
Zöldülő Pázmánd

Csak kinézünk az ablakon, és ameddig
a szem ellát, virágzó-zöldülő fák, bok-
rok… De nem csak a természet ujjá éle-
désének köszönhetően zöldül Pázmánd.
Mint azt ebben a számunkban olvas-
hatják, településünk benevezett egy kör-
nyezetvédelmi, energia meg ta ka rí tási
versenybe is, s ha sikeresek le szünk, so -
kat tettünk azért, hogy a gyermekeink-
nek egy fenntartható világot hagyjunk
hátra. Ne habozzunk, vágjunk bele…
Egy másik cikkünkben arról olvashat-
nak, hogy azzal is a környezetünk ter-
helését csökkentjük, ha nem dobáljuk
ki, hanem megjavítjuk, felújítjuk, amit
csak lehet. Mi ezt itt Pázmándon köny-
nyedén meg tudjuk oldani, hiszen egy
egész éven át cikkeztünk azokról a régi
mesterségekről és mesteremberekről,
akik még köztünk élnek, s akik számá-
ra gyerekjáték egy-egy masina vagy
használati cikk megreparálása, legyen
az varrógép, cipő, ruha, kárpitos bútor
vagy bármi egyéb.
Így lesz nagyon modern, ahogy mosta-
nában mondják, „trendi” az, amit ösztö-
nösen takarékos szüleink a legtermé-
szetesebben műveltek életük során, 
s amit még eddig sikerült megőriznünk.
S ha egy kicsit odafigyelünk, esélyünk
van még sokáig fenntartani. 
Mert ez az igazi fenntartható fejlődés…

-dy

Húsvét 
Pázmándon

6–7. oldal

Kempelen
Napok 

10–11. oldal

Javíthatók-e a
háztartási gépek?

14. oldal

Új folyam IV/3. szám Újság rólunk – nekünk 2016. március

Márciusi ifjak

Pázmándi
h í r v i v ô

Az 1848-as forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepén, március 15-én
a gyerekek színvonalas műsora adta a keretet a megemlékezéshez. A mi
márciusi ifjaink igyekeztek méltóak lenni elődeikhez, sokat és szorgalma-
san készültek, s mindenki egyetértett abban, hogy ez sikerült is nekik.
Persze ez így van rendben a gyermekek királyságában, ahol az ünnepi
koszorúzás is csak a gyerekek részvételével történhet.
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2016. március 1-től Pázmánd egy
éven keresztül a „Spórolunk @ kilo -
wat tal” projekt versenyzője. Ki lenc
eu rópai ország méri össze erejét
(Egyesült Királyság, Ausztria, Lett -
or szág, Francia ország, Olasz -
ország, Svéd  ország, Németország,
Bel gium, és Magyarország) az aláb-
bi 3 területen: 
l megtakarítani a legtöbb energiát

a fogyasztói szokások megvál-
toztatásával

l megszervezni a legkreatívabb
energia megtakarítási kampányt

l kidolgozni a legjobb energia
megtakarítási akciótervet

Magyarországon Pázmánd az egyet-
len kistelepülés, amelyet meghívtak
erre a versenyre, s a meghívást elfo-
gadva nevezett településünk önkor-
mányzatunk épületével. A kampány
során teljes közösségünk, Pázmánd
valamennyi lakosát szeretnénk be -
vonni a tudatos és klímabarát
község megteremtésébe. Le gyünk
otthon a természetben, és otthona-
inkban is őrizzük meg a természe-

tességet! Következő számainkban
nyomon követhetik a verseny állá-
sát, elért eredményeinket, és a kam-
pány részleteit. Ren dez vényeink
során mérni fogjuk a karbon lábnyo-
mot, amely adott programhoz a kör-
nyezet igénybevételét hivatott
mérni, s amely megadja számunkra,
hogy az adott esemény után hány fa
ültetésével állíthatjuk majd helyre az
okozott terhelést. A Hétforrás
Művelődési Házban tájékoztatókat
tartunk, könyvtárunk pedig felké-
szült a tudatos élet alapkönyveivel,
amelyekből hasznos és egyszerű
ötleteket sajátíthatnak el. Ter vez zük
kisebb (3-10 fős) energiaközösségek
létrehozását az utca bizalmik koordi-
nálásával. Közös ségi szinten az ő
szerepük a legfontosabb. Mi gon-
doskodunk róla, hogy a szükséges
információkat megkapják, ehhez az
eszközöket és szakmai hátteret
önkormányzatunk biztosítja. Fel -
adatuk aktívan tevékenykedni az
energia megtakarításért a zöldebb,
fenntarthatóbb településért. 
Verseny lévén a díjazásról sem
feledkezhetünk meg. Hollósi Attila
gazdasági bizottsági taggal közö-
sen azon dolgozunk, hogy eredmé-
nyeinkért hálánk is kifejezzük,
elsősorban azoknak, akik szabad-
idejüket és energiájukat nem saj-
nálják, és tenni akarnak jövőnkért.
Több száz levendula cserje, gyü-
mölcsfa vár a jutalmazott utcákra.
A virágzó gyümölcsfasorok újraál-
modásában kérjük tisztelettel
segítségüket.
Visszatérve a kezdeti gondolathoz,
2016 minden téren a tudatosság
éve lesz Pázmándon. Itt a tavasz,
falunk apraja-nagyja tevékenyen
dolgozik a nap nagy részében a
természettel összhangban, nap-

nyugtával pedig otthonaink mele-
gében. A szülők kérésére, Boldog -
ságprogramunk részeként, idén
tavasszal folytatjuk az évekkel eze-
lőtt elkezdett előadássorozatot.
Nagy öröm önkormányzatunk szá-
mára, amikor összefogásban lako-
sainkkal, tevékenykedhetünk kre-
atív, tehetséges, boldog gyer-
mekeink fejlődéséért, hogy
tudatos felnőtteink ajándékai
legyenek. Ez felbecsülhetetlen
érték egy település számára.
Határozott lépéseket tettünk azért,
hogy ezeket a céljainkat megfelelő
programok biztosításával válthas-
suk valóra. Testületünk országos
szakmai fórummal összefogásban,
több évre tervezi valamennyi gene-
ráció bevonásával a fiatalok családi
életre nevelését, a családok össze-
tartását és a család és munkahely
összeegyeztethetőségének téma-
köreit felölelő, szervezett foglalko-
zásokat, interaktív tréningeket.
Mindehhez csatlakoznak ingatlan-
fejlesztéseink és közösségépítő
elképzeléseink is. Szülőfalunk,
Pázmánd akkor lesz ebben a ter-
rortámadásokkal terhelt, és az
európai eszméinket, értékrendün-
ket próbára tevő káoszban család-
jaink biztonságot adó otthona, lel-
künk nyugalmát biztosító mene-
dék, ha ezért a pozitív gondolatok
és cselekedetek mentén, tudatosan
és következetesen kiállunk. Mi
Önökért, az Önök döntése révén
dolgozunk mindezért. 
Szívből köszönjük támogatásukat,
tevékeny részvételüket közös cél-
jaink megvalósításában! 

dr. Reichenbach Mónika 

2016 nem csak a fejlődés, az új irányok, hanem a tudatosság
éve is lesz Pázmándon. Mint tapasztalhatják, láthatják, kezde-
ményezéseinkben mi képviselők élen járunk. Az önkormány-
zat, az Önök által választott vezetők többsége saját példájával
igyekszik erősíteni mindezeket.

Pol gár mes teri beszámoló
A kreatív, tehetséges, boldog gyermek a tudatos felnőtt ajándéka
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PKÖ képviselőtestületének 2/2016.

(I.28.) számú határozata alapján döntött

a Dental Balance Kft.-vel kötött fogorvosi

helyettesítési szerződés felmondásáról, a

3/2016.(I.28.) számú határozatával

pedig arról, hogy 2016. március 1. nap-

jától 2016. augusztus 1. napjáig Páz -

mánd Község Önkormányzat és dr.

Sármásy Árpád Károly megbízott közt lét-

rejött helyettesítési szerződést fogászati

ellátásra meg kívánja kötni.

PKÖ képviselőtestületének 21/2016.

(II.23.) számú határozata értelmében

Pázmánd Község Önkormányzata együtt-

működéséről biztosítja Pázmánd Rk.

Plébániát a VP-6.7.4.11.16 pályázatra

vonatkozóan. Az ehhez szükséges nyilat-

kozatot kiadja. Illetve ugyanezen pályázat

keretében az önkormányzat maga is

kíván pályázni a templom környezetének

zöldfelületi rekonstrukcióját is meg kí ván -

ja e pályázat keretében valósítani, felvéve

a kapcsolatot az érintett területek tulajdo-

nosával, kezelőjével szükség szerint.

PKÖ képviselőtestületének 22/2016.

