
Nem hinném, hogy bárki is ébredt
már úgy a mi falunkban, hogy már
álmában azt érezte, meglesik, be -
néznek az ablakán kívülről, miköz ben
ébredezik. Velem megtörtént ez a
lehetetlennek tűnő csoda, amiről kide-
rült, hogy nem is az álomvilágban ját-
szódó jelenetről van szó, hanem
nagyon is komoly valóságról.

– Gyere, apa! –
szólított a család,
amikor a szeme-
im éppen csak
kinyíltak. – Gyere
gyorsan! 
Apa pedig kiug-
rott az ágyból és
rögtön a fényké-
pezőgépért nyúlt

és kattintott néhányat. Az ablakon
ugyanis bekukkantott egy hőlégballon
és jó néhány utasa. Feleszmélni is alig
volt idő, rutinosan emeltem fel én is a
kezem, mintha a világ legtermészete-
sebb dolga lett volna, hogy visszaintek
a csaknem karnyújtásnyira lévő, kosár-
ban utazó embereknek. Mosolyogtunk
egymásra a ballonban ülőkkel, mintha
ez minden nap így történne. Azután a
pillanat el is szállt, a szó szoros értel-
mében, mert a susogó ballon már el is
illant. Akárcsak az álmom.

-evp-

Szent István
ünnep 

4–9. oldal

A fűrészes
faművész 

12–14. oldal

Szüreti
ünnepségek

27. oldal

Új folyam IV/8–9. szám Újság rólunk – nekünk 2016. aug.–szept.

Keresztszentelés

Kihelyezett vasárnapi szentmise keretében szen-
telte fel a helyreállított, és immár villámvédelem-
mel is ellátott Krisztus keresztet a Zsidókő-hegy
tetején Tallér Krisztián atya. Ezzel újra teljes
Pázmánd jelképe, a Három Kereszt, amely amel-
lett, hogy településünk egyik legfontosabb kegy-
helye, fontos idegenforgalmi látványosság is, az
ország, de mondhatni a világ minden tájáról
érkeznek ide érdeklődők, akik hallottak már a
hegyünk erejéről. A Három Kereszt és a Kálvária
történeti dokumentumairól bővebben a 15. olda-
lon olvashatnak kedves olvasóink, elöljáróban
csak annyi, hogy az 1700-as évek végéről és az
1800-as évek elejéről származó írásos dokumen-

tumok említik először a kereszteket a Székesfehérvári Püspöki és
Székeskáptalani Levéltárban.
A szeptember 25-én tartott keresztszentelő szentmisére az önkormányzat külön
buszt is biztosított, így nem volt akadálya, hogy az idősebbek is részt vegyenek a
szertartáson. A szentáldozás alatt a Népdalkör énekelt az egybegyűltek örömére.

Lebegés

Pázmándi
h í r v i v ô
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Biztos vagyok abban, Önök szép korú,

korábban született lakosaink annak sok-

szorosát élték meg, mint azt éveik

mutatják ☺. 

Szívből köszönöm tanításuk, tanácsaik,

létük örömét, hogy szülőfalunk, otthonunk

értékes lakosai. Hálás vagyok Önöknek

mindazért, amit most pár sorban próbálok

megosztani az olvasóval. 

Bíztattak, hittek bennem, szavaikat én

(mint mindig mindent ☺) lejegyzeteltem:

„Mónikám, annak, aki hisz Istenben, élete

áldássá válik, ha önmagunkkal békében

vagyunk, akkor tudunk majd igazán ben-

sőséges kapcsolatba kerülni másokkal,

segíteni őket.”

„A Jó Isten szemlél minket, figyeli döntése-

ink, akkor is, ha ezt nem érezzük, higgy

benne, és add át az irányítást neki. Ez óriá-

si változást hoz majd az életedben. Olyan,

mintha a vezető ülést átadnád neki, és átül-

nél az anyósülésre, és megtanulnál nem

beleszólni. Ez a szemlélődő hit, imádság. A

nagy döntéseken ne gondolkozz, a Jó Isten

majd utat mutat neked a megfelelő időben.”

„Meg kell tanulni a szemlélődő, aktív imád-

ságot, ami szabaddá tesz, letisztítja kap-

csolatainkat. Kö vetkezetesen, tudatosan

kell így élni. Mondom ezt akkor is tanács-

ként, ha hitünk nem azonos, de gyökerei

egy eredőből valók. Meglátod el fognak

tűnni az életedből a düh, a harag, és a han-

gulatváltozások. Elfogadóvá, és még érzé-

kenyebbé válsz mások szenvedései, problé-

mái iránt.”

Egy karizmatikus ember még bölcsebb, 94

éves nagymamáját kérdeztem egy beszélge-

tés alkalmával, hogy mi a hosszú élet titka?

Sári néni így válaszolt: „Nem szabad búsulni

soha, és akkor is nevetni, ha sírhatnánk.”

Ezért vagyunk mi, és személy szerint

én is végtelenül hálásak Önöknek,

hogy ilyen életbölcselettel halmoznak

el minket utunkat járva, közösségün-

ket, másokat szolgálva.

Nem elég tisztességesnek lenni, 

azt lássák is!

A közösségért dolgozó ember több kell

legyen, példa életével, és munkájával azok

előtt, akiket szolgál. A tisztesség és a

becsületesség olyan normák, amelyek nem

ismerik a határokat. Nincs különbség egy

választott képviselő megbízatása és

magánélete közt. Egyszer magyarázkodá-

sában mondta valaki, hogy a hívő is csak

addig hívő, míg a templomkapun ki nem

lép, utána már magánember. Az én érték-

rendemben ez biztosan nem így van.

Kitartok azon határozott véleményem mel-

lett, hogy számunkra, akiket Önök válasz-

tottak, több kell legyen a tisztesség, becsü-

letesség. Azt nem csak a közszolgálatban,

de a magánéletünkben is kötelességünk

követni. Ha mindezt betartjuk, nincs okunk

félni. A nyilvánosság véd. Tény, hogy ez

ma Magyarországon fehér holló, ritkaság,

amelynek követői is gyéren akadnak a

vezetői oldalról, de még hangosabban a

követelői, azok, akik igenis joggal emelik

fel a szavuk a közszféra és az önkormány-

zati kormányzati szféra tevékenységének

átláthatósága érdekében. Üvegfalu progra-

munk a Belügyminisztérium szakállamtit-

kárságának részvételével zajlik.

Kormányzati törekvés, a Nemzeti Védelmi

Szolgálat hivatott erre, hogy betartassák az

évek óta élő jogszabályt, az adatok nyilvá-

nosságát, hozzáférhetőségét. Miért fontos

mindez? - kérdezhetik sokan. Mi nem csak

azt kívánjuk szolgáltatni, hogy Önök tiszta

képet kapjanak rólunk, munkánkról, kizár-

junk minden korrupciós lehetőséget,

hanem komoly eredményeink vannak az

információk hasznosítása terén is.

Lakosságszámunk növekedése, adófizető

vállalkozások várakozásokon felüli emelke-

dése mellett ezer kiaknázatlan lehetőség

van még, hogy közösségünk javára hasz-

nosuljanak a megosztott információk. Igen.

Jól érzi az olvasó, ha most azon töri a fejét,

ezt eddig máshol nem tapasztalta, még

csak elvi síkon sem hallott hasonlókat ☺Kis

falunk élen jár, ahogy anno jezsuita tanító-

ink révén közösségünk tudásban, érték-

rendben megelőzte korának népességét,

napjaink társadalmának újításai közt is töb-

bet fémjeleznek Pázmánd közösségének

eredményeként (utcabizalmi hálózat, érték-

térkép, gyermekek, nők, családok kiemelt

fizikai és lelki támogatása…) 

A napokban elindult végre a pazmand.hu

honlap ezen új tartalommal. Az országban

elsőként, egyedien az Üvegfalu program

keretében kifejezetten Pázmándnak fejlesz-

tettek több modult. Döntéseinket folyama-

tában láthatják, kereshetősége egyszerűb-

bé vált, és több visszajelzési lehetőséget

adva a tényleges problémákkal hozzánk

fordulóknak. Ehhez a háttérben óriási

munka kellett, folyamatában már könnyeb-

bé válik a feltöltés, az aktuális információk,

döntések nyilvánosságra hozatala. 

Hálás vagyok azoknak, akik építő javaslata-

ikkal, és tényleges munkával segítették

mindezt.

Minden országnak joga, szabadsága

azt eldönteni, hogy hány bevándorlót

tud befogadni, és ezt milyen módon

teszi – hangsúlyozta többször Ferenc

pápa, pl. a Krakkói Ifjúsági

Világtalálkozón.

Európának fel kell ébrednie! Hallgassunk

józan paraszti eszünkre! Meg kell őriz-

nünk európai lelkünket, kulturális, huma-

nista örökségünket, amely összeomlóban

van. Korunk Európájában hitehagyottak az

emberek. Sokan elutasítják a kereszténysé-

get, a hitet. Divat lett, sajnos trendi ateistá-

nak lenni, de a bajban mindannyiunk

Istenhez, őseink, gyökereink hitéhez imád-

kozunk. Legyünk akár a katolikus, reformá-

tus, evangélikus, zsidó vagy más európai

vallásban avatottak, összeköt minket az

európai értékrend, azok az erkölcsi nor-

mák, amelyek nemzeteinket évszázad-

okon, évezredeken keresztül életben tar-

tották, fejlődéseink eredői voltak. Vén

Európánk hitében megrengett nemzeteihez

érkeznek tömegesen az iszlám hívei,

melyet tévedünk, ha csak vallásként értel-

mezünk. Az iszlám globális rendszer,

amelynek nem jellemzője a tolerancia.

A polgármester köszöntése és sorai

A tartalmas életet nem években, hanem élményekben és szolgálatban
mérik ott fenn számunkra!
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Több mint hatmillió forint vissza nem
térítendő támogatást nyert Pázmánd
azon a 2016 tavaszán benyújtott pályá-
zaton, amit helyi önkormányzatok
kiegészítő tá mogatására írt ki a Bel ügy -
minisztérium. A belügyminiszter úr
döntése alapján a falunak megítélt
összeget az önkormányzat a lakossági
víz- és csatornaszolgáltatás támogatá-
sára használhatja fel, ami annyit jelent,
hogy átutalja a szolgáltatónak, ezzel
segítve, hogy ne emelkedjenek a vízdí-

jak a pázmándi előfizetők számára.
Ezzel szinte egy időben három újabb
pályázaton történő indulásról döntött a
helyi képviselőtestület.
A június 21-én megtartott testületi ülé-
sen döntöttek arról, hogy indulunk az
önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt – a helyi
önkormányzatokért felelős mi niszter az
államháztartásért felelős miniszterrel
közösen meghirdetett – pályázaton,
ahol a belterületi utak, járdák felújításá-

ra pályázunk 6.544.469 Ft összegben, s
az önkormányzat biztosítja a pályázat-
ban vállalt 15 %-os önerőt, 981.671 Ft
összegben. Ekkor született döntés arról
is, hogy Pázmánd az önkormányzati
étkezési fejlesztések támogatására kiírt
Nem zetgazdasági Miniszter, Belügy -
miniszter és Emberi Erőforrások
Miniszter egyetértésével meghirdetett
pályázaton is indul, 39.579.000 Ft
összegben pályázik, és biztosítja a
pályázatban vállat 5%-os önerőt,
1.979.000 Ft összegben. A harmadik
pályázatot, amelyen az adósságkonszo-
lidációban nem részesült önkormány-
zatok indulhattak, helyi fejlesztések
támogatására adtuk be, s ha nyerünk, a
44 millió forint támogatásból megújul-
hat a Kisköz, épülhet-szépülhet a teme-
tő és teljes mértékben önkormányzati
tulajdonba kerülhet a presszó épülete.

Pályázat, pályázat, pályázat...!
Településünk fejlődésében nagy szerepe van annak, hogy önkor-
mányzatunk minden olyan pályázaton indul, ahol csak megfelelünk a
kiírásoknak, s persze amely valami olyan lehetőséget rejt, ami a falu
épülését, gazdagodását szolgálja. Most is beszámolhatunk egy pályá-
zati sikerről, de nincs megállás, a képviselőtestület ismét határoza-
tokat hozott három újabb pályázat elkészítéséről.

Az 57 muzulmán ország egyikében sincs

deklarált vallásszabadság! Az 57 állam

közül egyetlenben van világi alkotmány

(mely európai értékeket is tartalmaz), csak

Törökországban! Valamennyiben a vallás, a

politika és a szociális rendszer mind egy

egységet alkot, amely nem tűri a másságot,

nem ismeri a muszlin vallásból való átke-

resztelkedést. Pázmánd Zsidókő-hegyének

üzenete, legendájának fő mondanivalója az

ökumenizmus, a vallásszabadság, ezt hir-

deti a három kereszt is. Az iszlám az elmúlt

években súlyosan radikalizálódott, teljesen

elvesztette a legfontosabb értékét, ami a

nyitottság volt. Bezárkózott, a párbeszéd

lehetetlenné vált. Az iszlám korunkban

sem ismeri a megtérést, kizárólag az átté-

rést a muzulmán vallásra, a totális rend-

szerre, követőit nem engedi integrálódni

európai államaink kultúrájába. Rengeteg

előadást hallgattam, olvastam, tanulmá-

nyokat folytattam, és sok információt kap-

tam azoktól, akik a frontvonalban élik meg

mindazt, amit mi szerencsésebbek csak a

tévéből tapasztalunk és elszörnyülködünk

a láttán. Számomra Henry Boulad, 1931

ben született teológus, filozófiai, szocioló-

giai professzor volt a leghitelesebb, kinek

családja Szíriából származik, s a muzulmán

környezetben élő keresztény kisebbség

tagjaként szenvedélyes nevelője, tanítója

muzulmán és keresztény családok gyerme-

keinek. Globálisan szemléli és éli korunk

óriási problémáját, hirdeti azt az utat, ame-

lyet közösen kell megtalálnunk.

Szűz Mária országából egy kis település,

Pázmánd, hűen őrzi jezsuita gyökereit,

élteti vallását, családjaink világítótornyai

keresztény Európánknak. Megfogadtuk

Georg Gänswein, az első számú érsek úr

üzenetét a Vatikánból, s éberségünk nem

csügged! 

Hitünk alapvető értékeihez hűen kell meg-

találnunk korunk óriási kihívásaira a választ

és a cselekvést, emberarcúan. Országunk

az elmúlt évezredben mindig Európa

szűrőjének szerepét, a kereszténység

védőbástyáját testesítette meg. 

Pápáink az évszázadok során bíztatták,

elismerték küzdelmünk, 1456 óta ezért

szólít a déli harangszó imára minden

magyart és európai keresztényt III.

Kallixtusz pápa rendelése szerint. 

Biztos vagyok benne, hogy jövőnk nem a

zárt, hanem a szellemileg nyitott

Európában van, amit kötelességünk meg-

védeni! Ne hagyjuk összeomlani belülről

őrlő kétségeink miatt! Mit hagyunk örökül

gyermekeinknek? Terrortámadások,

merényletek, papjaink lemészárlása, rob-

bantások közt éljenek? Sajnos nincs kitapo-

sott út erre a problémára, keressük a helyes

megoldást, de időnk kevés. Országaink

demográfiája is összeomlóban. Míg család-

jaink 1-2 gyermeket vállalnak, a tömegesen

érkező iszlám családokban ez 5-8 gyer-

mek. 100 év nem nagy idő, unokáink, déd-

unokáink élete… 

Jussunk el odáig, hogy ami az én és csalá-

dom szükségletén felül való, az nem az

enyém. Azt köteles vagyok mások támoga-

tására fordítani. 

