
Mostani, két hónap eseményeit
soroló számunk középpontjában
a Zsidókő-hegy áll. Múlt és jelen
találkozik a hegyoldalon, amikor
két évszázadra visszatekintve
megkezdjük egy hosszú beszély
közlését a pázmándi sziklák és a
kereszt legendájáról, ugyanakkor
az éjszakai Toporgók legutóbbi

Zsidókő-hegyi túrájáról is beszá-
molunk. Annak, aki nem mászott
fel július elején a hegyre toporog-
ni, szívből ajánljuk, kapaszkod-
jon fel augusztus 21-én, s legyen
ott, amikor a villámcsapás nyo-
mai végre eltűnnek, s a három
kereszt a hegy tetején újra erede-
ti szépségében óvja majd a falun-
kat, ahogyan tette ezt sziklaszi-
lárdan, évszázadok óta. 

-dy

35 év dallal
10–11. oldal

A Zsidókő-hegy
legendája 

12–13. oldal

Veteránok
találkozója

24–25. oldal
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Újra három ép kereszt magasodik majd 
a falu fölé

2014-ben emlékezetes szertartás kere-
tében szentelte fel a falu jelképeként
számon tartott, frissen restaurált
kereszteket Böjte Csaba testvér a
Zsidókő-hegy tetején. Sajnos még
abban az évben villám sújtott a Krisztus
keresztbe, s bár a korpusz sértetlen
maradt, a kereszt és a talapzat össze-
tört, súlyosan megrongálódott.
A csonka, összetört kereszt közel két
évig volt szomorú látvány mindannyi-
unk számára. A biztosító nem akart
fizetni, elhúzódott a vita, de végül csak
sikerült megegyezni. Megkaptuk a kial-
kudott kártérítést, megkezdődhetett

végre a helyreállítás, s a tervek szerint idén augusztus 21-én, öko-
menikus szertartás keretében újra avathatják majd a helyreállított
keresztet, amelyet a jövőbeni balesetek elkerülése végett villámvéde-
lemmel is ellátnak.
A három kereszt már az 1700-as évektől ott áll a hegytetőn, s bár több-
ször megrongálódott, a hagyománytisztelő és vallásos pázmándiak min-
dig rendbe hozták. A mostani villám-
csapás előtt az 1956-os eseménye-
ket követő pusztulás volt a legelke-
serítőbb, a hatvanas évek végén az
eredeti kőkereszteken már csak töre-
dezve voltak felfedezhetők a korpu-
szok maradványai. A rendszerváltást
követően az eredeti posztamensekre
fakereszteket készítettek, ezeket vál-
tották 2014-ben az eredeti formában
helyreállított kőkeresztek.

Hegyre fel

Pázmándi
h í r v i v ô
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Nem csak a pihenés társadalmi
szolgáltatásaira gondolok, arra,
hogy a gyermekeknek tartalmas
táborokat szervezünk, támoga-
tunk, kulturális programokat
nyújtunk, hanem idézve Ferenc
pápa szavait, „az emberi élet
olyan dimenziójára is felhívjuk a
figyelmet, amely nem nélkülöz-
heti a spirituális gyökereket.
Isten maga hívja az embert a
pihenésre, melynek Ő maga is
részese lesz. A pihenés egyszer-
re hordoz emberi és isteni jelle-
get. A pihenés nem egyszerűen
csak tartózkodás a fáradozástól
és a rendszeres elkötelezettség-
től, hanem alkalom arra, hogy
teljesen megéljük teremtményi
mivoltunkat…” – hangsúlyozta a
Szentatya. 
Európa több országában teljesen
természetes, szomszédainknál
is, hogy a pihenésre hetenként a
vasárnapot szentelik, hogy gon-

dozzuk a családi, a kulturális, a
társadalmi és a lelki életet, füg-
getlenül attól, ki miben hisz, vagy
kötődik e bármilyen valláshoz,
közösséghez. Kötelességünk a
település vezetőiként is sokrétű-
en megalapozni a pihenés való-
ban emberi arculatát, amely nyi-
tott a közösségi és az egyéni igé-
nyekre, azokat szolgálja. 
Szívből köszönöm mindazoknak
a munkáját, akik idén is kitartóan
szervezték táborainkat. Peda -
gógusainknak, Simon Jánosnak,
Domakné Józsa Zsuzsannának,
Halászné Horváth Krisztinának,
Kemény Botondnak, Kalászné
Fulyák Zsuzsannának, Hersics
Ramónának szeretnék külön
hálás lenni, hogy a mellettük
segítő számtalan lelkes pázmán-
di és még nem pázmándi támo-
gatásával 2016 nyara is – nem
csak Zánkán, hanem Pázmándon
is – sok örömet, felejthetetlen
élményt jelent gyermekeinknek. 
Aki szemléli a testületi üléseket,
bizonyára tudja, hogy ismét
több pályázaton indult önkor-
mányzatunk, amelyek sok száz
milliós fejlesztések reményében
készültek. A kiemelt pályázato-
kon való részvételünkben Fejér
megye önkormányzatának szak-
mai hátteret biztosító projektcé-
ge van a segítségünkre, amely-
nek a keze alá dolgozunk a sajá-
tosságokat és a helyi igényeket
közvetítve. Mindebben a munká-
ban a hivatalszervezet, különö-
sen Istvánovits Renáta, Gránitzné
Szendrei Éva és Tóth Józsefné
segíti munkámat. Ez a képzett
team, amelynek a kitartása révén
benyújtásra került a Presszó

átalakítására, majd 40 millió
forint összegben a gyermekek
megfelelő színvonalú konyhában
történő étkeztetésére a pályázat,
csakúgy, mint a Kertalja utca csa-
tornázását követően kialakult
süllyedéseknek és az útburkolat-
nak a javítására, illetve a
Gesztenye fasor és a Szabadság
u. (Tükör utca ) egy szakaszának
járdafelújítására, kialakítására a
projekt. Az iskola teljes körű
energetikai fejlesztésére külső
homlokzatvakolására is pályá-
zunk, több mint 68 millió forint
összegben. Ez utóbbira vonatko-
zóan egy műhelytitkot is eláru-
lok, ebben a munkában a tapol-
cai-, tihanyi- és zamárdi hivatalok
is közreműködők voltak, hogy
minden pontosan és tervezetten
kerüljön beadásra akkor is, ha
éppen a polgármester a Balaton
körül keresett új kihívásokat két
keréken ☺. A nyár sok feladatot
jelent számunkra is minden
téren, de jelentem álljuk a sarat,
haladunk előre. Sikerült végre a
biztosítóval is megegyezni a vil-
lám sújtotta kereszt ügyében, és
átutalásra került az a 250.000
forint, amelyet kiegészítve a
helyreállított kereszt újra Páz -
mándot óvja védi majd a Jóisten
rendelése szerint. Augusztusban
tervezzük a kereszt újraszentelé-
sét az épen maradt korpusszal.
Zsidókő-hegyünk történetét sok
száz évig homály fedte. Egy
szombati napon azonban, amikor

A munkavégzéshez kapcsolódóan vannak jogok, amelyeket az
állam is védelmez, amelynek alapjai az ember természetében
és transzcendens méltóságában gyökereznek. Különösképpen
a pihenéshez való jog őrzése kiemelt fontosságú, amelyet mi
is támogatunk. 

Pol gár mes teri beszámoló

HURRÁ! VAKÁCIÓ! ☺

A Pázmánd TV új műsorral
minden pénteken 

17 órától jelentkezik.

Ismétlések naponta 7.00,
12.00, 17.00, 21.00 órakor.

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

www.pazmandtv.hu
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anyakönyvvezetői feladataim ellá-
tására készülve, egy e-mailemre
figyeltem fel. Ismeretlen úriember
– megrendítő sorok közé rejtve –
személyemet tartotta hivatottnak
arra, hogy megossza velünk a tit-
kot, azt, amit én is már évek óta
kutattam, s amire már legidő-
sebbjeink sem emlékeztek. Tu -
dom, ezt ott fenn előre megírták.
Talán most érdemes, most érett
meg közösségünk arra, hogy ezt
még annál is jobban értékelje,
mint tették ezt eleink.
Olvassák majd figyelmesen, és
kívánom, okozzon Önöknek,
Nektek is olyan lelki töltődést és
óriási, felemelő érzést, mint
amit én éreztem, amikor első-
ként olvashattam Rózenfeld
Eszter/Mária történetét, az iste-
ni csodát, a gyógyulását, amely
kis falunk hegyén történt. Azóta
már a Vatikán is értesült róla…
Visszatérve fejlesztéseinkre, a
csarnok beruházást heti figyelés-
sel, és kooperációs egyezteté-
sekkel egybekötött helyszíni
szemlékkel követjük nyomon,
veszünk részt a szakmai munká-
ban. Míg a falakat látják nőni, mi
már a belső berendezések, a spe-
ciális sporteszközök beépítésé-
hez szükséges rögzítéseket
egyeztetjük. A kivitelező köz-
pontilag kérte az eredeti határidő
meghosszabbítását, így az
átadás valószínűleg átcsúszik a
2017-es év elejére. Pázmánd
kitartó türelmes munkájának,
támogatásának eredménye a
szemünk előtt emelkedik ki a
földből, ahol eddig csak a porban
rúgták a labdát, most egy
modern sportkomplexum min-
den igényt kielégítő felszerelé-
sén dolgozunk közösen. Hálás
vagyok Önöknek! Ez a mi nagy
álmunk volt, és most valóra válik! 
Kívánok Önöknek áldott vasárna-
pokat családjuk, szeretteik köré-
ben pihenéssel, lelki feltöltődés-
sel, és ragyogó nyári napsugara-
kat, amelyek érleljék mezőgaz-
dászaink terményeit is bőséggel.

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika 

Tisztelt Ingatlanhasználók!
Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek!

Az idei évben folytatódik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
átszervezése. Legfontosabb lépésként meghatározásra került az
állami közfeladat és ennek következtében elkezdődött az állam sze-
repvállalása a tevékenységek megszervezésében. Megalapításra
került a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. (NHKV Zrt.) melynek feladata az állami szerepkör gyakorlati
végrehajtása, így a közszolgáltatási díjak beszedése, kintlévőségek
kezelése is.
A 2016. április 1-jét követő teljesítések esetén a jogszabály előírá-
sa alapján a közszolgáltatók nem számlázhatnak közszolgáltatási
díjat az ingatlanhasználók, gazdálkodó szervezetek és intézmények
felé. A díj számlázására kizárólag az NHKV Zrt. jogosult.
Azon partnereink – intézmények, gazdálkodó szervezetek, társas-
házak, lakásszövetkezetek –, akik eddig havonta fizették a díjat,
már eddig is tapasztalhatták, hogy a márciust követő időszakokra
nem kaptak számlát, hasonlóan a
II. negyedév esetén a negyedéves
elszámolásban lévő ingatlanhasz-
nálók is. Sajnos a számlázásra
jogosult szervezet informatikai fej-
lesztése csúszásban van, ezért
bizonytalan ideig a számlák nem
kerülnek kiküldésre.
Társaságunk az NHKV Zrt-vel
együttműködve azon dolgozik, hogy a számlázás folyamatossága a
megszokott rendben mielőbb folytatódhasson. Igyekszünk átmene-
ti megoldást találni arra, hogy a havi és negyedéves számlák továb-
biakban ne késsenek, megelőzve ezzel azok torlódását és a köz-
szolgáltatási díjak jelentősebb összegűre növekedését.
Kérjük Önöket, hogy számítsanak a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási számlák eddig elmaradt részének várhatóan július-
augusztus hónapokban való megérkezésére. A számlával együtt
az NHKV Zrt. megadja a kellő tájékoztatást is a további teendők-
kel kapcsolatban. 
Reményeink szerint ezt követően a számlázás a szokott rendben és
időszakok szerint történik.
Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a közszolgáltatáshoz nem kap-
csolódó egyéb szolgáltatások (pl. bérleti díj, ki- és beszállítási díj) jogo-
sultja továbbra is a VHG Nonprofit Kft., mely szolgáltatások továbbra
is az eddigi gyakorlatnak megfelelően  kerülnek kiszámlázásra.
Kérjük tájékoztatásunk elfogadását, megértését, és köszönjük 
türelmüket!

VHG Nonprofit Kft.
DEPÓNIA – VHG Konzorcium nevében
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PKÖ képviselőtestületének 86/2016.

(V.17.) határozata értelmében a képviselő-

testület megtárgyalta, és a benyújtott mel-

léklet szerint elfogadta a Pázmánd község

közbiztonságának helyzetéről, a közbizton-

ság érdekében tett intézkedésekről és az

ezzel kapcsolatos feladatokról szóló, Gár -

dony Rendőr kapi tány ság Vezetője által

elkészített rendőrségi beszámolót a 2014.

és 2015. évi bűnügyi-közbiztonsági hely-

zetről (lásd külön cikkünket).

PKÖ képviselőtestületének 91/2016.

(V.17.) határozata értelmében a képviselő-

testület megtárgyalta a Vörösmarty Mihály

Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú

Művészeti Intézmény Pázmándi Kempelen

Farkas Tagiskola intézmény átszervezéséről

szóló előterjesztést, és a helyi egyeztető

fórumok véleményével, álláspontjával egy-

behangzóan, támogatja a Pázmándi

Kempelen Farkas Tagiskola önállóságát,

leválását a Kápolnás nyéki Intézményről. Az

átszervezés semmilyen módon nem érinti

hátrányosan a Vörösmarty Mihály Általános

Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészet -

oktatási Intézményt, illetve a Verebi Végh

János Tagiskolát, annak pedagógusait, diák-

jait, a szülőket semmilyen mértékben nem

befolyásolja. Megerősíti a Pázmándi Önkor-

mányzat azon szándékát, amely szerint az

elmúlt években többször több testület is az

önállóság mellett, a KLIK keretén belül nyil-

vánította ki egyértelmű álláspontját. Jelen

átszervezéssel, annak az iskolát érintő önál-

lóságával kizárólag az önkormányzat kor-

mányzati szinten egyeztetett programjait,

hosszú távú stratégiáját és az oktatás terén

tervezett országosan egyedi rendszerét

kívánja biztosítani.

PKÖ képviselőtestületének 93/2016.

(V.17.) határozata értelmében a képviselő-

testület megtárgyalta és elfogadta a jegyző

helyi adóztatásról szóló 2015. évi beszá-

molóját, valamint a Polgármesteri Hivatal

2015. évi munkájáról szóló beszámolót.

PKÖ képviselőtestületének 94/2016.

(V.17.) számú határozata értelmében a

képviselőtestület megtárgyalta az „adósság-

konszolidációban részt nem vett települési

önkormányzatok fejlesztési támogatására”

kiírt pályázat elnyerése után Pázmánd

község településén lévő önkormányzati

utak, járdák felújítására bekért ajánlatokat

és úgy döntött, hogy azokból a FUÉP Kft.

ajánlatát fogadja el.

PKÖ képviselőtestületének 95/2016.

(V.17.) határozatával a képviselőtestület

utólag jóváhagyta a Szőlőhegyi utak kar-

bantartásához szükséges kátyúzásokat.  

PKÖ képviselőtestületének 96/2016.

(V.17.) határozata értelmében megtárgyal-

ta Szekeres Márta kérelmező Fő utca 61.

szám alatti szolgálati lakás bérleti szerződé-

sének hosszabbítási kérelmét, és azt a hatá-

rozatot hozta, hogy mivel az önkormányzat

tervezi az épület felújítását annak életve-

szélyes állapota miatt (kémények, és egye-

bek), a bérleti szerződést visszamenőleg

2016. január hónaptól 2016. augusztus 1-

éig meghosszabbítja, de további hosszabbí-

tást nem javasol.

