
Legendája szerint „Vendel mindig a
legjobb legelőt kereste a juhoknak,
és fáradságot nem kímélve járta
nyájával a dombokat, szíve pedig
szüntelenül remetecellája után
vágyott. Ez a vágya oly kedves volt
Isten előtt, hogy angyalok jöttek, és
nyájával együtt fölemelték és elvit-
ték a cellájához.” 

A Szőlőhegyen álló 300 éves Szent
Vendel szobor mellett az ember érzi
az angyalok jelenlétét. Áldott nyuga-
lom, fehér virágszőnyeg, végtelenbe
vesző táj veszi körül az odalátoga-
tót. Nap lementekor pedig elolvad
körülöttünk a világ, eltörpülnek a
gondok és a problémák, a leszálló
estében szétterjed a békesség.
Vendel vigyáz ránk. 
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Királyság Pázmándon

A lenti fénykép több évtizede készült, és ünneplőbe öltözött, mosolygós
kisgyerekeket ábrázol, akik valamilyen alkalomból vidám jelenetet játsza-
nak a társaiknak. Lapunk mostani számának fejlécében mai gyerekeket lát-
hatunk, akik szintén vidáman, összekapaszkodva ünnepelnek abból az alka-
lomból, hogy új tornacsarnokot kapnak. A két kép között van vagy negy-
ven-ötven év, ami alatt a világ hatalmasat változott. Egyvalami maradt 
ugyanaz: a helyszín, Pázmánd. A régi kép tanúsága szerint Pázmándon gye-
reknek lenni akkoriban se lehetett rossz, ma meg egyenesen királyság,
hiszen itt szinte minden a gyerekekért történik. A vakációban is, amikor vár-
ják őket a táborok itthon és Zánkán egyaránt, hiszen minden pázmándi gye-
rek, aki jelentkezett, idén is mehet Erzsébet táborba is.
S mindezek tetejébe itt volt még a Gyermeknap, amit vidám programok-
kal, finomságok hadával ünnepeltek, volt bohóc és játék az igazi tűzoltó-
autóval, akadály- és ügyességi versenyek, fagylalt és palacsinta, arcfestés
és disco, s még sorolhatnánk. A Gyermeknapot Magyarországon 1950 óta
ünneplik, előtte, a harmincas-negyvenes években a gyermekek ünnepe
még egy egész hétig tartott. Pázmánd mindezen túltesz, nálunk egész
évben minden nap a gyerekeké…

Szent Vendel
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– Közöltük már a készülő sport-
csarnok látványtervét, megírtuk,
hogy 1600 négyzetméter lesz az
alapterülete, de biztosan tudunk
még újabb részleteket elárulni
arról, milyen is lesz valójában ez
a létesítmény?
– A küzdőtér, vagyis a sportcsar-
nok nagyterme – amellett, hogy

egy szabvány méretű kézilabda-
pálya elfér majd benne –, úgy
készül el, hogy három részre,
három kisebb tornateremre lesz
majd osztható, s például a három
óvodás csoport egyszerre tud
majd testnevelés foglalkozást
tartani. A sportcsarnokban 3x2
öltözőblokkot alakítanak majd ki
és persze egyéb kiszolgáló helyi-
ségeket, szertárat. Ha tömegren-
dezvényben gondolkodunk – akár
egy jótékonysági bálban – akkor
a mostani egy-kétszáz fő több-

szörösét le tudjuk ültetni úgy,
hogy még bőven maradjon hely
táncolni is… A létesítményt a leg-
modernebb sporttechnikával sze-
relik fel, s a terveink között az is
szerepel, hogy a felnőttek számá-
ra is létrehozzunk egy gépekkel
felszerelt konditermet, mert erre
is lenne igény.

– Ha a testnevelés foglalkozások
és a különböző rendezvények
átköltöznek a sportcsarnokba,
akkor mi a terv a művelődési ház
nagytermével kapcsolatban?
– A nagyterem végre az igazi
funkcióját töltheti majd be, persze
ehhez is felújítás kell. Erre is van
egy beadott pályázatunk, amely-
nek keretében 20 millió forintra
pályázunk azért, hogy a nagyte-
remből igazi színházterem, okta-
tó- és konferenciaközpont legyen.
S még egy új funkciót is szánunk

ennek a teremnek. Ugyanennek a
pályázatnak a részeként 10 millió-
ból szeretnénk felújítani a plébáni-
át is, s ezzel párhuzamosan a
nagyteremnek zarándok központ
szerepet is szánunk. Azt már most
tudjuk, hogy a pályázaton elnyer-
hető pénz mindenre, amit meg
szeretnénk valósítani, nem lesz
elég, de számítunk arra, hogy a
falu lakossága segít, úgy kétkezi
munkával, mint az itt élő meste-
rek a szakértelmükkel. Nagy -
szabású terveink vannak, hiszen a
„Jezsuita tanösvény” pályázat
keretében szeretnénk befejezni a
kálváriát, létrehozni egy erdei
ökoturisztikai központot, tanös-
vényt és túraútvonalakat szeret-
nénk kialakítani pihenőkkel, par-
kolókkal. Heteken belül várható
ennek a pályázatnak az ered-
ményhirdetése.
– Kerékpárút kialakítására is van
benyújtott pályázatunk, ugye?
– Igen, azt Kápolnásnyékkel közö-
sen, konzorciumi formában nyúj-
tottuk be, s ennek már el is kezdő-
dött a közbeszerzési folyamata. A
megyei önkormányzat irányítja a
fejlesztést, ami a megyei tervek
szerint valósul majd meg. Ha ez az
út elkészül, abból igazán messzire
mutató előnyei származhatnak
településünknek. Már az is óriási
érték lesz, hogy a velencei vasútál-
lomás kerékpárral nagyjából
negyed óra alatt elérhetővé válik,
de ez csak egy előny. A kerékpár-
úthoz kapcsolódóan pihenőket is
szeretnénk építeni, egyet a
Fehérkereszthez, egyet pedig a
sportcsarnokhoz. Ezzel a sport-

Megtörtént a sportcsarnok alapkőletétele, elindult a kerék-
párút-pályázat közbeszerzési eljárása, s ugyancsak pályázat
keretében újulhat meg a művelődési ház nagyterme, de a
Pázmándi Római Katolikus Plébánia is. Ha minden remé-
nyünk teljesül, és valamennyi pályázat nyer, sok százmillió
forintból épülhet-szépülhet Pázmánd. A fejlesztési beruházá-
sok mind-mind azt a célt szolgálják, hogy településünk –
amellett, hogy a korszerű létesítmények javítják majd az itt
lakók életminőségét – egyre kedveltebb turisztikai célponttá
is váljon a régióban, ezzel is szolgálva a község gazdasági
fejlődését. dr. Reichenbach Mónika polgármesterasszonnyal
beszélgettünk.

