
Uborkaszezon

Júliusi rekkenô hôség, fülledt
levegô, tûzô nap. Az udvarokon
kovászos uborka érik, a falu
fôútja mentén is vehet jóféle házi
kovászost az, aki áthalad a tele-
pülésen. Mert uborkaszezon van.
De mit is jelent ez a kifejezés? A
szó szoros értelmében természe-
tesen az uborka júniustól szep-
temberig tartó érési idôszakát,
átvitt értelemben egy eseményte-
len, unalmas idôszakot, amikor
nem történik semmi.
Pázmándon ebben az értelemben
nincs uborkaszezon, zajlik az
élet, s ha valamikor, akkor most
tényleg a gyerekek királysága
van. Ôk vették át az uralmat, tá-
borozók zajától vidám a falu,
hangos a mûvelôdési ház, utaz-
nak a srácok Zánkára, Budapest-
re, beköltöznek éjszakára a
könyvtárba, vagy éppen óvodai
búcsúkirándulásra indulnak. De
rendjén is van ez így, a nyár
elsôsorban a gyerekeké, s ha
olyan értelmesen és tartalmasan
töltik, mint a mieink itt a falu-
ban, akkor nem lehet eseményte-
lennek nevezni. Akkor csak úgy
van uborkaszezon, hogy lehet se-
gíteni a nagyinak elôszedni az
uborkásüvegeket… -dy

Táborból nem
árt a sok…
6 – 9. oldal

Szabás-varrás
egy életen át
12 – 13. oldal

Meseautók 
a tó körül
14. oldal

Új folyam II/7. szám  Újság rólunk – nekünk  2014. július

A Pázmándi Pitypang Óvodában szép hagyomány, hogy mielôtt a
nagycsoportosok végleg kilépnek az ovi kapuján és vállukra veszik az
iskolatáskát, még egyszer utoljára egy búcsúkirándulásra mennek,
hogy egy utolsó felejthetetlen közös élménnyel zárják az óvodás kor-
szakot. Idén igazán gazdag programjuk volt, elôször a csillagok közé
repítették ôket a Planetáriumban, majd egy izgalmas állatkerti séta kö-
vetkezett, közös játékkal, állatsimogatással. Hasonlóan szép napokat
és izgalmas élményeket az iskolában is gyerekek!

Választottak csillagot, simogattak kengurut

Búcsúkiránduláson a nagycsoportos óvodások

Pázmándi
h í r v i v ô
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Tisztelettel köszöntöm Önöket!

Az elmúlt hónapban ismét több
példa is bizonyította, hogy a falu
összefogásának köszönhetôen,
Önökkel közösen, jelentôs ered-
ményeket sikerült elérnünk, mert
bár lehet eltérô az értékrendünk, a
meggyôzôdésünk, a hitünk, de
egyvalami mindig összeköt min-
ket, ez pedig a szülôfalunk, ottho-
nunk, Pázmánd! Érdemes megszív-
lelni Deák Ferencnek, a „haza böl-
csének” a mondatait, hogy „Ma-
gyarországot nem uszító gondola-
tokkal, nyugtalanítva, hanem köz-
napi, hasznos, jólétet gyarapító
tettek sorával kell szeretni”.
Köszönjük Önöknek, hogy jó szán-
dékkal figyeltek egymásra, és
azonnal tudtunk segíteni ott, ahol
a szükség ezt megkívánta. Ezt a
köszönetet tolmácsolta rendôr-
kapitányunk is, amikor települé-
sünk közbiztonságáról adott
számot a képviselôtestület elôtt.
A rendôrkapitány úr kiemelte az
utcabizalmi hálózat munkájának
jelentôségét, a polgárôrség mun-
kájának eredményességét, az ál-
landó éjszakai ügyeletek nyújtotta
biztonságot, a házalás szabályozá-
sát és a gyermekintézmények biz-
tonsága érdekében tett erôfeszí-
téseket (pl. a belsô kerítés megépí-
tése és a még folyamatban lévô
korlát létesítése).
Örömmel jelenthetem Önöknek,
hogy a lakosság kérésének meg-
felelôen havonta, azonos idôpont-
ban rendôrségi fogadóórát tart

a Gárdonyi Rendôrkapitányság
Pázmándon, a polgárôr irodában.
Keressék bizalommal körzeti
megbízottunkat, hogy személye-
sen is megoszthassák vele prob-
lémáikat, és közösen megoldást
találjanak rá.
Az eredményes járdaépítési, kö-
zösségépítô programunk után jú-
liusban folytatódhattak az útfel-
újítások. Köszönjük az utca-
bizalmiknak és mindazoknak,
akik segítették a munkánkat, a
költségvetésben rendelkezésre ál-
ló, több milliós keret optimális
felhasználását.
Több hónapos elôkészítô munka
után a DRV – egyedi kérelmünkre –
a következô évek eszközhasznála-
ti díjának megelôlegezéseként, az
önkormányzattal együttmûködés-
ben finanszírozza azt a több, mint
10 milliós beruházást, amelynek
eredményeképpen úgynevezett
melléfúrással új kút létesül
Pázmándon. Bizonyára Önök is
tapasztalták, hogy idôközönként
sárgás-piszkos a vizünk. A régi kút
járatai sokszor eltömôdnek, a tisz-
títás és karbantartás drága, s mivel
a régi kút kapacitása sem ele-
gendô, a probléma igazi megoldá-
sát egy új, nagyobb vízhozamú
kút fúrása jelenti, amely egyben
lehetôvé teszi a tervezett új utcák
közmûvesítését, vízellátását is. A
Bem utcában elindult közmûfej-
lesztés érdekében megteszünk
mindent, hogy ne hátráltathassa
jelentôs mértékben a munkákat a
magát az utcanyitást is megkérdô-
jelezô feljelentés.
Az óvodások úszásoktatására
vonatkozóan önkormányzatunk
már felvállalta a személyszállítás
kifizetését, mostani döntése értel-
mében pedig kifizetésre java-
solta a kijelölt oktatók bérét
is, amely így nem terheli a
szülôket. Ez a költség az iskola át-
szervezése kapcsán jelentkezett,
többlet teherként. 
Míg a fenti, deáki gondolatot nem
mindenki teszi magáévá, addig al-

kalmazkodnunk kell akkor is, ha
ez anyagilag sajnos hátrányos te-
lepülésünkre nézve. A sokat gán-
csolt Kálvária pályázat elszámolá-
sa ugyanis csak úgy sikerülhetett,
hogy – egy rossz szándékú felje-
lentés miatt – a fenntartási idôszak-
ban minden évben 200.000 fo-
rint költséggel biztosítjuk a kb.
130 m2 területrész fenyômulccsal
való fedését a Kálváriánál. Tudom,
most azonnal eszébe jut mindenki-
nek, hogy a terepviszonyok, ter-
mészeti adottságok miatt évrôl év-
re lemosódik ez a réteg, de a pót-
lása még mindig kisebb kiadás,
mint az a kár, amit a pályázat meg-
hiúsulása jelentett volna falunk-
nak. Ezt a megoldást tanácsolta
számunkra a feljelentést szintén
értetlenül szemlélô hatóság is. 
Mint arról bizonyára mindenki ér-
tesült, a közelmúltban villámcsa-
pás érte a Három kereszt egyikét.
Természetesen az épen maradt
Krisztus testet ismételten ere-
deti helyére tesszük azonnal,
amint a természeti kárt a biztosí-
tó és a többi hatóság is szemrevé-
telezte. 
Felhívásunkra már eddig is többen
reagáltak a településrendezési terv
felülvizsgálatára, és testületünk
négy egyéni kérelemnek adott
helyt, hozzájárulva ahhoz, hogy
lakosaink, ingatlantulajdonosaink
érdeke érvényesülhessen. Örö-
münkre egy régi, 2006-os mulasz-
tást is sikerült orvosolni, így végre
egy család elkezdhet építkezni,
mintegy nyolc évnyi egyhelyben
topogás után.
A gyermekek királyságában köte-
lességünk megtenni mindent a
legfontosabb emberkékért. Ha
nem is mindenki értett egyet a tes-
tületen belül, de a többség támo-
gatásra méltónak tartotta a
hittantábort és a tûzoltótábort
is. Szívbôl köszönöm a szervezô
egyesületeknek, hogy színvonalas
és élménydús tematikus táboraik-
ban önkéntesen dolgoztak, sza-
badidejüket is feláldozva. 

