
Fák, virágok, 
gyerekek

Visszavonhatatlanul itt a kikelet,
virágoznak a gyümölcsfák, ezt a
telet is túléltük. Néhány nap és itt
a tavasz legszebb ünnepe is, to-
jást festünk, nagytakarítunk és
öntözgetjük a nyíló virágokat. Az
utcákon szinte mindig látni egy-
két babakocsit, sétálnak a picik a

napsütéses márciusban, hiszen
ez a napfény még nem éget, csak
simogatja testünket, lelkünket.
Csakúgy, mint a kicsinyek látvá-
nya, a gazdag gyermekáldás,
amivel Pázmánd büszkélkedhet.
Tavaly 23 újszülött érkezett, a
minap elültettük a fáikat. Idén is
folyamatosan leng a Hivatal
homlokzatán vagy a világoskék
vagy a rózsaszín zászló, hirdet-
ve, hogy jó itt otthon lenni, él a
falu, s egyre több kisgyermekes
család gondolja úgy, itt kell fel-
nevelni a gyerekeket…

–dy

Tûzoltó
ünnep

4 – 5. oldal

Faültetés az 
újszülötteknek 

8. oldal

Virágzó
kankalinok

10. oldal

Új folyam III/3. szám Újság rólunk – nekünk 2015. március

Egy hét és itt a húsvét. Az ünnepeket megelôzô, úgynevezett nagyhét
legfontosabb napjai a nagycsütörtök, a nagypéntek és a nagyszombat.
Nagycsütörtökön elhallgatnak a templomtornyok, mert „a harangok
Rómába mennek”, s legközelebb csak nagyszombaton szólalnak meg
újra. Nagycsütörtököt zöldcsütörtöknek is nevezték, sokfelé friss sós-
kát, spenótot, vagy éppen csalánt fôztek, s az a hiedelem járta, hogy
így jobb lesz a termés. 
Azt mindannyian tudjuk, hogy nagypénteken tilos húst enni. Általános
hiedelem szerint nagypénteken nem sütnek kenyeret, mert az ilyen
kenyér kôvé válna. Nem raktak tüzet sem, kenyeret már csak ezért
sem süthettek. A pénteki nap általában sem tartozik a szerencsés na-
pok közé, nagypéntek meg különösen nem, hiszen a keresztény egy-
ház szerint ez Jézus megfeszítésének emléknapja. Idôjárással kapcso-
latos jóslások is fûzôdnek ehhez a naphoz. Esô esetén jó tavaszt jósol-
nak, ám ha nagypénteken szép az idô, akkor üszkös, rossz termés
lesz. A víz, amely megtisztít, különös jelentôséggel bír ezen a napon.
Úgy tartják, aki nagypénteken napfelkelte elôtt megfürdik, azon nem
fog a betegség. Ezt a mosdást nemcsak betegség ellen tartották jónak,
hanem szépségvarázslónak, sôt a szeplô ellenszerének is. 

A harangok Rómába mennek…

Pázmándi
h í r v i v ô
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Március hónapban volt egy
olyan hajnal, amikor a
képviselôk már reggel 5 és 6
óra között testületi ülésen
vettek részt. A szokatlan
idôpont okáról és a sürgôsen
megoldandó feladatról érdek-
lôdtünk dr. Virányiné dr.
Reichenbach Mónika polgár-
mesternél.

– Az ok örömteli, hiszen azzal kap-
csolatos, hogy a kormányzat meg-
ítélte Pázmánd számára az áhított
C típusú sportcsarnokot, s ennek
már az engedélyezési eljárása zaj-
lik. A sportcsarnok tervei szüksé-
gessé tették a HÉSZ (Helyi Építési
Szabályzat) módosítását kifejezet-
ten arra a helyrajzi számra, ahol
az építmény lesz majd, mert a ter-
vezett sportcsarnok magassága és
a tetejének a hajlásszöge eltér a
HÉSZ-ben rögzített szabályoktól.
Természetesen a testület egy
gyors és célirányos döntéssel mó-
dosította a szabályzatot a sportlé-
tesítmény érdekében, s a megadott
határidôn belül be tudtuk adni a
módosításokat.
– A testületi ülést közvetítette a
Pázmánd TV, s hallhattuk, hogy fel-
merültek aggodalmak a leendô léte-
sítmény üzemeltetési költségeit
illetôen. Fogjuk bírni a fenntartását
egy ilyen impozáns épületnek?
– Az aggodalom érthetô, hiszen még
nincsenek pontos számítások és me-
todika arra vonatkozóan, hogy mi-