Jussunk el odáig, hogy ahol a szükség, ott

kell, hogy legyen a segítség! Otthonaikat

megőrizni, újjá építeni, békét teremteni

helyben kell ezen országokban. 57 musz-

lim országban élhetnének, vallásukat, kul-

túrájukat követve, melyek közt vannak

hihetetlen gazdagságúak is… Segíteni kell

őket, hogy maguk vegyék kézbe sorsukat,

szülőföldjükön.  

Lezárhatjuk országainkat, de míg elfogad-

juk, befogadjuk ellenőrzés nélkül százezre-

it, millióit a menekülteknek felkészületle-

nül, megélhetési alternatívák nélkül, új

irányt, utat választanak. Szakértők szerint

ez csak a kezdet. Európának végre hallgat-

nia kell XVI. Benedek szavaira, tíz évvel eze-

lőtti figyelmeztetésére. Nekünk, magyarok-

nak ismét küldetésünk van! Nekünk, akik

több mint ezer éve Európa legősibb nem-

zete vagyunk, őseink nyomán járva köte-

lességünk védenünk Európát! Akkor az idő

minket igazolt, és reméljük, megéljük dön-

tésünk hatását a jövő generációira.

Kötelességünk állást foglalni, dönteni

életünkről, gyermekeink, unokáink

jövőjéről!

A tartózkodás, az otthonmaradás nem visz

előre. A felelős választópolgár elmegy sza-

vazni és lelkiismerete szerint dönt. 

Dr. Virányiné Dr. Reichenbach Mónika
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A programsorozat a szokásoknak
megfelelően a templomban kez-
dődött, az ünnepi szentmisét
követően került sor az új kenyér
átadására, amelyet a pázmándi
gazdálkodókat képviselve Tóth
Ferenc adott át a polgármester-
asszonynak. Az is hagyomány
immár, hogy ezt a megtisztelő
feladatot mindig olyan helyi gaz-
dálkodó kapja, aki sokat tesz a
falu közösségéért, s Tóth Ferenc
és családja nem csak a mezőgaz-
dálkodás terültén folytat eredmé-
nyes tevékenységet, de egyház-
községünk, településünk hitélet-
ének is kisgyermekkora óta aktív
tagja. A kétkezi munka becsüle-
te, az anyaföld javainak megter-
melése életük része, s Pázmánd
ezzel a felkéréssel is szerette
volna megköszönni, hogy család-
juk minden tagja falunk önzetlen
támogatója.
A nemzetiszínű szalaggal átkö-
tött, aranybarnára sült új kenyér
átvétele után dr. Virányiné dr.
Reichenbach Mónika mondott
ünnepi beszédet az egybegyűlt
pázmándiak köszöntésére. A pol-

gármester kiemelte, hogy „Szent
István a másokért, a keresztény
Európáért való felelősségvállalás
példaképeként utat mutatott
királyainknak, uralkodóinknak,
és napjaink állami vezetőinknek

több ezer év távlatában is.”
Beszélt arról is, hogy a jelen kor
szelleme azonban sajnos nagy
úr, alig enged teret Istennek, a
hitnek, és a szeretetnek, pedig
aki tagadja a létezését, a bajban
az is csak Istenhez fohászkodik.
Mennyivel jobb és szebb lenne
úgy élni, hogy kimutatjuk szere-
tetünket embertársaink iránt,
hiszen „a jó Isten a szeretet hang-
ján szól, tanít minket, s előtte
testvér az összes ember, még
inkább testvére magyar a
magyarnak.” A beszéd további
részében a polgármesterasszony
elmondta, hogy „Pázmánd szív-
ből köszöntötte a Vatikánban a
pápáink munkáját segítő érsek
urunkat is, akinek munkájára a
jó Isten áldását kértük, hogy
emberfeletti vállalásait a követ-
kező évtizedekben ugyanilyen
merészen és bátran, vidámság-
gal és humorral, sikeresen telje-
sítse, mint tapasztalhattuk. A
szent városban az ő feladata a
két különböző elkötelezettségű,
és világot képviselő egyházi veze-
tő, Ferenc pápa és Benedek pápa

Szent István ünnepe Pázmándon
Augusztus 20-án a hagyományokhoz híven ünnepelte telepü-
lésünk Szent István királyunk, az államalapítás és az új
kenyér ünnepét.
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munkáját tökéletes összhangzat-
tá formálni. Tájékoztattuk az
érsek urat arról is, hogy közössé-
günk híven őrzi jezsuita gyökere-
it, élteti vallását, családjaink vilá-
gítótornyai keresztény Euró -
pánknak. Jövőnk nem a zárt,
hanem a szellemileg nyitott
Európában van” -mondta még a
polgármester – „törvényeink
évezredek óta ezt védelmezik.
Kultúránk, keresztény hitünk tárt
kapui pedig nyitva állnak azok
előtt, akik embernek tekintik
embertársaikat, egyenlőnek, és
ahogy a Biblia közvetíti számunk-
ra: Minden lehetséges annak, aki
hisz” (Mk 9.23).
Az ünnepi beszéd után évek óta
meghitt pillanatai az augusztus
20-ai ünnepségnek a legidőseb-

bek köszöntése Pázmándon.
2012-től hagyomány, hogy az
önkormányzat évről évre
köszönti azokat, akik betöltötték
vagy meghaladták 90. életévü-
ket, hiszen minden év, minden
nap Isten ajándéka számukra és
számunkra is, melyet együtt tölt-
hetünk velük. Idén a faluvezetés
virággal köszöntötte Kratancsik
Józsefnét, Orisek Bélánét, Szanyó
Károlynét, Treuer Sándornét,
Botos Eleknét, Gyabronka
Istvánnét, Kerkuska Gábornét,
Kerkuska Imrét, Kovács Istvánnét
és Kőszegi Sándornét.
Ezt követte az érdemérmek

átadása. Az idei évben az önkor-
mányzat úgy határozott, hogy a
közösségért végzett tevékenysé-

gét három személynek Pázmánd
Községért Érdeméremmel köszö-
ni meg. Domak Tibornak a tűz-
oltó szervezetben és az egyház-
községben, Hollósi Attilának a
település fejlesztésében, a csalá-
dok és gyermekek körében vég-
zett áldozatos munkájáért,
Domak Bélának pedig a
Pázmándi Női Kézilabda Sport
Egyesület eredményes szereplé-
séért végzett erőfeszítéseiért
adományozta a kitüntetést.
2016-ban újabb díszpolgári cím
átadására is sor került, a
Pázmánd Község Díszpolgára
posztumusz kitüntető címet dr.
Kerkuska László és Dr. Farsang
Andrea, Pázmánd díszpolgárai
adták át Glócz Ferenc lányainak,
akik híven őrzik édesapjuk, az
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egykori tanácselnök gazdag éle-
tének örökségét. A képviselőtes-
tület, Pázmánd községet mindig
szülőföldjének, otthonának
tekintő Glócz Ferencet kiemelke-
dő embersége, a településért
végzett áldozatos és önzetlen
munkája megbecsüléseként tün-
tette ki a díszpolgári cím adomá-
nyozásával. 
Az ünnepség utolsó mozzanata-
ként ismét sor került a komatálak
továbbadására. A Komatál
Közösség – Böjte Csaba Testvér
és Asztalosné Zupcsán Erika kez-
deményezése a Kárpát medencé-
ben élő, az Élet szolgálatára
hívott hölgyek, nők körében elin-
dított mozgalom, egy baráti kör,
melyben mindenki „komasszony-
ra” találhat. 

Mindazokat a nőket, akik szeret-
nének egymást jobban megis-
merve segíteni másokon, az éle-
tet szolgálva embertársaikért

dolgoznak, megajándékoztak
egy tálacskával. Nagy megtisztel-
tetés egy komatál és felelősség
is. Átadása a következő mondat-
tal történik:
“Megfogadtuk, hogy egymásra
rosszat soha nem mondunk, és a
szükségben segítünk, ha tudunk!”
Pázmándon 2014-ben egy koma-
tál elindította azt, ami ma meg-
többszöröződve folytatja útját,
hogy a szeretet és a bizalom hidat
verjen a pázmándiak között is.
Idén a 2015-ben kitüntettek adták
át az újabb komatálakat azoknak,
akiket a legmegfelelőbbnek tartot-
tak. Erdő Zoltánnénak, aki a
Röpike néptáncegyüttes alapító
tagja,a hagyományőrző lakodal-
mak lelkes segítője és a
Nosztalgia Jármű Egyesület támo-
gatója; Baloghné Melindának,

aki életének nagy részében bete-
geink gyámolítójként, időseink
védő angyalaként tevékenykedik,
Szendrei Józsefné, Rozi néni-
nek aki szorgosan segíti a
Nyugdíjas Klub, a Tájház és sok
más szervezet munkáját, Dani
Jánosné Kati néninek, aki évti-
zedek óta községünk szervezetei-
nek kiemelt támogatója, s akire
mindig számíthatunk, valamint
Nagyné Kovács Ildikónak, aki
munkája során gyermekeinkért és
szervezeteinkért dolgozik, elhiva-
tottan szolgálja hivatását, szabad
idejét is rááldozva. 

-dy
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A jó hangulatú délutánon a részt-
vevők megismerkedhettek azzal,
hogy is kell otthon, hagyomá-
nyos módon elkészíteni és meg-
sütni a kenyértésztát úgy, aho-
gyan azt nagyanyáink is tették
régen. Szendrei József és párja,
Illés Ibolya helyben, a fateknőben
állította össze a hozzávalókat,
majd dagasztották, kelesztették
és a kemencében kisütötték a
kenyeret és a kenyérlángost.
A vendégek számára a kenyeret
zsírral illetve lekvárral kenték
meg, a kenyérlángost pedig a szo-

kásos módon tejföllel, sajttal és
sült szalonna kockákkal kínálták a
Pázmánd Községért Köz alapítvány
és a Nyugdíjas Klub tagjai. 
A Tájház konyhájában egy rög-
tönzött kiállítás keretében látha-
tóak voltak a kenyérkészítés esz-
közei: a fateknő, a kenyérfa, a
szakajtó kosarak, szakajtó ruhák,
a szita, a lisztes lapát és a vászon
abrosz, amellyel a kelesztés alatt
a tésztát takarták le.
A Tájház gyűjteménye mellett a lá -
togatók megnézhették Orisek Fe -
renc fafaragó állandó kiállítását is.

Lukács Józsefné

Kenyérünnep a Tájházban
Augusztus 21-én a hagyományokhoz híven, az Új Kenyér ünne-
pét is megtartották a Tájházban.
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A pályagondnokok már hajnalban
megkezdték építeni a terepet,
hogy a kezdésre minden készen
álljon. Felállították az akadálypá-
lyát, kijelölték a terület határait. A
kora reggeli indulásra minden
készen állt, hogy ez a nap is vidá-
man, jókedvvel, és versenyszel-
lemben teljen. Nem hiányzott ter-
mészetesen a sörsátor, a büfés
kocsi, az alkalmi borárus de még
a csecsebecsét áruló kereskedő
sem. Nélkülük nem is lett volna
teljes a hangulat, amelyhez Tóth
Lajos, Burián Kati és Dézsi András
meglepetésként két kondér bab-
gulyással járult hozzá. 
Az immáron hagyományos ese-
ményről korábban Kőszegi
József, a Pázmándi Lovas
Egyesület elnöke mesélt a Hírvívő
olvasóinak. „A 19 éve alapított

egyesület minden évben megren-
dezi a versenyt. Kezdetben csak
díjugratás volt, később a fogat-

hajtás is bekerült a programok
közé, ahol a versenyszabályokat
maradéktalanul be kell tartani. A
bírák, akik nélkülözhetetlenek az
ilyen versenyeken, mindent pon-
toznak. A lovak tisztaságát,
ápoltságát, a versenyzők külle-
mét, ruházatát. Mindez hozzátar-
tozik a hagyományőrzéshez,
mert ez a verseny erről is szól.
Több futamban kell bizonyítaniuk
a résztvevőknek, míg eldől a vég-
eredmény.”
Verseny közben a gyermekek a
légvárat vették birtokba és folya-
matosan csúszkáltak. Némi túl-
zással csaknem felforrósodott a
gumitalaj, nem volt megállás.
Tóth Lajos rendíthetetlenül, meg-
állás nélkül adagolta a finom
gulyást a vendégeknek. Fogyott a

Lovasnap és népünnepély
Az augusztus 20-ai programsorozat közkedvelt eseménye az
Arnold réten megrendezett hagyományos Fogathajtó baráti
találkozó, amire immár 16. alkalommal került sor. Voltak itt
fiatal lovasok, voltak csikósok, volt versenyszellem, de még
légvár is a gyerekeknek. És nem utolsósorban két kondér bab-
gulyás, no meg persze kiváló hangulat. A rendezvényre sok
helyi érdeklődő érkezett, de sokan látogattak el ide a szom-
szédos községekből is.
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csapolt sör, az üdítő, a fagylalt, a
sütemény, a kimért bor. Az alkal-
mi csikósok a hajtók versenyének
szünetében, hagyományőrzés-
ként mutatták be az ostorkezelés
fortélyait. Csattogott a szerszám,
nagyokat suhintottak a levegőben
a csikósok. Később bárki megpró-
bálhatta ugyanezt. Egy szelídített
ló gazdájával mutatta be a lovas
csodát, mire is képes egy ilyen
engedelmes jószág. „Ezek a látvá-
nyosságok mindenkit ámulatba
ejtenek – mondta az elnök.
Szeretnénk azt is elérni, hogy egy-
egy ilyen rendezvényen a falu is
egy emberként vegyen részt.
Szeretnénk, ha minden ember
megértené a másikat. Ez az egyik
hitvallásunk. Mi is, itt az egyesü-

letben csaknem családként
vagyunk együtt, és ezt szeretnénk
elérni akkor is, amikor a verse-
nyünkre a szomszédos lovas
egyesületeket is meghívjuk. Ez
egy nagy társasjáték, amelyben
mindenki egyenlőként részt vehet.
Akár nézőként, akár versenyző-
ként, akár csak kikapcsolódni jön
közénk. Mindenki megtalálhatja a
számítását, s ebbe bele kell érteni
a lovakat is, akiknek egy ilyen
ünnepen ételadagjukat is kissé
megtoldják egy-egy vödör almá-
val, szénával, ahogyan ez a jeles
napokon illik.”
A tervek szerint a program ter-
mészetesen jövőre is folytató-

dik, hiszen az augusztusi ünnep
mindenki számára kikapcsoló-
dás. Talán kicsit még azoknak a
polgárőröknek is, akik mint min-
dig, most is őrizték a lovasnapi
ünnep biztonságát és a rendjét.
Az egész napos látványosságot
azután este az önkormányzat
által rendezett tűzijáték koro-
názta meg.

