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Új folyam V/3. jubileumi szám Újság rólunk – nekünk 2017. nyár

Augusztus 20-ai jubileumi programok

Egész évünk Pázmánd 500 éves jubileuma jegyében telik, de bátran kijelenthet-
jük, hogy a közelgő Szent István napi program lesz az ünnepségsorozat csúcsa.
Igazi népünnepély készül, kicsinek és nagynak egyaránt tartalmas, és persze
emellett szórakoztató programokkal is.
A szervezők megint csak Pázmánd értékrendjének figyelembevételével igyekeztek
összeállítani az egyes eseményeket, a kultúra-, a hagyománytisztelet és az érték-
megőrzés jegyében lesz ünnepi szentmise, szoboravatás és kastélytörténeti fotóki-
állítás, kenyérlángos sütés, valamint baráti főzés a pázmándiak ízvilága szerint. A
legfontosabbaknak, a gyerekeknek igazi kánanán lesz ez a két nap, buborékvilággal,
habpartival, lovashintózással, lézerharccal és légvárral, vizifocival és tüzijátékkal,
amit persze minden bizonnyal az idősebbek is élveznek majd. Csakúgy, mint a
falunkhoz erősen kötődő nagy énekes, Máté Péter emlékére rendezett koncertet. 
A részletes program az alábbi plakáton olvasható, ezekből a plakátokból lesz
bőven a falu megszokott helyein is, a könnyebb tájékozódás kedvéért…

Pázmándi
h í r v i v ô

A tudósok sze-
rint a Földnek
mintegy 4567
millió éve szilár-
dult meg a kérge.
Ha ezt egy emberi élet (mondjuk 80 év)
skáláján ábrázolnánk, akkor Pázmánd
500 éves története ezen ember életé-
nek utolsó öt perce... 
A léptékek csökkennek, ha a talajról,
amelyen állunk, rákanyarodunk az
emberiségre. Az első embernek tekin-
tett faj 2 millió éve jelent meg a
Földön, a homo sapiens pedig min-
tegy 300 ezer évvel ezelőtt. Különféle
– tudományosnak nem mindig nevez-
hető – nézetek a magyarság történel-
mét 20 ezer évre vezetik vissza, de
mivel keveset tudunk az Uraltól kelet-
re történtekről, ahol későbbi honfog-
lalóink ősei éltek, fogadjuk el ötezer
évnek a magyar múltat. Kárpát-
medencei történelmünk már alig
több, mint a duplája Pázmánd 500
éves múltjának, s ha egy ma itt élő 80
éves kutakodik a múltban, nem való-
színű, hogy le tud ásni a szépapjának
szépapjáig és tovább...
Az 500 tehát egyszerre sok is, kevés is,
tegnapunk, melyre épül a holnap.
Ezeket a hagyományokat és ezt az épü-
lést igyekeztünk összefoglalni ebben a
rendhagyó, jubileumi Hírvivőben.

500 év
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Szilágyi-Nagy Ildikó: Az érté-
kek mentén való gondolkodást,
fejlesztést szoktad kiemelni
vezérelvként, és gyakran hangsú-
lyozod, hogy nem elég helyesen
gondolkodni, de cselekedni is az
elveink szerint kellene. Hogyan
sikerült ezt megvalósítani
Pázmánd önkormányzatában?
Nyersen fogalmazva, milyen
valóságos, megfogható eredmé-
nye van a szép gondolatoknak és
a hatásos jelmondatoknak?

Reichenbach Mónika: Szá -
momra alapvető értékek a szere-
tet, a tisztelet, az emberség.
Igyekeztünk olyan célokért
pályázni, amelyekben ezek köz-
vetlenül megjelenhetnek. Minden
benyújtott pályázatunknak köz-
ponti elemei voltak a gyermekek,
a kultúra és a hagyományok ápo-
lása, a pázmándi értékek megőr-
zése. Célunk az, hogy az ezeket
szolgáló intézmények minél
magasabb színvonalon jöhesse-
nek létre és működhessenek, és
ily módon már közvetlenül tud-
tunk pályázati kiírásokhoz kap-
csolódni, hogy ezen értékek
fenntartásának a finanszírozását
is előteremtsük.
Értem ezen például a sportköz-
pontot, amely óriási vállalkozás
volt. A csarnok – mint intézmény
– tartalommal való megtöltése az
önkormányzat és a tankerület
közös együttműködésében való-
sul meg. A fenntartást, a rezsi-
költség szintjén, természetesen a
tankerület vállalja. Az önkor-
mányzat feladata a plusz bevéte-

leknek a megteremtése, hiszen
ezekből a plusz bevételekből
szeretnénk megoldani és finan-
szírozni majd az épület- és a kör-
nyezete fejlesztését, az állag-
megóvást, az eszközök frissíté-
sét. Erre egy sajátos konstrukciót
kell az önkormányzatnak biztosí-
tania, mivel abban az esetben, ha
teljes mértékben átadásra kerül-
ne a tankerületnek az ingatlan,
akkor a tankerület a plusz bevé-
teleket nem tudná visszaosztani
az önkormányzat részére. Ezért a
tankerületvezetővel és a gazda-
sági vezetővel egyeztetett
módon, egy olyan sajátos megál-
lapodáson dolgozunk, amelynek
eredményeképpen az önkor-
mányzat a plusz bevételeket a
településen tudja tartani. Ezzel
biztosíthatjuk, hogy tényleg a

pázmándiakat szolgálja ez az
ingatlan.
A Sportközpont nem csak az
iskolát fogja ellátni, nem csak a
pázmándiaknak segít, szeret-
nénk, ha sikerülne a létesítmény-
nek térségi vezető szerepet is
kivívni. Úgy érezzük, erre min-
den reményünk megvan. Sok a
fix időpontra foglaló csapat,
egyesület, szervezet, intézmény.
Kerestek minket környékbeli óvo-
dák, nagyobb egyesületek, illetve

Polgármesteri interjú

Emberi léptékekkel mérhető fejlődés
Gyökereink köteleznek minket jelenünkben, közös cselekvésre jövőnkért!

Az idei évünk legfontosabb eseménye, Pázmánd fennállásá-
nak 500. évfordulója alkalmából Reichenbach Mónika polgár-
mesterasszonyt kérdeztük arról, milyen értékek és források
mentén dolgozik a falu önkormányzata a település fejleszté-
sén, miként testesülnek meg ezek az értékek a közelmúlt ered-
ményeiben, illetve arról is, milyen további értékekkel gazda-
godhat a közeljövőben községünk.



olyan versenysportágaknak a
képviselői is, akik a tó környékén
nem kapnak megfelelő működési
helyet. A Sportközpont esetében
nem lesz probléma, hogy milyen
tartalommal töltsük meg.

SZNI: A csarnok felépítése látvá-
nyos eredménnyel zárult, valószí-
nűleg mindenkinek feltűnik, hogy
kinőtt a földből egy impozáns
létesítmény. A hétköznapok kihí-
vásaira adott válaszokat már
nehezebb észrevenni, bár talán
az is feltűnt sokaknak, hogy még
az eddigieknél is több a nyári
táborokról szóló plakát. Ilyen
nagy erre az igény?

RM: Olyan pályázataink vannak
és voltak is, amelyek által a lako-
saink ténylegesen érzékelhetik,
hogy az életkörülményeik javul-
nak, könnyebb nekik, mi pedig
hatékonyabban tudjuk ellátni a
feladatainkat. Meg kell felelnünk a
központi elvárásoknak is termé-
szetesen, de úgy érzem, Páz -
mándnak ezt az elmúlt években
messze sikerült túlszárnyalnia.
Példaként említhetem a nyári
táborokat. Míg a hírek arról szól-
nak, hogy nincs elég finanszíro-
zás és személyi feltétel ahhoz,
hogy az önkormányzatok táboro-
kat és minőségi gyermekprogra-

mokat biztosítsanak a nyárra,
addig nálunk ez nem kérdés.
Nálunk inkább az a kérdés, hol
húzzuk meg az egyes táboroknak
a létszámhatárát, mert rengeteg a
gyerek és rengeteg a program, és
ezeket az önkormányzat oldja
meg az egyesületekkel, civil szer-
vezetekkel közösen. Van amelyik
egyesületet anyagilag támogat-
juk, és a szervezést-kivitelezést
ők végzik, van, ahol az önkor-
mányzat a szervezésben is aktí-
van közreműködik, és vannak tel-
jesen önkormányzati táboraink.

Ebben minden önkéntesnek és
dolgozó kollégámnak köszönöm
a segítségét! Az említett táborok
az országos Erzsébet-táborok
mellett működnek, ahová a gyer-
mekeinket hosszú évek óta rend-
szeresen el tudjuk küldeni nyaral-
ni, mióta a kormányzat biztosítja
az Erzsébet-táborokban az elhe-
lyezést, önkormányzatunk pe dig
sikeresen pályázik a részvételre.
Tapasztalataink szerint az
augusztus az a hónap, amikor a
szülők és gyerekek együtt tud-
nak lenni, és figyelünk arra, hogy
addig ne kelljen a szülőknek a
szabadságukat elhasználniuk.
Ezért a programok, táborok mind
augusztusig vannak, és csak
ebben az egy hónapban kell a
szülőknek megoldaniuk a gyer-
mekeik elhelyezését. Ám még
ilyenkor is van lehetőség arra,
hogy az önkormányzat szakem-
ber igénybevételével biztosítson
gyermekfelügyeletet azoknak,
akik ezt igénylik. Erre a jelentke-
zéseket az óvodában adhatták le
a szülők. Ma sajnos olyan világot
élünk, hogy a nívós gyermekfelü-
gyelet érdekében igen erősen
kell támogatni programokkal a
szülőket. De hangsúlyozom,
hogy arra is kell időt szentelni,
hogy a család együtt tudjon
lenni, tartalmasan pihenni.
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SZNI: Pázmándon minden a gye-
rekekről szól, vagy van élet 18
éven túl is?

RM: Természetesen a felnőttek
igényire is igyekszünk válaszo-
kat adni. Nagy érdeklődés mutat-
kozott például a nyelvoktatásra,
és a művelődési ház keretében
működött KRESZ tanfolyam is.
Kuhinkó Sarolta és Fodor Petra, a
művelődési ház munkatársai, jól
megoldották ezek megszervezé-
sét, s ezt ezúton is köszönöm
nekik. Most angol tanfolyamra
van lehetőség, de szeretnénk
bővíteni ezt a szolgáltatást más
nyelvekkel is. Folytatni kívánjuk,
írott felületen is akár, a Légy
tudatos szülő! programot, és a
párkapcsolati tréningeket is.

SZNI: Saját munkámból is
tudom, hogy a pályázatírás, a
pályázás, amely a finanszírozás
egyik sajátos, jelenkori formája,
rengeteg időt, energiát emészt
fel, sőt, ha pályázatírót foglalkoz-
tatunk, még anyagiakat is bele
kell fektetni. Ezt hogyan oldja
meg az önkormányzat?

RM: Sokan jelezték, hogy „nem
látták a polgármesterasszonyt
majd egy évig”, az alpolgármes-
ter-asszony jelent meg a progra-
mokon az önkormányzat képvi-
seletében. Elnézést kérek azok-
tól, akik hiányoltak! A pályázato-
kat meg kellett írni, sok hónapon
keresztül dolgozni rajtuk, emiatt
maradtam távol. A polgármester
munkájának ez is része, és
Pázmándon úgy tudunk pénzt
spórolni és hatékonyak lenni,
hogy a pályázatokat magunk
írjuk a hivatal és a művelődési
ház dolgozóival, akiknek köszö-
nöm munkájukat ezen a téren is.

SZNI: Úgy látom, többször előfor-
dul, hogy a hasznost összekötöd
a kellemessel. Ilyesmi történt az
emlékpark esetében is, ugye?

RM: Az emlékparkot a Büsz -
keség pont pályázat keretében

tudtuk megújítani. A település
erre 1 295 400 forintot nyert,
ebből végeztük a felújítást, szer-
veztük az 56 emlékezetét célzó
programokat, kiállítást, beszélge-
tőestet és egyebeket. Az 1956-os
forradalom és szabadságharc
hősei addig élnek, amíg emléke-
zünk, amíg gondolunk rájuk.
Fontos, hogy a gyerekek tisztá-
ban legyenek a nagy történelmi
eseményekkel, hogy részesei
legyenek az adott kor szellemé-
nek, hogy át tudják azt élni. S ez
akkor sikerülhet, ha az ő nyelvü-
kön, az ő érdeklődési szférájuk-
ban tesszük azt vonzóvá. Ehhez
pedig az kell, hogy interaktív ele-
meket is vigyünk bele a progra-
mokba, amit úgy valósítottunk
meg, hogy a foglalkozásokat
lézerharccal, játékos akadálypá-
lyával és katonai kiképzéssel tar-
kítottuk. Az emlékpark avató
programjai is így épültek fel.
Talán ennek is köszönhető, hogy
majd 60 résztvevővel, főleg gye-
rekekkel, nyílt meg a felújított
emlékpark. Elindult hát egy haté-
kony folyamat, ami segíti, hogy a
mai gyerekeknek befogadhatóvá
tegyük az újkor történelmi ese-
ményeit és ünnepeinket. A park-
felújítás ugyanakkor azt is lehe-
tővé teszi, hogy a fiataljaink ne a
nem igazán számukra tervezett

játszótéri elemeken ücsörögje-
nek, hanem egy nekik készült
pihenőhelyen tudjanak bandázni
és összejönni esténként...

SZNI: Milyen fejlesztésekre lehet
számítani az elkövetkező hóna-
pokban?

RM: Vannak pályázataink, ame-
lyeket már elnyertünk, és az idén
valósítjuk meg. Ilyen például a
presszó melletti kis köznek a fel-
újítása, ami már úgy készül, hogy
a frissen megnyert nagy pályáza-
tunknak, a készülő kerékpárút-
nak is eleme lehessen, illetve,
hogy a leendő konyhát is kiszol-
gáló üzemi tevékenységnek is
megfeleljen. Itt a hidat, és a
presszóépület előtti területet is
szeretnénk megújítani. Ter vez -
zük az egészségház felújítását is.
Szeretnénk száz százalékban
korszerűsíteni az épületet, ener-
getikai felújítással, a nyílászárók
és a tető cseréjével, fűtéskorsze-
rűsítéssel, és ehhez megújuló
energiát is fel fogunk használni.
Célunk, hogy minden önkor-
mányzati közintézmény napele-
mekkel ellátott legyen, ez hosszú
távon nem kevés pénzt takarít
majd meg a településnek.
Idén megújul majd a temető is.
Olyan helyet szeretnénk biztosí-



tani a gyászolóknak, ahol rossz
időben tartott temetés esetén is
kulturált környezetben tudnak
kegyeletet gyakorolni.
Az önkormányzati épületek kor-
szerűsítését szeretnénk majd
kiterjeszteni – egy leendő pályá-
zat keretében – a tűzoltószertár
energetikai korszerűsítésére is.
Az önkormányzat 96 201 727
forintot már nyert önkormányza-
ti épületek korszerűsítésére, ez
már a rendelkezésünkre áll, tehát
nem kell előfinanszírozni. Ezt a
pénzt az iskolánk műemlék épü-
letének megújítására fordítjuk.
Szeretnénk, hogy az iskola és a
sportcsarnok is, az energiaellátá-
sát napelem rendszerrel tudja
biztosítani. Ez olyan befektetés,
ami jól meg fog térülni.
További 57 millió forintot nyer-
tünk „társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turiz-
mus fejlesztésre”, ennek is nagy
része már rendelkezésre áll az
önkormányzat számláján. Célunk
egy ökológiai zarándokközpont
kivitelezése, a templom mellett a
plébánia felújítása, a művelődési
ház teljes rekonstrukciója.
Ezeket, ahogy a Pázmánd –
Kápolnásnyék kerékpárutat is, az
önkormányzat 2018 őszéig meg
fogja valósítani.
A dinamikus betelepülés okán is
szükség van arra a pályázatra,
aminek keretében az óvodai
kapacitásainkat szeretnénk fej-
leszteni, növelni. 100-120 négy-
zetméterrel szeretnénk bővíteni
az épületet első körben.
Tervezzük a bölcsődei pályázat
benyújtását is, amint megnyílik
rá a lehetőség.
Fontos kiemelnem, hogy amel-
lett, hogy pályáztunk, most már
azon vagyunk, hogy ütőképes
csapatot hozzunk létre, egy haté-
kony projekt menedzsmentet,
amelyet úgy tudok koordinálni,
hogy készen álljunk a 2019-től
induló új időszakra is. Ez már a
következő választási ciklus, de
nagyon lényeges, mert a 2019
utáni vezetésnek kizárólag akkor
lehet hatékony a munkavégzése,

ha profin elsajátítja az angol,
német, francia nyelvű uniós
brüsszeli pályázatok lebonyolítá-
sát. Ezeket fogjuk majd a kollé-
gákkal megtanulni, ami nem kis
feladat, de csak akkor fogjuk
tudni hatékonyan és lendülete-
sen vezetni a települést, hogyha
mindezzel tisztában leszünk. S
ez nemcsak ránk érvényes. A
magyarországi településekre, ha
boldogulni akarnak, olyan képvi-
selői gárda kell, akik az épp aktu-
ális normatív finanszírozás mel-
lett máshonnan érkező lehetősé-
gekkel is tudnak élni. Fejlődni
csak úgy lehet, ha minimum az
angol nyelvű pályázatokban profi
módon el tudunk igazodni, és az
önkormányzatok célirányosan
Brüsszelbe tudnak pályázni.
Nekünk ezért is volt jó terepgya-
korlat most a háromnapos brüsz-
szeli látogatás a takarékossági
versenyben elnyert díjunk kereté-
ben. Számomra az volt az elsőd-
leges, hogy tisztában legyek
azokkal az európai intézmények-
kel, amelyek segíthetik majd a
munkámat a pályázatok benyúj-
tása terén.

