
Az Anyák napjáról
nem lehet „csak úgy”
írni. Ahhoz idézetek

kellenek, s egy nem is elég.
Mindenkinek, minden korban

megvan a magáé. Kisgyerekként
először kicsit izgatottan, később már
magabiztosabban, a túláradó szeretet-
től boldogan igyekezve mondjuk az
éppen aktuális köszöntő verseket.
Azután – mert ez az élet rendje, s min-
den édesanya azért imádkozik, hogy ez
nehogy fordítva legyen – amikor elve-
szítjük őt, a drága édesanyánkat,
akkor is keresünk egy idézetet, amivel
megfogalmazható a kimondhatatlan.
„Anyámnak nem gyújtottam gyertyát.
A fényt nem lehet megvilágítani”-
mondja Szabó Magda, s számomra
most ez fejezi ki legjobban, amit érzek. 
De az anyaság vigasztaló is, az tudja
csak, akinek megadatik, hogy már
anya legyen, amikor elveszíti a saját
édesanyját. Akkor Anyák napján nem
csak a fájdalmat megfogalmazni segítő
idézet jut, hanem a gyerekektől nekünk
szóló, izgatottan elmondott versike,
vagy a nagykamasztól sután a kezünk-
be nyomott virág is. 
S ha igazán szerencsések vagyunk,
akkor jön még egy versszak, a mindent
elsöprő szerelem, az unokák… 

-dy

Iskolai 
versenyek
4–5. oldal

Óvodai 
programok 

6–7. oldal

Tót-pázmándi
nótakör

10–11. oldal

Új folyam IV/4. szám Újság rólunk – nekünk 2016. április

Ébresztő május!

Május elsején lesz a negyedik alkalom, hogy a pázmándiak többsége
nem akkor ébred majd az ünnep reggelén, amikor szeretne, hanem
akkor, amikor arra jár a lovas kocsin érkező, zenés ébresztő. A sze-
kéren hat muzsikus zenél majd, és alapozza meg a felkelő nappal
csaknem egy időben a hangulatot.  Nyárai Tibor dobbal, Nyárai István
és Kőszegi József tangóharmonikával, Kolonics Attila szintetizátorral,
Nagy Zsolt és Majdán Bálint szaxofonnal, ébreszti majd a falut. Ha
valaki a kedvenc nótáját vagy számát szeretné majd hallani – esetleg
pizsamában –, akkor a szekérfogat elé ki kell mennie az utcára és apró
süteménnyel, némi itókával kell kedveskednie a zenészeknek. Ha nem
mindenki lesz ilyen friss, az se baj, e nélkül is végignótázzák majd a
falut a zenés fiúk.

evp

Pázmándi
h í r v i v ô

Kratancsik László kínálta háza előtt a zenés bandát tavaly
május elsején

Strófa
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– Akkor végre indulhat az építkezés?
– Igen, május 5-én eljön a várva-várt
nap, az ünnepélyes alapkőletétel, amely-
re ezúton is szeretettel várunk minden-
kit – mondja boldog mosollyal dr.
Reichenbach Mónika polgármesterasz-
szony. – Nehéz időszakon vagyunk túl,
de persze a java még csak ezután jön.
Őszintén elmondhatom most már Önök-
nek, néha volt, hogy én is elbizonytala-
nodtam, de ezt senki nem láthatta (leg-
feljebb a férjem:). Ám ezek csak másod-
percek voltak. Küzdelmünk a napi fela-
datok során, az azonos célok érdekében
összpontosított energiák, a sok jó szán-
dék, amit a közösségünkben tapasztal-
hattam, rengeteg erőt adott. Egy alka-
lommal, amikor a végső döntés előtt
meg kellett indokolnom röviden, miért
szeretnénk mi egy ekkora sportcsarno-
kot, azt mondtam: „a pázmándi embe-
rek mernek nagyot álmodni és azt meg-
valósítani sem restek”. Szívből köszö-
nöm hát mindazoknak, akik hittek, bíz-
tak bennünk! Köszönöm a segítő keze-
ket, a munkánkat kísérő kitartó támo-
gatásukat, és az erőt adó mosolyukat.
Büszkeséggel tölt el, hogy ilyen emberek
választott polgármestere lehetek!
– A sportcsarnok építése mellett több
olyan projekt is van megvalósítási sza-
kaszban, amelyhez közösségi összefo-
gásra van szükség. Pályázatok, verse-
nyek, programsorozatok…
– Igen, ilyen például a Spórolunk @ kiló-
wattal projekt, ami márciusban indult, s
azt ígértük, hogy folyamatos tájékozta-
tást adunk az éppen aktuális feladatok-
ról. Egy nemzetközi energia megtakarí-
tási versenyről van szó, kilenc európai
ország részvételével, amelyben
Magyarországot Pázmánd képviseli. A
verseny egyik kiemelt célja az energia-
fogyasztási szokások megváltoztatása,
s mi ezt valamennyi lakosunk bevoná-

sával szeretnénk megvalósítani. Így a
verseny egyben jó lehetőséget nyújt
ahhoz is, hogy Pázmánd belátható időn
belül energiatudatos, klímabarát telepü-
léssé váljon. Ez mindannyiunk érdeke,
de elsősorban gyermekeink jövője múlik
rajta. Ha ez tudatosodik bennünk, akkor
lakosaink biztosan partnerek lesznek
abban, hogy minden létező módon taka-
rékoskodjanak az árammal. Hogy ezt
miképpen tehetik, ahhoz a projekt kere-
tében számos tippet, útmutatást
kapunk. Ezeket megtalálhatják a telepü-
lés honlapján, népszerűsítjük facebook
oldalunkon és nyomtatásban is.
– Minden bizonnyal azok a leghaszno-
sabb önkormányzati programok, ame-
lyek gyakorlati tanácsokat, konkrét
segítséget nyújtanak az embereknek
az őket érintő kérdések, problémák
megoldásában…
– Így van, ezért is igyekszünk olyan ese-
ményeket is szervezni, amelyek kézzel
fogható segítséget adnak a pázmándi
embereknek, mint például a közelmúlt-
ban megrendezett állásbörze volt. Ide
konkrét munkalehetőségekkel érkezett
a településkörnyéki munkaadó, a
Velence Spa szálloda, ahová szoba-
lányt, közösségi takarítót, spa takarí-
tót, éjszakai spa takarítót, konyhai
kisegítőt, szakácsot, felszolgálót, londi-
nert is keresnek. Ezek olyan állások,
amelyekre sokan alkalmasak lehetnek
a településről, s a munkába járás is
könnyen megoldható.
– Itt a május, a majális, amelynek
falunkban sokrétű hagyományai van-
nak. Az idei május elsején elsősorban
az édesanyákat ünnepeljük. A polgár-
mester egyben – mit egyben, inkább
mindenek előtt! – három gyermekes
édesanya is, és egy anya mindig a
gyermekei szemszögéből nézi a vilá-
got. Nyilván ezért is célja, hogy