PKÖ képviselőtestületének 97/2016.

(V.17.) határozata értelmében megtárgyal-

ta László Kálmán kérelmező szolgálati lakás

iránti kérelmét, ám azt a Gazdasági

Bizottság javaslata alapján elutasította.

PKÖ képviselőtestületének 98/2016.

(V.17.) határozata értelmében a testület

megtárgyalta Sziliné Ambrus Ágnes kérel-

mező szolgálati lakás iránti kérelmét, s úgy

döntött, hogy a Gárdonyi Géza utca 1/1

számú lakás hivatalos átvételét követően

azt – 2017. 06. 01-ig tartó időtartamra –

albérletbe adja Sziliné Ambrus Ágnes és

Szili Balázs részére.

PKÖ képviselőtestületének 103/2016.

(V.17.) határozata értelmében megtárgyal-

ta a 2013. május 17. napján megtartott nyil-

vános ülésén a 84/2013.(V.17.) határozatá-

val meghozott döntést a 1026/1 hrsz.

Szerelemvölgyi út elnevezéséről, s az akko-

ri határozatot módosítja, kiegészíti az aláb-

biak szerint: a pázmándi 1027 hrsz., illetve

az 1277 hrsz. alatti közterületnek

2016.05.17-ei hatállyal a Szerelemvölgyi út

nevet adja, a pázmándi Zsidókő-hegy illetve

a Bágyomi út által határolt ÜH besorolású

területet pedig Szerelemvölgynek nevezi el.

A házszámozás Pázmánd község Önkor-

mányzat Képviselő-testületének a közterü-

let-elnevezés és házszámozás rendjéről

Pázmánd Község Önkormányzatának 2016. május 17-én megtartott
testületi üléseinek határozataiból

A civil szervezeteknek 2016-ra megítélt önkormányzati
támogatások

Civil szervezet megevezése 2016. évi támogatási összeg

Lovas Egyesület 100.000,- Ft

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pázmánd 770.000,- Ft

Pázmándi NKSE (kézilabda) 200.000,- Ft

Pázmándi Általános Iskola Alapítvány 100.000,- Ft

Pázmándi Spájz 50.000,- Ft

Pázmándi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 80.000,- Ft

Polgárőr Egyesület 520.000,- Ft

Lövészklub 45.000,- Ft

RK. Egyház 90.000,- Ft

Sportegyesület Kézilabda Szakosztály 200.000,- Ft

Sportegyesület Pázmánd (labdarúgás) 800.000,- Ft

Sportegyesület Pázmánd (labdarúgás) TAO pályázat 300.000,- Ft

Velencei-tavi Rögbi Sport Egyesület –

Összesen. 3.255.000,- Ft
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szóló 13/2014.(IX.10.) önkormányzati ren-

delete alapján történik. A testület felkéri a

jegyzőt a szükséges intézkedések megtéte-

lére, egyben kéri, hogy az elnevezésről az

illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyil-

vántartó szerveket, közszolgáltató társasá-

gokat, valamint a lakosságot tájékoztassa, a

címjegyzékbe történő bejegyzésükről gon-

doskodjon.

PKÖ képviselőtestületének 107/2016.

(V.17.) határozata értelmében helyt ad

Cserhalmi Csaba kérelmének, s világítótes-

tet helyez el a Szabadság utca 40. számú

ingatlan előtti villanyoszlopra a közvilágítás

korszerűsítésekor.

PKÖ képviselőtestületének 108/2016.

(V.17.) határozata alapján elfogadta a

Gazdasági Bizottság beszámolóját a képvi-

selők és bizottsági tagok 2016.01.31. nap-

jáig teljesítendő vagyonnyilatkozat tételi

kötelezettségek teljesítéséről.

PKÖ képviselőtestületének 111/2016.

(V.17.) határozata értelmében Pázmánd

Község Önkormányzata a Gazdasági

Bizottság által beterjesztett javaslatot a civil

szervezetek 2016. évi támogatására elfo-

gadja azzal a kitétellel, hogy a pályázatban

foglalt kötelezettségeiknek, hiánypótlásnak

eleget kell tenniük. Kizárólag a hiánypótlás

teljesítése után kerülhet sor a támogatási

szerződés aláírására a polgármester által, és

azt követően kerülhet kiutalásra a megítélt

támogatás.

A jelentés szerint a nyomozás ered-
ményességi mutató emelkedett
(50,2%), a közterületen elkövetett
bűncselekmények vonatkozásában
60,4% volt. Az egyes vagyon elleni
bűncselekmények felderítése vonat-
kozásában a rongálás kivételével
sikerült javulást elérni. Pázmánd
vonatkozásában a részletes statiszti-
kai adatokat az alábbi táblázat tartal-
mazza. A számadatokat megvizsgál-
va megállapítható, hogy évek óta
kiegyensúlyozott a település közbiz-
tonsági helyzete.
Pázmándon 2015-ben 1 könnyű,
valamint 4 személyi sérülés nélküli
anyagi káros közúti közlekedési
baleset történt. 2014-hez képest
javult a baleseti helyzet, mert akkor
1 halálos, 2 súlyos sérüléses és 4
személyi sérülés nélküli anyagi káros
baleset történt.
A közbiztonság érdekében a rendőr-
ség Pázmándon is visszatérő rendőri
jelenlétet biztosított a „19/24 prog-
ram” keretében. A Velencei-tó körze-
tében 2-2 fős gépkocsizó járőr és
körzeti megbízott, míg a Marton -
vásári Rendőrőrs területén 1-2 fő
járőr, illetve körzeti megbízott látott
el napszakonként szolgálatot.
A szabálysértési feljelentések

száma 19%-kal, a helyszíni bírsággal
sújtott személyek száma 15%-kal
csökkent az elmúlt két évben. A
csökkenés oka az intézkedési kultú-
raváltás kapcsán előtérbe helyezés-
re kerülő figyelmeztetés alkalmazá-
sa. A végrehajtott elővezetések
száma nagyságrendekkel emelke-
dett az előző évben elért megkét-
szereződéshez képest is.
2015. évben 2 rendkívüli esemény

történt a körzetben, mindkettő rendőr
elleni támadás volt, és személyi sérü-
léssel szerencsére nem járt.
A rendőrkapitányság illetékességi
területén lévő 18 település közül
önálló vagy összevont körzeti meg-
bízotti státusszal valamennyi telepü-
lés lefedett volt.
Pázmánd területén a körzeti megbí-
zotti feladatokat ellátó Hibácska Béla
rendőr főtörzsőrmester hosszabb
ideje tölti be beosztását, a kialakult
hely- és személyismerete révén
nagyban elősegíti a településen foly-
tatott bűnüldöző munkát. Szemé -
lyében a rendőrkapitány biztosított-
nak látja a település közbiztonsági
helyzetének megfelelő kezelését.

Pázmánd közigazgatási területén ismertté
vált bűncselekmények

2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

Regisztrált bűncselekmények száma 31 36 24 30 42

Testi sértés 1 – 1 – 2

- súlyos testi sértés 1 – – – 1

Kiskorú veszélyeztetése – – – – 1

Garázdaság 2 – – – 1

Önbíráskodás 1 – – – –

Lopás 19 14 14 15 17

- személygépkocsi lopás – 2 – – –

- zárt gépjármű feltörés – – 1 2 –

- lakásbetörés 2 6 – 2 2

Rablás 2 – – – –

Rongálás 2 2 – – –

Közterületen elkövetett 
bűncselekmények száma 2 6 4 6 6

Kivonat a gárdonyi rendőrkapitány beszámolójából

Pázmánd képviselőtestülete elfogadta a gárdonyi rendőrkapitány
összefoglaló jelentését településünk közbiztonságának alakulásáról
és az azzal kapcsolatos rendőrségi tevékenységről. Pázmánd köz-
igazgatási területén 2015. évben 6 tulajdon elleni szabálysértést
követtek el, amelyek közül 2 lopás, 2 rongálás, 1 csalás, és 1 valót-
lan bejelentés volt. 2014-ben 3 rongálás 1 lopás és 1 csalás történt.
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A lakosoknak – köztük az utacbi-
zalmiknak –, az óvoda- és az
iskola személyzetének, a polgár-
őrség tagjainak, az önkormány-
zat munkatársainak, a tűzoltók-
nak tartottak előadást, gyakorlati
oktatással. Ők azok, akik – ha baj
van a környezetükben –, azonna-

li beavatkozással menthetnek
életet az újraélesztéssel. Négy
perc alatt nagyon sok beteg visz-
szahozható az életbe, ha a men-
tési feltételek adottak.
Ez a tanfolyam alapszintű – tájé-
koztat Sirák doktor. – A szűkebb
lakóközösségnek adjuk át
tapasztalatainkat, hogy kritikus
esetben másodperceket nyerve
lehessen esetleg életet menteni.
Sajnos hirtelen szívhalálban 14-
15 ember hal meg naponta. Ez a
szám nagyon sok, jelentős részü-
ket vissza lehetne hozni az élet-
be, ha lenne olyan személy, aki
időben elkezdi az újraélesztést,
amihez nem kell egyetemi tanár-
nak lenni – folytatja. – Ezért vál-
laltuk, hogy a laikus társadalom-
nak is megpróbáljuk megadni 

a lehetőséget, hogy mentsenek.
A defibrillátor nem orvosi
műszer, ezt laikusoknak fejlesz-
tették ki. Két gombbal működik,
és minden tanácsot a gép hangja
ad, mert a gép beszél. A szakem-
berek minden apró részletre
kiterjedően mondták el és mutat-

ták be a gép használatát azok-
nak, akik elmentek a Hét Forrás
Művelődési Házba. Dr. Sirák

András és két ápolója, Alapi
Gábor és Takács József több órán
keresztül oktattak utcabizalmikat
is. Ők is nagy segítséget jelent-
hetnek baj esetén, mert könnyen
elérhetők, hiszen a riasztásuk
megoldott. 
A legolcsóbb műszer három-
százezer forint, egy „komo-
lyabb” ára megközelíti a 700
ezer forintot. Soknak hangzik, de
a kérdés is sokszor elhangzik:
mennyit ér az élet? Kinek meny-
nyit ér? Erre a választ most nyit-
va hagyjuk. Bárkinek módjában
áll megvásárolnia a gépet, ha
rendelkezésre áll az összeg.
Otthon is tartható, de egy falu,
egy kis község esetében közpon-
ti, könnyen megközelíthető
helyen célszerű elhelyezni.
Az életben maradáshoz nagy sze-
rencse is kell – mondja még Dr.
Sirák. – Amennyiben azonban van
olyan személy, aki szakavatott,
akkor az életben maradás nem
szerencse, hanem lehetőség! A
defibrillátor sokat segít, csak
követni kell az utasításait. 
A négyórás képzés során a részt-
vevők gyakorolták az újraélesz-
tés mechanikus teendőit is a
defibrillátor használata mellett.
Így reméljük, ha legközelebb
Pázmándon fordul elő ilyen rosz-
szullét, már gyakorlottan tudnak
beavatkozni.

E. Várkonyi Péter riportja

Amikor négy percen múlik az élet
Pázmándra „települt” dr. Sirák András családorvos, mentőor-
vos és ápolói csapata, hogy a falu részére újraélesztési tanfo-
lyamot tartson Pázmánd polgármesterének és a helyi önkén-
tes tűzoltóknak a felkérésére. Sirák doktor közismert a kör-
zetben, családorvosként és mentőorvosként is itt dolgozik. 
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Két kukásautó egész nap préselte és nyelte el a hulladé-
kokat. Egy hatalmas konténer kora délutánra megtelt a
vasanyagokkal. Több segítő dolgozott velünk a hulladék-
feldolgozótól, akik szintén egész nap a mi sok éve, sőt
sok évtizede felgyülemlett kacatjainkat semmisítették
meg. Jó néhányan találtak a több tucatnyi ócskaság

között számukra még használható anyagokat, ezeket
elvitték, ezzel is könnyítve a dolgozók munkáját.
Hihetetlen, de igaz, hogy volt olyan lakos, akinek nagy
szüksége volt a kidobott botra, amely ezután segít majd
a járását megkönnyíteni, de volt olyan idős néni is, aki
200 literes vashordót szeretett volna hazavinni, hogy az
esővizet gyűjtse benne. Érkezetek a Béke utcai gyűjtő-
helyre egykoron még működő akkumulátoros gyermek-
autók, dömperek is, ezekből a szemfüles, és minden tech-
nikai tudással megáldott nagypapa – háromból egyet
összehozva – varázsol újat majd a kis unokájának.
Televíziók tucatjai, mikrók, használhatatlan mosógépek
kerültek a prés alá vagy a fém gyűjtőhelyre.
Munkálkodott az egész falu, érkeztek az utánfutós jár-
művek. Polgárőreink és az önkéntes tűzoltók egész nap
járták a falut és az idősek udvaráról vitték a gyűjtőhelyre
a lomokat. Sajnos több, nem éppen rászoruló is kihasz-
nálta ezt a lehetőséget, és velük szállíttatta el a felesle-
gesnek ítélt holmikat. Olyanok is voltak, aki az építkezés-
ből visszamaradt ócska meszes-zsákokat és törmeléket
vitették el, holott erre más módot kellett volna találniuk... 
Akadt azért örömtelibb pillanat is, amikor találtunk pél-
dául néprajzi szempontból értékes darabokat, amelyek
már az öreg falusi házaknál nem kellenek. Így került 
a Tájházunkba mázsáló, szőlő kénező, régi fa kávédará-
ló és még sorolhatnánk. Ahogyan örömteli az is, hogy a
sok munkával összegyűjtött, értékesíthető hulladékok-
ból befolyó pénzösszeg a tűzoltók és a polgárőrök mun-
káját segíti majd.