ként lesz az építmény üzemeltetése.
Annyi már tudható, hogy az önkor-
mányzat számára a használat ará-
nyában biztosítva lesz majd a mû-
ködtetési forrás, a fenntartásnak
arra a hányadára kell majd megta-
lálni az eszközöket, ami nem önkor-
mányzati használat. Biztos vagyok
abban, hogy elôteremthetôek ezek a
források jó szervezéssel, a helyi vál-
lalkozók bevonásával, például a
TAO segítségével, ami nem más,
mint a cégek a társasági adójának
egy része bizonyos társadalmi cé-
lokra. A sportcsarnok ügyének bo-
nyolítása központilag történik, a
Nemzeti Sportközpontok végzi az
engedélyeztetést, irányítja majd a
kivitelezést és rendelkezik majd a
mûködtetés szabályairól, ezt meg
kell várnunk. Ugyanakkor azzal is
tisztába kell lennünk, hogy
Pázmánd számára milyen óriási,
megkockáztatom, hogy soha vissza
nem térô lehetôség egy ilyen állami
segítséggel felépítendô sportlétesít-
mény, amire már nagyon nagy
szükségünk volt úgy a sport-, mint a
közösségi élet egyéb területein. 
– Mikor lehet a tervbôl valóság, ma-
gyarul mikorra valósulhat meg a be-
ruházás?
– Ebben a szakaszban nagyon nehéz
pontos becslést adni, inkább a re-
ményemet fejezném ki, hogy a
következô jótékonysági bálnak már
az új létesítmény nyújthat méltó
helyszínt…
– Milyen elôre látható saját részt kell

biztosítania Pázmándnak a csarnok
létrehozásához?
– A 2015-ös évben a költségvetésün-
ket az üzemeltetés még biztosan
nem érinti, a mi részünk, amire
pénzt kell biztosítanunk, az a HÉSZ
módosítás és a közmû bekötések.
Erre elô tudjuk teremteni a szüksé-
ges anyagiakat, a közfeladatok ellá-
tására tervezett költségvetési sorok-
ban megtalálható a fedezet.
– Ha már a pénz került szóba, hadd
kérdezzük meg így húsvét közeled-
tével, hogy mikor és milyen pénzbôl
tudjuk majd helyreállítani a villám-
csapás következtében megrongáló-
dott pázmándi jelképet, a három ke-
resztet a Zsidókôhegy tetején?
– A helyreállítás költsége elôre 
láthatólag félmillió forintos nagy-
ságrendû, s a mi megítélésünk sze-
rint ennek tekintélyes részét a
Groupama Biztosítónak kellene áll-
nia, amellyel szerzôdésben áll az
önkormányzat. A vita miatt nem
történt meg még a rekonstrukció,
jelenleg a Pénzügyi Békéltetô Testü-
let elôtt van az ügy, amely illetékes
a bankok és biztosítók valamint a
fogyasztók közötti jogviták peren
kívüli rendezésében. Bízunk az iga-
zunkban és a kedvezô döntésben.
Tudom, hogy mindnyájunknak fáj-
dalmas a látvány, ami elénk tárul,
ha felmegyünk a hegyre, azt min-
denképpen tervezzük, hogy húsvét-
ra a törmelékeket és a törött
középsô keresztet elvisszük, és a
terepet legalább megtisztítjuk ad-
dig is, amíg a teljes helyreállítás
megtörténik.

Szabó Hédy

A polgármestert kérdeztük
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Pázmánd község Önkormányzat
képviselôtestülete február 18-ai
testületi ülésén megtárgyalta a he-
lyi védettséggel kapcsolatos törvé-
nyességi észrevételt és határozatot
is hozott, amelynek értelmében a
képviselô testület megismerte és
tudomásul veszi a törvényességi
felhívásban foglaltakat, s a
következô intézkedésekrôl rendel-
kezett: a Duna-Ipoly által megfele-
lônek tartott magterületek maradja-
nak védetté nyilvánítva a jegyzô-

könyv szerint; a Forrás tekinteté-
ben a Fejér Megyei Környezetvédel-
mi Hatóság segítségével a pontos
koordináták kerüljenek meghatáro-
zásra, hogy ezzel egy magasabb
szintû jogszabállyal védett forrás
legyen; az erdômaradványt védeni
nem szükséges, ezért kerüljön ki a
védett területekbôl; a Csekésnél
lévô, a HM tulajdonát képezô ingat-
lanok kerüljenek bele a tavaszi hé-
rics védelme érdekében; a rendelet
tervezetre vonatkozóan kezdje

meg az önkormányzat az egyezte-
téseket az ingatlantulajdonosokkal
és a hivatalos szervekkel.
A határozat utolsó eleme egy
egyeztetô megbeszélést jelent a
gyakorlatban, amit az Önkormány-
zat 2015. április 3-án reggel 9 órá-
ra hirdetett meg, s meghívta rá az
érintett ingatlanok tulajdonosait és
képviselôit is. Négy védelem alá
helyezendô ingatlanról beszélünk,
a Kvarcit sziklákról, a Téglaházi
dûlôrôl, a Csepleki héricsesrôl és a
Gesztenye fasorról. Az egyeztetô
megbeszélés eredményérôl követ-
kezô számunkban beszámolunk.