E.Várkonyi Péter riportja
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Glócz Ferenc szegényparaszt szülők
negyedik gyermekeként, százegy
évvel ezelőtt, 1915. szeptember 9-én
született Pázmándon. Az elemi iskolát
a faluban végezte el, az érettségit kitű-
nő tanulmányi eredményeivel kiérde-
melt egyházi támogatással, és sok-sok
iskola mellett végzett munkával tudta
megszerezni Székesfehérváron. Azt
várták tőle, hogy papi pályára lép
majd, de ő másféle életet képzelt
magának és irodai munkát vállalt. A
történelem akkoriban sűrűn módosí-
totta az emberek terveit, Glócz Ferenc
életébe is beleszólt, jöttek a háborús
évek, a többszöri katonai szolgálat,
amely egészen Oroszországig is elso-
dorta, így sokat volt távol fiatal felesé-
gétől és kislányaitól, Vilmától, aki
1942-ben és Ágnestől, aki 1943 végén
született. A háború után ismét
Székesfehérváron dolgozott, itt szüle-
tett harmadik kislánya, Hedvig is 1949-
ben. Ebben az időben került a Székes -
fehérvári Tanácshoz, miután
Kaposváron elvégzett egy közigazga-
tási tanfolyamot. Zűr zavaros idők vol-
tak azok, elég volt egy sor az önélet-
rajzban ahhoz, hogy valakit megbélye-
gezzenek és az állását is elveszítse. Így
járt Glócz Ferenc is, akit azért, mert
rövid ideig amerikai hadifogolytábor-
ban is volt, megbízhatatlannak ítélt a
párthatalom, s a városi tanácsból men-
nie kellett. Jött a vesszőfutás, még
segédmunkásnak sem kellett egy ideig
sehol, végül némi baráti segítséggel
vették fel a Székesfehérvári
Könnyűipari Szerszámgépgyárba (ma
Köszörűgépgyár), ahol egy féléves esz-
tergályos átképző tanfolyam után esz-
tergályos betanított munkásból szak-
munkás lett. Ezt követően elvégezte a
gépipari technikumot, így technikus,
majd a gyár szerszámosztály vezetőjé-

nek helyettese lett 1956. július 31-ig.
1956. június elején szülőfalujából,
Pázmándról öttagú küldöttség ment a
Fejér Megyei Pártbizottságra azzal a
kéréssel, hogy mint a község iskolá-
zott szülöttjét, aki közigazgatási szak-
képzettséggel is rendelkezik, engedjék
ki Pázmándra a Végrehajtó Bizottság
elnökének (ma polgármester), hogy
segítse felemelni azt a falut, amely a
földrajzi elhelyezkedése miatt szinte
zsákfalu volt. 
Pázmándról akkoriban csak Verebig
vezetett út, egy földút. Ha nem esett az
eső, hatalmas porfelhő követte az
autót ha éppen arra vetődött, ha pedig
esett, akkor sártengerré vált minden.
Nem volt járda, de víz sem a faluban.
És még mennyi minden hiányzott! De
Glócz Frenec boldogan vállalta, mond-
ta is a családnak, hogy „az én falum
hív, az én falumnak szüksége van
rám”. Így 1956. augusztus elsejével
elfogadta a tanácselnöki beosztást,
amiből – mivel szakmailag felkészült
vezető volt – később titkári (ma jegyző)
beosztás lett, sőt volt, hogy mindkettőt

végeznie kellett.
Első elnöki ténykedése az volt, hogy
felmérte a község állapotát, és sajnos
nem sok pozitívummal találkozott. A
nehéz körülményeket csak tetézte,
hogy röviddel ezután Vereb felől árvíz
árasztotta el Pázmándot, majd egy tűz-
vész is pusztított. Egy határszemlét
követően tanácsülést hívott össze,
ahol egyhangúan megszavazták a fel-
fedett hiányosságok pótlását.  
A Lyka kastélyt akkoriban magtárnak
használták, ezért a műemlék épület
állagmegóvása érdekében a
Terményforgalmi Vállalatot kiköltöztet-
ték a kastélyból, s a községháza tele-
pült a helyére. A korábbi tanácsi épü-
letből orvosi lakást alakítottak ki, majd
ezt követte a járdaépítés először a Fő
utcában, majd fokozatosan másfelé is.
Ekkor létesítettek halottasházat a
temetőben, az ó- és újfalut összekötő
kanyarban, a Fehérkeresztnél pedig –
ahol ma már játszótér és a park van –
fákat ültettek. Glócz Ferenc idejében
lett orvosi rendelő, tanácsadó, védőnői
lakás Pázmándon, a kisbírót pedig han-
gosbemondó váltotta fel. A futballpá-
lyát is korszerűsítették, a kastély épü-
letében pedig egy igényes házasságkö-
tő termet alakítottak ki. Elkészítette a
község hosszú távú 15 évre szóló táv-
lati tervét. Utódai sok éven keresztül
ezt a tervet használták.
Akik ismerték, még ma is, több évtized
távlatából is úgy beszélnek róla, hogy
igen művelt, szeretetre méltó, okos
ember volt, akit a természet még meg-
áldott egy nagy adag empátiával is.
Más emberek sorsának javítása, segíté-
se életeleme, életfilozófiája volt. 
A pázmándi hivatali időszaknak ismét
csak az akkoriban oly gyakori politikai
vádaskodások, intrikák, támadások,
hamis tanúzások vetettek véget 1963-
ban. Ebbe idegileg összeomlott, pihen-
nie kellett, majd nem volt más válasz-
tása, mint új életet kezdeni, ismét csak
Székes fehérváron. Régi vállalatánál, a
Köszörűgépgyárban helyezkedett el,
majd később itt töltött be szakszerve-
zeti funkciókat, miután rehabilitáltálták
a korábbi vádak alól. 1971-ben egy
baleset következményeként gyógyít-
hatatlan beteg lett, s másfél éves,
nehéz küzdelem után, 1973. szeptem-
ber 16-án, 58 éves korában halt meg.

Pázmánd új posztumusz
díszpolgára – Glócz Ferenc
2016. augusztus 20-án, a templomban tartott hagyományos ünnepség
keretében avatták posztumusz díszpolgárrá Glócz Ferencet, Pázmánd
egykori tanácselnökét, akit, ha manapság töltené be hivatalát, polgár-
mesternek hívnának. 1956 és 1963 között állt a falu élén, többféle
beosztásban is, s ez alatt a hét év alatt nagyon sokat tett az akkoriban
még igen elmaradottnak számító község felemelkedéséért.
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– Miért fontos a térség számára a helyi hagyomá-
nyok megőrzése és ápolása?
– Nem oly rég a gánti bányászok, a bányászat nagyszerű
szakembereinek emlékét őrizve tisztelegtünk munkájuk,
nagyságuk előtt. Ez az esemény is emlékeztetett, a Vértes,
a Szent László-Váli-völgy térségének és a Velencei-tó kör-
nyékének a legfontosabb erejét az itt élők közössége jelen-
ti. Magyar családok generációi évszázadok óta élnek és

dolgoznak Fejér megye dombjai-völgyei között.
Szorgalommal, kitartó munkával és időnként a mából
szinte elképzelhetetlen erőfeszítésekkel formálták ezt a
környéket olyanná, amilyennek ma ismerjük. Gánt bányá-
szai, Etyek szőlőművelői, Bicskén, Csákváron, Marton -
vásáron és Gárdonyban a földművesek, iparosok és vas-
útépítők előtt ugyanaz a cél lebegett, mint a kisebb tele-
püléseken munkálókban: a közösség sikere és felemelke-
dése. Felépítették a falvakat és a városokat, megalapoz-
ták azt a jelent, amelyben mi mindannyian biztonságban
élhetünk és törekedhetünk a boldogulásra. Ez a munka,
ez az összefogás határozza meg a közös jövőnket. Nem
hagyhatjuk hát, hogy ránk erőszakolt, külső döntések
akár csak megkérdőjelezzék ezeknek a közösségeknek, a
példaértékű magyar munkának az eredményeit.
– Mi az örökségünk legfontosabb üzenete?
– Minden társadalom fennmaradásához elengedhe-
tetlen, hogy őrizze és ápolja elődeinek örökségét. Ez
az örökség te remtheti meg a kapcsolatot a múlt és
jelen történései között és ebből meríthetünk erőt az
előttünk álló kihívásokra.
Valamennyiünknek szüksége van példaképekre, akiknek
cselekedetei útmutatással szolgálhatnak. Ebben a térség-
ben mindig is a dolgos ember, munkáját szaktudással,
áldozatosan, szorgalommal, bölcsen, de mégis bátorsággal
végző, jószívű ember volt a jó példa a közösség számára.
Ezt az életmódot, ezt a hitvallást tették magukévá mindig is
az itt élők, és ez biztosította, hogy megmaradjunk jó

magyarként évszázadokon keresztül. Építve a helyi közös-
séget, hazánkat.
Az előttünk járóktól tanultuk meg annak fontosságát is,
mennyire fontos a bajban levők segítése! A választókerüle-
tünk központjában Bicskén gyakorlatilag a rendszervál-
tástól kezdve több tízezer háborúkból és az üldöztetések
elől menekülőnek segíthettünk. Szívesen tette ezt a közös-
ség egész 2012-ig, amikor is elviselhetetlen létszámú és stí-
lusú, követelőző horda rúgta ránk az ajtót... De aki egy-
szer átélte milyen jó dolog segíteni, az nem mond többé le
róla. Összefogással próbálunk segíteni ma is számtalan
közöttünk élő nehéz sorsú embernek, de a határon túli
háborúval sújtott, vagy azt más okból kiérdemlő magyar
közösségeknek is.
– Mik az aktuális kihívások elődeink példájának
megőrzéséhez?
– Sajnos sok a kedvezőtlen változás, sokak munkához,
közösséghez, egymáshoz való hozzáállása jelentősen meg-
változott. Nyugat-Európában már nagyon sok olyan
aggasztó jelenség figyelhető meg, amely nem a közösség-
eget, egy-egy nemzet valódi értékeit erősíti. Mintha az ott
élők közül sokak számára már nem lenne cél, hogy meg-
őrizzék és továbbépítsék a hazájukat, helyette másokkal,
kívülről jövőkkel akarják elvégeztetni ezt a feladatot. Ami
csak az „eltartást” szolgálja, a növekedést, a nemzet gya-
rapodását legkevésbé.
Fontos, hogy mi ne lépjünk erre az útra, védjük meg évez-
redes értékeinket. Európa szerves része vagyunk, de első-
sorban a magunk erejéből kell boldogulnunk, megőrizve
saját közösségünk értékeit olyannak, amilyen formában
felelősséggel örökül kaptuk. Mert ahogy az előttünk járó
generációk számára is ez a közösség jelentette a szilárd
alapot, ez termelte ki a követendő példaképeket, mi is ezt
kívánjuk örökül hagyni gyermekeinknek, unokáinknak.
Ehhez azonban arra van szükség, hogy mi is felismerjük
azt, amiről Wass Albert a Magyar örökségünk című írá-
sában azt mondja: „... örökségünket, amit nem vehet el
tőlünk senki, ami nem veszhet el csupán akkor, ha mi
magunk lemondunk róla, megfeledkezünk róla, vagy egy-
szerűen restek vagyunk arra, hogy megőrizzük és éle-
tünkben, cselekedeteinkben méltók legyünk hozzá.”
A múlt tükrébe pillantva, az itt élők példája pontosan rávi-
lágít arra, hogy mi is a mi kötelességünk a mában.
Éljünk a lehetőséggel, hogy most mi védelmezhetjük meg
a hazát!
Ne mondjunk hát le az eleink és az általunk elért ered-
ményekről, ne feledkezzünk meg kötelességünkről és ne
legyünk restek elmenni október 2-án azért, hogy minder-
ről tanúbizonyságot tegyünk a népszavazáson!

S.M.

Megőrizni és fejlődni
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP), miniszterelnöki biztos szerint Fejér
megye falvai-kisvárosai számára is a közösség és a közösen teremtett értékek védelme jelöl-
heti egyedül a megmaradás útját.
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Faragni, no nem a megszokott
módon, hanem speciálisan megmun-
kálva, motoros fűrésszel. Igen, jól
olvassa a kedves érdeklődő, a moto-
ros fűrész a szerszámok közül az,
amellyel elképzeléseit megvalósítja
Varga Norbert. Különleges faművész
ő, akit Pázmándon már mindenki
ismer, hiszen itt lakik, itt alkot, s nincs
olyan nap, hogy szóba ne elegyedné-
nek vele, vagy ne csodálkoznának az
ügyességén, ha Norbert az utcákon
farag. Amikor nála jártunk, nekünk is
csaknem tátva maradt a szánk…
Először azért, mert beszélgetésünkbe
folyamatosan bele-beleszóltak a

madarak, a cinke, a feketerigó, a rozs-
dafarkú, és hangos csicsergésük miatt
fel kellett emelnünk a hangunkat,
hogy meg is értsük egymást. De ez
így volt stílszerű. Ha már a fákról és
az erdőről beszélgettünk, nem hiá-
nyozhattak az énekesmadarak sem…
– A fa szeretete gyermekkorom óta
kísér. Édesapám festő volt, aminek
nem sok köze van a fafaragáshoz, de
legjobb barátjával sokat tekeregtek a
faluban, ő pedig sokat foglalkozott a
fákkal. Járták együtt az erdőt, én
pedig kísértem őket. Aztán meg
fabunkert építettem magamnak és a
barátaimnak. Lehet, hogy ennek hatá-
sára akartam később asztalosnak
tanulni, de végül édesanyám más
irányba terelt. Így lettem kereskedő,
mert annak idején ez elismert volt és
tisztes megélhetést biztosított – kezdi
Norbert az életútját.
Azután később már a gyermekeinek
épített játszóteret fából. Nagyobbat
és szebbet, mint az akkori önkor-
mányzaté volt. Olyan profira sikere-
dett az alkotás, hogy a szomszéd
azonnal „rendelt” egyet a saját gyere-
keinek is. Hát valahogy így találkozott
a fűrész és a faimádat... 
Aztán a digitális technika is beleszólt
Norbert életébe, ami persze kihatással
volt kedvesének, menyasszonyának,
– azóta már feleségének – Ivettnek az
életére is.

A fűrészes faművész
Aki Pázmándra érkezik, egyre több helyen láthat életnagyságú, fából
készült szobrokat, amelyek nem csupán szépek, de informatívak is.
Mesélnek Pázmánd múltjáról, a környezetükről ahol állnak, vagy éppen
mutatják az utat… Varga Norbert – aki ezeket készíti –, nagyon szereti a
fákat, de legfőképpen azokat, amelyek még a földben gyökeredznek, de
már kiszáradtak. Mert azokat faragni lehet, s ezzel új életet adni nekik… 
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– Elkezdtem fafaragást, először csak
olyan alkotásokat készítettem, ame-
lyek a panelban elfértek. Apró szob-
rokat, polcokat, bútor kiegészítőket,
beépített szekrényeket. Gyökerekből
is próbálkoztam, hogy a természetet
bevarázsoljam a lakásba. A panel
persze szűkösnek bizonyult a mun-
kámhoz, de szerencsére az élet úgy
hozta, hogy Ivetthez költöztem – aki
itt lakik az édesanyjával – és itt
Pázmándon már nem volt akadálya a
faszeretetemnek és az elképzeléseim
megvalósításának. Egy évet adtunk
nekem, ennyi idő alatt kellett bizonyí-
tanom, hogy a fa is beköltözött az
életünkbe. Egy amerikai fafaragó
segített abban, hogy elinduljak álma-
im útján. Az amerikai, egy véletlenül
előkerült youtube.com-os videó felvé-
telen, mammutfenyőbe faragta, két-

féle fűrésszel, egy öregember fejét.
Ez megadta a lökést, hogy én is meg-
próbáljam. Kemény tél volt, térdig
érő hó, de hajtott a kíváncsiság és az
akarat! Felöltöztem, és elkészítettem
első fűrészes szobromat, egy bag-

lyot. Nem volt kérdéses, hogy az
álmaimat be kell teljesíteni, így vál-
lalkozást indítottam. Bevásároltam
fűrészből, és innen már nem volt
megállás. Tanultam még jó néhány
fogást azután a kifaragott szobrokat
kivittük a piacra, ahol mindig elad-
tunk jó néhányat. Kelendőek lettek a
fűrészes szobraim! – mondja büsz-
kén Norbert. 
Beszélgetésünk alatt két napig néz-
tem, hogyan alakul át a kiszáradt fa
törzse szoborrá. A fűrész motorjának
berregése közben a fából kis házikók
lettek, majd egy bajuszos öregember
is csaknem ránk köszönt. Az első nap
még csak körvonalazódott mindez,
de a második napon már, akinek két-
ségei támadtak volna, az is megbizo-
nyosodhatott, hogy itt bizony csak-
nem „életre” keltek a szobrok. Az sem
elhanyagolható, hogy tíz percenként
köszöntek rá az utca lakói, akik jár-
tukban-keltükben érdeklődéssel
figyelték a mozgalmas alkotói mun-
kát. Az már csak külön érdekesség,
hogy Norbert soha nem rajzolja meg a
kifaragni kívánt alakokat, azonnal
„belemegy” a fába, amelynek fűrésze-
lése közben a fa vonalait tartja meg,
azok vezetik a szerszámot. 
– Legjobban a diófát kedvelem, az
akác és a cseresznye mellett, mert
ezeknek van a legszebb színe és a
legjobb anyaga - folytatja. De szíve-
sen fogadok bármilyen faanyagot,
ha esetleg fölöslegessé válik valaki-
nek a kertjében. „Életre” keltem
ismét a fát, hogy köztereket vagy
kerteket díszítsen. Legutóbb a szom-
széd Jani bácsi ajándékozott meg
egy eperfával, mondanom sem kell,