Pol gár mes teri interjú

Fotó: E. Várkonyi Péter
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csarnok a maga kiszolgáló infra -
stuktúrájával egyben nemzetközi-
és országos kerékpárversenyek
központi bázisává is tud válni.
– Ha jól értem, akkor a pályázatok
ily módon egymásra épülve, egysé-
get alkotva mind azt a célt szolgál-
ják, hogy Pázmánd egyre vonzóbb
ökoturisztikai célponttá váljon.
– Igen, s a turizmus fejlesztése egy-
ben számos gazdasági fejlődési
lehetőséget jelent a lakosságunk
számára. Minden kis lépés számít,
s visszaigazolja, hogy ez a helyes
irány. Nézzük például a Szerelem -
völgyet a Bálint Boráriummal.
Három éve létezik a Szerelemvölgy
a mostani formájában, s az a
tapasztalat, hogy egyre nő az
érdeklődés iránta a házasulandó
párok részéről, az ország szinte

minden pontjáról. Az idei nyárra
már 20 esküvőt regisztráltak az
önkormányzatnál, szinte nincs is
már szabad hétvége, sőt olyan is
van, amikor három esküvő is lesz
egy adott napon. A hely varázsa,
az egyedi ceremónia, a személyre
szabott szertartás, a szeretet
nyelv teszt, a személyes beszélge-
tés a fiatal párral mind-mind olyan
plusz szolgáltatás, ami vonzóvá
teszi Pázmándot, mert itt nem
futószalagon mennek a házasság-
kötések. Számomra személyesen is
fontos, hogy amikor összeadom a
fiatalokat, akkor a kapcsolatuk
legfontosabb pillanatait idézzem
fel az esküvői szertartáson, hozzá-
juk szóljak, s valóban meghitt pil-
lanatokat szerezzek számukra,
életre szóló emlékeket, amihez ez

a festői táj felejthetetlen keretet
biztosít.
– A falu szimbóluma, sokak szerint
a legszebb helye a Három Kereszt,
ami most sajnos csonka…
– Már nem sokáig. Sikerült peres
úton elérnünk, hogy a biztosító kár-
térítést fizessen, s már megrendel-
tük a javítást. Idén nyáron újra
állni fog mindhárom kereszt, meg-
oldjuk a villámvédelmet is. Az újra-
szentelést ökomenikus formában
szeretnénk, ha lehet, ismét Böjte
atya közreműködésével… Csaba
testvér már a korábbi felszentelé-
sen is mondta, hogy ő, mint feren-
ces atya szenteli fel a jezsuiták
keresztjét a Zsidókőhegyen – ez az
igazi ökonomizmus ☺. 

Szabó Hédy

2016. május 5-én megtörtént a
Pázmándon – az iskola és az
óvoda közötti részen – épülő
sportcsarnok alapkőletétele. Az
ünnepélyes pillanatnak nem csak
tanúi, de tevékeny résztvevői
voltak azok, akiknek az épület
elsősorban készül: iskolások és
óvodások köszönték meg kis
műsorukkal a felnőtteknek ezt a
nagy ajándékot. A munkálatok,
az építkezés előkészületei már

áprilisban megkezdődtek, így
lehetett, hogy az alapkőletétel, a
kapszula elhelyezése már a több
emeletes daruval a háttérben, a
kiásott alapoknál történt. Az
álom megvalósulni látszik, tele-
pülésünkön, ahol eddig még
igazi tornaterem sem volt, most
egy magas színvonalú, „C” típusú
– azaz a legnagyobb méretű –
sportlétesítmény épül, 477 millió
forintos beruházás keretében. A

fejlesztést teljes egészében hazai
költségvetési forrásból finanszí-
rozza a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium. A tárca kezdemé-
nyezésére az önkormányzatnak
nem kell önrészt sem fizetnie a
program megvalósításához. A
tornacsarnok, a 2016/2017-es
tanévben várható átadás után,
önkor mányzati tulajdonba kerül.

evp

Letették a sportcsarnok alapkövét
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Ballag már a vén diák…
A Kempelen Farkas Tagiskola évzáróval egybekötött bal-
lagási ünnepségére 2016. június 18-án, szombaton 10
órai kezdettel kerül majd sor. Idén 16 végzős diák búcsú-
zik a pázmándi általános iskolás évektől, név szerint
Ángyán Csaba, Borostyán Henriett, Cséri Dániel Barnabás,
Csizmadia Botond Árpád, Eipl Máté, Erdő Eszter Laura,
Fodor Milán, Friedl Gergő, Hibácska Zsófia, Kovács Gergő
Márk, Krausz Vilmos, Lőrincz Ádám, Lukács Boglárka,
Sárvári Krisztina, Takács Bálint Zoltán és Zsetnyai Hanna.
A ballagást a bizonyítványosztás követi, s ezzel véget is
ér a 2015-16-os tanév, és megkezdődik a nyári vakáció,
amelynek az első eseménye az iskolai szervezésű napkö-
zis- és sport tábor lesz. A tábor időpontja 2016. június
20-24. Jelentkezni lehet Zsetnyainé Farkas Zsuzsánál és
Federiné Mudrok Csilla tanító néninél vagy az osztályfő-
nököknél, legkésőbb június 18-áig.

Labdarúgó diákolimpia
A kisiskolák megyei döntőjét Baracson tartották, ahol 7-
8.osztályos csapatunk jól szerepelt, s végül a versenyen
a 4. helyezést sikerült elérnie. Eredmények: Soponya –
Kempelen Farkas Ált. Iskola Pázmánd 3:2. A Kempelen –
Baracs mérkőzés eredménye 1:1 lett, a Dég – Kempelen
összecsapáson nem született gól, a 0:0-s eredményt szin-
tén a büntetők módosították 1:2-re. A Kempelen –
Lovasberény mérkőzésen 2:0-át sikerült kiharcolnunk. A
4. helyezést elért csapat tagjai: Czakó Péter, Czizmadia
Botond, Eipl Máté, Krausz Vilmos, Czikora Márk, Matacz
Máté, Domak Balázs.
III. korcsoportos megyei döntőkre Móron került sor, ahol
iskolánk az erős mezőnyben 8 csapatból az 5. helyen
végzett. A VIDI Focisuli – Kempelen mérkőzés eredménye
sajnálatosan 5:0 lett, a Kempelen – Mezőfalva mérkőzés
már jobban sikerült, 3:2-es végeredménnyel. A Mór –
Kempelen meccset az ellenfél nyerte 2:1-re.
A 8. helyezést elért csapat tagjai Szombathy Gergő,
Vagyóczki Norbert, Czikora Márk, Nyári Kevin, Lőrincz
Bertalan, Lőrincz Márton, Zsigmond Levente, Kutai
Szabolcs, Molnár Márk, Radványi Gábor és Lőrincz Tamás
voltak. Gratulálunk mindkét csapatunknak!
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Óvodánkban fontosnak tartjuk a gyerekek közösségi
nevelését, egészséges életmódra szoktatását szűkebb,
tágabb környezetük megismerésével és a helyi adottsá-
gok kihasználásával. Az óvoda környéke, udvara és a
kirándulások adnak lehetőséget e feladatok megoldására.
A sétákon közvetlenül tapasztalhatják meg a gyermekek
a környék szépségeit, élményeket szerezhetnek, ami vár-
hatóan maradandóbb lesz számukra. Az óvoda környé-
kén sokféle állattal, növénnyel ismerkedhetünk, ezért a
környezeti nevelésre is nagy hangsúlyt fektetünk, és fon-
tosnak tartjuk, hogy a mindennapjainkban – különösen az
óvodai nevelés területén – komplex módon történjen min-
daz, ami a környezeti kultúra megélését és átadását adja.
A madarakat és az állatokat folyamatosan figyeljük min-
den évszakban, télen gondoskodunk etetésükről is. A
Madarak, fák napján a Zsidókő hegyre kirándultunk a
gyerekekkel.  V. Imre bácsi segítségével a hegy lábáig
lovas kocsival mentünk, majd onnan sétáltunk fel a hegy-
tetőre, miközben hallgattuk a madarak hangját, és gyö-

nyörködtünk a bokrok, cserjék, fák szépségében.
Nagycsoportosainkkal Székesfehérvárra kirándultunk a
Fekete Sas Patika Múzeumba. 2011 óta minden évben
ellátogatunk ide, ahol játékos foglalkozás keretében
ismerkedhetnek a gyerekek a Patika Múzeum történeté-
vel, tárgyaival, kóstolhatnak csipkebogyó lekvárt, kamil-
lateát, habcsókot, és gyógynövényeket szemlélhetnek.
Idén Anna néni meséje után rézmozsárban borsot is tör-
hettek óvodásaink, amelyet délután azután hazavihettek.
A kirándulás végén a Koronás Parkban játszottunk a gye-
rekekkel, javasoljuk, hogy ide a szülők is vigyék el a gye-
rekeket, ha tehetik. Szép és tartalmas nap volt, amelyet a
gyerekek kedvencével, fagyizással koronáztunk meg.

