
Éjt nappallá téve

Benne vagyunk a nyárban, de sze-
rencsére a java még hátravan. A na-
pokban ünnepelhettük a fényt, a leg-
hosszabb nappalt az év legrövidebb
éjszakáján. Szent Iván éjjelén, ami-

kor a Nap csak este 9 fele tért nyu-
govóra – igaz ezt az esôs hûvös
idôben nem láthattuk – minden
szívbôl jövô kívánságnak teljesülnie
kellett a babona szerint, s akik misz-
tikus varázslatokba fogtak, azok biz-
ton számíthatnak is a boldogságra.
Igaz, idén az idôjárás a Szent Iván éji
tüzek gyújtásának sem kedvezett,
így elmaradt a tûz átugrása is, ami
pedig ugyebár azt jelenthette volna,
hogy egy éven belül boldog házassá-
got kötünk majd… Sebaj, nem érde-
mes mindent varázslatokra és felet-
tünk álló erôkre bízni, talán jobban
járunk, ha az amúgy is rövid éjsza-
kákat is nappallá téve azon igyek-
szünk, hogy a saját boldogságunkat
megteremtsük magunknak!

Pedagógusnapi
ünnepség  

5. oldal

Éremesô a
tûzoltóknak 

8. oldal

Rózsakertek
Pázmándon
10-11. oldal

Új folyam III/6. szám Újság rólunk – nekünk 2015. június

Június közepén 148 tanuló kapott bizonyítványt Pázmándon az iskolában,
ki jót, ki még jobbat, persze olyan is volt, aki nem örülhetett felhôtlenül. 
Elsôben kiválóan teljesített Pintér Benedek, Kocsor Enikô, Lukács Rebe-
ka, Hibácska Gellért, Zámbó Zsombor és Takács Janka. Szép számmal
voltak kitûnô tanulók is, a 2. osztályban Szendrei Eszter, a 3.-ban Czakó
Balázs, Lovistyek Kitti és Reichenbach Flóra, a 4. osztályban Hirják
Mikolt, Nyári Kevin, Sziládi Eszter valamint Szombathy Gergô, a 6.-ban
Czakó Anna, Domak Balázs és Molnár Petra, s végül a búcsúzó nyolca-
dikosok közül Czakó Petra. A színtiszta ötösök mellett jutalmat kapott
valamennyi jeles bizonyítványú tanuló és persze azok a gyerekek is,
akik éveken át kimagasló munkát végeztek. A negyedik osztályos „kis-
ballagók” közül a 4 év során tanúsított kiemelkedô tanulmányi eredmé-
nyéért és példamutató szorgalmáért könyvjutalomban részesült Nyári
Kevin, Sziládi Eszter és Szombathy Gergô. Nyolc éven keresztül tanúsí-
tott kiváló tanulmányi teljesítményéért és példamutató magatartásáért
elismerésben részesült Bárándi Ádám, Czakó Petra és Vagyóczki Petra.

(folytatás a 6. oldalon)

Évzáró és ballagás az iskolában

Pázmándi
h í r v i v ô



2 Önkormányzati hírek

– Milyen aktuális eseményekrôl,
eredményekrôl számolhatunk be az
olvasóknak?
– A legfontosabb talán az, hogy mire
megérkezett a forró nyári napsütés, a
„napelemes” pályázatunk – ami hiva-
talosabban fogalmazva „Fotovoltikus
rendszer kialakítása” az önkormány-
zat intézményeinek gazdaságosabb
és korszerûbb energiaellátása érdeké-
ben –, a finisébe érkezett. A napeleme-
ket felszerelték a Pitypang Óvoda, a
Polgármesteri Hivatal és a Hét Forrás
Mûvelôdési Ház tetejére, sôt, azok
már mûködôképesek is, már csak az
éles üzem megkezdéséhez szükséges

engedélyezés zajlik. A projekt teljes
beruházása: 20.569.230,-Ft volt,
ebbôl az önkormányzati saját önerô
1.691.796 Ft-ot tett ki, amibôl köny-
nyen kiszámítható, hogy a megvalósí-
táshoz 18.877.464 Ft-ot kaptunk pá-
lyázati támogatásként.
– Vége a tanévnek, a kisebb-nagyobb
gyerekek nyári programjáról, értel-
mes és élményekben gazdag idôtöl-
tésérôl kell gondoskodni s ez sokszor
nem egyszerû a családoknak…
– Az önkormányzat igyekszik ehhez
minden tôle telhetô segítséget megad-
ni. Elsôként a diákmunkaprogramot
említeném. A Nemzetgazdasági Mi-

nisztérium 2015- ben is meghirdette
ezt a programot, amelyhez Pázmánd
természetesen ismét csatlakozott. A
település vezetése, a képviselôtestület,
a polgármesterasszony és én magam
is nagyon fontosnak tartjuk, hogy fia-
taljaink ezzel a programmal lehetô-
séget kapjanak egy kis nyári zseb-
pénzt keresni, miközben szülôfalujuk,
Pázmánd fejlôdése érdekében dolgoz-
hatnak. Nagyon örülünk, hogy ilyen
szép számmal jelentkeztek a diákok.
Többszörös a túljelentkezés, pillanat-
nyilag 10 diákra van keretünk, de az
önkormányzat mindent megtesz azért
hogy plusz létszámkerethez jussunk, 
s a késôbb jelentkezettek számára is
legyen lehetôségünk csatlakozást te-
remteni a programhoz.
– És a kisebbek? Nekik milyen prog-
ramlehetôségeket ajánlhatunk?
– Mindenekelôtt a szokásos nyári tábo-
rokat említeném. Az önkormányzati- és
civil szervezésû különbözô tematikus
helyi táborok mellett az idei évben is
utazhatnak pázmándi gyerekek az Er-
zsébet táborokba, Zánkára. Az ehhez
szükséges pályázatokat Istvánovits Re-
náta, Sárvári Zsuzsanna és Besserné
Hegyi Tímea készítette elô, az ô gondos
munkájuk nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy idén 165 pázmándi gyermek ve-
het részt Erzsébet táborokban. A tábo-
roztatások önrésze összesen 242.000
forint, amelyet az önkormányzat fizet
ki. Teljes ellátást kapnak a gyerekek és
a napi programokban is részt vehet-
nek, természetesen ingyen. A lurkók
nagyon örültek a lehetôségnek, akik
már voltak, azok már tudják milyen
sok élményt tartogat számukra.

Szabó Hédy

Visszavonhatatlanul itt a nyár, az újság is jórészt az évzáró-
val, ballagásokkal, nyári programokkal és a kertekkel, virága-
inkkal foglalkozik. Az önkormányzat aktuális feladatai és
eredményei is „nyáriasak”, ezekrôl beszélgettünk Zámbóné
Vajda Adrienn alpolgármesterrel.