Sári bíró a neten

Az 1943-ban részben Pázmándon is for-
gatott Sári bíró című film teljes terjede-
lemben fenn van az interneten, akit
érdekel a https://www.youtube.
com/watch?v=6E7DyzQOQmU linken
elérheti. Neves színészek bukkanak fel
a főbb szerepekben, mint például Mály
Gerő, Lázár Mária vagy Gobbi Hilda, Móricz Zsigmond népi vígjátékából
Tersánszky Józsi Jenő írta a forgatókönyvet, s nem utolsó sorban az akko-
ri Pázmánd széle, a Fehér Kereszt körüli tér is látható a filmben…
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nem sokáig bírtam nézni a tuskót,
állatfigura lett belőle.
És amúgy milyen is egy ilyen „fűrész”
szobor? – kérdezheti a pázmándi
ember. Nem kell sokat mennie, hogy
lássa, mert a faluban már több helyen
állnak az alkotások. A Fehér
Keresztnél Sári bíró alakja mutatja az
utat a Bem és a Szabadság utcába
igyekvőknek, az óvoda kertjében egy
anya alak „figyeli” a kertben a gyere-
keket, ahogy érkeznek és mennek
hazafelé a szüleikkel, és készül a
Táncsics utca sarkára a meggyfán ülő
gyermek szobra is. 
A szobrok témáit az utcabizalmik
egyeztetik a környéken lakókkal. A
Táncsics utcában egykoron meggyfa-
sor állt és sok gyermek játszott arra-
felé. A Fehér Keresztnél forgatták
1943-ban Móricz Zsigmond művéből
a Sári bíró című filmet. A filmbeli jele-
netet felidézve, a tervek között szere-
pel egy gémeskút kialakítása is ezen a
területen.
A tizenkét szobor – mert az elképze-

lések szerint ennyi lesz – nyersanya-
gát nagy részben a Közútkezelőtől
kapjuk, az M7-es lehajtóján tárolt
farönkökből adományoznak a falu-
nak kilencet, kettőt Szendrei József
ajánlott fel, egy fa pedig a temetőnél
várja, hogy új értelmet nyerjen a
művész keze által. Az önkormányzat
a lakosok és a helyi vállalkozók segít-
ségével az anyagköltséghez járul
hozzá, Norbi ebből az összegből
fedezi a fűrész láncát, olaját, üzem-
anyagát.
Sorban készülnek hát a tervezett
szobrok, néhányba az utca nevét is
belevési a faragó, hogy ennek segítsé-
gével is tájékozódhasson az idegen,
merre is jár éppen. És ezek a szobrok
nemcsak az irányt mutatják, hanem
Varga Norbert alkotókészségét is. 

E.Várkonyi Péter riportja, aki két
napig láthatta, amíg a korhadt fa

átalakult szoborrá.
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Nincs könnyű dolga annak, aki arra
vállalkozik, hogy az 1700-1800-as
években lúdtollal és tintával sűrűn és
ráadásul latinul teleírt, azóta jócskán
megfakult, sárgás, kézzel merített
papírú anyakönyvekben akar megta-
lálni bizonyos neveket. Ugyanakkor
igazán izgalmas kaland…

Felemelő érzés
Hihetetlen az a pillanat, amikor az
ember fellapozhat egy közel 300 éves
könyvet. Meg eleve nedik a múlt, a
bejegyzések olvasása során egykori
menyasszonyok és vőlegények emlé-
ke lengi be a szobát, sorsok rajzolód-
nak ki a dátumok böngészése köz-
ben. És nevek sokasága, az 1730-as,
50-es, 80-as évekből, köztük olyanok
is, amelyekkel ma is találkozhatunk
Páz mán don: Csurgó, Kratancsik,
Hibátska, Ambrus, Kutai…
A történetben szereplők neve ugya-
nakkor nem ismerős „pázmándi” név,
egyelőre nem is találtunk ilyeneket a
könyvekben. Nem is csoda, hiszen a
„beszély” tulajdonképpen egy novella,

szépirodalom, meseszerű történet
aprólékosan kidolgozott részletekkel,
ha alakjai léteztek is a valóságban, éle-
tük biztosan nem egyezett meg min-
den mozzanatban a történetben elbe-
széltekkel, s a szerzőnek nyilván meg
kellett változtatnia a nevüket. Már
csak azért is, mert Daniss Zsigmond
megyés pap, aki 1856-ban vetette
papírra a Katholikus Néplapban
Rózenfeld Mária, Gerő Pál és a többiek
történetét, alig 50 év elteltével dolgoz-
ta fel a legendát, tehát tekintettel kel-
lett lennie a szereplők családjaira, akik
akkoriban akár még megtalálhatók is
lehettek volna Pázmándon.

A beszély szerzője
Az elbeszélést Daniss Zsigmond kato-
likus plébános és költő írta, aki 1817.
január 7-én született Székes -
fehérváron. Apja hivatalnok volt; a
gimnáziumot szülővárosában, a böl-
cseletet Vácon végezte. 1834-ben
Székes fehér váron a növendékpapok
közé lépett és a hittudományok hall-
gatására Bécsbe, a Páz máneumba

küldték. 1840-ben áldozó-pappá
szentelték; ezután mint magánnevelő
és segédlelkész működött; később
agárdi, majd tótfalusi lelkész lett. A
Regélő és Honművész című kiadvány
1836–37-ben költeményeket közölt
tőle, 1851-től a Katholikus Néplapba
irt több beszélyt, és Katholikus hitélet
című leveleket. Nagy tisztelője volt
Vörösmarty Mihálynak, és a költő
halálakor a velencei gyászünnepélyen
beszédet is mondott fölötte.

A kálvária története a levéltár
dokumentumaiban
A Zsidókő-hegyen álló kálvária és a
három kereszt történetének ma is
megtalálható dokumentumait a
Püspökség levéltárában őrzik, ahol
Mózesi Gergely levéltáros segített
nekünk a kutatásban. Mint elmondta,
a legjobb forrásnak a Canonica
Visitatio-k jegyzőkönyveit tekinthet-
jük, amelyek a plébánia hivatalos püs-
pöki (néha esperesi) látogatásakor
készült állapotfelvételek, és elég sok
mindenről megemlékeznek. Egyház -
megyénkben 1868/69-ig készültek
ilyen feljegyzések több-kevesebb
rendszerességgel, az 1845. évit leszá-
mítva latin nyelven. Kuthy István
korábbi kanonok-levéltáros ezekből
ké szült jegyzetei alapján Mózesi
Gergely így foglalta össze, amit a kál-
váriáról talált: Az 1778. évi Canonica
Visitatio még nem szól kálváriáról, és
mivel más szobrokról és keresztekről
tételesen megemlékezik, valószínű-
nek látszik, hogy ekkor még a kálvá-
ria nem létezett. Az 1796. évi szűk-
szavúan megemlékezik arról, hogy
van kálvária és meg is van áldva, az
1805. éviből pedig az derül ki, hogy a
kálvárián kőkereszt van két szoborral,
amelyet Halvax Ferenc uradalmi pro-
visor alapítványából tartanak fenn. Az
1818-ban született jegyzőkönyv
annyi újdonságot tartalmaz, hogy
Jankó Péter plébános idején (tehát
1798 után) 14 stáció is készült az ő
adományából. Az 1838. évi azt fejte-
geti, hogy az 1831-ben elhalt Jankó
Péter plébános végrendeletileg 200
forintot hagyott volna e stációk fenn-

A Zsidókő-hegy legendájának nyomában
Előző számunkban – amelyben az első részét közöltük a „Gerő
és boszuja” című, 160 éves beszélynek –, ígéretet tettünk,
hogy megpróbálunk utána járni, szerepelnek-e a történet
hősei a Plébánián megtalálható születési-, halálozási- és
házassági anyakönyvekben, milyen adatokat találhatunk
Fehérváron a Püspökség levéltárában a Három Kereszt és a
Kálvária történetéről, s hogy van-e nyoma valamilyen doku-
mentumban a Zsidókő-hegy legendájának.
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tartására és gondozására, ezt azon-
ban nem szakították még ki a hagya-
ték egészéből. Az 1845. évi szöveg
nagyjából ugyanezt mondja el a stáci-
ókról, s kiderül az is, hogy a kereszte-
ket az uradalom gondozza, mert
Halvax hasonló összegű 200 Ft-os ala-

pítványa sincs külön kezelve, az ő
hagyatékát pedig általában az urada-
lom kezeli. Az 1869. évi Canonica
Visitatio feljegyzés a kálvárián már 3
keresztről és 14 stációról tud, és
egyetlen, összesen 200 forintos ala-
pítványt említ.

A hegynek ereje van!
Azt tehát még nem sikerült dokumen-
tumokkal is igazolni, hogy a beszély-
ben leírt legendás gyógyulás hogyan
volt, mikor volt, de az biztos, hogy
egy hasonlóan csodás gyógyulásnak
nap, mint nap tanúi lehetünk.
Lazarovics János 2002-ben egy csont-
velő transzplantáció után, a halálos
betegség elől menekült fel a hegyre
lakni, mert tudta jól, a városban kevés
az esélye a túlélésre. Ennek már 14
éve, s mivel éppen a napokban járt
kontrollon, igazán örömmel jelenthet-
jük, immár gyógyszerek nélkül, töké-
letes a vérképe, az eredeti betegségé-
nek nyomát is alig látni. Történt pedig
ez úgy, hogy volt olyan stádium is,
amikor teljesen leállt a vérképzése. Az
orvosai is elismerik, az eredményben

igen nagy része van annak, hogy a
hegyen él.

Velünk élő legendák
Gyabronka Istvánné Julika néni 94 éve
lakik szemben a Zsidókő-heggyel, a
Deák Ferenc utcában. Ide született, itt

érte a háború a maga összes borzal-
mával, amely nem kímélte az ő csa-
ládját sem. Itt él ma is, immár egye-
dül, csendes békességben. Jó vele
beszélgetni, szívesen és színesen
mesél, történetei hol szívbemarkoló-
ak, hol csak egyszerűen szépségesek,
mint az a visszavágyott régi világ,
amikor ő még kislány volt. Mint
mondja, két összekötözött fadarabból
készítettek babát, ronggyal kitömött

fejet illesztettek rá, egy vászondarab-
ból pedig felöltöztették. Azután sza-
ladtak fel a hegyoldalba, a kisebb
sziklakupacok közé játszani, minden
kislánynak külön kis hegyecske volt a
lakása, ahol babáztak, s ha otthonról
megkaptak egy-egy kicsorbult tányért
vagy bögrét, akkor már edény is volt
a játékhoz… Julika néni szerint még a
nagymamája mutatta neki azt a két
sziklát a hegyoldalban, ami arcokat
formáz. Tisztán kivehető volt a sziklá-
ban a „két zsidó” arca, orra, még a
szakálla is. Látszott ez az ő udvaruk-
ból, s minden bizonnyal úgy van ma
is, csak hát benőtték, takarják a
magasra nyúlt fenyők és akácok…

Emlékeket, segítőket 
keresünk
Jövőre lesz 700 éves a falunk és 300
éves a templomunk. Két ilyen jeles
évforduló sok előkészületet, nívós
ünnepségsorozatot kíván, folyik is
már a tervezés, hogy méltóképpen
tudjunk majd emlékezni. Fontos prog-
ram lesz az elképzelések szerint az a
többlépcsős történeti kiállítás, amely
az ünnepi év során folyamatosan dol-
gozza majd fel településünk fellelhető
emlékeit. Ehhez kéri a polgármester-
asszony és a szervezők mindazok
jelentkezését, akik szívesen segítené-
nek és részt vennének kutatásokban,
köztük a jezsuita emlékek feltárásá-
ban, hiszen a komáromi, bécsi levél-
tárak rejtik igazán a jezsuita emléke-
ket, mert azok elkülönülten voltak a
rendhez rendelve. A révkomáromi
bencésekkel már megtörtént a kap-
csolatfelvétel, sok érdekes emlék,
adat, dokumentum vár felfedezésre, s
ehhez segítőkre van szükség. Azt is
kéri a faluvezetés és a művelődési ház
munkatársai, hogy aki őriz bármilyen
tárgyi emléket a település gazdag és
hosszú múltjával kapcsolatban, vagy
akár csak szájhagyomány útján, szü-
leitől, nagyszüleitől hallott történetet,
legendát, kérjük jelezze azt a hivatal-
ban vagy a művelődési házban.
Természetesen bármilyen tárgyról,
emlékről is legyen szó, azt csak a kiál-
lítás idejére kérik kölcsön, s mindent
hiánytalanul visszaszolgáltatnak. 

dy
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alán ötven évvel az előbbi történet után, élt Pázmándon egy
Gerő László nevezetű jámbor és istenfélő ember; nem vala tel-
kes jobbágy, hanem csak házas zsellér; s ezen rendben is csak
a szegényebbek közé tartozék; egyetlen fia volt Pál, ki ámbár

erkölcstelen és pajkos, dombérozó és istenkáromló fiu volt, a helység fia-
talsága előtt még is elsőséggel birt, részint azért, mivel legszebb termetű,
s legszebb arczu is vala, részint azért, mert igen éles természeti ésszel
bírván, olly kedvesen tudott minden rendű emberekkel bánni, hogy ez
által, s mézes szavai által a helységnek ifjat ugy mint öregét maga iránt
lekötelezé; Gerő Pál, ha akarta, jó munkás is volt; tudott azon kivül irni
és olvasni, mi azon időben még ritkaság volt; s ezen tulajdonai okozták
Pálnak azon szerencsét, hogy Pázmándnak akkori legszebb leány át
Juliskát, Lukács Ferencznek az akkori törvénybirónak leányát elnyeré,
s magának feleségül el is jegyzé. Lukács Julcsa ekkor tizennyolcz éves
volt; szálas és szabatos termetű, barna hajú, s fehér-piros arczu leányka:

setét szemöldei alul kék szemek csillogtak, mint a búzavirág; arczának
kedves megható vonásai, közhírben ragyogó jó magaviselete, választékos
de szemérmes öltözéke, szelíd s nyájas társalgása, annyira kitüntették
öt, hogy még idegenek is, pedig urak is ohajtva vágyták látni Juliskát.
Julcsa szerette Gerő Pált; Gerő pedig nemcsak szerette Julcsát, hanem
féltette is; féltette őt mindentől, még az árnyékától is; de különösen fél-
tette őt az ifjú Berkesi Andortól, ki Gerő Pálnak nemcsak szép tulajdo-
naiban vetélytársa, hanem azonkívül a helységben egyik legbirtokosabb
gazdának egyetlen férfi örököse is volt; e féltékenység annál hevesebben
gyötré most Gerő lelkét, minthogy Julcsa Berkesi Andornak nővérét, a
szőke haju s még is fekete szemű Erzsikét, gyermekkora hűséges barát-
néját választá maga mellé koszorús leánynak; minek következtében
Gerő Pál is vőfélynek megkéré Berkesi Andort, színleg ugyan barátság-
ból, de valóban csak azért, hogy Berkesiék házát könnyebben és szaba-
dabban szemmel tarthassa; sőt Gerő féltékenysége annyira fellángolt
már, hogy Julcsának egy bizalmas szóváltás alkalmával nyilvánitá azon
dühös elhatározását, mikint azon esetre, ha Julcsát Berkesi Andorral
találkozni hallaná, kész volna őt és Berkesit, sőt magát is a legvéreng-
zőbb boszunak áldozatul ejteni. Azonban Julcsa Gerő fenyegetéseitől
nem rettent meg; sőt ártatlanul tiszta, s ballépéseket nem ismerő lelke
megsértve érzé magát Gerőnek idő előtti s helytelen kikelése által; azért