Tavaszi családi délutánunkon szeretettel vártuk a szü-
lőket, nagyszülőket az udvarra egy kis együttes játékra,
kézműveskedésre. Lehetett papírsárkányt készíteni, majd
megröptetni azt, virágot készíteni anyának, buborékot
fújni, népi játékokkal ügyeskedni, s közben a konyhás
nénik által készített finom limonádét inni és pogácsát,
kürtös kalácsot csipegetni. Örültünk, hogy egy szép délu-
tánt tölthettünk együtt a gyerekekkel, szülőkkel.
A május 25-ei „Kihívás napjához” csatlakozva idén is szer-
veztünk a gyerekeknek játékos, mozgásos versenyfelada-
tokat. Tágas udvarunkon a zenés bemelegítő tornagya-
korlatok után volt versenyfutás, kötélhúzás, tekegurítás,

célba dobás karikába, kosárba, palánkra. A sportnapon
minden számban győzteseket hirdettünk, akiknek jutal-
ma arany és ezüstérem volt.
A május 28-án elballagott nagycsoportosaink helyére
szeptemberben érkeznek a kicsik. Májusban szerdánként
beszoktatós játszó délutánokat szerveztünk a szá-
mukra.
Mesével, barkácsolgatással, játékokkal vártuk a piciket,
közösen énekelgettünk, gyurmáztunk, minden alkalom-
mal sokan eljöttek, hogy ismerkedjenek egymással, az
óvó nénikkel.

Óvodai életképek májusban
Nagyon sok szeretettel, dallal és versekkel
köszöntötték a gyerekek édesanyjukat és nagyma-
májukat anyák napja alkalmából. A legkisebbek
ajándékdobozt ragasztottak, a középsősök bevá-
sárló táskát díszítettek, a legnagyobbak szívet,
tulipánt varrtak az anyukájuknak.
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Idősebb Domak András 1921.
február 17-én született Kápol -
násnyéken, Kuhinkó Katalin és
Domak Péter gyermekeként.
Valójában mindig is pázmándi
volt, csak abban az időben még
Kápolnásnyéken jegyezték be a
születéseket. Az általános iskolát
Pázmándon végezte, majd szak-
munkásképző iskolába járt
Fehérvárra, férfiszabó szakmát
tanulni. Mestervizsgát tett, s mint
önálló vállalkozó dolgozott ott-
honában. A II. világháború idején
katonai szolgálatot teljesített,
majd amerikai hadifogságba
esett, és csak a háború végén tért
haza. Feleségével, Skerlecz
Máriával, még szabósegéd évei
alatt ismerkedett meg Kápol -
násnyéken, s a háborúból való
hazatérése után házasságot is
kötöttek. Ekkor felesége is
Pázmándra költözött férje család-
jához. Mária női varrónőként dol-
gozott, így mindketten szakma-
béliek voltak, és önállóan végez-
ték hivatásukat Pázmándon.
Domak András családcentrikus
volt, nagyon szerette gyermekit
és büszke volt rájuk. Négy fiú
született a házasságból, András
1946-ban, Péter 1948-ban, Béla
1957-ben és Tibor 1963-ban.
Feleségével haláláig, 2000. janu-
ár 2-áig boldog családi életet
éltek 54 éven át.
Mivel otthon dolgozott, sokan
megfordultak nála, nagyon sok
családnak ő és felesége varrták a
szép ruhákat. Szerette az embe-
reket, mindenkivel beszélgetett a
falu ügyeiről, hogy miként lehet-
ne azt jobbá, szebbé, boldogab-
bá tenni. Tanácstag volt, hosszú

ideig a Sportkör elnöke is, de
amit a legfontosabb szívügyének
tekintett, az a tűzoltóság volt.
Ennek szentelte „élete másik
részét”. 1946-ban nevezték ki a
Pázmándi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület parancsnokának, és 50
éven keresztül, 1996-ig látta el
ezt a tisztséget. A falu vezetői
mindig számíthattak a munkájára
és segítőkészségére. Ha valamit
elvállat, azt tűzön-vízen át igye-
kezett megvalósítani, mert min-
dig az volt az elve, ha valaki vala-
mit elvállal, azon addig dolgoz-
zon, míg meg nem valósította.
Közben az élet úgy hozta, hogy
az önálló vállalkozás már nem
volt kifizetődő, így Székes -
fehérvárra ment dolgozni a 70-es
évek elején, de a faluban végzett
társadalmi munkáit akkor is vál-
lalta, és büszkén, segítőkészen
végezte. Nyugdíjazásáig ott dol-
gozott, majd az igen szeretett
szőlője lett a fő tevékenysége.
Mindig örömmel mutatta, hogy
milyen finom és szép tiszta bort

készített. Nagy örömmel segített
fiainak és legidősebb unokájának
a házaik felépítésében. Ott is,
mint mindig, a pontosság és pre-
cizitás vezérelte. A munkáit min-
dig így végezte, azt vallotta, azt
csak úgy szabad tenni, különben
ne is csináljuk! Ezért mind a kato-
naságnál, mind a falu életében,
mind a munkahelyén több ízben
is kitüntették.
Örömmel mesélt a „kiváló kato-
na”, a többszörös munkahelyi
„kiváló dolgozó” kitüntetésekről,
de a legbüszkébb a Tűz ren dészeti
Érem arany fokozatára volt. Ezt
1984-ben, a Tűzoltó Egyesület
100 éves jubileumi évfordulóján
rendezett nagy ünnepségen adtak
át részére a falu lakossága előtt.
Büszke volt a Pázmándért
Emlékéremre is. Az egyik legna-
gyobb öröme mégis az volt, ami-
kor a tűzoltó parancsnoki „pálcát”
legkisebb fiának, Domak
Tibornak adhatta át, aki édesapja
nyomdokában azóta is becsülettel
és büszkén végzi ezt a munkát. A
család többi tagja sem szakadt el
az egyesülettől, hiszen legidő-
sebb fia, András az egyesület tit-
kára, unokái és dédunokái pedig
szinte mindnyájan az egyesület
tagjai, s a család bízik benne,
hogy a legkisebbek is azok lesz-
nek egyszer. Ez azért is fontos,
mert annak idején, az 1950-es
években idősebb Domak András
indította el a gyermek-, ifjúsági-,
úttörő utánpótlás kinevelését. 
Sajnos a Pázmánd Díszpolgára
cím odaítélését már nem érhette
meg, azt halála után, 2009-ben
ítélte oda neki az önkormányzat
képviselőtestülete. Ezt a kitünte-
tést drága felesége vette át
helyette a 125 éves Pázmándi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület jubi-
leumi ünnepségén. Pedig hogy
örült volna annak, ha még életé-
ben, személyesen vehette volna
át, mint arra a legérdemesebb!
De mi, a család, szilárdan hisz-
szük, hogy az „égiekből” akkor is
velünk volt…

Domak András

Pázmánd díszpolgára –
idősebb Domak András
Községünk díszpolgárait bemutató cikksorozatunkban a csa-
lád segítségével ezúttal idősebb Domak Andrásra emléke-
zünk, aki 50 éven át volt a Pázmándi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület parancsnoka. A kitüntető címet 2009-ben, posztu-
musz adományozta számára Pázmánd Önkormányzatának
képviselőtestülete.
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Népi játékokkal szórakozott Pünkösd vasárnapján a falu
apraja-nagyja. Sárvári Zsuzsa, a Hét Forrás Művelődési Ház
vezetője és társai olyan pompás, saját tervezésű népi játé-
kokat készítettek saját kezűleg, hogy azok még a búcsúban
is megállták volna a helyüket. Versenyt hirdettek mindenki-
nek, aki ezen a napon a Tájházba látogatott, és akik vala-
mennyien részt is vettek a megmérettetésen. Régi hagyo-
mányokat idéztek fel az egykori gyermekjátékok, amelyeket
fűzfavesszőből, színes rongyokból, vattából, babból, készí-
tettek a leleményes „játéktervezők”. A kissé borongós időjá-
rás sem szegte kedvét senkinek, a hangulatot a rőzsével
begyújtott kemencében sült kenyérlángos csak fokozta.
Szendrei József és Illés Ibolya igencsak kitett magáért, a
kenyérlángosok egymás után fogytak, jól megrakva szalon-
nával, sajttal, foghagymával és némi tejföllel. Természe -
tesen a finom bor is „tartozéka” volt a vidám délelőttnek..