(II.23.) számú határozatával elutasítja a

kötelező betelepítési kvótát. A kötelező

betelepítési kvóta jogtalan, érdemtelen.

Növeli a bűnözés kockázatát és a terror-

veszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúrán-

kat és a mindennapjaink biztonságát, vál-

lalhatatlan terheket jelentene a szociális,

egészségügyi és oktatási rendszerünkre.

PKÖ képviselőtestületének 23/2016.

(II.23.) számú határozatában úgy döntött,

hogy Halász Károlyné, a Humán Család -

segítő és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozó-

jának „gyermek – és ifjúságvédelmi tanács-

adó oklevél” megszerzéséhez szükséges

tanulmányait támogatja. A képzés négy

félév, tandíja/önköltsége 120.000 Ft/félév,

s amely összeg 50%-át a képviselő-testület

biztosítja, háromoldalú tanulmányi szerző-

dés keretében, azzal a kikötéssel, hogy

szerződésben a tanulmányi év sikeres

befejezését követően 5 évig köteles a tár-

sulás keretében a munkavégzésre, kiemel-

ten Pázmánd vonatkozásában.

PKÖ képviselőtestületének 24/2016.

(II.23.) számú határozata alapján döntött,

hogy „az utak felújítására elnyert pályázat

kivitelezésének tervezése az adósságkon-

szolidációban nem részesültek támogatá-

sa” tárgyban négy cégtől bekéri az áraján-

latokat a képviselőknek kiküldött árazat-

lan költségvetés szerint. A döntés értel-

mében az önkormányzat ajánlatokat kér

be a teljes adósságkonszolidációban nem

részesültek támogatásában nyert pályá-

zatra vonatkozóan dr. Szűcs Gábor ügy-

véd úrtól, és azt a következő testületi

ülésre és a Gazdasági Bizottsági ülésre ezt

beterjeszti a polgármester, illetve a

Gazdasági Bizottság elnöke. 

PKÖ képviselőtestületének 25/2016.

(II.23.) számú határozata értelmében az

önkormányzat a 2016. évi költségvetésé -

ben vállalja a működési hozzájárulások

(tagdíjak) és intézményi működési hoz-

zájárulás biztosítását: a HUMÁN Család-

és Gyermekjóléti Szolgálat Intéz ményi

Társulás számára, amelynek mértéke a

2015. január 1-jei állapot szerint állandó

lakosságszám alapján 9,-Ft/fő/hó, azaz

231.000,-Ft, a Társulás keretében fenn-

tartott HUMÁN Család-és Gyermekjóléti

Szol gálat 2016. évi működési költségé-

hez való hozzájárulást, amely

3.971.000,-Ft, valamint a Ve len cei

Központi Orvosi Ügyeleti Társulás műkö-

dési hozzájárulásának biztosítását,

amelynek mértéke 2015. január 1-jei álla-

pot szerint állandó lakosságszám alapján

4 Ft/fő/hó, azaz 102.336 Ft.

PKÖ képviselőtestületének 26/2016.

(II.23.) számú határozata értelmében

módosítja a Velencei Központi Orvosi

Ügyeleti Társulás, s a Társulás keretében

együttműködő a Társulás tagi Önkor-

mányzatai és a Velencei-tavi Kistérségi Já -

ró beteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit

Kft. között 2012. október 1-i hatállyal lét-

rejött ellátási szerződést 2016. január 1-jei

hatállyal az alábbiak szerint: az Ellátási

szerződés 1. pontja kiegészül az utolsó

bekezdéssel: „Az 1.1.-1.7. pontban felso-

rolt megbízó önkormányzatok 2015.

augusztus 1-napjától az egészségügyi

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. 5.

§ (1) bekezdés c) pontja alapján kötelezet-

tek a háziorvosi, házi gyermekorvosi

ügyeleti feladatok ellátására.” Az Ellátási

szerződés 12. pontjában a 2015. jan. 1-i

hatály 2016. január 1-jei hatályra módosul

azzal, hogy a 3.000 fő lakosságszám alat-

ti települések esetén 66 Ft/fő/ hó, a 3.000

fő feletti lakosságszám esetén 70 Ft/fő/hó

az önkormányzati hozzájárulás összege.

A feladat-ellátási szerződés 12. pontja

második és harmadik bekezdései hatályu-

kat vesztik, helyükbe az alábbi bekezdés

lép: „A tagi Önkormányzatok vállalják

2016. évi költségvetésükben a működte-

tési költség finanszírozásának a fenti mér-

tékben történő szerepeltetését és biztosí-

tását azzal, hogy ezen működési költség

összegét 2016. január 1-napjától kezdő-

dően vállalják megfizetni.” A feladat-ellátá-

si szerződés 13. pontja szövegezése hatá-

lyát veszti, helyébe az alábbi megállapo-

dás lép: „13. A Velencei Központi Orvosi

Ügyeleti Társulás az egészségügyi szolgál-

tató részére 2016. évben új ügyeleti gép-

járművet biztosít 4.810.500 Ft beszerzési

áron. Az ügyeleti gépjármű beszerzésével

kapcsolatos költségeket a megbízó önkor-

mányzatok a 2015. január 1-i állapot sze-

rinti állandó lakosságszámuk arányában

viselik, ebből Pázmánd Község Önkor-

mányzatára 582.594 Ft jut.

PKÖ képviselőtestületének 39/2016.

(II.23.) számú határozata jóváhagyja,

hogy a pázmándi 8117. hrsz-ú út Páz -

mánd közigazgatási területét érintő szaka-

szának elnevezése a Páz mánd – Kápol nás -

nyék szakasz vonatkozásában 2016. már-

cius 1-jei hatállyal „Bágyomi út” legyen.

PKÖ képviselőtestületének 41/2016.

(II.23.) számú határozata jóváhagyja,

hogy a pázmándi 1288/5-ös hrsz.-ú és a

019/019/2.  hrsz-ú út 2016. március 1-jei

hatállyal „Hegyalja út” névvel szerepeljen.

PKÖ képviselőtestületének 42/2016.

(II.23.) számú határozata értelmében

engedélyezi a 19 gazda által alapított „Páz -

mán di Gazdakör” névhasználatát.

PKÖ képviselőtestületének 69/2016.

(III.11.) számú határozata értelmében

pályázatot hirdet az önkormányzat költ-

ségvetésében civil szervezetek számára

elkülönített keret terhére.

Pázmánd Község Önkormányzatának 2016. jan. 28-án, febr. 23-án és 
márc. 11-én megtartott testületi üléseinek határozataiból
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Támogatási cél: pályázat alapján a civil szervezetek részére
támogatás nyújtható:

a. működési kiadásaik finanszírozásához,
b. a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvaló-

sításához,
c. a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához,
d. hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével

kapcsolatos kiadások fedezéséhez.

Működési kiadásaik finanszírozásához, különösen az alábbi
célok érdekében részesíthető támogatásban:

a. a székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével kap-
csolatos költségek,

b. irodatechnikai berendezések, a civil szervezet működéséhez
szükséges egyéb eszközök és tartozékaik beszerzése, bérlése,
karbantartása, javítása,

c. kommunikációs költségek, honlap szerkesztése és fenntartása,
kiadványok beszerzése,

d. a civil szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs, ügy-
intézési tevékenységgel kapcsolatos költségek – kivéve a munka-
bért és közterheit, valamint a megbízási díjakat,

e. a tagság, a partnerek, a segítők kapcsolattartását szolgáló belföl-
di utazások útiköltsége, szállásdíja,

f. a civil szervezet bemutatását és tevékenységének megismerteté-
sét célzó általános tájékoztatási és marketing költségek,

g. a civil szervezet tagjait érintő – a létesítő okiratba foglalt cél sze-
rinti tevékenységhez kapcsolódó – képzés költsége, útiköltség és
szállásdíj.

2. A civil szervezetek által szervezett rendezvények, progra-
mok megvalósításához igényelhető támogatások:

a. tiszteletdíj kifizetésére,
b. fogyóeszköz, papír, írószer beszerzésére,
c. szolgáltatás igénybevételére,
d. úti- és szállásköltség megfizetésére nyújtható.

3. A civil szervezetek hazai és nemzetközi kapcsolataik ápo-
lásával, működtetésével kapcsolatos kiadások fedezéséhez,
megvalósításához igényelhető támogatások:

megvalósuló programok úti- és szállásköltsége

I. Pályázatot nyújthat be: 
A pályázatra olyan – Magyarországon bejegyzett és pázmándi szék-
hellyel rendelkező – civil szervezetek (egyesületek,alapítványok és
szövetségek) jelentkezhetnek,amelyek  megfelelnek a következő fel-
tételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú,  nem  haszonszer-
zés céljából alakult nonprofit szervezetek, amelyek függetlenek a
helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köz-
testületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől, és
a pályázat beadása előtt legalább egy (2) éve bejegyzésre
kerültek, azóta aktívan működnek, és nincs köztartozásuk. Az egyhá-
zi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot Pázmánd község Önkormányzatának 10/2014. (VI.25.)
önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti pályázati adatla-
pon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell
benyújtani Pázmánd község Polgármesteréhez címezve az átvételt
igazoltatva személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként.
A pályázati adatlap beszerezhető a Pázmándi Polgármesteri
Hivatalban, valamint letölthető a www.pazmand.hu internetes
honlapról. 