SZNI: Elegánsan belesimítottad a
felsorolásba az ökológiai zarán-
dokközpontot, de erre azért
sokan felkaphatják a fejüket. Ez

vajon mi, és miért is lesz jó
nekünk?

RM: Az ökológiai zarándokköz-
pont kivitelezése két szempont-
ból is az egyik kiemelt feladata
településünknek. A lelki értékek
Pázmándon – és a legtöbb helyen
Európában – azért fontosak, mert
a mai rohanó világban az embe-
rek elfelejtenek magukba mélyül-
ni, megállni, és végiggondolni a
dolgaikat. Van, aki ezt az elmé-
lyülést imádságnak hívja, van, aki
meditálásnak, a lényeg ugyanaz:
az ember vessen számot azzal,
hogy vajon az élete, a cselekede-
tei összhangban vannak-e az
értékeivel. Sok embernél tapasz-
talom, hogy jól tud beszélni arról,
hogy milyen értékeket vall, de a
cselekedetei nem ezt tükrözik.
Ilyenkor az ember önmagával
hasonul meg, önmagával nincs
kibékülve. Az emberek, amíg
észre nem veszik ezt magukban,
kivetítik az elégedetlenségüket,
és tükörként látják önmagukat
másokban. Meg jelenik mindez
akkor is, amikor egy olyan
emberrel találkoznak, aki azon
értékek szerint él, amikben ők
meghasonultak, és megjelenik
akkor is, amikor nyilvánosan kell
helytállniuk. Sokáig nem lehet
viselni ennek a terheit, egészsé-
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gesen nem bírható ez az állapo-
tot. Ezért fontos az, hogy megáll-
junk egy kicsit, és elgondolkoz-
zunk. De a sikeres emberek életé-
nek is fontos része az, hogy szá-
mot vessenek magukkal. Nem
elég cselekedni, megtenni a szük-
séges dolgokat és eredményesen
dolgozni, később mindig ellenő-
rizni kell az elért célokat, vajon
összhangban vannak-e az eredeti
elképzeléseinkkel?
A terv az, hogy egy olyan jezsuita
zarándokközpontot hozzunk
létre a jezsuita múlttal és értékek-
kel rendelkező Pázmándon, ami-
lyen a világon nincsen. Ehhez
tisztában kell lennünk azzal,
hogy mi van máshol, és itt nem
maradhatunk Európa határain
belül, hiszen a jezsuita tarto-
mány, a jezsuita rendház segítsé-
gével szeretnénk feltérképezni a
világon működő zarándokköz-
pontokat, azok lelkiségét, szelle-
miségét, pszichológiai- és medita-
tív alapjait. Ez azért fontos, mert
nem csak a hívő személyeknek
akarunk nagyon felemelő, lelki
frissülést adó – hívjuk úgy – szol-
gáltatást nyújtani, hanem azok-
nak is, akik „csak” szeretnének
összhangba kerülni az értékeik-
kel és a cselekedeteikkel, és bol-
dog, kiegyensúlyozott életet élni.
S ezt minden célcsoportra szeret-
nénk vonatkoztatni, ami megint
kihívás. Olyan lelki utakat kell lét-
rehoznunk, ami kerekesszékkel,

gyalogosan, kerékpárral, lóval is
bejárható. Cél csoportjaink a pár-
kapcsolat előtt álló, vagy párkap-
csolatban élő, házasságukat
kezdő fiatalok, a gyermekes csa-
ládok, sőt a gyermekek külön is –,
hiszen a gyerek a legnagyobb
kihívás a mai családokban.
Természetesen nem csak a
Pázmándon élők látogathatják
majd a központot rendszeresen –
hiszen turizmusfejlesztésről
beszélünk -, de az itt élőknek
külön metodika alapján a prog-
ram fejlesztéséről is fogunk gon-
doskodni. Először, valószínűsí-
tem, a környékből érkeznek majd
zarándokok, aztán reméljük,
hogy a világ minden tájáról is
eljönnek, mert olyat szeretnénk
alkotni, ami még nincsen sehol. A
szakmai alaphoz segítségül hív-
tunk neves, nemzetközileg elis-
mert pszichológus, terapeuta
szakembereket, akiknek a tudása,
tapasztalata fogja ezt világszín-
vonalú formába önteni. Erre
nekünk fel kell készülnünk. Hogy
ne csak a mi alapszolgáltatásaink-
kal tudjuk ellátni a vendégeket,
hanem a komplex turisztikai lát-
ványosságnak, a zarándokköz-
pontnak az egyre dinamikusab-
ban fejlődő kiépülését is emberi
léptékekkel tudjuk biztosítani.
Ehhez persze a lelkiség szakmai
megközelítésén kívül infrastruk-
turális felkészültség is szüksé-
ges. A presszó épületében a

konyha fejlesztését, kialakítását
már úgy kell megvalósítanunk,
hogy akár 500 főt kiszolgálni
tudó konyha legyen, ami már
nem csak a saját szükségleteink
ellátására elegendő, hanem a
mindennapi létszámunk kétsze-
resének a folyamatos ellátását is
lehetővé teszi.
Számolni kell azzal is, hogy erő-
teljes betelepülés zajlik a faluban,
örülünk neki, hogy fiatal, értelmi-
ségi, és pozitív keresztény értéke-
ket valló, a családi életet fontos-
nak tartó lakosság választja ottho-
nául Pázmándot. A keresztényit
azért mondom, mert a keresztény
értékek vannak a középpontban.
Bár lassan már nem beszélhetünk
keresztény Európáról, viszont
mindegyik vallásban megvannak
azok az alapvető értékek, ame-
lyek a kereszténységben is, ezért
mondhatjuk azt, hogy nem kifeje-
zetten a valláshoz, de az alapérté-
kekhez kötődően – ezt a közénk
beköltöző családok is fontosnak
tartják – alakítanánk ki a zarán-
dokközpontot.
Az elmondottakból látható, hogy
minden pályázatunk egymással
szorosan összefüggő, s mindet
meg kell valósítani 2018 őszéig.
Vannak olyan benyújtott pályáza-
taink is, amelyekről még nem
kaptunk eredményt, ilyen az,
hogy szeretnénk a gyermekek
részére egészségügyi központot
létrehozni, illetve a művelődési



ház eszközeit fejleszteni.
Köszönjük Tessely Zoltán ország-
gyűlési képviselőnk segítségét a
kerékpárút esetében, hiszen egy
országos Budapest-Balaton
kerékpárút tengelyében helyez-
kedik el a településünk, ami
hatalmas kihívás, de egyben
lehetőség is a falunak.
A zöld turizmus, melynek vezető
turisztikai vonzereje nálunk a
zarándokközpont lesz, a mi érté-
keink mentén történő fejlődést
tesz lehetővé a számunkra,
hiszen. az „otthon a természet-
ben” az egyik mottónk. Óriási
dolog, hogy Pázmánd iparűzési
adóbevételeket kap úgy, hogy
közben ipara nincs, így ipar nem
szennyezi a környezetünket.

SZNI: Egyetértek, látva számos
olyan település példáját, amelyek
az iparűzési adó bevételek oltá-
rán feláldozták a nyugalmukat és
környezetük tisztaságát. Hiszen
az ipar és a szolgáltatóipar, még
ha csak két nagy áruházról van

is szó, döbbenetes környezetter-
heléssel és zajszennyezéssel jár.
Tudjuk, hogy itt már nem „csak”
a növényekről, állatokról, talaj-
minőségről van szó, de az embe-
ri életminőség, egészség is koc-
kán forog.

RM: Ehelyett mi arra törekszünk,
hogy a szellemi tőkéből éljünk, a
szellemi potenciált kihasználva

fejlődjünk, és ezen alapuljon az
iparűzési adóbevételünk növeke-
dése is. Azaz alapelveinkhez hűen
biztosítsuk településünk anyagi
fenntartását is, lelki- és környeze-
ti értékeink megóvása mellett.

Beszélgetőtárs: 
dr. Szilágyi-Nagy Ildikó

Fotók: Klotz Miklós, E. Várkonyi
Péter, Fodor Petra, Vértes János
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Közös főzés és ételfotózás kere-
tében készülnek majd el azok a
jellemző ételek és sütemények,
amelyeket gyakorta készítettek
Pázmándon az egykori háziasz-
szonyok, s amelyek receptjeit ma
is őrzik az idősebb asszonyok.
Étvágygerjesztőül egy nagyon
finom hájas süti receptjét ismer-
tetjük, amit Murber Imréné, Bözsi
néni készített el a Pázmándi hír-
vivő olvasóinak
Mint elmondta, az első lépés a
háj előkészítése. 50 dkg darált
hájat kell összegyúrnunk 2 evő-
kanál ecettel és 25 dkg liszttel.
Ezután láthatunk hozzá a tészta
elkészítéséhez. Hozzávalók: 45
dkg liszt, 2 tojássárgája, 5 dkg
cukor, amit langyos sós vízzel

összegyúrunk és rétestésztát
készítünk belőle. Ezt azután
pihentetjük, egy tállal letakarva.

Mikor megfelelő állagúvá válik,
akkor kinyújtjuk, közepére
rátesszük a hájat, és ráhajtogat-
juk a tésztát. Ha ez is megvan,
kisodorjuk, összehajtogatjuk,
pihentetjük. Ezt a műveletsort
még kétszer (tehát összesen
háromszor) meg kell ismételnünk
ahhoz, hogy olyan legyen a
sütink, mint Bözsi nénié.
A háromszori sodrás-hajtogatás-
pihentetés után a tésztát fél ujj-
nyi vastagságúra nyújtjuk, majd
körülbelül 10x5 cm-es téglalap-
okra vágjuk. Ezekre a kis lapokra
rátesszük a citrommal ízesített
cukros darált dió vagy lekvár töl-
teléket, és a ráhajtjuk a tésztát.
Sütésnél a tészta szépen meg-
emelkedik, a félbehajtott dara-
bok gusztusosan szétnyílnak, és
ínycsiklandozóan kivillantják a
finom töltelékes belsejüket.
Porcukorral meghintve tálaljuk.

Pázmándi értékőrző receptgyűjtemény
A település 500. évfordulója alkalmából hagyományőrző, érté-
keinket bemutató kiadvány is készül, amelynek fontos része
lesz a pázmándi receptgyűjtemény.
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A pályázati leírás szerint az eddig
a térségünkben kiépült kerékpá-
ros infrastruktúra pontszerű fej-
lesztéseket jelent, az egyes tele-
püléseken – jellemzően más fej-
lesztésekhez kapcsolódva – rövi-
debb útszakaszokon kiépült
kerékpárút, kerékpársáv össze-
függő hálózatot még nem alkot.
Kivétel ez alól a Velencei-tó körül
kialakított, összefüggő kerékpáros
nyomvonal. A pályázat alapvető
célja a kerékpárút-hálózat folyto-
nossági hiányainak megszünteté-
se, mert egy hatékonyan működő,

összefüggő kerékpáros úthálózat
megvalósításának legfontosabb
lépcsőfoka egy összefüggő, a tér-
ségi céloknak leginkább megfelelő
gerinc úthálózat kialakítása. A tér-
ségi települések közötti kerékpá-
ros elérhetőség javítása a minden-
napos, munkába járó (hivatásfor-
galmi) forgalom mellett a turiszti-
kai kerékpáros közlekedés fellen-
dülését, térnyerését is eredménye-
zi majd. A térség tervezett gerinc-
hálózatának egyik alapvető eleme-
ként, egy észak-déli irányban

húzódó nyomvonal kialakításának
lehetőségét támogatja pályázat. A
nyomvonalat a 811. főút mentén
alakítják ki, a Bicske – Felcsút –
Alcsútdoboz – Vértesacsa –
Lovasberény – Vereb – Pázmánd –
Kápolnásnyék útvonalon. Az érin-
tett települések felfűzésén túl a
nyomvonal kapcsolódik majd a
Velencei-tó körüli kerékpárúthoz
és közvetlen elérést biztosít
Székesfehérvár felé is. A javasolt
nyomvonal a szomszédos telepü-
lések összekötésével, az érintett
települések forgalmat generáló

területeinek összekapcsolásával
alapvetően hivatásforgalmi célo-
kat szolgál majd, azaz segíti a
munkába járást, de a hálózati
adottságok miatt kiszolgálja majd
a turisztikai kerékpáros közleke-
dés igényeit is.
A most elnyert pályázat a
Pázmánd-Kápolnásnyék nyomvo-
nal fejlesztését tűzte ki célul első
ütemként. Pázmánd a Klímabarát
Települések Szövetségének tagja-
ként évek óta elkötelezetten harcol
a klímatudatos társadalomért. A

fenntartható közlekedés feltételeit
teremti meg és erősíti ez a pályá-
zati támogatással megvalósuló
közlekedésfejlesztési projekt,
amelynek során egyszerűsödik
majd a településeken és települé-
sek között a munkába járás, a
vonatcsatlakozásokat is könnyebb
lesz elérni (a budapesti agglomerá-
ciós vonatcsatlakozásokat is a
Kápolnásnyék-Martonvásár,
Velence-Martonvásár vonalon, illet-
ve a Velence-Kápolnásnyék-Székes -
fehérvár vonalakon). A napi utazá-
sok esetén a fő közlekedési esz-
közként kerékpáros vagy közössé-
gi módot választók részaránya így
jelentős mértékben növekedhet.
Pázmánd a fejlesztést Kápolnás -
nyékkel közösen, konzorciumban
végzi. A két település már most is
kerékpárosbarát település, de a
megvalósuló projekt további minő-
ségi változást eredményezhet
majd, hiszen még a legidősebb
korosztály számára is életmódvál-
tást jelenthet. Az új útvonalon az
idősek és mozgáskorlátozottak
által használt háromkerekű elekt-
romos kerékpárok számára is –
amelyek száma a két településen
már jelenleg is 100 felett van –,
elérhetővé válik a biztonságos köz-
lekedés.
A beruházás nyomvonala mentén
találhatók az Edeck Szőlőtermelő
és Kereskedelmi Kft., valamint a
Törley Pezsgőpincészet Kft., így
több száz érintett munkavállaló
időszakos és kb. 100 állandó
munkavállaló folyamatos munká-
ba járását, tevékenységét segíti,
támogatja a projekt. Emellett a
települések kiadásainak csökken-
téséhez, öko lábnyomának ked-
vezőbb eredményeihez is egyér-
telműen hozzájárul. Ez mind a
megyén belül, mind pedig térségi
szinten a térbeli mobilitás javítá-
sát szolgálja, az országos közfor-
galmú főutak forgalmának csök-
kenése pedig a közlekedésbizton-
ságot növeli majd.

Kerékpárút, turizmus- 
és közlekedésfejlesztés
320 millió forintos pályázati támogatást nyert Pázmánd arra a
kerékpáros nyomvonal építésre, ami a falunkon áthaladó ter-
vezett bicikliutat bekapcsolja majd a Velencei-tó körül kiépült
kerékpárút hálózatba.



Önkormányzati hírek 9

Az idei nyár előtt is megtartották a
szokásos egészségnapot a páz-
mándi Hét Forrás Művelődési
Házban. A rendezvény célja a
lakosság egészségének felmerése
volt, megelőző szűrővizsgálatok-
kal. Dr. Kornseé Zoltán, Szendreiné
Anna és Baloghné Horváth Melinda
végezték az ingyenes vércukor-
szint mérést, koleszterint szint fel-
mérést, és nem utolsó sorban vér-
nyomás méréssel kívánták felhívni
a résztvevők figyelmét arra, hogy
milyen fontos az egészséges élet-
mód, a helyes táplálkozás és a
mozgás az egészségünk megőrzé-
se érdekében.

Egészségnap a művelődési házban
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Ami a jubileum kapcsán elvárható
történeti visszatekintést illeti,
előző számunkban írtunk az isko-
lai oktatás kialakulásáról, fejlődé-
séről Pázmándon, most nézzük az
óvoda történetét, múltját, és per-
sze jelenét is.
A pázmándi óvoda 1961-ben léte-
sült, a községi nőtanács kérésére.
A mai, azóta többször korszerűsí-
tett óvodaépület elődje is kifeje-
zetten óvoda céljára épült, ám
mivel a községi tanácsnak nem
volt elég pénze, a falu lakosainak
adakozása és Majdán Károly épí-
tészmérnök (községünk egyik
díszpolgára) önkéntes szakmai

munkája is kellett az elkészülésé-
hez. A megyei tanács is segített,
berendezte az óvodát, persze
senki ne gondoljon a mai színvo-
nalra, nagyon is egyszerű körül-
mények között és kezdetleges
eszközökkel indulhatott meg az
óvodai munka. 50 kisgyermek volt
akkor az óvoda egyetlen csoport-
jában, de saját konyhával és napi
háromszori étkezés biztosítása
mellett működhetett. Akkoriban
az elsődleges feladat a gyermek-
megőrzés volt, az oktató-nevelő
munka színvonala csak a későbbi-
ekben, a körülmények javulása
után emelkedhetett.