Egyeztetô megbeszélés

Amint az a Fejér Megyei Kormány-
hivatal hirdetményében olvasható,
a tankötelessé váló, azaz a 2009.
augusztus 31-ig született gyerme-
két a szülô köteles beíratni a lakó-
helye, ennek hiányában a tartóz-
kodási helye szerint illetékes, vagy
a választott iskola elsô évfolyamá-
ba. Az iskolába lépéshez szüksé-
ges fejlettséget, azaz az iskola-
érettséget, az óvoda igazolja. A
hatályos törvények szerint az álta-
lános iskola köteles felvenni azt a
tanköteles és iskolaérett tanulót,
aki életvitelszerûen az általános is-
kola körzetében lakik. A beiratko-
záskor be kell mutatni a gyermek
nevére kiállított személyi azonosí-
tót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt, továbbá az iskola-
érettségi igazolást.
A felvételrôl elsô fokon az iskola
igazgatója dönt. A felvételrôl vagy
az esetleges elutasításról szóló ha-
tározatot az iskolaigazgató 2015.
április 30-áig küldi meg a szülôk
részére. A jelentkezés elutasítása
esetén a szülô jogszabálysértésre
vagy érdeksérelemre való hivatko-
zással nyújthat be fellebbezési ké-
relmet a kézhezvételtôl számított
15 napon belül. A kérelmet az el-

utasító döntést hozó iskolához kell
benyújtani a Klebersberg Intéz-
ményfenntartó Központ illetékes
tankerületi igazgatójának címezve.
A fenntartónak a fellebbezéseket a
beérkezést követô 30 napon belül
el kell bírálnia.
A Kormányhivatal a honlapján fel-
hívja a szülôk figyelmét, hogy az
iskolai körzetmeghatározás nem

érinti a szülô szabad iskolaválasz-
táshoz való jogát. Amennyiben
azonban a választott iskola a fel-
lebbezést is elutasító döntést hoz,
úgy annak jogerôre emelkedésétôl
számított 5 napon belül a szülô kö-
teles beíratni a gyereket a kötelezô
felvételt biztosító, magyarul a kör-
zete szerinti általános iskola elsô
osztályába.
Fontos tudnivaló még, hogy az is-
kolába való beiratkozás során kell
a szülônek írásban nyilatkoznia ar-
ról, hogy gyermeke számára mit
választ, egyházi jogi személy által
szervezett hit- és erkölcstan, vagy
„csak” erkölcstan oktatást. Ha a ta-
nulót felvették a szabadon válasz-
tott hit és erkölcstan órára, a taní-
tási év végéig köteles azon részt
venni. A hit és vallásoktatás is in-
gyenes tanórai foglalkozás, hittan-
könyveket is ingyenesen kell adni a
gyermekeknek.
A 2015-2016-os iskolai év a har-
madik tanév, amikor az elsô évfo-
lyamra beiratkozott tanulók szá-
mára az állam ingyen tankönyve-
ket biztosít. A tervek szerint „tar-
tós” tankönyvek kerülnek forga-
lomba, amik a következô év kis
elsôseinek is jók lesznek majd.
(A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Gárdony Tankerületének
fenntartásában mûködô általános
iskolákra vonatkozó felvételi eljá-
rásrendje a www.pazmand.hu cí-
men, településünk honlapján teljes
terjedelemben olvasható.)

Iskolai beiratkozás
Az általános iskolai beiratkozás ideje Pázmándon 2015. ápri-
lis 16-án, csütörtökön reggel 8 és este 19 óra között, és ápri-
lis 17-én, pénteken reggel 8 és este 18 óra között lesz.
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Elôször egy elhatározás kellett,
késôbb több hónapos felkészülés
ahhoz, hogy elérkezzen az ünne-
pi pillanat. Gyakorlás gyakorlást
követett, majd jött a ruha- és si-
sakpróbák sorozata, csizmaválo-
gatás a raktári készletekbôl. Kel-
lett, hogy mindenkinek jusson a
védôruhákból, kellett, hogy min-

denki megfeleljen a követelmé-
nyeknek. Ehhez nagy segítséget
nyújtottak a pázmándi, hivatásos
tûzoltók is, akik a gyakorlatokon
mutatták a helyes beavatkozás
szabályait, fortélyait. Minden si-
került, a vizsgán is megfelelt az
egyesület 29 tûzoltója – köztük
természetesen a hivatásosok is –,
akik erre a feladatra jelentkeztek.