Pázmánd a gyermekek királysága
legyen…
– Az elmúlt hónapok nagyot szóló, de
annál üresebb vitája se tántorítson el
senkit, egy nő számára IGENIS a legna-
gyobb kihívás és a legnagyobb öröm is
„a világ legcsodálatosabb anyukájának”
lenni, az, ha ezt – mint én – a lányától
(vagy fiától) hallhatja! Hosszú út vezetett
idáig, de ezért érdemes küzdeni!
Tesszük ezt mi édesanyák sokszor szin-
te egyedül érezve magunkat a minden-
napokban. Miért? Mert ma a család
terhe a nők vállán nyugszik. Míg csak a
tüzet őriztük, és vártuk a vadászatból
hazatérő, tesztoszteronnal dúsított vérű
ősemberünket, nem kellett napi 8-10
órákat munkahelyeken dolgozni mellet-
te. Ma alkalmazkodnunk kell korunk-
hoz, őrizve a család, a nemek szerepé-
nek modern kori bástyáit, bár lehet,
hogy ezeket újra kellene építeni… Sok
áldásos és boldogító szerep van egy nő
életében, de az anyaság valami egészen
más. Az egy életen át tartó kihívás,
amely sokszor a legboldogabbá tesz
minket, máskor pedig a fáradtság terhe
kíséri. Jó édesanyának lenni nem köny-
nyű feladat. Meg kell teremtenünk az
összhangot a családban, mint a zene-
karokban a karmestereknek. Ismernünk
kell minden apró rezdülését valamennyi
családtagnak. Az kell legyen a fő cél,
hogy mindenki a legjobbat adja magá-
ból, hogy vezetésünkkel gyönyörű szim-
fónia szülessen a családban. Termé -
szetesen ez az összhangzat az édesapák
nélkül nem valósulhatna meg. Szívből
kívánom, hogy Szent Mónika, az anyák
védőszentjének közbenjárására áldjon
meg az Isten minden Édesanyát és
Nagymamát!

Szabó Hédy

Az elmúlt hónapokban szívós előkészítő munka folyt annak érdeké-
ben, hogy megvalósulhasson a nagy álom, a pályázati támogatással
épülő, minden igényt kielégítő pázmándi sportcsarnok. A tervezési
fázis, az engedélyezési eljárás a maga összes buktatójával, a kivitele-
zők pályáztatási folyamata, a különböző kritériumoknak való megfele-
lés előkészítése hosszú időt vett igénybe, de jelenthetjük: sikerült.

Pol gár mes teri interjú
Közösségi összefogással fogjuk megvalósítani terveinket!
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PKÖ képviselőtestületének
25/2016.(II.23) számú határozata
szerint megtárgyalta a Velencei
Központi Orvosi Ügyeleti Társulás,
valamint a HUMÁN Család- és
Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
tagi hozzájárulásainak vállalására
vonatkozó előterjesztést, s azt a
döntést hozta, hogy a 2016. évi költ-
ségvetésében vállalja az alábbi
működési hozzájárulások (tagdíjak)
és intézményi működési hozzájáru-
lás biztosítását: a HUMÁN Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi
Társulás működési hozzájárulásának
mértéke 2015. január 1-jei állapot
szerint állandó lakosságszám alapján
9,-Ft/fő/hó, azaz 231.000,-Ft. A
Képviselőtestület a Társulás kereté-
ben fenntartott HUMÁN Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi
működési költség hozzájárulása:
3.971.000,-Ft. A Velencei Központi
Orvosi Ügyeleti Társulás működési
hozzájárulásának mértéke 2015.
január 1-jei állapot szerint állandó
lakosságszám alapján 4,-Ft/fő/hó,
azaz 102.336,-Ft. 

PKÖ képviselőtestületének
27/2016. (II.23.) számú határoza-
ta értelmében egyetért azzal, hogy
sportorvosi szakrendelés induljon a
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Nonprofit Kft. keretében a
dr. Ferenc Péter ügyvezető által leír-
tak szerint.

PKÖ képviselőtestületének
75/2016. (III.11.) számú határoza-
ta értelmében megtárgyalta a Vértes
Kerékpárút Pázmándra vonatkozó
kül- és belterületi szakaszának terve-
it, s döntött arról, hogy a három
pihenőt a nyomvonalat tervező cég
felkérésével terveztesse meg, továb-
bá az önkormányzat terveztesse
meg az alternatív nyomvonalat. A
három pihenő a csarnoknál, a temp-
lom előtt, és a Fehér Keresztnél lévő.

PKÖ képviselőtestületének
77/2016.(IV.19.) számú határozatá-
ban úgy döntött, hogy Pázmánd
község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a 2016. évi lakossági víz- és csa-
tornaszolgáltatás díjának csökkenté-
sére pályázatot nyújt be a Magyar
Államkincstár felé. A képviselőtestület
meghatalmazza a polgármestert az
állami támogatás igénylésének
benyújtására és a pályázattal kapcso-
latos teendők lebonyolítására.

Pázmánd Község Önkormányzatának 2016. febr. 23-án, márc. 11-én
és ápr. 19-én megtartott testületi üléseinek határozataiból

Védőnői Szolgálat

Herczeg Anna Mária védőnő
2476 Pázmánd Béke u. 2.
Tel: 06-22-238-004 (a Polgármesteri
Hivatalból történő kapcsolással). 
e-mail: vedono@pazmand.hu

Várandós- és Nővédelmi
Tanácsadás:
szerda 8 – 10 óráig (előjegyzés alapján)

Csecsemő- és Gyermek Tanácsadás:
Gyermekorvossal közösen: 
szerda 10-11 óráig
Önálló védőnői tanácsadás: 
szerda 11-12 óráig, illetve időpont-
egyeztetés szerint.
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Április 16-án rendezték meg az
V. Országos Szépíró Verseny
döntőjét Budapesten, amelyen
iskolánk tanulója, Hibácska
Zsófia negyedik helyezést ért el.
Gratulálunk Zsófi! 

A Kempelen Farkas Tagiskola hat
tanulója összesen nyolc tantárgy-
ból jutott be a Tudásbajnokság
Országos Tanulmányi Verseny
Fejér megyei döntőjébe: Bercsik
Róbert (angol kezdő és irodalom,
szövegértés), Hirják Mikolt (anya-
nyelv), Nyári Kevin (matematika),
Sziládi Eszter (angol kezdő és
matematika), Szombathy Gergő
(matematika) és Noske Nóra 
(irodalom).

Ugyancsak a megyei döntőbe
való bejutás volt a cél a Foci
Diákolimpián is, de szerencsére
itt sem vallottunk kudarcot. A
körzeti labdarúgó diákolimpia III.
korcsoport eredményei szá-
munkra igen jól alakultak, isko-
lánk, a Kempelen Farkas Általá-
nos Iskola Zsigmond Levente két
góljával 2:1-re győzött a Tordas
Általános Iskola csapata ellen,
majd pedig ezt az eredményt

meg tudtuk ismételni a Velence
Zöldliget csapata ellen is (itt a két
gólt Lőrincz Márton és Vagyóczki
Norbert rúgta. Ezzel csapatunk,
amelynek tagjai Szombathy
Gergő, Czikora Márk, Vagyóczki
Norbert, Nyári Kevin, Radványi
Gábor, Zsigmond Levente,
Lőrincz Márton, Kutai Szabolcs,
Lőrincz Bertalan és Molnár Márk,
bejutott a megyei döntőbe!

Honvédelmi versenyen is sikerült
szép eredményt elérnünk, a báró

Andrássy János vezérőrnagy
emlékversenyen, amelyet a
Taktikai élményparkban Ka -
jászón rendeztek meg, az Apraja
falva csapat (Pázmánd, Vál és
Martonvásár vegyes csapata) kor-

osztályos 1. helyezést ért el! A
csapat pázmándi tagjai: Bercsik
Róbert Félix (4. osztály), Lőrincz
Bertalan és Lőrincz Márton
(5.osztály). A „tananyagnak”
megfelelően, új versenyszámban
mérhették össze tudásukat a ver-
senyzők. A téli időszakban unalo-
mig ismételt térképészettel és az
ennél sokkal izgalmasabb gya-
korló gépkarabély szét- és össze-
szereléssel, ügyességi feladatok-
kal bővült a program. Így már hat
állomáson (és feladatban) adhat-
tak számot felkészültségükről a
versenyzők.