e. várkonyi riportja

Pünkösdi népi játékok a Tájházban
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Az ma már egyáltalán nem érdekes,
hogy Pálinkás Norbert édesanyja,
Erika, József Attila „Altató” című ver-
sére ringatta-e álomba kisfiát, Norbit,
s hogy miközben altatta, mondogat-
ta-e, hogy „Tűzoltó leszel s katona!”
A döntés e nélkül is megszületett,
Norbert már három és fél éve tűzol-
tó, és hivatásának tekinti ezt a fog-
lalkozást. Az életcél nemes, az elha-
tározás egy életre szól. Ő is egyike
azoknak a pázmándi fiataloknak,
akik 22 évesen már beléptek az élet-
be. Visszaemlékezve a múltra, lehet,
hogy már gyermekkorában is fel kel-
lett ugrania a vasárnapi ebéd mellől,
amikor édesapját, – aki immáron
több mint 40 éve önkéntes tűzoltója
a pázmándi egyesületnek – riasztot-
ták. Már akkor is indult vele oltani,
menteni, kísérte mindenhova, ahova
a tűzoltókat riasztották. S megy ma
is, de immáron hivatástudatból és
kötelességszerűen, hiszen a szolgá-
lat minden napra tartogat valami
rendkívülit. 

– Gyermekkori elhatározásom a 
tűzoltó élet – kezdi Norbert. – Nem is
gondoltam soha másra, később sem,
amikor már közeledtem a pályavá-
lasztási évekhez. Szent célom volt, és
ehhez is tartottam magam. Érettségi
után két nappal sétáltam be a tűzol-
tóságra – 10 évi önkéntes tűzoltói
szolgálat után –, és érdeklődtem, mit
tehetnék, hogy az álmom megvalósul-
jon? Így kerültem először Körmendre,
majd Buda pestre, a kiképzések több
hónapnyi helyszíneire. Előtte bizonyí-
tanom kellett, a fizikai, a pszichológi-
ai és az orvosi felmérőkön. De ezek

nem voltak akadályok számomra. Így
ma már katonás rendszerességgel
zajlanak a napjaim. 
Ehhez nagyon fegyelmezettnek kell
lenni, hiszen a hajnali négy óra körü-
li ébredések, majd az utána követke-
ző, csaknem percnyi pontossággal
következő, mindennapos programok
sajátos bioritmust kívánnak az
embertől. A gyakorlati és elméleti
továbbképzések, a rendszeres sport-
foglalkozások, gépjármű karbantar-
tások folyamatos programot jelente-
nek, és szigorú időbeosztást követel-
nek a szolgálatban. De Norbert részé-
re a szolgálat utáni élet sem teljes
szabadság. Volt, hogy a 48 órányi
szabad időből csaknem 36 további
munkával telt el, de mára ezen vál-
toztatott, mert nem minden a munka,
ahogy ő mondja. – Élnem is kell vala-
mikor, nem lehet, hogy csak munká-

val teljenek a napjaim. Így csak egy
őrző cég maradt, ahol a központban
ügyeletet látok el, havi 5-7 napban. A
felszabadult többi óra az enyém, van
időm a barátokkal lenni, a lányokkal
tölteni több időt, és egyáltalán, sza-
badnak lennem – fejezi be. 
A pihenőnapok után viszont ismét a
munka az első. Menteni mennek
embereket, állatokat, tüzet oltanak,
árvízben dolgoznak és felsorolni is
lehetetlen az eseteket, hiszen a tűzol-
tók mindig az elsők között vannak,
akiket segítségül hívnak a bajban. Ők
azok, akik a napi szolgálatban több-

Egy ifjú tűzoltó Pázmándról
Egyre ritkábban fordul elő egy gyerekkel, hogy már tizenéve-
sen tudja, mi szeretne lenni, ha elérkezik az idő. Pálinkás
Norbert (22) azok közé tartozik, akiknek sikerült a gyermek-
kori elhatározásukat valóra váltani. Norbi már tizenévesen
tűzoltó akart lenni, ma pedig – az akkori elhatározást megva-
lósítva –, háromnaponta jár hivatását gyakorolni a székesfe-
hérvári tűzoltóságra. A pázmándi fiatalokról szóló soroza-
tunkban erről és ezért beszélgettünk vele.

Balesetnél Kápolnásnyéken

Pálinkás Péter (Norbi édesapja), Füzesi Rajmund és Pálinkás
Norbert egy közös mentésen
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ször is szembenéznek a halállal.
Olyan helyeken kell dolgozniuk,
ahová egy hétköznapi ember be se
tenné a lábát.
– Lehet erőt fitogtatni, bátornak
lenni, de minden esetben józanul kell
gondolkodnunk – folytatja a fiatal tűz-
oltó. – Valamennyi káresetre vissza-
emlékszem. Ha valahol járok, eszem-
be jut, mikor és mit kellett ott mente-
nünk. Valójában az első beavatkozá-
som a legemlékezetesebb. Ezen nem
is lehet csodálkozni, hiszen akkor
kerültem először a „mélyvízbe”.
Garázstűzhöz kaptunk riasztást,
mire odaértünk, robbant az egyik
gázpalack. Kissé melegem lett, de
nem a lángoktól, hanem a helyzettől.
Érthető, hiszen nem voltam még
ennyire „tűzközelben”. Hamarosan
lehiggadtam, hiszen tudtam, hogy az
életemet tettem fel erre a hivatásra,
más választásom nincs. A későbbiek-
ben már higgadtan, nyugodtan men-
tettem, oltottam. Ebben természete-
sen nagy segítséget kaptam a kollé-
gáimtól, akik mindig figyelik az újon-
cokat. Többször hallottam már, hogy
a tűzoltó minden nap, akár többször
is meghalhat, ez egy ilyen hivatás. A
szakmai tudás mindig felülírja a drá-
mai helyzeteket. Megyünk és csinál-
juk, mert erre esküdtünk. Ha szabad-
ságra megyek, egy idő után már
hiányzik a vonulás, akárcsak akkor,
ha a szolgálatban több napig nincs
esemény. Erre mondjuk, hogy adre-
nalin hiányban szenvedünk. De addig
jó. Addig ugyanis nincs dráma,

katasztrófa, nincs baj – meséli
Norbert.
Elbeszéléséből még megtudhatjuk,
hogy a barátok sem maradtak el, mert
valamennyien most léptek be az „élet-
be”. Sokan tanulnak, többen dolgozni
járnak, így a szabad idejük is egymás-
hoz alkalmazkodott. Igaz, kevesebb a
bál, kevesebb a buli, de a jó barátok
még mindig megvannak. Nem hiá-
nyoznak a barátnők sem – tudjuk
meg, de mint mondja, lassan-lassan
jöhetne az „igazi”, aki megérti majd,
hogy a tűzoltó feleségek élete sajátos
keretek között zajlik. Olyan asszonyt
kell majd találni, aki megérti, ha a
vasárnapi húslevestől is fel kell ugra-
ni, mert az önkéntesek riasztást kap-
nak. Pálinkás Norbi ugyanis még min-
dig a pázmándi önkéntes tűzoltóság
tagja, így ha a hivatásos szolgálatnak
vége, az önkéntesség lép a helyébe.
Igaz, már nem olyan gyakran.