E. Várkonyi Péter riportja

Lomiztunk
Pázmándon
Ha nem is a címben írt szó szoros értelmében, de
egész napos program keretében segített – úgyis mint
önkéntes tűzoltó, s úgyis mint a helyi újság riporte-
re – elszállítani a falu lomját, ócskaságait egy május
végi kánikulai szombaton e képriport szerzője. 
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Szabó György 1916-ban született,
szegény kisbirtokos család gyer-
meke volt, ahol hat gyermek kérte
a napi kenyeret. Szeretettel neve-
lődtek fel. Őt taníttatták, érte dol-
gozott a család. A Nagykőrösi
Református Tanító képzőben vég-
zett. Ki tün tették Kálvin ezüstérem-
mel. Meg választották a Kisalföldön
kántortanítónak. Letöltötte két
éves katonai szolgálatát. 1941-
ben kellett volna leszerelnie, de
azonnal a Keleti frontra vezényel-
ték. Szabó György pályakezdésé-
be beleszólt a háború, a sorsa
összefonódott a történelem drá-
mai fordulataival. Átélte a háború
viharait, minden nehézségét, de
hazakerült. Megnősült, de újból
katonának hívták be. Védte a hazá-
ját, elnyerte a Signum Laudis
kitüntetést a kardokkal, melyet a
Dicséret Jeleként adományoztak.
1944-ben Tabajdon választották
meg kántortanítónak. Tanított az
iskolában és a gyülekezetet, a
községet szolgálta. Énekkart, szín-
játszó csoportot, tánckart szerve-
zett. Amiben csak lehetett segített.
1948-ban az iskolát államosítot-
ták. Őt nevezték ki igazgatóvá. Az
iskolájában végzettek igen jó ered-
ményeket értek el. 1953-ban
Tabajdról Székes fehérvárra került
tanulmányi felügyelőnek. Mint tör-
ténelem-magyar szakfelügyelő
járta az iskolákat, tanácsokat
adott, segített, bírált. Nehéz napok
voltak ezek, s mindaz, ami 1956-
ot megelőzte. Áthelyezték Csák -
várra. Minősítésében benne volt,

hogy hazafi – nacionalista. Erre
volt a legbüszkébb. Csák váron
nem csak tanított, hanem a
Művelődési Ház igazgatójaként
fellendítette a kulturális életet is.
1960. január 1-én Pázmándra
helyezték iskolaigazgatónak. Új
életet hozott ide is. Eredményes
oktatást, fegyelmezett nevelést.
Nagy volt az elmaradottság min-
den téren. A felnőttek közül sokan
csak 4 osztály elvégzésével ren-
delkeztek. Esti iskolát szerveztek.
Megindult a fejlődés. A fiatalok
közül sokan továbbtanultak: orvo-
sok, tanárok, mérnökök lettek.
Fellendült a község kulturális élete
is. 1977-ben nyugdíjba ment.
„Soha nem akartam senkit meg-
bántani, mindig a jobbító szándék
vezetett, az a pedagógusi ars poe-
ticám, hogy dicsérve, bíztatva, a
hibákra rámutatva lehet eredmé-
nyeket elérni a tanári hivatásban” –

mondta egyik alkalommal…
Minden munkahelyén kivívta az
elismerést. Tudta jól, hogy a meg-
szerzett tudás érték. Több tucat
kitüntetést kapott, köztük a
Munka Érdemrend, a Kiváló
Dolgozó, a Kultúra Fehér ke reszt je,
a Kiváló Munká ért kormánykitün-
tetéseket. Munkáját nem az elis-
merésekért végezte, hanem a
nemzet, a társadalom érdekében.
Rubin Díszoklevelet, Arany- és
Gyémánt Diplomát is kapott.
Pázmándon és Tabajdon díszpol-
gárrá választották. Arra tanított,
hogy minden körülmények kö zött
szolgáljuk népünket, hazánkat.
Meglátta a tanítványaiban az érté-
keket s azt fejlesztette. Nem csak
oktatott, jó példával nevelt is.
Boldog volt, ha az hallotta, milyen
szép eredményeket érnek el volt
tanítványai. Gyuri bácsi arra is
büszke volt, hogy lánya, Györgyi
szintén a pedagógus pályát
választotta, Éva pedig színésznő-
ként óvja, ápolja a magyar nyelvet.
A tudományos munkából kis kivet-
te a részét. Az új helyesírás beve-
zetésekor a Szemere Gyula pro-
fesszor által szerkesztett
Helyesírási Segéd könyvben Szabó
György mintaszövegei is ott voltak
2009-ben. „Megéltem a huszone-
gyedik századot” címmel megje-
lent könyve hiteles visszaemléke-
zés, s egyben kordokumentum is.
Társa dalmi tevékenységként har-
minc éven keresztül sok-sok
embert búcsúztatott el temetése-
ken. Jó szónok volt, megadta min-
denkinek az emberhez méltó vég-
tisztességet. A XX. századot szinte
teljes egészében láthatta, minden
változásával, küzdelmével együtt.
Sok rendszert élt át, de mindig
tudta mit kell tennie. Egész életé-
ben az igazságot kereste, s meg is
találta ezt az utat. 
„Gazdag volt az életem, bár sok
gond nyomott, de testem és lel-
kem a családért, tanítványaimért,
az emberekért, hazánkért dolgo-
zott.” /Szabó György: Megéltem a
huszonegyedik századot/

Szabó György tollából

Pázmánd díszpolgára –
Szabó György tanár úr
Településünk díszpolgárait bemutató sorozatunkban most egy
különleges cikket nyújtunk át az olvasónak. Az alábbi, pedagó-
gus életutat bemutató írást ugyanis az írta, aki ezt az életutat
be is járta. Szabó Gyuri bácsi, aki évtizedeken keresztül nem
csak tanított és igazgatta az iskolát, hanem társadalmi tevé-
kenység gyanánt emlékezetes búcsúztatója is volt elhunytak-
nak Pázmándon, halála előtt még megírta a saját búcsúztatóját
is. Ennek az írásnak a közlésével mutatjuk be mindazt, amit tar-
talmas élete során a faluért tett, s amit 2001-ben a díszpolgári
cím adományozásával még életében elismert a faluközösség is.
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Évtizedekkel ezelőtt – pontosan harminc éve –
együtt ültette Hincz Ottó – sokak Otti bácsija – és
felesége Teri néni a képen látható csodálatos rózsa-
bokrot otthonuk kertjébe. A kezdetektől gondoz-
zák, nevelik szép piros rózsáikat. 
Pontosítani illik azonban ezt a mondatot, mert Teri
néni helyesbítése szerint is Otti bácsi vágja, öntözi,
kapálja, kezeli a rózsatöveket. 
Azért Teri néninek is jut szerep, mert ő az, aki ollót
fog, ha itt az ideje, és vágja le a szárakat, hogy
díszítse a szobát, vagy a lugasban az asztalt, netán
ajándékba adjon néhány szálat.
Az emlékkép is ebből az alkalomból született,
hiszen mindketten rózsaimádók…

-e.

Rózsák tövissel és szeretettel

Toporgók éjszakája

Július másodikáról harmadikára virra-
dó éjszaka került sor a Pázmándi
Toporgók Éjszakája 2016-os esemé-
nyére. Ismét volt egy hosszabb (28 km)
és egy rövidebb (14 km) táv, az előbbi-
re persze kevesebben – úgy 60-70-en –
az utóbbira viszont közel 300-an vállal-
koztak. A start- és célállomás ezúttal a
Hét Forrás Művelődési Ház volt, itt vár-
ták finom elemózsiával azokat, akiknek
a kicsit viharos-esős éjszaka ellenére
sikerült teljesíteniük a kitűzött célt. 

A rövidebb túra útvonalának állomásai
a következők voltak: a Téglaházi
Forrás érintése után a Csúcsos-hegyre
vezetett az út, onnan a Cseplek-hegy-
re, majd a Zsidó-hegyre kaptattak fel a
toporgók. Innen ereszkedtek le a
Malomig, majd gyalogoltak be a falu-
ba. A hosszabban túrázók a forrás
után a Nyír-hegyre mentek, onnan a
Meleg-hegyre majd a Gyapjas-zsák-
hoz, s mielőtt elérték volna a rövidebb
túra útvonalát a Csúcsos-hegynél, még
ellátogattak a Vörösmarty Présházhoz,
érintették a Bence-hegyet és felmász-
tak egészen a Szintezési Fő -
alapponthoz is.
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– Óriási előkészületeket igényelt a szer-
vezés, de mindenért kárpótolt, amikor
a rendezvény kezdetén láttuk, hogy a
tikkasztó meleg ellenére a Művelődési
Ház nagyterme zsúfolásig megtelt.
Mindenkiről folyt a víz, de a lelkes
közönség nagy örömmel és sok tapssal
köszöntötte a fellépő helyi- és a barát
együtteseket – kezdi a beszámolót
Fazekasné Domak Anikó.
– Kik szerepeltek ezen a délutánon?
– A műsorszámok a következők voltak:
Varró János népzenész és Fazekasné
Domak Anikó (Székes fehérvár), az
Inárcsi Férfi Nép dalkör és Citera -
együttes (Inárcs), a Kacagány
Citerazenekar (Dinnyés), a Röpike
Néptánc együttes (Pázmánd), a Páz -
mándi Népdalkör és Citerazenekar
(Pázmánd), a Dunavarsányi Népdalkör
és Citera együttes (Dunavarsány), a
Gyúrói Dalolók (Gyúró) és a Tót -
pázmándi Nótakör (Pázmánd). A sze-
replőkön kívül meghívtuk az alapító
tagokat és mindazokat, akik a 35 év
alatt valaha tagjai voltak az énekes-

vagy a citerás-furulyás részlegnek.
Közülük majd harmincan el is jöttek
közénk és megtiszteltek bennünket a
jelenlétükkel. Mindnyájuknak egy-egy
emléklappal és egy szál virággal ked-
veskedtünk. Műsor közben elmeséltem,
hogy miként is jutottunk el idáig.
– Mondjuk el a Hírvivő olvasóinak is a
Pázmándi Népdalkör és Citerazenekar
történetét…
– A Népdalkör Banna Eleonóra, akkori
általános iskolai énektanárnő vezetésé-
vel alakult meg 1981. február 1-jén,
11fő énekessel. 1985. február 1-jén,
Horváth Sándor vette át a karmesteri
pálcát és a 11 régi taghoz még 12 fő új
énekes verbuválódott, illetve 5 fő cite-
rást is hozott magával Sándor bácsi
Kápolnásnyékről. Még ez év június 1-
jén beindult a citeratanítás Pázmándon
is 10 fővel. A fiatalok népzenével való
megismertetését fontosnak tartotta
Sándor bácsi, mindent elkövetett, hogy
ez akár zeneiskolai keretek között is
működhessen. 1994 szeptemberében
megvalósult a cél, mert a Martonvásári

Zeneiskola kihelyezett tagozata let-
tünk, ahol a citeraoktatás mellett már
furulyázni is tanulhattunk. De 1997.
szeptember 15-én, az addigi 12 év
munkája végleg befejeződött, mert
Sándor bácsi tragikus hittelenséggel az
égiek közé költözött. Ezt követően Mata
Teréz, Teca, aki Sándor bácsi mellett
12 éve citerázott a csoportban, vállalta
a további irányítást majd teljes hat
éven át, egészen 2003 nyaráig.
– Ki követte őt a sorban?
– 2003 augusztusa óta jómagam,
Fazekasné Domak Anikó népzeneta-
nár, etnográfus vettem szárnyaim alá
a dalos kedvű asszonyokat és férfiakat.
Eleinte a citeraoktatás is fellendült, 25
fő citerás volt utánpótlásnak, de a
nagybetűs élet, mint mindig, most is
közbe szólt… Így jelenleg 2 fő citerás-
sal és 9 fő énekessel működik a cso-
port. Az a csoport, amely fennállása
óta a hagyomány ápolására, megőrzé-
sére törekszik. Kéthetente egy alaklom-
mal járunk össze próbálni. Falunk
Pázmánd, és szűkebb hazánk, Fejér
megye és Dunántúl népdalkincsén
kívül más tájegységek dalait is szívesen
megismerjük és énekeljük. Az ország
szinte minden táján és határainkon túl
Szerbiában, Szlovákiában, Erdélyben,
Gyimesben is több együttessel tartunk
jó, baráti kapcsolatot, kölcsönösen sze-
repelünk egymás rendezvényein.
Népzenei találkozókon, versenyeken

35 év dallal, citerazenével
A Pázmándi Népdalkör és Citerazenekar az idei évben ünnepli fenn-
állásának 35. évfordulóját. Ebből az alkalomból 2016. június 25-én
tartottak jubileumi műsort a Hét Forrás Művelődési Házban. A 35 év
történetéről és a nagy sikert aratott ünnepi műsorról Fazekasné
Domak Anikót, a népdalkör vezetőjét kérdeztük.

ül: Köszegi Balázs, Fazekasné Domak Anikó
balról-jobbra áll: Domak András, Zsilovics Ernő,
Farsang Béláné, Szendrei Józsefné, Hanus
Endréné, Domak Ignácné, Pintér Józsefné, 
Nyúl Krisztina, Torma Józsefné
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rendszeresen részt veszünk, a környe-
ző falvak és a helyi rendezvények állan-
dó szereplői vagyunk.
– Számos elismerésben is részesült a
népdalkör a 35 éves fennállása során.
– 1994-ben, 96-ban és 98-ban az
országos minősítőn arany fokozatot
ért el a csoport. Utána jó néhány évig
nem minősült, majd 2007 nyarán
következett be először (Sándor bácsi
nagy álma volt), hogy sikerült Arany
Páva díjat elérnie a Népdalkörnek. A
KÓTA által szervezett Országos
Népzenei Minősítőn Arany, majd Arany
Páva fokozattal jutalmazott meg ben-
nünket a zsűri. Azóta is büszkék
vagyunk ennek elérésére, hiszen ez
sorsforduló volt a csoport életében. A
35 év alatt elért valamennyi díjunkra
egytől-egyik büszkék vagyunk, ezek
azok, melyeket senki el nem vehet
tőlünk! Mi tudjuk, melyikért mennyit
dolgoztunk, hogy lehetett-e volna jobb
is, hogy megérdemeltük-e. S számtalan
emlék is fűződik hozzájuk, úgy, mint
bármelyik fellépéshez, kiránduláshoz,
fürdőzéshez, majálishoz, lovas naphoz,
augusztus 20-ai fellépéshez, éjféli misé-
hez, adventi szerepléshez, vagy a cite-
rásokkal, furulyásokkal együtt eltöltött
nyári népzenei táborokhoz...
– Az eseményen rengeteg fotó is
illusztrálta a Népdalkör életének külön-
böző állomásait.
– Több száz fotót állítottunk ki a para-
vánokon, melyeket nagy gondossággal
bővítünk évről-évre. A képek, a zenénk
mind-mind azt a hitvallást igyekszik

tükrözni, ami az egész munkánkat
áthatja, s amit Kodály Zoltán így fogal-
mazott meg:„Kultúrát nem lehet örö-
kölni. Az elődök kultúrája egykettőre
elpárolog, ha minden nemzedék újra
meg újra meg nem szerzi magának.”
Az ünnepi műsor közben a Népdalkör
jelenlegi tagjait az önkormányzat
részéről dr. Virányiné dr. Reichenbach
Mónika polgármester és Radványi
Gábor képviselő köszöntötte. A
Magyar Kórusok, Zenekarok és
Népzenei Együt tesek Szövetsége által
küldött díszoklevelet Kovács László
népzenész adta át a Népdalkör részé-

re, illetve a jelenlegi tagoknak emlékla-
pot nyújtottak át az 5-10-15 éves mun-
kájuk elismeréséül. Mindezek után
köszöntötte még a csoportot Lukács
Józsefné, a Pázmánd Községért Köz -
alapít vány részéről Urfi Péterné, a
Pázmándi Spájz Egyesület nevében
Kratancsik László, valamint
Kerkuskáné Vámi Györgyi és a Röpike
Néptáncegyüttes is. A műsor után egy
jó hangulatú vacsorával, süti evéssel,
tombolahúzással, bállal és egy hatal-
mas nagy torta elfogyasztásával - ame-
lyet Csurgó Csabának köszöntek a
résztvevők) zárult a szép nap.