Kötelező mellékletek:
a. a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba

vételéről szóló okirat száma;

b. a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb
alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített
másolat;

c. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;

d. közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;
e. nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és

meg nem fizetett köztartozása nincs;
f. nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabály-

ban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;
g. nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcso-

latok követelményeinek;
h. A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell;
i. A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a

mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat
benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni.
Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidő-
ig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles 2016. május 31-ig
pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támoga-
tási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 15.

A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a Gazdasági Bizottság véleményezi, a támo-
gatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási
határidejét követő soros ülésen. 
A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályá-
zók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban
részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatás
szerződés megkötésének tervezett időpontjáról. 

A pályázati támogatás igénybevétele:
A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatá-
si szerződést köt. A támogatási szerződés tartalmi elemeit a 10/2014.
(VI.25.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete rögzíti. 

A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás kedvez-
ményezettjének neve, a támogatás összege és a támogatási cél
Pázmánd község hivatalos internetes honlapján közzétételre kerül a
támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül. 

A pályázattal kapcsolatban konzultációs lehetőséget a jegyző biztoít
ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az 22/238 005-ös 
telefonszámon. 

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának
rendje:
A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben
meghatározottak az irányadók. 

A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról számadást köte-
les adni a támogatási szerződésben megjelölt határidőig és módon. 
A számadási kötelezettséget, a számadás benyújtásának módját
Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.
(VI.25.) önkormányzati rendeletének 12.§ szerint kell végrehajtani.
Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági
Bizottságához kell benyújtani, amely a számadást a jogszabályi elő-
írások alapján ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a támogatott
szervezet írásban értesítést kap. 

A támogatás elszámolásának határideje: tárgyévet követő hó 
január 15. illetve január 31.

Pázmánd község Önkormányzatának Képviselő-testülete

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2016. évi támogatására

Pázmánd község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat 
költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére

„ Pázmándi civil szervezetek programjainak támogatása 2016” címmel
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Cserhalmi Imre 1940. április 25-én szü-
letett Pázmándon, s az elemi iskola
elvégzése után a székesfehérvári Jáky
József Útépítési Technikumban tanult
tovább. Technikusként az Útügyi Ku -
tató Intézetnél helyezkedett el, de mivel
vonzotta az önálló kutatómunka, ha -
marosan beiratkozott az Építőipari és
Közlekedési Műszaki Egyetem mérnöki
karára. 1959-ben lett egyetemi hallga-
tó. A technikusi háttérnek, az egyetem
előtti gyakorlati munkának köszönhe-
tően az Építőanyagok Tanszéken,
Balázs György tanár úr mellett kezdett
tevékenykedni. Egykori egyetemi évfo-
lyamtársa, a temetésen úgy emlékezett
vissza ezekre az időkre, megható volt,
hogy még sok évvel később is, amikor
a tanár úr az egyetem K épületében
járt, nem mulasztotta el meglátogatni
egykori tanítványát.
1964-ben tanársegéd lett Cserhalmi
Imre, aki sokat tett az újonnan a tan-
székhez került „tartók statikája” tantár-
gyak feladatainak, példáinak kidolgozá-
sa érdekében, amiket azután a diákok-
nak a tanórákon, vizsgákon kellett
megoldaniuk. S ezt akkoriban mindösz-
sze egy logarléc segítségével, hiszen
számítógépekről abban az időben még
nem beszélhettünk.
Persze, a számítógépek is hamarosan
megjelentek az egyetemen, igaz nem a
mai megszokott formában. A Mec ha -
nika Tanszék kezdte mento rál ni az új
tantárgyat, a „számítógépek ismeretét”
is, s Cserhalmi Imre ebből is kivette a
részét, mechanikai feladatokat kódolt a
hatalmas méretű, ám mindössze 8 kilo-
bájt memóriájú Ural2-es gépen.
A megszerzett ismeretek elismerése
volt, hogy felkérték félállású oktatónak
a Budapesten megalakult Győri Mű sza -
ki Főiskola „számítógépek” tantárgyá-
nak tanítására.

Oktatói munkásságának valódi színtere
azonban mindvégig a mai nevén
Budapesti Műszaki és Gazdaság tu -
dományi Egyetem Építőmérnöki Ka rá -
nak Tartó szer kezetek Mechani kája Tan -
széke maradt, fél évszázadot töltött el
a mechanika oktatásában. Ezalatt az öt -
ven év alatt több kimagasló kutató -
mun kai eredmény fűződik a nevéhez
itthon és külföldön egyaránt, műszaki
doktori címét például egy moszkvai
tanulmányútja során kapott téma kidol-
gozásával, a „Makroelemek alkalmazá-
sa rugalmasságtani feladatok megoldá-
sánál” című dolgozatával sikerült meg-
védenie. Szerteágazó volt az oktatási
tevékenysége, de szívéhez legközelebb
a statika tantárgy év folyamfelelősi fela-
datai álltak, 15 éven át irányította a tan-
tárgy gyakorlatait.
Nyugdíjba vonulása után is, egészen
2014-ben bekövetkezett halálig vállalt
statika órákat, hűséges volt egész éle-
tében ahhoz, amit szeretett. S így volt
ez a szülőfaluval is, mindenki tudta
róla, hogy elkötelezettsége Pázmánd
iránt megingathatatlan, amíg élt, páz-
mándi maradt, mindazt, amit elért,
Pázmándért is tette. 

Pázmánd díszpolgára –
Dr. Cserhalmi Imre
Pázmánd díszpolgárait bemutató cikksorozatunkban ezúttal
Dr. Cserhalmi Imrére, a Budapesti Műszaki Egyetem egykori
adjunktusára, Pázmánd szülöttére emlékezünk, aki a hazai- és
nemzetközi téren is kiemelkedő tudományos eredményeiért, a
település hírnevének öregbítéséért, 2015-ben posztumusz
kapta meg e kitüntető címet. 

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
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A kistermelők kirakodták finom áruikat. Így aztán minden
volt, ami húsvétkor az asztalra kerülhet: házi sajt, füstölt
kolbász- és sonka, méz, házi lekvárok, savanyúságok, fel-
sorolni is több sor lenne.  A gyermekek festettek tojásokat.
A csuhé bemutató, a kézműves foglalkozás, a tojás kiállítás,
a nyuszi – és kecskesimogató tette élvezetessé a napot min-
denkinek. Fodor Viktorné csuhéból hozott fonásokat és
kosarakat, tojásokat hímzett be. Köllő András sibát font
csaknem megállás nélkül, megszámolhatatlan mennyiség-
ben. Darabos Anikó gyermekeknek és idősebbeknek tartott
kézműves foglalkozást. Voltak nyuszik, kicsik és nagyob-
bak, Kovács László elhozta a kis kecskéit. Simogathatták az
apró gyermekek nagy élvezettel. A frissen begyújtott
kemencében sütötték a kalácsot, buktát, fonottat, és apró
húsvéti finomságokat. A kertben összegyűltek a falu lakói,
napestig tartott a nótázás. Többen táncra is perdültek a zöld
gyepen. A közelmúltban alakult Tót-pázmándi Nótakör tag-
jai megadták a kellő hangulatot mindenkinek, Nyárai István
tangóharmonikájával és Kolonics Attila nagybőgőjével kísér-
ve. A megalakulásának idén harmadik évét ünneplő
Pázmándi Spájz Egyesület „népi” sibálást is rendezett.
Fiatalok és idősebbek is a titkon hozott fűzfavesszővel pas-
kolták meg a lányokat, asszonyokat egy kis versike és han-
gos ováció kíséretében. A képek magukért beszélnek

E.Várkonyi Péter riportjában.

Húsvéti Spájzolás Pázmándon
Mindent, amit csak lehetett, bevetett a Pázmándi Spájz Egyesület.  Kipakolták a különböző finomsá-
gokat, sütöttek a kemencében. Húsvét előtt egy héttel óriási vígasságot és vásárt rendeztek a falu
népének a Tájházban és kertjében. Mindenki „odatette” magát, így a hangulat is a tetőfokára hágott…
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A húsvéti programsorozat
záróakkordja volt a hagyo-
mányos locsolóbál a Hét
Forrás Mű ve lő dési Házban, 
a Pázmándi Spájz Egyesület
rendezésében.