Jöttek, láttak, nyertek!

A Szent Iván éji programok keretében került sor a Pázmándi Gyermek és Ifjúsá-
gi Kulturális Fesztivál versenyre és díjátadó gálára. 
A rendezvény június 23-án 16 órakor, a Darabos Anikó által vezetett kreatív
foglalkozással kezdôdött, majd Klotz Miklós fotográfus „Stand by Erdély 21.” cí-
mû kiállításának megnyitója következett. A kiállítás pillanatkép a 21. századi
Erdélybôl, és június 30-áig tekinthetik meg az érdeklôdôk a mûvelôdési ház mé-
diatermében. 17 órakor kezdetét vette a II. Pázmándi Gyermek és Ifjúsági Kul-
turális Fesztivál verseny és díjátadó gála. Az elôválogatások alapján a fesztivál
díjátadóra már csak a legjobbak jöhettek. Érkeztek ifjú elôadók több település-
rôl, számos mûfajt képviselve. Az elsô három helyezett „kis mûvészek” idén is
nívós díjakkal távoztak Pázmándról. Elsô helyezett lett Pápai Áron szólóciterás,
nyereménye egy családi hosszú hétvége teljes ellátással a Hotel Juventusban,
Görgicze Zoltán tulajdonos felajánlásaként. Második lett megosztva a Tûzifa
Együttes (ének, citera) valamint Szilágyi Szabolcs (hegedû), ôk családi fürdô-
belépôt kaptak a Velence Resort&Spaba, Sívó Roland szállodaigazgatótól. 
A 3. helyezést is megosztva adták ki: Halász-Velner Hanga (ének) és Rozgonyi
Róbert (vers) nyerték el, a díj pedig Sport Beach családi strandbelépô, Bálint

György ügyvezetô jóvoltából. 
A díjazottak felkészítô tanárai
Fazekasné Domak Anikó és Kalász
Máté, a szakmai zsûri tagjai pedig
Kalászné Fuják Zsuzsanna nép-
táncpedagógus és Éger László éne-
kes elôadó, zeneszerzô, mûsor-
vezetô voltak.

Az alpolgármesterrel 
beszélgettünk…
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Így történt ez az idei évben is, amikor
a felsô tagozatos gyermekek – 73 fô
– május 29-én, két autóbusszal egy
napos kirándulásra indultak. A csodá-
latos élményekkel teli emlékezetes
kirándulásról Domak Andrást, a kura-
tórium elnökét kérdeztük.
– Megnéztük a Feszty körképet és 
a Nemzeti Parkot, ahol nagyon sok 
a látnivaló, skanzen, jurták, külön-
bözô kiállítások. A gyermekek el-
mondása alapján nagyon kelleme-
sen töltötték el a napot – amihez a jó
idô is hozzájárult – és nagyon sok él-

ménnyel tértek haza. Egyszerre min-
dig csak négy osztályt tudunk elvin-
ni Ópusztaszerre, ehhez is össze kell
gyûjteni az évente befizetett 1 %-ból
befolyt összegeket, hiszen ez a ki-
rándulás is közel 600 ezer Ft-ba ke-

rült. Az alapítvány fizeti a buszok
költségét, – ami közel 350 ezer Ft
volt – valamint a belépôjegyek árát
is, ami több, mint 200 ezer Ft-ot tett
ki. Úgy gondoljuk, jól döntött 16 év-
vel ezelôtt a kuratórium, hiszen így
valamennyi tanuló, aki a Kempelen
Farkas tagiskolában végez, egyszer
eljut ebbe a szép Nemzeti Parkunk-
ba. Reméljük, hogy a késôbbiekben
befolyt összegek is lehetôvé teszik,
hogy az egyéb évi kiadások mellett
(Kempelen napok, gyermeknap, év
végi jutalmazások, karácsonyi aján-
dék minden gyermeknek, ami szin-
tén több százezer forintot ölel fel )
takarékoskodni is tudjunk erre a
hagyományos kirándulásra. Ezért
kérjük falunk lakosságát, hogy to-
vábbra is segítsenek nekünk szemé-
lyi jövedelemadójuk 1 %-ának át-
adásával, amelyet ezúton is nagyon
köszönünk. Tekintve, hogy az ala-
pítvány bevételi forrása csupán
ebbôl, és az önkormányzat éves tá-
mogatásából tevôdik össze, létfon-
tosságúak számunkra ezek a fel-
ajánlások. Végül még annyit hadd
tegyek hozzá az élménybeszámoló-
hoz, hogy mivel az idén a gyermek-
nap is a kirándulás idôpontjára
esett, ezért az alsósok az alapítvány
jóvoltából elôzô nap Székesfehér-
várra kirándultak egy élménypark-
ba. Beszámolóik alapján ôk is reme-
kül érezték magukat!

„A Pázmándi Általános Iskola
Gyermekeiért” Alapítvány
kuratóriuma 16 évvel ezelôtt
határozta el, hogy az SZJA
1%-ából származó befizeté-
sekbôl valamennyi iskolai ta-
nulót elviszi tanulmányi ki-
rándulásra, Ópusztaszerre, 
a Nemzeti Parkba.

Emlékezetes élmény iskolásainknak

Palánta a palántáknak

Pázmánd Község Önkormányzatának ajándékaképpen Zámbóné
Vajda Adrienn alpolgármester, fejenként öt darab paradicsompalán-
tával ajándékozta meg valamennyi pázmándi óvodás és iskolás
gyermek családját.
„Mindig örömteli és megható érzés önzetlenül adni, fôleg, ha
köszönetképpen ôszinte mosollyal találkozik az ember” – mondta az
alpolgármester asszony az átadásokat követôen.
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Nincs is meghatóbb egy óvónô számára, mint amikor el-
búcsúznak a nagycsoportosok az évzárón. Három-négy
év után sok-sok emléket hagynak maguk után az iskolá-
ba menôk. Kis megszeppent 3 évesbôl, komoly, iskola-
érett nagycsoportossá nevelôdtek! Rengeteg élménnyel
gazdagodtak, játszva tanultak, okosodtak, fejlôdtek! 
Új birodalmukban, az iskolában már nem a játék lesz a
legfontosabb feladatuk, hanem az írás, olvasás megtanu-
lása. Mit kérhettünk a ballagáson a gyerekektôl? – hogy
ne felejtsék el az óvodát, az óvó néniket, és szeressék
majd a tanító néniket is.
Sok sikert kívánunk az iskolában B. Barnabásnak, 
B. Patriknak, B. Larának, Cs. Zsókának, Cs. Leventének, 
D. Leilának, D. Leventének, D. Bencének, E.G. Hannának,
H. Gergônek, H. Lôrincznek, K. E. Szávának, K. Somának,

L. Szabinak, L. Dórának, V.T. Mickeynek, M. Gergônek, 
N. Dorottyának, N. Zsófinak, N. Marcinak, Ny. Napsugár-
nak, R. Emíliának, S. Petrának, S. Zoltánnak, Sz. Dávidnak,
V. Máténak.