Nincs mese, mindenhol jól szere-
pelnek iskolásaink, sőt még
mesében is verhetetlenek! A vere-
bi iskola immár hagyományos-
nak mondható Mesevetélkedőjén
egyik csapatunk 1. helyezett lett.
A csapat tagjai: Roszik Emília
Zsóka 1. osztály, Lukács Rebeka
2. osztály, Roszik Júlia Ida 3. osz-
tály és Lovistyek Kitti 4. osztá-
lyos tanuló.

A múlt hónapban részletesen beszámoltunk a Kempelen
Napok keretében rendezett tanulmányi versenyek mellett szá-
mos egyéb megyei és országos versenyről is, ahol nagy örö-
münkre a pázmándi diákok sorra eredményesen szerepelnek.
Nos, a versenyek áprilisban is folytatódtak, s az eredmények
ismét csak magukért beszélnek.

Az iskolai versenyek folytatódtak
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Miserend: május hó 10 óra

Május 22-én vasárnap NEM LESZ SZENTMISE!
Helyette május 21-én (szombat) du. 17.30-kor lesz
szentmise templomunkban, ami egyenértékű a
vasárnapi szentmisével.
Május hónap bővelkedik ünnepekkel a kereszté-
nyek számára, idén a hónap közepére esik
Pünkösd ünnepe. Pünkösd a Szentlélek eljövete -
lének ünnepe a húsvét utáni 50. napon, ajándékai-
nak kiáradása, az új törvény és az egyház szüle-
tésnapja is. A húsvéti idő a pünkösdöt követő
szombattal ér véget és kezdetét veszi az évközi
idő. Pünkösd ünnepe sokak számára egyet jelent a
zarándoklattal, nem is messzebb, mint Erdélybe a
Babba Máriához, Csíksomlyóra veszik útjukat
évről-évre a pázmándiak is, hogy részt vehessenek
a csodálatos Csíksomlyói búcsúban, ami a magyar-
ságunkat és kereszténységünket is egybefonja.
Teszik ezt ma nemzetünkből több tízezren azért,
hogy elvigyék lelki fáradtságukat, terheiket, bűne-
iket és várják a Boldogasszony segítségét. Teszik
azért is, mert aki egyszer is érezte a Csíksomlyói
búcsú áhítatát, az tudja és megérti, hogy mit is
vesztettünk mi magyarok Trianonnál, megérti,
hogy a vallásos és a világi élet nem különválaszt-
ható egymástól. Aki pedig egyszer is átélhette ezt

a csodát, annak szíve
bizony mindig visszavá-
gyik oda.
Pünkösd után május utol-
só vasárnapján lesz
Úrnapja, Krisztus Tes -
tének és Vérének ünne-
pe, a szentmise végén a
szokásos útvonalon ha -
lad a körmenet! Május -

ban készülnek a kis első áldozók is az Úr Jézussal
való találkozásra, ezért minden héten hétfőn
14.30-15.30-ig várjuk őket felkészítésre a temp-
lomban, a szülői értekezleten megbeszéltek alap-
ján. Az első alkalom május 2-án lesz. 
Az első áldozás ünnepére pedig június 5-én kerül
sor. A gyermekek, szülők és hozzátartozók szá-
mára a szentgyónás június 3-án este 17.30-tól kez-
dődik! Vasárnap reggel a plébánián gyülekeznek a
gyermekek. A szentmise végén a plébánia udvarra
az atya vezetésével mennek át, ahol elfogyasztják
a szeretet reggelit! Kérjük a szülőket, hozzátarto-
zókat a plébánia kapujában várakozzanak ezen idő
alatt, ajándékaikat csak a reggeli után adják át!
Megértésüket előre is köszönjük!
Hálásan köszönjük a pázmándiak adakozását,
összefogását templomunk érdekében, azonban
szeretettel kérjük, legyenek türelemmel, mert
most a munkálatok a háttérben zajlanak és még
nem láthatók, de hamarosan látványos formát ölte-
nek. Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Egyházi hírek

Április 19-én egy jó hangulatú,
vidám Activity vetélkedőn vettünk
részt a verebi iskola szervezésé-

ben, ahol egyik csapatunk 1.
helyezést ért el. A csapat tagjai:
Dani Leila 1. osztályos, Tilli Dalma

2. osztáyos, Molnár Máté 3. osztá-
lyos és Czakó Bori 4. osztályos
tanulók. 

A Chernel István Általános Iskola
és Gimnázium által évek óta
megrendezett TRIÁDA matemati-
ka versenyen több tanulónk is
részt vett, közülük a legjobb
eredményt a 7. osztályosok ver-
senyében Czakó Anna érte el, aki
1. helyezett lett, de Molnár
Petrának is jól sikerült a megmé-
rettetés, ő a 9. helyen végzett.
A 8. osztályosok versenyében
Eipl Máté 6., Lukács Boglárka 7.,
Lőrincz Ádám 8. helyezést ért el.

Szendrei Eszter Boglárka 3. osz-
tályos tanuló a váli versmondó
versenyen 3. helyezést ért el.

Farsang Attiláné
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A víz világnapjának megünneplése óvodánkban
nem történhet másképp csak sok-sok játékkal.
Több napon keresztül a gyermekekkel különböző
tevékenységek keretében jártuk körbe a víz tulaj-
donságait, felhasználhatóságát. Március 22-én mind
a három csoport együtt „ünnepelt”az udvaron.
Horgászhattak, kishajókat úsztathattak, szivaccsal
festhettek. A vízzel kapcsolatos játékok közül a leg-
varázslatosabb a szappanbuborékok fújása volt. Az
ügyesebbeknek kisebb labda nagyságút is sikerült
fújnia. Nagycsoportosaink a víz világnapján még
szó szerint is lubickolhattak a vízben, hiszen délu-
tán úszásfoglalkozáson voltak a Kápolnásnyéki
iskolában.
Bízunk benne, hogy a nap végén nem csak egy
„cseppnyi” információ maradt meg a gyerekekben.
Ha más nem, a nyakukba kapott vízcsepp nyaklánc,

amit délután emlékbe hazavihettek, emlékezteti
őket a napra…
A tavasz beköszöntével, amelyet már nagyon vár-
tunk, egyre több időt töltöttek a gyerekek a sza-
badban. Kihasználva a jó időt, sokat játszottak az
udvaron, sétálni és kirándulni indultak, hogy köz-
ben is ismereteket, élményeket szerezzenek.
Nagycsoportosaink sétáik alatt ibolyát szedtek, a

A Víz Világnapját Óvodánkban minden évben
kiemelten fontosnak tarjuk, és hisszük, hogy
már ilyen kicsi korban meg kell tanítani a
gyermekeknek a víz fontosságát, értékét,
védelmét.

Tavaszi szél vizet áraszt…

Tavaszi programok az óvodában
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forrásnál koszorút fontak, Kiss Éva néninél virág és
növény palántákat nézhettek.
A kicsik D. Csengééknél nyuszikat, kiskecskéket
simogathattak, a bátrabbak póni lóra pattanhattak.

Mindhárom csoport könyvtárlátogatáson is volt.
Botond bácsi mesével, és sok-sok mesekönyvvel
várta az ovisokat.