A húsvéti locsolóbál tánctermé-
nek egyik szegletében egy kis
kamrát rendezett be korabeli fel-
szerelésekkel – darálóval, szakaj-
tóval, szódásüveggel, tehénfejő
vödörrel, és a disznóvágás kellé-
keivel, valamint finom borokkal
és befőttekkel a házigazda
Pázmándi Spájz. A jó hangulatról
a mezőfalvi Turi testvérek gon-
doskodtak, ők húzták a talpalá-
valót hajnalig. Csaknem megállás
nélkül táncoltak a vendégek, ter-
mészetesen néha-néha egy kis

húsvéti bort is kóstolgattak. A
programot színesítette a vállalko-
zók tombolaajándékainak sorso-
lása is, amelyet sokan izgultak
végig. A falakon, a régi fotókon
felidézték a korabeli húsvéti ver-

sikéket, amelyek szavalása mel-
lett, síbával – fűzfavesszőből
készült fonott bottal – paskolták
meg az asszonyokat, lányokat
egy-egy hímes tojásért cserébe. 

-evp

Locsolóbál

Intézményünk, a Fejér Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Gár -
donyi Tagintézménye Gár dony -
ban, a Kossuth utca 19. szám alatt
található.

Ellátási körzetünkbe a követ-
kező települések tartoznak:
Agárd, Dinnyés, Gárdony, Kápol -
nás nyék, Nadap, Pákozd, Páz -
mánd, Sukoró, Szabadegyháza,
Vereb, Velence, Zichyújfalu.

A tagintézményben dolgozó felké-
szült szakemberek – pszichológus,
logopédus, gyógytestnevelő,
gyógy pedagógus, konduktor – biz-
tosítják a következő feladatok
ellátását:

l gyógypedagógiai tanácsadás,
korai fejlesztés, oktatás és 
gondozás

l fejlesztő nevelés
l szakértői bizottsági tevékenység
l nevelési tanácsadás
l logopédiai ellátás
l konduktív pedagógiai ellátás

l gyógytestnevelés
l iskola-, óvodapszichológiai ellá-
tás koordinálása

l kiemelten tehetséges gyerme-
kek, tanulók gondozásának
koordinálása

Terápiáink:
l Iskolára felkészítés
l Pszichológiai tanácsadás
l Meseterápia
l Művészet terápia
l Báb és egyéb játékterápia
l Drámaterápia
l Relaxáció
l Alapozó terápia
l Szenzoros Integrációs Terápia

l Sindelár terápia
l Állatasszisztált terápia (ló)
l Beszédindítás

Várjuk az érdeklődő szülőket,
pedagógusokat és gyermeke-
ket/fiatalokat 0-23 éves kor
között.

Intézményünkben fejlesztő eszkö-
zök is kölcsönözhetők térítésmen-
tesen. Az eszközök elérhetőek szü-
lőknek, gyermekeknek, pedagógu-
soknak egyaránt.
Pszichológusunk a Kempelen
Farkas Tagiskola megkeresésére
2016. február hónapban esetmeg-
beszélő napot tartott, melynek
alkalmával, a pedagógusokkal
együttműködve próbáltak megol-
dást találni a magatartás problé-
mával küzdő gyermekek viselke-
désének kezelésére.

Elérhetőségeink: 
2484 Gárdony, Kossuth L. u. 19.
Tel.: 22/589-572

Bemutatkozik a pedagógiai szakszolgálat
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A pázmándiak és a Pázmándra látoga-
tók is bizonyára megegyeznek abban,
hogy a falu központjának legjelentő-
sebb épülete a majd háromszáz éve
épült pázmándi katolikus templom. A
mellette emelkedő, pillérekkel megtá-
masztott torony korábbi: alsó harma-
dának kövei több mint 600 évvel eze-
lőtt kerülhettek a helyükre. 
Lassan négy éve már, hogy a templom
nem csak megjelenésével, központi
elhelyezkedésével, hanem romló
külső vakolatával, bádogos szerkeze-
teivel, sérült ablaktábláival is felhívja
magára a figyelmet. 
Pedig a pázmándiaknak korábban is
gondjuk volt a templomukra, és amint
rövidesen meggyőződhet erről a ked-
ves olvasó, ez ma sincs másképpen.
Pár adat a korábbi munkálatokról: az
Országos Mű emlék védelmi Felügyelő -
ség 1963-64-ben külsőleg tataroztatta
a templomot, akkor bontották ki a
befalazott kőkeretes, XIII. századi
toronyablakokat.
A templom 1985-ös szigetelését köve-
tően 1986-ban kapta meg jelenlegi
fehér színét. A belső falfestés felújítá-
sa, az elektromos hálózat és a világí-
tótestek szükségszerű kiváltása után
1997-ben a beázó tető cseréje követ-

kezett. A munkálatok szó szerinti
megkoronázása volt, amikor egy ado-
mányozó nagylelkűsége lehetővé tette
a II. világháborúban elpusztult torony-
sisak helyreállítását, amelyet aztán
1998. augusztus 3-án daru emelhetett
a helyére.
Napjainkban, több évtized elteltével,
újra a templom külső felújítása vált
szükségessé. 
A munkálatokat megkönnyítette egy,
az MVH Vidékfejlesztési Támogatások
Igazgatósága által kiírt és elnyert
pályázat, amelynek keretében, a
Székesfehérvári Püspöki Hivatal előfi-
nanszírozásával és támogatásával
együtt több, mint 18 millió forintot for-
díthattunk a templom szerkezeti meg-
erősítésére. Ennek előzménye az volt,
hogy az építési hatóság a külső rend-
betételt megelőzően előírta a templom
szerkezeti megerősítését. A munkála-
tok 2012. júliusában fejeződtek be,
amikor is elfogyott a pénzünk. Mó do -
sí tanunk kellett az építési engedély
kérelmünket és ké sőbbre kellett ha -
lasztanunk a külső vakolat felújítását.
Két alkalommal próbálkoztunk az
Emberi Erőforrások Minisz té riuma által
kiírt pályázaton (Egyházi épített örök-
ség védelme és egyéb beruházások

című pályázati felhívás), de a rendel-
kezésre álló keret szűkössége miatt
nem kaptunk támogatást. 
Újabb pályázati lehetőség nyílt az
Európai Mezőgazdasági Vidék fej lesz -
tési Alap finanszírozásában (Telepü lés -
képet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közössé-
gi tér létrehozása, fejlesztése stb.). A
pályázat együttműködésre is lehetősé-
get ad, ezért a Pázmándi Önkormány-
zatnak együttműködést ajánlottunk a
templom területével szomszédos álla-
mi tulajdonú terület és környezet fej-
lesztésében. Az önkormányzat elfogad-
ta együttműködési szándékunkat és
támogatásáról is biztosított bennünket.
Az első ütem befejezését követően,
kérelmünkre Áder János köztársasági
elnök úr saját támogatási keretéből,
utólagos elszámolás mellett, két millió
forinttal támogatta a második sza-
kaszban tervezett felújítást.
Látva nehézségeinket, a források szű-
kösségét, megmozdult Páz mánd
lakossága és az elszármazottak is.
Jelentősebb összegű adományok
érkeznek a külső felújítás céljaira. Ezek
között ki emelkedő egy pázmándi
magánszemély adománya, aki a közel-
múltban 3 millió forint támogatást
adott, továbbá kamatmentes kölcsön
nyújtásával is segíteni kívánja a felújí-
tás mielőbbi befejezését.  
A második szakaszban tervezett 
munkálatok pályázati költségvetése 
12. 649.241 Ft. A munkafolyamat a

Egyházi hírek

Böjtben a templomról

Fotó: funiq.hu

Fotó: Klotz Miklós
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műemléki védettség miatt igen össze-
tett, művészettörténész bevonása is
szükséges. A munkák megkezdésének
tervezett időpontja 2016. április 1. 
A templom épületen a felújítás máso-
dik ütemében elvégzendő munkák:
D Homlokzat előkészítése. Va kolat
leverés a szükséges helyeken és a
lábazat felett 1 m-ig.
D Falkutató vizsgálat. Végleges hom-
lokzati felületi struktúra és szín javas-
lata, lábazati felület megjelenési javas-
lata, kutatási eredmény alapján esetle-
gesen bemutatandó részletek megha-
tározása.
D Kulturális örökségvédelmi fe lü gye -
lővel a javaslatok szerinti szín és struk-
túra minták alapján döntés, ennek 
rögzítése.
D Eső- és lefolyócsatornák cseréje.
D Az osztópárkányok bádogozásá-
nak cseréje.
D Nyílászárók színének egyeztetése a
kulturális örökségvédelmi felügyelővel.
D Lábazat feletti 1 m falszárító vako-
lattal helyreállítva.
D A többi részen hagyományos vako-
lattal helyreállítás.
D Homlokzati struktúra egységesítése.
D Bádogos szerkezetek cseréje.
D Homlokzati színezés.
D Homlokzati díszek restaurálási ter-
vének készítése.
D Villámvédelmi rendszer felülvizsgá-
lata, új rendszer készítése.
A fenti felsorolásból az esőcsatornák
és lefolyó csatornák cseréje, az osztó-
párkányok bádogozásának cseréje
(timpanon, torony, támpillér), a bádo-
gos szerkezetek cseréje részben, a
homlokzati színezés a homlokzati
szobrok restaurálási terveinek elkészí-
tése, és a villámvédelmi rendszer felül-
vizsgálata, új rendszer készítése nem

része a költségvetésnek, de műszaki
állapotuk, állaguk miatt várhatóan,
részben vagy egészben számolni kell
majd ezekkel a többlet költségekkel.
Tervezzük még a templom közvetlen,
a telekhatárom belüli tereinek felújítá-
sát is. Ezek a következők:
D Épület melletti járdák bontása, új
járda építése.