Polgármesteri beszámoló
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A kormányzati támogatással meg-
valósult Erzsébet táborokban
mintegy száz gyermekünk ve-
hetett és vehet részt, négy turnus-
ban. Résztvevô gyermekeink uta-
zásának költségét és az önrészt is
magára vállalta az önkormányzat,
segítve ezzel a pázmándi gyerme-
kek szüleit a szünidô tartalmas el-
töltésében. Személyesen is elkísér-
tem minden csoportot, megláto-
gattam ôket Zánkán, ahol a
következô „problémával” szembe-
sültem: „Polgármester néni! Van
egy nagy gond. Az, hogy csak egy
hétre jöttünk...” Ha csak ezt sike-
rült volna elérni 4 év alatt, már ak-
kor megérte volna. Ennyi mosoly-
gó, önfeledten boldog gyermekért
érdemes volt dolgozni éjszakákon
át, elkészíteni a pályázatainkat
azonnal, amikor megnyitották a je-
lentkezéseket. A zánkai táborok-
ban való részvétel mellett a
pázmándi gyerekek a Hungaro-
ringen is ott voltak! 45 gyerme-
künk és kísérôik élvezhették a For-
ma 1 világszenzációját. Különleges
élményként ellátogathattak a box
utcákba, találkozhattak a verseny-
zôkkel is. Mindez szintén az Erzsé-
bet program keretében megnyert
pályázatunk révén valósulhatott
meg, s így összességében több,
mint 5.000.000 forint támogatást
nyertünk Pázmánd gyermekeinek.
A Gazdasági Bizottság elutasító ha-
tározata ellenére a testület többsé-
ge megszavazta, hogy lakosaink
kedvezményeket vehessenek
igénybe 2014-ben, azonban ezen
bizottsági elutasítás miatt a Pop-
strand szervezôje elvi okokból
sajnos nem kötötte meg a meg-
állapodást önkormányzatunkkal.
Önkormányzatunk napelemes
rendszerek létesítésére irá-
nyuló pályázat elôkészítésérôl és
benyújtásáról döntött. Amennyi-
ben sikeresek leszünk ezen a pá-
lyázaton, úgy 20 millió forint ér-
tékben napelemes rendszerekkel
tudjuk megoldani közintézménye-
ink, az óvoda, a mûvelôdési ház, a
régi- és az új hivatal áramellátását.
Otthonunk a természetben úgy vá-
lik valósággá, ha azon energiákat,

amiket a Jó Isten adott, megtanul-
juk javunkra fordítani. Szakembe-
rek és kollégáim segítségével már
két hónapja készítjük elô a szüksé-
ges dokumentumokat, hogy a be-
adandó pályázatunk megfelelô le-
gyen, és intézményeink energiael-
látása ne terhelje környezetünket,
a sok-sok adóforint megtakarításá-
ról nem is beszélve…
Gyémántmiséjének, pappá szente-
lésének 60. évfordulója alkalmá-
ból, testületünk 60.000 forinttal
igyekezett segíteni esperes atyánk
gondozását, ápolását a Papi Ott-
honnak átutalt támogatással. Sze-
rény és szimbolikus kifejezése ez
annak a köszönetnek és hálának,
amit mindannyian érzünk. Bíztatok
mindenkit arra, hogy ha ideje és
egészségi állapota lehetôvé teszi,
látogassa meg atyánkat, természe-

tesen elôzetesen egyeztetve az
otthon fôápolójával. Plébánosunk,
ha néha elkalandozva is az emlé-
kek közt, de idôs korát meghazud-
tolva, teljes mértékben tisztában
van a pázmándi családok életében
történt eseményekkel, és települé-
sünk híreivel. Örömmel fogad, vár
mindenkit. Felbecsülhetetlen ér-
ték találkozni egy ilyen bölcs
emberrel, hallani a tanácsait.
Köszönöm, hogy napról napra
szépülô településünkön köznapi,
hasznos, jólétet gyarapító tettek
sorával segítik munkánkat, mint
ahogy ezt teszik fiataljaink is a di-
ák közmunkaprogram keretében,
példaértékûen. 
Szép nyarat és jó pihenést kívánok
minden kedves olvasónak!

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika 

Útjavítások

A korábbi ígéreteknek megfelelôen júliusban végre megtörténhetett
azoknak a martaszfaltos utcáknak a javítása és az útfelületek emulzi-
ós zárása is, amelyek annak idején nem kapták meg ezt a zárást. A
mellékelt térképen bemutatjuk a pázmándi útjavítások korábbi ütemét
is, színezéssel jelölve azokat az utcákat, ahol az önkormányzati költ-
ségvetésben szereplô összeg optimális felhasználásával – különbözô
technológiákkal – sikerült javítani az utak állapotán.

Martaszfalt 
felületzárással
Melegaszfaltozás
Martaszfaltos út
készítése
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Pázmánd Község Önkormányzat kép-

viselôtestülete 90/2014. (VI.19.) szá-

mú határozatában kinyilvánítja, hogy

2011. március 31-el, összhangban a

verebi képviselôtestület döntésével,

megszûntnek nyilvánítja a Vereb-

Pázmánd Közmûvelôdési és Könyvtári In-

tézményi Társulást.

Pázmánd Község Önkormányzat képvise-

lôtestülete a 82/2014.(VI.19.) sz. határo-

zata értelmében a képviselôtestület a

Rendôrségrôl szóló 1994. évi XXXIV. tör-

vény 8. § (4) bekezdése alapján megtár-

gyalta és elfogadta Pázmánd Község köz-

biztonságának helyzetérôl, a közbiztonság

érdekében tett intézkedésekrôl és az ezzel

kapcsolatos feladatokról szóló, Gárdony

Rendôrkapitányság vezetôje által elkészí-

tett rendôrségi beszámolót.

Pázmánd Község Önkormányzata képvise-

lôtestületének 84/2014.(VI.19.) sz. hatá-

rozata értelmében a képviselôtestület a

Pázmándi Pitypang Óvoda Pedagógiai

Programját megismerte és jóváhagyta.

Pázmánd Község Önkormányzata képvise-

lôtestületének 83/2014.(VI.19.) sz. hatá-

rozata értelmében a képviselôtestület a

Pázmándi Pitypang Óvoda biztonsági fel-

tételeinek megteremtése és fokozása érde-

kében az óvoda belsô udvar kerítés és

terelôkorlát munkáira bruttó 200.000 Ft-ot

biztosít az útfelújítások terhére.

Pázmánd Község Önkormányzata képvise-

lôtestületének 85/2014.(VI.19.) sz. hatá-

rozata értelmében a képviselôtestület a

Pázmándi Pitypang Óvoda óvodásainak

úszásoktatásával kapcsolatban a

2013/2014-es tanévben felmerült oktatói

költségek finanszírozásához 129.000,- Ft-

tal utólagosan hozzájárul a KLIKK által fel-

kért és megbízott személyek vonatkozásá-

ban, az óvoda költségvetése terhére. 

Pázmánd Község Önkormányzata képvi-

selôtestületének 86/2014.(VI.19.) sz.

határozata értelmében az önkormányzat

megállapodást köt a Dunántúli Regioná-

lis Vízmû Zrt.-vel új kút létesítésére 

vonatkozóan.

Pázmánd Község Önkormányzata képvi-

selôtestületének 100/2014. (VI.19.) sz.

határozata értelmében az önkormányzat

hozzájárult a Magyar Nemzeti Üdülési

Alapítvány Erzsébet Programjai kereté-

ben meghirdetett nyertes pályázatok ön-

részének önkormányzat által történô fi-

nanszírozásához.

Pázmánd Község Önkormányzata képvise-

lôtestületének 92/2014. (VI.19) sz. hatá-

rozata alapján a Kálvária karbantartási

munkáira, falépcsô kialakítására, fenyô-

mulcs-réteg kialakítására összesen

370.000 Ft összeget biztosít, s egyben 5

éven keresztül fenntartási kötelezettséget

vállal a pályázatban elôírtaknak meg-

felelôen. 

Pázmánd Község Önkormányzata kép-

viselôtestületének 94/2014.(VI.19.) sz.

határozata értelmében döntött a Pázmánd,

Petôfi Sándor u. 0160/18. hrsz.-ú ingatlan

telekalakítási kérelmének elfogadásáról.

Pázmánd Község Önkormányzata képvise-

lôtestületének 95/2014.(VI.19.) sz. hatá-

rozata értelmében döntött, hogy a

Pázmánd, Deák F. u. 94. (129 hrsz.-ú) in-

gatlan megosztásához egyedi elbírálással

hozzájárul.