Az első vezető óvónő Bognár
Istvánné Kati néni volt, akire úgy
emlékeznek kollégái, hogy nagyon
jó szervezőkészséggel és problé-
mamegoldó képességgel megál-
dott személyiség volt, érzékenyen
reagált a családok problémáira.
Erre nagy szükség is volt, hiszen
az emelkedő gyereklétszám miatt
1965-ben már két, 1970-ben
pedig már három csoporttal műkö-
dött az ovi. 76-ban egy másik Kati

Élet a gyermekek királyságában
Gyereknek lenni Pázmándon jó, hiszen itt
minden a lurkók körül forog. Országszerte
gond a bölcsődei helyzet, nálunk megoldott a
Dumbó Családi Napközi révén, jól felszerelt
és színvonalas a Pitypang óvodánk, és az
iskola sem akármilyen környezetben műkö-
dik. A mi gyerekeink korszerű konyháról
egészségeset és finomakat esznek, jobbára
helyi alapanyagokból készülnek az ételeik, és
a menü összeállításánál azt is figyelembe
veszik, mit szeretnek a gyerekek. Nemrég új
mászókával gyarapodott a játszótér, és a
nagyobbak is új padokat, asztalokat kaptak a
történelmi emlékparkban, hogy szép környe-
zetben tudjanak ünnepelni, interaktív történe-
lemórákat tartani, s nem mellesleg azért is,
hogy délután-este legyen hol összegyűlni és
bandázni kicsit. Táboraink pedig évek óta tar-
talmas nyári programokat biztosítanak a gye-
rekeknek az önkormányzat és a civil szerve-
zetek összefogásának eredményeképpen.
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néni, Hegyiné Bóné Katalin vette át
a vezetést nyugdíjba vonuló előd-
jétől, őt 1980-ban Kőszegi Imréné
Terike néni követte, aki 28 éven át
volt az egyre fejlődő intézmény
szeretett és elismert vezetője. Az
óvoda ezekben az évtizedekben
óriási fejlődésen ment keresztül,
bevezették a vizet, mosdókat és
vécéket alakítottak ki, a cserép-
kályhát felváltották az olajkályhák,
és korszerűsítették a világítást is.
A nyolcvanas évektől az óvoda az
Általános Művelődési Központ
részeként működött egészen
1995-ig, egyre növekvő gyereklét-
szám mellett, ami már négy óvo-
dai csoport kialakítását tette szük-
ségessé. A vízközművek beveze-
tése után felújították a vizesblok-
kot és kialakították a központi
fűtést is.
Természetesen a szakmai prog-
ram is folyamatosan fejlődött, az
óvodai oktató-nevelő munka is
egyre színvonalasabbá vált, az
óvónők megismerkedtek számos
korszerű módszertannal, aminek

felhasználásával kialakították a
saját oktatási - nevelési program-
jukat, amelynek a lényege a cse-
lekvéseken, tapasztalásokon ala-
puló játékos tanulás volt.
2004-ben egy pályázat keretében
vezették be az óvodában a kom-
petencia alapú oktatást, 2008-ban
ezt a programot folytatta az új
vezető, Farkas Miklósné is, aki a

hagyományok megőrzése mellett
törekedett arra munkatársaival
közösen, hogy a pázmándi óvodá-
sok egész életükben alkalmasak
legyenek a tanulásra, versenyké-
pes tudás megszerzésére. 2010-
ben megújult és korszerűsödött az
óvodaépület, ami már egyáltalán
nem emlékeztet 1961-es elődjére.
A szép óvodában továbbra is a
játék a legfontosabb eszköze a
képességek fejlesztésének, ami-
hez minden szükséges eszköz is

rendelkezésre áll immár, köszön-
hetően további pályázatoknak, és
annak a sok támogatásnak, amit
alapítványok és szülői közösségek
nyújtanak az intézmény számára.
A Pázmándi Óvoda Gyer mekeiért
Alapítvány több, mint egy évtizede
folyamatosan azért dolgozik, hogy
az oviban minden meglegyen,
amire a gyerekeknek szükségük
van, és kirándulások, kulturális
programok révén is mind sokolda-
lúbban fejlődhessenek. Kerék -
párút, árnyékolók, fészekhinta és
még sorolhatnánk azt a sok fej-
lesztést, amit sok nagyvárosi
óvoda is megirigyelhetne.
2011-től napjainkig egy év meg-
szakítással Domak Tiborné vezet-
te a 2013-tól önálló oktatási intéz-
ményt, amelynek hivatalos neve
immár Pázmándi Pitypang Óvoda
lett. Az elmúlt években számos
címet is elért az ovi, 2011-ben lett
Zöld óvoda, 2012-ben Füstmentes
Óvoda, és 2016-ban pedig elnyer-
te a Biztonságos Óvoda címet is.
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A Föld védelmében a szelektív hulladékgyűjtésnek
nagyon fontos szerepe van. Ezt a témát jártuk körbe
először a gyerekekkel. Megismerkedtek a szelektív
hulladékgyűjtő kukákkal, kiválogatták, rendszerez-
ték a szemetet. Ezt követően megbeszéltük, hogy a
Földünk mikor boldog, és mikor szomorú. Képeket
párosítottak a feladat során. 
Számomra fontos, hogy lássák a gyerekek, mi tör-
ténik akkor, ha szemetelünk vagy szennyezzük a
környezetünket, ezért szemléltettem, hogy milyen
folyamat zajlik le, ha szemetet dobunk a vízbe, illet-
ve ha olaj kerül rá. 
A foglalkozás során a gyerekek ügyesek voltak, kellő
ismerettel rendelkeznek. A program célja volt a figye-
lemfelhívás, a játékos, jó hangulat megteremtése,
ami meg is valósult. Véleményem szerint, mi óvónők,
azzal segítünk a legtöbbet, ha már az óvodában
helyesen tanítjuk a szemétgyűjtést a gyerekeknek. 

Vida Vivien Óvodapedagógus

Április végén ünnepeltük a Föld Világnapját az óvo-
dában, amelynek elsődleges feladata volt felhívni
a gyermekek figyelmét a Föld védelmére. Ezt
különféle játékokkal, felvilágosító beszélgetéssel
igyekeztem terjeszteni és megvalósítani a kis-,
középső- és nagycsoportosok körében egyaránt.

Föld napja az óvodában
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Másoknak kárt vagy sérelmet
okozni – ez az agresszió legfon-
tosabb jellemzője, és irányulhat
önmagunk felé is. Ez Dr.
Nuridsány Eszter, gyermekpszic-
hiáter előadásából derült ki. A
televízió képernyőjéről szakértő-
ként jól ismert szakember márci-
us 24-én volt a Hét Forrás
Művelődési Ház vendége. A
beszélgetéssé alakult előadásban
egyebek mellett az is felmerült,
hogy nézzen-e a gyerek tévét,
vagy sem. A legtöbben egyetér-
tettünk azzal a véleményével,
hogy nem érdemes kiszakítani a
gyereket a mai világból, amely-
nek része a televíziózás is,
viszont fontos, hogy óvodás
gyermeknél ezt napi fél, egy
órára redukáljuk, a műsorokat
pedig ellenőrizzük, hogy kizáró-
lag az életkoruknak megfelelő

tartalmak jussanak el hozzájuk.
Hogyan lesz barátságos, nyu-
godt, vidám, szorongásmentes a
gyermekünk? Ez már az április
21-ei előadás témája volt, amely-
ben a kötődés különböző fajtái-
nak ismérveit vettük át, Mary
Ainsworth idegen helyzet kísérle-
tének segítségével, amelyet fil-
men néztünk meg. Ainsworth és
Bowlby elmélete alapján vettük
sorba, mit tehetünk azért, hogy
biztonságosan kötődővé váljon a
gyermekünk és mi magunk ia.
Ebben nagy szerepe lehet a tele-
pülésen indult „Tarts szorosan”
tréningnek is, amelynek nyolc
előadásból álló sorozata az első
öt házaspárnál már lezárult. A
tréning folyamatosan indul majd
a pároknak, éppen azért, hogy
úgy tudjanak egymásnak támo-
gatást, szeretetet és szerelmet

adni, hogy az megalapozza gyer-
mekeik kiegyensúlyozottságát és
későbbi boldog párkapcsolatát. 
A nyár előtti utolsó előadás a
településen igényként felmerülő
témát feszegetett. Az interneten
olvashatta mindenki, hogyan kér
segítséget egy kétségbeesett
szülő, akinek a lányát megfenye-
gették, és zsarolták a világhálón.
Mivel a legtöbb érdeklődőnek
óvodás korú gyermeke van, ezért
a témát kiterjesztettük, s vizsgál-
tuk, miként lehet védekezni álta-
lában az agresszióval szemben,
de konkrétan az internetről is szó
lesz. Ezért vártuk szeretettel azo-
kat a szülőket is, akiknek iskolás-
korú gyermekük már önállóan is
használja az internetet. Az elő-
adó a Székesfehérváron és a
fővárosban is közismert Fischer
Imre kineziológus és pszicholó-
gus volt, aki szakemberekkel
közösen agresszió elleni progra-
mot dolgozott ki iskolák számá-
ra. Az előadás május 12-én volt a
Hét Forrás Művelődési Házban.

P. Horváth Ágnes óvodapedagógus

Segítség agresszió!
Hogyan védje meg magát gyermekünk az agresszióval szem-
ben? Ehhez adott a szülőknek segítséget a Légy tudatos szülő
című sorozat nyár előtti, utolsó előadása.

Az április végi óvodai beiratkozás után szerdánként
beszoktatós játszó délutánokat szerveztünk a leen-
dő kiscsoportosainknak. Mesével, zenével, barká-
csolgatással, játékokkal vártuk a piciket és szülei-
ket. A délutánok célja az volt, hogy a gyerekek
ismerkedjenek az óvodával, egymással, az óvó

nénikkel, hogy amikor szeptemberben újra találko-
zunk, már ismerősként köszönthessük egymást!
A Képek is tanúsíthatják, hogy a leendő óvodások
jókedvűen játszottak majdani óvodai csoportszobá-
jukban és lelkesen ismerkedtek az új játékokkal.

Domak Tiborné óvodavezető

Beszoktatós délutánok
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Június 3-án tizenhat méhecske csoportos gyermek
ballagott el az óvodából. Bódizs Dávid, Deli Kinga,
Domak Máté, Kapronczai Zoltán, Kiripolszki Kolos,
Kiss Alexandra, Krausz Zsolt, Kroó Áron, Kun
Csenge Dorina, Molnár Hanga, Nagy Nimród,
Radácsi Nóra, Ráner Kira, Sipos Patrik Balázs,
Szekeres Gellért Márton, Veilandits Erik. Eljött az
idő, hogy búcsút intsenek az óvodának, az önfeledt
játéknak. 
Nehéz az elválás, mert 3-4 évet töltöttek az óvodá-
ban, picik voltak, amikor átlépték az óvoda kapuját.
Kis megszeppent háromévesből komoly, iskolaérett
nagycsoportossá nevelődtek!
Rengeteg élménnyel gazdagodtak, játszva tanultak,
okosodtak, fejlődtek! Új birodalmukban, az iskolá-

ban már nem a játék lesz a legfontosabb feladatuk,
hanem az írás, olvasás megtanulása. 

Domak Tiborné

Búcsúztok az óvodától:
Másé lesz a jeletek…

Itt marad a mackó, nyuszi,
Nem játszik már veletek.

Kívánjuk, hogy lépteitek
Sikeresek legyenek,

S mint a szorgos méhecskék,
Érdemeket gyűjtsetek!

Ballagás az óvodában

Nem csak a gyerekek búcsúztak
ezen a napon az óvodától,
hanem egy óvónéni, Szanyó
Lászlóné, Györgyi néni is, aki
nyugdíjba vonult.
1983-ban jött a pázmándi óvodába
dolgozni. Az itt töltött 34 év alatt
sok kisgyermeknek volt az óvó
nénije, és ezidő alatt sok kollégával
is dolgozott együtt. Szigorú, követ-
kezetes óvó néni volt akire mindig
lehetett számítani. Társadalmi
munkában ő volt az óvoda gyer-
mekvédelmi felelőse is. Hiányozni
fog a klumpája és a kalapja, ami
védjegyévé vált a sok év alatt. 
Köszönjük az intézményünkben
töltött több mint három évtize-
des oktató-nevelő munkát. Neki,
akinek nagy családja van, annak
természetesen jelentős részben
már előre meg is van a program-

ja a jövőre. Biztosan több időt
fog mostantól tölteni az unokák-
kal, és ez az egyik legjobb dolog
a világon.
A kollégák nevében is kívánunk
jó egészségben eltöltött, nyu-
godt, békés, örömteli nyugdíjas
éveket!
Egy idézettel köszönünk el:

„Az életed egy új fordulatot vesz.
Egy régi ajtó zárult be előtted.

De ne félj, hiszen ez nem a vég,
hanem egy kezdet, 

egy új ismeretlen kép.
Soha ne felejtsd el, 
kik téged szeretnek.
Soha ne fordíts hátat 

az embereknek.
Szeresd a szépet, keresd a jót!

Ha szükséged van ránk, 
mi mindig itt vagyunk!”
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A fővároshoz való közelsége
miatt egyre több kisgyermekes
család választja Pázmándot lakó-
helyéül. Itt adott a vidéki élet
nyugalma és a gyerekek számára
oly fontos jó levegő, ugyanakkor
könnyen megoldható, hogy a
munkájukkal kapcsolatos időt a
városban töltsék, szabadidejüket
pedig itt, ebben a varázslatos
környezetben. Éppen a beköltö-
zők mind nagyobb aránya váltot-
ta ki a családi bölcsőde iránti
igényt, s az sem elhanyagolható,
hogy a 2010-től folyamatosan
változó családtámogatási rend-
szer, a gyes és a gyed időtarta-
mának és jogosultságának válto-
zása az anyákat egyre nagyobb
számban készteti munkavállalás-
ra, mint korábban..
A Dumbó Családi Bölcsőde
Pázmándon 2011. novemberé-
ben nyitotta meg kapuit, immár

hat éve. Hét egy és három év
közötti kisgyermek gondozását,
nevelését látjuk el, hogy a szol-
gáltatást igénybe vevő szülők
számára lehetővé váljék, hogy a
gyermekük felügyeletét meg-
nyugtatóan megoldva munkát
vállalhassanak.
Elsődleges feladatunknak tekint-
jük, hogy nyugodt, derűs,
kiegyensúlyozott hátteret bizto-
sítsunk a gyermekek önfeledt,

értelmes játékához, mindennapi
tevékenységéhez. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan,
ősszel több kisgyermek is elmegy
óvodába, így még az idei évre
maradt 1-2 hely a jelentkezők
fogadására. Aki úgy gondolja,
hogy szüksége van a szolgálta-
tásra, kérem mielőbb jelezze a 06
70 3891 266-os telefonszámon.

Domak Krisztina

A kiselefánt várja a csöppségeket

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

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

Csecsemő- és Gyermek Tanácsadás:
Gyermekorvossal közösen: 
szerda 10-11 óráig
Önálló védőnői tanácsadás: 
szerda 11-12 óráig, illetve időpont-
egyeztetés szerint.
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Március elején a váli iskola matematikaverse-
nyén vettek részt iskolánk diákjai.

A március 15-i ünnepi megemlékezésre idén
is az ötödik osztályosok készültek. A műsor-
ban szerepelt az iskolai énekkar és hegedűn ját-
szott Domonics Imre ötödikes tanuló. A műsort
összeállította Takács Péter Márk osztályfőnök,
ünnepi beszédet Perjés András, iskolánk igazgatója
mondott.

A tavaszi szép idő lehetővé tette a mezei futó-
versenyek megrendezését. Czakó Bori 5. osztá-
lyos tanulónk a körzeti mezei futóverseny 2. kor-
csoportjában első helyezést ért el, így természete-
sen továbbjutott a megyei versenyre, ahol nagyon
jó teljesítménnyel 80 futó közül 7. lett.

Március 16-án 32 tanulónk írta meg a Kenguru
matematikaversenyen tesztlapját, a legeredmé-
nyesebb Molnár Petra Viktória (8.o.), Besser Lara
(5.o.) és Roszik Júlia Ida (4.o.) lett.

Március 17-én egy rendhagyó énekórán vettek
részt az alsósok. Vendégünk volt a gárdonyi
Musicmen együttes. Alkalmi zenekart alkotva
együtt zenéltek a gyerekekkel. A kicsik teljesítették
a házi feladatot és hangszerekkel érkeztek erre az
órára: fakanállal, kanállal, maguk készítette csörgő-
vel. Az óra végén a gyerekek ki is próbálhatták a
zenészek különleges hangszereit.

Kikeleti hírek az iskolából
A tavasz minden évben nagyon sok izgalmat
rejt. Rengeteg program és verseny van ebben
az időszakban. A napközisek végre többet
játszhatnak az udvari játékokon, megkezdőd-
tek a számháborúcsaták, a focimeccsek, a
fogócskák. A nyolcadikosok már izgatottan
várják a visszajelzéseket, hogy kit hova,
milyen középiskolai osztályba vettek fel. 
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Mindeközben – a hagyományokhoz hűen – zaj-
lottak iskolánk névadója tiszteletére rende-
zett versenyek. Rajzokkal, fotókkal díszítettük
iskolánk folyosóit. Téma: Pázmánd az én szemem-
mel. A Kempelen napok első megmérettetése mate-
matikából volt, ahol az 5-8. osztályosoknak feladat-
lapot kellett kitölteniük, az alsós sakkozók pedig
izgalmas csatákat vívtak a sakktáblákon. A házi ver-
senyek keretében angol nyelvből mérték össze
tudásukat a felsősök.