Középsőseink részt vettek a „Minden születendő
gyermeknek ültessünk egy fát!” programon. Rövid
kis tavaszi műsorral köszöntötték a vendégeket.

Májusban is nagyon sok érdekes programmal, ese-
ménnyel várjuk óvodásainkat. Továbbra is arra
törekszünk, hogy a gyerekek óvodai csoportjaik-
ban, a napi tevékenységekben örömmel, aktívan
vegyenek részt. Szem előtt tartjuk Kodály Zoltán
nevelés-lélektani tapasztalatát:

„ A kisgyermek, amit hall, elfelejti, 

amit lát, már inkább megjegyzi, 

de amiben tevékenyen ő is részt vesz, 

az bizonyára belevésődik emlékezetébe.”

Nagycsoportosaink óvodai ballagása 2016.
május 28-án szombaton 10 órakor lesz. 

Domak Tiborné/ óvodavezető
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– Hogy kerültél közel a szőlész-borász
szakmához?
– A szüleimnek mindig volt szőlője,
mint ahogy sok más családnak is
Pázmándon, de számomra a szőlő és
a bor sokáig nem jelentett mást, mint
rengeteg munkát. 15 évesen még
álmomban sem fordult volna meg a
fejemben, hogy ezzel foglalkozzam. A
kereskedelem, főleg a marketing
szakirány érdekelt, engem is, mint
sok más fiatalt, vonzott a csillogás, és
a „menő” életforma. Nem vettek fel
elsőre a Budapest Gazdasági Fő -
iskolára, ezért úgy döntöttem, sze-
rencsét próbálok Angliában. Jött az
Olimpia, az olimpiai faluban dolgoz-
tam, izgalmas feladat volt. Bár már
az első hetekben éreztem, Anglia
„nem lesz az én csésze teám”, mégis
maradtam, mert kezdtem elbizonyta-
lanodni a jövőmet illetően. Annak elle-
nére, hogy közben felvettek a BGF-re,
inkább mégis Angliában maradtam.

Ez az időszak azonban nem úgy ala-
kult, ahogy elképzeltem, hiányzott
nagyon a család, a barátok, a szemé-
lyes kapcsolatok.
– Mi az, ami végül is a szőlészet-borá-
szat felé terelte a figyelmedet?
– Egy szikra gyújtotta meg a lángot
bennem Londonban, hogy valóban ezt
szeretném csinálni. Nagyon kötődöm
Pázmándhoz, a családomhoz, és min-
dig segítek a mezőgazdasági munkák-
ban is. Rájöttem arra, hogy az öltö-
nyös-marketinges szakma nem
nekem való. Változatosabb, termé -
szet  kö zelibb munkát kerestem,
nagyon fontos nekem a szabad leve-
gőn végzett, alkotó tevékenység. A
szőlő gondozása majd a borkészítés
folyamata nagyon összetett, változa-
tos feladat, igazi kihívás. Szeretek
ezzel foglalatoskodni, a családi szőlő-
művelés mellett segítek egy norvég
házaspár szőlőjének gondozásában
is, akik Pázmán don vettek telket.

– Szóval miután hazajöttél Londonból,
hamarosan szőlészetet-borászatot
kezdtél tanulni. 
– Igen. Jelentkeztem a Corvinus egye-
tem (Kertészeti Egyetem) szőlész-
borász szakára és szerencsére fel is
vettek, így elkezdhettem egyetemi
tanulmányaimat. Igyek szem mindent
a legmagasabb szinten elsajátítani, és
érdekes módon a fizika, kémia is sok-
kal jobban érdekel, és jobban is megy,
mint a középiskolai évek alatt. Erős
motivációt jelent, hogy ezek az ismere-
tek fontosak a választott szakmám
elsajátításához. 
– Azért az angliai kaland nem vette el
a kedvedet az utazgatástól. Hogy
kerültél Portugáliába?
– Nagyon szeretek utazni, új élmé-
nyeket, kultúrákat, barátokat megis-
merni, és persze az adott ország
borát megkóstolni, de elhatároztam,
hogy a következő hosszabb távú kül-
földi utazásomat tudatosabban terve-
zem meg. Mindenképpen tanulni
akartam, és egyetemi keretek között
kiutazni. Erasmus ösztöndíjat pályáz-
tam meg, amit szerencsére el is nyer-
tem, és öt másik ország közül
Portugáliát választottam, azon belül
is a Viseu-i egyetemet. 
– Hogy teltek a portugál hónapok? 
– Fantasztikusan éreztem magam. Az
egyetem maga nagyon kicsi volt,
körülbelül 500 diák tanult ott a külföl-
diekkel együtt, de az agrár-szak egy
17 hektáros területen helyezkedett el,
ahol a diákok testközelből és első kéz-
ből sajátíthatják el a gyakorlati fogá-
sokat, amíg itthon inkább az elméleti
tanítás a jellemző. Sok figyelmet, segít-
séget kaptam, ami kellett is, hiszen
nagyon sok beadandót kellett megír-
nom a laborgyakorlatokból, kísérlete-
zésekből és jegyzőkönyvekből, termé-
szetesen angolul.
– Milyen benyomást szereztél a portugál
borászatról és a portugál emberekről?
– Ami a portugál borfogyasztási szo-
kássokkal kapcsolatban ha mar fel-
tűnt, hogy lényegesen hangsúlyosabb
a vörösbor fo gyasztása, elsősorban a

„Azért vagyunk a világon, 
hogy valahol otthon legyünk benne”
A cím egy Tamási Áron idézet, s úgy kapcsolódik ide, hogy a pázmán-
di fiatalok törekvéseit bemutató cikksorozatunkban most kitekintünk
egy kicsit a nagyvilágba. Az utóbbi években a fiatalok, de az idősebb
korosztály is tömegesen indul külföldre szerencsét próbálni az ország
minden tájáról, így Pázmándról is. Vannak, akik sajnos kényszerből, de
vannak olyanok, főleg a fiatalok között, akiket a kíváncsiság, a kaland-
vágy hajt. Most Tóth András mesél nekünk arról, hogy az ő életét
miként befolyásolták külföldön szerzett tapasztalatai.

A kép a Bálint Borárium pincéjében készült



Portré 9

klimatikus adottságoknak köszönhető-
en. Általában vörösbort isznak minden
étkezés mellé, ami annál is inkább
érdekes, mivel Magyarországon a
vörösborokat csak bizonyos ételtípu-
sokhoz ajánlják. Rosét ugyan készíte-
nek, de az mind exportra megy. A
„vinho verde” borukat is nagyon sze-
rettem, kis könnyed, üdítő, zöldes
árnyalatú bor. Az avinálással készült
boraikra is nagyon büszkék, a világhí-
rű „Oportói” likőrbor és Madeira bora-
ik is nagyon finomak, s már önmaguk-
ban desszertnek számítanak. Egyéb -
ként mindenki nagyon nyitott, nagyon
kedves volt. A legkedvesebb története-
met Soniának, Pázmándon lakó portu-
gál ismerősömnek köszönhettem, aki
itthonról elintézte, hogy megszállhas-
sak a barátaiknál Portoban. Nagyon
hálás vagyok neki a sok segítségért.
Ismerősei minden lehetséges látvá-
nyosságot megmutattak, de ami a leg-
szebb gesztus volt, hogy az utolsó ott
töltött estémen elővettek egy palackot,
amiben oportói bor volt, amit még
Catarina dédnagypapája készített