mosolyogva utasitá vissza Gerő rémszavait. E heves szóváltás után har-
madnapra délutáni órában Julcsa meglátogatá barátnéját a kis Berkesi
Erzsit, hol ketten Berkesiék hátsó szobájában Julcsának menyasszonyi
ruháit varrogatták, s varrás közben beszélé Erzsike Julcsának azon
ujdonságot, hogy tudniillik egész Pázmándnak balhiedelme szerint
Berkesiék házában kisértet jár, s melly balhiedelem szerint Erzsikének
nem rég meghalt öreg anyja, minden éjféli tizenkét órakor haza jár, s
vannak kik állítják, hogy a boldogultnak árnyát már több izben hol a
padláson, hol a pincze-torokban, hol a kamrában keservesen sirni és
zokogni hollották. Illy beszélgetések között a nap teljesen elnyugodott,
ekkor juta eszébe Julcsának, hogy haza is kellene már mennie, s mi több,
ijedten eszméle föl a valóságra, hogy édes anyja előtt Julcsának holléte
tudva sincsen; elbucsuzék tehát Erzsikétől, s már indulni akart haza
felé, a mint egyszerre ismerős férfiak nyers hangjai üték meg füleit;
Berkesi Andor jött haza, s magával hozta Gerő Pált a vőlegényt, s egy
más jóbarátját; minthogy Berkesinének névnapja levén fiának
Andornak, és egypár jóbarátinak vacsorát készített. Julcsa megismervén
Gerő Pál szavát, megrémült; ama gondolat, hogy Gerő a szőllőkből
jövén, hihetőleg boroskás, elhiteté vele amaz eszmét, hogy Gerő illy ála-
potban goromba is tudna lenni, és rajta szégyent ejteni; remegve tehát
Erzsike nyakába borult, és szépen kére, hogy rejtené el őt. Ama szobá-
ból, hol ketten varrának, egy kis szűk és setét kamara nyílott be, ide rejté
el Erzsike a félénk Juliskát.
A vendégek Berkesi Andorral, és az öreg Berkesivel leültek az asztalhoz;
Berkesiné föladá étkeit, és csipős uj borát. Evés közben folytaták a vitát,
melly ebből állott: Gerő Pál vőlegény a Julcsájától kapott jegykendőbe
takargatott tiz forintokat, s azt dolmányának zsebébe rejté; a szőllőhe-
gyen pedig a birónak hajlékában többen összegyülekeztek, s ott ivás köz-
ben Gerő Pál állítása szerint zsebéből a kendő a pénzzel együtt kiveszett.
Gerő a bíró fiára gyanakodott, de a bűntény világos nem volt; most pedig
a mint az asztalnál az elveszett pénzen vitatkoznának, a Berkesivel jött
ismeretlen legény igy szóla közbe: „Mit vitatkozunk mi olly sokáig és
hasztalanul?! hivassuk el a kastélyból Pejót, és forditson nekünk rostát!”
„„Igazság! — kiáltanak mindnyájan — Pejó fordítson nekünk rostát!”“
és azonnal az ismeretlen legényt elküldék a kastélyba, hogy Pejót jó áldo-
más fejében hívja meg. Szolgált ekkor az urasági kastélyban kocsis képen

Gerő és boszuja
Beszély (II. rész)
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egy perkátai születésű rácz ember Jerebicza Pejó, ki azt állitá magáról,
hogy a rosta fordítás babonás és bűnös mesterségével kiolvassa és megne-
vezi bár a legtitkosabb tolvajt, s e gonosz és vakmerő játékával egyik
másik házban nem egyszer okozott már csalást és izgágát a könnyen hivő
nép között. Jó negyed órai várakozás után valamelly kis lárma hallatszék
az utczán: „Jön a Jerebicza!” kiálta Gerő Pál, s megfordítva székét magá-
val együtt az ajtó felé, tátott szemmel és szájjal várta őt.
Az ajtó megnyílt, s Jerebicza kísérőjével együtt belépe; üdvözlé a házia-
kat, s a házban levők viszont üdvözlék Jerebiczát; először megkinálák
őt egy pohár borral; azután Gerő Pál előadván hol és mikint történt
károsodását, kére Jerebiczát hogy fordítson rostát, és a tolvajt nevezze
meg. „Rostát és ollót adjanak!” kiálta Pejó, fölemelve fejét s kevélyen
hordozva körül szemeit a szoba minden sarkában; mint a tegezről kilőtt
nyil, olly sebesen röppene Berkesiné a nyoszolyához, s megragadván az
oda készített rostát, és egy szegen függő ollót, Pejónak kezébe nyujtá.
Fogta tehát Pejó az ollót, s annak hegyesebb ágát a rosta oldalközepébe
olly formán szurá be, hogy a rosta egyik nyílása bal — a másik pedig
jobb kéz felöl esék; azután megfogá két kézzel a rostát, s fölemelvén azt
az égfelé, egyet fohászkodék.

Most kiállott a szoba közepére, s kinyitván balkézét a rostába szúrt olló-
ágnak karikája alá ugy illeszté balkeze mutató ujját, hogy a rosta a leve-
gőben mozdulatlanul függött ujjáról, mig végre a rosta nyugalmas állást
foglalt Jerebicza ujja hegyén, s az ördöngös kocsis így kezdé a bűvölést:
„Szent Péter! szent Pál! szent Apostol! mondd meg igazán, nem vitte-e
el Berkesi Andris a pénzt!” és a rosta nem mozdula; „Szent Péter! szent
Pál! szent apostol! mondd meg igazán; nem vitte-e el Nyiredi Antal a
pénzt!” és a rosta nem mozdula; és igy gyorsan peregő nyelvével előszám-
lálá mindazokat, kik Gerő állítása szerint a hajlékban jelen voltak, és
egyiknek nevére sem fordult el a rosta; hátra vala még a biró fia, kire Gerő
gyanakvék; ezt Jerebicza utoljára hagyá; s egy kevéssé fölemelve hangját
folytatá: „Szent Péter! szent Pál, szent apostol! mondd meg igazán, nem
vitte-e el a biró fia a pénzt ?” e szavakra, mintha láthatlan szellemi kéz
érintette volna, elfordula a rosta az ollóval együtt, és leesék a földre. Ez
a tolvaj!” kiálta Pejó diadalmas sátánhangon. „Jézus! Mária! soha illyen
dolgot!” remegé Berkesiné öszvecsapva kezeit, mig a többiek bámultok-
ban megnémulva állának, mintha talpok mélyen a föld alá gyökeret vert
volna; egy bizonyos neme a félelemnek szállta meg az egész házat, s sze-
meik titkon járták meg a szobát, mintha gonosz szellemet kémlelnének.
Gerő káromkodék, s a biró fiának leendő becsületbeli kárán előre is
örvendve, boszut esküvék; csak Erzsike állott a benyiló kamra ajtajában
mozdulatlanul; szemeiben tiltó tűz ragyogot, s pillái alól melegen hullot-
tak alá a szánalom könyei.

Miután Pejó büvölését eléggé bámulták volna, leültek ismét az asztal
körül; megvendégelék Jerebiczát, s vele annyira ettek és poharaztak, hogy
mindnyájan lerészegültek. Erzsike pirult eleintén, mint éjjeli felhő, azután
halavánnyá változék, minta liliom; a szobából még is kimenni nem mert,
félvén, hogy szükség esetében más menend a kamrába; de a kamrába sem
mert belépni, tartván attól, hogy valaki részeg fővel utána menend.
Szegény Julcsa iszonyu türhetlen s nyugtalan lőn. Szülőinek nyugta-
lansága hollété fölött; a szégyen, ha rejtekében véletlenül meglepetnék,
de mindenek fölött a Gerő Páltól hallott iszonyú beszédek fulánkjai
mindannyi rémekként állottak óriás alakban látó lelke előtt. Most egy-
szerre kopogás történik; megnyílik az ajtó, és szokott idvezlés után lát-
hatólag zavarodott állapotban belép Lukácshé, s kérdezősködik Julcsája
felől. — Hajh Istenem! lett most zavar és veszély; Berkesiné aludt már
az ágy sarkában; Erzsike meglepetésében nem tudott szólni, de nem is
volt ideje, mert a kérdésnek hallattára dühös tigrisként ugrott föl helyé-
ből Gerő Pál, s mig baljával Lukácsnét mellben megragadá, jobbja gör-
csös öklével homlokát fenyegeté; majd haragtól égő, s méregtől tajtékozó
szájjal orditá szemei közé: „Hah, te boszorkányok anyja; te a gonosz-
tudás fájáról megszabadult kigyó! tehát hol van a menyasszonyom ?!
ollyan leányt adsz te nekem hitvesül, kit éjfél idején sem tudsz előadni
magad is; te!” — és egyre rázá a szegény asszonyt, ki ijedtében nem
tudott szóhoz jönni. Andor és az idegen kivették Lukácsnét Gerő karja-
iból, ki azonnal minden csontjaiban remegve távozék, és követte őt
Erzsike; Gerő pedig leült az asztalhoz a nagy méregtől elbágyadtan, s
mint hosszú viadalban kifárasztott bölény lankadt fejét az asztalra
lehajtotta és ivott. 
Elkísérvén Erzsike Lukácsnét az utcza közepére, tudata vele Julcsa hol-
létét, s elmondá egyszersmind az esetet, miként jutott Julcsa véletlenül a
kis ideiglenes tömlöczbe. Erzsike visszatértével Gerő immár kibéküle sor-
sával, mert a mértéktelen borital elnyomá keblében a nemesebb érzések
utolsó szikráját; búfelejtés okáért most még inkább ittak, mint azelőtt.
Erzsike a kamra ajtajához közeledék, ugy tetszék füleinek, mintha ger-
licze párnak síró zokogását hallaná, és nem csalatkozék; a mulatóknak
örömzajai között észrevétlenül surrana be a kis kamrába hol szegény
Julcsát térdre borulva, s fejét a ládára hajtva könyözönben találá; hasz-
talan emlité neki, hogy édes jó anyja már megnyugodott fölötte, s hogy
elrejtezését ő maga is helyesli, Julcsa vigasztalatlanul zokogott. Erzsike
megcsókolva forró halántékát, vigasztalá őt, mondván: „Ne sirj, édes kis
Julcsám!” Erzsikének szavai Julcsa fájó lelkét végre megvigasztalák;
rövidke suttogás után Julcsa útra készüle; Erzsike pedig egy szekrénybe
nyúlván, kivőn abból egy nagy hófehér lepedőt, s beterité vele Julcsát
fejétől talpáig; s most Erzsike a sikító énekszót fölhasználva kilépett a
vendégek közé, s kezébe vette a koppantót, mintha el akarná venni a
hosszan égő gyertya hamvát; a falon függő óra épen éjfélt ütött, s a tete-
jén álló fakakukk tizenkettőt kiáltott. „Mi a tatár! — fölkiálta Pejó —
tizenkettő az óra! talán már haza is mehetnénk!” „„Mentsen Isten! —
szóla rá Gerő — hiszen ez a kisértetek órája !”” E szavakra Erzsike,
mintha véletlenül tenné, eloltá a gyertyát; Gerő azonnal karjait nyujtá
Erzsike felé, hogy a setétben megölelje őt, hanem e pillanatban a kis kam-
rának ajtaja megnyilék, s magas fehér árnyék huzódék keresztül a szo-
bán, kisértetnek hivék mindnyájan és megrémülének; az öreg Berkesi
keresztet vetett magára, s felugorva ültéből félelmesen rebegé: „Uram,
légy velem!” A többiek csattanva üték össze kezeiket, s még akkor is resz-
ketve ülének székeiken, mikor Erzsike a gyertyát a hamuba rejtett pará-
zson meggyújtotta. A jelenet komolysága lehangolá földig az előbbi víg
kedélyt; komor arczot öltének mindnyájan; hinni kezdék a nép száján
forgó lélekjelenést, s a félelem-szülte hideg veríték között szétoszlának. 
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Gerő Pál haza felé tartva Lukácsék háza előtt általment, s mepillantá
az ablakon keresztül Julcsát, ki e pillanatban kezdé igazítani nyughe-
lyét; e látványra megháborult elméje még zavarosabb lön, s a gondolat,
hogy Julcsa az erény útjáról letérve éjjeli kalandornő szerepét választá,
eloltá lelkének leg- és legutolsó örömdobbanását; ima nélkül feküdt le, s
boszujában nem tudott aludni reggelig; mámoros fővel  ébredett, s
közölvén szülőivel bús tapasztalását, egy öreg néne által vissza küldé
Julcsának a jegygyűrűt és a jegykendőt. Nyugodtan hallgatá Gerőnek
szemrehányó izeneteit Julcsa; áratlansága érzetében arcza ugyan nem
pirult; de üvegsima homlokán, s tiszta fényű szemeiben kemény elhatá-
rozás vas igéje látszott ülni. „Kedves  anyám! — megszólala Julcsa
visszatekintve anyjára — adja vissza, kérem! Gerő jegykendőjét és gyű-
rűjét; ottvan a kis láda fiában!’” Fájt Gerőnek nagyon ama tudósítás,
hogy Julcsa jéghidegséggel teljesité az ő kivánatát; de még jobban fájla-
lá elhamarkodot tettét, mellyel Julcsát az ártatlant nemcsak sérté,
hanem magától elég könnyelműen el is taszitá; ugyanis már este felé az
ifjú Berkesivel találkozván, megtudá tőle a titkot, hogy az elmúlt est-
vélyen mi okért bujdosott Erzsike olly gyakran a kis kamrában; megtu-
dá, hogy a kisértet nem az öreg Berkesiné árnyéka, hanem a mulatság
minden izeit híven kihallgató Lukács Julcsának lelke s teste volt. Alig
gyözé várni Gerő a vasárnapot, hogy Julcsáját megvigasztalja s megbé-
kíthesse; s csakugyan a délutáni isteni tisztelet után a lehető legcsino-
sabban fölruházkodva Lukácséknál megjelent — Egyedül volt Juliska
egész háznál; kezében imakönyve volt, mellynek olvasását csak Gerő
beléptével hagyta félbe. Gerő üdvözlé Julcsát, de Julcsa nem válaszolt;
Gerő beszéle Julcsának sokat és szépet, de Julcsa nem felelt; egekre néző
szemeiben könytenger fakadott, hanem e könytenger csendes és nyugodt
vala; látszék, hogy a szivet, mellyből ez fakadott, nem tépi szenvedély.
Gerő mind ezt irántai vonzalom lágy kitörésének tulajdonitá; azért
esdőleg tévé össze kezeit, s közel Julcsa előtt megállva, igy könyörge:
„Juliskám! kedves szép galambom, kis violaszálam önként röpítélek ki
búözönöm bárkájából, nem tagadom; ámde most vissza óhajtalak téged,
mint elkárhozott angyal az örök üdvösséget; térj viszsza te is hozzám,
mikint hajdan Noé galambkája visszatért a béke zöld olajágával;
bánom, hogy bántottalak, örökre és igen bánom! bocsáss meg tehát éde-
sem!” De Julcsa nem nyúlt a kendőhez; megvető pillantást vetett a
fiúra, s majd reményt és bátorságot megölő jéghideg hangon igy vála-
szolt hozzá: „Gerő László fia Gerő Pál! késő immár a megtérés; később
könyörögni, legkésőbb a szép szót szánalomra bizni! mi többé ez élet-
ben nem lehetünk párok; s ha én párod lennék is, mi lenne belőlem? Te
nem vagy derék ember; neked hitvilágod nincsen, bünfelleg öli és üli
elmédet, szived gyászpoklában pedig indulatok forrnak. Hogy szeplőte-
len pártámra büngyanut leheltél, azt kész vagyok felejteni; hogy kedves