Ôk valamennyien azt vállalták,
hogy a jövôben itt a községben,
és a környezô településeken fo-
lyamatos szolgálatukkal biztosít-
ják a tûzvédelmet. Káreset esetén
azonnal és önállóan vonulnak
menteni. Az errôl szóló oklevelet
Bérczy László dandártábornok,
tûzoltósági felügyelô adta át
Domak Tibor parancsnoknak. 

Tûzoltó 
ünnep

Pattogó vezényszavak, har-
sona hangja hallatszott
messzire, amikor az önkén-
tes tûzoltóinkat immáron má-
sodszor is „avatták”. Elôször
akkor volt az avatásuk, ami-
kor jó néhány évvel ezelôtt,
egy sikeres tanfolyam után,
az önkéntesség szabályainak
megfelelô tûzoltókká váltak.
Ez a márciusi hétvége azon-
ban merôben más volt. „Iga-
zi” tûzoltók lettek valameny-
nyien.
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Az ünnepség késô délutánig tar-
tott, melynek késôbb már kellé-
ke volt az ünnepi hangulat, a
sok pezsgô. Természetesen nem
maradhatott el a csoportkép
sem. A rendezvényen – ahol a
helyi polgárôrség tagjai is segí-
tettek – a felsorakozott és vonu-
ló ruhába öltözött tûzoltóinkat a
helyiek és a szomszéd közsé-
gekbôl érkezett vendégek gyû-
rûjében köszöntötték. Mind a 29

tûzoltót, akiknek április elsejétôl
sokkal nagyobb lesz a felelôs-
ségük. Önállóan vonulnak, önál-

lóan mentenek, Fejér megyében
elsôként! 

E.Várkonyi Péter képriportja

„Keveset beszélünk a forradalom
utáni napok döntéseirôl és szinte
sohasem a hétköznapokról, pedig
az új világot 1848-ban nemcsak
az utcai események, a pezsdítô
szónoklatok hozták el” – mondta
Áder János március 14-én, a Kos-
suth- és Széchenyi-díjak, valamint
a Magyar Érdemrend kitüntetései-
nek átadásakor.
Ünnepi beszédében az államfô
emlékeztetett Deák Ferenc szava-
ira, amelyekkel azt javasolta az ôt
kérdezôknek, hogy legyenek „ál-
landók, szilárdak és kitartók, te-
gyen ki-ki azon helyen, hova sor-
sa ôt állította, mindent, amit tehet
a hazáért”.
„A mi dolgunk ezért a nemzet ün-
nepén elismerni azok teljesítmé-
nyét, akik naponta mutatnak pél-
dát nekünk arra, hogyan lehet ál-
landónak, szilárdnak, kitartónak
lenni. A magyar nemzet nevében
köszönöm személyes teljesítmé-
nyüket, amely ugyan csak az
Önöké, de gyümölcse a magyar
nemzeté is” – méltatta a díjazotta-
kat Áder János.
A Mácius 15-e alkalmából kitünte-

tettek között volt Tolcsvay Béla
is, aki - mint azt néhány évvel
ezelôtt a Fejér megyei Hírlap írta -
Pázmándon lelt hazára, sok éve
itt él közöttünk, itt ôrzi - otthoná-
ban is - azokat a hagyományokat,
amelyeket könyvében is (Legyen
úgy, mint régen volt) hirdet.
Az idôsebbeknek a Tolcsvay név
hallatára a Tolcsvay testvérpár jut
eszébe, és olyan együttesek, mint
a Strangers, a Wanderers, a Ki-
mit-tud-gyôztes Tolcsvay trió, a
KITT-egylet (amelyben Koncz Zsu-
zsa is benne volt), a Tolcsvayék
és a trió, a Fonográf, és az Illés.
Mindemellett Tolcsvay Béla fellé-
pett Latinovits Zoltán vagy Kút-
völgyi Erzsébet elôadóestjein is,
komponált a Bojtorján együttes-

nek, írt filmzenét, nevéhez egy
sor színházi kompozíció is
kötôdik (a legismertebb talán Az
égig érô fa), gyûjtötte az erdélyi
népdalokat, és még ma is gyakor-
ta fellép, olykor Pázmándon, más-
kor az általa alapított Tolcsvay
Klubban..
A gitárosnak, énekesnek, zenesz-
erzônek, szövegírónak is rendkí-
vül népszerû, az ôsi magyar kultú-
ra hagyományaiból és tradicionális
hitvilágából építkezô, egyedi stílu-
sú Tolcsvay Bélát már 1994-ben is
kitüntették sokoldalú dalszerzôi,
elôadómûvészi pályája elismerése-
ként, akkor a Magyar Köztársaság
Érdemrend kiskeresztjét kapta
meg, 2002-ben a Magyar Kultúra
Lovagja, 2007-ben a Vitézi Rend
Tisztikeresztjének tulajdonosa
lett. Egy sor megtisztelô cím –
egyebek között Fejér megye dísz-
polgára – viselôje, 2009-ben kapta
meg a Fejér megyei Príma-díjat, s
mindezeket most megkoronázza a
2015. március 15-én átvett Kos-
suth-díj, amelyhez minden páz-
mándi nevében szeretettel és tisz-
telettel gratulálunk!