Köszönet

A műsort és az egész rendezvényt követően köszönő és gratuláló szavakkal
illettek bennünket a jelenlévők. Köszönték, hogy ennyi csoporttal, ilyen érté-
keket ápolunk a faluban, s hangsúlyozták, hogy ezt nagyon meg kellene
becsülni manapság. Illetve gratuláltak a Népdalkör kitartásához, az eltelt 35
évhez és a rendezvény színvonalas megszervezéséhez is.
Mi, a Népdalkör részéről pedig köszönjük valamennyi fellépőnek,
hogy önzetlen részvételükkel színvonalassá tették a műsort és
ünnepeltek velünk.
Továbbá szeretnénk megköszönni azoknak a magánszemélyeknek,
szervezeteknek, vállalkozóknak, akik segítették az estet, akár sze-
mélyes megjelenésükkel, vagy bármilyen adománnyal, amit fel-
használhattunk a rendezvény folyamán. 
Fő támogatóink voltak: Pázmánd Község Önkormányzata, a Hét Forrás
Művelődési Ház - Köllőné Sárvári Zsuzsanna, Dani Jánosné vállalkozó.
Külön köszönjük a lakosoknak, barátoknak, nézőknek, hogy velünk tartottak,
a magam részéről pedig külön köszönöm a Népdalkör tagjainak és családtag-
jaiknak, hogy ismét helytállva egy szép estét szerveztünk mind az érdeklődők,
mind saját magunk részére. Méltón megünnepeltük a 35. évfordulót!

Fazekasné Domak Anikó, a Pázmándi Népdalkör és Citerazenekar vezetője

Köszegi Balázs, Domak András, Zsilovics Ernő, 
Farsang Béláné, Szendrei Józsefné, Hanus Endréné, Domak Ignácné, 
Pintér Józsefné, Nyúl Krisztina, Torma Józsefné, Fazekasné Domak Anikó
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Egy legenda természetesen a benne
szereplő emberi sorsoktól, érzel-
mektől, a hit erejétől és a végzetes
szerelemtől válik megrázóvá. A
hosszú történetfolyam – amellett,
hogy varázslatos legenda – nem
kizárt, hogy értékes helytörténeti és
vallástörténeti emlékünk is. De per-
sze ezt ellenőrizni kell. Alapos kuta-
tásba fogtunk hát Halászné
Krisztával közösen, hogy a
Plébánián megtalálható könyvekben
és persze Fehérváron, a Püspökség
levéltárában vajon milyen dokumen-
tumokra bukkanhatunk a témában.
Rengeteg kérdés vár válaszra: meg-
találjuk-e a történet hőseit a páz-
mándi anyakönyvekben? Elkép -
zelhető-e, hogy a legendában sze-
replő kereszt a mai három kereszt
Krisztus feszületének az őse, és a
helye ott volt, ahol a mai keresztek
is állnak? Mi Pázmánd jelképének, a
hegytetőn álló három keresztnek a
hiteles, évszázadokon átívelő törté-

nete? S ha már itt tartunk, milyen
dokumentumok találhatók a köny-
vekben a Kálvária történetéről? Ígér-
jük, utána járunk. Addig is olvassák
szeretettel a legenda első részét,

következő számunkban pedig jön a
folytatás, és mellé már egy adag a
történeti tényekből is. A három
kereszt hiteles történetét abból az
alakalomból is fontosnak tartjuk fel-

tárni, hogy hála Istennek vége a
hosszas harcnak a biztosítóval és a
villámsújtotta keresztet hamarosan
újra helyreállítva látogathatjuk a
Zsidókő-hegy tetején.

A Zsidókő-hegy legendája
Érdekes levelet, és még érdekesebb, több, mint 150 éves elbeszélés
sorozatot, az akkori meghatározás szerint „beszélyt” kapott polgár-
mesterünk egy nyugdíjas hobbi történésztől. Az írás korabeli nyel-
vezete legalább olyan lenyűgöző, mint maga a történet Pázmánd leg-
szebb természeti értékéről, a Zsidókő hegy legendájáról. 

Kedves Polgármesterasszony, Virányiné Reichenbach Mónika!

Ismeretlenül keresem, de a 2013-ban a Pázmándon felavatott, megújított
hármas kereszt építéséről összefutottam az interneten az arról szóló felvé-
tellel. Ebből származóan kerestem meg az elérhetőségét.
Közös bennünk a Fejér megyeiség. 1944. december 21-én születtem Perkátán,
ott végeztem el az általános iskola nyolc osztályát, majd Budapestre költöztem.
Nyugdíjas korom – a több szabadidővel – egy kicsit visszavitt a szülőfalum tör-
ténelmi kutakodásaiba is… Emellett a perkátai kutakodások kapcsán rátalál-
tam a Pázmándon élő és Perkátáról származó Jerebicza Pejó felfedezésével,
egy, a Katholikus Néplap 1856. évi számaiban megjelent, „Gerő és boszuja”
című leírásra, amely a pázmándi Zsidókő történetét mondja el egy meglehető-
sen érdekes „beszélyben”. Az évfolyam összefűzött számaiból kimásoltam a
novellát, az egyszerűbb olvashatósága kedvéért, az alábbi oldalakról: 21.
szám: 170-174, 22. szám: 181-183, 23. szám: 189-191, 24. szám: 198-199,
25. szám: 206-208, 26. szám: 215-217, a beszély szerzője talán Daniss
Zsigmond lehet. Az általam kimásolt és konvertált írás – ha nem ismernék –
okozzon örömöt Önnek is, meg a pázmándiaknak is! 

Üdvözlettel: Nagy József, Budapest

Orisekné Farsang Erzsi festménye

Fotó: Klotz Miklós
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z Isten sokszor mér nekünk: és pedig néha mennyei kincstárá-
nak malasztjaiból, néha pedig büntető igazsága csapásaiból; de
azért az Istennek semminemű mértéke nincsen; hanem ha
nekünk az Isten jót akar tenni, kölcsön kéri tőlünk ama mérté-

ket, mellyel mi embertársainknak jót teszünk, és ha Isten nekünk ártani
akar, kölcsön kéri tőlünk ama mértéket, mellyel mi embertársainknak ártot-
tunk, s ki azt hiszi, hogy nincs igazam, kérdezze bár a Megváltót, ki vilá-
gosan igy tanít: „A millyen mértékkel ti mértek másnak, ollyan mértékkel
méretik vissza nektek is.” Ezen alapigazságot igen érzékeny példában
tanusitá néhány évekkel ezelőtt pázmándi Gerő Pál. Pázmánd Fejér-megye
legszebb helységeinek egyike; Kápolnás-Nyék-től éjszakra fekszik a kies
váli völgy közelében, éjszakról s nyugotról erdőfelhős hegyekkel, dél- s
keletről pedig hosszan futó róna legelőkkel koszorúzva; ezer hatszáz lako-
sa tiszta magyar, és buzgó katholikus; az Istent mindenek fölött szeretik,
a barátságot pedig nagyra becsülik; a pázmándi ember jó izű aranyszín

borát nem tudja meginni egyedül; szalonnáját és lágy kenyerét pedig ugy
becsüli legtöbbre, ha jóbarátjával megoszthatja; mindnyájan jó gazdák és
iparkodók; szegényt nem igen találhatni közöttük. A nép egészséges jó faj;
láthatni köztök sok becsületben megőszült, s időben igen előre haladott öre-
geket, több csinos vitézeknek termett fiatalokat, s legtöbb sugárdereku,
barna piros arczu, holló haju, bogárszemü kedves leányzókat. Pázmánd
hajdan a jezuita szent rend tulajdona volt; most is áll még a kastély, melly-
ben egykor a világcsodálta jámbor atyák laktak; a kor szelleme reá lehelte
örök vonásait e házra; kivül nem nagyszerű, de méltóságos; belől nem pom-
pás de megható, s az egyszerű fehér falak buzgalmat és tiszteletet látsza-
nak parancsolni a folyosókon gondatlanul őgyelgőnek; még most is megvan
a tető sarkán a rézbetűkből alakított, sugarakkal körzött Jézus neve, azon
módra, mint azt a dicső jezuiták, mindennemű épületjeiken, templomaikon,
oltáraikon s főajtaik fölött közönségesen láthatni; még most is megvan a
kastély előtt a höslelkü jezuita atyák által méltóságos alaku oszlopra helye-
zett szeplőtelenül fogantatott szent Szűz képe, mellyet évenkint a föltá-
madás ünnepének estéjén, az uraságnak bár nem katholikus, de buzgó, és
nemes  lelkű  tisztje Hornyánszky Lajos ur a katholikusok lelki örömére
számtalan égő lámpával szokott diszesiteni, mint azt akár e pillanatban,
az oda készített léczekről és lámpatartó drótokról is megláthatni. Még
most is megvan e kastélyban a dicső, a titkos vonzalmu kápolna, minden

szükségletekkel fényesen, az oltár pedig különösen ritka szépségü Mária-
képpel ékesítve; hajdan e kápolnában nevezetes jezuita atyák mutattak be
áldozatot az idők örök Urának, ki megfoghatlan bölcs végzéseinél fogva
mindeneket megváltoztat, mig ő megmarad örökké, s az ő esztendei soha el
nem múlnak; e kápolnában hajdan magasztas eszmék forrongtak az örök
vallás terjesztésére, nemes szivek gyultak annak kivitelére, s az oltár elébe
jó harczot harczoló szent bajnokok hullái tétettek ki végső beszentelésre;
most évenkint csak egyszer tartatik benn szent mise áldozat, azonkívül
gyakran az uradalom egyik tisztjének a derék Hajnal József tisztartó
urnak kedves és ártatlan gyermekei s leányai szokták benn reggeli imáikat
végezni, s talán azért tette nekem pár évek előtt a harangozó ezen észre-
vételt, hogy: „e díszes kápolnában szent mise-áldozat évenkint egyszer tar-
tatik, naponkint pedig csak a hajnalcsillagok imádkoznak benne.” — Ha
az ember Kápolnás-Nyék felöl Pázmándra menni akar, a mint a pázmán-
di szőllők közül kiér, megtekint balról, mintegy százötven lépésnyire az ut
mellett, egy iszonyú tekintető fekete sziklakövet, melly alakjára nézve a
budai szent Gellért sziklájához hasonlitván, az utast rá szakadással fenye-
geti, e szikla jelenleg zsidókőnek neveztetik; a jezuita atyák idejében e szik-
lakő nagyobb vala, hanem erőszak és gonoszság letörték az akkori bércz-
nek óriás homlokzatát, és ez a dolog igy történt:
Rózenfeld Eszternek, az akkori zsidó csapláros ritka szépségű leányának
bal kezén pokolvar támadott, mellyet senki meg nem gyógyíthatván, égető
kinainak enyhítéséül, s talán inkább fájdalmaitól üzetve a szegény leány a
helység határában ide s tova futkosott, mi végre az imint leirt sziklakőhez
érkezék, hol leülvén az ut mellett, fájó balkezét az ölébe fektette, és kese-
rüen jajgatott; történt pedig, hogy páter Hevenessy Gábor, a tiszteletre
méltó ősz és tudós jezuita, épen a szőllőkből hazafelé ballagott, s megta-
lálván a siránkozó leányt, megszolitá öt, s miután panaszait béketűrő

Gerő és boszuja
Beszély (I. rész)

Kvarcit sziklák a Zsidókő-hegyen
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figyelemmel meghallgatta volna, az őszinte részvét szánakozó hangján igy
szóla hozzá: „Édes leányom! nagy a te fájdalmad igen, és kinos a te szen-
vedésed; tudom én jól, mert látom; de tudod te is igen jól, hogy az Isten
füben és fában orvosságot rendelt, és parancsolá is, hogy az orvost tisztel-
jük a szükség végett; tehát még nem kísértetted meg fájdalmas kezedet
orvosoltatni? „De hogy is nem, de hogy is nem! — felelé Eszter siránkozón
hajtogatva fejét jobbra és balra, — nincs már a faluban egy öreg aszszony
is, ki nem kötözgette volna; Martonvásárból is elhozattuk kétszer az öreg
Bodónét, de híjába; Henrikónak, a lovasberényi orvosnak hat darab ara-
nyat adott az atyám, hogy gyógyítsa meg kezemet; egyszer itt is volt talán
negyed napja, de azóta felém sem jön, pedig már sokáig nem birhatom e fáj-
dalmat, el kell vesznem bele!” itt keblére hajtá fejét Eszter, és sokkal
inkább kezde vala sirni, mint azelőtt; kötetlen hajtömege csíkos bársony
kendője alól fekete felhőként hullott az ölébe, s könyei nagy cseppekben
folytak alá sima szálairól, mint nyári eső gyöngyei vékony szomorúfűz
ingó ágairól; az öreg Gábor atya megszáná a szegény Eszter állapotját;
leveté a földre aranygombos vastag nádbotját, lehajolt egy kevéssé, s
Eszternek bánattól megnehezült fejét fölemelve igy szóla hozzá: „Kedves
leányom, Eszter! a mint én látom, sokfelé kerestél immár gyógyért fájó
sebeidre; és mindenütt voltál, hol enyhülést reménylettél; de ott még sem
kopogtattál, a hol kellett volna; oh Eszter! tudok én egy orvost, értelmest
és igen jót; az nem kívánna tőled aranyat, de még egy fillért sem; hanem
csak ha egy jó szót adnál is neki, meggyógyítana téged az az orvos, kit
apáid mai napig üldöznek, s kit te magad is ok nélkül, és annyira gyűlölsz
— a Jézus Krisztus!” E szavakra Eszter egy pillanat alatt megszűnt a
sírástól; nagy fekete szemeit fölemelé Gábor atyára, valamit gondolni lát-
szék igen komolyan; végre megragadá jobbjával az öreg Gábornak bal
kezét, s igy szóla hozzá: „Kedves uraságom, nagyságos ur! nem gyűlölök én
senkit a világon, még ellenségeimet sem, még a főbíró urat sem, ki pedig
ártatlan anyámmal a minap ok nélkül méltatlanul bánt; tehát miért gyű-
lölném én Jézust, kit én nem is ismerek; sőt inkább érzem magamban a tit-
kos vágyat s erős elhatározást, hogy ha engem Jézus meggyógyitana, én
azonnal kereszténynyé lennék; azután pedig eladnám ékszereimet, s egy

keresztet állíttatnék e helyen, hol most ülök és szenvedek!” Mint hajdan
Balthazár király megtekintvén a falon iró láthatlan kéz csodálatos árnyé-
kát rendkívül meglepetek, ugy vala meglepve Gábor atya e zsidó hölgy
váratlan feleletére, mivel észrevette, hogy az Isten ujja kezd működni a
nem vélt esemény körül; és azért fölgyuladott az ösz atya keblében a meny-
nyei kegyelem bűvös ereje, s egy soha nem ismert kitörni vágyó érzelem
kezdé feszíteni minden idegeit: remegve nyomá önként emelkedő kezeit
Eszter gyász fejére, s magasztos indulat hatályos igéivel monda reája ez
áldást: „Rózenfeld Eszter, Izrael magzatja, s az elveszett Jeruzsálem
siránkozó leánya! szálljon le szivedbe az Isten Szent-lelke, és égi fénysu-
gár világosítsa meg az elmédet; higyj az ur Jézusban bátran és ingadatla-
nul, ki mutassa meg neked az ö dicsőségét; gyógyítsa meg sebedet, törülje le
könyedet, vigasztalja szivedet, erősítse hitedet; az Isten pedig hitednek
erejével szabadítson meg téged minden testi és lelki gonosztól, a mi urunk
Jézus Krisztus által! ámen.” E szókra Gábor atya lehajolt, s mig baljával
földre vetett nádbotját emelé föl, addig jobbjával keresztet vona Eszter
sima homlokán, és szó nélkül elindult. Bámulva nézett Eszter a távozó
után valamig csak láthatá; végre mintha titkos vonzó erőtől indíttatnék,
fölkele ültéből, és indula haza felé; s mikor már fele utján volna, akor vette
észre, hogy a pokolvarnak tüzkinja nem égeti többé, hogy keze fájdalma
megszünt, csak egy kevés viszketés, vagy inkább zsibbadás nehezíti karját;
mire pedig atyjának lakásához érkezek, a zsibbadás is megszünt, s ugy érzé
magát fájdalmai után, mint a szélvésztől öszvekinzott s halálra rémített
hajós a hirtelen beállott szélcsend után. Eszter kebelében lángra gyuladott
a hit világa; fájdalmai szüntét Gábor atya áldásának kezdé tulajdonítani;
eszébe jutott fogadása, melylyet tön, s e fogadást tettleg végre is hajtani
elhatározá másnap reggel, midőn látá, hogy kezének kék-vörös daganatja
is lelohadt; azért előre látta bár a súlyos üldöztetéseket, mellyek hitsorsai-
tól rá következendők valának, félve ugyan és egész testében remegve, de
lelkében a hitnek megelőző kegyei által erősítve közlé szülőivel hirtelen
meggyógyulásának okát, közlé a tegnapi eseményt, s kére szülőit, hogy
szent fogadását teljesíteni, s őt kereszténynyé lenni engedjék meg. — Lett
lárma és jajgatás a zsidó-tanyában! Eszter atyja Rózenfeld Salamon sza-