D Épület előtti terület rendezése a
területen belül, új térburkolat, szegé-
lyekkel, új kertészeti koncepció, új
templomvilágítás.
D Templomvilágítási tervek egyez -
tetése a kulturális örökségvédelmi
felügyelővel.
D Terméskő támfalak javítása, pótlása.
D Az utcai kerítés bontása, a temp-
lom körüli tér kinyitása.
D A templom légvezetékeinek meg-
szüntetése.
A költségvetésben még nem szereplő,
és a térfelújítás körébe eső munkák-

hoz nincs meg a forrásunk. A kivitele-
zés megkezdéséhez az építtető plébá-
nia döntése is szükséges. Támogató
döntés esetén, lépcsőzetesen annyit
tudunk majd megvalósítani, amennyi
adomány, vagy egyéb forrás időköz-

ben rendelkezésünkre áll majd. 
A templomi hirdetésekben, más nyil-
vános fórumon folyamatos tájékozta-
tást fogunk adni a felújítási munkák
állásáról, a meghozott döntésekről. A
templom és környezetének látványter-
vét rö videsen közzé fogjuk tenni. 
Várjuk és köszönjük minden olvasó, a
templomot és Páz mándot szerető
ember érdeklődését, támogatását. 

Noske Richárd (N/P)
a plébánia képviselőtestületének 

megbízásából

Mi se rend: Április hó – 11 óra.

Templomunk 1718 óta áll a falu
központjában, hogy megőrizzük
szépségét, csak a község támoga-
tásával lehetséges. Fontos infor-
máció, hogy megváltozott a bank-
számlaszámunk!
Számlavezető bank: CIB Bank
Pázmánd Rk. Plébánia 
Bankszámlaszám: 10700093-
69393943-51100005

Fotó: Klotz Miklós
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Idén csapatversenyt hirdettek Kem -
pelen életéből és munkásságából, vala-
mint Pázmánd történetéből és hagyo-
mányaiból, amelyen 6 csapat játékos
feladatokban mutathatta meg mennyi
mindent jegyzett meg abból, amit évek
óta ismertettek a különböző megnyi-
tók és gálaműsorok alkalmából. A ver-
senyben első lett a Cséri Dániel, Hegyi
Patrícia, Szombathy Gergő és Pintér
Noémi alkotta csapat, második helyen

végeztek Borostyán Henriett, Matacz
Máté, Radványi Gábor, Sziládi Eszter és
Czakó Bori, a harmadik helyezést
pedig a Lukács Boglárka, Czakó Anna,
Noske Nóra,  Pálfi Petra és Czakó
Balázs féle csapatnak sikerült elérnie.
A hagyományokhoz híven az iskola az
alsós gyerekeknek szavalóversenyt
rendezett, amelyre a környező telepü-
lések legjobb versmondóit is meghív-
ták. Hét iskola 49 diákja szavalta el az

általa kiválasztott verseket. A mezőny
igen erős volt, a zsűri hosszas tanako-
dás után hirdetett csak eredményt. Az
1. osztályosok versenyében első lett
Pándi Szabolcs (Velence), második
Kollár Gergely (Kápolnásnyék) harma-
dik pedig Dani Leila (Pázmánd). A
másodikosoknál a verseny első helye-
zettje Lukács Bulcsú (Velence) lett,
második helyen holtversenyben
Szendrei Ádám (Pázmánd) és Prisznyák
Lilla (Kápolnásnyék), a harmadik
helyen pedig Takács Janka .(Pázmánd)
és Balog Adél (Tordas) végzett. A 3-4.
osztályos versmondók egy szívet
melengető délutánnal ajándékozták
meg a zsűrit és a nézőket. Náluk a
következő eredmények születtek: a 3.
osztályosok versenyében első lett
Bartos Bora (Velence), második Török
André (Velence) harmadik helyen pedig
holtversenyben Szendrei Eszter
(Pázmánd) és Tóth Betti (Tordas)
végeztek. A 4. osztályosok közül első
lett Dőri Dóra (Kápolnás nyék) és László
Keve Károly (Tordas), második helye-
zést ért el Nagy Lilla (Marton vásár) és
Varga Liza (Mány), a harmadik helyen
pedig Benkő Gréta (Tordas) és Borók
Adrián (Mány) végeztek. Külön díjas lett
Székely Áron (Gárdony).
Kempelen Farkas nemcsak zseniális
tudós volt, de több nyelven is beszélt.
A nyelvtanulást az iskolánk is nagyon
fontosnak tartja, ezért minden évben
angolból háziversenyt rendez diákjai-
nak. Az 5. osztályosok versenyében

A pázmándi iskola immár 21 éve viseli Kempelen Farkas nevét. A hagyo-
mányokhoz hűen az évforduló alkalmából idén is különféle versenyeket
rendeztek, így emlékezve a névadóra, aki a művészetek és a tudományok
terén is kiemelkedőt alkotott. 2016-ban a következő települések iskolái
vettek részt a megmérettetéseken: Kápolnásnyék, Martonvásár, Velence,
Sukoró, Gárdony, Tordas, Vál, Pákozd, Mány, és természetesen Pázmánd.

Kempelen Napok az iskolában

Iskolánk tanulói bejutottak a Tiéd a
SzóTár! angol nyelvi szótár-használati
verseny regionális fordulójába (vagyis
három megye legjobb nyolc csapata
közé). A Közép-Dunántúli Régió verse-
nyét Székesfehérváron, a  Széchenyi
István Műszaki Szak kö zép  iskolában
tartották 2016. február 23-án. Diák ja -
ink itt is szép eredményt értek el. Ne -
gyedikes csapatunk (Bercsik Róbert
Félix, Czakó Balázs, Farkasfalvi
Szabolcs) csak időkülönbséggel ma -

radt le az országos döntőről, de hete-
dikes lánycsapatunknak (Czakó Anna,
Gránitz Eszter, Hegyi Patrícia, Molnár
Petra) is csak mindössze másfél pont
hiányzott a továbbjutáshoz. 
A másik két döntős csapat tagjai: Hersics
Bianka, Imre Emese, Pintér Noémi (4.o.),
Lőrincz Bertalan, Nyári Kevin, Sziládi
Eszter, Szombathy Gergő (5.o.).
Felkészítő tanáraik: Fehérvölgyi-
Hegedűs Angéla (alsó tagozat), Vető
Katalin (felső tagozat).
Az idei évben először vett részt iskolánk
a székesfehérvári Gárdonyi Géza Mű ve -

lődési Ház Óperenciás mesemondó ver-
senyének elődöntőjén, amelyről nagy
örömünkre Czakó Bori 4. osztályos
tanuló továbbjutott a középdöntőbe.
Március 11-én Székesfehérváron ren-
dezték meg az Országos Szépíró
Verseny megyei fordulóját, amelyen
iskolánk tanulója, Hibácska Zsófia
első helyezést ért el. Zsófi évek óta
az élmezőnyben van, s ahogyan ez
idén is lesz, korábban is képviselte
már eredményesen iskolánkat az
országos döntőben. 
Sok sikert kívánunk, szurkolunk Zsófi!