Domak Tiborné /óvodavezetô

Ballagtak a Katicák
Elérkezett a várva várt nap, eljött az idô, hogy
26 nagycsoportos gyermek búcsút intsen az
óvodának, az önfeledt játéknak.

Nem lehet elég korán kezdeni
Mármint a gyerekek biztonságos
közlekedésére való nevelését. Ezért
is nevezett be óvodánk a MINI-KRESZ
„Pindúr-Pandúr Ki Mit Tud” országos
vetélkedôre. A nyolc fôs-nagycso-

portos gyerekekbôl álló – csapatnak
elméleti és gyakorlati feladatokat
kellett megoldani. A többhetes felké-
szülést Zsuzsa óvónéni és Hibácska
Béla körzeti megbízottunk vezette.
Sok-sok dicséret illeti Dani Leilát, 
Dani Leventét, Domak Bencét,
Kerkuska E. Szávát, Mucska Gergôt,
Nagy Dorottyát, Noske Mártont és
Nyári Napsugarat. A csöppet sem
könnyû feladatokat pontosan, ügye-
sen, fegyelmezetten hajtották végre,
megérdemelten vehették át a ver-
seny végén megérdemelt érmeiket,
jutalmukat. Jövôre újabb gyerekek-

kel, újra indulunk-hiszen játékos
eszközökkel segítenünk kell a kultu-
rált és balesetmentes közlekedésre
való nevelést.

„Miért kell most ballagni, szépen, lassan menni?

Én nem tudok menni, csak futni, rohanni.

Mégis ballagni kell, mert ez most egy ünnep.

De miért ünnep az, hogy nem jövök ide többet?

Jó, jó, tudom, hogy iskolás leszek,

de az majd csak ôsszel lesz, most minek ünnepeljek?

Különben is, egy kicsit szomorú vagyok,

mert el kell mennünk innen, 

mert mi vagyunk a nagyok.

Négy évig jó voltam, szót fogadtam mindig,

majdnem mindig azt tettem, amit tenni illik.

Most kezdhetem elölrôl, ott az iskolában,

hogy szót fogadjak, jó legyek, és feleljek is bátran.

Meg fogom próbálni, ezt most megígérem,

de hogy miért kell innen elmennem, 

azt továbbra sem értem.”
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Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok
munkájának társadalmi elismeréseként június elsô vasár-
napját Pedagógus Napnak nyilvánította. Megünneplésére
elôször 1952-ben került sor. Ekkor átadták a kiváló tanítói
és tanári okleveleket az ország legjobb oktatóinak. Jelenleg
a kimagasló oktató-nevelô tevékenység elismerésére ado-
mányozhatóak szakmai díjak. Megünneplése sokat veszí-

tett hivatalos jellegébôl, intézményi szinten elsôsorban a
gyermekek köszöntik tanáraikat. Pázmándon minden év-
ben fontosnak tartják megünnepelni a jeles napot, ezért
2015-ben is az ünnepelteket szépen terített asztal várta, a
finom fogások elôtt pedig elismerések is átadásra kerültek.
A polgármester és alpolgármesteri beszédeket követôen
Perjés Andrásnak a Kempelen Farkas Tagiskola igazgató-
jának 40 éves pedagógusi, míg Vetô Katalin tanárnônek
30 éves tanári munkásságáért járt a méltó elismerés, ame-

lyet dr. Reichenbach Mónika polgármester és Zámbóné
Vajda Adrienn alpolgármester adtak át. 

Szerzô: Pázmánd Sajtó
Fotók: Sárvári Zsuzsanna

A pedagógusokat ünnepeltük
A település vezetôi Pedagógus Nap alkalmá-
ból hivatalosan, ünnepi keretek között, június
10-én köszöntötték a pedagógusokat Pázmán-
don a Hét Forrás Mûvelôdési Házban.

„A gyermekek úgy éreznek, ítélnek és cselekednek, 
miként azt azoknál látják, akiket szeretnek és 
becsülnek!”

Dr. Wassics Gyula
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(folytatás az 1. oldalról)

Tanulóink körzeti-, megyei- és or-
szágos versenyeken is eredmé-
nyesen és szép számmal képvi-
selték iskolánkat, egyebek közt a
Zrínyi Ilona, a Kenguru, valamint
a Triáda matematika versenyen,
Kápolnásnyék, Vereb, Vál körzeti
versenyein és persze idesorolhat-
juk a Kempelen napi versenyeket
is. Válban a matematikaverse-
nyen két tanulónk ért el dobogós
helyezést, az 1. osztályosok kö-
zül Hibácska Gellért második, 
a 8. osztályosok közül Bárándi
Ádám harmadik helyezett lett. 
A Zrínyi Ilona matematika verse-
nyen a legeredményesebb páz-
mándi Hegyi Csaba 8. osztályos
diák volt. A Bendegúz Tudásbaj-
nokság megyei versenyén is igen
jól szerepeltek iskolánk tanulói,

Varga Lili, Czakó Anna, Gránitz
Eszter, Matacz Máté, Molnár Pet-
ra, Kovács Gergô Márk és Hegyi
Csaba értek el szép eredménye-
ket. Sport terén is születtek jelen-
tôs sikerek, az atlétikai diákolim-
pia megyei döntôjén kislabda ha-
jításban elért kiemelkedô ered-
ményéért oklevélben részesült
Rozgonyi Róbert és Csizmadia
Botond. A Kempelen Farkas Tag-
iskola alsó tagozatos lány kézi-

labda csapata a megyei-, régiós-
és országos szintû sikeres sze-
repléséért részesült jutalomban. 
Az évzáró ünnepség legmegha-
tóbb része persze mindig a balla-
gás. A nyolcadikosok búcsúbe-
szédükben meghatottan köszön-
ték meg tanáraik, nevelôik türel-

mét és odaadását, a kirándulások
felejthetetlen pillanatait. Aho-
gyan fogalmaztak, most ugyan
búcsút kell inteni mindennek,
ami az iskolában biztonságot
nyújtott, de attól még, hogy
ôsszel már nem térnek ide visz-
sza, a suli megmarad puha fé-

szeknek és biztos alapnak, emlé-
kek és titkok ôrzôjének, iránytû-
nek a jövôre nézve…
A sok-sok köszönet közül, ami
ezen az ünnepségen elhangzott,
kiemelkedett az, amikor a diákön-
kormányzat tagjai köszönték meg
Mataczné Törjék Leonóra tanító
néninek, hogy immár 10 éve veze-
ti, segíti a diákönkormányzatot.