Március 20-án 9 iskola részvételével került
sor a hagyományos alsós matematikaver-
senyre. A gyerekek 60 perc alatt tölthették ki a
feladatlapokat. A diákokat és kísérőiket a szülői
munkaközösség látta vendégül szendviccsel, teával
és finom süteményekkel. Ezen a napon ismét elláto-
gatott hozzánk a “kagylós bácsi”, aki tengeri kagy-
lókkal, csigákkal, korallokkal ismertette meg a gye-
rekeket és tengeri kincsekből készült ékszereket is
lehetett vásárolni. Gyönyörű gyöngyből készült
nyakláncokat, fülbevalókat és karkötőket hozott a
“gyöngyös néni” és könyvvásár is volt. 

Természetesen, mint minden évben, idén is
megrendeztük a szavalóversenyt. A felsősök-
nek házi versenyt, ahol 22 fő vett részt. Az alsós
versmondók 8 iskolából érkeztek, és néha szomor-
kás, de többnyire vidám versekkel tették szebbé a
zsűritagok és az érdeklődők délutánját. Ezen a
napon a dalos ajkú gyerekek népdalokat énekeltek
a szakavatott zsűrinek. Voltak olyan kisdiákok is,
akik mindkét versenyen megmérették magukat. 
Közben a felsős sakkozók is lejátszottak egy-két
izgalmas partit.

Egy tavaszi délután egy nagyon izgalmas,
vidám hangulatú vetélkedőn 5 csapat (4. osz-
tálytól évfolyamonként egy tanuló) mérte
össze tudását, leleményességét. A fő téma: Mit
tudunk Pázmándról? Ezzel a versennyel az 500 éves
évfordulóra is emlékeztünk. Sok érdekes feladatot
kellett a csapatoknak megoldaniuk: volt puzzle, a
falu régi- és mai helyszíneiről képek felismerése,
memóriajáték, keresztrejtvény, a gyerekek által jól
ismert pázmándi felnőttekről gyermekkori fényké-
pek felismerése, utazási prospektusba ismertető
írása Pázmándról, egy falusi lakos beinvitálása a
versenyre. A vendéglátásról ismét a szülői munka-
közösség gondoskodott.
A díjakat és okleveleket minden eredményt elért

versenyző a díjátadó ünnepségen kapta meg, ahol a
helyezést elért gyermekek közül néhányan szere-
peltek is. A Kempelen Napok versenysorozat idei
eredményei:

Alsós versmondó:
1. osztály:
I.Laczkó Dóra /Kápolnásnyék/
II. Szigeti-Kiss Ada /Kápolnásnyék/
III. Bohács Róbert /Pázmánd/
Különdíj: Keczely Csenge / Vereb/

2. osztály:
I. Pándi Szabolcs /Velence/
II. Márton Zsófia Anna /Vereb/
III. Kovács Dániel /Baracska/
Különdíj: Bostyai Lilla /Kápolnásnyék/

3. osztály:
I. Zámbó Zsombor /Pázmánd/
II. Mátyási Gábor /Vál/
III. Prisznyák Lilla /Kápolnásnyék/
Különdíj: Kokavecz Eszter /Tordas/

4. osztály: 
I. Nagy Kristóf Márk /Kápolnásnyék/
II. Szendrei Eszter /Pázmánd/
III. Pintér Lilla /Ráckeresztúr/
Különdíj: Kutai Dorka /Pázmánd/
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Felsős versmondó: 
A 6. évfolyam:
I. Czakó Bori 5.o.
I. Lőrincz Bertalan 6.o.
II. Hersics Bianka 5.o.
III. Lovistyek Kitti 5.o.

A 7-8. évfolyam:
I. Czakó Anna 8.o. 
II. Gránitz Eszter 8.o.
III. Molnár Petra 8.o.

Alsós matematikaverseny:
1. osztály:
I. Ruthmayer Krisztián / Pázmánd/
II. Kenyeres Máté /Pázmánd/
III. Tokodi Tamás /Vál/

2. osztály:
I. Szabó Csaba Dániel /Tordas/
II. Józsa Kende /Kápolnásnyék/
III. Pesa Péter /Kápolnásnyék/
III. Szabó-Komoróczki Csenge /Tordas/

3. osztály:
I. Völgyi Bulcsú /Tordas/
II. Bolla Zoltán /Zichyújfalu/
III. Szekeres Lóránt /Velence/

4. osztály:
I. Szabó Levente /Tordas/
II. Zubik Gergő /Kápolnásnyék/
III. Kerkuska Vencel  /Kápolnásnyék/

Csapatverseny Pázmándról:
I. Molnár Petra (8.o.), Lőrincz Tamás (7.o.), Pálfi
Petra (6.o.), Hersics Bianka (5.o.), Pintér Péter (4.o.) 
II. Czakó Anna (8.o.), Besser Fanni (7.o.), Kézdi
Vanessza (6.o.), Besser Lara (5.o.), Kutai Dorka (4.o.)
III. Gránitz Eszter (8.o.), Boróczki Beáta (7.o.),
Farsang Ábel (6.o.), Pintér Noémi (5.o.), Domak
Márk (4.o.)

Felsős matematikaverseny:
5. osztály:
I. Czakó Balázs
II. Lovistyek Kitti 
III. Imre Emese

6. osztály:
I. Sziládi Eszter
II. Nyári Kevin
III. Füzesi Márton

7. osztály: 
I. Molnár Fanni
II. Kutai Szabolcs
III. Lőrincz Tamás

8. osztály:
I. Matacz Máté
II. Czakó Anna 
III. Molnár Petra

Angol verseny: 
5. osztály:
I. Bercsik Róbert
II. Czakó Balázs
III. Lovistyek Kitti 

6. osztály:
I. Sziládi Eszter
II. Lőrincz Bertalan
III. Nyári Kevin
III. Szombathy Gergő

7. osztály: 
I. Molnár Fanni
II. Lőrincz Tamás

8. osztály:
I. Czakó Anna
II. Matacz Máté
III. Gránitz Eszter

A Népdaléneklési verseny díjazottjai:
1. osztály: Radics- Bózsing Aviva 
2. osztály: Fenyvesi Dorottya
3. osztály: Krausz Bianka
4. osztály: Molnár Máté és Pintér Péter

Sakk verseny: 
Lány: 
I. Kutai Dorka (4.o.) 
II. Roszok Júlia Ida (4.o.)

2. osztály: 
I. Noske Márton
II. Schvarcz Zoltán
III. Csog Levente



Gyermekeink 19

3. osztály: 
I. Szendrei Ádám
II-III. Pintér Benedek, Nagy Zsombor

4. osztály: 
I. Jordán Milán Attila
II. Domak Márk
III. Pintér Péter

Felsősök: 
Lány:  
I. Noske Nóra
II. Reichenbach Flóra

Fiú: 
I. Matacz Máté
II-III. Czakó Péter, Radványi Gábor

Köszönjük a szülői munkaközösségnek, A
Pázmándi Általános Iskola Gyermekeiért
Alapítványnak, a Diákönkormányzatnak, Mikó
Józsefnének és Darabos Anikónak, hogy a gyerekek
vendéglátását, a versenyek díjazását segítették és
hozzájárultak a Kempelen Napok eredményes lebo-
nyolításához!

Alig ért véget iskolánk névadója tiszteletére
rendezett versenysorozat, máris újabb kihívá-
sok vártak diákjainkra. Rajzaink kikerültek a váli
iskola folyosóira és a versmondó versenyen is ered-
ményesen szerepeltek diákjaink. A harmadikosok
versenyében Szendrei Ádám 2., a hatodikosok
közül Hírják Mikolt 3. helyezett lett. 

A Bendegúz megyei versenyre 16 diákunk uta-
zott el, ahol angolból és természettudományos tár-
gyakból mérték össze tudásukat más iskolák tanu-
lóival.

Az idei tanév utolsó matematikaversenyére, a
TRIÁDÁRA utazott Agárdra április 21-én 14 tanulónk.

A jó idő beköszöntével sor kerülhetett az osz-
tálykirándulásokra, túrákra. Az alsósok a
Madách Színházban jártak. Az első és második osz-
tályosok a Lúdas Matyit nézték meg, a harmadiko-
sok és negyedikesek a Mary Poppins musicalt.

Több osztályunk (4. és 6-8. osztály) is elláto-
gatott a kápolnásnyéki Halász kastélyba, ahol
egy igen izgalmas múzeumi órán vehettek részt a
gyerekek.

Focistáink is jól szerepeltek. A Labdarugó
Körzeti Diákolimpián 2. helyezést értek el a III. kor-
csoportban. A csapat tagjai: Czakó Balázs, Czikora
Zalán, Lőrincz Bertalan, Lőrincz Márton, Nyári Kevin,
Szombathy Gergő, Takács Kristóf, Vagyóczki
Norbert, Zsigmond Levente.

A Barcson megrendezett Diákolimpián isko-
lánk csapata második helyezést ért el.
Felkészítőjük Horváth Zalán tanár úr. A csapat tag-
jai: Czakó Péter, Czikora Márk, Domak Balázs, Lucza
Ádám, Matacz Máté, Vagyóczki Norbert. 



20 Gyermekeink

A 8. osztályosok szervezték és irányították az aka-
dályversenyt, ahol különféle ügyességi feladatokat
kellett teljesíteni az osztályoknak, amelyet pontoz-
tak, és ez alapján tudtuk a nap végén kihirdetni az
eredményt. Az idei évben ismét a sporttelepen
bonyolítottuk le a játékos napot.
Az akadályverseny mellett a gyermekek ügyességi
kerékpározást, kézilabdázást is végezhettek taná-
rok irányításával és a lövészklub vezetője, Kovács
Sándor irányításával pedig célba is lőhettek. Nagy
sikert aratott az idei évben is az arcfestés, amit
Veszelovszkiné Lencsés Szilvia tanár néninek
köszönhettünk.
Nagy élményt nyújtott a gyerekeknek – amit az ovi-
sok is megtekintettek –, a Közép-dunántúli Or szá -

gos Büntetés-végrehajtási Intézet Baracska-
Annamajor egységének „kutyás” bemutatója, amit
ezúton köszönünk az intézet parancsnokának,
hogy engedélyezte ezt számunkra.
Ugyancsak élvezték a gyerekek, hogy a tűzoltó-
autókat közelről is megnézhették, be is ülhettek
abba, amit tűzoltóinknak köszönünk.

Gyermeknapi élmények
A Pázmándi Általános Iskola Gyermekeiért
Alapítvány és az iskolai szülői munkaközös-
ség idén is megszervezte a már évek óta szo-
kásos Gyermeknapot az iskolás gyermekek-
nek. Az időjárás is „velünk volt” mert nagyon
szép napos idő köszöntött ránt.
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Élvezetes volt az un. „füstszoba” is, amit még a kis
ovisok is kipróbálhattak – már aki merte –, amit a
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak
köszönhetünk.
Az események ideje alatt fogyott az üdítő, finom
volt a rengeteg palacsinta, amit a kedves szülők
készítettek, s amit külön is köszönünk nekik!
Ebédre a gyermekek kívánsága szerint hot-dogot
biztosítottunk, amit az óvodai konyhás „nénik”
készítettek el nekünk Nagyné Kovács Ildikó fő -
szakácsnő vezetésével. Ebéd után aztán jólesett a
nagy melegben a fagyi, amit a polgármester
asszonynak és a képviselőtestületnek köszönünk.
De nem szabad elfeledni azoknak a kedves szülők-
nek/nagyszülőknek a segítségét sem, akik egész
délelőtt csavarták a palacsintákat, készítették az
üdítőt. Erzsi mamáról se feledkezhetünk meg, aki a
gyerekek által eldobált szemetet is összegyűjtötte.
Itt kell megemlíteni Istvánovits Renáta és Lukácsné
Sipos Szilvia, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak
nevét, akik adagolták a finom fagyit a gyerekeknek.
A versenyek végeztével kihirdettük a helyezéseket,
és minden osztály ajándékot kapott, amely ajándé-
kokba az alapítványon és az SZMK-n kívül a Mikó
ABC is besegített.
Köszönjük az ideális helyet a rendezvényhez Burián
József sportelnöknek, és a hangosítást Lukács
Józsefnek!

Úgy gondoljuk, sőt tapasztaltuk, hogy a GYERME-
KEK, akikért e nap szólt NAGYON JÓL ÉREZTÉK
MAGUKAT!
Ismételten MINDENKINEK, AKI BÁRMIT IS SEGÍTETT,
csak köszönetet tudunk mondani, kiemelve vala-
mennyi pedagógust és az iskola technikai személy-
zetét is. (Remélem nem maradt ki senki részére a
köszönet, akik segítettek, de ha mégis akkor attól
elnézést kérünk!!!)

Domak András, az alapítvány kuratórium elnöke
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A 2016/2017-es tanévben az
alábbi tanulók érdemelték ezt ki. 
A Vajda János megyei szavalóver-
senyen: Szendrei Ádám 3.o. tanu-
ló II. helyezést, Hírják Mikolt 6.o.
tanuló III. helyezést ért el. 
A Bendegúz tanulmányi verse-
nyen Czakó Balázs 5.o. tanuló
matematikából VIII., Nyári Kevin
6.o. tanuló matematikából VIII.,
Sziládi Eszter 6.o. tanuló angol
nyelvből V., Czakó Anna 8.o.
tanuló angol nyelvből VIII. helye-
zett lett. 
A Zrinyi matematika megyei ver-
senyen Zámbó Zsombor 3.o.
tanuló kiemelt eredményt ért el. 
A Nemzetközi matematika
megyei versenyen Molnár Petra
Viktória 8.o. tanuló a legjobb páz-
mándi lett. 
A Foci körzeti diákolimpia II.
helyezettje lett Szombathy Gergő,
Takács Kristóf, Vagyóczki
Norbert, Nyári Kevin, Lőrincz
Bertalan, Lőrincz Márton,
Zsigmond Levente, Füzesi Márton
6. osztályos tanulók, és Czikora
Zalán, Czakó Balázs 5.osztályos
tanulók. 
A foci kisiskolák megyei döntőjé-
ben II. helyen végzett Czakó
Péter, Czikora Márk, Lucza Ádám,
Matacz Máté, Domak Balázs

8.osztályos tanulók és Vagyóczki
Norbert 6. osztályos tanuló. Ezzel
a fiúk bejutottak az országos
döntőbe!
Atlétika mezei futóverseny járási
I. helyen, megyei VII. helyen, vala-
mint többpróba egyéni összetett-
ben megyei III. helyen végzett:
Czakó Bori  5. osztályos tanuló.
Felkészítő tanárok voltak: Varga
Istvánné, Vető Katalin, Federiné
Mudrok Csilla, Reichenbach
Ottóné, Mákosné Németh Mária,
Horváth Zalán, Balogh Imre.
Tűzoltó lányok CTIF szerelés: I.
hely, 800 l/p-es kismotorfecsken-
dő szerelés VI. hely: Hersics
Bianka, Dömsödi Zsófia 5.o. tanu-
lók, Pálfi Petra, Szilád Eszter,
Kézdi Vanessza, Murber Barbara
6.o. tanulók, és Noske Nóra 7.o.
tanuló.
Tűzoltó fiúk CTIF szerelés: I. hely,
800 l/p-es kismotorfecskendő
szerelés: II.hely: Czikora Zalán
5.o. tanuló, Lőrincz Bertalan,
Szombathy Gergő, Takács
Kristóf, Vagyóczki Norbert,
Lőrincz Márton, Nyári Kevin,
Füzesi Márton, Farsang Ábel 6.o.
tanulók.
Felkészítőik: Domak Tibor tűzoltó
parancsnok. ifj. Lőrincz László
tűzóltó elnökségi tag, ifjúsági
felelős.
Elbúcsúztunk az évzáró ünnepsé-
gen a kuratórium tagjától,
Vagyóczkiné Markalf Andreától,
akinek köszönjük a 8 éven át vég-
zett kitartó munkáját!
Valamennyi jutalmazottnak gra-
tulálunk és további sikereket
kívánunk a következő tanévre is!

Domak András, az alapítvány
kuratórium elnöke

Alapítványi jutalmak az
évzáró ünnepségen
Bizonyára már sokak által ismert, hogy A Pázmándi Általános
Iskola Gyermekeiért Alapítvány a Kempelen Farkas Általános
Iskola azon tanulóit jutalmazza a tanévek végén, akik maga-
sabb szintű, járási, megyei és országos, tanulmányi- és sport-
versenyeken kiemelkedő eredményt érnek el.

A Pázmánd TV új műsorral
minden pénteken 

17 órától jelentkezik.

Ismétlések naponta 7.00,
12.00, 17.00, 21.00 órakor.

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

www.pazmandtv.hu
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Külön öröm volt számunkra,
hogy a szülőkön kívül sok nagy-
mama, nagypapa, nagynéni,
nagybácsi és testvér is megtisz-
telte aktív jelenlétével a közössé-
gi rendezvényt. 
Az ünnepi esemény családias

hangulatát a középső csoportos
óvodások szívmelengető műsora
alapozta meg. 
Később, miután gyakorlatias
tanácsokat kaptak a résztvevők
az eredményes faültetés fortélya-
iról, kezdetét vette a munka. 
A kis fákra felrögzített névtáblák-
nak köszönhetően könnyen meg-
találhatja majd a későbbiekben is
mindenki a saját szilvafáját – a
„névre szóló” gondoskodást,
öntözést, gyomlálást biztos meg-
hálálják majd a fák zöldellő leve-

lekkel, friss hajtásokkal. 
Köszönjük mindenki munkáját,
aki közreműködött a rendezvény
megszervezésében, az elő -
készületek, és a családi nap sike-
res lebonyolításában. 
Jövőre is szeretettel várjuk a
2017-ben született babák szüleit!