Köszöntjük a Kossuth-díjas Tolcsvay Bélát

Fotó: MTI



6 Események

A megemlékezést hagyományosan
a Pitypang Óvoda nagycsoportosa-

inak és a Kempelen Farkas Tagis-
kola diákjainak ünnepi mûsora tet-

te felejthetetlenné a mûvelôdési
házban, amelyre sok érdeklôdô ér-
kezett. A színvonalas színpadi
programokat követôen a Kopjafá-
nál Radványi Gábor és Tóth László
települési képviselôk koszorúztak.
A gyerekek által elhelyezett zászló-
erdôvel körülvéve Rozgonyi Róber-
tet hallgathattuk meg, aki 15 órától
a „A mi Március 15.-énk” elnevezé-
sû, Honvédelmi Minisztériumi fel-
híváshoz csatlakozva, Pázmándot
képviselve szavalta el a Nemzeti
dalt. Zámbóné Vajda Adrienn alpol-
gármester beszédének középpont-
jában a bátorság állt, mint mondta:
„a hôsök életpéldájukkal vetítenek
rá, hogy kik voltunk, kik vagyunk,
és azt is megmutatják, kikké lehe-
tünk. Ôk értetik meg velünk, ho-
gyan lehetünk többek holnap, mint
ma vagyunk. A jelen hôsei azonban
Önök, mi vagyunk, akik bátran 
merünk együtt vállalkozni az újra,
s akik céltudatosan ki is tartunk
emellett.”

Szerzô: Pázmánd Sajtó
Fotók: E. Várkonyi Péter 

Ünnepi megemlékezés 
a bátrakról Pázmándon
Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 167. év-
fordulójának ünnepi megemlékezésére a Hét Forrás Mûvelô-
dési Házban, majd a Kopjafánál került sor. 

– Mindenekelôtt szeretettel hívunk
és várunk minden kedves érdek-
lôdôt 2015. április 11-én (szomba-
ton) 17 órakor a költészet napi ver-
ses-zenés-táncos estünkre – kezdte
a Népdalkör vezetôje. – Terveink
szerinte fellépnek a Gyúrói Dalolók,
a Pázmándi Tücskök, a Pázmándi
Népdalkör és Citerazenekar, a
Röpike Néptáncegyüttes, az Igari

Népdalkör, és még jó néhányan. A
mûsort követôen zenés, táncos mu-
latsággal, zsíros kenyérrel, süte-
ményekkel kényeztetjük a kedves
vendégeket, lesz továbbá lángos és
tombola is! A rendezvény belépôdí-
ja 800 Ft. A belépôjeggyel a
résztvevôk fontos célt támogatnak,
mivel jövôre ünnepeljük fennállá-
sunk 35. évfordulóját, s erre az al-

kalomra szeretnénk a piros és a
kék ruhák mellé az ünnepi visele-
tünket is teljesben megvarratni,
mert abból csak a szoknya van
meg. Az itt befolyt pénzösszeget te-
hát teljes egészében az említett ru-
hákra költjük, s még ez is csak tö-
redéke lesz annak, amibe kerülnek.
De ennyivel is közelebb leszünk a
célhoz, a többit pedig minden tag
maga állja majd. Támogatójegyek
vásárlására is van lehetôség
elôvételben a népdalkör tagjainál,
500 Ft-os áron. Mindenkit szeretet-
tel várunk tehát a jeles eseményre,
és közénk is! Próbáink minden má-
sodik héten, szerdánként 17-19
óráig vannak a Hét Forrás
Mûvelôdési Házban – zárta össze-
foglaló gondolatait Fazekasné
Domak Anikó. 