Évzáró és ballagás az iskolában
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Miserend: Június hó – 11 óra.
Július hó – 10 óra.

Július Hónap Szent Jakab hava
vagy Áldás hava! 

A kereszténység a XIII. századtól jú-
lius 2-án a „nehézkes” Máriának, a
Jézussal terhes Szûznek Erzsébet-
nél, Keresztelô Szent János jövendô
anyjánál tett látogatását ünnepelte.
Nálunk, hogy a többi Mária –  ( Bol-
dogasszony) – ünneptôl megkülön-
böztessék, a Sarlós Boldogasszony
nevet kapta. Népünk nem Péter-Pál-
kor kezdte az aratást, ahogy a kalen-
dárium elôírta volt, hanem e Boldog-
asszony-ünnep másnapján. Az ezen
a napon szedett fûszernövények és
persze a gabonafélék szentnek szá-
mítottak, varázserôt tulajdonítottak
nekik. E napon csak jelképesen
dolgoztak, a szerszámokat meg-
áldatták a pappal, a búzából ko-
szorúnak, szentelménynek, szo-
badísznek valót szedtek.
Az aratást másnap szent rítus-
hoz illô áhítattal kezdték. Tiszta
fehér gyolcsruhában, levett kalappal
a búza elé térdepeltek és imát

mondtak. A munkát a föld szent, ke-
leti sarkában kezdték, az elsô két ké-
vét keresztbe rakták. Mindez az „éle-
tet” jelentô új kenyérnek szólt, és
benne tudván tudatlan a sarló, kasza
alatt elhulló gabonaistennek, amely
mindmáig tovább él a Krisztus teste-
ként tisztelt szent ostyában.  A Sar-
lós Boldogasszony elnevezés arra is
utal, hogy egykoron az asszonyok
vágták a gabonát sarlóval, és a férfi-
ak szedték a kévét.    
Július 26-án emlékezik meg Egy-
házunk Szent Annáról a Boldogsá-
gos Szûz Mária édesanyjáról! E nap-
hoz kötôdôen szokták megáldani az
idôs nagyszülôket (nagymamákat)
emlékezve arra, hogy Szent Anna és
Joakim a Szent Szûz szülei idôs ko-
rukban részesülhettek Isten legna-
gyobb áldásában! 
Ezen a napon a szentmisében 
10 órakor áldásban részesülnek az
idôsek valamint ugyan ezen a napon
Szent Kristófra emlékezvén (az uta-
zók védôszentje) áldja meg az atya
a Tûzoltó Szertár elôtti téren a sze-
mélygépkocsikat! 

Egyházi
hírek

Elsôáldozók
Május hónap utolsó vasárnapján
10 lány és 5 fiú lett az Úr aszta-
lának vendége! Egyrészt imáink-
ba foglaljuk ôket, másrészt kér-

jük, a Szentlelket töltse el ôket
bártorsággal és az Isteni élet
iránti szeretettel, hogy minél
többször részesülhessenek a

szentáldozás kegyelmében! Hi-
szen e fiatalok veszik majdan át
helyünket templomunk padjai-
ban! Sajnos azonban sokszor ta-
pasztaljuk, hogy bár nyelvével
hisz e nemzet szívében igen tá-
vol marad Istenétôl!

„ Akinek van füle a hallásra,
hallja meg”  (Mk. 4:9,)

Anyakönyvi hírek

A nyár elsô hónapja a házasulóké volt, kisbabát nem hozott június-
ban a gólya. Két fiatal pár kötötte össze az életét, 2015. június 6-ikán
Illés Mónika és Tóth Krisztián esküvôjére került sor, június 
27-ikén pedig Murber Kinga és Lukács Péter mondta ki ünnepé-
lyesen a boldogító igent. Mindnyájuknak kívánunk gyönyörû, felejt-
hetetlen nyarat és hosszú, boldog közös életet!
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A pázmándi tûzoltóság tíz önkén-
tes tûzoltója kapta az elismerést,
mert elsô helyen végeztek a VI.
Hagyományos Tûzoltó Versenyen,
ahol az ország csaknem vala-
mennyi megyéjébôl indultak a
gyôzelmekért. A különleges, hogy
az elsô helyezettek ezúttal nem
huszonéves, erejükben lévô fiata-
lok, hanem az „öreg fiúk” csapata.
Ôk tízen, csaknem 500 évesek, ha
összeadjuk a koruk éveit. Két év-
vel ezelôtt a nemzetközi, francia-
országi tûzoltóversenyen, akkor

még a fiatal versenyzôk szülei-
ként egyikük felvetette, hogy leg-
közelebb az idôs tûzoltók is indul-
janak a versenyen. Most Szekszár-
don eljött az alkalom, mert a Ma-
gyar Tûzoltó Szövetség „korpon-
tos” kategóriát is indított az
idôsebbeknek. Ebben gyôztek le
mindenkit. A fiatalabb pázmándi-
ak is érmeket vittek haza falujuk-
ba. A fiúk, akik immáron a férfiak
versenyében indultak, az összesí-
tett férfi kategóriában másodikak
lettek, míg az összesített nôi kate-
góriában a nôk a negyedik helye-
zést érték el. Pázmándon nagy
ováció fogadta az autóbusszal
érkezô gyôzteseket. Az elsô he-
lyezettek táncra perdültek, de a

többiek sem gyôzték fogadni a
gratulációkat. A versenyre a nôk
és a férfiak több hétig készültek, 
s a felkészülés alatt elhatározták
azt is, hogy ha sikerül jó helyezést
elérniük, nagyot ünnepelnek. Arra
azonban senki nem számított,
hogy a dobogó legfelsô fokára áll-
nak majd. Az öröm így érthetôen
határtalan volt. A harminc tûzoltó,
aki most is éremmel tért haza, 
ismét öregbítette a pázmándi tûz-
oltóság hírnevét.

evp

Éremesô a pázmándi tûzoltóknak
Az aranyosan csillogó nyakba akasztható medált tíz Fejér me-
gyei, pázmándi tûzoltónak  adta át Dobson Tibor dandártábor-
nok, a Magyar Tûzoltó Szövetség elnöke Szekszárdon.
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Idén a környezô települések kas-
télyait látogatják meg, mint példá-
ul Martonvásár, Vál, Csákvár,
Lovasberény, Csala-puszta. A gyü-
lekezô 7 óra 30 perctôl lesz a
pázmándi általános iskola udvarán,
az indulásig, azaz 8 óra 30 percig,
a tisztelt lakosság is szemügyre ve-
heti a különlegesebbnél különlege-
sebb jármûveket.
Megfelelô számú jelentkezô esetén
(20 fô) az idén is indítanak veterán
autóbuszt, amelyre felszállva min-
den érdeklôdô részt vehet a túrán.