több mint 100 éve. Azt hittem csak
álmodok, és nagyon meghatódtam,
hogy egy ilyen eszmei értékű bort kós-
tolhattam meg. 
– Hogy képzeled el a jövődet ezek után?
Talán ott is szeretnél letelepedni?
– Nem, egyáltalán nem, de nagyon
örülnék, ha sikerülne még szakmai
gyakorlatra visszamenni a nyáron
Portugáliába. Szeretnék a lehető leg-
jobban kiteljesedni a szőlészet-borá-
szat rejtelmeiben, bár tudom, még
nagyon-nagyon sokat kell tanulnom!
Ezért is hajt az a vágy, hogy jobban
kitekinthessek, hogy működik a világ
más részein a borászkodás. Hosszú
távon azonban Magyar országon, sőt,
Pázmándon szeretnék letelepedni és
borászattal foglalkozni. Hálás vagyok
az Istennek, hogy egy ilyen szép helyen
nőhettem fel, mint Pázmánd.
– Az utazás mindig izgalmas tapasz-
talat, de más emberek, más kultúra
megismerésével elkezdjük máshogy
látni, jobban megismerni önmagun-
kat és a magunk mögött hagyott,
megszokott világunkat is. Reméljük,

hogy időről-időre akadnak még olyan
külföldre utazók, mint András, akik
sok tapasztalattal, tudással gazda-
godva mégiscsak itthon képzelik el
jövőjüket.

Némethné Czinkóczki Mária 
E. Várkonyi Péter

Fotók: E. Várkonyi Péter

Mesés délután gyermekeknek és szülőknek

A Hét Forrás Művelődési Ház egy
érdekes programjaként, áprilisban a
mesék világába és a gyermeknevelés
rejtelmeibe kalauzolta el az érdeklő-
dőket Horváth P. Ágnes óvónő, tera-
peuta. A „Mesés délutánok a boldog
gyermekekért” programsorozat első
állomásaként a gyermekekkel és a

szülőkkel a könyvtárban megtartott
közös foglalkozáson a legfontosabb
gyermeknevelési- és szülő-gyermek
kapcsolati témákról esett szó. A tera-
peuta elrepítette a családokat a
mesék birodalmába, majd a szülők a
meghívott előadótól előadást hallhat-
tak arról is, miképp nevelhetik tuda-

tosan gyermekeiket. Eközben az
apróságok a nagyteremben különbö-
ző kreatív játékokkal ismerkedtek,
illetve ügyességi feladatokkal próbál-
koztak, Darabos Anikó vezetésével
pedig szépséges képeket rajzoltak és
festegettek.

-e.várkonyi
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Anekdotáznak és néha-néha egy-
egy pohár bor is lecsúszik, ahogy
ez a régi világban is volt.Hogyan
is kerül a csizma az asztalra, kér-
dezhetné most az olvasó. Az aláb-
bi történet gyorsan ad választ a
kérdésre. Elolvashatják azt is,
hogyan lesz egy több éves elkép-
zelésből valóság. Olyan valóság,
amely átlagban egy tucat embert
mozgósít, megénekeltet.
Kicsivel több, mint egy évvel eze-
lőtt a ping-pong „szakkör” –
nevezzük most így a sportolni

vágyók csoportját – tagjai úgy
határoztak, hogy meg kell őrizni
a régi dalok és a dalolás hagyo-
mányát. – Erre a legjobb alkalom
egy nótakör megalakítása lenne –
meséli Nyárai István, aki felvetet-
te ennek lehetőségét. A felvetés
ezúttal a szó szoros értelmében
éles fülekre talált, hiszen vala-
mennyien énekelnek, ehhez
pedig a botfül nem jó tanácsadó.
Megalakult hát a Tót-pázmándi
nótakör, amelynek már a neve is
a múltat idézi, hiszen egykoron a

térképeken Pázmándot Tót-
Pázmándként jelölték.
– Legfiatalabb tagunk, Vagyóczki
Martin 13 éves, a legidősebb édes-
apám, idősebb Nyárai István, aki
85 immáron. Nem az számít,
hogy hány évet hoz magával vala-
ki, az a legfontosabb, milyen a
hangja, és hogy tartozzon közénk

az énekével. Az a jó, amikor vala-
ki hoz egy nótát, mert egyet biz-
tosan tud mindenki. Ebből össze-
áll a nótakör dallamvilága.
Természetesen zenészek kísér-
nek. Egyikük Kolonics Attila, ő
nagybőgőjével adja meg az alap-
hangot, jómagam a tangóharmo-
nikámon a másikat. Csurgó Péter

Pinpongasztal és nótakör
Nem az számít, hogy hányan is vannak, hanem hogy mekkora
a hang… Így jellemezhetnénk egy mondattal a közelmúltban
alakult Tót-pázmándi nótakört, amelynek kéthetente tartott
összejöveteleire többnyire tíz dalárnok jár. Ezeken a pénteke-
ken zajos a kultúrterem, csiszolják a hangjukat, tanulják az új
és újabb dalokat.
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pedig a bort adja mindehhez,
hiszen ő a kínáló ember. Nélküle
nem lenne teljes a csapat.
Ahogyan Majdán „Ferike” nélkül
sem, aki a „strófa-felelős”, mindig
tud még egy-két versszakot, ami
másnak nem jut eszébe. Volt már
esténk, amikor esti dalolásra
Kalász Máté zenész is beköszön-
tött hozzánk a hegedűjével, és
kísért bennünket. Sok idős is jár
közénk, akik nemcsak érdes
hangjuk miatt nívósak, hanem
azért is, mert ha kifárad a hang-
szálunk, akkor ők egy-egy anek-
dotával színesítik az összejövete-
lünket. Mi, „fiatalok”, az ötven-
hatvan évünkkel csak nézünk és
hallgatjuk a múlt érdekességeit.
„Fiatalokat” említettünk az imént,
hiszen az ötven év körüliek
annak számítanak a nótakörben.
Sajnálatukra a hagyományt nem
nagyon folytatják a huszonéve-
sek, pedig így lehetne igazán
megtartani a régi szokásokat.
Nehezen lehet rávenni a nótázó
nagypapák unokáit, hogy láto-
gassanak be egy-egy „énekórá-
ra”, hátha megjön a kedvük. Így
maradnak a régi, és szerencsére
néha újabb pázmándiak, a férfi-
ak. Nőket, lányokat, asszonyo-
kat, egyik-másikuk sajnálatára,
csak rendkívüli esetben enged-
nek szóhoz, illetve nótához jutni.
Mondhatnánk, hogy a faluban
van már egy népdalkör, de ez a
frissiben alakult egészen más

hagyományokat őriz. Egy-egy
pohár bor kíséretében nótáznak
kéthetente, és őrzik, frissítik a
múltat. A dalárnokok több mint
egy éves fellépéseit, hangjait ma

már rögzítik a filmek, a hangfel-
vételek, fotók, hogy a következő
generációnak, ha netán kedve
támad, legyen mire támaszkod-
nia. Így talán nem múlik el az
örökség.. 
Lehet a hangokat élesíteni, enni
sok tojás sárgáját, – ahogy ezt
énektanárom, az Apáczai gimná-
ziumban és már az általános isko-
lában is javasolta a karéneki fellé-
pések előtt. A nyers tojás sárgáját
össze kell keverni cukorral és
máris kész a „hangszál-energia-
étel”. Ez a mende-monda szerint is
emeli és élesíti a hangszintet. És
lehet belépni a Tót-pázmándi
nótakörbe, ahol mindenkinek
helye van, aki a nótát szereti, mert
mindenkit szívesen látnak.