Pázmánd Község Önkormányzata képvise-

lôtestületének 96/2014.(VI.19.) sz. hatá-

rozata szerint a képviselôtestület megtár-

gyalta Matus Jánosné 1098. hrsz.-ú ingat-

lantulajdonos kérelmét, és úgy döntött,

hogy amennyiben az ingatlantulajdonos

leadja a gárdonyi építési hatóság által el-

várt nagyságú útrészt az önkormányzat-

nak, az önkormányzat szándéknyilatkoza-

tát adja, hogy közútként átveszi, és ezzel

hozzájárul ahhoz, hogy megoszthatóvá

váljon az ingatlan.

Pázmánd Község Önkormányzata képvise-

lôtestületének 97/2014.(VI.19.) sz. hatá-

rozata értelmében a képviselôtestület meg-

tárgyalta Csurgó Imre ingatlantulajdonos

kérését és úgy döntött, hogy hozzájárul a

rendezési tervben bejelölt 1142. és 1149.

hrsz.-ú ingatlanok melletti útszakasz törlé-

séhez, és erre kötelezettséget vállal.

Pázmánd Község Önkormányzata képvise-

lôtestületének 98/2014.(VI.19.) sz. hatá-

rozata szerint a képviselôtestület megtár-

gyalta Juhász István Pázmánd, Gesztenye

fasor 51. szám alatti tulajdonos kérelmét,

és úgy döntött, hogy hozzájárul a

Pázmánd, Gesztenye fasor 51. szám alatti

ingatlanra vonatkozó elôvásárlási jog tör-

léséhez.

Pázmánd Község Önkormányzat képvise-

lôtestületének 99/2014. (VI.19.) sz. hatá-

rozata értelmében a képviselôtestület

megtárgyalta a 2014. március 31-én ho-

zott 40/2014. számú határozatának mó-

dosítását a sportcsarnok beruházásával

kapcsolatosan és úgy döntött, hogy a talaj-

mechanikai vizsgálatok mellett a geodézi-

ai vizsgálatok elvégeztetéséhez is hozzájá-

rul a költségvetése terhére.

Pázmánd Község Önkormányzat képvise-

lôtestületének 107/2014. (VI.19.) sz. ha-

tározata értelmében a képviselôtestület

megtárgyalta a község járdaépítésének be-

számolóját és az útjavításokra vonatkozó

javaslatot és az alábbi döntést hozta: a jár-

da- és útépítés 8 millió Ft-os keretébôl 1,2

millió Ft-ot járdaépítésre, 6,8 millió Ft-ot az

utak felújítására különített el az önkor-

mányzat. A járdaépítés 1,2 millió Ft-os

keretébôl 200.000 Ft-ot az óvoda belsô ke-

rítésére és terelôkorlát kialakítására kell

fordítani. A bruttó 6,8 millió Ft útjavítás

költségét a Makadám Aszfalt Kft. pályáza-

ta alapján 1.000, Ft/m2 áron emulziós szó-

rással vállalkozási szerzôdés keretében el-

végezteti, a vállalkozási szerzôdésben 3

év garanciavállalást kért a kivitelezôtôl, és

ajánlatot tesz a garanciális visszatartás

összegére az esetleges garanciális hibák

javítására. A Makadám Aszfalt Kft. a vállal-

kozási szerzôdésben kötelezi magát a

2014. február hónapban elvégzett utak és

útrészek hibáinak ingyen történô kijavítá-

sára. A vállalkozó 2014. július 30-ig kapott

határidôt az utak felújítására.

Szemelvények Pázmánd Község Önkormányzat képviselôtestületének 
2014. június 19.-ei rendes, nyilvános testületi ülésének jegyzôkönyvébôl

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a gárdonyi rendôrkapitány úr
ígérete szerint, a pázmándi körzeti megbízott fogadóórája minden hó-
nap elsô hétfôjén, a Béke utca 1. szám alatt, a polgárôri irodában lesz.
A pontos idôpont is itt, a polgárôrség irodájában lesz kifüggesztve.

Körzeti megbízotti fogadóóra



Önkormányzati hírek 5

Az amerikai szôlôkabóca a szôlô
aranyszínû sárgaságát okozó karan-
tén fitoplazmának (Candidatus
Phytoplasma vitis, más néven
Grapevine flavescence dorée, továb-
biakban: FD) a vektora. 
A kabóca által terjesztett FD be-
tegség ellen nem áll rendelkezé-
sünkre hatékony növényvédô-szeres
védekezési eljárás, ezért elsôdleges
feladatunk a rovarvektor irtása, meg-
akadályozva ezzel a kórokozó to-
vábbterjesztését.
Az amerikai szôlôkabóca tojás
alakban, a szôlô kétéves hajtásain te-
lel át, ahová a nôstények a tojásokat
a kéreg alá helyezik. A lárvák kelése
május közepétôl egészen július elsô
dekádjáig tarthat. Öt lárvastádium
után az imágók július elejétôl- köze-
pétôl jelennek meg és egészen szep-
tember végéig, október elejéig, illet-
ve a fagyokig megfigyelhetôk. A raj-
záscsúcs július vége–augusztus kö-

zepe közötti idôszakra esik.
Fejér megye területén 2014. 06.
11-én került felderítésre a
szôlôkabóca L2-es lárva alakja!
Az FD kórokozóval már fertôzött
növényállományban a fiatal, L1-L2-
es lárvák táplálkozásuk során már
képesek felvenni a fitoplazmát. Az
egyedek fertôzôképessége kb. 4-5
hét múlva alakul ki, bármilyen
fejlôdési stádiumban vannak is, és
egész életük során fertôzôképesek
maradnak.
Az amerikai szôlôkabóca elleni vé-
dekezés optimális ideje tehát,
amikor a lárvák elérték a harmadik,
negyedik fejlôdési fokozatot (L3-L4).
Ezideig Fejér megyében L1 és L2-es
lárvafokozatokat találtunk, így a vé-
dekezéseket egy-két héten belül
esedékes elvégezni.
Már rendelkezésre áll egy online
elérhetô károsító monitoring rend-
szer – https://karositomonitoring.

nebih.gov.hu/Terkepek/Amerikai

SzolokabocaMap.aspx – ahol nyo-
mon követhetôek az egyes lárvafo-
kozatok észlelésének helyszínei. 
A károsítóról további információk:
http://scaphoideus.weebly.com.
A szaporítóanyag elôállító terü-
leteken (törzsültetvények és fa-
iskolák) a vektor elleni védeke-
zés kötelezô, függetlenül attól,
hogy elôfordul-e a kabóca a terü-
leten vagy sem. 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal honlapjára 2014. május 30-án
védekezési felhívás került fel, amely-
ben a leírtaknak megfelelôen kell elvé-
gezni a védekezést. A szaporítóanyag
elôállító területeken az általunk vég-
zett szemle során ellenôrzésre kerül 
a permetezések megtörténte.

Fejér Megyei Kormányhivatal
Növény-és Talajvédelmi 

Igazgatósága

Védekezzünk az amerikai szôlôkabóca ellen!

Készítmény Hatóanyag- Dózis Kijuttatás Utolsó Méh- Élelmezés- Forgalmi 
neve tartalom ideje kijuttatás veszélyesség egészségügyi kategória

ideje várakozási idô

Actara SC 240 g/l 10-20 BBCH 70 bogyókötôdés BBCH 78 – *kifejezetten 21 II.
tiametoxam ml/100 l kezdetétôl – BBCH 78 fürtzáródás kockázatos

fürtzáródásig

Bulldock 25 EC 25 g/l 0,5 l/ha BBCH 81 – érés kezdetéig – *kifejezetten 14 II.
béta-ciflutrin de nem alkalmazható – kockázatos

BBCH 55 – BBCH 69 – fürt-
kezdemények növeke- 
désétôl virágzás végéig

Daskor 400 g/l klór- 0,75 l/ha – BBCH 79 –  *kifejezetten 21 I.
pirifoszmetil Fürtzáródás kockázatos

+ 40 g/l 
cipermetrin

Nurelle-D 50 g/l 0,6 l/ha BBCH 77 – fürtzáródásig – *kifejezetten 21 I.
50/500 EC cipermetrin de nem alkalmazható kockázatos

+ 500 g/l BBCH 55 – BBCH 69 –
klórpirifosz fürtkezdemények növeke-

désétôl virágzás végéig

Decis 50 g/l 0,15 l/ha – BBCH 85 – **mérsékelten 7 III.
deltametrin zsendülés kockázatos