A buszra szóló jegy ára 5000 Ft,
amely az utazás mellett magában
foglalja az ebéd árát is.
A buszra jelentkezni a részvételi díj
megfizetésével a következô tele-
fonszámokon lehet:
Kerkuska Csaba: 06-20/ 211-65-25
Gulyás Nikoletta: 06-20/ 667-37-30
Mindenkit szeretettel vár a Páz-
mándi Nosztalgia- Jármû Egyesület!

2015. július 11.-én immáron VI. alkalommal kerül megrende-
zésre a Pázmándi Nosztalgia- Jármû Egyesület szervezésében
a hagyományos veterán autós- motoros túra.

Mesés autók, pazar kastélyok

Fotók: RoadwalkerS
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Nemesítésük úgy 5000 évvel
ezelôtt kezdôdött az Ázsiai konti-
nensen, de az ôsi kôzetek tanúsá-
ga szerint a rózsák fajának történe-
te úgy 35 millió évvel ezelôtt
kezdôdött. Az elsô rózsák szimpla,
5 szirmú rózsák voltak, leginkább
a mai vadrózsa fajokhoz hasonlí-
tottak, és csak évente egyszer virá-

goztak. A nemesítési törekvések-
nek köszönhetôen megjelentek 
a telt virágú rózsák is, de igazán 
a XVIII. század második felétôl ka-
pott új lendületet a rózsanemesí-
tés, amikor Kínából Európába is el-
jutottak az évente többször is vi-
rágzó rózsafajok. Eddig az idôsza-
kig a rózsák csupán a fehér és ró-
zsaszín különbözô árnyalataiban
pompáztak, az élénkpiros változa-
tok is Kínából érkeztek, a sárga
szín megjelenésére azonban egé-
szen a XX. század elejéig várni kel-
lett. Egy francia nemesítô, Joseph
Permet-Ducher több, mint 20 éven
keresztül próbálkozott a sárga szín
nemesítésével sikertelenül, míg vé-
gül a szerencse sietett segítségére,

a mezôn sétálgatva egyszerûen
egy ragyogó sárga mutáns fajba
botlott. 
Szendrei Józsefné, Rozika néni
kertjében gyönyörû sárga rózsabo-
kor nyílik minden év májusában. A
levei inkább a vadrózsákéra emlé-
keztetnek, mint kertjeink nemes
rózsáira, szintén a vadrózsákra jellemzô az a tulajdonsága is, hogy

gyökérhajtásról könnyen szaporít-
ható. Rozika néni úgy 30 éve hoz-
ta a tövet a faluba Soponyáról, ami
nagyon otthonosan érezte magát a
kertjében, hamarosan gyönyörû,
hatalmas bokorrá fejlôdött.
– Nagyon erôs növekedésû, ellenál-
ló fajta. Permetezni nem szoktam,
nincs olyan betegség, ami megtá-
madja. Úgy tûnik, még a levéltetû
sem szereti, azt sem nagyon talá-
lok rajta. Metszeni sem kell olyan
erôteljesen, mint a többi kerti ró-
zsát. Csak a tetején ide-oda lebegô
hajtásokat szoktam visszavágni,
meg azokat, amik nem jó helyen
nônek. Egy évben egyszer, május
elején virágzik, temérdek sok virág
van rajta. Könnyen tudom szaporí-
tani is. Akinek a faluban ilyen ró-

Mert ô az én rózsám…
A rózsák az emberiség elsô ültetett dísznövényei közé tartoz-
nak, még ma sincs kert rózsa nélkül és nincs kor, melyben ne
ihlette volna meg a mûvészeket. Pázmánd kertjeibôl, sôt sok-
szor a házak elôl, az utcai részrôl sem hiányozhatnak.
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zsája van, az mind tôlem kapta.
Igazán szemet gyönyörködtetô lát-
vány, mikor virágzik.
Egy szôlôhegyi ház tulajdonosai,
Vámosy András és felesége is cso-
daszép, piros rózsatömegben gyö-
nyörködhetnek minden tavasszal,
úgy egy hónapon át, míg a virág-
zás tart.
– Minket is meglepett, milyen dúsan
virágzanak itt ezek a tövek. Egy
ismerôsünk felszámolta kertészeti
árudáját, és nekünk adta a maradék
rózsatöveket. Mi szépen elültettük
ôket egy sorba, szám szerint 14-t, de
semmit sem tudtunk róluk. Még a
színüket sem. Az évek során aztán
egyre nagyobbá fejlôdtek a tövek,
nagyon szeretik ezt a szôlôhegyi föl-
det. Minden évben a gyümölcsfákkal

együtt permetezem ôket és persze a
levéltetûket is távol kell tartani, de
ezen kívül semmi gond nincs velük.

Illatuk ugyan nincs, de a dús, élénk-
piros virágözön minden évben elkáp-
ráztat minket. 
Sokan ültetünk rózsát a kertünkbe,
de akármilyen gondosan választjuk
is ki színük, magasságuk esetleg il-
latuk alapján a töveket, csak a vég-
leges helyükön fog eldôlni, mennyi-
re érzik ott jól maguk, és mennyire
felelnek meg várakozásainknak.
Néha annyira jól egymásra talál a
kert, a rózsa és a kertész, hogy iga-
zán kivételes virág lesz a végered-
mény, mint ahogy a fenti két eset-
ben történt. Rozika néni és Vámosi
Andrásék is ebben a szerencsében
részesültek, és nagyon örülünk,
hogy örömüket megosztották ve-
lünk és a Hírvivô olvasóival.