– Szeretem a sportot, a fizikai meg-
mérettetést, szeretem az erőnlétem
szintjét minél magasabbra emelni.
Ehhez nélkülözhetetlen számomra a
mindennapi testedzés. Hivatásosként
többször vettem részt a tűzoltók lép-
csőfutó versenyén, a nagy kihívások-
ban. Ez számomra mindennapi prog-
ram a mai napig.
A sportszeretetét a család is méltá-
nyolta. Norbi 18. születésnapjára
nem egyszerűen focilabdát kapott,
hanem egyéniségéhez méltó aján-
dékkal lepték meg szülei. Siófok-

Kilitibe vitték, ahol egy 3000 méte-
res ejtőernyő-ugrás volt a szülinapi
ajándék. Testhez álló volt a tandem-
ugrás, és örök élmény maradt.
Gyakorlatilag ez volt a tűzkereszt-
ség a munkába állás előtt. Készült
néhány fotó is emlékbe. A fotók
mindig az emlékeket őrzik, Norbi is
elteszi a beavatkozáson készült
képeket is, hiszen majd jó néhány
évtized múlva, amikor az unokák is
kíváncsiak lesznek, Norbi nagypapa
majd büszkén veheti elő az egyen-
ruhás képeket, azokat a helyszíni
fotókat, ahol menteni volt. De ez az
idő egyelőre még nagyon-nagyon
messze van… Akárcsak az az év,
amikor majd Pálinkás Norbert fogja
sorolni a majdani újoncoknak min-
dazt, amit most neki mesélnek az
öregek…

E.Várkonyi Péter tűzoltó-riportja

Életmentés, Norbi a bal oldalon

Barátaival versenygyőzelem után (Norbi a hátsó sorban a második)
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Nyolc állandó tag, id. Csurgó Imre,
Kerkuska Gyula, Vagyóczki Imre,
Bőhm László, Domak István, Domak
Viktor, Csurgó Imre és Lazarovics
János alkotja a Szőlőhegyi Baráti Kört,
ami sem nem egyesület, sőt nem is

tartozik semmilyen egyéb civil szer-
vezeti formába se, szimplán „csak”
egy spontán szerveződött, ám annál
tartósabb, egymásért és a faluért is
mindig tenni kész baráti társaság.
Történetük valamikor a kétezres évek
elején kezdődött, amikor Lazarovics
Jánosnak – aki Pázmánd szülötte és a
gyermekévei is a faluhoz kötik –, egy
komoly betegség miatt fel kellett
adnia addigi életét, s a gyógyulása
érdekében vissza kellett vonulnia a
zajos világból. A városi nyüzsgés és
az ottani fertőzésveszély helyett tisz-
ta levegőre, nyugodt körülményekre
és a természet közelségére volt szük-
sége. Felköltözött hát a Szőlő hegyre
egy takaros kis házba, ahol ugyan
még ma sincs vezetékes víz, de ha
kiáll a tornácra, övé a végtelen, leírha-
tatlan szépségű táj, ami körülveszi.
– Ilyenkor tavasszal csodálatosak a
fák és bokrok, a harsányzöld növény-

zet, a madárcsicsergés, de télen biz-
tos nem könnyű itt élni – kezdem a
beszélgetést, miközben nem tudok
betelni az elém táruló látvánnyal, a
végtelen nyugalommal, ami a hegy
tetején uralkodik.

– Ne hidd, legalább ilyen szép a deres
és a havas táj is, azt éppúgy szere-
tem, aztán meg az eltelt évek alatt
hozzászoktam az itteni életformához
– válaszolja Jani. – Mondják is az orvo-
sok, hogy a gyógyulásom csak fele-
részben köszönhető az orvostudo-
mánynak és a kezeléseknek, a másik
fele egészen biztosan annak tudható
be, hogy ezt a levegőt szívom.
– Hogyan alakult ki a Szőlőhegyi
Baráti Kör?

– Amikor megvetettem itt a lábamat, a
2002-es csontvelő transzplantációm
után, elkezdtem körülnézni a szomszé-
dok, régi ismerősök között. Hamar
összejött a társaság, többeknek van itt
szőlője, olyan is van, akinek közvetlen
az én telkem szomszédságában.
Találkoztunk, beszélgettünk, készült
egy jó csülökpörkölt, valami sütemény,
előkerült a pincéből a bor, aztán persze
a nótázás se maradhatott el. Kezdtek
rendszeresek lenni ezek az összejövete-
lek, ahol többnyire a mai napig én
vagyok a szakács akkor is, ha nem
nálam tartjuk a murit. Gyarapodott a
baráti kör, lett zenészünk is Vagyóczki

Imre személyében, s aztán állandósult
az a nyolc fő, akivel kéthetente rend-
szeresen találkozgatunk. Eleinte délu-
tán kezdtük, és sokszor hajnali 3-ig is
danoltunk, mostanában inkább ebéd
tájt indítunk, és nem nyúlunk bele az
éjszakába, így is kijön a nyolc órás
„műszak”. Hol ennél, hol annál találko-
zunk, mindig megszervezzük valahogy
a fuvart is.
Jani bort és poharakat tesz az asztal-
ra, aki vendég nála, annak ez a világ

Baráti kör a Szőlőhegyen
A Pázmándon élők kedvelik a szép dalokat, nótákat, szívesen őrzik és
ápolják a hagyományokat, énekelgetnek, ha összejön egy jó kis tár-
saság, és persze a jófajta pázmándi bort se vetik meg az ilyen alkal-
makkor. A közös muzsikálás, a bor szeretete, és nem utolsó sorban a
barátság tartja össze évek óta a Szőlőhegyi Baráti Kör tagjait is.
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legtermészetesebb módján jár. – Ezt a
fehéret isszuk akkor is, amikor a
haverokkal darvadozunk – mondja,
tölt és kínál, majd fényképeket tesz az
asztalra az elmúlt évek emlékeiként.
Az egyik Csurgó Imre présházának
felszentelésekor készült, s Pázmánd
legendás, mindenki által tisztelt és
szeretett plébánosa, a két éve elhunyt
Lengyel Sándor atya is látható rajta.
– Sándor atya nagyon szeretett közénk
járni, többször meg is hívtuk, sőt, ami-
kor már az otthonban élt, de még meg-
oldható volt, akkor is kihoztuk. Szerette
a főztünket, a bort se vetette meg, ked-
venc nótája is volt, a Kék nefelejcs… Jó
kedélyű volt és rendkívül megértő, még
a böjt alól is kaptunk „felmentést”, ha
éppen abban az időszakban készült
egy igazi jó pörkölt.
– Van egy szobor itt a hegy tetején,
Szent Vendel szobra, amely nem is
állna ma itt, ha nem volna a
Szőlőhegyi Baráti Kör.
– Érdekes a történet, s ugyancsak egy
összejövetelünkhöz kapcsolódik a szo-

bor sorsának második fejezete. Az
első még akkorra nyúlik vissza, ami-
kor a jezsuiták itt a hegyoldalban álla-
tokat legeltettek. Akkortájt állíthatták
szobrot, úgy jó 300 éve, Szent
Vendelnek, az állatok védőszentjének.
A háború alatt a szobrot a légnyomás
ledönthette, Kerkuska Gábor bácsi
meg igyekezett biztonságba helyezni,
beforgatta a háza oldalába, az alját le
is betonozták, nehogy elvesszen.
Torzó volt, a feje ugyanis hiányzott,

megrongálódott a harcok alatt. Egy
baráti találkozónk során vetette fel
egyikünk, hogy vajon mi lehet az a
fehér ott a ház oldalában, menjünk
már, nézzük meg… Megnéztük,
kiszedtük és csak nem hagyott nyu-
godni minket, hogy vajon milyen szo-
bor is lehet, és hogyan lehetne rendbe
hozni. Megvizsgáltattuk, Lukács
László muzeológustól kaptunk is szak-
véleményt a szobor eredetétől, és egy
régi múzeumi fényképet is, amin még
épségben volt látható. Ennek alapján
kezdődhetett a helyreállítás, szob-
rászt kerestünk a feladatra, és össze-

kalapoztuk a költségeket. Nem volt
egyszerű a folyamat, végül aztán –
némi viszontagság után – megtaláltuk
Richter Ferencet, aki aztán restaurál-
ta, a baráti kör tagjai pedig elkészí-
tették a beton talapzatot és felállítot-
ták a szobrot itt, az eredeti helyén, a
hegy tetején. A környékét is szépen
rendbe tettük, egy kedves kis pihenő is
készült a kirándulóknak, amire azóta
is vigyázunk, hogy ne legyen szemét
körülötte.