Szerzô: Pázmánd Sajtó

Költészet Napi verses-zenés-táncos est
Fazekasné Domak Anikótól a Páz-
mándi Népdalkör és Citerazenekar
vezetôjétôl érdeklôdtünk az április
11-én megrendezésre kerülô költészet
napi verses-zenés-táncos esemény-
nyel kapcsolatban, amelyet saját szer-
vezésben valósítanak meg a Hét For-
rás Mûvelôdési Házban. A magyar köl-
tészet napját József Attila születés-
napjára emlékezve, 1964 óta minden
évben április 11-én ünneplik Magyarországon. Ez idén 
110 éves jubileumot jelent, hiszen a költô 1905-ben született.
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A Kempelen hét alkalmából szá-
mos tanulmányi versenyt is meg-
hirdettek. Iskolánk alsós munka-
közössége feladatlapos matema-
tika versenyt hirdetett az 1-4.
osztályos, nem matematika tago-
zatos tanulóknak, és szavalóver-
senyre is hívták ugyanezt a kor-
osztályt. Nem véletlenül kapott
helyet a megnyitó mûsorában a
sakk, hiszen a sakklogika az ok-
tatás részévé válik hamarosan, s
ennek jegyében az alsós és felsôs
munkaközösség sakkversenyt is
hirdetett az 1-8 osztályos tanu-
lóknak. A versenyen korcsopor-
tonként indulhattak a lányok és
fiúk, s mivel a cél a sakkjáték
megkedveltetése, a versenyen
„profik”, azaz igazolt versenyzôk
nem vehettek részt.
„Kempelen a varázsló” címmel

rajzpályázat is indult, a téma:
„Légy te a mai kor Kempelenje!” A
feladat értelmében a résztvevôk-
nek tervrajzokat kellett készíteni-
ük bármilyen olyan kütyürôl,
amely segítheti a tanulást és a
gyerekek életét.
A futóversenyre 1-8. osztályos
lány- és fiú csapatokat egyaránt
vártak, a szép kiejtési versenyt a
felsô tagozatos diákoknak írták
ki. A tanulók egy önállóan kivá-
lasztott magyar népmesét mond-
hattak el szabadon a valós, tré-
fás, hazug, vidám-, csali-, bo-
londmesék körébôl.
A Kempelen Kvízjátékra 3 fôs
felsô tagozatos csapatok jelent-
kezését várták a szervezôk, akik
arra buzdították a résztvevôket,
hogy mindennek nézzenek utá-
na, ami csak fellelhetô a neten

Kempelen Farkas életérôl és
munkásságáról. 
A versenyek lapzártánkkor még
zajlanak, ahogyan hátra van még
az ünnepélyes zárógála és a ver-
senyek eredményének kihirdeté-
se is, így ezekrôl következô lap-
számunkban olvashatnak majd.

Jubileumi Kempelen hét Pázmándon
Iskolánk kerek 20 éve vette fel Kempelen Farkas nevét, s ebbôl
az alkalomból – hagyományainkhoz híven – idén is megrende-
zésre került a Kempelen hét elnevezésû program és versenyso-
rozat, amelyre a környékbeli iskolák diákjai is meghívót kap-
tak. A megnyitó ünnepségre 2015. március 21-én szombaton
került sor, ahol a polgármester és az iskola igazgatójának ün-
nepi beszédét követôen a Bandiera zászlóforgató csoport mû-
sorában gyönyörködhettek a résztvevôk, majd a sakk kedvelôi
élvezhették Káposztás Miklós sakkmester és a Magyar Nemze-
ti Sakkbajnokság III. helyezett diákjainak bemutatóját.

„Egy szívvel és egy lélekkel, a Hazáért mindhalálig!”

Berta Gyula és Berta Kristóf világháborús kiállítása

Szeretettel meghívjuk Önöket és Családjukat a pázmándi Hét Forrás Mûvelôdési Házban megren-
dezésre kerülô hadtörténeti kiállításra, amelynek témája a száz esztendeje kirobbant

Elsô Világháború és az azt követô Második Világháború.

A kiállításon megtekinthetôk lesznek:

� A Magyar Királyi Honvédség felszerelései, korabeli fotók, 
levelezôlapok, kitüntetések és személyes tárgyak.

� A Wehrmacht és a Vörös Hadsereg harctéri leletei és 
felszerelései is.

A kiállítást továbbá korabeli katonadalok és indulók szinesítik.
A kiállítás idôtartama: Április 13-17.

A megnyitó idôpontja 2015.április 13. 18:00
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk! 
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A ragyogó napsütésben huszon-
három színes szalaggal megjelölt
fát ültettek a pázmándi Geszte-
nye fasor elejére a március 15-ei
ünnepi hétvégén. Huszonhárom
újszülött jött a világra 2014-ben
a falunkban, ôket köszöntik a Ge-
menci Zrt. ajándékaként érkezett
juharfák „a minden születendô
gyermeknek ültessünk egy fát”
mozgalom jegyében. Az új fasor-
hoz a területet az önkormányzat
biztosította egy olyan helyen,

ahol közkút is van, hogy a
növekvô facsemetéket mindig le-
hessen öntözni. A huszonhárom
kis juhar mindegyikét egyedi szí-
nes szalaggal jelölték meg a
szülôk és a fát ültetô hozzátarto-
zók, hogy minden család és
késôbb a kisgyerek is megismer-
je a sajátját a jövôben. A falunk-
ban egyébként az önkormányzat
épületén minden alkalommal ró-
zsaszín vagy világoskék zászló-
val jelzik az újszülöttek érkezé-
sét. Tavaly 19 kislánnyal és 4 fiú-
val lett gazdagabb Pázmánd,
most pedig valamennyien fát
kaptak a Gesztenye fasorban.