Decis Mega 50 g/l 0,15 l/ha – BBCH 85 – **mérsékelten 7 II.
deltametrin zsendülés kockázatos

Karate Zeon 50 g/l lambda- 0,25 l/ha – BBCH 78 – **mérsékelten 3 III.
5 CS cihalotrin fürtzáródás kockázatos

Pyrinex 25 CS 250 g/l 1,5 l/ha – BBCH 81 – *kifejezetten 21 II.
klórpirifosz érés kezdete kockázatos

Reldan 22 EC 225 g/l klór- 2,2 l/ha – BBCH 78 – *kifejezetten 14 I.
pirifosz-metil fürtzáródás kockázatos

*A méhek és egyéb beporzást végzô rovarok védelme érdekében virágzási idôszakban nem alkalmazható! Mézharmat vagy virágzó
gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
**Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek láto-
gatják, kizárólag méhkímélô technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési idôszakának befejezését
követôen, legkorábban a csillagászati naplemente elôtt egy órával kezdhetô meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától
a következô nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Az amerikai szôlôkabóca ellen engedélyezett készítmények
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Hétfôn a gyermekekkel részt vet-
tünk a tábornyitó szentmisén,
ahol lelkesen tapsoltak és énekel-
tek. Egész nap kézmûvesked-
tünk, csapatokra osztva lelkesen
festették a csapatzászlót, menet-
levelet gyártottak a szerdai „kis
falukerülô túrához” a gyermekek.
A bibliai neveket viselô csapatok
elôadták a neveikhez fûzôdô
szentírásbeli történeteket. Csapa-
taink nevei: Ferenc pápa, Sám-
son, Mózes, Angyalok.
Kedden Székesfehérvárra men-
tünk, ahol a mozizás után pizzáz-
tunk és fagyiztunk is, szerdán
pedig a lelkes csapatok elindul-
tak a csapatzászlóval, énekelve,
csatakiáltással a „kis falukerülô
túrára”. Ügyesen vették az akadá-
lyokat, ugróköteleztek, puzzle-t

raktak ki, célba dobtak, kincseket
kerestek, kóstolgattak. Sajnos
történt baleset is ezen a napon.
Megsérült csapattársunknak ez-
úton is jobbulást kívánunk.
Csütörtökön a veresegyházi
medveparkban meglátogattuk a
medvéket, farkasokat. Ezután a
budapesti Hajógyári-sziget nagy
játszóterén próbálhattuk ki a
csúszdákat, játékokat.
Pénteken délelôtt akadályverse-
nyen mutattuk be ügyességünket
a plébánia udvarán. Volt lufi bo-

rotválás, hullahopp karikázás,
különbözô mókás ügyességi fel-
adatok. Délután megrendezésre
került a „Tábor hangja” tehetség-
kutató verseny. Mindenki meg-
mutathatta tánctudását, zseniális
ének-, illetve hangszer tudását. A
táborzáró szentmisén már ér-
zôdött az egész heti énektanulás,
amit nagyon élveztek a gyerekek. 
Mindent egybevetve nagyon jól
sikerült a hét. Külön köszönet a
segítôknek és a szponzoroknak,
a Székesfehérvári Egyházmegyé-
nek, az önkormányzatnak és
Horváth István vállalkozónak. Kö-
szönetet mondunk azoknak a
szülôknek, nagyszülôknek, akik
pl. gyümölccsel, felszereléssel já-
rultak hozzá a táborhoz. 

Kratancsik Anna

Napközis, hittan, tûzoltó, média, foci, csajos, túlélô, és akkor még az Erzsébetrôl
nem is beszéltünk. A felsorolás azokat a nyári táborokat jelzi, ahol a pázmándi
gyerekek a szünidôt tölthetik, megfizethetô áron, napi háromszori étkezést biz-
tosítva a gazdag programok és a felejthetetlen élmények mellé. Halljuk hát az él-
ménybeszámolókat, hármat most, hármat pedig a következô, az augusztusi
számban nyújtunk át kedves olvasóinknak.

Táborból nem árt a sok…

Hittan tábor
Az idei hittan tábor a Plébánia udvarán és a Mûvelôdési Ház-
ban már a sokadik alkalom volt, amely iránt most is nagy volt
az érdeklôdés, 36 gyermek és 12 felnôtt segítô vett részt a szí-
nes programokkal tarkított eseményen.
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Az elsô nap médiaismeretekkel
kezdôdött, hiszen mindenki szá-
mára ismerôs ez a szó, de vajon
tudjuk-e valójában, hogy mit is
jelent a média? És hogy hány faj-
tája van? És hogy melyik mirôl
szól, milyen eszközökkel dolgo-
zik, hogyan tájékoztat és egyálta-
lán mit is jelent tájékoztatni és tá-
jékozottnak lenni? Kérdés volt
bôven, de szerencsére válaszok
is születtek, s az elmélettôl ha-
mar eljutottunk a gyakorlatig, az
elsô cikk és tudósítás megírásáig,
a fotós alapismeretek után az
örömteli fényképezésig, a kame-
rával való ismerkedéstôl magáig

a filmezésig. Persze játékok is
tarkították a foglalkozásokat, hi-
szen a kommunikáció izgalmas
játék is egyben, a nyelvi játékok
sokszor érdekesebbek, mint egy
drága társasjáték. És mivel egy
pólótrikó is lehet médium, ha in-

formációt hordoz és közvetít, a
média tábor pólójának elkészíté-
se igazi kreativitást és média-
munkásokat igényelt. Terveztünk
logót, elemeztünk és válogattunk
fotókat, s hogy mindez milyen jól
sikerült, erre egy bizonyíték már
ebben a lapban is olvasható, hi-
szen a Virágos Magyarországért
Mozgalom szakmai zsûrijének
pázmándi látogatásáról a média
tábor kis riportereinek tollából ol-
vashatnak tudósítást kedves ol-
vasóink a 9. oldalon, s a képeket
is a kis fotós jelöltek készítették.
A hét folyamán egy film is ké-

szült, amit persze mindenki lát-
hat majd a tévében és a neten is,
s aminek minden munkafázisá-
ban szakértô vezetés mellett
részt vettek a média táboros
gyerekek.

-dy

Az újságtól a filmig
A médiatáborban kicsit több a kísérletezés és kevesebb a ha-
gyomány, hiszen ez még viszonylag új mûfajnak számít
Pázmándon. De mivel a falu lakossága több platformon is tá-
jékozódhat a friss hírekrôl, a gyerekeknek is volt mivel ismer-
kedniük, sôt, alkalmuk nyílt tevékenyen is részt venni a médi-
umok elôállításában.
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– Az elsô tûzoltó tábor hat éve
volt, aztán évrôl évre ismétlôdött.
Kezdetben nem is itthon voltunk,
Veszprémben, Füzesabonyban,
Velencén és Letenyén is jártunk
vendégségben – kezdi Zsuzsa a
történetet. – Én vittem ôket
kísérôként, s azt tapasztaltam,
hogy mindazokat a programo-
kat, amiken részt vettünk, itt a
faluban, a magunk erejébôl is
meg tudjuk csinálni, így hát önál-
lósultunk, s örömmel mondha-
tom, hogy a siker nem maradt el.
A tények magukért beszélnek, el-
olvasva a tábor egyhetes prog-
ramját, szünet nélkül követték
egymást az események. Az alap-
hangulatot az elsô napon meg-
tartott zászlófelvonás adta meg,
s ez a zászló végig lobogott, je-
lezve a közösség együttlétét. 
– Ellátogatott hozzánk a gárdonyi
rendôrség egyik szakcsoportja és
nagyon érdekes elôadást tartot-
tak a bûnmegelôzésrôl. A gyerme-

kek szinte falták a sok izgalmas
történetet – folytatja Zsuzsa. 
– Akárcsak a tûzoltók életérôl
másnap tartott vetített képes
elôadást. Egymást követték a
jobbnál jobb programok, ha kel-
lett gyalogoltunk, de bringára is

pattantunk és Velencéig meg sem
álltunk. Terveztünk címert, a gye-
rekek megismerkedtek a tûzoltó
versenyek programjaival is. Meg-
tekintettük a nagytétényi szobor-
parkot, a kerékpártúrán kívül
sétahajókázni is voltunk a Velen-
cei-tavon. Nagy várakozás elôzte
meg a budapesti repülôtéren a
tûzoltó laktanya látogatást, és
nem is csalódtunk. Nagyon szép
fogadtatásban volt részünk... 
A gyermekek még az irányítóto-

rony tetejére is felmehettek, pe-
dig erre csak nagyon ritkán ad-
nak engedélyt. Kattogott a fotó
masina, csaknem mindenki nyo-
mogatta a telefont is, mint fény-
képezôgépet, hogy megörökítse
az élményt. A látvány a tetôn lé-
legzetelállító volt, be lehetett lát-
ni az egész repteret, ahogy fel-és
leszállnak a gépek. Maradtak vol-
na, ki tudja meddig, de menni
kellet egy másik érdekes hely-
színre, a speciális tûzoltójármû-
vek szertárába. 
– Akkora a kereke, mint én va-
gyok! – harsogta az egyik kisgyer-
mek csodálkozva. – Mekkora ere-
je lehet ennek a monstrumnak! –
kiáltott fel a másik. 
Nagy hatással volt valamennyiük-
re, hiszen ennyi különleges jár-
mûvet nem igen lehet látni a hét-
köznapokban, hát még Páz-
mándon! A kirándulás a re-