A jezsuita rendházból Lyka Döme építtetett kastélyt Pázmándon
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kálát tépte dühében; sirt és átkozódott; Jüfke az anya ütötte leányát; verte
a sebes kezet, mellyet a hit meggyógyított, s pökdöste megdicsőült arczát,
mellyre ugyan e pillanattól fogva örömmel tekintenek az égnek angyalai. A
szent harcz ekként megkezdődött; egy jó órai kinoztatás után Eszter egy
sarokba leült, s anyja csapásaitól sajogva fájó sebes kezét az ölébe nyugta-
tá; szemeiben ismét könyek égtek, de nem ám az emberi szenvedés gyarló
könyei; hanem első harmatgyöngyei a hitért sóvárgó sziv mennyországá-
nak. — Midőn Eszter illyen helyzetében gondolatokba merülten ülne, cso-

dálkozva vette észre, hogy a házban mély csend uralkodik, s hogy sem any-
jának sem atyjának legkisebb neszét is nem hallja; ki-lépe tehát félénken a
konyhába, s e pillanatban jött be a konyha ajtón Szendrei Miklósnak tiz
éves leánykája Katicza, ki kezecskéjében üveget tartott, és Esztertől ecze-
tet kért; kérdé pedg Eszter a leánykát: „Katiczára! nem láttad valahol ked-
ves atyámat ?” „De igen is! — felelt a kis Katicza — épen most volt
nálunk; apámat hívta fuvarba Paksra; de édes apám holnap még nem
mehet olly messze útra, hanem csak holnapután.” Nem kelle több szót hal-
lani Eszternek; e kevésből is megértette ő, hogy szülői Paksra akarják őt
távolítani a számos atyafiák közé, hogy szándékát meghiúsítsák; hagyá
tehát állania leánykát a konyhában ; maga pedig összeszedé gyorsan a szo-
bában aranygyürőit, függőit és egyéb ékszereit, s lesétálván a kertbe, a
kertalatti járatlan gyalog ösvényen elszökött a kastélyba.
Épen az udvarban találta Gábor atyát, ki sétálgatott a kastélynak árnyé-
kában; s miután mindeneket hiven elmondott volna, mik a tegnapi talál-
kozás óta történtek, megujitá szándékát kereszténynyé lenni, és azért
mind személyét, mind ügyét Gábor atyának hatalmas pártfogásába ajánlá.
Gábor megörült, hogy a hitnek elvetett igéje olly hamar megtermé gyümöl-
csét; remegő kezét Eszternek bal vállára nyugasztalá, és így szóla neki:
„Kedves leányom! te nem vagy többé Rózenfeld Salamon leánya, hanem az
Ur Jézusé, a Megváltóé, ki téged meggyógyított, ki a te üldöztetésedet
régen megjövendölé, mikor monda, hogy; tüzet jöttem küldeni a világra; és
fogva visznek titeket a törvényszékekre , s a sinagógákban megvernek tite-
ket; és elárulja a testvér testvérét halálra, és az atya gyermekét, és minde-
nekelőtt gyűlöletesek lesztek az én nevemért; de a ki mindvégiglen állha-
tatos marad, az üdvözül; azért jól tetted édes leányom, hogy elhagytad
atyád házát a hitnek miatta; sőt meg is mondom neked édes leányom előre,
hogy életed minden napjaiban kerüld azon házat, melyben Krisztus kine-
vettetik, megcsúfoltatik, s halálra ítéltetik; kerüld azon házat, hol az
evangéliumnak a világ törvénye elől, s a jó erkölcsnek a bűn elöl ki kell tér-
nie; ha nem akarnád is, rád ragad erkölcstelen házban a vétek foltja; pedig
mi öröm ollyan házba járni, hol szükség naponkint a gonosszal harczolni,
és még is meggyőzetni; vagy naponkint elesni, végül pedig őrökre elkár-
hozni! — Ezekután az öreg Gábor atya fölvezeté Esztert a kastélyba, és

helyezte öt egy szobába, melly most is létezik, s a föntebb leirt házi kápol-
nának fölötte vagyon, s kitanítván öt a keresztény hitnek igazságaiban,
három hét múlva Eszter a pázmándi templomban ünnepélyes szertartással
megkeresztelteték és Máriának nevezteték.
Lett zavar és izgalom a zsidó rokonok között, kik nemcsak az egész kör-
nyékből, hanem messzebb vidékekről is összesereglének, és részint pénzzel,
részint fortélyos álnoksággal mindent elkövettek hogy Esztert visszara-
bolhassák, de hasztalanul. Mikor Eszter ünnepélyes diszöltönyében a
templomba viteték, a zsidó férfiak, különösen pedig az öregebbek átkokat
mondottak, és bosszút esküdtek a keresztelendőre. E zsidó bosszú, és izga-
lom akkor érte el legmagasabb fokát, mikor Eszter fogadását teljesítendő,
kereszt-anyjának nemes derecskéi Vass Juliannának segélyével csakugyan
fölállittatá a kőkeresztet ama helyen, hol Gábor atyával fájdalmai között
először szólván, Jézussal megbarátkozék. E keresztnek fölállittatása a
nyilvános ut mellett nemcsak botrányosnak, hanem elviselhetlennek is lát-
szék a zsidó rokonságnak; a bosszúvágy elfojtott tüze lángra gyuladott
setét lelkökben, s a legfájlaltabb zsidóhölgy által alapított keresztet meg-
gyalázni s megsemmisíteni elhatározák; megegyezének ebben a legnagyobb
titokban mindnyájan, csak az volt még a kérdés: miképen történjék a
kereszt fölforgatása a nélkül, hogy az általánosan ismert körülményekben
a zsidóságra semmi legkisebb gyanú se háromoljék? Sokáig törték fejöket e
kérdésen, mig végre Lusztig-nak a szentpéteri rőfös zsidónak javaslatára
határozattá lön, hogy a kereszthez közel álló szikla lőpor által szét vet-
tessék, s a szikla óriás darabjai által a kereszt porrá töressék. Ezen eszme
pedig annál könnyebben kivihető vala, minthogy a roppant sziklának az

útra néző homlokzata, mintegy négy ölnyi szélességben természeti erőnél
fogva a többi sziklától el vala válva. E szikla repedés két lábnyi széles,
négy ölnyi hosszu, és két ölnyi mély vala; libapásztorok, és egyéb gyerme-
kek, kik tavaszi szép napokban a sziklatetön játszottak, sokszor aláeresz-
kedének a sziklarepedésbe, és beszélék, hogy annak aljában kisebb és
nagyobb üregek tátonganak, mint óriás kigyók. Május első és másodika éje-
lén rakták meg a zsidók az üregeket lőporral, s május harmadikán, úgymint
szentkereszt feltalálásának estvéjén kelle a fölvettetésnek megtörténnie, s
e merész elszánást igénylő mestermünek végrehajtását is Lusztig, a szent-
péteri zsidó vállalá magára. Az estve elérkezett; a lenyugvó nap vérszinbe
boritá az éjszakról sürüen toluló haragos felhőket, mellyek tábort ütének
az égen, s miután kilencz óra tájban az ujhold is elnyugovék, setétség lön.
A toronyban tizet üt az óra; Lusztig a sziklarepedés előtt áll, vállain
könnyű két öles lajtorja, kezében égő, de semmi világot nem hintő tolvaj-
lámpa, és nagy kötegbe szorított szurkos kanócz. Leereszté a létrát a mély-
ségbe, a vaklámpával pedig kelet felé fordulva kiterjeszté karjait, és imád-
kozék illyképen; „Isten! Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene; ki
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megrontád a hatalmadnak erejét Dávidnak a te szolgádnak keze által, és
a Filisztiek hadát Jonatásnak Saul fiának, és az ő fegyverhordozójának
kezébe adád; add a te hű szolgádnak Rózenfeld Salamonnak hűtelen leá-
nyát Esztert a mi kezünkbe, hogy megszégyenüljön őrültségében, bocsáss
rá rémülést, és erőtlenitsd meg az ő hitének vakmerőségét, hogy romlása
által megaláztassék; verd le őt a téged szeretők fegyverével, hogy dicséret-
tel tiszteljenek Téged mindnyájan, kik ismerik a Te nevedet, most és min-
dörökké! Amen.” E szavakra Lusztig aláereszkedék a sziklatorkolatba, és

fölnyitá a tolvajlámpát, hogy láthasson; de ime! azon pillanatban, melly-
ben Lusztig a szikla alá ereszkedék, a szőllő árkulatok zöld bokrai közül
egy alak lép elő, hosszú fehér köntösben, mint a hab, s a setét éj daczára is
derengeni látszik arczain valami tündéri fény, hasonló az elhaló esthajnal
lágy fényéhez; ki lehet ő? angyal-e az égből, vagy csalóka tünemény, és mit
akar!? apró de szapora lépésekkel siet a szikla repedés torkolatához; ez
alatt Lusztig meggyujtá a kanóczot, mellynek haragos füstfellege büdös
pokolgőzként hömpölyge fölfelé a tisztább levegőre; Lusztig bezárá a lám-
pát, s épen a lajtorja után akará kinyújtani kezét, hogy fölmászszék, a
mint az oda érkező tündérlény megragadja a lajtorját, egy pillanatban föl-
rántja azt, s bosszúálló angyal megcsattanó hangján kiáltja alá: „Máne,
Thekel, Fáres!!!” — és elszalad. Lusztig megrémülve összeroskadott, a
lámpa kiesett kezéből és elalvék; a kiáltónak hangjában megismeré Esztert,
Rózenfeld leányát, s az égi boszuállás rettenetes markában látva magát,
elfeledé eltiporni az égő kanóczot, melly kevés perczek alatt véget veten-

dett életének; esze csaknem kifordula sarkából, s a kapaszkodó szikla réte-
geket a setétben nem találván, teljes erejéből kiálta Eszter után:
„Rózenfeld Eszter; kedves drága húgom! Mózses és Illés lelkökre kérlek, e
veszedelemből szabadíts meg engem!” Eszter pedig nem tére viszsza és
Lusztig ismét magasabb hangon kiáltá: „Eszter! kedves angyalom, jegye-
sem! a jeruzsálemi templom szentséges romjaira, s az egekben elrejtett
frigyszekrényre kérlek, e veszedelemből szabadíts meg engem!” Eszter
pedig nem téré vissza; és Lusztig ismét teljes erejéből kiáltá: „Eszter! ked-
ves szabaditóm! győzedelmes Judithom! Dávid bánaténekére, s a makabe-
us hét testvérek szent kinaira kérlek, e rettenetes haláltól szabadíts meg
engem1” E pillanatban érinté a kanócz tüze a lőport; lobbanás, egy — és
a szikla irtózatos durranással pattant szét; az egész környék megrázkó-
dott, s a távol budai hegyek bömbölve viszhangozták az összetépett szik-
la itéletlármáját. Egész Pázmánd egy pillanat alatt talpon volt; öltözetlen
futottak ijedtökben az utczára, s remegve kérdezek egymástól: „Mi lehe-
tett ez!?” Mikor megvirradott, bámulva szemlélék a sziklát, mellynek füs-
tös darabjai roppant tömegekben feküdtek szétszórva a mezőn; sokkal
inkább csodálkoztak azonban, hogy a kereszt annyi töredék között sértet-
len maradott; mindenek fölött pedig bámulának, midőn a hátsó sziklaoldal
régi félüregében összeégett embernek csontmaradványait pillanták meg; a
történetet senki megfejteni nem tudá: csak Rózenfeld Mária juttatá
kezökbe a titok kulcsát, ki Móricztól, az ő kedves onoka-öcscsétől a leg-
nagyobb titoktartás igérete alatt a készületeket megtudá, s felöltözvén
ama hosszú hófehér ruhába, melly a keresztelés alkalmával reá adatott, a
setét estvén kiszökött a szőllők sarkához, és Lusztig zsidót, egykori leg-
hőbb imádóját, s atyjától neki szánt jegyesét a tüzes veremben megszoritá.
Mai napig zsidókőnek hivják a pázmándiak e bérczet, a nélkül! hogy ere-
detét tudnák: most is látszik a sziklán az erőszakos szakadás, és látsza-
nak a szétszórt roppant kődarabok; a kereszt pedig ámbár egypárszor már
az idő vasfogai által elpusztittaték, de azért jámbor emberek buzgósága
által most is áll ama helyen, hova legelőször Rózenfeld Mária szent foga-
dásából letéteték. — Ez Pázmándon a zsidókőnek rövid története; most
már lássuk az Istennek igazságos ujját Gerő boszujában. 

(folytatjuk)

Pázmánd jelképe, a három kereszt a 2014-es restaurálás után
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Miserend: július 10 óra
augusztus 11 óra

Július 24-én a 10 órakor Szent Anna, a Boldogságos
Szűz Édesanyjának ünnepéhez kapcsolódóan a betegek
szentségét vehetjük fel a szentmisében. 
Szent Annáról és férjéről Joachimról mi keresztények is
igen keveset tudunk. Az újszövetségi szent könyvek
semmit nem mondanak a Boldogságos Szűz Mária szüle-

iről. Egy 2. századi apokrif könyv szerint Mária édesany-
ját Annának, apját Joachimnak hívták, és a két név jelen-
tése figyelmet érdemel, mert Anna annyit tesz: kegye-
lemmel áldott, Joachim pedig: Isten megvigasztal. A
legenda elbeszélése szerint Szent Anna szüleit
Stolanusnak és Emerenciának hívták és Betlehemben
éltek. Anna a Názáretben élő Joachimnak lett a felesége,
s mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából szár-
maztak. Húsz éve éltek már együtt, de nem volt gyerme-
kük. A vagyonukat három részre osztották: egy részt
maguknak tartottak meg, a másik részt a templomnak és
a papoknak adták, a harmadik részt pedig szétosztották
a szegények között. Joakimnak és feleségének Annának
20 évig nem születhetett gyermeke. Joachhim gyermek-
telenségét bűnei büntetésének tulajdonították, mígnem
álmában megjelent Isten angyala, aki megígérte számára
egy gyermek születését és azt is elmondta, hogy e gyer-
meket Máriának kell hívni. Azt is elmondta, hogy a gyer-
mek már fogantatásától kedve telve lesz Szentlélekkel.
Anna az ígéret szerint megfogant és megszülte a kislányt,
akit Máriának neveztek el. Joachim ezután hamarosan
meghalt. Anna másodszor is férjhez ment, egy Kleofás
nevű férfihoz, kitől ismét lánya született, és azt is Máriának
nevezték. Kleofás halála után Anna harmadszor is férjhez
ment egy Salamon nevű férfihoz, akitől újra leánygyerme-
ket szült, és e harmadik lányt is Máriának nevezték el.
A legenda azt is tudja, hogy Anna még élt, amikor a
Szent Család Nagy Heródes halála után visszatért
Egyiptomból, és megláthatta a kicsi Jézust. Lelkét
angyalok vitték Ábrahám kebelére, s mikor az Úr Jézus
fölment a mennybe, őt is a mennyországba vitték.

