszonyaink számára.
Meghívott elôadók vezetik be a
hölgyeket a helyes és egészséges
mozgás, a korszerû szépségápo-
lás rejtelmeibe, illetve terveink
szerint lesz egy olyan foglalkozás
is, amikor „az igazi nô” témáját
járjuk körül, tehát mindenrôl szó
lesz, ami segít megteremteni a
test és lélek harmóniáját.
– Ugyancsak sorozat a „Pázmándi
pódium” és az „Ôszi teázós
kultúr estek” is…
– Ezek már olyan „bejáratott”
programok, amelyek tavaly és
tavalyelôtt is voltak, s nagy örö-
münkre szolgál, hogy sikeresek,
sôt egyre több érdeklôdôt vonza-
nak. Alapvetôen irodalmi, kultu-
rális eseményekrôl, estekrôl van
szó, és büszkék vagyunk, hogy
igazán nívós elôadók a vendége-
ink ilyenkor, tehát valódi kultúrát
kínálhatunk a település lakóinak.
– A hagyományôrzés is hangsú-
lyos a tervezetben.
– A „szokásos”, évszakokhoz, ün-
nepekhez köthetô programok –
amelyek a különbözô civil szerve-
zetek, csoportok nélkül létre se
jöhetnének - mindig élénk érdek-
lôdés mellett zajlanak. A második
alkalommal megrendezett „Hús-
véti hagyományôrzô nap”, a
Nyugdíjas Klub és a Pázmándért
Közalapítvány szervezésében zaj-
ló „Tájházi majális” mellett még
három jelentôs hagyományápoló
rendezvényt emelnék ki: április-
ban újra láthatják, sôt átélhetik
az érdeklôdôk – a Röpike
Néptáncegyüttesnek köszön-
hetôen – egy igazi, hagyo-
mányôrzô lakodalom minden
szépségét. A Röpike idén jubilál, a
15. évfordulójuk alkalmából feb-
ruár végén lesz egy ünnepi
elôadásuk is. A Népdalkör és Cite-
razenekar április 11-ére, a Költé-
szet Napja tiszteletére tervez ver-
ses, zenés, táncos estet.

Élmény, kultúra, hagyomány
A fenti cím a pázmándi Hét Forrás Mûvelôdési Ház mottója is
egyben, s ennek jegyében a ház és munkatársai helyet és tá-
mogatást szeretnének nyújtani minden falubéli kulturális,
hagyományôrzô rendezvénynek, amellett, hogy ôk maguk is
igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy minél
több élményteli programot, színvonalas kulturális eseményt
kínáljanak nekünk. A Hét Forrás Mûvelôdési Ház megbízott
vezetôjét, Sárvári Zsuzsanna IKSZT munkatársat 2015. terve-
zett rendezvényeirôl faggattuk.
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– A szabadtéri, sportos esemé-
nyek is rendkívül színesnek ígér-
keznek.
– A sportnapok, a Lovas Egyesü-
let által fémjelzett Lovasnap, a
már hagyományos Szüreti felvo-
nulás és bál, és a Pázmándi To-
porgó Természetjáró Egyesület
különbözô évszakokban megren-
dezett Toporgói már elmaradha-
tatlan színfoltjai a falu életének.
Hangsúlyozom, hogy a program-
naptár még nem mondható tel-
jesnek, biztosan lesznek változá-
sok, lehetetlen egész évre elôre
pontos elôrejelzést adni. Az Ön-
kéntes Tûzoltó Egyesület például
szeretne Tûzoltó Napot is szer-
vezni, de ennek a körülményei
még alakulóban vannak, így azt
még nem szerepeltethettük a fel-
sorolásban. Mintahogy nem lehet
teljes még a nyári program sem,
hiszen a szünidei táborok és

gyermekrendezvények is – ame-
lyekben szintén nagy szerepet
vállalnak a civil szervezetek –
késôbb körvonalazódnak majd.
Az aktuális programkínálatot a
pazmand.hu honlapon, az „Ese-

mények” rovatban olvashatják az
érdeklôdôk, itt mindig megtalál-
ható a mûvelôdési ház foglalko-
zásainak órarendje is.

Szerzô, fotó: Pázmánd Sajtó

2015. január 19-23. Magyar Kultúra Hete
2015. február. 6. Nôi egészségért
2015. február. 8. Iskolai farsang
2015. február. 13. Tavaszi zsongás
2015. február 14. Óvodás farsang
2015 február 21. Jótékonysági est
2015. február 25. Kommunizmus áldozataira való 

emlékezés
2015. február 26. Pázmándi Pódium
2015. február 28. Röpike jubileumi elôadás
2015. március 6. Sportnap
2015. március 7. Pályakezdôk figyelmébe
2015. március 13. Tavaszi zsongás
2015. március 15. Nemzeti Ünnep
2015. március 21. Minden születendô gyermeknek 

ültessünk egy fát
2015. március 28. Föld órája
2015. április 2-7. Berta Kristóf és Berta Gyula 

világháborús kiállítása
2015. április 4. Húsvéti Hagyományôrzô nap
2015. április 10. Tavaszi zsongás
2015. április 11. Költészet napi verses, zenés, táncos est
2015. április 17. Egészségnap
2015. április 18. Hagyományôrzô esküvô
2015. április 23. Pázmándi Pódium
2015. április 25. Föld napja
2015. május 1. Majális
2015. május 1. Tájházi Majális
2015. május 3. Községi Anyák napja
2015. május 17. Nôi egészségért
2015. május 22. A helyi munkaerôô Elôadás
2015. május 23. I. Gyermek és ifjúsági fesztivál
2015. május 31. Magyar Hôsök Napja