Tûzoltók lesznek?
Mászóöv, létra, sugárcsövek, lámpák, feszítôvágó. Sok-sok
érdekesség, amellyel megismerkedhettek az immáron hato-
dik alkalommal megrendezett tûzoltó tábor résztvevôi a nyá-
ri vakáció második hetében. Harmincöt diák „költözött” be a
pázmándi tûzoltószertárba egy hétre, hogy Domak Tiborné,
Zsuzsa néni vezetésével és a segítôkkel, Füzesiné Tóth 
Andreával, Nyáriné Dani Anitával, Lôrinczné Mezô Katalinnal
és Hersits Ramonával egy kalandos, sok érdekességet rejtô
öt napot töltsenek el az Önkéntes Tûzoltó Egyesület,
Pázmánd táborában.
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pülôtéren a skanzenben ért vé-
get. Régi repülôgépeket lehetett
megcsodálni és csaknem „fel-
szállni” velük – persze csak a
gondolatban –, hiszen volt, ame-
lyikben még a pilótafülke mûsze-
rei is „jeleztek”. 
– Nagy érdeklôdés övezte a
Mentôszolgálat Központjában és
a Mentômúzeumban tett látoga-
tásunkat is. Csoda csodát köve-
tett, a gyerekek az egyik ámulat-
ból a másikba estek. Akárcsak a
Parlamentben történt látogatá-
son, ahol betekinthettünk, ha
nem is a napi politikába, de az
ország vezetôinek életkörülmé-
nyeibe. A korona megtekintése a
nap fénypontja volt – mesél to-
vább Zsuzsa. 
– Azt hiszem, elértük a célunkat,
mert a gyermekek nemcsak jól
érezték magukat, de rengeteg is-
meretet is szereztek a hét folya-
mán. Ez is volt a célunk, amikor a
programot összeállítottuk. Olyan

jól sikerült minden, hogy a gyere-
kek egyik nap sem akartak haza-
menni...
Jövôre is lesz tábor, lesznek
újabb érdekességek egy év múl-
va is! A fotók, az emlékek mara-
dandóak, azt pedig csak remélni
lehet, hogy az élményeket nem-

csak a képek ôrzik, a táborok
igazi sikere az lesz, ha valame-
lyik egykori diák jó pár év múlva
felvételét kéri a hivatásos tûzol-
tók közé. Ahogy erre is volt már
példa! 

E. Várkonyi Péter tábori 
beszámolója

– Milyen munkát végez a bizottság
Pázmándon?
– Egy elôre meghatározott szem-
pontrendszer szerint vizsgáljuk,
hogy a falu tavaly óta mennyit

fejlôdött a virágos területek, a
zöld, parkosított felületek és a tu-
risztikai célpontok tekintetében.
– Mióta mûködik Magyarországon
ez mozgalom?
– 1994-ben csatakozott hazánk
ehhez a kezdeményezéshez, ame-
lyen korábban csak nyugati orszá-
gok vettek részt, Magyarország
volt az elsô, amely a volt szocialis-
ta országok közül jelentkezett.
– Mit kapnak a díjazottak?
– Falvak és városok indulhatnak a
versenyen, s a gyôztes falu és vá-
ros részt vehet az európai meg-
mérettetésen is.
– Mikor van az eredményhirdetés?
– Október elsô felében derül ki,

melyek a legszebb, legvirágosabb
hazai települések.
– Milyen helyszíneket járnak be
Pázmándon?
– Meglátogatjuk a Kálváriát, az is-
kola- és az óvoda udvarát, a Fehér
Keresztet és az Emlékparkot, és
kimegyünk a forráshoz is.

Szerzô: Korondi Réka és 
Nyúl Brigitta 

Fotók: Bábel Krisztián (Zek) és 
Hegedûs Karcsi

Média tábor a virágos Pázmándon
A pázmándi média-tábor elsô napjára esett a Virágos Magyar-
országért mozgalom bíráló bizottságának látogatása falunk
önkormányzatának hivatalában. Az alkalomhoz illôen a
Pázmándi hírvivô újdonsült munkatársa, Korondi Réka nyolca-
dikos tanuló kapta mikrofonvégre Tamás Ádámot, a szakmai
zsûri egyik tagját.
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Kammermusikfest is
Volt…

Július elsô napjaiban szinte min-
denki a soproni VOLT fesztiválra
koncentrál, annyit szajkózták,
hogy nem volt nem volt nehéz
megtanulni a „mindenütt jó, de
legjobb Sopron” szlogent. Pedig
onnan nem is olyan messze –
igaz, már a határ túloldalán, a
Kôszeg melletti Lékán – immár 33
éve minden évben „Kammar-
musikfest-et,” azaz kamarazenei
fesztivált rendeznek, ahova még a
császárvárosból és Graz-ból is bu-
szok indulnak, annyira népszerû.
Továbbmegyek: még Pázmándon
is élnek olyanok (pl. jelen sorok
írója), akik évrôl évre már február-
ban lefoglalják helyüket a lékai vár
fantasztikus lovagtermébe, és a
bazilika szépségû helyi plébánia-
templomba. Lockenhaus (és most
direkt neveztem határon túli ne-

vén) nem volt annyira hûséges vá-
ros, mint Sopron, az itt élôk bi-
zony az elszakadásra és az Auszt-
riához való tartozásra szavaztak
1920-ban. Ám ez ma már nem je-
lent gondot a fesztiválozóknak,
megállás nélkül hajthatunk át a
határon, ha a Gidon Kremer által
1981-ben útjára indított, és azóta

évrôl évre megrendezett kamera-
muzsika koncertekre kíváncsiak
vagyunk.

Volt BalatonSound, 
lesz Sziget

Aki zenébôl a kevésbé komoly
mûfajokat kedveli, az a lékai
fesztivál idején Sopronban volt,
onnan pedig szinte közvetlenül
Zamárdiba kirándult, mert a
Sziget-feeling itt folytatódott.
Igen, a soproni Volt és a Balaton
Sound tulajdonképpen az au-
gusztusi Sziget Fesztivál „elô-
zenekarai”, bár az igazán vájt fü-
lûek azt mondják, hogy az utób-
bi években ezek a kiegészítô
fesztiválok a NAGY fejére nôttek,
sokszor olyan zenekarok lépnek
fel Sopronban vagy Zámárdiban,
amelyekért távoli országokból is
idezarándokolnak a hívôk. Az
idei „kicsit sáros” BalatonSound
sztárja volt pédául a chicagói
Felix Da Housecat, a Harlem ikon-
ná váló énekesnôje, Azealia
Banks, az amerikai rapper, Wiz
Khalifa, végül, de egyáltalán nem
utolsó sorban ismét a Sound ven-
dége volt a legendás DJ, David
Guetta.

VeszprémFest

A VeszprémFest légvonalban
nagyjából ugyanakkora távolság-

Nyári kulturális fesztiválok a Dunántúlon
Többször jutott már eszembe, hogy ha valahol, hát itt a szom-
szédos Váli-völgyben kellene rendezni egy fesztiVÁL-t, de úgy
tûnik, ehhez egyelôre nem akad szervezô. Pedig ezt még túl-
zottan népszerûsíteni sem kellene, a neve önmagában elad-
ná… De ahol nincs, ott ne keress, más megyébe kell átrándul-
niuk a pázmándiaknak ahhoz, hogy kulturális étvágyukat csil-
lapítsák. Mondjuk, nem panaszkodhatunk, van hová! A teljes-
ség igénye nélkül felvillantunk néhány, a nyári hónapokban
megrendezett fesztivált...



ra van falunktól, mint Zamárdi,
ide is érdemes ellátogatni, pon-
tosabban érdemes volt illetve
lett volna, a veszprémi nyári
programsorozat július 20-án a
Magyar Jazz Napjával zárult. A
2014-es VeszprémFesten fellé-
pett a grúz születésû brit
énekesnô, Katie Malua, aki több,
mint 11 millió eladott albummal,
1 millió koncertjeggyel, 56 plati-
na lemezzel büszkélkedhet, el-
hozta legnagyobb slágereit a
Vaya Con Dios együttes és Dés
László, az pedig már hagyo-
mány, hogy felléptek a
Snétberger Zenei Tehetség Köz-
pont diákjai... És mindez csak
néhány példa a több, mint
harmic különféle kulturális cse-
megébôl.