Herczeg Anna Mária

Szilvafák a Határ utcában
A „ Minden születendő gyer-
meknek ültessünk egy fát”
évek óta zajló program
keretében idén tavasszal 22
darab szilvafa csemetét
ültettek el a 2016. évben
született pázmándi babák
szülei a Határ utcában.
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Az eredeti tervek szerint a két
horgásztáborba heti 16 gyereket
szerettünk volna fogadni, de
végül a nagy érdeklődésre való
tekintettel a tábor összesen 52
tettre kész kishorgásszal az idei
év legnépszerűbb pázmándi
nyári eseménye lett.
Ahogy közeledett a tábor első
napja, mi is egyre izgatottabbak
lettünk. Nem tudtuk, hogy mire
számítsunk, hogyan alakul majd
a hét. Attól is féltünk, mi lesz, ha
második nap megunják a gyere-
kek a pecát, vagy folyamatosan
szakad az eső... Reméltük, hogy
át tudjuk adni azt a tudást, azt az
élményt, ami miatt jó a horgá-
szat. Szerencsére az időjárás
velünk volt, így verőfényes nap-
sütésben tudtunk pecázni és a
gyerekek lelkesedésében sem
volt hiány.
Mindkét hetet elmélettel kezd-
tük, hiszen az egyik legfonto-
sabb dolog az volt, hogy fel is
ismerjék a gyerekek a halakat,
amiket fognak, de azután gyor-
san rátértünk a gyakorlati részre,
hiszen az az igazi öröm, mikor
rákap a hal a csalira…
A gyerekek mindkét héten töret-

len lelkesedéssel horgászták
végig a napokat. Az tábort hor-
gászversennyel koronáztuk meg,
s nagyon jó volt látni, hogy a szü-
lők is kíváncsiak voltak arra, hogy
mit tanultak a héten a gyerekeik.
Az 1. tábor horgászversenyé-
nek eredménye:
1. hely: Dömsödi Zsófi, Nagy
Luca, Simon Eszter 
2. hely: Bábel Krisztián,
Domonics Imre

3. hely: Lukács Bence, Lukács
Rebeka, Radics-Bózsing Aviva
A tábor legszebb és legnagyobb
hala (37 cm-es nyurga ponty):
Vagyóczki Norbert

A 2. tábor horgászversenyé-
nek eredménye:
1. hely: Méhes Róbert, Kékesi
Kornél, Fenyvesi Ágoston
2. hely: Németh Benedek,
Morphet Bence, Bíró Balázs
3. hely: Heiden Bendegúz,
Lukács Bence, Bíró Zétény
A tábor legszebb és legnagyobb
hala (33 cm-es tőponty):
Domonics Imre

Nagy sikerű horgásztáborok
Amikor meghirdettük a pázmándi horgásztábort, már sejtet-
tük, hogy népszerű lesz a gyerekek között, de ekkora érdek-
lődésre azért nem számítottunk.
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Sokan segítettek abban, hogy ez
így meg tudjon valósulni.
Legnagyobb köszönet Tóth
Balázsnak, hogy a pázmándi
tavat a rendelkezésünkre bocsá-
totta, hiszen enélkül nem tud-
tunk volna horgásztábort tartani.
Másodszor köszönet  Hersics
Ramónának a felügyeletért, a
művelődési ház dolgozóinak,
Fodor Petrának, Kuhinkó
Saroltának, Ági és Jutka néninek
a segítségért. Kemény Botond és
fiai, Zsombor és Szabolcs mutat-
ták meg a vitorlázás rejtelmeit a
táborozóknak.
Köszönjük a  Rekord Gárdony
Horgászboltnak a hatalmas ked-
vezményeket, amiket az eszkö-
zök beszerzéséhez nyújtott, s
köszönjük  Virányiné Reichenbach
Mónika  polgármesternek és
Sárkány Zoltán alpolgármesternek

a felajánlott egyensapkákat,
nagyon jó szolgálatot tettek a
napsütésben. :)
Sok segítőnk volt a két hétben,
akik önzetlenül segítették a mun-
kánkat: Teleki Árpi, Kertész
Péter, Teleki Antal, Duli László,
Bábel Balázs és Köllő Bandi Bácsi,
aki a hatalmas szakértelme mel-
lett még pattogatott kukoricával
is kedveskedett a gyerekeknek.
Talán a legnagyobb segítséget a
diákmunkásoktól kaptuk, akik
bátran csomózták a damilokat,
eveztek az elakadt úszókért, és
rendíthetetlenül keverték az ete-
tőanyagot, vagy segítettek a

halak levételében. Miklós Máté,
Kőszegi Balázs, Asztahov Vazul,
Kerkuska László, Kerkuska
Miklós, Kőszegi Bence, Viniczai
Krisztián, Gulyás József, Csurgó
Csenge, Sárvári Krisztina, Fábián
Hanna, Bárándi Dávid, Bárándi
Ádám, Czakó Péter. Köszönjük,
nagy segítség voltatok!
Végül köszönjük azt az élményt,
amit az 52 táborozó gyermektől
kaptunk, hiszen nem csak nekik
volt igazán jó nyári kaland ez a
két hét, hanem nekünk, szerve-
zőknek, felnőtteknek is.

Simon János, Pázmánd TV
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Otthonunk, Pázmánd 500 éves fennállása
mellett egy másik nevezetes évfordulóra is
készül a falu, rövidesen ünnepelhetjük a
középkori alapokon nyugvó, barokk stílus-
ban épült, nemrégiben homlokzatfelújításon
átesett Pázmándi Római Katolikus Templom
felszentelésének 300. évfordulóját.

Templomunk nem csak a nekünk, pázmándiaknak
jelentős érték, hiszen a megyében nagyon kevés
olyan műemlék templom található, mint a mienk.
A mostani templom elődje valamikor a középkor-
ban épült – gótikus tornya nagy valószínűséggel a
15. századból származik-, majd később a temp-
lomhajó barokk stílusban épült újjá. A levéltári
adatok szerint Orbovai Jakusits György püspök
1637-ben ajándékozta oda Pázmándot a komáro-
mi jezsuitáknak, akik egészen a rend 1773-as
eltörléséig birtokolták is azt. Rendházat – a mai
kastélyépület elődjét – emeltek Pázmándon, és a

régi, kőből épült, a törökök kivonulásakor elpusz-
tított templomot is újjáépítették. Mint kegyurak,
felszereléssel is ellátták, és az 1718 -as felszente-
lését követően 1721-ben plébániát is alapítottak itt
a Boldogságos Szűz Szeplőtelen Fogantatásának
tiszteletére.
Ugyancsak a Székesfehérvári Püspöki Levéltár irat-
anyagaiban szerepel, hogy a középkorból szárma-
zó templomtornyot még 1733 előtt villámcsapás
érte, megrongálódott, javításra szorult. Egy 1753-
as összeírásban olvasható, hogy „a templom szen-
télye boltozott, de a hajó gerendás és deszkázott”.
1762-es bejegyzés szerint erre az időre már az
egész falu lakossága katolikus hitre tért, s templo-
mukat nagy becsben tartották. Egy 1765-ben vég-
zett canonica visitatio jegyzőkönyv arról ír, hogy a
templom tornya kőből épült, csúcsán kereszt talál-
ható, három harangja van, amiből a két kisebbet
1742-ben Bodajkon áldotta meg Berényi pécsi püs-
pök, a legnagyobbat pedig 1754-ben Válban
Padányi Bíró Márton veszprémi püspök. A leírás
szerint ekkor a templomnak már van orgonája,
padjai, és a sekrestyében gyóntatószék is áll.
Ifj. Pintér László kutatómunkája eredményeként
született írása szerint – ami a község honlapján is
olvasható a http://pazmand.hu/egyhaz/tortene-

Templomfelújítás, jubileumok 

Egyházi élet
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lem webcímen – az 1778-as egyházi vizsgálat már
négy harangot említ, amelyek 1771-es készítésű-
ek. A legnagyobb 4 mázsa 38 fontos Szent
Istvánnak, a második 2 mázsás Szent Istvánnak és
Szent Donátnak, a harmadik 1 mázsa 28 fontos
pedig Nepomuki Szent Jánosnak lett szentelve. A
negyedik egy 30 fontos lélekharang.
A jezsuita rend feloszlatá-
sa után a templom állapo-
ta átmenetileg hanyatlás-
nak indult. Az 1796. évi
canonica visitatio már
említi Kempelen Nepomuk
Jánost, mint új birtokost és
kegyurat, aki lelkiismere-
tesen gondozza a templo-
mot, s egy 1805-ös jegy-
zőkönyv szerint 1780-ban
újjá is építtette. Az újjáépí-
tett templomot 1782-ben
Szalai János helybéli plébá-
nos áldotta meg, ekkor a
leírás szerint a templom
ismét építészetileg erős,
kőből épített tornyán
immár óra is van, és négy

harang függ benne. Két oltára van ekkor a temp-
lomnak, s már orgonája is, hat változatú, a keresz-
telőkútja pedig rézből épült és kőlábakon áll, fede-
lén Keresztelő Szent János szobra található. 
1818-ban arról ír a jegyzőkönyv, hogy kripta is
készült a kegyúri Kempelen família részére. A
templomot magát ekkor is erős falazatúnak mond-
ták, cserép tetőzettel, ami viszont javításra szo-
rult. A belső részek viszont jó állapotúak voltak,
kivéve a padlózatot, ami épp a tető rosszasága
miatt erősen töredezett. Ez a feljegyzés már épí-
tett kórust is említ, amelyet oszlopokra raktak és
mellvédjét is díszítették, a sekrestye fölötti orató-
riumot pedig szépen kifestették, a szószék is
fehérre színezett volt, rajta aranyos díszítéssel.
1833-ból tudjuk, hogy a Kempelen család kriptája
a királyi rendeletnek megfelelően volt berendezve
és a templom alatt volt található. 1831-ben azután
a templom tetőzetét is kicserélték, a tetőszerkeze-
tet is megújították.
Az 1865-ben kitört híres tűzvész, amely a falu
nagy részén pusztított, a templomot sem kímélte,
leégett a templomhajó és a torony tetőzete is, a
harangok pedig összeolvadtak. A tetőt még abban
az évben kijavították, 1000 forintot adott rá az új
birtokos és kegyúr, Coburg-Gotha Ferdinánd her-
ceg. Az 1869-es feljegyzések szerint rendbe hoz-
ták a tornyot is, és új harangok kerültek a megol-
vadtak helyére, amelyek összsúlya meghaladta a
16 mázsát is.
Ifj. Pintér László ír arról is, hogy az I. világháború-
ban lőszergyártási célból elrekvirálták a nagyha-
rangot. „E helyett készíttette Csurgó Mária, Csurgó
Julianna, és a Pázmándról addigra elköltözött
Csurgó Imre, a jelenleg is használatos 508 kg
súlyú nagyharangot. A 154 kg-os kisharangot az I.
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világháborúban hősi halált halt katonák emlékére
a községi hívek közadakozásból öntették. A költ-
ségekhez özv. Lyka Döméné, született
Podmaniczky Elma bárónő, a templom akkori
kegyúrnője is bőkezűen hozzájárult, és a harang-
anyai tisztet is vállalta. A felszentelési ünnepség
Pázmándon 1938. augusztus 15-én, Nagy -
boldogasszony ünnepén történt. A megáldást
Papp Lajos esperes plébános vezette.
1944-ben az egyik harangot a megszálló német
katonák ledobták, nagy lyukat ütött a földbe a 200
kilós, 173 éves szerkezet. Míg addig imára buzdí-
totta a híveket, ezután sajnos halált szórt, mert
lőszert készítettek belőle.”
Ma, az infokommunikáció korában talán hihetet-
len, de a harang egészen a legutóbbi időkig a hír-
adásnak is fontos eszköze volt. „Napközben, ha
megszólalt a kisharang, főképpen az idősebb
asszonyok tudták, valaki eltávozott közülünk.
Kérdezgették is egymástól – Ki a halott? – s aggód-
tak, hogy talán rokon, szomszéd, ismerős…” – írja
Pintér László, aki így folytatja: „Korábban a harang-
szó pontosabban tudósított az elhunytról. A legki-
sebb harangot húzták meg kisgyermek halálakor,
felnőtt nő halálakor két verset, férfi elhunytakor
három verset húztak, utána az összes harang szólt
– kiharangozták a halottat. A temetések a háztól
indultak, ekkor is harangoztak, amíg a temetőbe
nem értek.
Tűzjelzés esetén, illetve nagy vihar közeledtekor,
felhőoszlatás céljából úgy verték félre a harangot,
hogy a nyelvére rákötötték a harangkötelet. Ezt
részben babonából, részben, hogy imádságra szó-
lítsák a híveket. Nagy tűz esetén gyorsan, csitultá-
val egyre lassabban kongattak. A helyi tűzoltóság
vásárolt ugyan egy trombitát is, de harangszó
megfigyelő és jelző szerepe a magas toronyban
továbbra is megmaradt.
A hajnali harangszó télen 5 órakor, nyáron 4 óra-
kor szólt – ekkor keltették munkára a cselédeket.
A déli harangozás a rádió harangszava szerint tör-
tént, ez volt a legpontosabb időjelzés.
A harangozó 1952 előtt id. Tóth Mihály volt a fia
segítségével, 1952-1970 között Tóth Rudolfné,
1970-től Tóth Mihály (Misi bácsi). Szép tenor hang-
ját és zenei érzékét kihasználva a plébános kán-
torképző tanfolyamra is küldte, így hosszú évekig
az orgonát is ő szólaltatta meg a templomban.
Papp Etelka helyi hívő adománya tette lehetővé a
harangozás elektromos vezérlésűvé való átalakítását
1984 novemberében. A harangozás villamosítása és
Tóth Misi bácsi nyugállományba vonulása alkalmából
megkapta a nagyharang kötelét Sándor atyától.”
A Pintér László által említett Sándor atyát a falu ma
is „az” atyaként emlegeti, minden bizonnyal a leg-

legendásabb papja volt és marad is Pázmándnak.
Lengyel Sándor címzetes kanonok, esperes atya
1966. április 21-én kapta meg dispozíciós kineve-
zését Pázmándra, s egészen 2009. november
közepéig látta el községünkben a lelkipásztori
teendőket. Az atya az első napján a már említett
Misi bácsit, azaz Tóth Mihály kántort látogatta
meg, aki később évtizedekig segítette szolgálatá-
val az atya és a hívek megelégedésére a papi mun-
kát. A faluban ekkor még nem sejtették az embe-
rek, hogy a püspök úr az elhunyt lelkipásztor,
Szabó Pál helyére újat küldött. Ezt csak a vasárna-
pi szentmiséken tudták meg, amelyek akkoriban
még reggel 8 órakor és 10-kor is voltak. A padok
megteltek hírre, sőt még a kórus alatt és a kóruson
is álltak a hívek. 

A plébánia, és annak udvara igen gazdátlan álla-
potban volt akkoriban, ezt az atya kérésére kezd-
ték el felújítani, szépíteni sok-sok önkéntes mun-
kával a falubéliek. Az első nagyobb ünnep a követ-
kező évi elsőáldozás volt, ahol 22 gyermek járult
először a szentséghez. Atyánk a felújítások köze-
pette a hívek lelki életét is építgette, zarándokla-
tokat, lelkigyakorlatokat szervezett, sokszor
hívott vendég gyóntatókat is a hívek számára. 
A legnagyobb boldogságot és örömöt a gyerme-
kek hitoktatásában találta meg Sándor atya.
Szigorú volt, de meg is lett az eredménye, a gye-
rekek szívesen jártak hittanórára, és volt, hogy
tizennyolcan is ministráltak a misén. Minden törté-
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nést, a falu, az ország-világ fontosabb eseményeit
szorgalmasan rögzítette a helytörténeti könyvbe.
Megkezdte a rábízott templom felújítását is, a
hívek és a falu lakosságának segítségével, adomá-
nyaikból. A verebi hívőket sem hagyta magára,
hiszen az Pázmánd fíliája, tehát ott is megkezdőd-
tek a munkálatok a szép templom megőrzése
érdekében. 

2004. július 18-án volt esperes atyánk aranymisé-
je, pappá szentelésének 50. évfordulóján, amelyen
a rokonok, ismerősök mellett a helyi és környék-
beli polgármesterek, jegyzők, s híveinek sokasága
is köszöntötte, a szentmisét pedig a püspöki titkár
úrral együtt celebrálta. Maga a püspök úr másnap
nyolc papjával együtt érkezett községünkbe, sze-
retett plébánosunk köszöntésére. 

Július 3. vasárnapján a szentmisén
a hagyományokhoz híven
köszöntötték az idei évben házas-
ságkötésük 25., 50. illetve 60.
évfordulóját ünneplő házaspáro-
kat. Öt pár fogadta el a meghívást,
hogy az oltár előtt, tanúsítsák,
mindazt, amit 25-50-60 évvel eze-
lőtt megfogadtak, azt ma is tart-
ják, komolyan gondolják. Halász
Károlyné Kriszta, az Egyház -

község világi elnöke köszöntőjé-
ben kiemelte: a 60-50-25 év pozi-
tív példaként megdöbbentő a mai
világban, amikor az Isten nélküli
élet a divat, amikor már nincs min-
den szombaton esküvő a temp-
lomban, s amikor ezt a fajta fele-
lősséget a párok egymás iránt már
nemigen akarják felvállalni.
Hiszen ez egy életre szól, az Isten
előtt kimondott szónak ereje van.