2015. május 29. Gyereknap
2015. május 29. Sportnap
2015. május 31. Óvodai Ballagás
2015.június 7. Pedagógus nap
2015. június 4. Magyar Egység Napja, Trianon
2015. június 13. Iskolai ballagás
2015. június 20. Szent Iván éj
2015. augusztus 1. Anyatejes Világnap
2015. augusztus 20. Nemzeti Ünnep
2015. augusztus 21. Falunap Sportnap
2015. augusztus 22. Falunap Lovasnap
2015. augusztus 23. Új kenyér ünnepe
2015. szeptember 12. Szüreti felvonulás és bál
2015. szeptember 24. Pázmándi Pódium irodalmi est 

felnôtteknek
2015. szeptember 26. Öko nap
2015. október 1. Idôsek napja
2015. október 2. ôszi teázós kultúr estek
2015. október 3. Toporgó 
2015. október 6. Gyásznap, aradi vértanúk ünnepe
2015. október 16. Ôszi teázós kultúr estek
2015. október 23. Nemzeti Ünnep
2015. október 30. Ôszi teázós kultúr estek
2015. november 4. 1956-Gyásznap
2015. november 13. Ôszi teázós kultúr estek
2015. november 15. Batyú bál
2015. november 22. Onestyák Lászlóra emlékezünk
2015. november 27. Ôszi teázós kultúr estek
2015. november 29. Advent 1.
2015. december 6. Advent 2.
2015. december 13. Advent 3.
2015. december 20. Advent 4.

2015 évre tervezett rendezvények Pázmándon
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A Nyugdíjas Klub kulturális délutánjával, január 20-án
vette kezdetét a Magyar Kultúra Hete programsorozat
Pázmándon. Közös énekléssel, szavalattal indították
útjára a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett
kulturális sorozatot.

Szerzô: Pázmánd Sajtó, fotók: Sárvári Zsuzsanna

Nyugdíjasok indí-
tották a Magyar 
Kultúra Hetét

Óvodások a könyvtárban
A Magyar Kultúra Hete Pázmán-
don elnevezésû programsorozat
keretében január 21-én az óvo-
dások látogattak a könyvtárba,
ahol Kemény Botond könyvtáros
izgalmas feladatokkal, kreatív,
fejlesztô gyakorlatokkal kápráz-
tatta el a gyerekeket. A bátrab-

bak szavaltak, énekeltek is.
Könyveket is válogathattak a
gyerekek, amelyeket félre is tett
a könyvtáros, várva, hogy a lel-
kes kis olvasók beiratkozóként
szüleikkel együtt visszatérjenek.

Szerzõ, fotók: Pázmánd Sajtó
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Bábszínház a Magyar Kultúra Napján
Felvidéki várregés témájú
minôségi bábjátékával nyûgözte
le az óvodásokat és az alsó tago-
zatos diákokat a Maszk Bábszín-
ház január 22-én a Magyar Kultú-
ra Napján a Hét Forrás
Mûvelôdési Házban.

Szerzô, fotó: Pázmánd Sajtó

A Magyar Kultúra Hete Pázmán-
don rendezvénysorozat keretében
január 23-án délelôtt a könyvtár-
ban került sor az iskolai szavaló-
versenyre, amelyre várakozáson
felüli létszámú alsó- és felsô tago-
zatos diák nevezett. Az esemé-
nyen kortárs szerzôktôl választ-
hattak alkotásokat a szavalók. Az
értékelések során a zsûri tagjai ki-
emelt figyelmet fordítottak a vers-
választásra, mennyire illett a sza-
valóhoz az adott mû, az elôadó ki-
állására, megjelenésére, a korosz-
tályos elvárásokra vonatkozó he-
lyes kiejtésre, a hangsúlyozásra, s
nem utolsó sorban arra, hogy érti-
e, amit elôad. „Meglepôen sok te-
hetséges gyerekkel találkoztunk,
akivel mindenképpen érdemes len-
ne foglalkozni. Ami a lényeg, hogy
sokan kedvelik az irodalmat és a
kultúrát, s egyre többen jönnek
szívesen ilyen rendezvényekre,
amelyet a magas létszám is bizo-
nyít” – foglalta össze tapasztalata-
it Kemény Botond könyvtáros, a
zsûri elnöke. 

A felnôttek sem maradtak program
nélkül, hiszen a Magyar Kultúra He-
tét „Bor és Irodalom” címmel Prágai
Tamás interaktív elôadása zárta,
amely szintén a Hét Forrás
Mûvelôdési Ház könyvtárában ke-
rült megrendezésre, sok érdeklôdô
jelenlétében.

Szerzô: Pázmánd Sajtó
Fotók: Besserné Hegyi Tímea, 

Sárvári Zsuzsanna, Kemény Botond

Színes záró programok
a Magyar Kultúra Hetén Pázmándon
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A megújult berendezésrôl, a könyv-
tári informatikai rendszer kiépíté-
sérôl, az országos hálózathoz való
csatlakozásunkról ôsszel már rövi-
den beszámoltunk, most kicsit rész-
letesebben szeretnénk szólni az ör-
vendetes fejlesztésekrôl, és persze
a könyvtárosunkról, Kemény Bo-
tondról is, aki immár egy éve dolgo-
zik mindezért, s akit az elmúlt év ta-
pasztalatairól kérdeztünk.
– Februárban lesz egy éve, hogy el-
kezdtem a könyvtári munkámat.
Szakképesítésemet illetôen a meg-
felelô továbbképzéseket is elvégez-
tem. Immár 25 éve élek könyvek kö-
zött, hiszen az antikváriumom je-
lenleg is üzemel, de már kizárólag
internetes kereskedésként. A könyv-
tári munka azonban, amellett, hogy
rengeteg hasonlóságot is rejt,
egyúttal jelentôsen eltérô ismerete-
ket is szükségessé tesz. Ráadásul ez
a szakma folyamatos tanulást is
igényel, naprakésznek, felkészült-
nek és a változásokra is nyitottnak
kell lenni. Míg az antikváriumban
egyedül kellett talpon maradnom,
itt a könyvtárban egy nagy rendszer
részeként kell helytállnom. A mai in-
formatikai lehetôségeken keresztül
válik az kézzelfogható valósággá,