jó anyámat érzékenyen sértetted, azt megbocsájtom; de hogy otthonfe-
lejtett s elveszettnek vélt pénzedért rostát fordittatál, hogy a biró
ártatlan fiát meggyalázni, s annak becsületét alávaló boszud máglyá-
jára tenni nem általád; hogy Berkesinének szíves estebédjét nyelved
salakjával megfertőztetéd, azt nehezen bocsájtom, s nem felejtem soha!
Gerő, hallod-e, Gerő?! most is viperám vagy; most is fagylaló dér, s
tüske vagy szivemben;. hitvesed ha lennék, mit tennél velem ?! én hü
lennék hozzád mint a hal a tóhoz, mint a halál az élethez; én engedé-
keny lennék, és száz kilépésedet egyre magyaráznám; te pedig babonás
lennél, és házi boldogságomat, lelkem szent nyugalmát földúlnád átko-
zott rosta-fordítással, vagy szerelmem kapcsát szivlopó czigánynő kár-
tyájára bíznád. Mi teremne majdan házassági kasunk zsenge szűz rajá-
ból, kis gyermekeinkből? Rózsa helyett bojtorján, szegfü helyett perje,
gyöngyág helyett körköly; én imádkoznám velök, hogy jók és áldottak
legyenek, és te káromkodnál mint a sebes jégeső, hogy az Isten átka
tüzes zápor gyanánt hulljon a családra. Ne gondold, Gerő, hogy a pusz-
ta menyasszony nevezet fűzött hozzád engem; én férjet kerestem az
Isten lelke szerint; te pedig nősülni akartál csak azért, hogy föllobbanó
szivlángod engem emészthessen; távozzál azért tőlem! Távozzál el e
házból, mellyben jelenleg nincs apa és anya, ki parancsoljon; nincsen
testvér, ki őrködjék; és nincsen idegen, ki megvigyázzon; távozzál siet-
ve és örökre, mert ha te nem, ugy én fogok távozni a házból!” — E sza-
vakra indulatosan szállott alá Julcsa a ládáról, és a szoba belsőbb sarka
felé vonula; szemei szikráztak; arcza dicsőült lánggal égett, s homloka
nemesen haragos vonásaiból fenyegetni látszott a szent Isten ujja; Gerő
megrémüle; nyelve jéggé vált; feledé az önvédelmet; iszonyú zavarban,
gyáván, elhatározatlan, bucsuzatlanul, s mi több, a szemrevetett
bűnök gyász öntudatában távozott a háztól.
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Mi se rend: szeptem ber hó – 10 óra
október hó – 11 óra

Híreinket visszatekintéssel kezdve elmondhatjuk,
hogy augusztus bővelkedett az eseményekben.
Ebben a hónapban volt Nagy boldogasszony ünne-
pe és Államalapító Szent István királyunk ünnepét
is e hónapban ültük. 
Augusztus 21-ére hívtuk és vártuk sok-sok szere-
tettel a 60., 50. és 25. házassági évfordulójukat
ünneplő párokat, hogy Plébános atyánk áldásával
Isten előtt megerősítve eddigi fogadalmukat, még
sok-sok boldog évet tölthessenek családjaik köré-
ben. „Ezek a számok igen sokat mondanak, példa-
ként állhatnak a mai fiatalok számára, akik úgy
gondolják, Isten nélkül is lehet élni, Isten áldása
nélkül képzelik el házasságaikat, ahol nem fontos
az egymás iránti tisztelet. Ezek a számok, és velük
együtt Önök is világító jelek arra, hogy az Isten
előtt egymásnak tett fogadalom igenis járható,
élhető, felvállalható életút. Köszönöm, hogy elfo-
gadták az Egyházközség meghívását, és ezáltal
láthatóvá teszik, hogy Isten áldásával kimondott
szavaiknak milyen hosszan tartó ereje és súlya
van. Kívánok az Egyházközség és a magam nevé-
ben is Önöknek még legalább annyi szép pillana-
tot, amelyet Isten eddig megadott. Isten áldása
kísérje Önöket, családjaikat ezen az úton. Tisztelet
azoknak is, akik ma nem tudtak eljönni, de lélek-
ben velünk ünnepelnek” – mondta köszöntőjében
Halász Károlyné világi elnök.
A párok, akikre tisztelettel felnézhetünk: 

Gyémánt menyegzőjüket ünneplik: 
Nyárai István – Zsilovits Anna
Lukács István – Csurgó Gizella
Schlaghammer Lukács – Sörös Teréz

Arany menyegzőjüket ünneplik: 
Farsang Imre – Nagy Erzsébet Anna
Sárközi Péter – Simon Anna Mária
Péhm György – Lukács Éva
Csurgó Péter – Orisek Gizella
Szabó József – Treuer Mária 

Ezüst menyegzőjüket ünneplik: 
Köllő József – Nagy Erika
Godó Imre – Majdán Éva
Kratancsik Gyula – Vagyóczki Erika
Erdő Zoltán – Becske Zita
Tóth Tivadar – Farsang Andrea
Szabó Tamás Péter – Csurgó Márta

Takács János – Lázi Katalin 
Kutai Tibor – Kiss Ildikó 

Szeptember 7-én este 18-tól 20 óráig a hagyomá-
nyos Mária köszöntőre vártunk mindenkit. A
Szűzanyát szentmisével, imádsággal, elmélkedés-
sel és gyönyörű Mária énekeinkkel köszöntöttük. 
Szeptember 11-én Veni Sancte tanévnyitó szent-
misére vártuk a gyermekeket és szüleiket.

Szeptember 25-én kihelyezett szentmise kereté-
ben került sor a megrongálódott és most újra tel-
jességében felállított kereszt, keresztek megál-
dására. 

Október 7-én ünnepeljük Rózsafüzér
Királynőjének ünnepét. 1571. október 7-én volt a
lepantói csata, amely a törökök és a keresztény
seregek között zajlott. A csata tétje nem kevesebb
volt, mint az, hogy a törökök ellenőrzésük alá tud-
ják-e vonni az Adriai-tengert, ezáltal szabad utat
nyernek-e Itália, majd Európa belseje felé. Az ütkö-
zet jelentőségével tisztában volt Szent V. Piusz
pápa is, aki kápolnájában a rózsafüzért imádkoz-
ta. Amikor néhány nap múlva jelentették a pápá-
nak a győzelem hírét, rákérdezett, hogy melyik
órában történt a keresztények diadala. A győze-
lem órája pontosan megegyezett azzal az órával,
amikor V. Piusz a rózsafüzért imádkozta, s ez
bizonyosságot adott mindenkinek, hogy a keresz-
tény seregek sikere nem a véletlen műve, hanem a
Szűzanya segítségével következett be. Ezért V.
Piusz pápa elrendelte a Rózsafüzér Királynőjének
ünnepét, sőt a katolikus egyházban hagyománnyá
vált, hogy október a rózsafüzér hónapja. 

Október 8-án van Szűz Mária, Magyarok
Nagyasszonya ünnepe. Szent István királyunk
halála előtt a koronát és az országot a
Szűzanyának ajánlotta. XIII. Leó pápa 1896-ban, a
millennium évében külön ünnepet engedélyezett.
Ezen a napon ünnepeljük azt az örömteli tényt,

Egyházi hírek
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hogy Mária országa vagyunk. Ahogyan a Szűzanya
Lepantónál megsegítette a kereszténység védel-
mére kelt seregeket, ugyanúgy a magyarokat is
mindig megsegítette a kereszténység védelmé-
ben. Ehhez az ünnephez kapcsolódóan szen-
telték fel templomunkat, így tehát október
második vasárnapján, Mária neve napjához
legközelebb eső vasárnapon üljük templom-
búcsúnk ünnepét. 
A búcsú ó-török származású magyar szó: „felmen-
tés, bűnbocsánat” jelentést is magába foglalt,
amely a középkortól kezdve a magyarban „búcsú-
járás, vallási ünnep” jelentéssel egészült ki. A
búcsú helyi egyházi ünnep. A katolikus templom
oltárképén levő szentnek az ünnepe, vagyis a falu
(egyházközség) védőszentjének ünnepe. Az
ünnephez legközelebb eső vasárnapon szokták
tartani, ilyenkor vendégségbe szokták hívni a
távolabb lakó rokonokat. A szentmisén résztve-
vők, gyónók és áldozók teljes búcsút nyernek,
azaz bűnbocsánatot, isteni kegyelmet. Erősen
hívő, szenvedő emberek csodaté-
telben is bíznak. A búcsús vásár-
ban pedig ajándékba szentképet,
(olvasót) rózsafüzért, krumplicuk-
rot vettek.
Mi a búcsú az Egyház tanítása 
szerint?
A búcsú az Isten színe előtt a már
megbocsátott bűnökért járó, ideig-
tartó büntetések elengedése,
melyet a keresztény hívő, aki meg-
felelően fölkészült és teljesítette a
kiszabott föltételeket, elnyer az
Egyház segítségével, amely mint a
megváltás szolgálója Krisztus és a
szentek elégtételt nyújtó érdemei-
nek kincstárát hivatalosan kezeli
és abban részesít. A búcsú részle-
ges vagy teljes, attól függően, hogy a bűnökért
járó ideigtartó büntetéstől részlegesen vagy telje-
sen szabadít-e meg. Minden hívő nyerhet búcsúkat
önmaga számára vagy az elhunytak javára –
olvashatjuk VI. Pál pápa apostoli konstitúciójában
a búcsúkról.
Hogy az Egyház e tanítását és gyakorlatát megért-
hessük, tudnunk kell, hogy a bűnnek kettős követ-
kezménye van. A súlyos bűn egyrészt megfoszt az
Istennel fönnálló közösségtől, és ezért alkalmat-
lanná tesz az örök életre, és az ettől való meg-
fosztottság „az örök büntetés”. Másrészt minden
bűn, még a legkisebb is, a teremtményekhez való
rendetlen ragaszkodással jár, ami szükségessé
teszi a tisztulást, akár itt a földön, akár a halál
után, az úgynevezett purgatóriumban (tisztítótűz,

tisztítóhely). E tisztulás szabadít meg attól, amit
„ideigtartó büntetésnek” nevezünk. E kétféle bün-
tetést nem szabad valamiféle bosszúnak tartani,
mellyel Isten az embert kívülről sújtja, hanem
nagyon is a bűn természetéből származó valóság-
ként kell fölfogni.
A bűn megbocsátása és az Istennel fennálló
közösség helyreállítása (a szentgyónásban) magá-
val hozza a bűn örök büntetéseinek elengedését.
Az ideigtartó büntetések azonban megmaradnak,
ez az úgynevezett „tisztítótűz”.
A búcsúkkal ezektől az ideigtartó büntetésektől
szabadulhatunk meg, illetve mivel a tisztulás útján
lévő elhunyt hívők tagjai a szentek ugyanazon
közösségének, segíteni tudunk rajtuk többek
között azzal is, hogy búcsúkat nyerünk számukra,
ezáltal megnyitva nekik az utat a mennyországba.
Azaz: saját magunk, vagy egy elhunyt sze-
rettünk számára a tisztítótűzben való szen-
vedést „rövidíthetjük meg” (részleges
búcsú), akár a teljes elengedésig (teljes

búcsú).
Hogyan lehet teljes búcsút nyerni?
A teljes búcsú elnyeréséhez el
kell végezni a búcsúval ellá-
tott cselekményt (ez esetünk-
ben a templombúcsú ünnepén a
templomunkban bemutatott
szentmisén való részvétel), és tel-
jesíteni kell három föltételt:
szentgyónás, szentáldozás és
imádság a Szentatya szándé-
kára. Ezenfelül szükséges, hogy
ki legyen zárva minden bűnös
ragaszkodás, beleértve a bocsá-
natos bűnöket is.
Ha nincs meg ez a teljes fölké-
szültség, vagy nem teljesülnek a
mondott föltételek, a búcsú csak

részleges lesz.
A három föltételt teljesíteni lehet az előírt cselek-
mény elvégzése előtt vagy után akár több nappal
is; helyes azonban, hogy a szentáldozás és az
imádság a Szentatya szándékára azon a napon tör-
ténik, amelyen az előirt cselekedeteket elvégez-
zük. Fontos tudni, hogy egy napon csak egy teljes
búcsút lehet elnyerni. A Szentatya szándékára tör-
ténő imádkozás föltételeinek teljesen eleget
teszünk, ha elmondunk a Szentatya szándékára
egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet. A híveknek
azonban módjukban áll bármi más imádságot
mondani a Szentatya szándékára, kinek-kinek a
Szentatya iránti egyéni áhítata és tisztelete szerint. 

(A Katolikus Egyház Katekizmusa alapján)



A szülők többsége legalább
annyira szorong ebben az idő-
szakban, mint maga a kisgyerek.
Ilyenkor nem csupán az a tét,
hogy biztonságos környezetben
tudják gyermeküket, oldják
annak félelmeit és megkönnyít-
sék számára a beilleszkedést, de
átélik a gyerek leválása okozta
fájdalmat, az elengedés szívszo-
rító érzését is. Ne nyomják el
érzéseiket, tartsák szem előtt,
hogy egy természetes folyamat
játszódik le bennük, ami bár
nehéz, de a gyermek erősödésé-
nek, önálló létezésének fontos
pillérét alapozzák meg éppen.
A kiscsoportos óvodások életé-
nek – különösen, ha otthon töl-
tötték életük első három évét –
legnagyobb fordulata követke-
zett be, a közösségbe kerülés az
első lépcsőfok az önállósodás
terén. A jól ismert, biztonságot
nyújtó családi környezetet egy
olyan mesterséges közösség vál-
totta fel, ahol az együttműködési
rendszert szabályok és elvárások
bástyázzák körül, s ahol a min-

Tanévkezdés az óvodában
Újra megérkezett az ősz első hónapja. A szeptemberről a leg-
több embernek a nevelési, oktatási év indulása jut az eszébe.
Ilyenkor lépik át az intézmények kapuját először az „újoncok”.
Ez bizony kicsiknek és nagyoknak egyaránt nagy izgalom. Az
óvodát és iskolát most kezdő gyerekek szüleinek és pedagó-
gusainak is fejtörést okoz a tanévkezdés, hiszen a kicsiket lel-
kileg fel kell készíteni, rá kell hangolni a számukra új „létfor-
mára”, környezetre és szocializációra. 
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dennapok ritmusa lényegesen
eltér a korábban megszokottól.
Szeptember 1.-én 13 kisgyermek
kezdte meg az óvodás éveit,
lépte át először az óvoda kapu-
ját. Így a kiscsoport létszáma év
elején 21 fő, mely a tanév során
még fokozatosan emelkedni fog.
Nevelőik: Hersics Ramóna, Vida
Vivien, Kutai Balázsné, Nyáriné
Dani Anita.
A középső csoportba 25 kisgyer-
mek jár, őket Kerkuskáné Lukács
Mária, Pordány-Horváth Ágnes és
Daniné Galambos Adrienn neveli.
A legnagyobbakat Szénási Edit,

Szanyó Lászlóné, Mucska Aranka
és Domak Tiborné fogadja. A 17
gyermeket sok-sok fejlesztő
játékkal, foglalkozással készítik
fel az iskolára. 
Szeptembertől a fenntartónktól
újabb segítséget kaptunk. A reg-
geli óvodanyitást, a délutáni
takarítást és óvoda zárást az
önkormányzattól kapott munka-
erővel tudjuk megoldani, így a
dajka nénik új munkaidő beosz-
tással egész nap a gyermekekkel
tudnak foglalkozni, az óvó nénik
nagy örömére még hatékonyab-
ban részt tudnak venni a csoport
életében.
Óvodánk elsődleges feladata az

egyéni fejlesztésen túl a közössé-
gi emberré formálás, az egymás-
hoz való alkalmazkodás, toleran-
cia, empátia megtanítása, vala-
mint az iskolára való felkészítés.
Reméljük, hogy ez a tanévünk is
szép és tartalmas lesz gyerme-
keknek, szülőknek és a pedagó-
gusoknak egyaránt.