Versenyben
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első lett Nyári Kevin, második Lőrincz
Bertalan, harmadik pedig Sziládi
Eszter. A 6. osztályosok versenyében
győzött Harangozó Szabina, második
lett Molnár Fanni, harmadik pedig
Varga Lili. A hetedikeseknél a győztes
Czakó Anna, második helyezett
Gránitz Eszter, a harmadik pedig
Molnár Petra lett. A végzős, 8. osztá-
lyosok mezőnyében első lett Lőrincz
Ádám, második Eipl Máté, a harmadik
helyen pedig Lukács Boglárka végzett. 
Kempelen Farkas mérnöki munkáival
is maradandót alkotott. Emléke előtt
tisztelegve rendeztek természettudo-
mányi csapatversenyt a Kempelen
Napok keretében. Elsők lettek:
Lőrincz Ádám, Lőrincz Tamás, Czakó
Péter és Tóth Laura, másodikak
Borostyán Henriett, Noske Nóra,
Hegyi Patrícia és Pálfi Petra, harmadi-
kak pedig Eipl Máté, Kutai Szabolcs,
Domak Balázs és Hírják Mikolt. 
A felsős tanulók számára is hirdettek
versmondó versenyt. Az 5-6. osztályo-
sok versenyében első lett Lőrincz
Bertalan, második Korondi Bendegúz,
harmadik Tóth Laura. A 7-8. osztályo-
sok közül első lett Sárvári Krisztina,
második Borostyán Henriett, a harma-
dik helyen holtversenyben Zsetnyai
Hanna és Lukács Boglárka végeztek.
Különdíjas lett Keller Kamilla.
A kezdetektől fogva rendeznek feladat-
lapos matematikaversenyt az alsósok
részére, amelyre a környék iskoláinak
legjobb matematikusait is rendszere-
sen meghívják. Idén hét intézmény
hozta el diákjait. Sajnos az első három
díj nem pázmándi tanulóé lett, de töb-
ben jól szerepeltek és jó helyezést
értek el: az első osztályosok közül
Csapó Zsóka és Dani Leila, a másodi-
kosok közül Hibácska Gellért és Pintér
Benedek, a harmadikosok közül Roszik
Júlia Ida, Szombathy Ádám és Pintér
Péter, a negyedikesek közül pedig
Czakó Balázs.
Ki ne tudná, hogy Kempelen Farkas
legismertebb találmánya a Sakkozógép
volt? Természetes hát, hogy a sakkver-
senyt az idén is megtartotta az iskola.
Alsós lányok közül első helyen végzett
Besser Lara és Roszik Júlia Ida, második
lett Kutai Dorka, harmadik helyezést
ért el Lovistyek Kitti és Reichenbach
Flóra. Az alsós fiúk versenyében első

lett Domak Márk, második Farkasfalvy
Szabolcs és Noske Márton, harmadik
Pintér Péter. A felsős lányok közül első
helyen végzett Sárvári Krisztina, máso-
dik lett Hegyi Patrícia, a harmadik
pedig Molnár Petra és Sziládi Eszter. A
felsős fiúk között a legjobban Matacz
Máté szerepelt, második lett Eipl Máté,
harmadik pedig Zsigmond Levente. 
Végül pedig a rajzverseny helyezettjei.
1. osztályban első lett Roszik Emília,
második Fenyvesi Dorottya, harmadik
Kiripolszki Soma. A 2. osztályosoknál
első lett Szendrei Ádám, második
Zámbó Zsombor, harmadik Kocsor
Enikő. 3. osztályban a legjobb
Pintér Péter lett, második helyezett
Sziládi Enikő, harmadik Roszik Júlia
Ida. A 4. osztályban a három díjazott:
Imre Emese, Pintér Noémi,
Reichenbach Flóra, az 5. osztályban

Szombathy Gergő, Füzesi Márton,
Lőrincz Márton, a 6. osztályban Gulyás
Alexandra, Harangozó Szabina és
Boróczki Beáta, a 7. osztályban Molnár
Petra, Czakó Anna, Cseh-Bognár Laura,
Gránitz Eszter, Hegyi Patrícia és Molnár
Petra, s végül a 8. osztályban helyezést
ért el Lőrincz Ádám.
A Kempelen Napok versenyeinek sike-
rességéért igen sokan és sokat dolgoz-
tak. Az iskola vezetése ezúton szeret-
ne köszönetet mondani mindazoknak,
akik az elmúlt hetekben valamilyen
módon segítségükre voltak ab ban,
hogy rendezvényük sikeres legyen,
közülük is kiemelten a támogatóknak,
az MM Publi cation Nyelvkönyv ki -
adónak, a Szülői Munkaközösségnek, a
Diák ön kormányzatnak, Pázmánd
Község Önkormányzatának, és nem
utolsó sorban Darabos Anikónak. 

Február végén Vető Katalin
angol tanárnő, iskolánk peda-
gógusa részt vett a pedagógus
minősítési eljárásban. Kati néni
sikeresen védte meg portfólió-
ját. Az Oktatási Hivatal minősí-
tő bizottság nagyon meg volt
elégedve a látott órákkal, a
tanárnő munkájával. Az ötödi-
kes és nyolcadikos gyerekek fegyelmezetten, ügyesen oldották meg a
feladatokat. Megmutatták a vendégeknek az évek alatt szerzett tudásu-
kat. Gratulálunk Kati néninek a sikeres „vizsgához”! 

Sikeres minősítés
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Előre bocsájtanánk, hogy az
újságban való megjelenés nincs
arányban senki fontosságával,
nem szelektálunk, hogy ki a jó és
ki a legjobb. Emberi sorsokat,
sikereket mutatunk be. 
„MagamFalva” a blog címe, ahogy
ezt a facebook oldalán bárki
megtalálja. Néhány mondat,
hogy ismerje meg az olvasó, ki is
Kovács Zsófia? 
„…Öt-hatéves éves lehettem, ami-
kor meguntam, hogy a homoko-
zóban főzzek. Pedig csuda jól
ment, a szilvás gombócban még
mag is volt, és száraz homokkal
szórtam meg.Egy szép napon a
Nagypapám megengedte, hogy
igazi sárgarépát, fehérrépát
használjak. Kaptam hozzá kis
lábost, kést és reszelőt is. Gon -
dosan meg kellett pucolnom.
Nagypapa megfogta a reszeléke-
ket, karikákat, kockákat tartal-
mazó edényt és kiment a konyhá-
ba. Ebédnél ért a meglepetés és
fura volt, hogy olyan össze vissza
volt minden a levesben. Akkor
jöttem rá, hogy a Nagypapa bele-
tette az általam elkészített répá-
kat, úgy ahogy csináltam…” 
Lehet, hogy ez adta meg az első
lökést, hogyha jóval később is,
de családostul kiszabaduljon a
pesti, harmadik kerületi, óbudai
négylakásos kertes házból, ahol
négy tyúkot és egy kakast is tar-
tott, a szomszédok „nagy” örö-
mére. Volt egy kis kertjük, ami-
ben paradicsomot, paprikát ne -
veltek. Kiskorában az első magot
nagymamájával ültette el.  S ami-
kor lánya, Réka három éves lehe-
tett, Zsófi is ugyanezt tette, pap-
rikamagot ültettek együtt. Vala -
hogy akkor kezdődött a termő-
föld és a természet szeretete. 

A mai valóság ott folytatódott,
hogy egyik reggel férje, Árpád
felült, és csak annyit mondott,
hogy Pázmánd! 
– Nézzük meg, merre is van ez a
falu? Ha ötven kilométeren belül
van Pesttől, akkor nekiindulunk,
mondtam – kezdi Zsófi. – Másnap
már Pázmándon voltunk, és
akkor éreztem, hogy ez lesz a mi
falunk. Ide költöztünk! Három éve
vagyunk itt. Árpáddal, a férjem-

mel, a 15 éves Rékával, a 12
éves, Bendegúzzal, és Botonddal,
aki most 9 éves. Az ismeretlenből
jöttünk, a társasházi közösség-
ből. Ott senkit nem ismertünk, itt
nagyon gyorsan lettek ismerőse-
ink, joggal mondhatom, még
barátok is. Teri néni, a szomszé-
dunk, férje Pista bácsi, a pót-

nagyszülők nekünk.  Itt, a falu-
ban sokan segítenek. Mi is ott
vagyunk, ha nyújtani kell vala-
mit. Farsangkor 13 tepsivel
sütöttünk kenyérlángost, Mi ku -
lás kor már 17 volt ez a szám.
Mindet megették a gyermekek,
felnőttek. A házat ajánlásokkal
vettük meg. Adták a címeket,
hova is menjünk? Volt közöttük
egy, ami tetszett és pár nap
múlva már nem volt kérdés, hol a