hogy egy országos, sôt egyetemes
rendszer része lehessünk. 
– Mit jelent ez egy kétezres telepü-
lés kis könyvtára számára?
– Óriási lehetôséget! Új távlatok nyíl-
nak, gyorsul és egyszerûbbé válik
az információhoz való hozzáférés.
Az interneten elképesztô mennyisé-
gû adat kering ellenôrizetlenül. Az
információk rendszerezettsége biz-
tosítja azok használhatóságát. Év-
ezredek óta van ez így, csak az esz-
közök változtak. Nem kell azonban
temetni a Gutenberg-galaxist! Az in-
formatika segíti a könyvtárak egyre
tökéletesebb mûködését. Aki itt kö-
rülnéz, lát néhány ezer könyvet, ha
a monitoromat is megnézi, láthatja
a megyei kínálatot, több százezer
kötetet. Néhány kattintás és orszá-
gos adatbázisokból rendelhetek,
szinte bármit, amire szükség van.
Így válik bármely dokumentum
elérhetôvé minden könyvtártag szá-
mára, bárhol is lakik az országban.
Az elmúlt hónapokban már jó néhá-
nyan éltek is a lehetôséggel, ha
olyan könyvet kerestek, ami nálunk
nincs a polcon, megrendeltem, és
pár nap alatt meg is érkezett. Egy-
valamire viszont nagyon oda kell fi-
gyelni! A kölcsönzési határidôk pon-

tos betartása az alapja a rendszer
egészséges mûködésének. Súlyos
büntetéseket szabhat ki a szolgálta-
tó könyvtár az olvasóra, ha az nem
juttatja vissza idôben a kikölcsön-
zött mûvet. A munka tehát folyama-
tos, reméljük a közeljövôben továb-
bi fejlesztésekre is sor kerülhet.
Igyekszünk eleget tenni a kor- és
könyvtári rendszer elvárásainak,
úgy, hogy közben minden korosz-
tály olvasói igényeinek is megfelel-
hessünk. Ez azonban akkor sikerül-
het teljes mértékben, ha a pázmán-
di olvasók, könyvtárlátogatók bát-
ran bejönnek hozzám és észrevéte-
lekkel, érdemi igényekkel segítik a
fejlôdést, az állomány bôvülését, hi-
szen ez mára már maximálisan kivi-
telezhetô. 
– A könyvtár nem csak a könyvekbôl
és polcokból áll, közösségi tér is,
ahol számos színvonalas kulturális
esemény, rendezvény létrejöttében
is közremûködhet a könyvtáros…
– Ez teszi igazán színessé a munká-
mat, s ígérhetem, továbbra is magas
színvonalú, igényes gyermek- és fel-
nôtt rendezvények helyszínéül fog
szolgálni a könyvtár, ahova remé-
lem, akár egy esemény vendégeként,
akár állandó olvasóként, minél töb-
ben ellátogatnak a 2015-ös évben is.

Szerzô, fotó: Pázmánd Sajtó

Könyvtár falak nélkül
Aki rendszeresen vagy legalább olykor-olykor ellátogat a Hét
Forrás Mûvelôdési Házban mûködô könyvtárunkba, nagy vál-
tozások tanúja lehetett az elmúlt hónapok során.

Hét Forrás Mûvelôdési 
Ház és Könyvtár

Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér

NYITVATARTÁSI IDÔ

HÉTFÔ: 08:30-19:00
KEDD: 08:30-20:00

SZERDA: 08:30-21:00
CSÜTÖRTÖK: 08:30-20:00

PÉNTEK: 08:30-20:00
SZOMBAT: 12:00-18:00

VASÁRNAP: ZÁRVA
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2000. januárjában, a mûvelôdési
házban tartott elôadás során, a
Népdalkört hallgatva jutott eszem-
be az a gondolat, hogy az én ko-
rosztályom is létrehozhatna egy
ilyen csoportot. A gyermekeink ré-
vén sikerült is megtalálni azokat az
embereket, akik szintén így gon-
dolták. Néhány hét elteltével már
össze is ültünk, mi 13-an lányok és
asszonyok, no meg Vajda Levente
tánctanár. Ô és felesége, Rozika 
tanított bennünket. Támogatást, és
persze helyet is, a régi mûvelôdési
házban Lukács Józsefnétôl
(Nusitól) kaptunk, aki sok segítsé-
get nyújtott a mûködésünkhöz.
Februárban már el is kezdhettük a
próbákat, elsô fellépésünkön már
kettô, sôt az augusztus 20-ai ren-
dezvényen már három betanult
számmal szerepeltünk. Mindany-
nyian elôképzettség nélkül fogtunk
hozzá a néptánc tanulásához. Sok-
szor gyermekeinkkel együtt, mun-
kából, iskolából érkeztünk a pró-
bákra. Elsô fellépésünk 2000. máju-
sában, az általános iskola udvarán
volt, akkor még kölcsön ruhákban
táncoltunk. A következô évben már
Pálfi János és felesége anyagi segít-
ségével sikerült saját ruhát varrat-
nunk, köszönet nekik az önzetlen

segítségért! A kezdeti sikerek to-
vábbi táncok elsajátítására buzdítot-
tak bennünket. Ma már egy ezüst
és egy kiemelt arany minôsítéssel
büszkélkedhetünk! Állandó részt-
vevôi vagyunk a helyi és a környék-
beli rendezvényeknek, de fellép-

tünk már Budapesten (Vár, Utazás
kiállítás) és Beloianniszban is. 2008-
ban néptánc találkozót szervez-
tünk, 2012-ben a pázmándi hagyo-
mányok felelevenítése érdekében
nosztalgiaesküvôt rendeztünk, me-
lyet az idén, április 18-án ismét be-
mutatunk majd. Ma már nem csak
nôkbôl áll a néptánccsoport, férfiak
is színesítik együttesünket. Létezé-