e.várkonyi

Faültetés az újszülötteknek Pázmándon
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A Hét Forrás Mûvelôdési Házban
tartott elôadásán a tehetséges,
kezdetben Balatonfüreden, majd
Budapesten a Coutoure Szalon-
ban végzett, nem mellesleg rövid
idôn belül országos 4. helyezés-
sel büszkélkedô Niki beszélt a
különbözô korok sminkjeirôl, to-
vábbá arról, kinek mi áll jól bôrtí-
pustól függôen, s hogyan tisztít-
ható a sminkelt bôrfelület.
A jelenlévô hölgyeknek azt is el-
árulta, hogy 2015 divatszíne egy
meleg, vöröses-barnás árnyalat,

egy erôteljes, eleganciát sugárzó
szín, a marsala, amely magabiz-
tosságot nyújt, miközben táplálja
a testet, a lelket és a szellemet. A
markáns színárnyalat, ahhoz a
borpárlathoz hasonlóan, amelyrôl
a nevét kapta, egy ízletes és táplá-
ló étkezés gazdagságát és meleg-

ségét hordozza magában, míg a
vörösesbarna alap kifinomult, ter-
mészetes földérzetet kelt.
A Tavaszi zsongás utolsó állomá-
sán, április 17-én 18 órától
ugyancsak a Hét Forrás Mûvelô-
dési Ház falai között P. Horváth
Ágnestôl tudhatják meg a höl-
gyek, hogyan legyenek saját éle-
tük királynôi. 

Szerzô: Pázmánd Sajtó
Fotók: E. Várkonyi Péter

Tavaszi zsongás a smink jegyében
A Tavaszi zsongás elnevezésû, elsôsorban hölgyeknek szóló
programsorozat keretében március 13-án 18 órától ezúttal Pá-
linkás Nikolett beszélt szenvedélyérôl, a sminkelésrôl.
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A virágboltok kínálatában általá-
ban februártól tûnnek fel az ezer-
féle színben pompázó, nagy virá-
gú kankalinok. Szinte lehetetlen
ellenállni, hogy hazavigyünk né-
hányat és vidám színeivel elûz-
zük a tél szürkeségét. Valószínû-
leg sokan meg is próbáljuk kiül-
tetni a kertbe és évelô növény-
ként átteleltetni több-kevesebb
sikerrel. Ezek a kertészeti, üveg-
házakban nevelt hibridek kevés-
bé bírják a hideg teleket, de a tö-
vek sokszor már a nyári száraz
idôszak alatt kiszáradnak, hiába
öntözzük ôket. A nagyvirágú hib-
ridek ôse a Kárpát medencében
ôshonos, halványsárga szártalan
kankalin azonban rendkívül stra-
pabíró növény, a természetben is
találkozhatunk vele. Védett, esz-
mei értéke 5000 Ft, ezért sohase
az erdôkbôl szerezzünk töveket.
Virágai sok nektárt tartalmaznak,
ellenállhatatlan vonzerôt gyako-
rolva az elsô tavaszi napsugárral
ébredô nyughatatlan méhekre és
a korai citromlepkékre. 
Kevés kertben találkozhatunk
ma már az eredeti szártalan kan-
kalinnal, de Pintér Józsefné, Er-

zsike néni kertjében sok kis bo-
korban nyílik.
– Idén lesz 50 éve, hogy Békés
megyébôl Pázmándra költöztem
az urammal, aki azon a vidéken
volt katona. Ezek a kis virágok
már akkor itt voltak a kertben, mi-
kor ide érkeztem, a kéket talán
még az anyósomtól kaptam. Na-
gyon szeretem a virágokat, gyûj-
tök én mindenfélét. Szépek ezek a

mostani, nagyvirágú kankalinok
is, kaptam is ilyet a lányomtól, de
ezek nem olyan tartós fajták, mint
az én kerti változataim. Azokat ki
sem lehet irtani, olyanok, mint a
tarack. A sárgák nagyon korán,
már februárban kinyíltak és még
mindig virulnak, talán még hús-
vétkor is virágban lesznek.
A legenda szerint, amikor Szent
Péter leejtette a mennyország
kulcsát, az gyökeret verve kanka-
linná változott. Erzsike néni kert-
jében igazán jó helyre kerültek,
hiszen nem vesztek ki a hosszú
évtizedek alatt sem.