A gyémánt éves pár Hegyi Lajos
és Farkas Karolina, az arany éves
pár Farsang Béla és Nyúl Margit,
valamint a három ezüst éves pár,
Pálinkás Péter és Lázi Erika,
Kőszegi József és Vagyóczki
Katalin, Füzesi Csaba és Tóth
Andrea hűen tartják fogadalmu-
kat, példaként állnak családjaik és
az egyházközség, de a társada-
lom előtt is.
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Az atya 43 évet töltött a pázmándi plébánián, élt
közöttünk a faluban, pártolta a népdalkört és sok-
szor kint láthattuk a sportpályán is. Shvoy Lajos
megyéspüspök úr a lakosság kérésére helyezte
Pázmándra plébánosnak a 60-as évek szocializ-
must építő politikai légkörében, s mondta, hogy
„olyan papot adok nektek, akit meg fogtok emle-
getni”. Igaza lett…
A Pázmándi Római Katolikus Templomot az
Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség 1963-64-
ben külsőleg tataroztatta. Ekkor bontották ki a befa-
lazott, kőkeretes, XIII. századi toronyablakokat is. 
„A templom 1985-ös szigetelését követően 1986-
ban kapta meg jelenlegi fehér színét. A belső fal-
festés felújítása, az elektromos hálózat és a vilá-
gítótestek szükségszerű kiváltása után 1997 a
beázó tető cseréjének éve volt. A munkálatok szó
szerinti megkoronázásaképpen 1998. augusztus
3-án daru emelte fel az új toronysisakot a helyé-
re, amely a II. világháborúban megsérült és lezu-
hant régit pótolja” – olvashatjuk Pintér László fel-
jegyzésében.

A Római Katolikus Egyházközség 2011-ben kezdte
meg templomunk rendszerváltás utáni felújítását,
statikai megerősítését. 2016-ban ezt a homlokzati
felújítás követte, amely idén áprilisra fejeződött
be. Minden a tervek szerint ment végbe, és bár
sokszor elhangzott a hirdetésekben, itt az újság-
ban is leírtuk, hogy a torony jelenleg nem képezi a
felújítás tárgyát, mégis több oldalról támadás éri
az Egyházközséget, hogy az miért maradt ki.
Sajnos ahhoz, hogy a torony is megfelelő „öltöze-
tet kapjon” jelenleg sem engedélye, sem anyagi
fedezete nincs az egyházközségnek. Az egyház-
község képviselő-testülete,  dolgozik folyamato-
san azon, hogy a torony is felújításra kerülhessen,
de ez nemcsak tőlük függ. Folyamatosan keresik a
pályázati lehetőségeket, és továbbra is várnak
minden jó szándékú, segítő felajánlást. 
Pázmánd jelenlegi plébánosa Tallér Krisztián atya,
szentszéki bíró. Plébániája a Lovasberényi Sarlós
Boldogasszony Plébánia, de emellett ellátja
Vértesacsa, Pátka lakosait és 2009-től, Lengyel
Sándor esperes atya visszavonulásától, falunk hívő
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közösségének lelkipásztori feladatait is.
Felszentelésének éve 2005 volt, s 2014-től szent-
széki bíró. Pázmándon a miserend szerint páratlan
hónapokban vasárnaponként 10 órakor, páros
hónapokban 11 órakor van a szentmise. A hivatali
ügyeket a plébánián a misék előtti, illetve utáni
egy-egy órában lehet intézni, de látogathatók a
lovasberényi plébánia nyitvatartási órái is, vala-
mint telefonon is kaphatunk segítséget Halász

Károlyné Kriszta világi elnöktől és Darabos
Ferencné sekrestyéstől. 
Halász Károlyné hitoktató idén 18 bérmálkozót
segített a felnőtt keresztség útjára, majd májusban
8 kisgyermeket készített fel az első
Szentáldozásra. Kicsik és a nagyok egyaránt szé-
pen készültek az év folyamán, rendszeres látoga-
tói voltak a szentmiséknek és igen szorgalmasan
tanulták a kiadott anyagokat is. Imádkozzunk
értük, és szüleikért, hogy az általuk tett fogadal-
mak ne váljanak üres ígéretekké!
Az Egyházközség szívesen várja a hívő közösség-
be a fiatalokat, gyerekeket, az idősebbeket, a
falunkba beköltözőket, és mindenkit kér arra,
hogyha tudja, bármely csekély módon (szóval,
cselekedettel, jó példával stb.) segítse munkáját,
hiszen az „Aratni való sok, de a munkás kevés...
kérjétek hát az aratás urát küldjön munkásokat
aratásába” A templom amelyet unokáinktól meg-
őrzésre kaptunk, még sokáig kell, hogy itt álljon,
és az Egyházközség csakis a tagok által épül, így
válik Krisztus látható testévé.

A cikk Halász Károlyné Kriszta világi elnök segít-
ségével, és Bartos György művészettörténész

örökségvédelmi hatósági érték leltárára és
templomtörténeti összefoglalója alapján készült.

Fotók: Klotz Miklós, Virányi Gergely, Fodor Petra
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Május 7-én vasárnap a szépen
felújított templomban, az ünnepi
mise után egyházi-községi

ünnepség keretében köszöntöt-
ték a pázmándi édesanyákat. Az
ünnepi megemlékezésre aján-
dékkal is készült a falu vezetése,
minden édesanya kapott virágot,
paradicsom- és paprika palántá-
kat, és egy szépséges füzetborí-
tót, amit Illés Ibolya varrt, akinek
már sok hasonlóan igényes kézi-
munkát köszönhetünk.
Az ünnepségre finom diós kalács
is készült, amit ismét az óvoda
dolgozói készítettek, ahogyan
már más alkalommal is ők édesí-
tettek meg egy-egy ünnepet. A
palántákat Kiss Tibor segített a
templomhoz szállítani az ünne-
peltek számára.

A pázmándi édesanyák köszöntése
Május első vasárnapján min-
denki igyekszik felköszönteni
a saját édesanyját, hiszen ez
az egyik legszebb ünnep, ami
csak létezik. Édesanyának
lenni a világ legcsodálato-
sabb hivatása, s egyben a leg-
nagyobb feladat is egy nő szá-
mára, soha véget nem érő kül-
detés, legyen a gyermekünk
kicsi, nagyobb vagy akár fel-
nőtt férfi vagy nő, akkor is a
mi kicsi fiunk, lányunk
marad, amíg csak élünk.
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A civil szervezeteket névsorát fel-
sorolja a pázmándi honlap a paz-
mand.hu/polgarok/civilek webcí-
men. A legrégebbi, és az egyik
legjelentősebb az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület Pázmánd,
amelynek történetével, jelenével
külön cikkben is foglalkozunk
jubileumi számunkban. 
A civil szervezetek között fontos-
sági sorrendet felállítani lehetet-
len, de minden bizonnyal min-
denkinek eszébe jut a Polgárőr
Egyesület, amely jelentős szere-
pet vállal a település biztonságá-
nak megteremtésében, az idősek
segítésében és minden váratlan
helyzet megoldásában.
Több sportegyesülettel és alapít-
vánnyal is büszkélkedhetünk, a
Pázmánd SE immár hetvenéves
múlttal rendelkezik, amit követ-
kező számunkban egy külön cik-
kel szeretnénk ünnepelni.
A település és gyermekeink jó -
létét és fejlődését szolgálja a
Pázmánd Községért Köz -
alapítvány, a Pázmándi Általános
Iskola Gyermekeiért Alapítvány
és a Pázmándi Óvoda Gyer -
mekeiért Alapítvány, amelyek
tevékenységéről rendre – ebben
a számban is – beszámolunk.
A hagyományőrzés és a kultúra
szolgálata a célja a Pázmándi
Népdalkör és Citerazenekarnak,
a Röpike Néptánc Csoportnak a
Szekértoló Egyesületnek és a
Pázmándi Spájznak is, amelyek
évről évre megrendezik a maguk
hagyományőrző rendezvényeit,
de vannak olyan események is,
amelyeket a civil szervezetek
széles körű összefogása jelle-
mez, mint például a hagyomá-
nyos Falukerülő túra vagy a
Majális, amelyekről ebben a szá-

munkban is találhatnak beszá-
molót kedves olvasóink.
Pázmánd Község Önkormányzata
a költségvetésében a civil szerve-
zetek számára elkülönített keret
terhére igyekszik támogatni az
egyesületeket és alapítványokat,

s ezt minden évben a törvényben
meghatározott pályázati feltéte-
lek szerint ítéli oda. A támogatás
a civilek működési kiadásainak
finanszírozásához, a szervezet
által szervezett rendezvények,
programok megvalósításához, a
szervezet által benyújtott pályá-
zatok önrészének biztosításához
használható fel. A benyújtott
támogatási pályázatokat az

önkormányzat gazdasági bizott-
sága véleményezi, a támogatás
odaítéléséről a képviselőtestület
dönt a pályázat benyújtási határ-
idejét követő soros ülésén. A
pályázatok eredményéről – a dön-
tést követő 15 napon belül – a
pályázók írásban értesítést kap-
nak. Amennyiben a pályázó támo-
gatásban részesülhet, a döntéssel
egyidejűleg tájékoztatást kap a
támogatási szerződés megköté-
sének tervezett időpontjáról is.
2017-ben az önkormányzat
összesen 2.230.000 Ft támoga-
tás odaítéléséről döntött, az aláb-
bi eloszlásban:

Sokan talán keveselhetik első
ránézésre például a tűzoltók
számára megítélt ötvenezer
forintos keretet, de ne felejtsük
el, hogy ezt csak a tűzoltó tábor
támogatására kapták, működé-
süket, mióta önálló beavatko-
zók, a Belügyminisztérium is
finanszírozza, az önkormányzat
segítségével pedig a közelmúlt-
ban valósult meg 18 ezer eurós
értékben az új tűzoltó fecsken-
dő beszerzése.
A konkrét pénztámogatások mel-
lett a falu vezetése minden más
rendelkezésére álló eszközzel
(pl. rendezvényhelyszínek ingye-
nes biztosítása) is igyekszik
támogatni a civil szervezetek a
falu lakossága számára rendkívül
jelentős munkáját.

–dy

Lovas Egyesület Pázmánd 50.000 Ft

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pázmánd 50.000 Ft

Pázmándi NKSE 200.000 Ft

Pázmándi Iskola Gyermekeiért Alapítvány 100.000 Ft

Pázmándi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 80.000 Ft

Pázmánd Spájz 50.000 Ft

Pázmándi Lövészklub 80.000 Ft

Polgárőr Egyesület 520.000 Ft

Római Katolikus Plébánia 100.000 Ft

Sport Egyesület Pázmánd (Kézilabda) 200.000 Ft

Sportegyesület Pázmánd (Labdarúgás) 500.000 Ft

Sportegyesület Pázmánd (Labdarúgás TAO önrész) 300.000 Ft

Civil kurázsi
Pázmándon húsznál is több civil szervezet működik aktívan,
az élet minden területén. Ezek a szervezetek jellemzően önál-
lóak, kialakult program szerint működnek, és tevékenyen hoz-
zájárulnak a település biztonságához, kulturális- és sport éle-
téhez, és nem utolsó sorban a pázmándi hagyományok ápolá-
sához, az értékek megőrzéséhez.

A pázmándi civil szervezetek 2017-évi önkormányzati támogatásai
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A kezdetek a XIX. század második
felére nyúlnak vissza, amikor a gya-
kori tűzeseteknél szerzett tapaszta-
latok arra az elhatározásra késztet-
ték Magyarország vezetőit, hogy –
más országokhoz hasonlóan – itt-
hon is létrehozzák, megszervezzék
a tűzoltóságokat. A nemes cél érde-
kében nemzetünk akkori nagyjai is
felemelték szavukat, Jókai Mór pél-
dául 1862-ben lelkes újságcikkben
buzdította olvasóit, hogy gróf
Széchenyi Ödön példáját követve,
hazánk legkisebb falvaiban is hoz-
zanak létre tűzoltó társulatot. Fejér
megyében is ebben az időben – az
országban az elsők között – 1861-
ben vetődött fel a tűzoltó egyesüle-
tek létrehozásának szükségessége.
A Pázmánd község történetével fog-
lalkozó írások szerint az 1800-as

évek végén bizonyos Lyka Döme
örökölte meg a pázmándi birtokot
és kastélyt édesapja, Lyka Anasztáz
halála után. Lyka Döme megpróbál-

ta fejleszteni a birtokot, emeletet
húzatott a kastélyépületre neoba-
rokk stílusban, a patakon duzzasz-
tót építtetett, túloldalán teniszpá-
lyát létesített. A kastélyudvaron volt
egy kút, kútházzal, mellette a pará-
dés kocsis lakása és a parádés lovak
istállója. A fejlesztések jelentős állo-

Múlt és jelen a pázmándi tűzoltóknál
A községünkben működő számos civil szervezet és egyesület
közül a legrégebbi múlttal a pázmándi önkéntes tűzoltók
büszkélkedhetnek.



mása volt, hogy tűzoltószertárt is
létesített és biztosította annak fel-
szerelését. A pázmándi önkéntes
tűzoltók székhelye ma is a Lyka
Döme által létesített épületben van.
A községi tűzoltó szertárnak
nevezett épület a Fõ utca 63. szám
alatt található. Maga az épület tehát
több mint 100 éves, persze azóta

már többször át lett építve, a közel-
múltban is jelentős felújításon, kor-
szerűsítésen esett át..
Sajnos, magának az egyesületnek
az alakulását illetően többféle
dátum is közszájon forog. A
Pázmándi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 1984-ben ünnepelte fenn-
állásának 100 éves évfordulóját, ám

az 1958-tól vezetett, pázmándi
önkéntes tűzoltó egység-könyvéből
az olvasható ki, hogy „1958.VIII.20.
A tűzoltó testület 75 éves jubileu-
mát tartotta bállal egybekötve. A 75
éves jubileum alkalmával a testület
csapatzászlót vett át ünnepélyes
keretek között, melyet a testület
őriz meg. Szolgálati érmek átadása
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41 év szolgálat

A Pázmándi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület parancsnokát, Domak
Tibort Vida Pál Emlékgyűrűvel
tüntették ki 2017 májusában. Az
elismerést Molnár József tűzoltó
alezredes, a Fejér megyei
Tűzoltó Szövetség elnöke adta
át, a tűzvédelem területén vég-
zett munkájának elismeréseként.
Domak Tibor 13 évesen lépett
be az önkéntesek közé, most
41 évet számlál az önkéntes
szolgálati éveinek száma.

Gratulálunk!
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és előléptetések átadása. Az ünnep-
ségen állami egységek is részt vet-
tek, valamint Lovasberény és
Kajászó csapatai.”
Egy másik feljegyzés az egység-
könyvéből pedig így szól:
„1963.VIII.11. 80 éves jubileum
alkalmából bemutató gyakorlat.”
E két bejegyzés tehát a testület ala-

pítását 1883-ra teszi, míg a 2000.
évben megjelent, Csiszár István: A
Fejér megyei tűzoltó szövetség tör-
ténete című könyv a Fejér Megyei
Levéltár adatai alapján 1886. októ-
ber 12-i dátumot állapít meg. Ennek
az lehet a magyarázata, hogy való-
színűleg a már működő tűzoltó tes-
tület csak 1886-ban lett bejegyezve

hivatalosan, de található egy 1884-
es irat is, amiben a Pázmándi
Tűzoltó Testület kéri hivatalos
bejegyzését. Mindenesetre az egye-
sület címerében az 1884-es dátum
szerepel, s eszerint ünnepeltük is
2009-ben a testület 125. jubileumát.
A tűzoltóegység életéről az 1884-es
év és a II. világháború közötti idő-
szakból keveset tudunk. Annyi bizo-
nyos, hogy a két világháborúval
kapcsolatos katonai behívások a
pázmándi önkéntes tűzoltó testület
tagjait is érintették. Ekkor az itthon
maradt idős tűzoltó férfiak és nők
látták el a testület teendőit, illetve a
már említett egység-könyvből az
derül ki, hogy a még nem hadköte-
les fiatalok közül is sokan ekkor lép-
tek a testület tagjai közé.
Egy 1958.VIII.20-i bejegyzés arról is
tanúskodik, hogy ekkor vették át a
testület tagjai közül többen is a 25
és a 20 éves szolgálati idejükért
kapott jutalmukat, előléptetésüket.
Az már egyértelműen dokumentált,

Hetedik alkalommal rendezték
meg az Országos Hagyományos
Tűzoltóversenyt a székesfehérvári
Bregyó-közi Sportcentrumban,
amelyen ezúttal huszonnyolc csa-

pat, négyszáz önkéntes tűzoltó
vett részt. Fejér megyét mindhá-
rom kategóriában az ÖTE Páznánd
képviselte. A versenyen két szám-
ban mérték össze tudásukat a tűz-

Helyezések az országos versenyen
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oltók: kismotorfecskendő-szere-
lésben és váltófutásban. A legjobb
női és férfi csapatok lehetőséget
kapnak arra, hogy részt vegyenek
a négyévente megrendezendő
Tűzoltó Olimpián, amely idén, júli-
usban lesz Ausztriában. Az olimpi-
án ezúttal Vértessomló, Kőszeg,

Tótkomlós, valamint Dorog csapa-
tai is részt vettek.
Az összetett férfiak kategóriájá-
ban a mieink az V. helyezést sze-
rezték meg, a női kategóriában a
VIII. helyezést érte el a csapatunk.
A férfi korpontos kategóriában a
II. díjat hoztuk el.
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hogy a II. világháború után idősebb
Domak András vezetésével, a régi
és az új tagok összefogásával újjáé-
lesztették a hamvaiban pihenő tűz-
oltó testületi életet. Idősebb Domak
Andrást – aki 2009-ben posztomusz
kapta meg áldozatos munkájáért a

díszpolgári címet – 1946-ban nevez-
ték 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 segítő-
készségére. Feladatait tűzön-vízen

át maximálisan igyekezett ellátni,
mert mindig az volt az elve, hogy ha
az ember valamit elvállal, azon
addig dolgozzon, míg meg nem
valósította. Számos kitüntetése
közül a legbüszkébb a Tűz -
rendészeti Érem arany fokozatára
volt. Ezt 1984-ben, a Tűzoltó
Egyesület 100 éves jubileumi évfor-
dulóján rendezett nagy ünnepségen
adtak át részére a falu lakossága
előtt. Büszke volt a Pázmándért
Emlékéremre is. Az egyik legna-
gyobb öröme mégis az volt, amikor
a tűzoltó parancsnoki „pálcát” legki-
sebb fiának, Domak Tibornak adhat-
ta át, aki édesapja nyomdokában
azóta is becsülettel és büszkén
végzi ezt a munkát. A család többi
tagja sem szakadt el az egyesület-
től, hiszen legidősebb fia, András az
egyesület titkára, unokái és déduno-
kái pedig szinte mindnyájan az
egyesület tagjai, s a család bízik
benne, hogy a legkisebbek is azok

Több pázmándi önkéntes tűz-
oltót és polgárőrt is „kény-
szerű” kirándulásra riasztot-
tak a helyi Szőlőhegyre. Több
kilométert tettek meg, hol
kényelmesen gyalogolva, de

volt olyan 10 perc, amikor
futni is kellett. Marhákat
üldöztek, mert egy óvatlan
pillanatban kitörtek a legelő-
jükről a kerítéssel is védett
faluszéli birtokról.