sünk sarkallta megalakulásra elô-
ször a pázmándi gyermek-, majd a
pákozdi, váli, velencei, kápolnás-
nyéki, lovasberényi csoportokat is. 
Az elmúlt évek során a közös prog-
ramok alatt sikerült megismernünk
egymást: szurkoltunk a kismamá-
inknak, izgultunk egymás család-
tagjaiért, és a szemünk láttára nôt-
tek fel a gyermekeink. Együtt szil-

vesztereztünk, farsangoltunk, nya-
raltunk is, barátok lettünk. 
Volt olyan év, amikor hétszer kép-
viseltük a falunkat különbözô ren-
dezvényeken, de olyan is, amikor
sokat küszködtünk, hogy a csoport
fennmaradjon, és csak nyolcan
próbáltunk. Mégis megmaradt az a
mag, akik a létezésünket minden
körülmények között vitték tovább.
Az eltelt 15 évben sok tapasztalat-
tal lettünk gazdagabbak, sokféle
tánc, jó néhány gyermek születése
színesítette életünket. Az évek mú-
lásával persze változtak a tagok,
de nem változott az, hogy azóta is
hetente jövünk össze próbálni.
Fontos ez mindnyájunknak, hiszen
ekkor elfelejthetjük a bajainkat, a
tánc változatosságot, kikapcsoló-
dást hoz a napi teendôink között.
Tanárainknak, segítôinknek – meg-
köszönve eddigi munkájukat –, kí-
vánok jó egészséget, a tagoknak
pedig kitartó és sikeres felkészü-
lést a Hét Forrás Mûvelôdési Ház-
ban, február 28-án tartandó jubile-
umi ünnepségünkhöz!

15 éves a Röpike Néptáncegyüttes!
A jubileum alkalmából Kerkuskáné Vámi Györgyi, az együttes
vezetôje idézi fel olvasóinknak a másfél évtized történetét.
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Erre mozdult meg csaknem az
egész falu. Két nap alatt mozgósí-
tották Pázmándot – többek között
a falu honlapján is –, hogy adjon
vért, aki csak tud, akinek ideje és
egészsége engedi, és segíteni sze-
retne Attilán. A civil kezdeménye-

zéshez dr. Ferencz Péter, a velencei
Szakorvosi Rendelôintézet ügy-
vezetô igazgatója nyújtott hatal-
mas szakmai segítséget. A
Pázmándi Önkéntes Tûzoltó Egye-
sület az ô segítségével teremtett
kapcsolatot a vérellátó szolgálattal.

Az önkéntes tûzoltók felhívása
így célba ért. Attila is önkéntes
tûzoltó, így természetes, hogy a
véradók az egyesületbôl érkez-
tek a legtöbben a lovasberényi
Mûvelôdési Házba, ahová az Or-
szágos Vérellátó Szolgálat szé-
kesfehérvári kirendeltsége a vér-
adó napot szervezte azon a ja-
nuári csütörtökön. De persze
nemcsak a tûzoltók voltak ott,
jöttek a barátok és ismerôsök is,

érkeztek tûzoltó szimpatizán-
sok, polgárôrök, valamennyien
egy célért.
Hatvanhét donor jelentkezett
ezen a délutánon, ebbôl huszon-
három pázmándi lakos volt. A le-
adott vérünket, Németh Veronika
doktornô segítségével, irányítva
kapta meg Attila, aki másnap si-
keres mûtéten esett át a buda-
pesti Honvéd Kórházban. 
Most már csak a teljes gyógyulás
van hátra! Elôre hát Attila, ahogy
ez a tûzoltó szertárban is látható
az egyik fotón! Szurkolunk!
…és szurkolnak többek között a
véradók:

Ambrus Sándor, Csurgó Péter,
Domak Tibor, Erdô Róbert, Erdô
Zoltán, Fekete Gábor, Fodor 
András, Füzesi Csaba, Füzesi
Raymund, Kiss Annamária, Kiss
Ágnes, Kiss Béla, Köllô József,

Köllô Kisztina, Kratancsik Dávid,
Kratancsik László, Noske Ri-
chárd, Pálinkás Péter, Rózsa Pé-
ter, Tóth Lajos, Vagyócki Károly,
Vagyócki Zsolt, Várkonyi Péter.

Kép és szöveg: E.Várkonyi Péter

Véradás Attiláért
A hír gyorsan terjedt… 
Kratancsik Attilának, akinek egy kisebb baleset miatt sokkal
nagyobb baja lett, mint azt bárki is gondolta volna, vérre van
szüksége, mégpedig sok vérre, egy komolyabb mûtéthez.
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BABA-MAMA KLUB 
Február 10-én a Baba-Mama Klub-
ban Bernáth Éva, a Hetedhét Já-
tékmúzeum múzeumpedagógu-
sa mutatja be a múzeum Négyke-
zes Kedd elnevezésû programját,
amelyre kisgyerekes anyukákat,
kismamákat is vár. Beszél továb-
bá arról is, hogy milyen játékokat
javasol 3 éves kor alatt, valamint
arról is, hogy milyen játékokat le-
het akár otthon, sajátkezûleg is
elkészíteni.

BABAVÁRÓ KLUB
Februárban újra indul a Babaváró
Klub, amelynek keretében a vá-
randós kismamákkal a gyermek-
várásról, szülésrôl, babagondo-
zásról beszélgetünk kötetlen for-
mában. A foglalkozások alkalmá-
val meghívott vendégünk lesz –
többek között – kismamajóga ok-
tató, gyógytornász, gyógy-
növényszakértô is, akik megpró-
bálnak olyan tanácsokat adni a
kismamáknak, amelyekkel har-
monikusabbá tehetô a babavárás
idôszaka. 