Jani aktívan részt vesz a falu közéleté-
ben is, utcabizalmiként dolgozik a sző-
lőhegyiek érdekében, s a Szőlő hegy vil-
lamosításában, a kis kút kialakításában
is tevékenyen részt vett.
– Szívesen vállalom az ilyen a feladato-
kat, közösségi embernek tartom
magam, akinek lételeme, hogy szeretne
mindig jobbítani a körülményeken.
Elismerésben is részesültem ezért, két
éve a munkásságomért megkaptam a
Pázmándért Emlékérmet, amire igen
büszke vagyok. De legalább ennyire a
barátaimra is, akikkel közösen valósí-
tottunk meg jó dolgokat, s szereztünk

együtt szép, felejthetetlen élményeket.
Em lékszem például, amikor Nagy
Lajosnál, Pázmánd díszpolgáránál jár-
tunk a baráti körrel Orfűn. Az egy
nagyon jól sikerült kirándulás lett! Éjjel
kettőig daloltunk a házában, az orfűiek
közül pedig jó néhányan ott sétálgattak
az ablak alatt, olyan lassan, hogy a
kukorica is kikelt talpuk alatt, s csak
hallgatták a muzsikánkat, énekünket…
Az ilyen alkalmak kovácsolják össze a
társaságot, ettől leszünk valóban bará-
tok. S mert igaz a mondás, hogy bajban
ismerszik meg a jó barát, szeretném
megköszönni a Szőlőhegyi Baráti Kör
azon tagjainak, akik tavaly, amikor –
szerencsére csak átmenetileg – megint
nagyon levert a lábamról a betegség,
jöttek és hónapokon keresztül elvégez-
tek minden munkát a szőlőmben egé-
szen az újbor lefejtéséig. Nekik köszön-
hető ez a pohár bor is… No, hát akkor
mindnyájunk egészségére!

Szabó Hédy
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A program, amelyet a Fejér Megyei
Kormányhivatal Nép egész ségügyi
Főosztályának munkatársai vezettek,
3 állomásból állt, és az iskolások
részére szemléletes, érdekes gyakor-
lati bemutatót foglaltak magukban a
személyi higiénia témakörében. Az
egyik foglalkozás címe a Mikro ba -

mánia volt, amelyen alapvető isme-
reteket szerezhettek a gyerekek a
Földünkön élő mikrobákról, és saját
kezűleg készíthettek sokszorosan fel-
nagyított minták alapján színes gyur-
mából élethű „mikrobákat”.
A Rémisztő kezek modulban az elő-
adó azt szemléltette, hogy a mikro-
bák érintés útján is terjedhetnek. Nap
mint nap mikrobák ezrei kerülhetnek
a kezünkre tárgyakról és élőlények-
ről, amelyekhez hozzáérünk. Mi
magunk is továbbadhatjuk őket,
megfertőzve ezzel másokat. A mikro-
bák terjedése ellen az egyik legjobb
védekezés a kézmosás.
A Szupertüsszencs állomáson a
gyerekek megtudták, hogy vannak
olyan mikrobák, amelyek a levegő-
ben képesek terjedni, így a tüsszen-
tés során másokat is megbetegíthet-

nek. Megtanulták, hogy tüsszentés
alkalmával mindig használjanak
papír zseb kendőt, vagy ha nincs kéz-
nél, akkor a könyökhajlat ruhával
fedett részébe tüsszentsenek.
A 7. és 8. osztályos tanulókkal dr.
Pásztor László tisztiorvos beszélge-
tett, aki a személyi higiéniai fontossá-
ga mellett kitért a fogamzásgátlásra,
és a szexuális úton terjedő betegsé-
gek megelőzésének lehetőségeire is. 

Az előadók magas szakmai színvona-
lon, mégis közérthetően, játékosan
hozták közelebb a mikrobák világát a
gyermekekhez, akik így az új ismere-
teken túl egy jó hangulatú, vidám
délelőtt élményét – és persze a „gyur-

mamikrobákat” – is elvitték magukkal
útravalóul.
Ezúton is szeretném megköszönni az
előadóknak, a helyszínül szolgáló
művelődési ház munkatársainak, és
az osztályokat kísérő pedagógusok-
nak a segítségét, amely mind hozzá-
járult ahhoz, hogy a Tátékos
Tudomány egészségfejlesztő prog-
ram sikeresen megvalósuljon. 

Herczeg Anna Mária védőnő

Az iskolások találkozása a mikrobákkal
A májusi „Egészségnap” kerete-
in belül Játékos tudomány cím-
mel valósult meg az interaktív
egészségfejlesztő projekt
Pázmándon. 
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Akkoriban voltak bizalmatlan,
mondhatni kétkedő hangok,
amelyek azt firtatták, hogy mit is
akar(hat) a csapat az NB II-ben?
Erre a kérdésre most lehet csak
igazán frappáns választ adni,
büszkén jelenthetik: immár sem-
mit sem akarnak elérni a kézilab-
dás lányok az NB II-ben, hiszen
mindent elértek, a felnőtt csapat-
nak sikerült megnyernie a baj-
nokságságot, s ezzel a győze-
lemmel azt a jogot is, hogy a
következő szezonban az NB I/B-
ben folytassák a versenyzést!
Visszatekintve erre a szép ered-

ményre, Domak Béla, a Pázmánd
NKSE elnöke büszkén jegyezte
meg, hogy a felnőtt csapat úgy
szerezte meg a győzelmet, hogy
a legtöbb gólt dobta, és a legke-
vesebbet kapta a bajnokságon
induló csapatok közül. Németh
Helga, a felnőtt csapat edzője
kiváló munkát végzett, csakúgy,
mint Pánczél Barabás, a junior

csapat edzője. Ifi csapatunk is
maximális teljesítményt nyújtott,
a bajnokság 2. helyezését sike-
rült megszereznie, így tehát ők is
joggal bízhatnak abban, hogy az
NB I/B-ben is meg tudják majd
állni a helyüket.
Ami pedig az utánpótlást illeti,
Domak Béla arra is büszke, hogy
mind az Országos Serdülő

Bajnokságon, mind pedig az
Országos Gyermekbajnokságon
sikerült csapatokat indítania a
szakosztálynak, s úgy az OSB
csapat, mint az U11-es és az 
U13-as korosztály a várakozá-
soknak megfelelően, szépen tel-
jesített a bajnokság során. A
szakosztály távolabbi terveiről
faggatva Domak Béla azt mond-

ta, akkor lenne igazán elégedett,
ha teljesülhetne az az álma is,
hogy Pázmándon is létesüljön
szakirányú vezetéssel kézilabda
iskola, csakúgy, mint az Gár -
donyban és Velencén már meg-
valósult. Szurkolunk, hogy így
legyen, az új sportcsarnok bizto-
san jó feltételeket tud majd biz-
tosítani ehhez a törekvéshez!

Gratulálunk!

Kézilabdás sikertörténet
Tizenhárom éve, egészen pontosan 2003. június 12-én alakult
meg Pázmánd Sport Egyesületen belül a Kézilabda
Szakosztály. A megalakulást követően kilenc év kitartó munka
következett, míg azután négy évvel ezelőtt a megyei I. osz-
tályban történő kiváló szereplés – az ezüst érem – eredménye-
ként csapatunk vállalhatta az NB II-ben való indulást. 

Védőnői Szolgálat

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

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

Csecsemő- és Gyermek Tanácsadás:
Gyermekorvossal közösen: 
szerda 10-11 óráig
Önálló védőnői tanácsadás: 
szerda 11-12 óráig, illetve időpont-
egyeztetés szerint.

A 2. helyezett női junior kézilabda csapat

A bajnokságot nyert női felnőtt kézilabda csapat
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Miserend: június hó 11 óra

Június 5-én templomunkban

a szentmise keretében lesz

az elsőáldozás szép ünnepe,

a kisgyermekek szorgalma-

san készülnek, imáitokba

ajánljuk őket és családjaikat. 