Forrás: Diós István Szentek élete c. műve 

A betegek szentségét hivatalosan templomainkban feb-
ruárban szolgáltatják ki a Betegek világnapján. Nálunk
Pázmándon azonban már hagyománnyá vált, hogy
Szent Anna ünnepnapján vehetjük fel e szentséget. 
A betegek szentsége, amelyet sokan azonosítanak a
szent útravalóval és ezért elutasítják annak felvételét,
mondván az csak a haldoklóknak kell. A betegek kene-
te nem a halálra készíti fel az embert, hanem a beteg-
ségben az elhagyatottság, az erő elvesztésében kíván
Krisztus a beteg mellé állni és segítségére sietni. A
Krisztus utáni időben az első keresztények maguk vit-
tek olajat a templomba ahol a pap/püspök megszen-
telte, evvel az olajjal a betegek magukat naponta
többször is megkenték gyógyulást és erősítést várva,
Jézustól és rajta keresztül az Istentől is. A szentséget
valójában a középkorban kezdték el a haldoklók
szentségének nevezni, miután ebben a korban lett a
„bűn-bánat” (Gyónás) a keresztények sajátja. Mivel a
bűnbánat gyakran halálig tartó vezeklést kívánt, leg-
többször csak a halálos ágyon kérték a betegek.
Kialakult az a gyakorlat, hogy a bűnbánat szentségét
együtt szolgáltatták ki a betegek szentségével, így

vált e szentség utolsó kenetté. Jézus maga kéri:
„Gyógyítsatok betegeket!” (Mt 10,8), valamint Ő ígéri:
„Nevemben…betegekre teszik a kezüket és azok meg-
gyógyulnak” (Mk 16,17-18).
A betegek kenetének első leírása Szent Jakab apostol
levelében található: „Beteg valaki köztetek? Hívassa az
egyház papjait, azok imádkozzanak fölötte, és kenjék
meg őt olajjal az Úr nevében! A hitből fakadó imádság
megszabadítja a beteget, és az Úr megkönnyíti őt, ha
pedig bűnökben van, bocsánatot nyer.” (Jak 5,14-15)
A betegek kenetét kérhetik tehát mindazok, akik állan-
dó betegséggel küzdenek, akik kezelésre járnak, műtét-
re készülnek, és nemcsak idősek, hanem a fiatalok is,
akár a gyermeket hordozó anyák szülés előtt, vagy a
kisgyermekek, akik például mandulaműtétre készülnek.
Mert ez egy segítő szentség.

Halászné Kriszta
Hitoktató

Egyházi hírek
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Ahogyan az immár hagyomány,
az évzárón név szerint kiemelték
és megdicsérték a kitűnő ered-
ményt elért tanulókat. Első osz-
tályban kiválóan megfelelt Csapó
Zsóka és Dani Leila, a másodiko-
sok közül kitűnő lett Hibácska
Gellért, Takács Janka és Zámbó
Zsombor, harmadik osztályban
pedig Pintér Péter. A negyedike-
sek legjobbjai Czakó Balázs,
Lovistyek Kitti és Reichenbach
Flóra, az ötödikesek közül a kitű-
nők Hirják Mikolt, Nyári Kevin és
Szombathy Gergő. A hatodikosok
között nem volt kitűnő, de a
hetedikben igen, név szerint
Czakó Anna, Domak Balázs és
Gránitz Eszter, a végzős nyolca-
dikosok között pedig ketten, Eipl
Máté és Lőrincz Ádám. Az iskolá-
ban mindössze egy tanuló ismé-
tel évet.

A negyedik osztályos kisballagók,
valamint a végzős diákok közül a
legjobbak Perjés András igazgató
úrtól vehették át a jutalmukat.
Az első négy év során végzett
kiváló tanulmányi eredményéért
tantestületi dicséret kapott:

Czakó Balázs, Lovistyek Kitti, és
Reichenbach Flóra. Nyolc éven
keresztül tanúsított kiváló tanul-
mányi eredményéért tantestületi
dicséretben részesült Lőrincz
Ádám. Könyvjutalmat kapott
még Eipl Máté, a 8 év alatt folya-
matosan kiemelkedő tanulmányi
eredményéért.
Tanulóink körzeti, megyei és
országos versenyeken szép

számmal, és eredményesen kép-
viselték iskolánkat. Több mint 30
versenyen vettek részt pázmándi
diákok az idei tanévben. Ki -
emelkedő eredményeink:
A Bendegúz Tudásbajnokság
megyei fordulójában Noske Nóra
6. osztályos tanuló 7. helyezett
lett, felkészítő tanára Viniczainé
Csurgó Mariann.
Sziládi Eszter 5. osztályos tanuló
matematikából 9. helyen végzett.
Felkészítő tanára Varga Istvánné
A Nyelvész verseny megyei for-
dulóján Czakó Anna 7. osztályos
tanuló 8. és Gránitz Eszter szin-
tén 7. osztályos tanuló 9. helye-
zést ért el. Felkészítő tanáruk
Reichenbach Ottóné.
A Kenguru matematika verseny
megyei fordulójában Molnár
Petra 7. osztályos tanuló 3.
helyezett lett. Felkészítő tanára
Némethné Mákos Mária tanárnő.
A Tiéd a Szó-Tár angol nyelvi szó-
tárhasználati verseny három

Évzáró és ballagás az iskolában
Az idei tanévzáró ünnepség után 143 általános iskolás vehet-
te át éves munkájának értékeléseként bizonyítványát a
Kempelen Farkas Tagiskolában Pázmándon.

20, 30 és 40 éve a pedagógus pályán

Az önkormányzat az idei tanév végén is köszöntötte a községben
dolgozó pedagógusokat, és külön elismerésben részesültek a több
éve ezen a pályán levő tanárok: Horváth Zalán 20 évet, Varga
Istvánné 30 és Szanyó Valéria 40 évet töltöttek a gyerekek között.
További munkájukhoz kitartást és Vali néninek a nyugdíjas évekhez
jó egészséget kívánunk.

Az iskola dolgozói
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megyét felölelő regionális fordu-
lójában két csapatunk jeleske-
dett. Felső tagozatban: Czakó
Anna, Gránitz Eszter, Hegyi
Patrícia és Molnár Petra csapata
5. helyezést ért el, felkészítő
tanáruk Vető Katalin, alsó tago-
zatban Fehérvölgyi-Hegedűs
Angéla tanítványai: Bercsik
Róbert, Czakó Balázs, és
Farkasfalvi Szabolcs negyedik

osztályos tanulók csak időkü-
lönbséggel lemaradva 2. helyen
végeztek.
Az Országos Szépíró versenyen
Hibácska Zsófia 8. osztályos
tanulónk az előkelő 4. helyezést
érte el. Mivel végzős diákunk
évek óta eredményesen szerepelt
az országos versenyen, igazgató
úrtól könyvjutalmat vehetett át. 
Iskolánk legeredményesebb ver-
senyzője, aki a legtöbb szaktár-
gyi versenyen ért el jó ered-
ményt: Czakó Anna 7. osztályos
tanuló szintén könyvjutalomban
részesült.
A Diákolimpiai labdarúgás 3. kor-
csoportjában megyei 5. helyezett
lett csapatunk. Tagjai: Szom -
bathy Gergő, Vagyóczki Norbert,
Czikora Márk, Nyári Kevin, Kutai
Szabolcs, Zsigmond Levente,
Lőrincz Márton, Lőrincz Bertalan,
Radványi Gábor, Molnár Márk és
Lőrincz Tamás.
A Diákolimpia 4. korcsoportjában
megyei 4. helyezést ért el a
Czakó Péter, Csizmadia Botond,
Krausz Vilmos, Czikora Márk, Eipl
Máté, Domak Balázs és Matacz

Máté tanulókból álló csapat.
Mezei futás megyei döntőn 66
indulóból 9. helyezett lett Sárvári
Krisztina.
A Kézilabda Gyermekbajnokság
régiós versenyein 1., 2. és 3. he -
lyezést értünk el. A csapat tagjai:
Kutai Dorka, Pintér Noémi, Czakó
Bori, Besser Lara, Dömsödi Zsófi,
Kézdi Vanessza és Pálfi Petra.
Felkészítő tanáruk: Horváth Zalán.

Gratulálunk minden díjazottnak
és mindazoknak, akik a külön-
böző versenyeken mindent
megtettek azért, hogy iskolán
jól szerepeljen.

Farsang Attiláné

Köszönet

Szeretettel köszöntjük nyug-
díjba vonulása alkalmából
Szanyó Valéria tanítónőt, aki
40 évig tanította, nevelte a kis-
diákokat. Második osztályosai
műsorral, virágokkal búcsúz-
tak Vali nénitől, aki szeptem-
bertől kedves vendég lesz
iskolánkban. Köszönjük az
együtt töltött éveket, hogy
mindig számíthattunk Rád!
További jó egészséget, bol-
dog, nyugodt éveket kívánunk!
Ne feledd, hogy bár a dal véget
ért, a koncert folyik tovább.
Élvezd ki minden percét!

A Kempelen Farkas Általános
Iskola dolgozói

Élményekben gazdagon telt 
a napközis tábor
Évzáró után elkezdődött a táborozási szezon. Elsőként az iskola szer-
vezésében a napközis tábor nyújtott élménydús, tartalmas programot
a gyerekeknek. Első napon a táborozók gyalogtúrával Verebre kirán-
dultak, ahol a szomszéd iskola látta vendégül a pázmándi diákokat,
délután pedig kézműves és zenei foglalkozáson vehettek részt a gye-
rekek. Kedden Székesfehérvár volt az úti cél, ahol a Koronás Parkban
játszhattak, majd moziztak a táborozók, és persze fagyiztak is a nagy
melegben. A harmadik nap focilázban égett mindenki. Délelőtt sport-
versenyek voltak, a délutánt pedig a Tájházban töltötték a gyerekek,
ahol zászlót festettek. A csütörtöki napon mindenki megkapta az aján-
dékát, egy Napközis tábor emblémával ellátott baseball sapkát. Jó
szolgálatot tesz majd a nyári nagy melegekben. Ezen a napon is vol-
tak sportos programok, kézműveskedés, játék és egy kicsi számító-
gépezés. Ezen a héten egy nap sem telhetett el számháború nélkül.
Kicsik, nagyok együtt csatáztak. Jó volt látni a boldog, kipirult arcokat.
A hét csúcspontját az utolsó nap jelentette, hiszen hagyomány már,
hogy a zárónapot az agárdi fürdőben töltik a gyerekek. Reméljük min-
den táborozó jól érezte magát ezen a héten!
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Az utóbbiak napokon át pityeregtek,
míg gyermekük izgalma, félelme, pár
nap alatt elszállt, hiszen egy kitárul-
kozó, csodálatos világ részesei lettek
az óvodában, amelytől azután 2016.
május 28.-án elbúcsúztak. Egy
nagyon szép ballagási ünnepség
keretében búcsúzott el az óvodától
Bohács Róbert, Domonics Milán,

Dorogi Emese, Kemény Lilla,
Kenyeres Máté, Lukács Bence, Maráz
Levente, Molnár András, Mosberger
Bálint, Mucska Milán, Németh Bence,
Radics-Bózsing Aviva, Rozmaring
Virág, Ruthmayer Krisztián.
A gyermekeknek és szüleiknek sike-
res és boldog iskolás éveket kíván-
nak az óvó nénik.

Eleget jártam az oviba

Indulok most már a suliba.

Játék helyett könyveket cipelek

S az iskolapadba cerkát hegyezek.

Szemem a táblára szegezem,

Üzenőmet csillagokkal telítem.

Ballagtak 
a pillangók

„Egyszer régen édesanyám
megfogta a kezemet, kicsit
féltem, amikor az óvodába
vezetett.” És ennek már 
3 illetve 4 éve. Vajon, ki félt
jobban az óvodakezdéstől: 
a 3 éves kisgyermek vagy az
anyukája? 

Örömmel közöljük, hogy a tanév
végén óvodánk elnyerte a “Bizton -

ságos Óvoda” címet is, amelyről elis-
merő oklevelet és egy kihelyezhető
plakettet kaptunk, s ami jelzi, hogy
fontosnak tartjuk a gyermekek közle-
kedésbiztonságát, és teszünk is érte.
A tavasszal meghirdetett pályázaton
328 pályázóból végül 200 óvodát
jutalmaztak. A program során felké-
szített trénerek keresték fel az óvo-
dánkat, tartottak egy mintafoglalko-
zást a nagycsoportosoknak, bemutat-
va, hogy a közlekedés a gyermekek
számára érdekes és motiváló téma-
kör, és rengeteg játékos feladat áll
rendelkezésre az ismeretek átadására.
A további munkához a gyermekeknek
szóló “Ovi Jogsit” és abba ragasztható
matricákat kaptunk, ami a gyermekek
motiváltságát növelte.
A program második részére, a „jó gya-

korlatok” pályázatra 121 érvényes
pályázat érkezett, ebből 5 került díja-
zásra, és további 20 óvoda különdíj-
ban részesült. Nagy örömünkre ebből
az egyik a PÁZMÁNDI PITYPANG
ÓVODA lett. Fény visszaverős hátitás-
kát, karszalagot, biciklis kulacsot,
matricákat, színezőket kapott minden
kisgyermek. Június 29.-én Köz -
lekedésbiztonsági Napot szerveztek a
program munkatársai. Kresz ügyessé-
gi játékokat, kreszpályát, kreatív fog-
lalkozásokat varázsoltak az óvodánk
udvarára.
A „Biztonságos Óvoda” program az
Élet Úton program keretén belül indult
el. Az ÉLET ÚTON, a biztonságos köz-
lekedésre felkészítés programja,
amely az élethosszig tartó tanulást
tűzte ki célul, az életkori sajátossá-
goknak megfelelő nevelést és oktatást
kisgyermekkortól idős felnőttkorig. A
program immár öt éve zajlik, és kere-
tei között több mint ötven szervezet
működik együtt. Az együttműködés
célja, hogy Magyarországon a közúti
közlekedés során egyetlen 14 év 
alatti gyermek se veszítse életét.