BABAMASSZÁZS TANFOLYAM
Márciusban csecsemômasszázs
tanfolyam indul 2-8 hónapos ko-
rú babák szüleinek. A tanfolyam
5 héten át heti egy foglalkozás-
ból áll, ahol a szülôk elsajátíthat-
ják és begyakorolhatják a baba-
masszázs fogásait. 

A programok a pázmándi Hét Forrás
Mûvelôdési Ház tetôtéri helyiségében
kerülnek megrendezésre. A részvétel
ingyenes. Részletek és bôvebb felvilá-
gosítás a vedono@pazmand.hu
email címen Herczeg Anna védônôtôl,
vagy a Hét Forrás Mûvelôdési Ház
elérhetôségein kérhetô.

A Védônôi Szolgálat elsô negyedévi
programkínálata

Január 27-én 10 órától a Hét For-
rás Mûvelôdési Házban az ingye-
nesen látogatható Baba-Mama
Klub keretében Bálint Sándor

szülész-nôgyógyász szakorvos
és pszichoterapeuta a természe-
tes szülés hazai helyzetérôl és
lehetôségeirôl, valamint a nôi

test és lélek szülés utáni regene-
rációjáról tartott elôadást. Sok
aktív és leendô kismamát érde-
kelt a program, amely hasznos
információkkal bôvítette a témá-
val kapcsolatos ismereteiket.

Szerzô: Pázmánd Sajtó
Fotók: Pázmánd Sajtó, 

Sárvári Zsuzsanna

Mindent a szülésrôl
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Évszámokra nem nagyon emlékszik,
ne is nagyon kérdezzem – mondta
egyszer, de nem is az a fontos, ha-
nem, hogy egy karburátorra hogyan
kell a benzincsövet illeszteni, vagy az,
hogy miként lehet elindítani egy mo-
tort, ha nincs hozzá kulcs… A múltjá-

ból is arra emlékszik elsôsorban,
hogy apja motorját, egy Steyr Puch
100-ast mindig neki kellett beindíta-
nia, mert a papának soha nem sike-
rült. Igaz, hogy akkor még csak 12
éves lehetett, de a motor illata már ak-
kor is rabul ejtette. És ez ma sincs
másképpen.
Élettársával egy kiránduláson ismer-
kedett meg. No, nem motoros túrán –
pedig az lett volna a stílszerû –, ha-
nem egy Debrecen melletti városban.
Azóta élnek együtt. Rozi Pázmándra
hozta a maga és a motorok szerelme-
sét. Péter bácsi nemsokára egy kis ga-
rázst épített magának, hogy legyen
hol ûznie a szenvedélyét. Ennek már
több évtizede, a mûhelyt belakta,
mindennek helye van. Helye lett itt

Csufinak is, a kis tacskónak, aki min-
denkori ôrzôje a szereldének. De ho-
gyan is indult ez a motorszerelem? 
– Már gyermekkoromban minden mo-
torra felfigyeltem, amely az utcánkon
áthaladt. Aztán betévedtem Baján –
ahol laktunk – egy garázsba. Itt több

évig dolgoztam egy szerelô mellett.
Csaknem mindent megtanultam, amit
tudni kellett. A hibát sokszor már ak-
kor megtaláltuk a fônökömmel, ami-
kor a jármû még csak beállt a mûhely-
be. A motorok hangjának kopogásá-
ból, a kipufogó zajából sejtettük, ho-
gyan is kezdjük a munkát. Ez volt az
alap az életemben. Késôbb egy szak-
mai iskolában tanultam tovább. Autó
és motorszerelô lettem, de ma már
csak a motorok érdekelnek. Velorexek,
Zundappok, Babetták, Simsonok,
Jawak, Nortonok, Pannóniák a régrôl.
Mindegyiket kívülrôl ismertem. Akár-
csak a mai típusokat, a Suzukikat a
Yamahákat, a BMW-ket, Hondákat. De
a jó kis Harley Davidsonok sem mene-
külnek, ha bajuk van. 

Ennek látja hasznát Pázmánd még
manapság is, mert mennek hozzá a
jármûvekkel az ismerôsök, a barátok
és kérik a segítségét. Nem hirdeti
magát, nincs táblája a kapufélfán,
mégis sokan ismerik Rózsakerti Pé-
tert, s nemcsak a faluban. Kis túlzás-
sal már reggel csavarhúzóval, villás-
kulccsal ébred, majd „beköltözik” a
kis garázsba és innen megy aludni is.
Megszállottja a motoroknak. Akkor
szép az élete, és akkor örül igazán,
ha betérnek hozzá és megjavíthatja a
hibát. Akkor örül, ha másnak is örö-
met szerez. 
– Ma már nem úgy tanítják a szak-
mát, ahogyan mi tanultuk. Egy-egy
rossz alkatrészt nekünk kellett kisze-
relnünk és megjavítanunk. Nem vet-
tünk újat, nem is volt. Egy-egy csa-
págyat is nekünk kellett kiönteni, ha
kellett a rossz helyett egy másik. Hol
voltak akkor az internetes kutakodá-
sok és futárszállítások? Mindent ma-
gunk csináltunk! Késôbb önálló lettem
Pécsen, majd egy téeszben dolgoztam,
mint autóvillamossági szerelô. Termé-
szetesen feladataim között voltak a
motorok javításai is. 
Késôbb pendlizôs mozigépészként
dolgozott Péter bácsi. Nappal a moto-
rokat szerelte abban a faluban, ahol es-
te vetített. Másnap lovas kocsi ment ér-
te, és vitte az egész mozi gépészetét,
vele együtt a szerszámokat is, a mo-
torszereléshez. A híre mindig meg-
elôzte egy nappal. Vártak rá a rossz
motorok. Ez volt jó a lelkének igazán.
– Olyan motor nem is létezik, amelyhez
ne nagyon értenék – fejezi be meséjét
és hitvallását. – A motorok ma is a sze-
relmeim. Persze csak Róza után…!