Június 11-én szenteli pappá

Nagy Sándort – falunkhoz

szülei és nagyszülei, valamint itt élő rokonai révén igen

kötődő diakónust – Erdő Péter Esztergomi bíboros, prímás

érsek. Sándor atya egyik első szentmiséjét falunkhoz való

kötődése miatt itt fogja bemutatni, amelynek mi nagyon

örülünk. Így Június 26-án délelőtt 11 órakor Sándor atya

újmiséjén vehetünk részt, kérjük Isten áldását az elkövet-

kező szép feladatainak betöltéséhez. Sándor atyáról alább

olvashatnak.

Az idei évben ismét megszervezzük a hittantábort a gyer-

mekek számára, amely július 11-től 15-éig tart majd, s

amelynek díja 10.000 Ft lesz. Jelentkezni személyesen és

telefonon lehet dr. Noske Richárdnénál vagy Halász

Károlynénál (az iskolában is) és Darabos Ferencnénél.

Mentsük meg templomunkat! című kiáltványunk hama-

rosan minden pázmándi postaládába megérkezik. A temp-

lomfelújítással kapcsolatosan szeretnénk a híveknek tájé-

koztatást adni arról, hogy a kiírt pályázaton nem tudtunk

indulni, mivel öt éven belül már kaptunk ebből a forrásból.

Sajnos nincs újabb pályázati lehetőség, ezért nagyon kér-

jük a híveket, pázmándi jó szándékú embereket, segítse-

nek megmenteni templomunkat! Bármilyen csekély segít-

séget hálásan köszönünk!

Fontos évszám lesz a 2017-es. 1517-ben, tehát jövőre

éppen 500 éve említi először okleveles forrás a falut, amely

amúgy már legalább 1000 éves; de 2000 éve, sőt sokkal

korábban is település állt itt. 2018-ban pedig immár 300

éve lesz annak, hogy Cserkó István, a jezsuita rend komá-

romi házfőnöke felszentelte a templomunkat.

Források már Mátyás király idejében is említik a községet.

Vélhetően ebből az időből származnak a templom tornyá-

nak támívei. A torony alsó kétharmada még eredeti közép-

kori építmény. A befalazott, kőkeretes ablakokat az 1963-

64-es műemléki felújításon bontották ki. Ennyi maradt meg

a középkori településből, amelyet a kivonuló törökök fel-

gyújtottak. A jezsuita atyák felvidéki birtokaikról újratele-

pítették a falut, és felépítették a ma is látható templomot.

Falunk évszázadokon át megőrizte, karban tartotta temp-

lomát. Ez a feladat most ránk hárul, és szeretnénk befejez-

ni a megkezdett munkát. Külső segítségre, pályázati lehe-

tőségre nem számíthatunk, ezért kérjük a falu, minden

pázmándi vagy Pázmándot ismerő és szerető jó szándékú

ember segítségét.

Felajánlásaikat személyesen vagy az alábbi számlaszá-

mon fogadjuk: Pázmánd RK. Plébánia CIB: 10700093-

69393943-51100005

Hozzájárulásaikat Plébánia Képviselő Testülete nevében

hálásan köszöni Tallér Krisztián plébános és Halász

Károlyné világi elnök.

Bemutatkozás
Nagy Sándornak hívnak. Édesanyám, Hegyi Gizella révén

kötődöm Pázmándhoz, aki a községben született.

Gyermekkorom nyári szüneteit itt töltöttem nagyszüleim-

nél. Őket a legtöbben Hegyi Laci bácsiként és Panni néni-

ként ismerik. 1984. szeptember 1-jén születettem Bu da -

pesten. Édesanyám mechanikai és elektronikai műszerész,

Édesapám pedig szobafestő-mázoló és könnyűgépkezelő,

jelenleg rokkantnyugdíjas. Szüleim mindketten siketek.

Egyedüli gyermekük vagyok. Budapest XV. kerületében,

Újpalotán nőttem fel, és a Pestújhelyi Keresztelő Szent

János Plébá niáról származom.

Az Ady Endre Gimnáziumban érettségiztem 2003-ban. A

középiskola befejezése után az ELTE Természettudományi

Karán folytattam tovább tanulmányaimat biológus hallga-

tóként. Képzésemet idegtudományi szakirányon fejeztem

be 2009-ben. 

Gyermekkoromtól kezdve jártam hittanra. Rendszeresen

ministráltam. Több évig a pestújhelyi gitáros énekkarban is

szolgáltam. Idővel ministráns-vezető, egyházközségi kép-

viselőtestületi tag, majd lelkipásztori munkatárs is lettem. 

Mékli Attila és Molnár Béla atyák hite, személyes példája és

barátsága meghatározó volt hivatásomnak alakulásában.

Nagyon sokat köszönhetek a jezsuitáknak is; lelkigyakorla-

taik és különféle programjaik nagyban segítették hitemnek

elmélyülését. Egy dobogókői lelkigyakorlat során született

meg bennem a döntés, hogy pap szeretnék lenni. Ezek

után, 2010-ben kértem felvételemet az Esztergom-

Budapesti Főegyházmegye papnövendékei közé, s tavaly,

2015. június 13-án szentelt diakónussá Erdő Péter bíboros,

prímás, érsek úr az Esztergomi Bazilikában. Féléves lelki-

pásztori gyakorlatomat a Budapest-Újpesti Egek Királynéja

Főplébánián végeztem. 

Pázmándhoz fűződő emlékeim és családi szálaim miatt

egyik újmisémet hálaadásul itt szeretném bemutatni. A

szentmise 2016. június

26-án vasárnap 11 óra-

kor kezdődik, amelyre

szeretettel hívok min-

denkit! Hálával gondolok

mindazokra, akik imával,

szeretettel és figyelem-

mel kísérték eddigi uta-

mat. S kérem, továbbra

is imádkozzanak értem,

hogy az Úr hűséges szol-

gája lehessek!

Egyházi hírek
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– A fitnesz aerobik minden olyan moz-
dulattól mentes, amely bármilyen kárt
okozhatna az mozgató szervrendszer-
ben és kíméletes az ízületekhez is, így
az is elkezdheti, természetesen megfe-
lelő felügyelettel és odafigyeléssel, aki-
nek mozgásszervi panaszai vannak.
Sőt, azt gondolom, nem szabad hagy-
ni, hogy a panaszok tovább súlyosbod-
janak adott esetben, hanem a megfe-
lelő mozgásformával esetlegesen
panaszmentessé tehetjük a problémát.
Az órák hatására mindenképpen pozi-
tív irányba változhat az állóképesség,

ami a mindennapi rutint is megköny-
nyítheti. Emellett erősebbé, fittebbé
válhatunk és a plusz kilóktól is meg-
szabadulhatunk kiegyensúlyozott táp-
lálkozás mellett – mondja Rácz Fanni
aerobik edző, aki rendszeresen tart
órákat a művelődési házban.
– Mikor kezdtél el érdeklődni a spor-
tok, mozgás iránt? Milyen sportokat
űztél eddigi életed során?
– Gyerekkorom óta sportolok. A csalá-
domban is ezt a példát láttam és nem
telt el olyan nyár, hogy meg ne mász-
tunk volna egy hegyet vagy ne mentünk

volna el sétálni, biciklizni, görkorizni
vagy télen szánkózni és korcsolyázni.
Nálunk ez volt a természetes. Test ne -
velés tagozatra jártam általános iskolá-
ban is, majd a gimnáziumban kezdtem
el versenyezni. Idén februárban állam-
vizsgáztam a Test nevelési Egyetem
Rekreáció szervezés és Egészség fej -
lesztés szakán. Egy éve működöm aktí-
van a MATSZ Aerobik Szakágának
Nemzet VI-es fokozatú bírójaként is.  
– Miért az aerobikra esett a választá-
sod, hogy ezt szeretnéd átadni az
embereknek?