Domak Tiborné óvodavezető

Biztonságos ovi a miénk!
Óvodánkban a hétköznapok során a gyermekek olyan elméleti és
gyakorlati ismereteket szerezhetnek, amelyek eredményeként
elsajátítják a biztonságos, kulturált és helyes gyalogos- kerékpá-
ros- és utas magatartást, s ez által felkészülnek a közlekedésben
való önálló részvételre. Az országban kevés óvoda büszkélkedhet
olyan kerékpárpályával, jelzőtáblákkal, mint a miénk!
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A hírek szerint a július 9-10-én
Esztergomban rendezett Női 7s Rögbi
Trophy Európa bajnokság utolsó fordu-
lójában a magyar lányok vasárnap bri-
liáns teljesítményt nyújtottak. A cso-
portkörből csoportharmadikként jutot-
tak tovább, s mivel először Svájcot (27-
12), majd az ötödik helyért Romániát

(0-17) verték meg magabiztosan, az
olimpiai rögbi sportág magyar törté-
nelmének legjobb nemzetközi eredmé-
nyét érték el és Európa élvonalába
kerültek, hiszen összesítésben a 6.
helyen zárták a sorozatot. 
– Hogyan kezdődött a rögbi pályafutá-
sod – kérdezem Zsuzsit, akit nem
könnyű elérni mostanában, hiszen
vagy érettségizik, vagy felvételizik,
vagy éppen a rögbi csapattal edz és
versenyekre utazik.
– 2009 őszén kezdtem rögbizni, 11 éve-

sen, a bátyám hatására mentem le
Agárdra a klubba, akkoriban ő ott ját-
szott. Nagyon megszerettem, s szeren-
csére sikerült jó eredményeket is elér-
nem, így idén már a felnőtt válogatott-
ba is bekerülhettem.
– Az átlagember keveset tud a rögbiről,
milyen sport ez igazából?
– Egyértelműen csapatjáték, ahol csak
akkor lehet jó eredményt elérni, ha
erős a csapatszellem. Nem nagyon van
helye az egyéni érvényesülésnek, bár
kétségtelen, hogy a „szereposztás”,
tehát az, hogy ki milyen posztra kerül,
tolongós ember lesz vagy éppen irányí-
tó, az egyéni képességek alapján dől el.
– Hogy hívják a klubot, ahol játszol és
mi a te feladatod?
– Center vagyok a csapatban, s a
Tárnok RC a klub, ahová tartozom, 
s amit nagyon szeretek.
– Válogatottság, érettségi, felvételi

vizsga… Hogy bírod, milyen egy átla-
gos napod?
– Nem mondom, hogy könnyű, de egy-
részt nagyon szeretem csinálni, más-
részt meg is szoktam. Télen persze
nehezebb volt, amikor 6-kor kellett
indulni az iskolába, azután vonattal
Érdre edzésre (közben tanulás a vona-
ton), volt, hogy este 9-10 között értem
haza, s még volt leckém… Ilyenkor
csak 5-6 óra jutott alvásra, így kialud-
ni magam csak hétvégeken sikerült és
persze otthon is csak szombat-vasár-

nap tudtam segíteni egy kicsit.
– A válogatottsággal utazások is 
járnak…
– Igen, voltam már francia tornán
Nancy-ben, az Európa bajnokság első
fordulója pedig, ahol a 7. helyet sike-
rült megszereznünk, Prágában volt.
– Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy
milyen anyagi terheket ró ez a családra?
– A válogatottban szerencsére nem
nekünk kell állni a költségeket, helyi
klub szinten van tagdíj, és útiköltség is
ha megyünk valahova, de ezt ügyesen
meg szoktuk szervezni, összedobjuk
például a benzinpénzt.
– És hogy sikerült a sport mellett az
érettségi, felvételi?
– Szerencsére jól, s a két nyelvvizsgát is
sikerült letennem angolból és olaszból.
– Ha felvesznek az egyetemre, akkor
mi leszel „ha nagy leszel”?
– Emelt szinten érettségiztem biológiá-
ból, s ezen a vonalon szeretnék tovább-
tanulni is. A kutató munka vonz, talán
biológus leszek, persze ez még nem
biztos, lehet, hogy menet közben más-
képp alakulnak a dolgok…
– És a nem létező szabad idődben mit
szeretsz csinálni?
– Szeretek sütni, kézműveskedni…
Igaziból, ha B tervről beszélünk, akkor
a sütemények, a cukrászat jöhet még
szóba…
– És a szerelem? Arra mikor juthat
idő..?
– Azért jut…☺ Persze az előny, hogy a
barátom is rögbizik…

Szabó Hédy

Rögbi és kutatómunka
Gránitz Zsuzsi alig múlt 18 éves, de már tagja a magyar női rögbi
válogatott csapatnak, amely a most véget ért Női 7s Rögbi Trophy
kontinensviadal második fordulójában 5. helyezést ért el. Idén
érettségizett, a Szent István Egyetemre felvételizett, s ha minden
jól megy, talán kutató biológus lesz.
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Az időjárás is „velünk volt” mert
nagyon szép napos időre ébred-
tünk. A 8. osztályosok szervezték
és irányították az akadályversenyt,
ahol különféle ügyességi feladato-
kat kellett teljesíteni az osztályok-
nak, amelyet pontoztak és ez alap-
ján tudtuk a nap végén kihirdetni
az eredményt.
Az akadályverseny mellett a gyer-
mekek ügyességi kerékpározást,
agyagozást, fonást is végezhettek
a tanárok irányításával, a
Lövészklub vezetője, Kovács
Sándor útmutatása mellett pedig
célba is lőhettek. Nagy sikert ara-
tott az idei évben is az arcfestés,
amelyet Radványi Anna, Köllőné
Sárvári Zsuzsanna és Radványiné
Edit vezettek még az esti suli-buli
ideje alatt is.
Ismét örültek a gyerekek a lovas

kocsikáztatásnak, amit Vagyóczki
Imre bácsinak köszönhettek.
Az események ideje alatt fogyott
szépen az üdítő, a rengeteg

finom palacsinta, amit a kedves
szülők készítettek, s amit külön
is köszönünk!
Ebédre a gyerekek kívánsága
szerint hot-dog volt, amit az óvo-
dai konyhás nénik készítettek el
nekünk, Nagyné Kovács Ildikó
vezetésével. Ebéd után persze jól
esett a nagy melegben a fagyi,
amit a polgármester asszonynak
valamint a képviselő testületnek
köszönünk.
No, és persze nem szabad elfelej-
teni azoknak a kedves szülőknek a
munkáját sem, akik egész délelőtt
csavarták a palacsintákat, készítet-

Jól sikerült az iskolai Gyermeknap
A Pázmándi Általános Iskola
Gyermekeiért Alapítvány és
az iskola szülői munkaközös-
sége május utolsó péntekjére
szervezte meg a már évek
óta szokásos Gyermek napot
az iskolás gyermekeknek. A
hagyományoktól eltérően
most a sporttelepen bonyolí-
tottuk le a játékos programo-
kat, mivel az iskola udvarán
folyik az építkezés.
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ték az üdítőt és még este is kitar-
tottak a zsíros kenyér készítésnél,
amit a művelődési házban, az este
nyolcig tartó suli-buliban fogyasz-
tottak el a gyerekek.
A délelőtti versenyek eredményét
délután két óra körül hirdettük ki,
a helyezettek mellett minden
osztály kapott ajándékot, amely-
hez az alapítványon és a szülői
munkaközösségen kívül a Mikó
ÁBC is hozzájárult.
Köszönjük az ideális helyszínt a
rendezvényhez Burián József
sportelnöknek, és a hangosítást
Lukács Józsefnek!

Úgy gondoljuk, sőt tapasztaltuk,
hogy a gyerekek, akikről ez a nap
szólt, nagyon jól érezték magu-
kat. Ismételten csak köszönetet
tudunk mondani mindenkinek –
kiemelve valamennyi pedagógust
és az iskola technikai személyze-
tét is –, akik segítettek, s csak
remélni merjük, hogy nem
maradt ki senki a felsorolásból,
de ha mégis, akkor attól elnézést
kérünk!

Domak András, az alapítvány
kuratóriumának elnöke
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A Pázmándi Nosztalgia Jármű Egyesület vezetője,
Kerkuska Csaba egyéves előkészítő munkájának
eredményeképpen idén a tűzoltószertár előtt gyü-
lekezett a látványnak is különleges csapat, hogy
indulásuk után bejárják Fejér megye több neveze-
tes pontját. Az átlag kort tekintve több mint negy-
ven éves autók és motorok hiba nélkül mentek
végig a kitűzött útvonalon. Volt itt Porsche 1984-
ből, kabrió Trabant 1982-ből, sok éves Honda és
BMW motorok. A „király” a veteránok között – ezt
elfogultság nélkül állíthatjuk - egy 70 éves Bentley
volt, amelynek a gazdája ugyancsak 70 éves az

Veteránok 
találkozója
Csaknem félszáz veterán korú jármű indult el
a több mint száz kilométeres körútra, hogy
immáron hetedszer teljesítsék az éves talál-
kozó programját.



Civilek 25

idén. Bizonyára nem születésekor kapta a jármű-
vét, de mindketten ragyogó formában érkeztek a
nagy találkozóra, ahol együtt voltak a többi „nagy
öreggel”. A teljesség igénye nélkül soroljuk a már-
kákat: Alfa Rómeó, Fiat 500, Skoda Felicia,
Moszkvics, MG. Az ország minden tájáról érkeztek
az old timer tulajdonosok. Volt aki Zala -
egerszegről, de Dinnyésről, Székesfehérvárról,
Albertirsáról is érkeztek, sőt olyan is, aki
Debrecenben kelt igen-igen korán ahhoz, hogy a
reggeli indulásra odaérjen a starthoz. A startnál
természetesen sorba kellett állni, és ez a sor

nagyon szép látványt nyújtott az úton szemből
érkezőknek.
A túra első állomása a dinnyési Várpark volt, ezután
a menet a székesfehérvári Bory Várhoz hajtott.
Ebédelni a szabadbattyáni Csíkvári Étteremben
lehetett, majd innen az út Tácra vezetett, a
Gorsiumhoz, végül pedig Velencén, az északi
strandnál gyülekeztek a befutók.

kép és szöveg. E.Várkonyi Péter (nem veteránkorú)
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A program igen változatos volt, rengeteg élmény, sok
hasznos ismeret és igazi nyári szórakozások várták a
gyerekeket. Igazi tűzoltókhoz méltóan volt zászlófel-
vonás, tűzoltó foglalkozások, filmvetítés, ügyességi

Rekord létszám volt a tűzoltó táborban
Július 4-én, 47 gyermek részvételével vette
kezdetét a nyolcadik alkalommal megrende-
zett tűzoltó napközis tábor. A két legkisebb
nagycsoportos ovis volt, a legnagyobbak
hatodikos általános iskolások. 
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játékok, palacsinta, kenyérlángos és még sok finom-
ság. Kedden Tihanyban és Balatonfüreden jártak, ahol
barlanglátogatáson vettek részt, megnézték a
Történelmi Panop tikumot és persze az ottani tűzoltó-
ságot is. Mondják, hogy tűz és víz az igazi ellentét, de
ezeknek a tűzoltó csemetéknek egyáltalán nem volt
ellenére, amikor szerdán egész nap pancsolni „kellett”
az agárdi fürdőben…
A csütörtök ismét kirándulással telt, a pázmándi tűzol-
tópalántákat kedvesen fogadták a Balatonfűzfői tűzoltó-
ságon, ahol számos élmény várt rájuk és sok közös
fénykép is készült. Innen a Herendi Mini manu faktúrába
mentek és a Herendi Múzeum gyűjteményét is megte-
kintették. A napra a koronát a fűzfői bobozás tette fel....

A pénteki napot a tűzoltó szertárban töltötték, polgári
védelmi előadások és játékok (labirintus, kirakók, szí-
nezők, tűzoltó autó készítése) várták a gyerekeket a
délelőtt folyamán. Délután a pázmándi tűzoltókról,
vonulásaikról képvetítések, tűzoltó „kocsikázás” szere-
pelt a programban. A táborzárás előtt értékelés, jutal-
mazás, palacsintázás, dinnyézés volt. 
A zászlólevonás után elénekelték a dalukat: „mikor a
tűzoltó regiment kivonul, a világ kivirul és a lány szíve
kigyúl”, majd a hét folyamán szerzett sok-sok élmény-
nyel a tarsolyukban hazaindultak a gyerekek…

Domakné Józsa Zsuzsanna
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Persze ahhoz, hogy jó filmet és
fényképeket tudjanak készíteni,
jó témák, programok is kellet-
tek, de ebben sem volt hiány
2016-ban sem. A hétfői ismerke-
dés, az alapok megbeszélése,
elsajátítása után kedden kirán-
dultak a gyerekek a Millenárisra,
megnézték a dinoszaurusz kiál-
lítást, ami persze – a szó szoros
értelmében is – óriási élmény
volt, képek százaihoz adott ihle-
tet. Szerdán videoklipet forgat-
tak a folklór tábor résztvevőivel,
a folklórosok szerepeltek, a
médiások forgattak, s valóban
csak ők, önállóan, felnőtt segít-
ség nélkül forgatták a filmet,
amit minden érdeklődő megnéz-
het a Pázmánd TV oldalán.

A videoklip forgatása egyben
egy mozgalomhoz való csatlako-
zást is jelent. Az oroksegunk.net
oldalon olvasható felhívás szel-
lemében a táborozók immár
részesei annak a küldetésnek,
ami az anyanyelvünk megőrzé-
sére irányul. A szervezők egy dal
segítségével szeretnék megszó-
lítani a világ különböző pontjain

élő magyarokat, s bevonni őket
egy, a magyar nyelv megőrzé-
sét, a magyarság megtartását
szorgalmazó mozgalomba.
Gyulai István Örökségünk című

szerzeményéhez Paks három
magyar ajkú testvérvárosában,
Kézdi vá sár helyen, Visken és
Galántán, háromszáz gyermek
részvételével már készült egy
klip. A terv az, hogy határoktól,
távolságtól függetlenül buzdít-
sák a magyarokat, énekeljék a
dalt, mindezt rögzítsék filmen,
és juttassák el a szervezőkhöz.

A beérkezett videókból áll össze
majd az új, közösségi klip,
amelyhez immár a pázmándi
gyerekeknek is köze lesz. 
A csütörtöki nap fotózással, retu-
sálással telt a táborban, így pén-
tekre összeállt a fotókiállítás a
gyerekek táborban készített
képeiből, és az egész heti munka
megkoronázásaként a filmet is

bemutatták a szülőknek.
Az ugyancsak július 4-8-áig zaj-
lott folklór tábort idén második
alkalommal rendezték meg,
amire Pázmándon kívül Verebről
és Kápolnásnyékről is jelentkez-
tek gyerekek. A részvevők déle-
lőttönként Somogy és Moldva
táncaival, dalaival ismerkedtek
meg Kalászné Fuják Zsuzsanna
vezetésével, délután pedig kéz-
műveskedtek.
A hét folyamán a média táboro-
sokkal osztoztak a művelődési
házon, így könnyen összeállt az
említett közös produkció. A kis
táncosok a táborzáró gálán azt is
bemutatták a szülőknek, roko-
noknak, barátoknak, hogy mi
mindent tanultak a héten: táncol-
tak ugróst, csárdást, hoinát, bul-
gárjászkát, hogy csak a kedven-
ceket említsük. A talpalávalót a
Téka Együttes két tagja, Lányi
György és Kalász Máté húzta.

Média tábor és folklór tábor – kéz a kézben
Évek óta van már nyaranta média tábor Pázmándon, és idén
sem volt ez másként, ismét ismerkedhettek a gyerekek a
korszerű médiatechnikákkal, barátságot köthettek a kame-
rával és a fényképezéssel. 