Mûvészetek Völgye

A Snétberger Zenei Tehetség
Központ diákjainál engedtük el
Veszprémet, velük együtt ugor-
junk hát át a közeli „Völgy”-be,
mert ott is fellépnek. Ma már
mindenki tudja, hogy a VÖLGY
Kapolcs és környéke, az idén
konkrétan Kapolcs, Taliándörögd
és Vigándpettend, ahol Magyar-
ország legnagyobbnak tekintett
összmûvészeti fesztiválját ren-
dezik meg július 25. és augusz-
tus 3. között. Van aki csak bóklá-
szik a mesterségek utcáiban,
vagy épp kürtös-kalácsot maj-
szol, mások a délutáni-esti prog-
ramokra koncentrálnak, lesznek
formabontó kulturális beszélge-
tések, versmondó délutánok, ko-
moly (és komolytalan) zenei
hangversenyek, standup fellépé-
sek, interaktív játékok, színházi
elôadások... (A részleteket lásd
www.muveszetekvolgye.hu/)

Ördögkatlan fesztivál

S ha már a színházat említettük,
muszáj átruccannunk egy másik
völgybe is, a Villány környéki
(Nagyharsány, Kisharsány, Pal-
konya, Beremend) Ördögkatlan-
ba, az augusztus 5-én kezdôdô

7. Ördögkatlan fesztiválra. Ez
egy tipikus „mezítlábas” feszti-
vál, amelynek még a hírnökei is
(a programfüzet osztogatói) me-
zítlábasok, legalábbis ilyeneket
kerestek...
Az Ördögkatlan is sok mindent
kínál, nagyban hasonlít a tôle
mintegy 230 kilométerre észak-
ra rendezett kapolcsira, de ami-
ben különösen erôs, az a szín-
ház. Olyan sikerdarabok ven-
dégszerepelnek itt, amelyekre
fél évvel elôre nem lehet jegyet
kapni: például Pintér Béla és Tár-
sulata a Titkainkkal, a Katona Jó-
zsef Színház A mi osztályunkkal.
Különféle produkciókkal ven-
dégszerepel a lengyel Teatr Na
Walizkach és Walny Teatr; a ka-

posvári Csiky Gergely Színház
és a Pesti Magyar Színház kopro-
dukciójában állítja színre Jan
Fosse Tél címû darabját Bérczes
László, Haumann Péter pedig aki
ezt a „monodrámát” lassan fél
évszázada adta elôször elô, itt is
elmondja Szókratész védôbe-
szédét. A színház mûfajába tar-
tozik a Hrabal Vurstli, a Watta
Cirkusz, a Bóbita Bábszínház
vagy a különbözô költôkhöz
kapcsolódó versmondó estek is.
A Katona József Színház a sza-
badkai Népszínház magyar tár-
sulatával egy egyedülálló pro-
dukcióra szövetkezett, aki tehe-
ti, ne hagyja ki ezt se. És még
mindig nem sikerült felvázol-
nunk a teljes képet, a sok-sok
más izgalmas színházi élmény

mellett mesélnünk kellene még
a koncertekrôl, a kiállításokról, a
családi programokról, a
filmekrôl... Talán a legjobb, ha
egy webcímet adunk itt is közre:
http://www.ordogkatlan.hu.

Zene-bona

Az Ördögkatlan közelében, Pé-
csen is volt az idei nyáron feszti-
vál, ahol az utcazenészek mér-
hették össze tudásukat, míg Fe-
hérváron „végül is ez van a leg-
közelebb Pázmándhoz” július
30.-tól augusztus 2.-ig FEZEN
lesz, no meg augusztus 20.-át
megelôzôen Koronázási Ünnepi
Játékok. A FEZEN 2014-en a
skandinávok próbálnak egy kis

északi fuvallatot hozni a forró
nyárba: itt lesz a legendás svéd
Europe, és a finn énekesnô, Tar-
ja Turunen. A nulladik napon egy
texasi banda „ a Hellyeah „játszik
„parasztmetált”. Természetesen
magyar fellépôk is lesznek, töb-
bek közt a Punnany Massif, az
Irie Maffia, vagy a Quimby, akik-
kel egyébként találkozhatunk az
Ördögkatlanban is. (Bôvebben:
http://www.fezen.hu/)

Bizonyos, hogy nem mondtunk el
mindent, érdemes keresgélni to-
vábbi programokat a következô
napokra/hetekre az interneten,
hiszen nyár van, testünk-lelkünk
igényli a feltöltôdést! 

V.J.A.

Események 11
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Az asztalon egy színes családi fo-
tó, a legutóbbiak egyike, amelyik
Marika néni születésnapján ké-
szült, a Hegyalja étteremben. Itt
találkozott az ünnepi évfordulón
az egész Domak család, amelynek
története összefonódott a faluval.
– Kápolnásnyéken születtem
1924. május 28-án. Otthon lát-
tam meg a napvilágot, akkoriban
ez bevett szokás volt, még semmi
sem tiltotta. A szülôi házban két
szoba, konyhában éltünk vala-
mennyien, szüleimmel és három
testvéremmel, Józsival, Katóval,
Icával. Józsi és Kató már nem él,
Ica messzire került, Amerikába. 
A madarak csaknem meghiúsít-
ják a beszélgetésünket, olyan
hangerôvel csiripelnek felettünk.
Igazi muzsika ez, mondja Marika
néni, nincs is ennél szebb kíséret,
és ez az egyik magyarázata a
következô mondatoknak.

– A testvéreimmel soha nem távo-
lodtunk el egymástól, a nagy tá-
volság sem szakított el bennün-

ket. Ma is telefonálunk, levele-
zünk, tudunk egymásról min-
dent. Többször hívtak is látogató-
ba, de én inkább maradok. 
Kicsit hangosabban kell ugyan
beszélgetnünk a kellemes hang-
zavar miatt, de a madárzene
szép aláfestése a riportnak.

– Tánciskolában ismerkedtem
meg a késôbbi férjemmel, And-
rással. Nem lehettem több 18
évesnél. Akkoriban a fiatalok
nem nagyon mehettek messzire
szórakozni, így hát beiratkoztak
a helyi tánciskolába. Nagyon sok
kapcsolat, szerelem született ott,
akárcsak az enyém. András min-
dig engem kért fel, amikor párt
kellett választani. 
Addig táncolt a két fiatal, amíg
1945-ben egyszer csak betáncoltak
a kápolnásnyéki anyakönyvvezetô
elé és házasságot kötöttek a püs-
pökség engedélyével. Hamarosan
Pázmándra költöztek, a jelenlegi
vadászházba, ahol Domak Péterék,
Marika néni apósa és anyósa laktak.
Itt kezdtek el dolgozni mind a ket-
ten, itt volt a mûhelyük is. A varró-
gép is összekötötte már ôket, mert
András úri szabó lett, Marika néni
pedig varrónô.