A pázmándi pestiek
Különös asszonynak tűnhet Korondiné, Kovács Zsófia, (36) aki
három éve költözött Pázmándra családjával, de egyszerűsége,
természetszeretete, háziassága miatt és közösségi emberként
máris figyelnek rá. Nyitottsága, az emberek feltétel nélküli
elfogadása volt az, ami érdekessé tette őt a témaválasztásnál.
Így került sorozatunkba is. 
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jövőnk – folytatja. A ház és udva-
ra alkalmas volt minden elképze-
lésem megvalósítására. Csere -
bere vásárt a Hét Forrás
Művelődési Házba szerveztünk,
de garázsvásár is volt nálunk.
Nagyon örülnék, ha ezeket a
vásárokat többször is megszer-
vezhetném. Ezekre a programok-
ra sokan ellátogattak, így több
ismerősünk is lett. Az udvar házi-
állatai is többeket vonzott, hiszen
a faluban egyre ritkább az állat-
tartás. Kert, állatok, termőföld,
parasztház. Az állatokat hamar
beköltöztettük, mert elveinkhez
tartva magunkat, az önfenntar-
tás felé vesszük az irányt. A teljes
önfenntartás nem valósítható
meg, mert ahhoz kicsi a földünk.
Az állatok eleségét így nem tud-
juk megtermelni, de a magunkét
igen. Az udvarban jól érzi magát
a kakas, a tyúk, a sok kecske, 
a négy disznó, a gyöngytyúk, a
néma- és vadkacsa, fürj, teknős,
galamb, és persze a macska Gigi
kutyával együtt. – meséli Zsófi. 
Maradjunk kicsit a pesti kezde-
teknél. Zsófi a belvárosban nőtt
fel. Az Andrássy útra született,
de két éves korában a Váci utcá-
ba költözött a család. Ott termé-
szetesen nem lehettek állatok,
de mindezt pótolta a nagyszülői

telek Balatonlellén. Ma már az
életük átalakult. Itt Pázmándon
őstermelő lett a család. Amit
lehet, megtermelnek és maguk
készítenek sok mindent. A
monoton élet nem jellemző a
Korondi családra. Zsófi szakmá-
ja, hivatása a tűzzománcozott
dísztárgyak készítése. Terve,
hogy megtanulja a kosárfonást
és régi vágyát is teljesíti a későb-
biekben, régi zománc lábosokat
fog felújítani, újjá varázsolni a
régi lekopott világból. A régiek
szeretete, a megújulás is hitval-
lása. Akárcsak a mondása:
„..amit ültetek, azt aratom is. A

gyerekeimnek ezt a tudást sze-
retném átadni, mert a materiális
dolgok, a pénz vagy a tárgyak
mind elveszíthetőek, de a tudás
az, amiből újra lehet építkezni!” 
Ebben a szellemben él itt három
éve a Korondi család három gyer-
mekkel. Zárszóként csak annyit
mondott Zsófi, hogy nagyon jó
helyre költözött, a gyermekek is
szeretnek itt élni. Köszöni, hogy
befogadták, megismerték őket,
egyelőre a szűk környezetükben.
Remélve, hogy ők is megismer-
hetik majd Pázmándot… 

E.Várkonyi Péter írása, fotója 
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Az idősebb generáció joggal moso-
lyoghat az ötleten, na, megint feltalál-
ta valaki a spanyolviaszt, mintha
újdonság volna, hogy a tárgyakat meg
lehet javítani. Sajnálattal kell azonban
észrevennünk, hogy már hazánkban is
alig-alig találni jó szakembert, aki kre-
atívan és reális áron képes megjavíta-
ni gépeinket. Illetve – a reklámok hatá-
sára –, abban a tévhitben élünk, hogy
olcsóbb és jobb lesz, ha a régi helyett
újat veszünk. Ezzel azonban gyakran
saját orrunk alá törünk borsot.
Kiadással terheljük magunkat, ráadá-
sul az új gép már nem biztos, hogy
ugyanolyan jó minőségű lesz, mint a

régi volt (a tervezett elavulás miatt), a
leselejtezett darab pedig szennyezi a
környezetet, ami közvetetten szintén
minket és családunkat terhel.
A repair café („szerviz kávézó”) moz-
galom neve nálunk „közösségi szer-
vizként” terjedt el. A közösségi szer-
viz egy a kellemest a  hasznossal
ötvöző társasági esemény, ahol az
emberek egy csésze tea vagy kávé
mellett segítenek egymásnak megja-
vítani az elromlott gépeket. Az első
repair café 2009-ben, Amszter -
damban (Hollan dia) nyílt, 2010-től a
mozgalom alapítványi formában
működik. 2013-ban már 150 rend-

szeres szerviz kávézót tartottak szá-
mon Hollandiában, majd ez tovább-
terjedt Európában (mára kb. 600
közösségi szerviz) és az Egyesült
Államokban is. Galla-Korodiny Vanda
egyszerűen és őszintén fogalmazta
meg, miért szervezte meg az első
magyar közösségi szervizt: „2012-
ben olvastam a cikket a holland pél-
dáról és rettentően megtetszett.
Alapvetően rosszul viselem, ha hülyé-
nek néznek, és sajnos azt kell mond-
jam, hogy a multik annak néznek. Ha
a nagyszüleimtől örökölt dolgok még
hibátlanul működnek, akkor nehezen
viselem el, hogy a profit maximalizá-

lása érdekében, szándékosan silány
minőségű termékekkel árasztják el a
piacot, hogy minél sűrűbben dobjuk
ki őket és vegyünk újat. Ezt a fajta
kereskedelmi szemléletet szeretnénk
egy kicsit az emberek fejében átállíta-
ni. Ugyanis ez a fajta szemlélet befér-
kőzik az életünk minden területére.
Lassan a párválasztás is olyan lesz,
mint egy pár cipő esetében. Nem baj,
ha kicsit nyom, most megy a ruhám-
hoz, szezon végén meg úgyis veszek
másikat… Ez így nem helyes és
nagyon-nagyon rossz irányba visz.”
(http://anapfenyillata.cafeblog.hu)
A mozgalomnak tehát csak egy része

az, hogy gépeink megőrzésével nem
ártunk a környezetnek és magunknak.
Másik része az, hogy felülvizsgáljuk a
kereskedelmi szemléletünket: Tényleg
úgy gondoljuk, hogy a pénzünket a
multi cégeknek kell adnunk olyan áru-
kért, amire nincs is szükségünk? Ha
szakemberek vagyunk, megéri-e még
segítenünk másoknak a szerelésben?
Innentől a téma több szálon is jó úton
haladhat tovább. A közösségi szerviz
egy mozgalom, amelyben a „szakik”
ingyenesen nyújtanak segítséget a
javításban. A gépek megmaradnak,
az emberek jól érzik magukat. Az
önkéntesek vagy olyan idősebb szak-
emberek, akik még jó ötletekkel, kéz-
zel tudnak javítani elektromos ház-
tartási gépeket, vagy olyan fiatalok,
akik kihívást látnak az ügyben, és a
legmodernebb technikát is bevetik a
megoldáshoz. Hollandiában például a
törött alkatrészek helyett 3D nyomta-
tón készítenek újakat. Vannak, akik
kevésbé közösségi lények, de fontos-
nak tartják, hogy kilépjünk az elva-
dult fogyasztói szemléletből. Ők
igénybe vehetik olyan szerelők segít-
ségét, akik még foglalkozásként űzik
ezt az egyre ritkább szakmát, vagy
legalább esténként hajlandóak egy-
egy holmit megjavítani.
A budapesti közösségi szerviz ötlete
sokaknak tetszik, de személyesen
még kevesen vesznek részt benne.
Kisebb közösségekben, falvakban –
remélhetőleg – még kevésbé van szük-
ség a szervezésre, a mozgalom jelleg-
re, hiszen hasonló dolog spontán is
kialakul. Például, ha valaki tud varrni,
kisebb ruhajavításokat is elvégez,
vagy a szomszédok segítenek egy-
másnak abban, amihez értenek, eset-
leg még megtalálhatók szakemberek.
A mozgalom bemutatásával arra sze-
rettem volna felhívni a figyelmet, hogy
ez a fajta tudás és a közösségi szem-
lélet, ami a mi falunkban még termé-
szetes, olyan érték, ami a világból már
kezd eltűnni, és amit máshol már a
médiában mutatnak be. Remélem,
hogy nekünk sikerül megőrizni!

Dr Szilágyi-Nagy Ildikó

A gyártók gyakran azt sugallják: a gépek márkaszervizben, ere-
deti alkatrészekkel javíthatók, de legtöbb esetben a javítás költ-
sége olyan magas, hogy megéri inkább újat venni. A 2009-ben,
Hollandiából indult „repair café” – magyarra szerviz kávézónak
fordítható – mozgalom arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a
gépeket legtöbb esetben megéri megjavítani, így magunkat költ-
ségektől és bosszúságtól, a Földet szennyezéstől óvjuk meg.