Fotók: Média tábor
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Sajnálatos tényként tudok beszámol-
ni róla, hogy Pázmándon is találkoz-
tam az amerikai lepkekabóca
(Metcalfa pruinosa) nevű károsító-
val. Ez a jövevény eddig még nem
károsított kertjeinkben, nem tette
tönkre a közterületi növényeinket.
Azért kell mindenképpen szólni róla,
mert hasonlóan veszélyes, mint a
selyemfényű puszpángmoly, amely
két év alatt gyakorlatilag tönkre
tette a temetőben és a magán ingat-
lanok nagy részén az összes buxus
növényt, és csak azért szorult visz-
sza, mert elfogyott a tápnövénye. A
lepkekabócának viszont több, mint
száz tápnövénye ismert, ezért biz-
tos nem fog éhen halni. A temetőben
a bálványfa (Pázmándon ecetfának is
nevezik) hajtásain láttam nagyobb
kolóniát, de látható a sírokon lévő
virágokon és a juharfákon is. A
növények fiatal hajtásain 4-5 cm
hosszú fehér viaszos bevonat látha-
tó, amelyen több fehér színű viasz-
szal bevont, gyors mozgású lárva
látható. A lárvák szabad szemmel is
jól láthatók, nagyságuk eléri a 4-5
mm-t is. A károsító az utolsó lárva
stádiumban van, napok múlva kiala-
kul a szárnyas kifejlett példány, ami
már nem helyhez kötött, és nagy
távolságokra repül vagy viszi el a
légáramlat. A védekezéseket még
most, amikor lárva alakban van
jelen, lehet hatékonyan elvégezni. A
repülő alakok ellen már reménytelen
a permetezés. Az amerikai lepkeka-
bócát, mint a kertészeti növények új
kártevőjét, először Budapesten,
2004-ben figyelték meg. Amerikából
hurcolták be és így terjedt el rövid
idő alatt. Míg Amerikában jelentékte-
len károsító, Európa minden országa
úgy írja le, hogy nagy kárt okoz ott,
ahol elerjedt. Az amerikai lepkeka-
bóca a leveleket, a hajtásokat, a
lágyszárú növények szárát szívogat-
ja. A felvett tápanyagot csak részben
hasznosítja és mézharmatot ürít a

levelekre, amelyen gyakran megte-
lepszik a korompenész. A károsítás
június első felétől tapasztalható.
Szívogatásával tönkreteszi a gazda-
növényt, a szívogatás következté-
ben kiválasztott mézharmat és a
kártevő ürüléke erőteljesen szennye-
zi a környezetet. Több mint 100 táp-
növénye van. Leggyakrabban károsí-
tott növényfajok az ostorfa, a juhar,
a kőris, a hárs, a platán, a vadgesz-

tenye, a borostyán. Megtalálható
még a szilva, az alma, a szeder, a
cseresznyefákon, a szőlőn, a citrus-
féléken, de még az akácon, a dión, a
szilfán, a galagonyán, a somon, a
kecskefűzön illetve az azáleán, de
még a labdarózsa és a magnólia
növényeken is. De ezzel még nincs
vége, az összes egynyári virágon
megtelepszik, és egész nyáron szí-
vogatja. A konyhakerti növények
szinte kivétel nélkül gazdanövényei
(paprika, paradicsom, csemegekuko-
rica, uborka). Igaz, ezeken nem tud
áttelni, mivel ősszel elszáradnak, de
nyáron előszeretettel szívogat rajtuk
és ragacsos váladékával élvezhetet-
lenné teszi a növény hasznos részét.
A gyomnövényeket sem kíméli, a

magas aranyvessző, a nagy csalán, a
fekete üröm, a gilisztaűző varádics,
a mezei sóska, a fehér mécsvirág, a
parlagfű, a fehér libatop, a mezei
katáng, a fekete nadálytő szintén
gazdanövénye.
Védekezési lehetőségként felmerül-
nek mechanikai módszerek, mint a
fás szárúak kérgének tisztítása, a
telelés megakadályozása végett,

ezen kívül az olajos készítményekkel
történő, tél végi lemosó permetezés
is gyérítheti az áttelelő tojásokat. A
már kifejlett állat ellen a Decis 2,5
EC, a felszívódóak közül pedig az
Actara 25 WG, Mospilan 20 SP, Spilán
20 SP, növényvédő szer alkalmazha-
tó. A permetlébe minden esetben
keverjünk nedvesítőszert, amely biz-
tosítja a permetlé tapadását a via-
szos felületen, fellazítja a károsítón
levő viaszréteget is, s így a permete-
zés hatásosabb. 
A házi kerti növényvédelmi technoló-
gia nem teszi lehetővé a 8-12m
magas fák permetezését, ezért a
védekezési lehetőség korlátozott.

Domak Béla

Megjelent a lepkekabóca
Minden helyi kerttulajdonost érint az a kellemetlen felfedezés, ame-
lyet Domak Béla – aki már máskor is adott hasznos növényvédelmi
tanácsokat olvasóinknak – tett a pázmándi temetőben. 
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A túl sok tűz
A hagyományos nézetek szerint
forró időjárásban a szervezet tűz
eleme kibillen. Ennek legnyilván-
valóbb tünetei: leégés, hőhullám-
ok, kimerültség, aknés bőr, has-
menés. Mentálisan pedig düh, fél-
tékenység, türelmetlenség. Nem
mondunk újat, ha azt mondjuk:
érdemes tudatosan ellensúlyozni
a kánikula kedvezőtlen hatásait –
hogy élvezhessük a nyár áldásait.
Biztosan mindenkinek vannak
már bevált praktikái, de az aláb-
biakkal tovább bővíthetjük kellék-
tárunkat a forróság ellen.

Negyed óra séta reggel
Gyakran megfeledkezünk arról,
hogy napfényre a kánikulában is
szükségünk van. Legjobb ezt
napkeltekor, vagy még a reggeli
hűs órákban begyűjteni. Az Ájur-
véda szerint a reggeli napfürdő-
zés növeli a sadhaka pittát – azt
az energiát, amely a jókedvünket
biztosítja, hasonlóan a szeroto-
nin és melatonin hormonhoz.

Folyadék- és sópótlás
A kiszáradást megelőzendő
gyakran igyunk egy-egy pohár
vizet, ételeink pedig lehetnek
sósabbak, hogy ezzel pótoljuk az
izzadással járó veszteséget.
Sportolás után 20-30 percet vár-
junk a zuhanyzással, hogy az
izzadtságból a hasznos anyagok
bőrön át visszaszívódhassanak.

Frissítő italok
A klasszikus limonádét kiegészít-
hetjük egy csipet sóval. 1 pohár
vízhez: 1 teáskanál citromlé, 1
teáskanál cukor, 1 csipet só. Az
uborkalé citromlével és egy
kevés mézzel kitűnő hűtő hatású
ital. Melegben (is) kerülnünk kel-
lene az erős koffeines italokat

(kávé, kóla), ha nem tudunk az
élénkítő hatásról lemondani, lan-
gyos citromos teával vagy tejes-
kávéval, vagy tejes teával próbál-
kozzunk inkább, hiszen a citrom
és a tej is hűtő hatású.

Hűsítő ételek
Kitűnő hűsítő ételekkel lát el ben-
nünket a kert: petrezselyem,
levélzöldségek, uborka, spárga,
brokkoli, sárgadinnye, görög-
dinnye, körte. Jó hűsítő hatású a
kókusz és a citrom. Tejtermékek
közül a joghurtot, tejet, tisztított
vajat részesítsük előnyben az
érett sajtokkal szemben.
Természetesen figyelve arra,
hogy a nagy melegben a hűtési
láncot a saját háztartásunkban is
tartsuk fönt, ne csak a boltoktól
és termelőktől kívánjuk meg ezt.
Kerüljük a túlzottan csípős étele-
ket (erős paprika), hiszen ezek
melegítenek. Aki a csípős ízről
nem szívesen mond le, próbálja
ki a gyömbért, amely szelídebb,
kiegyensúlyozó hatású. A vörös
bor, vörös húsok, tömény alko-

holos italok melegítő hatásúak,
ezért hőségben kerüljük ezeket.

Hűsítő illat
Az aromaterápia a szantálfát
ajánlja hűtésre felnőttek számá-
ra. Az illóolajakat csak hígítva

használjuk, kis mennyiségben
(pl. olajban feloldva). Egy-két
csepp szantálfa olaj elegendő
egy egész doboz tusfürdőhöz
vagy testápoló olajhoz.
Használat előtt tanácsos allergia
próbát végezni.

Hűtő hatású csatorna
Melegben könnyebb elaludni a
jobb oldalunkon. Így a bal orrjá-
raton kilépő ida energiacsatorna
aktivizálódik, amely a hűtő hatá-
sú Holdnak felel meg az indiai
Ájurvéda szerint.

Meleg ételek, frissen tartás
Nyáron sokan hajlamosak a főtt
ételt hidegen megenni, pedig a
hőségben a szokottnál gyorsab-
ban szaporodnak a kórokozók. A
főtt ételt, ha eltesszük másnapra,
tálalás előtt tegyük ki biztonsá-
gos hőkezelésnek. Erre csak
akkor nincs szükség, ha az étel
hőmérséklete nem csökkent 63
fok alá a fogyasztást megelőző-
en. (A biztonságos hőkezelés
legalább 2 percen át tartó 72

A nyár árnyoldala
Talán a legtöbb ember a nyarat említené kedvenc évszakának,
ám a szélsőséges kánikulában mégsem érezzük magunkat kel-
lemesen. Van néhány bevált módszer, hogy megelőzzük a nyár
mellékhatásait, amelyeket a nagy forróság okoz.
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fokos maghőmérsékletet, vagy
az étel minden pontján legalább
75 fokot biztosít.) A hűtésnek 5
fok alattinak kell lennie. Jó szol-
gálatot tesz a jégakku, ha az ételt
gyorsan szeretnénk a hűtőszek-
rénybe tenni. Érdemes a tárolásra
szánt ételt 90 percen belül 10 fok
alá hűteni. Érdemes a főtt étele-
ket 48 órán belül elfogyasztani.
Eltekintve a higiéniai érvektől, az
Ájurvéda szerint az állott ételek-
ben kevesebb a tápláló energia,
mint a frissen főttekben.

Kisebb étkezések
Melegben sokan hajlamosak a
nap közbeni étkezéseket, a
hőség miatt, késő estére halasz-
tani. Érdemes arra figyelni, hogy
csak addig együnk, amíg a nap
fent van, illetve kisebb étkezése-
ket iktassunk be napközben
akkor is, ha meleg van. A nap-
nyugta után elfogyasztott étel
nem hasznosul igazán, és akadá-
lyozza az éjszakai pihenést.
Nyári hőségben a kalóriák nagy
részét délelőtt 11 óra előtt kelle-
ne elfogyasztani (korai reggeli,
11 óra körül ebéd), és este, a
hőség csökkenésekor kellene
könnyű vacsorát magunkhoz
venni. Természetesen az étkezé-

sek pontos ideje az egyéni alkat-
tól is függ, érdemes egy-egy
napot a tudatos tapasztalásra
szánni.

Túlhűtés
Csak valódi szükségletünk mér-
tékéig érdemes hűteni magun-
kat. Sajnos a tömegközlekedési
eszközökön, munkahelyeken
tipikus a túl hidegre állított klí-
maberendezés. Nem ritka, hogy
a 35-38 fokos külső hőmérséklet-
ből 20 fok körüli klimatizált hely-
ségbe kényszerülünk belépni.
Holott az egészségügyi és a mun-

kavédelmi előírások szerint a
külső és belső hőmérséklet
közötti különbség nem lehetne
több 10 foknál, de egyes szakér-
tők csupán 6-8 fok különbséget
ajánlanak. A mérsékelt hűtéssel,
vagy a hűtés elhagyásával elke-
rülhetjük a keringési rendszerre
és a megfázásra irányuló kocká-
zatot, az ízületek begyulladását.
A klímaberendezések használata-
kor különösen óvatosan járjunk
el gyerekek és idős személyek
esetében.

SZNI
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Pázmándi
h í r v i v ô

Anyakönyvi hírek

Esküvő, esküvő, esküvő – június-júliusban szinte minden hétvégére
jutott, volt, hogy nem is egy házasságkötés. Hiába, a nyár az igazi
esküvői szezon, Pázmánd pedig egyre népszerűbb helyszín azok
számára, akik szép természeti környezetben, egyedi módon, igazán
személyre szabott, meghitt körülmények között akarják kimondani
az életüket meghatározó igent. Június 4-én Bende Dénes Balázs
kötötte össze életét párjával, Molnár Eszterrel, 10-én Wágner
Zoltán vette nőül Szabó Adriennét, 17-én Lőrincz Imre, és immár
asszonynevén Lőrincz-Nagy Anna esküdtek egymásnak hűséget,
25-én pedig két pár is házasságra lépett: Bodnár Dániel Olivér
Mészárics Mártával, Richter Gábor pedig Richter Renátával.
A július is mozgalmasan indult, s még nincs is vége… Július 2-án
Nagy Zoltán Gábor és Nagyné Stróbl Anna Diána kötöttek
házasságot, 9-én pedig Kovács Dezső járult az anyakönyvvezető
elé menyasszonyával, aki az esküvő után a Kovács Fodor Dóra
nevet viseli. Lapunk megjelenésével egy időben köt házasságot
Berkes Attila és Reichenbach Edit, akik az előrejelzések szerint
gyönyörű verőfényes nyáridőben mondhatják majd ki a boldogító
igent. Mindnyájuknak szívből kívánunk hosszú, boldog házasságot,
megértésben, szerelemben.
Kisbaba júniusban nem született, de mivel összevont számunk két
hónap történéseit dolgozza fel, így gyermekáldásról is beszámolha-
tunk. Július 12-én érkezett Varga Boglárka, édesanyja Bernáth Éva,
15-én pedig megszületett Sárvári Zsóka, akinek édesanyja
Sárváriné Hargitay Anna. Mindkét pici lánynak és családjaiknak sok-
sok boldogságot és jó egészséget kívánunk az egész település
közössége nevében.

Meghívó
2016. augusztus 19-én pénteken, 

18.00 órára a Hét Forrás 
Művelődési Házba

BÁN TIBOR festőművész önálló kiállításának 

megnyitójára

A kiállítást megnyitja: 
Zsírosné Pallaga Mária, Hernád Nagyközség polgármestere 

Közreműködnek: 
Zsíros Réka fuvolaművész és Farkas-Barabás Szabolcs gitárművész

A vendégeket köszönti: 
dr.Virányiné dr.Reichenbach Mónika polgármester

A kiállítás megtekinthető: 2016. aug. 20-22. 9-18 óráig, 
aug. 23-tól szept. 2-áig (hétköznap) 15 és 19 óra között.

Hét Forrás Művelődési Ház, Pázmánd / Fő u.66./
Sztana Károly (70) 210 6411 • P.A.G.

Augusztus 20-ai
program előzetes

Az ünnepi hétvégén ismét gazdag
programmal ünnepelhetjük Szent
István és az új kenyér ünnepét. A 20-ai
ünnepi szentmise után kerül majd sor
hagyományosan a kitüntető címek

átadására, ezt követően pedig az
ünnepi fogadásra. Egész napos prog-
ram lesz a Lovas nap az Arnold réten,
ahol este 9-kor ünnepi tűzijátékban is
gyönyörködhetnek majd a résztvevők.
A tervek szerint 21-én vasárnap, öko-
menikus szertartás keretében szentelik
újra a helyreállított Krisztus keresztet a
Zsidókő-hegy tetején, délután 15 órától
pedig kenyér ünnepre várnak szeretet-
tel mindenkit a Tájház udvarára, ahol
az ünnepi kenyér mellett finom kemen-
cés lángost is süthetünk majd.