Domak Tiborné/ óvodavezető
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„Kezdődik az ovi a mai napon,
eljöttem, itt vagyok, vártam már nagyon.

De mégis izgulok, egy kicsit félek,
mi lesz ha a kapun egyszer belépek?

Merjek-e bemenni, vagy maradjak kint?
Jobb, hogyha az ember előbb betekint.
Belesek az ajtón és mit látok éppen?

Nevetnek, játszanak, énekelnek szépen.
Csak ennyi az egész? Hát ezt én is tudom!
Csinálnám napestig, soha meg nem unom!
Bemegyek közéjük, mert mi bajom lehet?

Hisz ez csak egy csoport kedves, vidám gyerek!”
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Az ötödikesek éltében is egy új
szakasz kezdődött. Felsősök let-
tek, ami azt is jelenti, hogy kikerül-
nek abból a védőburokból, ami
alsóban körülölelte őket. A felsős
osztályfőnökükre is mindig számít-
hatnak majd, de annyi időt már
nem tudnak együtt tölteni, mint az
alsós tanítójukkal. 
A nyolcadikosok az általános isko-
la utolsó évét kezdik el. Nem lesz
könnyű számukra ez a tanév,
hiszen felvételizni fognak és elin-
dulhatnak azon az úton, amelyen
elérhetik álmaikat. Ezért azonban
még sokat kell tenniük.
Az új tanév azért is különleges,
mert az iskola újra önálló lett, így
nemcsak igazgatója, hanem újra
igazgatóhelyettese is van isko-
lánknak. 
A korábbi évekhez hasonlóan alsós
diákjaink a testnevelés óra kereté-
ben úszásoktatáson vesznek részt.

A tavalyi tanévtől bevezetésre
került a sakk-logika oktatás,
amelynek nem az célja, hogy sak-
kozókat képezzünk, hanem, hogy
a logikus gondolkodás fejlesszük,
amelyhez segítségül hívjuk a
sakkbábukat, a sakktáblát és a
sakk szabályait is. Ezt a módszert

a telki iskola fejlesztette ki és ért
el vele jó eredményeket. Az idei
tanévben ennek az oktatásnak a
referenciaintézménye leszünk. A
sakk-logika tantárgy 1-5. osztály-
ban került bevezetésre.

Az előző évhez hasonlóan művé-
szeti oktatás keretén belül zon-
gorázni és furulyázni tanulhat-
nak a gyerekek.
Az angol nyelv oktatása 1-8. osz-
tályban, a számítástechnika tan-
tárgy pedig 4-8. osztályban lesz.

Farsang Attiláné

Becsengettek az iskolában…
A szeptember elsején 8 órakor megszólaló csengő jelezte min-
denkinek, hogy kezdődik egy újabb tanév. A nagyobbak már
ismerősként léptek be az iskola ajtaján, hiszen tudják, mi vár
rájuk, de a legkisebbek még csak kóstolgathatták, hogy milyen
is az iskola. A tanévnyitó ünnepségen a 12 kicsi elsős verssel
köszöntötte az őszt, az iskolát, a könyveket, a társakat. 

Hajókirándulás

A harmadik és negyedik osztályosok szeptember
16-án a Velencei-tó élővilágával ismerkedtek meg
egy kis hajókázás keretében. A kapitány röviden
elmesélte a tó keletkezését, a névválasztás regéit,

majd bemutatta a tó növény- és állatvilágát.
Távcsövekkel lehetett kémlelni a tavat és a tájat.  A
hajó indulásáig volt idő játszóterezni, majd utána
fagylaltozott a kis csapat. 
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A következő napokban sok szí-
nes programban volt részünk:
első nap Tihanyba kirándultunk,
ahol kipróbáltuk a híres tihanyi
visszhangot. Ezután elmentünk a
Levendula Ház látogatóközpont-
ba, ahol vetélkedő formájában
ismertük meg Tihanyt. Ezután
Marcipán Múzeumot néztük meg.
Eközben az alsósok az Afrika
Múzeumban sok érdekes,
Afrikával kapcsolatos dologról
tanulhattak és sétálhattak az
egzotikus állatok között. A rossz
idő ellenére szabadidőnket hasz-
nosan töltöttük el. Délután gyö-
nyörű szivárvány jelent meg a
tábor felett, ami jelezte, hogy
másnaptól jobb idő várható.
Kedden tábori Olimpián vettünk
részt, ahol nagy örömünkre
Lőrincz Márton dekázásban és
fekvőtámaszban is aranyérmet,
míg Jordán Milán ugrókötelezés-

ben és plankban ezüstérmet
szerzett. Eközben a felsős fiúk
focimeccseket játszottak, majd a
rossz idő elmúltával délután
végre strandolhattunk. Késő este
még a nagyok egy éjszakai vetél-
kedőn is részt vettek, a kicsik
pedig a sötétben próbálhatták ki
bátorságukat.
Szerda délelőtt a kicsik kaland-
parkban voltak, mi pedig a taná-
rok által szervezett játékos csa-
patvetélkedőn mértük össze
tudásunkat. Délután nagyrészt
strandoltunk, este pedig meg-
hallgathattuk Rácz Gergő kon-
certjét. 

Csütörtökön igazi kánikula
köszöntött ránk. Délelőtt a  “Ki
mit tud?”-ot néztük meg, sok
érdekes előadással, ebéd után
pihenő, majd jöhetett a szokásos
strandolás, este pedig végigtán-
coltuk a záróbulit.
Péntek reggel cókmókjaink
összepakolása és a felsősök
vetélkedőjének eredményhirde-
tése után szomorúan, ám mégis
sok élménnyel gazdagodva haza-
indult a tábori csapat.

Czakó Anna, Gránitz Eszter,
Hegyi Patrícia, Molnár Petra 

8. osztályos tanulók

Táboroztunk
Öt tanárral és 48 gyerekkel
érkeztünk meg a zánkai
Erzsébet Táborba. El fog -
laltuk a szállásunkat, majd
este a tábornyitó bulival
megkezdődött a nyaralás…

Kalandoztunk

Adósak vagyunk még a kalandtábor beszámolójával,
hiszen ilyen is volt nyáron az önkormányzat szervezésé-
ben, Kemény Botond vezetésével. Biztosan sokan látták
már a Pázmánd TV-ben sugárzott összegfoglaló filmripor-
tot, amiből egyértelműen kiderült, hogy élménydús, izgal-
mas és sok új ismerettel gazdagított programot állított
össze a gyerekeknek Botond.
Első nap kirándultak a Malomhoz, majd délután állapotfel-
mérő bringatúrán vettek részt Nadap felé a szőlők, szántók
mellett. Úgy tűnt, ez meg se kottyant a srácoknak, így
következhetett egy egész napos kerékpártúra a Tóbíró
strandra, ahol úszástudás felmérés is volt, és szükség sze-
rint oktatásban részesült az, akinek nem ártott egy kis
úszólecke. A 3. napon a gyerekek megismerkedtek a kikö-
tővel, hajókkal, kötélzettel, csomókkal. Ezt egésznapos
vitorlázás követte, körben a tavon. A 4. napon kenutúra
várta a táborozókat, kalandozás a nádszigetek között,
majd strandolás a sukorói szabadstrandon. De ezzel még

nem ért véget a nap, volt még egy izgalmas vízirendészeti
oktatás és játékos mentési gyakorlat is, majd az akvariszti-
kai kiállítás megtekintése az agárdi kikötőben. Egy ilyen
sűrű program után az utolsó napon már „csak” egy kis leve-
zető strandolással mulatták az időt Velencén, majd egy
közös fagyizással zárták a tábori hetet Pázmándon.
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Nagy örömünkre sok anyuka,
nagymama és kisgyermek jött el
a játszótérre, mely a program
helyszínéül szolgált. Az időjárás

ezúttal is kegyes volt hozzánk,
gyönyörű verőfényes napsütés-
ben játszhattak a kicsik a
Levendula Játszóház népi játékai-
val, miközben az anyukák megis-
merhették a modern mosható
pelenkák különböző fajtáit, hasz-
nálatának praktikáit, valamint a
Hipp termékújdonságait. Végül
közös mondókázással, éneklés-
sel zárult a délelőtt Kiss Mónika
közreműködésével. Köszönjük
mindenkinek, aki a rendezvény
lebonyolításához segítséget nyúj-
tott, valamint a résztvevőknek,
akik jelenlétükkel megtisztelték a
programot!

Köszöntünk minden anyukát, aki 
gyermekét anyatejjel táplálja, táplálta!
1992-től emlékeznek meg
világszerte augusztus első
hetében az anyatejes cse -
csemőtáplálás, a szoptatás
fontosságáról. Ez alkalom-
ból tartottuk meg mi is itt
Páz mándon 2016. augusz-
tus 2-án a helyi Anyatejes
Táplálás Világnapi Ren -
dezvényt.

2016. Szeptember 27-én kedden Pázmándon a művelődési házban.

A tanfolyam 5 héten át heti egy foglalkozásból áll, 
ahol a szülők elsajátíthatják a babamasszázs fogásait.

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges a
vedono@pazmand.hu e-mailcímen keresztül

vagy Herczeg Anna tanfolyamvezetőnél személyesen.

Babamasszázs tanfolyam indul szülőknek
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2016. szeptember 10-én délután három órakor kezdődött a
hagyományos szüreti felvonulás és a bál Pázmándon. Ismét
úgy volt minden, ahogyan lenni szokott és lennie kell, a nép-
viseletbe öltözött pázmándi fiatalok felvonulásával kezdő-
dött az esemény, akik a különböző állomásokon megálltak
és táncoltak az összegyűlt nagy számú érdeklődők örömére.
A helyiek ilyenkor mindenféle finomsággal kínálgatják őket.
A felvonulás után a szüreti sátor alatt folytatódott a mulat-

ság, ahol a csőszlegények és csőszlányok vigyáztak arra,
hogy a szőlőt, perecet és a koszorút el ne lopják. A műsor
után került sor a tiszta udvar – rendes ház díjak átadására,
este pedig mindenkit szeretettel vártak a vidám szüreti bálra.

Szüreti felvonulás és bál

Tiszta udvarok, rendes házak

A faluvezetés örömére egyre többen vannak, akik ren-
dezett környezetükkel, szépen és tisztán tartott udva-
rukkal kiérdemlik a „Tiszta udvar, rendes ház” címet.
Idén – az utcabizalmik ajánlása alapján - újabb tizenki-
lenc portát találtak a szervezők, amelyet elismerésre
méltónak ítéltek: Sárvári Károly, Arany J. 14., Ambrus
Zoltán, Alkotmány 8., Kovács Sándor, Bem 1., Kőszegi
Szilvia, Diófa 10., Zsilovits Ernő, Deák F. 53., Urfi Péter,
Gesztenye fasor 6., Czakó Tamás, Gesztenye fasor
40., Radványi Gábor, Gárdonyi G. 13., Czakó Zsolt Fő
37., Teleki Antal, Kossuth 19., Domak Péter, Kertalja
33., Lukács Károly, Szabadság 62., Kőszegi Sándorné,
Széchenyi 22., Kratancsik Imre Széchenyi 25., Torma
Zoltán, Petőfi 3., Tóth József, Táncsics 13., Tóth
Imréné, Vadász 8., Hegyi Csaba, Vörösmarty
9/b.,Csapó Istvánné, Béke u. 4.

Szívből gratulálunk mindnyájuknak!

Szüreti mulatság az óvodában
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A szőlőt az Antarktiszon kívül min-
den kontinensen termesztik és fo -
gyasztják, talán ez a széleskörű elter-
jedtség az oka annak, hogy a táplál-
kozási szakértők kedvelt kutatási
területe. Ren geteg jótékony hatása
ismeretes, érdemes kihasználni az
őszi szezont, amikor bőven fogyaszt-
hatjuk.
A táplálkozási szakemberek vizsgál-
ják a friss gyümölcsöt, és külön a
héjat, illetve a magokat. A szőlő táp-
lálkozási szempontból rendkívül
összetett, a benne található anyagok
együttműködését még nem értették
meg teljesen a szakemberek. Minden -
esetre az bizonyos, hogy a szőlő nem

csak finom, de egészséges is.
Elsődlegesen antioxidáns hatását
emelik ki. A szőlőben százas nagy-
ságrendben találhatók meg az antio-
xidáns anyagok. Csak a két legismer-
tebb közülük: béta-karotin, resverat-
rol. Az antioxidánsok főképp a szőlő
héjában és magjában találhatók,
ezért az egész friss gyümölcs elfo-
gyasztásával nyerhetünk a legtöbbet,
ha az öregedés káros hatásait szeret-

nénk késleltetni.
Gyulladásgátló hatásá-
val főképp a szív- és
érrendszer nyer. A
szőlő szabályozza a
vérnyomást, kolesz-
terinszintet, védi az
érfalakat is.
A szőlő glikémiás
indexe alacsony, 43-
53 közötti, ezért fo -
gyasztása kedvezőbb a vércu-
kor szempontjából, mint pél-
dául a magas glikémiás in -
dexű görögdinnyéé (70-75).
A glikémiás index egy 1 és
100 közötti érték, amely
megmutatja, hogy egy adott
élelmiszer milyen gyorsan és
mennyire tartósan emeli meg a
vércukorszintet. Körül tekintés sel kell
azonban alkalmazni a glikémiás
index rendszerét, mert 50 gramm
szénhidrátnyi mennyiséget vesz ala-
pul. A fent említett görögdinnyében
például egy átlagos nagyságú szelet-
ben mindössze 5 gramm szénhidrát
van. Így egy adag glikémiás terhelése
(GL) 3,6 (GI=70-nel számolva)
Továbbá értelemszerűen a való élet-

ben egyes magas vagy közepes gli-
kémiás indexű élelmiszerekből, pl.
aszalt datolya, méz, nem fogyasz-
tunk nagy mennyiséget egyszerre.
Legtöbb zöldség és gyümölcs GI-e
alacsony vagy közepes.)
A szőlő javítja gondolkodási képessé-
günket is. Habár ezen a területen még
további kutatásokra van szükség,
néhány ígéretes kísérlet már fellelhető.
Egy tanulmány például kimutatta,

hogy napi 2 pohár
szőlőlé hónapokon
keresztül tartó
fogyasztása javítot-
ta a tanulási képes-
séget.
A szőlőben mikró-
baellenes anyagok
is találhatók, példá-

ul quercetin, picea-
tannol és resveratrol.

A kutatók szerint ezek
az ételek okozta betegsé-

gek megelőzésében se -
gíthetnek. 
Az ősszel érő szőlővel érde-
mes még a tél előtt „multivi-
tamin” kúrát végezni. A mik-

rotápanyagok közül néhány
számottevő mennyiségben

található a szőlőben. 150 grammban
a napi ajánlott K-vitamin bevitel 25 %-
a, B2-vitamin bevitel 21%-a, illetve a
réz 8%-a. Ezen kívül B1, B2, B3, B6, C-
vitamin,  és számos elem (kalcium,
jód, vas, magnézium, mangán, fosz-
for, kálium, cink) is megtalálható
benne.
A szőlő hagyományos tartósítási
módja az aszalás. A mazsola azon-
ban nem tekinthető csupán a szőlő
víztelenített változatának, inkább
önálló élelmiszernek. Egységnyi
mennyiségben négyszer annyi cukrot
és kalóriát tartalmaz, mint a friss
szőlő, glikémiás indexe közepes. A
szőlőt télre a magjából ütött olaj és a
szőlőmagliszt is megőrzi, és a hőke-
zeléssel vagy csomagolástechnológia
segítségével tartósított must.
Mivel a nagyipari termesztésben a
gyümölcsök közül a szőlő az egyik
legtöbb vegyszermaradványt tartal-
mazó termés, érdemes a vegyszer-
mentes változatot keresni, legyen
szó akár szőlőről, akár borról.
Érdekes kultúrtörténeti adalék, hogy
a korai keresztények egyik nagyra
becsült növénye volt a szőlő. Máni
követői azt tartották, hogy a növé-
nyek közül a szőlő az egyik, amely a
legtöbb fényt tartalmazza, ezért ter-
mesztése nagyra becsült foglalatos-
ságnak számított. Borként nem itták,
hiszen ez az irányzat kerülte az alko-
hol és hús fogyasztását.