A dalárnokoknál E.Várkonyi
Péter járt fényképezőgépével
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Bakonyi István, szülei egyetlen gyerme-
keként, 1942. március 20-án jött a
világra Budapesten.
Gyermekkorát Budán töltötte, általános
iskolába a XII. kerületi Német völgyi úti
„Mackós” iskolába, gimnáziumba a
Toldiba járt. Egyetemi évei alatt és nyári
munkaként is felszolgálóként dolgozott
a budapesti Gellért szállóban. Talán
innen eredt a főzés iránti szeretete,
amelyben páratlan volt! Elsősorban hal-
ból és vadból tudott remek ételeket
készíteni, ezekhez az alapanyagokat is
ő maga halászta, vadászta. 
Az orvosi egyetem elvégzése
után  Budapesten mentőorvosként dol-
gozott, majd 1973-74 között Mária -
nosztrán börtönorvosként praktizált.
1975-ben Baracskára helyezték át, de
itt nem maradt sokáig, mert 1976-ban
megpályázott egy körorvosi állást, ami-

ről talán maga sem gondolta, hogy
ennyire meg fogja határozni az életét.
Pedig ez lett a legfontosabb szakmai
állomás, hiszen 1976-tól 2009-ig, élete
utolsó napjáig Pázmánd és Vereb
községek háziorvosaként dolgozott, és
betegeihez közel, Pázmándon is élt.
Mun kájának elkötelezett híve volt, páci-
ensei tisztelték, szerették. Folya -
matosan képezte magát, hogy magas
színvonalon végezze orvosi munkáját,
munka után pedig aktívan részt vett a
közösségi életben is.
Dr. Bakonyi István önkormányzati kép-
viselőként is dolgozott falunkban, amíg
a törvény ezt lehetővé tette, sőt, az
önkormányzat népjóléti bizottságának
elnökeként is kivette a részét a felada-
tokból. Később, a törvényi változások-
ból adódóan, külsős tagként folytatta a
munkát a faluért, hiszen ha valaki, hát ő

igazán ismerte az idősek, elesettek
problémáit. A doktor úr jó ideig a helyi
Vöröskereszt vezetőjeként, kollégáival
közösen gazdája volt az Idősek Napja
rendezvényeinek is.
A családi élet is Pázmándhoz fűzte, ide
született két gyermeke is. Szabad -
idejében – ha tehette – utazott, sportolt,
motorozott. 
2009-ben tragikus hirtelenséggel hunyt
el, de a falunk lakóinak emlékezete meg-
őrzi. 2010 óta minden évben az ő emlé-
kére rendezi meg Pázmánd önkormány-
zata az Egészségnapot, de ha véradásra
kerül a sor, azt is szeretettel ajánlják a
szervezők Bakonyi doktor úr emlékének. 

Pázmánd díszpolgára –
Dr. Bakonyi István
Pázmánd díszpolgárait bemutató cikksorozatunkban most olyas-
valakire emlékezünk, akit Pázmándon évtizedekig mindenki
ismert, s aki talán mindenkinél jobban ismerte a falu lakóit. Dr.
Bakonyi István, aki még élénken él településünk lakosainak emlé-
kezetében, több mint 30 éven át volt Pázmánd (és Vereb) házior-
vosa, és még egy évtizede sincs, hogy eltávozott közülünk. 

Ötvenöt évvel ezelőtt végzett egykori
pázmándi általános iskolások találkoz-
tak újra a Hegyalja vendéglőben, és
egy kellemes, eszem-iszommal egybe-
kötött beszélgetés keretében elevení-
tették fel a múltat. A harmincnégy fős

osztályból már csak tizenhatan jöhet-
tek össze a kellemes estére, de a szer-
vezőknek sikerült két tanárt is felkutat-
niuk, akik második és harmadik osz-
tályban tanították őket. Klopfer Mária
és Kis Károly örömmel vett részt az

egykori diákjaik buliján. Az összejöve-
tel olyan jól sikerült, hogy elhatároz-
ták, évente megismétlik majd a „nagy
találkozást”. Idén a tizenhat egykori
iskolás együttes életkora már jóval
meghaladta az ezer évet, s remélhető-
leg jövőre sem csökken a létszám, csak
az életkorok összege nő majd.

-evp

Osztálybuli 55 év után

Ülő sor ( balról-jobbra haladva): Burián Rozália, Klopfer Mária

alsós osztályfőnök, dr.Kerkuska Lászlóné (aki vendég volt),

Nagy Borbála.

Álló sor ( szintén balról-jobbra) : Orisek Mária, Domak András

(aki 40 évig volt Pázmánd község jegyzője), dr. Kerkuska

László (osztályvezető sebész főorvos, Pázmánd község díszpol-

gára), Farkas Béla, Nagy Teréz, Szendrei Magdolna.

Hátsó sor: Lőrincz Margit, Kuhinkó Margit, Nagy Gizella,

Kratancsik Béla, Orisek Sándor, Pintér András, Kis Károly test-

nevelő tanár, Lőrincz László (aki közel két évtizedig volt a

Pázmánd Sportegyesület elnöke). Az osztálytalálkozón jelen

volt még Glócz Mária is, aki sajnos lemaradt a képről.
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A só kristályos ásvány, nátriumból és
klórból áll, mindkettő szükséges a
szervezet számára. A sót bányászattal
nyerik vagy tengervízből párolják le.
Sóra szükségünk van, de túlzott
fogyasztását egészségtelennek tart-
ják, mert emelheti a vérnyomást.
Habár számos tanulmány bebizonyí-
totta, hogy a túlzott sóbevitel csök-
kentése leviszi a vérnyomást 1-5,4
mm/Hg-val, azt nem bizonyították,
hogy az alacsony sóbevitel megelőzné
a végzetes szív- és érrendszeri törté-
néseket. Azoknak, akik otthon készült,
teljes ételeket esznek, általában nem
kell aggódniuk a magas sófogyasztás
miatt, a túlzott sóbevitelt általában a
feldolgozott, tartósított, finomított,
előre gyártott élelmiszerek okozzák.
Mivel csipetekkel mérjük, sóból igazán
nem kell sokat vásárolnunk, így meg-
engedhetjük magunknak, hogy akár a
jobb minőséget válasszuk. 

Asztali só
Általában finomított. Nem csak a szeny-
nyeződéseket, de a nyomelemek nagy
részét is eltávolítják, és a sót erősen
megőrlik, ezért tapad. Ennek elkerülésé-
re gyakran tapadásgátlót adnak hozzá,
általában az E536 jelölésű szintetikus
vegyületet, a kálium-ferro-cianidot. Vita
tárgya, hogy ez a szintetikus vegyület
vajon mérgező-e vagy sem. Egyesek
szerint az engedélyezett határérték alatt
egészségre még nem ártalmas, ám a
kálium-ferro-cianid nem ürül ki a szer-
vezetből, így a bevitel összeadódik.

Tengeri só
Ez is szinte tiszta NaCl, de tartalmaz
nyomelemeket is, káliumot, vasat, cin-
ket. Sajnos a tengerek szennyezettsé-
ge miatt esetenként ólmot is. Mivel

kevésbé őrlik meg, ételre szórva mar-
kánsabb ízhatást okoz. Ezért jó válasz-
tás azoknak, akik szeretik a sós ízt, de
csökkenteniük kell a sóbevitelt. Sajnos
nehéz olyat találni, amelyhez nem
adtak tapadásgátlót.