Némethné Czinkóczki Mária
Fotó: E. Várkonyi Péter

„Szépek vagytok, de üresek.
Nem lehet meghalni értetek.
Persze egy akármilyen járókelô
az én rózsámra is azt mondhat-
ná, hogy ugyanolyan, mint ti.
Holott az az igazság, hogy ô
egymaga többet ér, mint ti vala-
mennyien, mert ô az, akit ön-
tözgettem. Mert ô az, akire bu-
rát tettem. Mert ô az, akit szél-
fogó mögött óvtam. Mert róla
öldöstem le a hernyókat (kivéve
azt a 2-3-at, a lepkék miatt).
Mert ôt hallottam panaszkodni,
sôt néha hallgatni is. Mert ô az
én rózsám.” (Antoine de Saint-
Exupéry: A kis herceg)
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Én mindig keverek a leanderek föld-
jébe némi agyagásványt (zeolit,
alginit). Ha nem veszünk külön erre
a célra zeolit ásványt akkor köny-
nyen hozzájuthatunk otthoni cicu-
saink alomanyagából is. 3-4 lapáttal
hozzákeverhetünk 50 liter virág-
földhöz. Sokat javít a virágföld
minôségén, ha még hozzáteszünk
ugyanennyi érett házi komposztot
is. Keverhetünk földhöz lassan oldó-
dó mûtrágyát (Ozmocote) is, illetve
lehet kapni két olyan készítményt
is, ami segíti a növényt a nyári 
szárazságban (Zeba, Stockosorb).
Ha nem szeretnénk minden évben
cserepet vásárolni, érdemes eggyel
nagyobb edénybe ültetni, aztán a
következô évben ugyanabba a cse-
répbe ültessük vissza megemelve 
a bokrot, így alá és a szélére friss
földet tudunk rakni.
Ha oleanderünk 40-50 cm-es
átmérôjû cserépben van már, ak-
kor lassan nem tudjuk átültetni na-
gyobb edénybe. Ilyenkor se felejt-
sük el a földcserét. Ásóval vágjunk
körbe 5-10 cm-es részt a gyö-
kértömegébôl és így visszaül-

tethetjük a meglévô cserepébe. 
A metszésérôl sem szabad elfeled-
kezni. Kisebb példányokat érdemes
évente, kétévente visszametszeni.
Általánosságban azt tudnám mon-
dani, hogy az el nem ágazó ágakat
körülbelül a felébe kellene vissza-
metszeni. Nem kell aggódni, a lean-
dert nem lehet túlságosan vissza-
vágni, maximum jó sûrû lesz, és
nem virágzik abban az évben.
Idôsebb növényeknél én az ifjító
metszés elvét szoktam tanácsolni.
Azokat a részeket érdemes levágni,

amik vastagabbak, esetleg fel is
vannak kopaszodva és túlságosan
visszahajlanak. Ne vágjunk le min-
den idôsebb hajtást, mert abban az
évben nem lesz virágunk. Érdemes
minden évben 2-3 idôs ágat vissza-
vágni, ám ezeket a hajtásokat sem
kell tövig visszanyesni. Az oleander
olyan részeirôl is megújul ahol már
nincsenek levelek. Szép sûrû, gömb
alakú koronaformára kell törekedni
a metszéskor.
Nagyon fontos, hogy mindig mos-
sunk kezet, ha a leandereinket gon-
doztuk illetve a metszôollót is érde-
mes megtisztítani. A leander min-
den része erôsen mérgezô!
A leander nagyon szereti a meleget.
Júniustól augusztusig erôs virágzás-
ban és intenzív növekedésben van.
Ez sok vizet és tápanyagot igényel.
Nagyon fontos egész nyáron ebben
az intenzív fejlôdési idôszakban a
bôséges vízellátásukról gondoskod-
ni. Naponta minimum egy alkalom-
mal öntözzünk. Ha kiszárad a cse-
rép, akkor napi két alkalommal is
meg lehet locsolni. Érdemes mély és
széles alátétet rakni a cserepek alá,
hogy minél több vizet tudjunk szá-
mára biztosítani. Ha leanderünk al-
só levelei sárgulnak, és esetleg már
hullnak is, akkor biztosan kevés vi-
zet kap (vagy kapott valamikor). 
A bôséges vízellátás kimossa a
cserepekbôl a tápanyagokat ezért
folyamatosan pótolnunk kell azt.
Hetente öntözzük be valamilyen
komplex tápoldattal. 
Ne feledjük, hogy a növényünk
egészségi állapotát a folyamatos víz
és tápanyag ellátás határozza meg.
Ha ezt betartjuk, nem fog sárgulni,
illetve nem lesznek rajta szívó
kártevôk sem. 
Néhány problémát azért felsorol-
nék, ami gyakran elô szokott for-
dulni ott ahol nem érzi jól magát 
a növény.
Idônként elôfordulnak a leanderen
fagyás és napégés tünetei. Megpiro-
sodik a levél, esetleg el is szárad.
Tavasszal vagy késô ôsszel lehet fa-
gyás. A napkár pedig magas UV su-
gárzáskor fordul elô, de csak ott,
ahol vízhiányban is szenved a nö-
vény. Ezek nem okoznak túl nagy

Sokunk kedvenc dézsás növénye a leander. Bokrainkat tavasz-
szal, a fagyok után kivihetjük az udvarra (2-3 Co mínuszt még
könnyen átvészel). Egy szép tavaszi napon azután vegyük 
a fáradságot és ültessük át a növényeket. Errôl minden évben
gondoskodni kell!

Kertjeink mediterrán 
mosolya: a leander

Pajzstetvek
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gondot, lehullnak, majd nô helyet-
tük új levél. 
Klasszikus tápanyaghiány tünetek is
elôfordulhatnak. Ilyenkor a levelek
különbözô részei sárgulnak. Ha
komplex tápoldattal rendszeresen
kezeljük a növényeket, nem fordul-
nak elô ezek a tünetek. 
Kártevôi közül az egyik leggyak-
rabban fordulnak elô az atkák. Tü-
neti felismerés, hogy a levél felszí-
ne fénytelen, apró fehér pöttyös
lesz. Az állatok a növények nedvét
szívogatják. Védekezni csak vegy-
szeres permetezéssel lehet elle-
nük, speciális atkaölô szerekkel.
Az atkamentes levelek lesznek zöl-
dek, a károsítottak már nem zöl-
dülnek vissza. Itt is igaz, hogy az
atkák kimondott másodlagos káro-
sítók, erôs egészséges növényeket
nem támadnak meg.
Az Oleander-levéltetû színe arany-
sárga. Július közepén a leander fia-
tal levelein, majd virágszárain
figyelhetô meg. Könnyen észre le-
het venni, és akár le is lehet csípni
azt a pár virágbimbót ahol a káro-
sító megjelent. Ha nem engedjük
elterjedni nem képes nagy kárt
okozni. 
A leander pajzstetût a levelek fonák-
ján fehér vagy sárgás-fehér pajzsok
formájában láthatjuk. Évente 3 nem-
zedéke fejlôdik. A levélen, a levél-
nyélen, a hajtáson, a bimbón vatta-
szerû viaszváladék védelmében él-
nek és szívogatnak. A lágy teknôs
pajzstetû pajzsa kissé aszimmetri-
kus, sárga vagy barna színû, szívo-
gatásának hatására a levél sárgul,
idôvel lehullik. A levelek színén és