SZNI

Szóló szőlő
Itt a szüret, mindenki a szőlőben,
készül a must és latolgatjuk,
milyen lesz vajon az idei évjárat.
A bor az igazán fontos egy sző-
lősgazdának, s ha egészségügyi
szempontból vizsgáljuk, jó hatá-
sa mellett sok érvet hallani, de
vegyük most szemügyre élettani
szempontból magát a szőlőt.
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A gomba rendkívül agresszív, a
nyári spóra telepei a növény
egész fonáki részén jelen van-
nak. A gomba spórái erősen szó-
ródnak, a levél szinte porzik, ami
további fertőzéseket indukál.
Első ránézésre még az erősen fer-
tőzött levelek is egészségesnek
látszanak, mert a színén semmi-
lyen tünet nem látszik, de ha
megfordítjuk a levelet a levél
fonákján sárga színű rozsdatele-
pek találhatók, amelyek már
szinte az egész levelet beborít-

ják. A fertőzés következtében a
növény fejlődése lelassul, a
bogyók hosszú ideje félérett álla-
potban vannak, a színesedésük
lelassult, és a cukorképződés is
gátolt, mivel a már szinte fekete
bogyók is még rendkívül sava-
nyúak. Az érés idejében már az
élelmezés egészségügyi várako-
zási idő miatt nincs, illetve nem
volt lehetőség vegyszeres
növényvédelemre. A komplex

hatóanyagokat tartalmazó levél-
trágyás permetezés elősegítheti
a cukorképzést, és segíti a
bogyók beérését. A védekezése-
ket a termés betakarítása után
viszont azonnal kezdjük meg. A
lombvédelem segíti a vesszők
beérését és gátolja az áttelelő
spórák képzését. A lombhullás
után a leveleket gereblyézzük
össze, és ha van mód rá égessük
el, ha viszont tűzgyújtási tilalom
van, akkor kommunális hulladék-
ként küldjük ki a szeméttelepre.

Védekezésre felhasználható az
össze réztartalmú készítmény. A
kontakt hatású rézoxiklorid, réz-
hidroxid, és bázikus rézszulfát
hatóanyagú készítményekkel úgy
permetezzünk, hogy a levél fonák
része is megfelelő borítottságban
kapja a növényvédő szert. A
Chorus 50 WG, és a Quadris
készítményt is használhatjuk.

Domak Béla

Szeder betegség
A tüskétlen fekete szeder növényt úgy ismertük, hogy kevés
kártevő és kórokozó támadja meg, növényvédelmére nem is
fordítottunk különös figyelmet. Az idei évben viszont a szeder
növényt a levélbetegségek közül megtámadta a szeder-rozsda
(Kuehneola albida) nevű betegség. 
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– Sokan hiszik azt, hogy Európa teteje
a Mont Blanc, pedig nem, csak hát haj-
lamosak vagyunk a tőlünk keletebbre
fekvő részeket már Európán kívülinek
tekinteni…
– Az Elbrusz Oroszország európai
részében található, a grúz határ köze-
lében, a Kaukázus legmagasabb
hegye, amelynek a csúcsa pontosan
5642 méteren van – kezdi az élmény-
beszámolót Fodor András. – A túra
augusztus 19-től 30-áig tartott, persze
ebben minden benne volt, az utazás, a
városnézések, az akklimatizálódás is. 
– Hogyan jutott eszedbe éppen ezt a
csúcsot meghódítani?
– Baráti társasággal voltunk kirándul-
ni, ott szembesültem a kihívással. Egy
fehérvári srác társat keresett ehhez a
túrához. Szerencsém volt vele, mindent
megszervezett, én az indulás előtti
utolsó pillanatig tudtam dolgozni. Nem
olyan egyszerűek az előkészületek egy
ilyen utazáshoz, hiszen Oroszországba
meghívó levél kell, vízum, megfelelő
időben kell érkezni, hogy esélyünk
legyen feljutni a csúcsra, de ő mindent
elintézett. Először Moszkvába repül-
tünk, onnan mentünk tovább a
Kaukázusba, nagy élmény volt az utol-

só szakaszon a közel ötórás út egy Gaz
terepjáróval…
– Hogyan került sor a csúcs meghódí-
tására?
– Az  alaptábor 4200 méteren volt – ez
már maga a gleccser – itt konténerben
laktunk és próbáltunk felkészülni a
végső megmérettetésre. Sokan kérdez-
ték, hogy „és hol zuhanyoztatok?” Hát
sehol. Amíg ott vagy, abban vagy, ami-
ben felmentél, ezedbe se jut vetkőzni,
olyan hideg van. Egyébként is teljesen
nomád körülmények vannak. Az
Elbrusznak tulajdonképpen két csúcsa
van, az egyik ötezer méteren, s mellet-
te van az ikre, ami 5642 méter. (A
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elb
rusz címen látható egy 3D video az
Elbruszról – a szerk.) Éjfélkor kezdtük
meg a csúcstámadást, mert rossz időt
ígértek, így volt esély még a vihar előtt
feljutni. Az ötezer méteres csúcs után –
kicsit leereszkedve - végig kell menni a
két csúcs közötti nyergen, ami egy pár
kilóméteres túra, majd innen követke-
zik az utolsó 800 méteres szintkülönb-
ség megtétele, egy 3-4 kilóméteres táv. 
– Sziklafalon, kötelekkel?
– Nem, ez végig gleccser, itt hágóva-
sakkal, jégcsákánnyal másztunk, per-

sze ettől még meredek jég az egész,
ráadásul egyre erősödött a szél, pilla-
natok alatt belepte a jégdara a cipőn-
ket, ha megálltunk. Hajnali négyre,
napfelkeltére értünk fel az ötezres
hegytetőre és nekem fél 12-re sikerült
feljutnom az 5642 méteres csúcsra. Az
valami leírhatatlan érzés, valóságos
eufória… Az ember letérdel, szinte
zokog, elmondhatatlan… Fél 2-kor
érkeztem vissza az alaptáborba, a visz-
szaút már nagyon hosszúnak tűnt…
– Itthon mennyire izgultak érted?
– Tulajdonképpen 19 óra volt összesen,
amikor „eltűntem”, az idő alatt nem
volt semmi térerő, így nem tudtam hírt
adni magamról. Termé szetesen nem
veszélytelen egy ilyen jégfalon közle-
kedni, s itt mentőt se láttunk – az
Alpokban válogathat az ember, hogy
francia vagy olasz helikopter hozza le
ha baj van – és senki nem tudta, hogy
mikor hol járunk. De szerencsére nem
történt baj, büszke vagyok rá, hogy a
túrán mindvégig nagyon összeszedet-
ten tudtam teljesíteni.

Szabó Hédy

Jól bírja a feszültséget

Sikeres csúcskísérlet

Fodor András, aki sok falubelinek a fényt és a meleget hozta el az ott-
honába – lévén közismert villanyszerelő mester – 43 éves korában egy-
szer csak úgy döntött, hegymászó lesz. Nem bízta a dolgot a véletlen-
re, elvégzett egy sziklamászó és egy jégmászó tanfolyamot is, a mát-
rai teljesítménytúra után következtek a Fogarasi-havasok és az Alpok,
mígnem nyolc év elteltével, immár 51 évesen idén augusztusban meg-
hódította Európa legmagasabb csúcsát, az Elbruszt a Kaukázusban.
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NB IB Gárdony-Pázmánd 2016.
Forduló Mérkőző csapatok Felnőtt mérkőzés dátuma Junior Hazai mérkőzések 

Hazai csapat – Vendégcsapat év, hónap, nap  óra, perc óra, perc helyszíne, a pálya

I. Gárdony-Pázmánd NKSE – Szentendrei NKE 2016.szeptember 10. szombat 18:00 16:00 Gárdony tornacsarnok, 
Gárdony, Bóné Kálmán u.14.

II. Szekszárd FGKC – Gárdony-Pázmánd NKSE 2016.szeptember 18. vasárnap 16:30 18:30 Szekszárdi Városi Sportcsarnok, 
Szekszárd, Keselyüsi u.3.

III. Gárdony-Pázmánd NKSE – Marcali VSZSE 2016.szeptember 24. szombat 18:00 16:00 Gárdony tornacsarnok, 
Gárdony, Bóné Kálmán u.14.

IV. NEKA – Gárdony-Pázmánd NKSE 2016.október 1. szombat 11:00 13:00 Urányi János Sportcsarnok, 
Balatonboglár, Gaál Gaszton u.58.

V. Haladás VSE – Gárdony-Pázmánd NKSE 2016.október 9. vasárnap 14:00 16:00 Városi Sportcsarnok, 
Bük, Eötvös u.7.

VI. Vasas SC – Gárdony-Pázmánd NKSE 2016.október 22. szombat 18:00 16:00 Vasas Sportcsarnok, 
Budapest, Fay u.58.

VII. Győri Audi ETO KC II. – Gárdony-Pázmánd NKSE 2016.október 30. vasárnap 16:00 18:00 Audi Aréna, 
Győr, Kiskut liget

VIII. Gárdony-Pázmánd NKSE – Csurgói NKC 2016.november 5. szombat 18:00 16:00 Gárdony tornacsarnok, 
Gárdony, Bóné Kálmán u.14.

IX. Mohácsi TE – Gárdony-Pázmánd NKSE 2016.november 12. szombat 18:00 16:00 Városi Sportcsarnok, 
Mohács, Sport u.1.

X. Gárdony-Pázmánd NKSE – Dunaújvárosi Kohász KA II. 2016.november 19. szombat 18:00 16:00 Gárdony tornacsarnok, 
Gárdony, Bóné Kálmán u.14.

XI. Szombathelyi KKA – Gárdony-Pázmánd NKSE 2016.november 26. szombat 18:00 16:00 Egyetemi Sportcsarnok, 
Szombathely, Károly G.tér 4.

XII. Gárdony-Pázmánd NKSE – Kozármisleny SE 2016.december 3. szombat 18:00 16:00 Gárdony tornacsarnok, 
Gárdony, Bóné Kálmán u.14.

XIII. Gárdony-Pázmánd NKSE – Rinyamenti KC 2016.december 10. szombat 18:00 16:00 Gárdony tornacsarnok, 
Gárdony, Bóné Kálmán u. 14.

Kézilabda őszi csoport-
mérkőzések
Óriási eredmény számunkra, hogy női kézilabdázóink – hivatalos és
pontos nevén a Gárdony-Pázmánd NKSE – az idén ősztől az NB I/B-ben
folytathatja a versenyzést. Az őszi csapatmérkőzések már meg is kez-
dődtek, az alábbi táblázatban megtalálhatók a meccsek időpontjai és
természetesen az is, hogy mikor kivel játszunk. Sok sikert kívánunk a
lányoknak ebben az évadban is, s természetesen szeretnénk majd idő-
ről-időre az újságban is beszámolni a jó eredményekről.

Fél évszázad után

A pázmándi általános iskola 1966-
ban, azaz éppen fél évszázada vég-
zett diákjai 50 éves osztálytalálkozó-
jukat tartották augusztus 6-án a
Hegyalja Vendéglőben. A képeket az
akkori osztály egyik tagjától, Csurgó
Imrétől kaptuk, s azért közöljük
mindkettőt, hogy valamennyi osz-
tálytárs ránk mosolyoghasson az
újság hasábjairól is…



Tökzsámoly
Nézzétek, milyen magasan vagyok,
egy kicsit félek is – olvasható le a
kétéves Kovács Korina arcocskájá-
ról, akit nagymamája természetesen
biztos kezekkel tart a talicskát teljes
terjedelmében kitöltő óriástök tete-
jén. A hatalmasra nőtt zöldség
Orisek Gábor pázmándi gazda gyö-
nyörű termése, a kép a Szabadság
út elején készült.

- evp 
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Anyakönyvi hírek
Az elmúlt két hónapban folytatódott a házasságkötések szezonja,
12 esküvőt tartottak a faluban. Melis Krisztina és Rohály Tamás,
valamint Tóth Gabriella és Takács Lajos július 30-án, Miklós Ivett és
Varga Norbert augusztus 19-én, Fekete Ágnes és Nagy Norbert,
Nagy Hajnalka és Kolonics János, valamint Gere Réka és Zsömbör
Attila augusztus 27-én, Kollát Klaudia és Nepp Dániel augusztus 30-
án, Domak Éva és Gábor Péter szeptember 3-án, Toman Nikoletta és
Varga László szeptember 17-én, Klopfer Tünde és Kalmár Zsolt szep-
tember 17-én, Danka Csilla Anikó és Sás Tibor szeptember 23-án,
Házi Nikoletta és Post Dániel szeptember 24-én mondta ki a boldo-
gító igent.
Két kisfiú és egy kislány született, július.21-én Kratancsik Márk,
édesanyja Gránitz Melinda, augusztus 17-én pedig Murber Levente,
édesanyja Mike Nóra, és Szili Hanna, édesanyja Ambrus Ágnes.
Szívből gratulálunk minden kedves érintettnek és családjaiknak!

Segítség egészségünk megőrzése érdekében
Sok háznak volt vagy van régi pala teteje Pázmándon. Akiknek már volt lehe-
tőségük a felújításra, azok számára is gondot jelent, hogy mit kezdjenek a
bontott palával, hiszen azbeszt tartalmú, kifejezetten veszélyes hulladékról
van szó, amire szigorú elszállítási, kezelési szabályok vonatkoznak. Éppen
ezért gyakran előfordul, hogy arra már nem jut pénz, hogy szabályszerűen
elszállíttassuk a lebontott, töredezett palát, viszont az otthoni tárolás is veszé-
lyes az egészségre, környezetünkre. Az önkormányzat szeretné felmérni,
kinek volna szüksége szervezett segítségre, ezért kérik, jelezze, aki még nem
tudta megoldani az egészségkárosító hulladék elszállítását.

ÖKO napi események

Szeptember 24. került sor az idei
ÖKO napra, ahol nyolc állomáson
várták újrahasznosítási feladatok
a résztvevő csapatokat. A
Tűzoltószertárban a tűzoltással
kapcsolatos kérdésekkel foglal-
koztak, a művelődési házban hul-
ladékokból készítettek játékokat,
az iskolaudvaron pedig geszte-

nyét szedtek és ezekből készítet-
tek bábokat. A Táncsics Mihály
utcában madáreledel készült téli-
re, a focipályán környezetvédelmi
találós kérdésekre kellett vála-
szolniuk a versenyzőknek, az ifjú-
sági parkban szelektív hulladék-
gyűjtés zajlott, Darabos Anikó az
erdőben található termések hasz-
nosításának lehetőségeibe avatta
be a résztvevőket, a Széchenyi
utcában pedig a vízparti élőhe-
lyek fenntartásának fontosságára
hívták fel a gyerekek figyelmét.

Tüzes szabályok

Ősszel sok eltüzelni való akad a kert-
ben, ám nem szabad megfeledkez-
nünk róla, hogy ezt nem tehetjük
bármivel és bármikor. A szabályok
szerint tüzet gyújtani csak szerdán
és szombaton 8-12 óráig lehet, s
akkor is csak kerti zöldhulladékot
égethetünk, semmilyen műanyagot,
káros szennyeződést kibocsátó hul-
ladékot nem dobhatunk a tűzre.