Szabás-varrás egy életen át
Régi mesterségek sorozatunkban – kicsit rendhagyó módon –
most nem csupán, egy a faluban valamikor volt szakmát és
mûvelôjét, hanem annak egész életútját is bemutatjuk, hiszen
a közelmúltban ünnepelte a 90. születésnapját. A csaknem egy
évszázad története egy letûnt világ krónikája, ami a mai uno-
kák, dédunokák számára kész történelem. Domak Andrásné,
Skerlecz Marika néni pázmándi házának teraszán, egy fotel-
ban mesélt a Pázmándi hírvivônek.
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– Annak külön története van,
hogy András miért is választotta
ezt a mesterséget. Beteg volt,
megoperálták, azután egy orvosi
mûhiba miatt ismételt operációra
került sor. Ekkor mondta neki az
orvos, hogy ne nehéz fizikai mun-
kával keresse a kenyerét. Hát a
varrótû és az olló valóban nem
nehéz, így tanult szabó mestersé-
get a nyéki Pósvai Laci bácsinál.
Késôbb már András is nevelt ina-
sokat és tanította ôket arra, ami-
re ôt is tanították. Jómagam szin-
tén szerettem az ollót és a tût, így
lettem én varrónô. Rengeteg
munkám volt, mert Pázmándon a
lányokon akkoriban 4-5 szoknya
is volt, s ezekbôl sokat én varr-
tam. Akkoriban nem volt „csere-
kereskedelem”, mindenki pénzzel
fizetett, így késôbb egy saját há-
zat is vehettünk, amikor össze-
gyûlt a pénz. Beköltöztünk a Fô
utcába. Egy orvosé volt a pa-
rasztház, az ô egykori rendelôje
lett a mi szabómûhelyünk. Az ut-
cán nagy tábla hirdette, hogy
Domak András, férfiszabó mes-
ter. Ha nem lett volna cégér, ak-
kor is jöttek volna az emberek.
Varrtunk a Pfaff 30 és a Pfaff 40-
es varrógépekkel. Fehérnemût
szabtam és gombokat varrtam,
ingeket hosszabbítottam, azok
gallérjait varázsoltam újjá. Az

asztalfiában ma is még ugyan-
úgy itt vannak a rajzfüzetben a
szabásmintáink. Papa hagyta itt,
és én nem nyúlok már hozzá.  Ez
a mûhely már csak az emlékek
mûhelye, a gépek a múltat idézik.
Ahogy én is ezt teszem most…
Az öreg ház is, ahol Marika néni
és András bácsi négy fia is nevel-
kedett, mára az emlékek háza a
fiúknak, menyeknek, unokáknak,
sôt már a dédunokáknak is. Vala-
mennyien, akik Pázmándon ma-
radtak, rendszeresen benéznek
Marika nénihez, a jelesebb ünne-
peken pedig összejön a család.
Ha nem is úgy, mint ezen a jubi-
leumi kilencvenedik születésna-
pon, de gyakran elviszik maguk-
hoz is a mamát egy-egy napra,

így soha nincs egyedül. Ha ott-
hon van, akkor elfoglalja magát,
ott a kert, ami még ma is a min-
dene, ápolja, gondozza. Állatok
ma már nincsenek.
– Mivel jószág nincs már, akkor
kelek, amikor eszembe jut – foly-
tatja az élettörténetet. – Minden
napom egy nagy pohár teával
kezdôdik. Orvosságot szinte nem
szedek, összesen egy vérnyo-
máscsökkentôt, nekem az elég,
enni pedig annyi mindent hoz-
nak, hogy ha mindet elfogyaszta-
nám, nem is férnék bele ebbe a
karosszékbe – nevet, s azt mond-
ja, szívesen élne még 90 évet. 
Legyen úgy!

kép és szöveg: E.Várkonyi Péter

Miserend: Július hó – 10 óra.
Augusztus hó – 11 óra.

Egyházi programok júliusban, augusztusban: 

2014. július 27. vasárnap a 10 órai szentmise után személygép-
kocsik megáldása (júl. 25. Szent Kristóf napja – utazók védô-
szentjének ünnepéhez kapcsolódóan). Idôskorúak szentmiséje, be-
tegek megáldása.
2014. augusztus 10. Gyémánt-,
arany-, ezüst menyegzôs áldás a 11
órai szentmise keretében.

Gyémántmenyegzôs párok:
Erdô László – Farsang Ágnes
Kerkuska József – Fodor Rozália
Szanyó József – Nagy Teréz

Aranymenyegzôs párok:
Barna József – Kôszegi Mária
Burián  György – Lukács Teréz
Csurgó Ferenc – Kuhinkó Gizella
Csurgó Károly – Köllô Anna
Köllô András – Keszthelyi Veronika

Ezüstmenyegzôs pár:
Horváth Attila – Csurgó Erzsébet

2014. augusztus 15. szentmise 17 óra.
2014. augusztus 20. szentmise 11 óra.

Egyházi hírek

Vagyóczki Petra (6. osztály)
rajza, készült 2013-ban 
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Július 12-én immár ötödik túrá-
ját rendezte a Pázmándi
Nosztalgia-Jármû Egyesület. Ez-
úttal az útvonal a Velencei-tó
környéke és Székesfehérvár
volt. A túra különlegessége egy
Ikarus 620-as volt AMG személy-

szállító póttal. Az ország szinte
minden pontjáról érkezô 54 ve-
terán autó és motor össz életko-
ra 2408 év volt, ami közel 45
éves átlagnak felel meg. A
legidôsebb jármû, egy Fiat Balil-
la 77 évesen érkezett saját keré-

ken Pécsrôl, tulajdonosa Boda
József a túrát követôen haladt
tovább Ausztriába. Ízelítô a ren-
dezvény képeibôl...

Szöveg: Kerkuska Csaba
Fotó: RoadwalkerS 

– Már pénteken óriási érdeklôdés
kísérte a Lego kiállítást. Hasonló
lelkesedés volt tapasztalható az
ottalvós könyvtári éjszaka iránt is?
– Szerencsére igen. Ez a rendez-
vény is szervesen illeszkedett ab-
ba törekvésbe, amely az olvasás
és könyvtárlátogatás nyújtotta
örömöket szeretné népszerûsíte-
ni napjaink virtuális élmények
uralta világában. Mottónk, hogy
az olvasó gyerekbôl lesz gondol-
kodó felnôtt.
– Mivel vártátok az éjszakai kalan-
dorokat? 
– Az érdeklôdôk a mûvelôdési
ház különbözô helyiségeiben,
változatos tevékenységeken ke-

resztül pillanthattak be az iroda-
lom és a népmesék világába. A
könyvtárban mindenki kedvére
válogathatott a könyvek között,
sokan a kihelyezett párnákon,
babzsákokon vagy éppen a ma-
gukkal hozott hálózsákra heve-
redve olvasgattak. Mások felolva-
sásokat hallgattak, a bátrabbak

maguk is vállalkoztak a mese-
mondó szerepére. 
– Milyen korosztályt vonzott legin-
kább az esemény? 
– Szinte minden korosztály képvi-
seltette magát, lelkes nagymamák,
önkéntes pedagógusok lebilinc-
selô történeteket meséltek a falu
életérôl saját ifjúkori élményeikbôl
merítve és játékos olvasási
készségfejlesztô foglalkozást tar-
tottak.
– „Csak” aludni lehetett a könyvtár-
ban, vagy vendégül is láttátok az
alkalmi kultúr baglyokat"? 
– Természetesen senki sem ma-
radt éhen, az önkormányzat gon-
doskodott ételrôl és italról is. A
vacsora után pedig a Néri Szent
Fülöp életét feldolgozó „Legyetek
jók, ha tudtok” címû családi film
következett, aminek a végére
már sokakat elnyomott az álom.
Éjfélre az egész mûvelôdési ház
egy nagy hálóteremmé változott.
A „Könyvtári Éjszaka” reggelivel
és izgalmas, kötetlen beszélge-
téssel zárult.

Szerzô, fotók: Éger László
(Pázmánd Sajtó) 

Kaland, Lego, irodalom
2014. július 18-19-re „Könyvtári Éjszaka” címmel rendhagyó
kulturális szórakozási lehetôséget hirdetett meg az irodalom
iránt érdeklôdô, s egyben kalandvágyó fiatalok számára a Hét
Forrás Mûvelôdési Házban Pázmánd Község Önkormányzata.
Az esemény kísérô programjaként ingyenesen látogatható –
nem csak pázmándiakat vonzó – kétnapos Lego kiállítás is
nagy sikert aratott. Az otthon négy gyermeket nevelô, hivata-
los minôségében könyvtáros Kemény Botond foglalta össze a
kalandos éjszaka eseményeit a Hírvivô olvasóinak.