Javíthatók-e a háztartási gépek?
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Az első, február végi bajnoki napon
Csákvár volt az ellenfél. Ősszel idegen-
ben egy csúfos 6-0-s vereségbe sza-
ladtunk bele, amit ki akartunk javítani.
Ezzel az elhatározással futottunk ki a
gyepre, s már a 10. perc tájékán meg-
szereztük a vezetést egy szöglet utáni
kavarodásban. Öt percre rá újra sarok-
rúgásból született gól, de ezt sajnos
nem mi rúgtuk. A 26. percben sikerült
visszaszereznünk a vezetést, majd a
második félidő első percében ismétel-
ten gólt szereztünk, s így megdupláz-
tuk előnyünket. Sajnos ezután a ven-
dégcsapat vette kezébe az irányítást,
ám a védelmünk nagyon jól zárt, így
egy magabiztos győzelemmel kezd-
hettük az idényt! 
Ezen a hétvégén ifi csaptunk nem
lépett pályára, egy héttel később volt a
nyitó mérkőzésünk. A Bakonycsernye
csapatával játszottunk idegenben. A
mérkőzésen finoman szólva ziláltak
voltunk mind fejben, mind taktikailag,
így a félidőben már 2:0-ra vezettek a
hazaiak. A játék képe később sem
javult, kaptunk még 3 gólt, így egy
kiütéses vereséget szenvedtünk el a
bajnokság legelején. A felnőtteknél
szintén második helyen telelt csernyei
csapat ellen a mi felnőtt csapatunk fel-
szabadultabban játszhatott. A játék
során a kapuk egy-egy kivételt elte-
kintve nem forogtak veszélyben. A 38.
percben kiállították az egyik hazai játé-
kost második sárga lappal, de sajnos
ez nem nekünk kedvezett. Hiába vol-
tunk emberelőnyben, a játékvezető
ezután folyamatosan kompenzálni
akarta elkövetett hibáját, s a kapusun-

kat teljesen jogtalanul leküldte a pályá-
ról a félidő utolsó percében. Az ezáltal
megítélt büntetőt becserélt kapusunk
majdnem megfogta, ám a pályán lévő
buckán megpattant a labda, és így

átcsúszott a kezei fölött. A második
félidőben ismételten egy kiállítással
sújtotta csapatunkat a spori. Ezután
mindenki azt gondolta, hogy már csak
a becsületükért fognak küzdeni a srá-
cok. Ám nem ez történt. Még egy
emberrel kevesebben is jobban ját-
szottunk, és óriási helyzeteket puskáz-
tunk el. A mérkőzés már az utolsó pil-
lanataiban járt, mindenki azt hitte hogy
1:0 lesz a vége, de a csatárunk az utol-
só utáni percben lekezelt egy előre
vágott labdát, majd tanári módon bete-
kerte a hosszú felsőbe. Bakony cser -
nyéről megérdemelten hoztuk el az 
1 pontot, de mondhatnám úgy is, hogy
otthagytunk kettőt ennél a rettentően
gyengén játszó csapatnál.
Március 14-én felnőtt csapatunk
Bicskén mérkőzött meg a házigazda
Mánnyal. A meccsen sajnálatos módon
nagyon kevesen jelentünk meg az eltil-
tások és a sérülések miatt. Ennek elle-
nére a csapat jól mozgott a pályán, és
a 37. percben megszereztük a veze-
tést. Sajnos 3 perc múlva kiegyenlített
a hazai gárda így döntetlennel vonul-
tak szünetre a csapatok. A második

félidőben a hazai együttes gyorsan el
akarta dönteni a mérkőzés kimenete -
lét, 15 perc alatt két gólt szereztek.
Erre már csak egy válaszunk maradt a
92. percben, így kikaptunk. 
Ifistáink ezen a hétvégén sem léptek
pályára a hazai csapat kérésének eleget
téve. Ők legközelebb a Nádasd ladány
csapatával találkoztak. A mérkőzés
jónak ígérkezett mivel két közvetlen
rivális feszült egymásnak. A Ladányi
pálya, hát mit mondjak… A mérkőzés
elején jó helyzeteket dolgoztunk ki, ám
ezeket képtelenek voltunk értékesíteni.
Ezután a hazaiak vették át az irányítást
és szinte az első alkalmat kihasználták,
és megszerezték a vezetést. A második
félidőben összezuhantunk, hibát hibára
halmoztunk. Ennek eredményeképpen
már 4:0-ra vezettek a hazaiak. Ezt köve-
tően a meccs át ment vagdalkozásba, és
az előre ívelt labdákból összesen egyet
tudtunk érvényesíteni. Így alakult ki a
4:1-es végeredmény.
Másnap felnőtt csapatunk Iszka szent -
györgyre látogatott. A mérkőzés sima
vendégsikernek ígérkezett. De csak
ígérkezett! Már az 5. percben megsze-
reztük a vezetést, ám ezután csak nyo-
moztuk a labdát. A hazaiak akarata ér -
vényesült, ám így sem tudtak egyenlí-
teni. A félidő utolsó 5 perce a mienk
volt, így nyugodt 2:0-ás sikerrel men-
tünk a szünetre. Sajnos a második féli-
dőben megint az iszkaiak irányítottak,
és a 60. perc tájékán szépítettek, majd
rátettek még egy lapáttal, és 7-8 ember-
rel támadtak már. Ráadásul a játékve-
zető leküldött egy embert a csapatunk-
ból, így emberhátrányban a játék 90
százalékban a mi kapunk előtt folyt.
Kontrákra azért még maradt erőnk,
csak hát az a fránya befejezés hiány-
zott... Teltek a percek, de a helyzetek
mindkét oldalon kimaradtak. Az utolsó
percben a hazaiak sarokrúgáshoz jutot-
tak. Már a kapusuk is feljött fejelni,
hátha sikerül pontot szerezniük, ám a
szögletet simán tisztáztuk. Ráadásul az
egy szem csatárunk elé került a labda,
aki így begyalogolhatott az üres kapu-
ba, és kialakította az 1:3-as végered-
ményt. A mérkőzés ugyan nyögvenye-
lős volt, ám a lényeg, hogy megvan a 3
pont, és hogy tapadunk az élmezőnyre!

Hajdú Tamás

Felnőtt Ifi

Pázmánd-Csákvár 3:1 –

Bakonycsernye-Pázmánd 1:1 5:0

Mány-Pázmánd 3:2 –

Nádasdladány-Pázmánd 4:1

Iszkaszentgyörgy-Pázmánd 1:3

Elkezdődött a fociszezon!
Előző cikkünket azzal zártuk, hogy a hétvégén már éles bajnokit játszunk
és reméljük, hogy minél többen eljönnek a hazai pályán zajló mérkőzé-
sünkre. Hát mit mondjak, olvasóink ezt a kérést megfogadták, és nagyon-
sokan kilátogattak a mérkőzésre, aminek hála sikerült learatnunk a babé-
rokat is… De ne szaladjunk előre ennyire, nézzük mi is történt részletesen.
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A képen a családi ünnepség lát-
ható, ahol szerettei köszöntötték
Szendrei Sándornét (született
Burián Mária) 90. születésnapja
alkalmából. Természetesen a
család mellett az önkormányzat
és településünk minden lakója
nevében is szeretettel kívánunk
boldog születésnapot, jó egés-
zséget Mária néninek!

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

Pázmándi
h í r v i v ô

Isten éltesse a 90 éves Szendrei Sándornét!

Az idei télen megszaporodtak a
kéménytüzek, ezért felhívással for-
dult a Katasztrófavédelem a lakosság-
hoz. Mint írják, a tüzek fő oka a nem
megfelelő tüzelőanyag használata és
a kémények karbantartásának hiánya.
A fűtési költség csökkentése érdeké-
ben sokan tüzelőberendezéseikben
égetik el a háztartási hulladékot,
amely azonban nem csak jogszabály-
ba ütközik, de környezetszennyező,
egészségkárosító és a kéményekben
életveszélyes állapotot is előidézhet.
A felhívás kiemeli, hogy a háztartási
hulladékok elégetését a levegő
védelméről szóló 306/2010. (XII. 23’)
Korm. rendelet tiltja, a rendelet alap-
ján háztartási tüzelőberendezésben
kizárólag a papírhulladék és veszé-
lyesnek nem minősülő, kezeletlen,
száraz fahulladék égethető el. Az
előírások megsértőivel szemben a
környezetvédelmi hatóság eljárást
indít és bírságot szabhat ki.
A szilárd anyagok elégetésével füst-

gáz, korom, hamu és salak keletke-
zik. Az égés során olyan mérgező
összetevők szabadulnak fel, illetve
olyan kémiai reakciók indulhatnak
be, amelyek új mérgező vegyületeket
hozhatnak létre, levegőbe jutásuk
esetén beépülnek a környező talajba,
növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a
mérgező anyagokat lélegzik be a kör-
nyezetében élő emberek is. A
műanyag, gumi, egyéb kőolajszárma-
zék alapanyagú hulladék, festékkel,
vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb
hulladékok elégetésekor keletkezett
égéstermék emberi szervezetbe jutá-
sa légzőszervi megbetegedésekhez
vezethet, elősegíti a rosszindulatú
betegségek kialakulását, a nehézfé-
meket tartalmazó por károsíthatja a
veséket, elpusztítja az agysejteket,
tüdő- és májkárosodást okozhat. (A
lakossági felhívás szövege teljes ter-
jedelemben olvasható a pazmand.hu
oldalon és településünk önkormány-
zati Facebook oldalán is.)

A Katasztrófavédelem felhívása