A marhák még nem szokhatták
meg új istállójukat, hisz gazdá-
juk csak egy nappal korábban
vásárolta őket. Lehet, hogy az
új, idegen hely ismeretlensége
miatt rontott ki két marha és
járta be az ismeretlen világot.
Egykoron Pázmándon sok mar-
hát tartottak, akiket reggel,
korán kihajtottak a legelőre és
délután, harangszóra tértek
haza. Ez a két marha azonban
nem ezt az utat járta be, felfu-
tottak a hegyre és fogócskáztak
a tűzoltókkal, polgárőrökkel,
akiket segítségül kért a gazda.
Az üldözéses játék másfél óráig
is eltartott. Kilencen üldözték a
szökevényeket, próbálták beke-
ríteni őket, de hiába. A szőlőso -
rok között is ment az üldözés, a
marhák sorra bújtak át a karók
között. Ezt a tempót persze a
tűzoltó-polgárőr csapat nem
mindig tudta követni azonnal,
hiszen a sorokon átmenni nehe-

Marhaüldözés a Szőlőhegyen



lesznek egyszer. Ez azért is fontos,
mert annak idején, az 1950-es évek-
ben idősebb Domak András indítot-
ta el a gyermek- és ifjúsági önkén-
tes tűzoltó utánpótlás kinevelését.
A tűzoltó szertár „újkori történeté-
nek” legszebb pillanatai közé tarto-
zott, amikor a régi lóistálló részt
átépítették, és az 1964-től klubhelyi-
ségként funkcionált tovább. Tör tén -
hetett mindez azért, mert az abban
az időben megjelenő, korszerűnek
mondott gépek lassan kiszorították a
lovakat a tűzoltói szolgálatból.
Az első modernnek mondható tűz-
oltó eszközt, egy úgynevezett tűz-
oltó targoncát 1964-ben vehette át
a testület. Ennek már rendszáma is
volt, TO 13-50. Ez tulajdonképpen
egy olyan utánfutó volt, amelyen a
tűzoltáshoz szükséges legfonto-
sabb eszközök voltak elhelyezve, és
traktorral, illetve bármilyen géppel
lehetett vontani. Mai napig sok
helyen használatos, így Pázmándon

is található még ebből az eszközből
is egy példány.
Az első tűzoltógépjármű, egy Csepel
Wipon TG 1125 130-as TO 00-11-es
rendszámmal 1967.VI.13-án kerül
Pázmándra, amit csakhamar egy
kicsit korszerűbbre cseréltek. 1967.

augusztusában már egy Csepel
Wipon 300-as járműve volt a testü-
letnek, TO 01-33 rendszámmal.
Azóta természetesen a már Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület Pázmánd
néven bejegyzett szervezet sokat fej-
lesztett és mindig jobb és korsze-
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zebb volt az embereknek.
Hegyre fel, hegyről le tartott a
kényszerű „kirándulás”. Volt pil-
lanat, amikor fél méteren múlt a
befogás sikere, de a marhák egy
hirtelen fordulattal másfelé vet-
ték az irányt. A küzdelem kime-
netele azonban nem lehetett

kétséges, az ember végül győze-
delmeskedett a marhák felett.
Befogták mind a kettőt, s a
karámba terelték. A győzedel-
mes kézfogás sem maradt el,
amivel a hálás gazda megkö-
szönte a segítséget az önkéntes
tűzoltóknak és a polgárőröknek.

E.Várkonyi Péter
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rűbb technikai eszközökkel próbálja
ellátni vállalt feladatát. Az említett
Csepel gépkocsikat további öt jármű
követte a sorban és egészen a közel-
múltig egy közel 30 éves Ifa gépko-
csifecskendővel és egy Ford Transit
típusú Műszaki mentővel látták el
tűzoltóink a mentéseket. Az Ifát
mostanság váltja fel egy jóval kor-
szerűbb jármű, amiről külön is írunk.

A tűzoltó egyesület, amelynek elnö-
ke Ambrus Sándor, alapszabályában
legfontosabb feladataként a község
tűzvédelmét, a hagyományok ápo-
lását, és az esetlegesen keletkezett
káresetek lehetőség szerinti,
mielőbbi szakszerű felszámolását
határozza meg. A pázmándi önkén-
tes tűzoltók életében 2015 januárja
óriási fordulópontot jelentett. Ettől

kezdve vonulhatnak önállóan is tűz-
esetekhez, és állandó szolgálatot
látnak el, ami szakértelmüknek és
évtizedekre visszanyúló áldozatos
munkájuknak az elismerése, de
egyben óriási felelősség is.
Hagyomány, hogy az egyesület
emberemlékezet óta részt vesz a
kiírt tűzoltó versenyeken, rendezvé-
nyeken és az is hagyomány, hogy
ezeken a rendezvényeken a legtöbb
kategóriában igen szépen szerepel.
Ahogyan az honlapjukon is olvasha-
tó, elődeikhez méltóan törekedniük
kell a lehető legjobb szereplésre,
eredmények elérésére. Az egyesület
csapatai rendszeresen részt vesz-
nek körzeti (járási), megyei, régiós
(országrészi) és országos versenye-
ken, sőt többször született már
jelentős siker nemzetközi bajnoksá-
gokon is, ezekről a Hírvivő is rendre
beszámolt az elmúlt években.
Az egyesület működése szabályo-
zott, a vezetőség lehetőség szerint,
– de nem kötelezően – havonta egy-
szer megbeszélést tart a tűzoltó-
szertár klubhelységében. Szabályo -
zottak a karbantartási feladatok is,
és oktatási tervben vannak lefektet-

A Magyar Tűzoltószövetség
Országos Választmányának hatá-
rozata alapján, több évtizedes
szolgálatuk elismeréseképpen,
oklevéllel és szolgálati éremmel
tüntették ki Köllő Józsefet 40 év,
Vagyóczki Zsoltot 30 év, Kutai

Elismerő érmek
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ve az éves oktatási- és gyakorlati
foglalkozások.
A Pázmándi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület fő támogatója, és részben
fenntartója is a község önkormány-
zata, de 2015-től, amióta önállóan
is vonulhatnak, a katasztrófavéde-
lemtől is kap működési támogatást
az egyesület.
Az alapszabályban leírtak szerint –
amit természetesen a cégbíróság is
elfogadott – évente legalább egyszer
közgyűlést kell tartaniuk, amit a
vezetőség hív össze. Egyébként
évközben a vezetőségnek van dön-
tési joga. Természetesen ezen kívül
is lehet közgyűlést tartani, ha olyan
fontos dologról van szó, amiben a
vezetőség nem dönthet. Közgyűlést
összehívni az elnöknek és a vezető-
ségi tagoknak van joga. A közgyűlés
akkor határozatképes, ha ott megje-
lent a teljes tagság legalább kéthar-
mada. A közgyűlés dönt a tagfelvé-
telről, jutalmazásról, előléptetésről,
feddésről, és ötévenként a vezető-
ség tagjait is a közgyűlés választja.
Ezen kívül a közgyűlés előtt kell
ismertetni az éves szakmai munkát,
a költségvetést, az esetleges kárese-

tek számát és a versenyeken elért
eredményeket. A közgyűlés a beszá-
molókat elfogadhatja, megvitathatja
és kérdéseket tehet fel a vezetőség
felé. Hagyo mány, hogy a közgyűlés
vacsorával és kötetlen beszélgetés-
sel záródik, s ez rendszerint ugyan -
olyan hangulatos esemény, mint a
tűzoltók családjának egyéb közös
ünnepei, a disznóvágások vagy a

minden évben nagyon várt tűzoltó
mikulás. Az ifjúság és az utánpótlás
nevelésének fontos színtere a
hagyományos tűzoltótábor, amit
szintén minden évben megrendez
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Pázmándon.

Cikkek és fotók: E. Várkonyi Péter,
Szabó Hédy, Domak Tiborné

Tibort 20 év, és Vagyócki Zsoltnét
10 év önkéntes munkáért.
A szövetség posztumusz elisme-
résben részesítette id. Pintér

Nándort is, aki 20 év önkéntes
szolgálattal érdemelte ki a szol-
gálati érmet és a hozzá tartozó
oklevelet.
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Bátran kimondhatjuk, hogy
május elsején valami olyan tör-
tént kis falunkban, amire már
nagyon ki volt éhezve a falu
közössége. Sikerült egy olyan
rendezvényt megvalósítani,
amely szinte minden percében,
mozzanatában a régi korok han-
gulatát idézte. A retro időszak
majálisaiból most csak talán a
főtt virsli illata hiányzott...
Már kora reggel a Pázmándon

már hagyománnyá vált zenés
ébresztővel indult a rendezvény,
majd hamar benépesedett a
sportpálya is. A legkisebbektől a
felnőtt korosztályig mindenki
találhatott magának való progra-
mot.14 focicsapat indult a foci-
versenyen, szinte minden kor-
osztályban. 
Volt zsákban futás, kidobócska,
„sántika” verseny, célba lövés és
lekváros kenyér evő verseny is a
délelőtt folyamán. Közben 29
csapat bográcsában, kondérjá-
ban készült étel a főzőversenyre,

Utószó a majálisról...
A Pázmándi Spájz Egyesület csapata már az év elején elhatá-
rozta, hogy a Pázmánd 500 éves ünnepségsorozat kereté-
ben, a civil szervezetek összefogásával különleges majálist
szervez. Tizennégy szervezet támogatta az ötletet és a meg-
valósítást.
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nem kis feladatot adva a szakmai
zsűrinek.
Délután került megrendezésre az
I. Pázmándi parasztcsávó hétpró-
ba, amellyel egy régi-régi álom
vált valóra. Sikerét mi sem bizo-
nyítja jobban, minthogy 52 fő
jelentkezett a megmérettetésre.
A szervezők olyan igazi, a régi
falusi életből vett feladatokat
találtak ki, erőre, ügyességre,
logikára és rafináltságra volt

szükség a feladatok végrehajtá-
sához. A zsákhordástól azonban
sokaknak inába szállt a bátorsá-
ga. Legnagyobb sikere talán a
szekérhúzásnak volt.
A délutánt több produkcióval is
színesítették a helyi és a környe-
ző települések művészeti cso-
portjai. Volt néptánc, népdal és
zumba bemutató is.

Az egész napos versenyek ered-
ményhirdetése után késő éjsza-
káig szólt a retró disco, megmoz-
gatva időset, fiatalt egyaránt.
A Spájz Egyesület ezúton is sze-
retné megköszönni a közremű-
ködő szervezeteknek a segítsé-
get, a szponzoroknak pedig az
anyagi- és tárgyi felajánlásokat!
Köszönjük mindenkinek, aki
részvételével támogatta a ren-
dezvényt!
Újra jó volt Pázmándinak lenni...!
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Már a kezdet is jóleső érzés volt,
hiszen a szervezők odafigyelésének
köszönhetően kiszállították hat fős
csapatunkat a bázisra, ahol regiszt-
ráltunk, majd indulásra készen áll-
tunk. (Bár javasoljuk, hogy jövőre
eggyel több térképet készítsenek,
hiszen a nyugdíjasoknál előfordul,
hogy egyiknek a szeme nem jó, a
másik a szemüvegét felejtette otthon,
így ketten tesznek ki egyet, tehát tér-
képből is többre van szükségük.)
Az első állomáson, a Hegyalján
jókedvű csapat fogadott bennünket.
Énekeket kellett megadott szavak
alapján kitalálni, elénekelni. Annyira
jól sikerült, hogy ajándék nótát is
kaptunk: „Bádogozzák a pázmándi
templomot…”
A Malomnál kérdésekre kellett vála-
szolni, a többiek nagyön ügyesek vol-
tak, sajnos az én agyam nem úgy
működött…
A Polgárőrségnél a rekkenő hőségre
és a fáradtságunkra tekintettel a
szervezők itallal kínáltak bennünket.

Látván, hogy idősekkel van dolguk,
icipicit segítettek is, és nagy tisztelet-
tel voltak irántunk, amit köszönünk!
A Lovasokhoz menet már éppen
kezdtünk volna elfáradni, de feled-
tette velünk a nosztalgia. Arról
kezdtünk beszélgetni, ki hol lakott
régen. Merre laktak a Nánásiék, a
Gránitz Béláék, hol lakott a Hajnali
barátnőnk. Jó volt felidézni. S így

hipp-hopp meg is érkeztünk.
Szekérhúzás volt a feladat, kettőnek
kellett tolni, kettőnek pedig húzni
úgy, hogy a bóján lévő teniszlabdá-
nak nem szabadott leesnie. Sikerült,
egy sem esett le! A végén arra gon-
doltam, hogy idős koromban is jó
helyen vagyok, hiszen van egy olyan
csapatom, ahol nem kétfelé húzzák
a szekeret…
– Gyűjjenek csak, gyűjjenek! – invitál-
tak bennünket befelé a Vadász -
háznál. – Megyünk, lelkem, megyünk
– éltünk a lehetőséggel, hiszen ekkor
már nagyon jól esett a hűs szoba.

Közösen válaszoltunk a kérdésekre, 
s jó eredményt értünk el.
A Tájházhoz érve már nagyon
fáradtnak éreztük magunkat, de jött
egy ravaszkás ötlet. Arra gondol-
tunk, hogy olyan egyforma öregek és
sánták vagyunk, hogy senki nem
veszi észre, ha helyettünk más megy
a következő állomásra. Így is történt.
Két csapattagunk és az állomáson
lévő nyugdíjas társak vállalták a fela-
dat megoldását, mi pedig addig
pihentünk egy jó nagyot!
Az Egyház állomáson sikerült jó ered-
ményt elérnünk, de azt hiszem ez el
is várható volt tőlünk, a Tűzoltóknál
is bizonyítottunk, ami már kevésbé
volt elvárható…
A kilencedik, Sportpálya állomáshoz
vezető út némiképp könnyebb volt,
mert előtte kicsit pihentünk. Viszont

a fiúk szódáspatronja nem műkö-
dött, pedig nagyon szomjasok vol-
tunk. De nagyon finom zsíros kenyér-
rel vártak bennünket. A feladat pár
kérdés és kapura rúgás volt.
Valamivel jobban működtünk, mint a
szódásszifon…
A Lövészklubhoz vezető út is nagyon
fárasztó volt számunkra. A déli nap

elfeledte becsukni a szemét, úgy
sütött, de úgy! Azért lassan, de bizto-
san odaértünk. Az állomáson lévő
dolgozóknak is cudar melegük lehe-
tett, patakban folyt róluk a víz. Nem
csoda, hisz ez a bázis egy katlanban
volt. Nótával érkeztünk. „Mint a
Mókus fenn a fán…” Ezért is járt pont.
A Spájz állomásánál, a hegyoldalban
telefonos segítséget kellett kértünk a
feladathoz, kaptunk is, de a spájzo-
sok eléggé szőrösszívűek voltak,
nagyon kevés pontot adtak.
Reklamáltunk, amire vigasztaltak,
hogy volt, aki nulla ponttal távozott.
Ötször kellett egy ugrálós gumicsiz-
mát a kosárba dobni különböző
távolságról. Azért nevezem ugrálós-
nak, mert egyszer már bent volt a
kosárban, de kiugrott. Utána ötféle
magról kellett saccra megmondani,
hogy mennyi fér 1 kilóba. Mi sajnos
csak egyet találtunk el...
A Hegytetőn a nap hétágra sütött, de
az ottlévő két ember állta a sarat,
még úgy is, hogy két csapat egyszer-
re érkezett. Csak dolgoztak és adták
a feladatokat (pl. hol található a
Himalája). Utána öklömnyi kövekből
kellett 50 cm-es tornyot építeni, s aki-
nek ledőlt, pontot veszített. Hála
istennek, nekünk jó földrajzosaink és