fonákon egyaránt megtalálható. Ki-
sebb növényekrôl a pajzstetûtelepe-
ket és a pajzsokat szivaccsal le kell
dörzsölni, illetve nagyobb növé-
nyeknél gyenge fertôzés esetén a
károsított leveleket el is lehet távolí-
tani. Nagyobb növények erôs fer-
tôzése esetében nyáron permetezni
kell. A tiametoxam hatóanyagú per-
metezés nedvesítô szerrel kiegé-
szítve beöntözés is jó eredmény-
nyel jár. A tiometoxam a gyökéren
keresztül is felszívódik, ezért a be-
öntözés is hatásos. 
A leander sejtburjánzásos betegsé-
gét a barna elhalt részekrôl lehet fel-
ismerni. Késôbb a foltok a leveleken
és a hajtáson egyaránt a szövetek

felnyílásával végzôdik. Ez a beteg-
ség gyógyíthatatlan, rossz minôsé-
gû szaporítóanyaggal kerül be ker-
tünkbe. Nem halálos kórokozó, de
idôvel teljesen legyengíti a növényt,
és átterjedhet a többi leanderre is.
Vásárláskor figyeljünk oda, hogy ne

vegyünk gyökérfekélyes növényt.
Leander bokrainkat késô ôsszel az
erôs fagyok beállta elôtt vigyük be
0-5 Co-os telelô helyére. A leander
nem kényes a teleltetéskor a fény
mennyiségére, kevés fénnyel is szé-
pen áttelel. Fontos azonban, hogy
télen se feledkezzünk meg róla.
Amikor beteleltetjük, jól locsoljuk
meg, majd fokozatosan csökkent-
hetjük a locsolást. Elôször hetente,
majd kéthetente. A december és ja-
nuári idôszakban már elég 3-4 he-
tente öntözni, majd februárban a te-
lelés végén érdemes ismét növelni
az öntözések számát. 
Erôs egészséges leander bokrunk
egész nyáron folyamatosan fej-
lôdik, hozza a friss ágakat, fejleszti
a virágait, és pompás illatával hódít
mindenkit. Köszönjük meg neki és
figyeljünk rájuk kellô gonddal! 

Domak Erzsébet

Oleander-levéltetû

Leander sejtburjánzás Atkaszívogatás
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Nôként érdemes egyrészt a férfi
és nôi test közötti anatómiai kü-
lönbségre figyelni, másrészt a
sportolást (és más fizikai tevé-
kenységet is), a havi ciklushoz
igazítani. A keringési rendszer
különbségeibôl adódóan egy nô
oxigénfogyasztása 17%-kal keve-
sebb, mint egy férfié. Mivel a nô
kevesebb oxigént vesz föl, a két
óránál rövidebb ideig tartó spor-
tokban a férfi jobban teljesít. Ér-
demes azonban tudatosítani,
hogy a szabadidôsportokat nem a
teljesítményért, hanem az egész-
ségünkért végezzük, és a hétköz-
napokban leginkább két óránál
rövidebb edzésre van lehetô-
ségünk. Érdemes a nôk edzéster-
helését a férfiakéhoz képest két-
harmadára csökkenteni, így haté-
konyabban és örömmel mozog-
hatnak bármilyen sportágban. 
A két óránál hosszabb igénybe-
vétel esetén a nô teljesít jobban,
mivel szervezete, a több zsírszö-
vet miatt, több tartalék tápanya-
got tud rendelkezésére bocsáta-
ni. Ezért a nôk könnyebben ve-
szik a hosszú edzéseket igénylô
sportágakat. Ezek általában a
technikai edzések, és a body-
mind sportok (jóga, BodyArt,
Pilates, táncok, stb.). Ezek
jellemzôje, hogy az alakot is jól
formálják, így a nôk ilyen edzé-
sekkel kompenzálhatják, hogy iz-
maik ugyanakkora terhelésre is
csak kevesebbet fejlôdnek, mint
a férfiak izomzata. Érdemes
azonban egy-egy dinamikusabb
edzést, vagy intenzívebb edzés-
részt is beiktatni, ahol a keringé-
si rendszer is edzôdik. Közis-
mert, hogy ezek az úgynevezett
„kardio” vagy „aerob” sportok.
Sokszor azonban ez a csoportosí-

tás félreértésre ad okot. Sokan
azt hiszik, az alakformáló spor-
tok nem edzik a szívet. Ez téve-

dés, minden mozgásnak van
szív- és érrendszeri haszna is.
Természetesen, ha heti több
edzésre is van lehetôségünk, a
változatosság jót tesz, érdemes
okosan párosítani az edzéstípu-
sokat. A fenti csoportosításból ki-
lóg a jóga, és az arra épülô újabb
edzéstípusok (pl. BodyArt). A jó-
ga más rendszerben dolgozik: a
keringési rendszert nem az inten-
zitással edzi, hanem a testhelyze-
tek által létrehozott nyomásvál-
toztatással. Amerikában több
kórházban is használják a jógát
szívbetegek terápiájában.
A nôknek szélesebb a csípôjük,
keskenyebb a válluk, ezért tö-
megközéppontjuk máshol van,
mint a férfiaknak. Ez az atlétikai
sportokat befolyásolja: a nôk
ugyanazzal a technikával köze-
lebb ugranak, kisebbet dobnak.
Ezt a hátrányt az adott sportág-

nak megfelelô technikával lehet
kompenzálni. Mindenesetre érde-
mes tudatosítani a saját határain-
kat és jellegzetességeinket, hogy
ne a falon akarjunk átmenni, ha
mellette nyitott kaput is találunk!
A nôknek érdemes a havi ciklu-
suk adta lehetôségeket is kihasz-
nálni a sportoláskor. A menstruá-
ció átlag 13 éves korban
kezdôdik, de az elsô bármikor le-
het 8-16 éves kor között. Menst-
ruáció alatt a nô lefogyhat 0,5-3

kilogrammot. A nôgyógyászok
28 naposnak tartják a „normál”
havi ciklust, de felmérésekbôl
tudjuk, hogy ennél sokkal válto-
zatosabb a havi ciklus hossza. A
nôknek csupán egynegyede ren-
delkezik a „szabályos”, 28 napos
periódussal! A menstruáció leáll,
ha a nô hosszú idôn át túl nagy
fizikai megterhelésnek van kité-
ve, illetve, ha a testzsír 6% alá
csökken. Sok nô érzi úgy, hogy
teljesítménye a menstruáció alatt
csökken – a tárgyilagos felméré-
sek azonban azt mutatják, hogy
a nôk fizikai teljesítménye nem
csökken menses alatt, hanem a
havi ciklus függvényében mutat
ingadozást. A fizikai teljesítmény
a havi ciklus elsô felében nô,
majd a 2. felében visszaáll a nor-
mál szintre. Természetesen a ha-
vi ciklus és a menstruáció nagy
egyéni változatosságot mutat,