Meseautók a Velencei-tó körül
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Régen természetes volt, ma egyre
nagyobb kincs, mert kevés van
belôle: a csönd. Áldásos hatását
minden nap élveznünk kellene, hi-
szen jótékony testünkre, lelkünk-
re. Hallószervünknek szüksége
van a pihenésre, újjászületésre ah-
hoz, hogy egész életünkben szol-
gálni tudjon minket. Manapság
mindennapos a hallássérültté vá-
lás. Az elmúlt évtizedben Ameri-
kában 30 százalékkal nôtt a hal-
láskárosodott tizenévesek száma.
Európában 2025-re minden 4. em-
bert érint majd a halláscsökkenés,
azaz a lakosság negyedénél vár-
ható olyan fokú halláskárosodás,
amelyen csak valamilyen eszköz-
zel lehet segíteni. „Magyarorszá-
gon a lakosság legalább 10 száza-
léka küzd hallásproblémákkal, de
vannak, akik ezt a számot 15 szá-
zalékra is becsülik, hiszen sokan
nem is fordulnak orvoshoz. Zömé-
ben az idôs korosztály tagjai, ám
az elmúlt évek adataiból jól nyo-
mon követhetô, hogy az érintet-
tek körében egyre több a fiatal” –
írja a Hallás Világa weboldal
(www.hallasvilaga.hu) A szak-
emberek elôrejelzése szerint – ál-
lapítja meg a halláskárosodással
foglalkozó oldal – 50 éves korára
a mai fiatalok egyharmadának
válhat szükségessé hallókészü-
lék viselése.
A csönd tehát nem csak pihentet,
hanem a hallásunkat is karban-
tartja. Csökkentsük otthonunk
zajszintjét: halkítsuk le a tévét,
rádiót, zenét, és ne hallgassuk ál-
landóan. Lehetôleg hagyjunk fel
a hangos gépek használatával,
vagy gondoskodjunk védôfelsze-
relésrôl, illetve szükség esetén
tartsunk „csendes pihenôt” (pl.
hosszas láncfûrész-használat-
kor). Figyeljük meg, amint hallá-
sunk regenerálódik, elég lesz a
megszokott hangerônek akár a
negyede is! Így leszokhatunk ar-
ról is, hogy ordítva beszélges-
sünk. Gyerekeinket is óvjuk a
zajtól. Legyen mindenkinek nyu-

gi-sarka, ahol garantáltan csönd
és nyugalom veszi körül (nincs
hangforrás, nincs elektronikus
média), és itt töltsön naponta mi-
nél több idôt. Kertünket magas
sövénnyel védhetjük némileg a
zajtól, ugyanis a növények leve-
lei visszaverik a hanghullámokat.
A külsô zajokat azonban nem
tudjuk egészen kiszûrni. Egy za-
jos útkeresztezôdés, egy-egy el-

húzódó építkezés, vagy a szom-
széd éjjel-nappal zúgó légkondi-
ja sajnos nekünk és gyermeke-
inknek okoz halláskárosodást. A
csöndes környezethez egyéb-
ként mindenkinek joga van, illet-
ve lenne. A munkahelyen megfe-
lelô munkavédelmi eszközökrôl
kellene gondoskodni, a túlzott
zajszennyezés pedig környezet-
védelmi szabálysértés, amely
pénzbírsággal büntethetô. Ter-
mészetesen az elsô lépés a kelle-
mes, pihentetô környezet felé az,
ha az ember a saját szokásait
vizsgálja felül: vajon én zava-
rom-e a szomszédomat? Hallga-
tok-e nyitott ablaknál hangos ze-
nét, fûnyírózok-e a vasárnapi
ebéd után?
A belsô csöndünket manapság
leginkább az elektronikus média
túlhajszolt fogyasztása zavarja
meg. A fiatalokon figyelhetô meg
leginkább, hogy nem rendeltetés-

szerûen használják az eszközö-
ket. Vajon miért büntetik magu-
kat azzal, hogy egész nap a tár-
sasági oldalakról kapott értesíté-
seiket bújják? Miért cipelik min-
denhová az okostelefonjukat,
hogy semmiben ne tudjanak iga-
zán részt venni, mert videóznak
és feltöltenek? Ezek a pótcselek-
vések széttördelik a figyelmüket
és állandó feszültségben tartják
az idegrendszert és az izomza-
tot. Próbáljuk ki, csak negyed
órára: képesek vagyunk-e csak a

saját légzésünket figyelni? Képe-
sek vagyunk-e teljes izomzatun-
kat fekve ellazítani?
Azt tapasztalom, hogy a legtöb-
bünk belátja, vannak olyan mun-
kák, amelyeknek végzéséhez
csönd kell. Ha elismerjük egy
mûvész vagy egy orvos csönd-
igényét, miért nem ismerjük el a
sajátunkat? Szükségünk van arra,
hogy minden nap igazán pihen-
jünk, a jelenre figyelve, arra, ami
éppen, valójában körülvesz ben-
nünket. „Mikor van nekem idôm
pihenésre?!” hallani gyakorta. Pél-
dául erre találták ki a vasárnapot.
A jóléti Európa közepén azt hi-
szem, megengedhetjük magunk-
nak, hogy pihenjünk, és másokat
is pihenni hagyjunk. Egy héten
egy napot, naponta pedig leg-
alább egy órát csendben, igazán
pihenjünk.

Dr Szilágyi-Nagy Ildikó

A gyógyító csönd
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Ha az édesanya valamilyen okból
kifolyólag nem tudja saját anyate-
jével táplálni csecsemôjét, akkor lé-
tezik egy alternatív lehetôség,
hogy más édesanya tejével pótolja
a hiányzó anyatejet. Az országban
több nagyvárosban ill. megyeszék-
helyen Anyatejgyûjtô Állomások
mûködnek, ahol a gyermekorvos
javaslata alapján hozzá lehet jutni
anyatejhez. Ezek az Anyatejgyûjtô
Állomások összegyûjtik az anyate-
jet azon édesanyáktól, akiknek a
saját gyermekük szoptatásán túl
többletként termelôdô anyateje is
van, majd a begyûjtött anyatejet
szigorú ellenôrzés és pasztörizálás
után ingyenesen eljuttatják azok-
hoz a babákhoz (elsôsorban a be-
teg, koraszülött és kis súlyú újszü-
löttekhez), akiket édesanyjuk nem

tud anyatejjel táplálni. 
Az anyatejleadó anyának a tejle-
adást megelôzôen egészségügyi
szûrôvizsgálatokon kell részt ven-
nie – tüdôszûrés, HIV-szûrés, Lues-
szûrés, székletvizsgálat és a bôr
megtekintése – melyek ebben az
esetben térítésmentesek. Csak ér-
vényes, negatív leletek birtokában
kezdôdhet el az anyatejadás. Ezen-
kívül, anyatejet csak azon édes-
anya adhat, aki nem szed olyan
gyógyszert, amelynek a hatóanya-
ga átkerül az anyatejbe, illetve aki
káros szenvedélytôl mentes (nem
dohányzik, nem fogyaszt alkoholt
vagy kábítószert).
Sajnos Fejér megyében egyetlen
Anyatejgyûjtô Állomás sincs, ezért
a megyében a „Háztól-házig” anya-
tejleadás rendszere terjedt el. En-
nél a rendszernél is kötelezôek a
tejleadó anya számára az elôírt
szûrôvizsgálatok, viszont itt nem
gyûjtik be központilag az anyate-
jet, majd osztják ki, hanem az
anyatejet kapó család vállalja az
anyatej elszállítását a tejleadó
anyától. Hátránya, hogy nem
ellenôrzik és pasztörizálják az
anyatejet, elônye a személyes kap-
csolat a felek között.

Mindkét esetben az OEP az anyatej-
leadó édesanyának elszámolja a le-
adott anyatej árát, amennyiben a
lebonyolítás a jogszabályoknak
megfelelôen történik. Az anyatej li-
terenkénti ára 1800 Ft, amely adó-
mentes jövedelem a tejadó anyák
számára.

A Szoptatás Világnapja alkalmából
Nagy László versével szeretnénk
köszönteni minden anyukát, aki
gyermekét anyatejjel táplálja! 

„Áldott melle fehérel csak,
hegycsúcs téli éjjelen,
rajta kényes ikercsillag
a könnyezô gyerekszem.
Itt ül ágyában az anya,
mellre fogva gyermekét,
kívül éles fém-éjszaka,
csillagmezôk szerte-szét.”

Nagy László: Esti képek (részlet)

Herczeg Anna Mária védônô
Tel.06-22-238-004 (208 mellék)

vedono@pazmand.hu

A Szoptatás Világnapja: augusztus 1.
Mára szinte mindenki hallott arról, hogy az ANYATEJ a legtö-
kéletesebb táplálék a babák számára, és a SZOPTATÁS a leg-
természetesebb módja a csecsemôk táplálásának. A legtöbb
édesanya már a szülés elôtt elhatározza, hogy újszülött gyer-
mekét szoptatni szeretné, de sajnos néha nem várt akadályok
gördülnek a szoptatás megvalósulása elé. 
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