Rózsaszín himalájai só
Pakisztánban bányásszák, a Khewra
sóbányában. Nyomokban vas oxidot
tartalmaz, ez adja rózsaszínű árnyala-
tát. Kicsivel kevesebb nátriumot tartal-
maz, mint az asztali só, és van benne
egy kevés kalcium, vas, kálium és mag-
nézium is. Érdemes ellenőrizni, hogy a
választott márka valóban természetes,
adalékoktól mentes-e, mert gyártanak
már belőle granulátumot is.

Tiszta só
Minimum 99,5% NaCl tartalmú konyha-
só, amely gyógyszerkönyvi tisztaságú.
A tiszta só tapadásgátlót sem tartalmaz.

Fekete só
A fekete só, a „Kala Namak” Dél-Ázsia
jellegzetes fűszere. Az Ayurvéda a gyó-
gyító hatását is kihasználja, mert segíti
az emésztést, gátolja a felfúvódást és a
gyomorégést. Erős ízű és kénes szagú,
a benne található greigite (Fe3S4) miatt.
Sötétlila színét a vas-szulfid adja, az
erős szaghoz pedig a hidrogén-szulfid
járul hozzá, amely nagy koncentráció-
ban mérgező, ebben a mértékben azon-
ban nem. Ha megőrlik, rózsaszínes,
szürkés színű. Hagyományosan ezt a
sót kemencében hevítették, agyagedé-
nyekben érlelték, és az így kapott feke-
te kristályokat árusították. Már kémiai
úton, mesterségesen is előállítják.

Dr. Szilágyi-Nagy Ildikó

Attól függően, hogy a sót honnan, és
milyen eljárással bányásszák, nagy
különbségek lehetnek. Az Erdélyből szár-
mazó parajdi só a világon az egyik leg-
jobb minőségű. A Pannon-tenger kiszára-
dásakor keletkezett, meg tudta őrizni
tisztaságát, ráadásul a benne található
ásványi anyagok és nyomelemek meny-
nyisége és minősége is rendkívüli.
A Parajdról származó konyhasó semmi-
lyen adalékanyagot nem tartalmaz, így
nincs benne az E536 jelű (kálium-ferro-
cianid) csomósodásgátló vegyület sem.
Tisztasága mellett fontos tulajdonsága,
hogy 84 féle ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz. A parajdi sót kéz-
zel bányásszák és aprítják. Ennek a kiváló minőségű, tiszta sónak nagyon
magas, 97% körüli a NaCl (nátrium-klorid) tartalma, szemben a kereskedel-
mi forgalomban kapható sókkal, amelyek többsége tartalmaz a szerveze-
tünk számára nem annyira előnyös kálium-kloridot is.

Az élet sói
A só része mindennapi táp-
lálkozásunknak, mégis, keve-
sen nézzük meg, vajon azt a
sót használjuk-e, amelyre
valóban szükségünk van. Az
alábbiakban a leggyakrabban
kapható sókat tekintjük át.

Erdély kincse: a parajdi só
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Március 26-án fiataljaink az Alba
Kölyök csapatát fogadták. A mérkő-
zést végig kézben tartottuk, esélyt
sem hagytunk a tabella alapján is
rosszabb csapatnak. A félidőre
magabiztos 4:1-es vezetéssel vonul-
tunk, míg a vége 8:3-as hazai sikert
hozott.
Ezen a hétvégén felnőtt csapatunk

nem játszott mivel az ősz folyamán
Pettend csapata visszalépett a baj-
nokság további részétől.
Egy hét múlva ifistáink a Videoton
Baráti Kör csapatát fogadták. A mér-
kőzés pikáns középházi rangadónak
ígérkezett, hiszen a csapatokat 1-2
pont választotta el csak egymástól.
Ez a megállapítás be is jött, hiszen a
meccs végig brusztolós volt, néhol
már-már átlépve a szabálykönyv
határait. A meccset végül egy, a 75.
perc tájékán szerzett gól döntötte el
a mi javunkra. Természetesen ez a
gól sem egy szép akció végén szüle-
tett, sokkal inkább átkínlódtuk a lab-
dát a vonalon.
Másnap felnőtt csapatunkra papíron
egy sima siker várt, mivel a tabella
utolsó helyén tanyázó csapatot
fogadtuk. A mérkőzés viszont telje-
sen másképp alakult. Mondhatnám,
hogy felcserélődtek a szerepek, mert
mi játszottunk úgy, mint egy utolsó
helyezett csapat és ők úgy, mint egy

5-6. helyen tanyázó csapat. Ennek
eredményeképpen a félidőre vendég
vezetéssel vonultunk. Majd a máso-
dik félidőre összekaptuk magunkat
és átvettük a vezetést két góllal. Ám
ezt követően megelégedtünk az
eredménnyel és „leparkoltuk” a
buszt. Természetesen annyi szeren-
csénk nem volt, hogy kibekkeljük a

hátralévő 10 percet, így a végén
ismét találtak egy gólt a vendégek. 
Egy hét múlva mindkét csapatunk
Bodajkra látogatott. Fiataljaink két
győzelem után vágtak bele a mérkő-
zésbe, erőtől duzzadva. A meccs
nem is indult rosszul. Mindkét olda-
lon voltak helyzetek, ám már a 25.
percben megpecsételtük a sorsun-
kat. Egy teljesen felesleges kiállítás
miatt emberhátrányba kerültünk.
Ezután a hazaiak átvették az irányí-
tást, aminek eredményeként a 45.
percben egy potyagól jóvoltából
előnnyel vonultak az öltözőbe. A
második félidőben kitámadtunk, ám
a puska fordítva sült el…. Nemhogy
gólt vagy gólokat lőttünk volna,
hanem kaptunk helyette hármat.
Plusz a mérkőzésen még egy játé-
kost leküldtek tőlünk, majd a meccs
után középső védőnk „összevereke-
dett” az ellenfél kapusával, miután
mindketten 6 hetes eltiltásban része-
sültek. Csapatunk ezt nem érezte

jogosnak, és próbálkozunk a bünte-
tés csökkentésével, ám ez sajnos
nem járt eredménnyel.
Pár óra múlva felnőtt csapatunkon
volt a sor, hogy megmutassa mit is
tud. A mérkőzésre a sok sérült és
eltiltott miatt 12 fővel tudtunk meg-
jelenni, így csak a tisztes helytállás
reményében léptünk pályára. Ám
várakozásinkkal ellentétben az
egész első félidőben pariban voltunk
a hazaiakkal, sőt a 45. percben egy
tetszetős támadás végén a vezetést
is megszereztük. A második játék-
részben váltottak a hazaiak, és
magasabb sebességi fokozatba kap-
csoltak. Ez a 65. perc körül egy gól-
ban is megmutatkozott. A gólt köve-
tően támadásban maradt a hazai csa-
pat, több helyzetet is kidolgoztak,
ám újabb gólt nem lőttek, nem úgy,
mint mi. Egy labdakihozatal végén
középpályásunk előtt pattogott a
labda, és miután gondolt egy meré-
szet, 35 méterről kapura lőtte a lab-
dát, és a kint álló kapus felett egy
eszméletlen bombát ragasztott a
kapuba. Kétségtelen, ha lenne szava-
zás, megyei szinten biztosan ez
lenne a szezon gólja.
Április 17-én Pákozd csapatait fogad-
tuk. Ifi csapatunk 4-5 fontos hiány-
zóval fogadta a dobogóra áhítozó
pákozdiakat. Az első félidőben csak
a védekezésre koncentráltunk.
Jóformán lövésünk sem volt. Hátul
viszont nagyszerűen álltuk a sarat,
és 0:0-val vonultunk félidőre. A
második félidő első támadásából gólt
kaptunk, de nem estünk össze, és 5
perc alatt megfordítottuk a meccset.
Újabb 5 percre rá viszont a játékve-
zető megadott egy kétes tizenegyest
a vendégeknek, amit értékesítettek
is, így újra döntetlenre állt a meccs.
A maradék 30 percet Pákozd támad-