E.Várkonyi Péter beszélgetése és fotói

A pázmándi szelíd motoros
Tartozom az olvasónak azzal a vallomással, hogy Péter bácsit,
azaz Rózsakerti Pétert már akkor fel akartam keresni, amikor
az „Elfeledett mesterségek” sorozat készült. Ô lett volna a ti-
zenötödik mester, aki idôs kora ellenére most is ûzi régi mes-
terségét. Késôbb azonban kiderült, hogy hivatása nem elfele-
dett még. Kétkerekû motorokat szerel, minden típust, s bár
mesterségét nem fenyegeti a feledés, Péter bácsi híre nagyon
is régi. Nem pénzért dolgozik, sokszor annak is örül, hogy
még mindig „operálhatja” a kétkerekûeket.
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De mi van januárban, februárban?
Vajon szükségszerû-e, hogy ilyen-
kor kissé megfagyjanak érzelme-
ink, jégbe dermedjen a jó szívünk?
Vagy esetleg a mínuszok konzervá-
ló képességére gondolva átment-
hetjük az adakozó kedvet az új év-
re is? Jó, jó, de ilyenkor mégiscsak
leginkább ott ücsörgünk a fûtött
szobában, ha tehetjük, ki se dug-
juk az orrunkat... De mi lenne, ha
így is, otthonról is módot találnánk
arra, hogy segítsünk az erre szoru-
ló embertársainknak?

Talán épp erre gondoltak azok a
fejlesztôk is, akik elkészítették
okostelefonra a „Be My Eyes”, azaz
a „Legyél a szemem” alkalmazást,
amelyet egyrészt a vakoknak és
gyengénlátóknak, másrészt a raj-
tuk segíteni szándékozó ráérô és
jószándékú állampolgároknak ér-
demes letölteni a telefonjukra.
Gondoljunk csak bele, hogy mi
van, ha valaki benyúl a jégszek-
rénybe, kiveszi a tejet, de sokdi-
optriás  szemüvege ellenére sem
látja, hogy lejárt-e a szavatossága

vagy sem. Nos, ha van a telefonján
„Be My Eyes” alkalmazás, akkor a
segítség csak egy érintésnyire van.
Csak meg kell tapogatnia a „kap-
csold az elsô elérhetô segítséget”
képernyôt, majd a telefon kamerá-
jának meg kell mutatnia a tejet, és
a vonal másik  végén elért önkén-
tes máris megmondja, hogy semmi
gond, két napig még jó a tej.  De ha
nem tudja, hogy a spáizban sora-
kozó konzervek közül melyik a pa-
radicsom, akkor is kaphat segítsé-
get az éppen ráérô „önkéntes sze-
mektôl”, miképp akár abban is, ha
mondjuk hivatalos személy kér be-
bocsátást  egy vakhoz, és el kéne
olvastatni a mi szemünkkel az iga-
zolványt, a hivatalos megbízóleve-
let, vagy ellenôrízni a jelvényt. 
Mi meg anélkül, hogy kimozdul-
nánk fûtött szobánkból, segíthe-
tünk rosszul látó embertársaink-
nak vásárolni, tájékozódni, fôzni
vagy takarítani.
A program mostani verziója január
13-án került  be az AppStore kíná-
latába, ám ez sajnos – bár az ango-
lon kívül már 30 nyelven tud (töb-
bek közt csehül, norvégul, lengye-
lül, románul, törökül, kínaiul, ukrá-
nul) – sajnos magyarul még nem
beszél... De nem gondolnánk,
hogy ez sokáig így marad, bizo-
nyára már munkál valakiben egy
olyasféle emberbaráti cselekedet,
hogy a fejlesztôk számára elkészít-
se a magyar menükészletet!

Akarsz egy vak embertársad 
szeme lenni?
A december a jótettek hónapja, ilyenkor dobozokat állítunk össze a
rászorultaknak, és ha a fôvárosban autózunk, talán a piros lámpá-
nál is könnyebben nyújtunk ki egy-két százast a fedél nélkülieknek. 

Miserend: Február hó – 11 óra

2015. január 25-én ünnepelte Tallér Krisz-
tián atya és Kótai Róbert tábori lelkész atya
pappá szentelésük 10. éves évfordulójukat
Lovasberényben. Pázmándról is részt vet-
tünk a hálaadó szentmisén. Mindkét atyának a Jóisten áldását kérjük továb-
bi munkájukra. 

Február 1. vasárnap, Urunk bemutatásának, Gyertyaszentelô Boldogasz-
szony ünnepén gyertyaszentelés és Balázs-áldás lesz, a torok és minden
más baj ellen.
Keresztény idôkben a február a böjt elsô hava lett, mivel a nagyböjt kezde-
te rendszerint ebbe a hónapba esik. Erre utal a hónap régi magyar neve:
Böjtelô hava. A farsang utáni és húsvét elôtti idôszakot jelöli, mivel ez a ka-
tolikus vallásban böjti idôszak. Vannak írások, ahol Télutó néven tartják
számon. A régi Székely-Magyar naptár szerint Jégbontó havának nevezik.
Az ôseink pedig Szarvastor havának nevezték februárt. 

Úgy tartották régen, ha gyertyaszentelôkor énekel a pacsirta,
utána még sokáig fog hallgatni. Ameddig besüt a nap

gyertyaszentelôkor a pitvarajtón, addig fog még a hó bees-
ni. Ágota még szorítja, de Dorottya majd tágítja.
Ha Gyertyaszentelô Boldogasszony napján fénylik az idô,
hideg lesz – tartja a mondás –, de ha keményen fagy, vége

a télnek. Ugyanez vonatkozik Péter és Mátyás napjára is.

Lélekmorzsák: Teréz anya gondolatai

„A testi betegségekre ott vannak a gyógyszerek,
de a magányt, kétségbeesést és reménytelenséget 
egyedül a szeretet képes meggyógyítani.
Sokan vannak a világban, akik egy darabka kenyérre éheznek,
de még többen olyanok, akik csak egy kis szeretetre.”