Nôk sportja
Korábbi cikkünkben arról írtunk, a férfiak hogyan sportolhat-
nak okosan, adottságaiknak megfelelôen. Természetesen a
nôk anatómiai, élettani jellegzetességeibôl is adódnak olyan
lehetôségek, amelyeket a hölgyek fordíthatnak elônyükre ab-
ból a célból, hogy ha sportolnak, azzal testi-lelki egészségüket
támogassák.
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épp ezért érdemes saját tapasz-
talatra, és nem tudományos „té-
nyekre” támaszkodni. Minden-
esetre a fizikai tevékenységeket
érdemes úgy csoportosítani,
hogy a keményebb edzések a
ciklus elsô felébe essenek. Ez az
idôszak alkalmas arra is, hogy új
dolgokat, nagy kihívást igénylô
mozgásokat próbáljunk ki. Ha va-
laki fogyni szeretne, ugyancsak a
ciklus elsô felében érdemes erre
összpontosítani. A vérzés alatt
nem ajánlottak a fordított test-
helyzetek (fejenállás, kézenállás,
gyertya), és az erôteljes hasizom-
gyakorlatok. A mozgás azonban
hasznos ezeken a napokon is.
Könnyebbé válik a menstruációja
a rendszeresen sportoló nôknek.
A profi sportolók csökkentik 
a terhelésüket menstruáció elôtt 
3 nappal, és a ciklusuk 1. napján.
Érdemes tehát ezeken a napokon
a megszokott edzéseinket kisebb
erôbedobással, a hasizomgya-
korlatokat kihagyva végezni.
Hogy oldjuk ezt meg a hétköz-
napokban? Hiszen eljárunk cso-
portos órákra. Általában az edzô
elmondja, mely gyakorlatokat
hagyják ki a menstruáló nôk.
Ezen kívül bátran beiktathatunk
rövid pihenéseket. A természet is
segít bennünket: Észrevehetô,
hogy rendszeresen együtt edzô
nôi közösségek ciklusa egymás-
hoz igazodik. Erre nem találtak
magyarázatot, de az edzôk szá-
míthatnak erre a jelenségre, ami-
kor megtervezik az órát, így le-

hetséges, hogy eleve ehhez iga-
zítják az edzést, így eleve kevés-
bé terhelik a csoportot a hónap-
nak ebben a szakában. Tapasz-
talható, hogy férfi edzôk, saját
gyakorlat híján, sokszor tévhitek-
re támaszkodva mondják meg,
mit csináljon, és mit ne, a nôi 
kliensük. A havi ciklust illetôen
érdemes kitapasztalni a saját,
egyéni adottságainkat, hiszen
mindenki a saját testéért és
egészségéért felelôs.
Társadalmi szokásainkból adódó-
an a gyerekekkel való foglalkozás
fôképp a nôkre hárul, és az anyák
legtöbbször sportolásukat is gye-
rekeik igényeihez igazítják. Gya-
kori, hogy a nô nem tudja a mini-
mum egészségmegôrzô tevé-
kenységet sem elvégezni, mert
nincs, aki vigyázzon a gyerekére.

Jó ötlet, bár csak félmegoldás, a
babás-mamás edzés, ahol a ki-
csikkel párban foglalkoztatják az
anyákat. Sajnos gyakori, hogy
ilyenkor sem tudnak az anyák iga-
zán magukra összpontosítani – ez
az edzés inkább a kicsiknek jó.
Mostanában divatosak az olyan
órák, ahol ugyanabban az idôben
elérhetô valamilyen gyereksport
óra. Ez szerencsés, mert így az
anya nyugodt, ráadásul idôt is
nyer a család, mert nem kell még
külön a kisgyereket is sportolni
vinni. Szülôk egyéni kezdeménye-
zéssel is megoldhatják ezt, való-
színû, hogy a stúdiók nyitottak
lesznek. Több szülô is összeállhat
és megszervezheti magának,
hogy például amíg a gyerekek
úsznak, táncolnak vagy mást
edzenek, addig egy felnôtt cso-
portos óra is legyen. Illetve ahol
sok az anyuka, és van külön hely-
ség, gyerekfoglalkozás is legyen.
Egy nô akkor is igényli a mozgást
egészsége érdekében, amikor
anyává válik. A mozgásra szánt
idôt nem a gyerektôl raboljuk el,
hanem ezzel biztosítjuk, hogy
hosszú távon egészséges, türel-
mes, jókedvû szülôk leszünk. Ha
nem jut el az anya csoportos
edzésre, jusson eszébe, hogy
sportolni otthon is lehet, bármi-
kor, amikor idôt tud rá szakítani.

Dr Szilágyi-Nagy Ildikó
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Kiállítás nyílik az egykori bence-
hegyi kilátóról Velencén, a Velen-
ce-Korzó aulájában. Az ünnepé-
lyes megnyitó 2015. július 8-án
szerdán 17.00 órakor lesz.
A kiállítást Salacz Nóra, Velence
Helytörténeti Egyesület támogató
tagja szervezi, aki maga gyûjtöt-
te az anyagot is hozzá. A mára
már legendának számító régi
acél kilátó – egy leselejtezett olaj
fúrótorony – 1965 novemberé-
ben került a Bencehegy tetejére,
majd lett Velence szimbóluma. A
furcsa építményt a helybéliek és
a tónál üdülôk is gyorsan meg-
szerették. Csodálatos volt a pa-
noráma odafentrôl (jó idôben
még a budapesti augusztus 20-i
tûzijáték is látszódott)! 
Nem lévén gondozója, a kilátó el-
öregedett. Felújítására nem volt
anyagi forrás, így 1988 decem-
berében lerobbantották. A kiállí-
tás bemutatja a torony eredetét,

építését, robbantásának történe-
tét, jelen állapotát, kitekintéssel
van a hasonló olaj fúrótornyok-
ból lett „testvér-kilátókra” és be-
mutatja a korábban lezajlott pá-
lyázati eseményeket is, miként is
vár Velence 1988 óta új kilátóra.
A kiállítás egész nyáron
megtekinthetô, egészen augusz-
tus 31-éig. Zárva csak az Efott
idejére (július 14-19.) lesz a
szervezô kérésére.

50 éves a régi bencehegyi Vörösmarty-kilátó
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