Szeszélyes volt az április a fociban is

Ifi Felnőtt

Pázmánd-Csákvár 3:1 –

Bakonycsernye-Pázmánd 1:1 5:0

Mány-Pázmánd 3:2 –

Nádasdladány-Pázmánd 4:1

Iszkaszentgyörgy-Pázmánd 1:3
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ta végig. Már közel álltunk a bravúr-
nak számító X-hez, ám 5 perccel a
meccs vége előtt egy szögletet köve-
tően gólt fejeltek a vendégek, és
elvitték a 3 pontot. A csapatot egy
rossz szó nem érheti. Ebben a sze-
zonban ekkorát még nem harcol-
tunk, és minimum pontot érdemel-
tünk volna. Ám biztos vagyok
benne, hogy a sors egyszer vissza-
adja majd ezt nekünk.
Délután 5 órakor már a felnőttek
taposták a gyepet. Hát igazából nem
is tudok mit írni… Az első félidőben
kaptunk 3 nagyon buta gólt, amit
hiába próbáltunk ledolgozni a máso-
dik félidőben, 1 gól hiányzott a pont-
szerzéshez. Azt még azért szeret-
ném hozzátenni, hogy a játékvezetői
tevékenység enyhén szólva hagyott
kívánni valót maga után ….
Április 23-án Etyekre látogatott ifi
csapatunk. A mérkőzésen simán
nyernünk kellett volna, ám ahogy az
lenni szokott, a „gyengébb” csapatok
ellen nem megy. A 20. percben már
2:0-ra égtünk ám ezután összeszed-
tük magunkat, és a félidőre már 2:2-
es döntetlennel vonultunk. A fordu-
lást követően gyorsan rúgtunk két
gólt. Ezután kicsit megnyugodtunk,
és teret hagytunk az Etyekieknek.
Hát persze hogy összemakkoltak
megint egy igen necces büntetőt,
amit értékesítettek is, így a csata
megint nyílt lett. Öt perccel a meccs
vége előtt bevittük a végső ütést, és
végül 5-3-ra megnyertük a mérkő-
zést. 
Másnap felnőtt csapatunkat fogadta
Etyek csapata. A mérkőzésre az eltil-
tások és sérülések miatt megint csak
11-en tudtunk elmenni, 4-5 kezdő
játékos nélkül, ami nem is maradt
büntetlen… A 40. percig jól tartottuk
magunkat, ám a félidő végén volt
két védelmi megingásunk, és máris
2:0 volt a félidő. A második félidőre
úgy mentünk ki, hogy rúgunk egy
gyors gólt és akkor bármi lehet…
Ám ez ismét fordítva sült el, és mi
kaptunk gyorsan 2 gólt. Ezt követő-
en már csak a rugdalózás ment, és
bár a végén még tudtunk szépíteni,
de ez már csak szépségtapasz volt…

Hajdú Tamás

Egészségnapi programok
Május 6-án kerül sor az idei Egészség napra a Hét forrás Művelődési Házban,
amelyet ismét falunk díszpolgárának, a 2009-ben posztumusz kitüntetett 
Dr. Bakonyi Istvánnak az emlékére rendez-
nek Pázmándon.
Az egészségnapi programok között felnőtt
és gyermek is megtalálhatja majd az őt érin-
tő, érdeklő eseményeket. Az idősebb kor-
osztály egészségének védelmében lesznek
tanácsadások, állapotfelmérő szűrések, cukor-,
vérnyomás- és koleszterinszint mérés, sőt
jógafoglalkozás is, ami tudvalevőleg az egyik
legjobb egészségmegőrző tevékenység. A
gyerekeknek interaktív egészségfejlesztő
programot szervez Herceg Anna Mária
védőnő, amelynek keretében játékosan
tanulhatják meg, miként védekezzenek 
a kórokozókkal szemben, s hogy melyek a
helyes személyi higiéné legfontosabb szabályai.
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Az új fasor – amely a Sipos kanyar
mellett, a Vörös Keresztnél kapott
helyet – egészen pontosan 21
magyar kőris facsemetéből áll,
ennyi kisgyermek született Páz -
mándra tavaly. A fák a Gemenci
Erdő és Vadgazdaság ajándékaként
érkeztek. A jó hangulatú délelőttön
Sárkány Zoltán alpolgármester,
Hollósi Attila, az önkormányzat
gazdasági bizottságának tagja és
Herczeg Anna Mária védőnő
köszöntötte a gyermekeket és csa-

ládjaikat. A közös faültetésre immár
sokadszor került sor, hiszen
Pázmánd 2009-ben csatlakozott a
mozgalomhoz s a korábban ültetett
fák már egyre dúsabb lombkoroná-
val ékesítik az iskola és az óvoda,
valamint az Onestyák sétány kör-
nyezetét. A Vörös kereszt mellett
még évekig lesz hely az újabb és
újabb fácskáknak, várjuk hát a
gólyát és az új kis jövevényeket,
akik az évek során majd ezt a lige-
tet is megtöltik kacagással…

Facsemeték a Vörös Keresztnél

Anyakönyvi hírek

Két kisfiú érkezésének örömére lobo-
gott a kék zászló a hivatal homlokza-
tán áprilisban. 2016. április elsején
született Háder Máté, akinek édes-
anyja: Mikodi Anita, és húsz nappal
később, április 21-én jött a világra
Besser Balázs Viktor, édesanyja
Kratancsik Viktória. Tavasz lévén
megkezdődött az esküvői szezon is,
április 2-án mondta ki a boldogító
igent Gránitz Melinda és
Kratancsik Kornél. Sok boldogsá-
got és jó egészséget kívánunk a kis-
gyermekes családoknak és a fiatal
párnak is, sok szeretettel!

Pázmándi
h í r v i v ô

A „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” prog-
ram keretében 2016. április 23-án Pázmándon a családok és az
önkormányzat munkatársai közösen ültették el a 2015-ben
született kisgyermekek fácskáit.

Április 30-án pénteken, a Vendel
szobornál találkoztak a szőlőhegyi
telkes gazdák, hogy az önkormány-
zat képviselőivel közösen egyeztes-
senek azokról a településfejlesztési
kérdésekről, amelyek őket is érintik.
Az útburkolatok, az úthálózat javítá-
sáról, a közműfejlesztés, elsősorban
a víz bevezetésének és a közvilágí-
tás állapotának kérdéseiről, problé-
máiról esett szó, ezekben a témák-
ban kérték ki a telektulajdonosok
véleményét. Lazarovics János, a sző-
lőhegyiek utcabizalmija a kapcsolat-
tartó a témákban, aki esetleg nem
tudott részt venni a beszélgetésen,
de lenne észrevétele, kérése, fordul-
jon hozzá bizalommal, keresse őt a
+36 20 512 2824-es telefonszámon.

Szőlőhegyiek 
találkozója

A Pázmánd TV új műsorral
minden pénteken 

17 órától jelentkezik.

Ismétlések naponta 7.00,
12.00, 17.00, 21.00 órakor.

Aki a Pázmánd TV csatornát
nem éri el, a műsorokat az
interneten is megnézheti: 

www.pazmandtv.hu