Egyházi hírek
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A szuperélelmiszer (egybe írva,
tükörfordításban honosodott
meg a magyar nyelvben) valójá-
ban egy marketing-kifejezés,
amelyet a sajtó terjesztett el.
Táplálkozási szakemberek nem
használják. Mivel sokat találko-
zunk vele, és ez a „varázsszó”
áremelô hatással van az élelmi-
szerekre, nézzük, mit is jelent.
Az Oxfordi Szótár szerint: „olyan
tápanyagokban gazdag élelmi-
szer, amelyrôl úgy tartják, külö-
nösen jótékony hatással van az
egészségre.” Néhány egészség-
ügyi szervezet figyelmeztetett
arra, hogy a „szuperélelmiszer”
csak az eladást segítô kifejezés,
mely nélkülözi a tudományos alá-
támasztást – noha igaz, hogy az
ilyen élelmiszerek közül sok va-
lóban kimagaslóan magas vita-
min- és ásványi anyag tartalom-
mal bír. A vitára az Európai Unió-
ban egy 2007-es jogszabály tett
pontot, amely tiltja, hogy szuper-
élelmiszer megjelöléssel reklá-
mozzanak egy élelmiszert, kivé-
ve abban az esetben, ha kutatás-
sal alátámasztott egészségügyi
szakmai anyag bizonyítja, hogy
az adott termék tényleg az.
Szeretek a realitások talaján állni,
ezért elemezzük, fordítsuk hasz-
nunkra a szuperélelmiszer cím-
két. Azok az élelmiszerek, ame-
lyekben valami egészségre hasz-
nos anyag nagyobb mennyiség-
ben fordul elô (vitaminok, ásvá-
nyok, antioxidánsok, természe-
tes antibiotikumok, stb.), valószí-
nûleg jó erôforrások az emberi
test számára. Ám az, hogy kinek
milyen élelmiszerre van szüksé-
ge, egyéni, hiszen minden test
különbözô. Ezenkívül változik az
évszakokkal is. Ki akar forralt
bort kortyolgatni a júliusi kániku-
lában? És alakul napról-napra az
élethelyzetünk is. Így tehát telje-

sen egyéni az, hogy kinek, és éle-
tének mely szakaszában, melyik
élelmiszer lesz a „szuperélelmi-
szere”. Aki már sikerrel kifejlesz-
tette test-tudatosságát, köny-
nyebb helyzetben van. Aki még
nem ilyen tudatos, az kísérletez-
het különbözô táplálkozási irány-
zatokkal. Az mindenesetre biz-
tos, hogy nem divatokat, hanem

inkább a természet bölcsességét
érdemes vezérfonalnak tekinteni.
Ami biztosan nem mutatja meg,
hogy mi a jó nekünk, az az, hogy
egy élelmiszer mennyire egzoti-
kus, divatos és drága. Kétségtele-
nül nagyszerû anyag az ehetô ka-
kaóvaj, az algák, a nyers kakaó,
az áfonya, a gojibogyó, és a töb-
bi, felárazott termék. (Egyébként
a gojibogyó és az áfonya Magyar-
országon is megterem.) De néz-
zük azt is, mi van a saját kam-
ránkban!
Torma: A néphagyomány olyan

légúti és húgyúti bajokra ajánlja,
melyek megfázással függnek
össze. A modern kutatások is rá-
bólintottak a nagymamák böl-
csességére: a tormának bizonyí-
tották a baktérium- és gombaölô
képességét, valamint a görcsoldó
hatását is. A jó magyar szokás,
miszerint tormával fogyasztjuk a
sonkát, tehát kiállja az idô próbá-
ját! Persze a torma sonka nélkül
is hatásos. Tudja, aki már reszel-
te otthon a kertjébôl felásott,
csípôs gyökeret.

Cékla: Jótékony hatásúnak tart-
ják a májra és nyirokrendszerre.
Rosttartalma miatt a belekre is
kedvezôen hat, és ezt a hatását
segíti egy benne található amino-
sav is (glutamin). A pincében, ho-
mokba ásva tavaszig friss marad.
Nyersen lereszelve, de fôzve vagy
sütve is kiváló. Nagymamám fi-
nom savanyúságnak tette el.
Káposzta: Egy csészényi legya-
lult káposztalevél elfogyasztásá-
val jelentôs mennyiségû C-, K-,
B6-, B1-vitaminhoz, kalciumhoz,
vashoz juttatjuk szervezetünket.

Szuperélelmiszerek a kamránkban
Káposzta, torma, cékla – szinte észre sem vesszük ôket az eg-
zotikus csodabogyók mellett, pedig nagyszerûek, és mindig
kéznél vannak.
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A káposzta gyulladás gátló hatá-
sú, gyomorfekély enyhítésére a
friss káposztából kinyert levet
használják. A savanyú káposzta
ezen kívül még tejsavat is tartal-
maz, amely az emésztôrend-
szernek tesz jót. Újabb magyar
specialitás, mely kiállta az idôk
próbáját! A káposzta házi sava-
nyításához legjobb a hagyomá-
nyos cserépedény. Ennek híján
jól zárható mûanyagvödröt is
használhatunk, de vásárlás elôtt
ellenôrizzük, hogy élelmiszeripa-
ri mûanyagból legyen!
Fahéj: Nálunk ugyan nem honos,
de elterjedt fûszer, ezért itt a he-
lye a sorozatban. Hagyományo-
san megfázást, hasmenést, gom-
bás fertôzéseket, gázképzôdést,
húgyúti fertôzéseket enyhítenek
vele. Segít a szervezetnek kezel-
ni a hirtelen cukorbevitelt – ezért
vált olyan sok sütemény alkotó-
részévé. Túlzásba vinni nem jó,
az ajánlott napi maximális adag
1/8-ad teáskanálnyi. Megfázás
megelôzésére, enyhe tünetekre
hagyományos recept: 1/8-ad te-
áskanál fahéjat 1 evôkanál méz-
ben feloldunk, és napközben
egy-egy kávéskanállal fogyasz-
tunk belôle. Természetesen, ha
fertôzéses, lázas betegségünk
van, és nem válnak be a házi sze-
rek, ne halogassuk az orvos fel-
keresését!
A fenti élelmiszerek, a fahéj kivé-