…elmesélem, hogyan is érezheti magát egy öreg, özvegy nyugdíjas…

Pázmándi Falukerülő túra 2017
Az alábbi írást egy falunkbéli hölgy küldte el lapunknak azzal
a céllal, hogy több nyugdíjas társa nevében is, élménybeszá-
molóval köszönje meg azt a kellemes napot, amit a 2017-es
Falukerülő túra szervezői szereztek nekik.
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„kőműveseink” voltak, ezért jó ered-
ménnyel távoztunk.
Ha megbocsátotok, a verebiek
Jurtájánál egy kicsit jobban elidőzök,
hiszen minden szentnek maga felé
hajlik a keze. De az is lehet, hogy
azért, mert ez volt az utolsó állomás,
és sokkal felszabadultabbak voltunk
már. Kérdéseket kellett volna felol-
vasni, amit én szemüveg nélkül nem
láttam, s mire kisilabizáltam volna,
egy éles hang ezt mondta: - Mari, te
menj lőni! Szót fogadtam, de utána
láttam, hogy nyilazni kellene… – Te
jó isten – gondoltam – ilyen sem volt
még a kezemben, nemhogy lőjek is
vele... De a mundér becsülete köve-
tel, így hát sorba álltam. Ekkor egy
jóképű úriember a kezembe nyomta
a nyilat és az íjat. Furcsa pofát vág-
hattam, az ember észrevette, hogy

kezdő vagyok, erre szorosan átölelt
és magyarázta, hova célozzak. A
próbalövés sikerén felbuzdulva vál-
laltam a három lövést, de azzal a fel-
tétellel, hogy az emberkével együtt
lőhetek...:) Mindhárom sikerült, egy
még telitalálat is lett! Nagyon meg-
örültem. Felbuzdulva a jó eredmé-
nyen, kértem az úriembert, máskor
is lőjünk együtt.:) 
A próbatételek a végefelé közeledtek,
de várt még ránk a nagyon finom
babgulyás és az eredményhirdetés.
Hatodikak lettünk! Lehet, hogy nem
pontos a statisztikám, de úgy emlék-
szem, 240 ember és 45 csapat indult,
így a kulturált, vidám egymásra
figyelés a csapatoknál nekem példa-
értékű volt. Volt, amikor olyan helyen
jártunk, ahol derékig érő fű volt, és
csak egy csapás. Szembe fiatalok jöt-

tek, udvariasan félreálltak, hagytak
bennünket időseket nagy viccelődés
közepette továbbmenni. 
Kedves szervezők és a bázisokon lévő
egyesületi tagok! 
A munkátokat, ha értékelni kellene,
csillagos ötöst adnék. A figyelmessé-
getek, a jókedvetek, az összefogáso-
tok, a tiszteletadásotok, a humorotok
és sorolhatnám még tovább, soha ne
hagyjon el Benneteket!
Egyetlen észrevételem, tanácsom
mégis van. Olyan szépséges a mi
Zsidókő-hegyünk, annyi legenda szól
róla, én ebből is választottam volna
egy-kettőt. Na, de majd jövőre! Ha
megkapjuk a nyugdíjas kedvez-
ményt, ígérjük, az igazolványunkat
is elvisszük, és újra találkozunk!

A Hetvenkedő Nyugdíjasok

Pénteken még vásároltunk nála. Szép kiscicája ott teker-
gett a lábunk alatt, adódott, hogy megmutassuk
Józsinak az interneten a „Sanyi, a macska” című klasszi-
kus videót, hadd derüljön... Jót kacagtunk, együtt. 
Telefonunk még most is őrzi utolsó
sms-ét. Nagy adag zöldség-gyü-
mölcs összeállítást kértünk, arra
válaszolta, hogy „vettemelleszkeszit-
vealmanyarienyhensavanykas”.
Régimódi telefonja volt, nem bajló-
dott hát sem a szóközzel, sem az
ékezetekkel, tudta, mi értjük: „vet-
tem, el lesz készítve.” S mivel kér-
deztük, hogy van-e már alma, arra
jött a felelet vége: „alma nyári, eny-
hén savanykás.” És elő is készítette,
csak épp odaadni nem tudta már.
Hétfőn reggel felesége, Ildikó telefonált, menjünk ami-
lyen korán csak tudunk, mert Józsi az éjjel meghalt, 
s neki Fehérvárra kell mennie intézkedni... 
Felfoghatatlan.
Még mindig.
Minden előzmény nélkül vitte el a szíve, amelynek jósá-
gát mi magunk is annyiszor tapasztaltuk.
Sok mindennel foglalkozhatott volna, főiskolát végzett
és szinte minden járműre volt jogosítványa a mozdony-
tól a kamionig, de ő leginkább a földbe, a gazdálkodás-
ba volt szerelmes. Nagy családi gazdaságot vezetett
első feleségével szülőföldjén az Alföldön, majd annak
halála után megkereste ifjúkori szerelmét, Ildikót, aki-
nek Pázmánd szélén volt kis háza. A 2010-es évek ele-

jén házasodtak össze, s Józsi így lett kétlaki: itt is gaz-
dálkodott, és az alföldi birtokon is, az eredményt min-
denki láthatta a falu szélén lassan kiépülő kis zöldséges
boltban. Szerette a szőlőt, a hatást lesve kóstoltatta
borait, de büszke volt minden zöldségre, gyümölcsre,
ami kikerült abból az integrált termelési rendszerből,

amelyet szülőföldje környékén és itt
Pázmándon is bevezetett, s aminek
köszönhetően vegyszermentes, a
környezetet soha sem károsító,
egészséges árut kínált.
Sokan megálltak nála, olyanok is,
akik csak vendégeskedtek Páz -
mándon vagy Vereben, és vitték
Pestre a megbízhatót, a frisset, a
zöldet, a harmatost. Az a rendelés
is, amit mi adtunk le, s amire még
utoljára megígérte, hogy „elleszke-
szitve”, pesti óvodásokhoz került,

hadd egyenek az emberpalánták egészségeset.
Mindegyikünk életéhez hozzátett, nem csak árujával, de
jókedvével, anekdotáival is, a vásárlás közbeni hosszú,
jóízű beszélgetésekkel... Csak saját életét fogta kurtára,
augusztusi 65. születésnapját sem várta meg. Felesége,
lányai, unokái számára oly váratlanul, július 16-án éjjel
egy pillanat alatt megállt a szíve.
Petróczki József többé nem rója az utat az Alföldtől a
Dunántúlig és vissza, Józsi – itt, Pázmánd határában –
végleg megpihent, mindössze néhány lépésnyire a kis-
bolttól, amely épp úgy, mint ő, nincs többé. 
Nyugodjék békében! 

-dynos

Búcsú Petróczki Józseftől
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Mivel a mai életmódunkkal gyak-
ran nem tudjuk az életünket
olyan lelkiségben élni, mint amit
igényelnénk, élesen kiviláglik az
ilyen lelki gyakorlatok, elvonulá-
sok jó hatása. A résztvevők álta-
lában megerősödnek lelki értéke-
ikben, megnyugszanak, hangula-
tuk jobb lesz, gyakran fizikai
betegségeik is javulnak.
Ezek a személyes tapasztalatok
tárgyilagosan is igazolhatók. Egy új
kutatás, amelyet a Thomas
Jefferson Egyetem (USA) munkatár-
sai végeztek, kimutatta, hogy az
elvonuláson résztvevő személyek
dopamin és szerotonin rendszeré-
ben változás következik be hét
napos elvonulást követően. A kuta-
tásban 14 keresztény elvonuláson
tartózkodó résztvevőt vizsgáltak.

„Mivel a szerotonin és a dopamin
része az agy jutalmazó és érzel-
mi rendszerének, ez az eredmény
segít megérteni, hogy ezek a gya-
korlások miért adnak erős, pozi-
tív érzelmi tapasztalatot. A kuta-
tásunk jelentős változást tárt fel
a dopamin és szerotonin transz-
porterekben hét napos elvonulás
után, és ez segíthette a résztve-
vőket azokhoz a lelki tapasztala-
tokhoz, melyekről beszámoltak” –
mondta Andrew Newberg, orvos,
a Marcus Institute of Integrative
Health kutatási vezetője.
Az elvonulás után készített vizs-
gálatok csökkenést mutattak (5-8
%) a dopamin transzporter és
szerotonin transzporter (6,5%)
kötésekben, melynek következ-
tében több neurotranszmitter

vált hozzáférhetővé az agy szá-
mára. Ennek következménye a
pozitív érzelem és a lelki nyuga-
lom érzése. A dopamin általános-
ságban szólva a gondolkodás,
érzelem és mozgás irányításáért
felelős, a szerotonin pedig az
érzelmi szabályozásban és a han-
gulat alakításában vesz részt.
A kutatásban 14 résztvevőt vizs-
gáltak, akik keresztény elvonulá-
son vettek részt, és 24-76 év
közöttiek voltak. Az elvonulás,
amelyet látogattak, a Loyola
Ignác, a jezsuita rend alapítója
által kidolgozott lelki gyakorla-
tokra épült. A napirendbe tarto-
zott a reggeli mise, majd a részt-
vevők a nap nagy részét csendes
szemlélődésben, imádkozással
és reflektálással töltötték.
Naponta egyszer találkoztak egy
lelki vezetővel, aki útmutatást
adott és belátásokra vezette rá
őket. Miután visszatértek, a kuta-
tásban részt vevő alanyok több

Az elvonulás pozitív kémiai változást
okoz az agyban
Az elvonulás a hindu, buddhista, a keresztény és szufi (az isz-
lám egy ága) világnézetű közösségeknek egyaránt hagyomá-
nyosan fontos tevékenysége, manapság pedig akár vallásos
tartalom nélkül is hirdetnek elvonulásokat.



Egészségünk 47

felmérésen is részt vettek, ame-
lyek mind azt mutatták, hogy a
résztvevők fejlődtek a fizikai
egészségükben, kevésbé feszül-
tek voltak és kipihentebbek let-
tek. Arról is beszámoltak, hogy
megnőtt az önbecsülésük, ami a
dopamin kötésekben bekövetke-
ző változásoknak tulajdonítható.
„Kutatócsoportunk kíváncsi arra,
vajon az elvonulás melyik része
okozta a neurotranszmitter rend-
szerben való változásokat, és
hogy vajon a különböző elvonulá-
sok különböző eredményekkel
járnak-e. Reméljük, hogy jövendő
kutatásaink megválaszolják eze-
ket a kérdéseket” – mondta  Dr.
Newberg.
Jó oka van tehát annak, hogy az
elvonulások manapság ilyen nép-
szerűek. Természetesen fontos
megtalálni az olyan helyeket,
ahol valóban az eredeti céllal,
hiteles szervezőkkel, vezetőkkel
vonulhat el az ember. A követke-
ző példák segíthetnek az elvonu-
lás minőségének értékelésében.
Mi történik egy elvonuláson?
– Van egy programterv, amit aján-
lanak, és a résztvevők ezen
választásuk szerint vesznek részt.
Például: ébresztő 6.30, reggeli
meditáció 7.00, reggeli 9.00, ülő
meditáció 10.00, ebéd 12.00,
sétáló meditáció 13.00, pihenés
15.00, ülő meditáció 16.00,
vacsora 17.00, tanítóbeszédek
olvasása és magyarázata 18.00.

– Az ellátásért és a szállásért reá-
lis mértékű díjat szednek a részt-
vevőktől, vagy a felajánlás
önkéntes, vagy a résztvevők
önkéntes munkával oldják meg,
ha van erre lehetőség. Például:
közösen vásárolnak alapanyago-
kat, és főznek, a konyhai munká-
kat arányosan felosztják.
– Az elvonulás hosszát a prog-
ram tartalmazza, de a részvevők
szabadon érkezhetnek és távoz-
hatnak a helyszínről.
– Az egyéni igények (pl. egész -
ségügyi szükségletek) egyeztet-
hetők az elvonulás vezetőjével,
aki talál megoldást ezek kielégí-
tésére. Az egyéni életmódból
adódó tevékenységekre lehet
megoldást találni. (Például
kolostorokban általában a szer-
zetesi szabályzat tiltja a dohány-
zást, így a dohányos gyakorlók
a kolostor kapun kívül dohá-
nyoznak.)
Mi nem történhet egy elvonuláson?
– Nem lehet a résztvevőt olyan
dologra kényszeríteni, amit nem
akar elvégezni, még akkor sem,
ha korábban „vállalta” a program-
ban való részvételt.
– Nem kérhetnek aránytalanul
nagy pénzbeli ellenszolgáltatást
a résztvevőktől.
– Nem lehet a résztvevőt olyan
munka elvégzésére kötelezni,
amelyben nem akar részt venni.
– Nem lehet a résztvevőt meg-
akadályozni a távozásban, a kül-

világgal való kapcsolattartásban.
Bár több helyen ajánlott a telefo-
nok kikapcsolása és a nemes
csend megtartása, erre a résztve-
vő nem kényszeríthető. (Például
erre jó gyakorlat szokott lenni az,
hogy ajánlják a telefonálás mellő-
zését, és kérik, ha mégis kell a
telefont használni, akkor az a
kijelölt helyen legyen.)
– Nem kényszeríthető a résztve-
vő arra, hogy saját egészségét
veszélyeztesse.
Érdemes kipróbálni az elvonu-
lást, ha eddig nem tettük.
Különböző szintű elvonulások,
lelki gyakorlatok vannak.
Kezdőként érdemes először egy
kevésbé kötöttet választani, és
otthon előzetesen megtapasztal-
ni a határainkat. Például, mi a
számunkra kényelmes meditáci-
ós testhelyzet, vagy tudjuk-e tar-
tani a nemes csendet.
A csend egyébként gyógyító
hatású, érdemes kipróbálni füg-
getlenül attól, áll-e szándékunk-
ban valaha is elvonulásra menni.
Kezdésként ajánlott egy héten
egyszer 3 órás csendes periódust
tartani. Ilyenkor nem beszélünk
és nem kommunikálunk más
módokon sem (e-mail, mutoga-
tás), és ha lehet, megszüntetjük
az érzékszerveket stimuláló hatá-
sokat (zaj, és a túlstimuláló látvá-
nyok, pl. film).

SZ-N I
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Jubileumi számunk a pázmándi
értékeket igyekezett felsorolni, 
s ebből az értéktárból nem
maradhatnak ki az időseink se,
akik az Őszírózsa Nyugdíjas Klub
tagjaiként igencsak aktív életet
élnek. Minden hónapra jut prog-
ram, verssel-zenével ünnepelték
a kultúra napját, azután színház-

ba mentek, majd vidáman farsan-
goltak. Tavasszal kirándultak
Kajászóra, majd várták a húsvéti

nyuszit, s vidáman táncoltak a
ráckeresztúri tavaszköszöntő
batyus-bálon. Háromnapos kirán-
duláson vettek részt Balaton -
füreden, az „Életet az éveknek”
nyugdíjas fesztiválon, majd ide-
haza a Pázmándi Spájz Egyesület
által rendezett májálison, ahol
babgulyást főztek, helyszínen
készült csipetkével. Az anyák
napját a nagymamák is megünne-
pelték, s persze nem hagyták ki a
Falukerülő túrát sem. S ha már
belejöttek, a Vadrezer vátumba,
sőt a gödöllői és a nagytétényi
kastélymúzeumba is ellátogattak.
Közben persze elvégezték a szo-
kásos éves nagytakarítást a
Tájházban is, legutóbb pedig
Tatabányára utaztak fürdőzni.
Aki megirigyelte őket és csatla-
kozni szeretne, az keresse Lukács
Józsefné klubvezetőt a páros
héten kedden délutánonként
ismétlődő klubfoglalkozásokon.

Aktív nyugdíjasok

Május beköszöntével elindul az esküvői sze-
zon, hiszen nincs is szebb, mint a hófehér
esküvői ruhás menyasszony a zöldellő, csodá-
latos környezetben… 
Május 12-én először Majer Judit és Balázs
Tamás kötötte össze az életét, őket követte 
19-én és 20-án Szabó Judit és Magyar Sándor, valamint Balogh Bernadett
és Bíró Zoltán. Május 29-én Magyar Nikolett és Bandúr Balázs esküdtek
örök hűséget egymásnak. Júniusban, 16-án tartotta az esküvőjét Bihari Ilona
és Mihályka Tibor, 17-én pedig Kard Nikolett és Hegedűs Krisztián.
Kővári Anna és Gyulai Balázs Csaba már július 1-én mondta ki az igent, 
6-án Juhász Tímea és Petrovits Gábor tartotta a menyegzőjét, július 29-én
pedig Barát Rebeka és Bábiczki Tamás állt anyakönyvvezető elé. 
Nagyon sok boldogságot kívánunk az ifjú házasoknak!

IMPRESSZUM

Kiadja: 
Pázmánd Község Önkormányzata

2476 Pázmánd, Fô utca 80.
Telefon: +36-22-238-005

Felelôs kiadó: 
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika

Szerkeszti a szerkesztôbizottság

Felelôs szerkesztô: Szabó Hédy
hirvivo@pazmand.hu

Címlapfotó: Kolics Imre (drónfotó)
„Pázmánd madártávlatból”

Nyomdai munkák: 
PÁTRIA NYOMDA ZRT.

1117 Budapest, Hunyadi János út 7.

Olvasói leveleket e-mailben 
a hirvivo@pazmand.hu címre várjuk.

Internetes oldalunk: 
http://hirvivo.pazmand.hu

Pázmándi
h í r v i v ô

56 éves osztálytalálkozót tartottak május végén az 1961-ben végzett pázmán-
di általános iskolások, akik évente összejönnek, hogy közösen ünnepeljenek.

Esküvői híradó