– Számomra ez a legtesthezállóbb
sportág és szeretem is csinálni.
Koreográfia-készítésnél pedig kiélhe-
tem a kreativitásomat. Nagy szerepe
volt az edzőimnek abban, hogy 8 év
versenyzés után is ennyire elhivatott
legyek a sportág iránt. Amellett, hogy
segítek mozogni az embereknek, fon-
tosnak tartom, hogy a sportaerobik is
egyre népszerűbb legyen és jobban a
köztudatban legyen, akárcsak a torna
vagy a ritmikus gimnasztika.
– Miben látod a sportolás értelmét egy
mai ember életében? A hétköznapok-

ban milyen jótékony hatását érezhet-
jük a rendszeres aerobik edzésnek?
– Magyarország az egyik legelmara-
dottabb a szabadidő sportolás tekinte-
tében, nagyon nagy mértékű az elhí-
zás a felnőttek és sajnos a gyermekek
körében is, valamint az ebből a két
tényezőből kialakuló civilizációs beteg-
ségek gyakoriságában is vezető helyet
foglalunk el nemzetközi viszonylatban.
Egészség fej lesz tőként tehát azt gondo-
lom, sportolni kell, hogy megelőzzük a
szív- és érrendszeri betegségeket, vagy
már kialakultak, akkor korlátok között
tudjuk tartani azokat. Arról nem is
beszélve, hogy az önbizalmunkat is
növelheti, ha a kitűzött célokat, legyen
szó akár a fogyásról, elérhetjük vele. 
– Sok olyan ember van, aki élvezi a
sportolást, szívesen jár, de egy idő
után lemorzsolódik. Szerin ted hogyan
lehet megtartani a motivációt?
– Szokták mondani, hogy minden fejben
dől el, és ez szerintem is így van. A
lényeg, hogy állítsunk magunk elé célo-
kat. Legyen több rövidtávú és egy hosz-
szú távú célunk, ne akarjunk mindent
egyből. Ha ezek megvannak: kezdődhet
a munka! Próbáljunk meg hiteles forrás-
ból informálódni étkezéssel és mozgás-
sal kapcsolatban is. Bármilyen beteg-
séggel küzdünk, konzultáljunk az orvo-
sunkkal is, mielőtt az edzéshez látunk.
Ha ezeket a dolgokat betartjuk, hamar
érezhetjük a javulást, így nagyobb len-
dülettel folytathatjuk tovább az edzést.

Dr. Szilágyi-Nagy Ildikó

Aerobik órák a Hét Forrás Művelődési Házban
Az aerobiknak két nagy típusát különböztetjük meg. Az egyik a fit-
nesz aerobik, amely egy csoportos, óravezető által irányított rekreá-
ciós jellegű mozgásforma, és a különböző óratípusok között min-
denki megtalálhatja a korosztályának és érdeklődési körének legin-
kább megfelelőt. A másik nagy csoport a verseny- vagy sportaerobik,
amely komoly versenyszabályzattal rendelkező sportág.
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A Pázmánd TV új műsorral 
péntekenként 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

LOMTALANÍTÁS!
A lomtalanítás idén június 26-án,
szombaton lesz. Ezen a napon 
8 és 16 óra között lehet a TSZ
udvarra (Fő u. 97-99.) szállítani a
feleslegessé vált lim-lomot. Akik
saját erőből vagy a szomszédok
támogatásával sem tudják megolda-
ni a hulladék odaszállítását, azok-
nak az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
és a Polgárőr Egyesület segít.

Felhívás kötelező eboltásra!
Értesítjük a tisztelt kutyatartókat, hogy 2016-
ban a kutyák ve szett ség elleni kötelező
összevezetett oltása Páz mándon az alábbi
időpontokban és helyen történik:
Első oltás időpontja: 2016. június 6-án 16-
18 óráig
Második oltás időpontja: 2016. június 13-
án 16-18 óráig
Az oltások helye: a Pázmándi Önkor-

mányzati Hivatal Béke utcai parkolója!
Kérjük az ebtartó gazdákat, hogy minden 3 hónapos életkort betöltött ebet –
szájkosárral ellátva, az ebet lefogni tudó személy biztosításával – a
megadott időpontban szíveskedjenek elővezetni. Hivatkozva a
147/2004.(X.1.) FVM rendelet 5.§ (3) bekezdésében foglaltakra, kizárólag
már chippel rendelkező ebeket oltunk, a chipek meglétét az oltás
előtt ellenőrizni fogjuk. A veszettség elleni oltás kötelező, elmulasztása
szabálysértési eljárást von maga után. Kérünk mindenkit, hogy az oltási
könyvet feltétlenül hozzák magukkal! 
A védőoltás ára, amely tartalmazza a kutya testtömegének megfele-
lően a féregtelenítő tablettát is:
kistestű kutya: 3.800 Ft
közepes kutya: 3.900 Ft
nagytestű kutya: 4.000 Ft
Háznál történő oltás ára: 4.500 Ft
Külön felhívjuk a figyelmet, hogy ne hozza el a tömegoltásra kutyáját, ha az
beteg, illetve betegségre utaló tünetei vannak, vagy két héten belül embert
harapott meg.

Dr. Kutasi Péter, állatorvos

Fontos tudnivalók

Háziorvosi rendelés:
Hétfő: 13:00–16:00
Kedd: 09:00–10:00
(sürgős esetek ellátása)
Szerda: 14:00–17:00
Csütörtök: 09:00–10:00
(sürgős esetek ellátása)
Péntek: 09:00–12:00
Rendel: Dr. Kornseé Zoltán
Rendelő: 06 22 463 093
Mobil: 06 30 6902613

Gyermekorvosi rendelés:
Hétfő: 10:30–12:00
Kedd: –
Szerda: 11:00–12:00
Csütörtök: 12:00–13:00
Péntek: 10:30–12:00
tanácsadás szerdán 10:00–11:00
Rendel: Dr. Szalai Lídia
Mobil: 06 30 421 1782

Fogorvosi rendelés
2016. március 1.-től új fogorvos látja 
el a fogászati ellátást Pázmándon, 
a Béke utca 2. szám alatt lévő fogorvosi
rendelőben!
A fogorvos: Dr. Sármásy Árpád
mobil: 06 20 2701 051
Rendelési idő: 
Kedd: 14 – 20 óráig 
Szerda: 8 – 14 óráig 

(8 – 11 óráig iskolafogászat)
csütörtök: 14 – 20 óráig.
Sürgősségi ellátás: azonnal
Teljes körű fogászati ellátás előre beje-
lentkezés alapján történik.
Bejelentkezés a rendelő telefonszámán:
06 22 238 004 és 06 22 238 005
(a Polgármesteri Hivatalból történő 
kapcsolással). 
A délutáni rendelési időben az új bete-
gek 18:30-ig jelentkezzenek be.

Gyógyszertári nyitva tartás:
Hétfő: 11:00–16:00
Kedd: 09:00–13:00
Szerda: 10:30–16:00
Csütörtök: 09:00–13:00
Péntek: 09:00–13:00
Telefon: 06 22 463 039

Az önkormányzati hivatal ügyfélfo-
gadási rendje:
Hétfő: 8 –12 óráig és 13 – 17 óráig
Szerda: 8 – 12 óráig és 13 – 15 óráig
Péntek: 8 – 12 óráig.

Humán Családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat
(2481 Velence, Zárt utca 2).
Ügyfélfogadási idő: a pázmándi 
önkormányzati hivatalban (Fő utca 80.) 
Szerdán: 10 – 11 óráig. 
Családsegítő: Kovács Fanni
Krízishelyzetben hívható: 

06 30 3837 670

Falugazdász: Nagy János
Ügyfélfogadási idő: szerdán 10 – 16
óráig a Hét Forrás Művelődési Házban.
Telefon: 06 20 3245 406, 
06 70 4362 461

Tájház gyűjtemény és kiállítás
Nyitva tartás: vasárnap 14 és 16 óra
között, vagy telefonos egyeztetés:
Lukács Józsefné: 06 70 3312–819