telével, megtermelhetôk saját
kertünkben, így biztosan jobb
minôségûek is lesznek, mint a
nagy élelmiszerboltokban vásá-
rolt ipari zöldségek. Az egészsé-
ges élelmiszerek felé fontos lé-
pés a saját konyhakert gondozá-
sa, de a legfontosabb a talaj mik-
robiológiai egyensúlyának hely-
reállítása. Ez a téma egy külön
cikket igényelne, itt mindössze
szeretném felhívni arra a figyel-
met, hogy az a környezetszeny-
nyezés, melyet az ipari forrada-
lom óta elkövetünk, már régen
elérte a tányérunkat is. A zöldsé-
gek, gyümölcsök, haszonállatok

– tehát az ember tápláléka – a ki-
merült és elszennyezett talaj mi-
att már nem tartalmazza a szük-
séges tápanyagokat.
„Az 1960-as évektôl napjainkig
az élelmiszerekben drasztikusan
megváltozott a mikroelemek és a
vitaminok mennyisége. A karotin
50 százalékkal, az E-vitamin 60
százalékkal, a B12 vitamin pedig
90 százalékkal csökkent! Egy
1985-ben végzett felmérés ada-
taival összehasonlítva a zöldsé-
gek és a gyümölcsök vitamin- és
ásványianyag-tartalma mintegy
hetven–nyolcvan százalékkal zu-
hant le. A régebbi mérés szerint
például egy átlagos súlyú alma C-
vitamin tartalma 5 milligramm
volt, most ugyanez az érték
mindössze 1 milligramm. A brok-
koli kalciumtartalma 100 milli-
grammról 35-re esett vissza.”
(Minôségi éhezés, Lélegzet,
2005/11.)
Nehéz a globális szennyezés ellen
helyi szinten tenni, de a részered-
mények is sokat számítanak!
Egészségünk és az anyagiak
szempontjából is megéri figyel-
met szentelni a helyi termékeknek
és a biokertészkedésnek, amellyel
visszaállíthatjuk környezetünk
mikrobiológiai egyensúlyát.

Dr. Szilágyi-Nagy Ildikó
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Anyakönyvi hírek

A január nem nevezhetô esküvôi hó-
napnak, hideg is van, sötét is van, ki-
nek van kedve ilyenkor házasodni?
Régen bezzeg volt, hiszen éppen a
Vízkereszttôl kezdôdô farsangi
idôszak volt az egyik esküvôi sze-
zon, mert tavasszal, a húsvéti böjt
idôszakában tilos volt lakodalmat
tartani. Erre azonban a fiatalok nem
emlékeznek, várják a jó idôt, nem is
volt esküvô az elmúlt hónapban
Pázmándon. Még szerencse, hogy a
gyerekek nem hagytak minket hírek
nélkül, 2015. január 8-án született
Pintér Orsolya, édesanyja Döbrösi
Anikó, január 13-án jött a világra
Mike Dávid, édesanyja Kovács 
Erika, 18-án Munkácsi Martin 
Lóránd, Erdô Melinda kisfia, és
ugyanezen a napon Ónodi Nimród,
édesanyja Tóth Krisztina. Sok bol-
dogságot és jó egészséget kívánunk!

Az otthoni pálinkafôzés új szabályai

2015. január 1-tôl meg-
változott a saját fo-
gyasztásra történô házi
párlatfôzés, pálinka-
fôzés szabályozása.
Magánfôzônek számít
az a személy, aki saját
tulajdonú gyümölcsbôl,
saját tulajdonú eszkö-
zökkel állítja elô a pár-
latot. Továbbra sem
szükséges a magánfôzéshez engedély, azonban a magánfôzésre szol-
gáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követô 15 napon belül
be kell jelenteni a lakóhely szerinti Önkormányzati Adóhatósághoz.
(Amennyiben 2015. január 1-jét megelôzôen történt a berendezés 
beszerzése, 2015. január 15-ig kellett a bejelentési kötelezettségnek
eleget tenni.)
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 67/A.§ (2) bekezdése alap-
ján a bejelentésnek tartalmaznia kell a magánfôzô nevét, lakcímét, adó-
azonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés idô-
pontját, a desztillálóberendezés ûrtartalmát és tárolásának, használatá-
nak helyét, ha az eltér a magánfôzô lakcímétôl. 2015. évtôl saját fo-
gyasztás céljából évente 50 liter párlatot lehet otthon elôállítani, ám 
ennek az adómentessége megszûnik, azaz a fôzônek évi 1000 forint
átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzat felé,
amelyrôl 2016. január 15-ig kell bevallást tenni és az adót megfizetni.
A 35/2008. NGM rendelet szerinti bejelentési is bevallási nyomtatvány
megtalálható a www.pazmand.hu weboldalon az Önkormányzat/
Nyomtatványok között.

Február 13-án csütörtökön 18 órától 
fotótanfolyam Klotz Miklóssal
felnôtteknek a Hét Forrás Mûvelôdési
Házban. Akit érdekel az analóg és 
digitális fotózás, elôhívás, 
fotólaboratóriumi körülmények között,
jöjjön el a bemutatkozó beszélgetésre.
Részletek a helyszínen! 

FotótanfolyamFotótanfolyam

Tisztelt gazdálkodók!

2015-ben a falugazdász ügyfél-
fogadás (ôstermelôi igazolvány 
ügyintézés) szerdánként 10.00-
16.00-ig tart. Személyes és föld-
használati adatok szükségesek.
Nagy János falugazdász
Tel: 06/70/ 436 2461