Némethné Czinkóczki Mária

A hóvirágok kedves, sárga kísérôi
A kis halványsárga kankalinok nagyon korán, kicsivel a hóvi-
rág után kezdenek virágozni, az év ezen idôszakában csak
ezek a virágok sárgállottak a kertekben a színpompás króku-
szok elterjedése elôtt.
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Persze nem ôk az öregek, hanem a
motorjaik, valamennyi. Apa és fia
szenvedélye a gyûjtés, amit Dávid
kezdett a közelmúltban, amikor
ráébredt arra, hogy motorozni jó,
nagyon jó! De vajon mivel? Nem
egy nagy, turbós, több száz köb-
centis motorra vágyott, hanem
egy nosztalgiázni is jó régire. Ha-
marosan tulajdonosa is lett egy
Riga-Deltának, amelyet valamivel
több, mint 20 ezer forintért vásá-
rolt Lovasberényben. Az értéke
sokkal több, mint az ára. 
– „Lábon” hoztuk haza – meséli
Dávid – de itthon is volt még vele
dolog. Mára azonban egy rúgás-
sal beindítom és hajtás ki a sza-
badba! Féklámpát raktunk rá, ki-

lométerórát, berugókart. Ha
megakadunk, a Riga klub bár-
mely tagját tudjuk hívni és azon-
nali a segítség. A gyári sebessége
28 évesen 45 km/h, de a turbó-
zás után már hatvannal is tudok
„száguldani” vele.
Apa és fia általában együtt indul-

nak sétamotorozásra. Ilyenkor nem
is a motorozás a lényeg, hanem az,
hogy sok ember nézze meg a vete-
rán jármûveiket. Ahogy mesélik, az
útjaikon az öregek nosztalgiából
bámulják meg, a fiatalok, pedig a
„csodát” látják benne.
– Egy rendôr csak azért állított

meg Vereb felé haladva a Koma-
rommal, hogy megcsodálja a jár-
gányomat – meséli József, az
apa. – Sok csodálóval van dol-
gunk egyébként is, és ez tölti be a
lelkünket. A csodagépek nagyon
a szívünkhöz nôttek. Van két
Komar motor is. Az egyiket Tata

mellôl hoztuk el, harmadik tulaja
vagyok, de több nem lesz, az biz-
tos! Anno, valamikor mindössze
egy bizonylattal hozták ki a bolt-
ból, ha jól emlékszem, talán
1980-ban. Régebben, még 14
évesen volt már egy Danuviám,
amit apámtól örököltem, de ve-
zetnem még nem lehetett, hiszen
fiatal voltam. Az idôk múltával
két MZ típust is hajtottam, de az-
tán jött a katonaság, jobban ér-
dekeltek az autók. Késôbb jött az
udvarlás, majd a házasság, a
gyerekek, összesen három, és a
motorok háttérbe szorultak. Má-
ra azonban már ismét elôtérbe
került a régi álom, s már a fiam-
mal hajtjuk a szépet. Az biztos,
hogy amíg élek, ezek a motorok
már nálunk maradnak. Ha nye-
regbe ülünk, mind a ketten fiata-
labbak vagyunk. Dávid is, pedig ô
még csak 24 éves, fiatalabb, mint
a motorja... 

A motorosokat a faluban 
„találta”: E.Várkonyi Péter

Öreg motorosok
A mondás a pázmándi Táncsics Mihály utcában is érvényes, igaz,
kicsit másképp, mint a szólás tartja: aki a régi motorokat szere-
ti, rossz ember nem lehet. Bozsik József (52) és fia Dávid (24)
ilyen emberek. Szeretik a szépet és a régit, gondozzák is azokat,
s nem egyszer a nyergébe is ülnek. Ôk az öreg motorosok.
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„A marhahúsipar több amerikai
halálát okozta, mint az összes e
századi háború, természeti ka-
tasztrófa és autóbaleset együttvé-
ve. Ha az ember egyetért azzal,
hogy a marhahús „az igazi étel az
igazi embernek”, akkor jól teszi, ha
közel lakik egy jó kórházhoz.” Neal
D. Barnard (orvos, kutató, a Felelôs
Medicina Orvostársaság alapítója)
A vegetáriánus étrendet azért tart-
ják jó hatásúnak az egyén egészsé-
gére, mert abban több olyan táplá-
lék van, amely az egészség javítá-
sában szerepet játszik. Egyszerûen
azért, mert egy változatos, zöld-
ség- és gabonaféléket, magvakat,
tejtermékeket tartalmazó étrend
több hasznos anyagot tartalmaz,
mint a hús és köret sablonra épülô
étkezés. Kevéssé közismert tény,
hogy a húsmentes étkezéssel köz-
vetve hozzájárulunk az egészsé-
ges mikrobiológiai környezet újjáé-
püléséhez is – ez pedig megint sa-

ját egészségünket javítja. 
Vannak, akik vallási okokból kerülik
a húsfogyasztást. A hinduk és a
buddhisták egy része a nem-ártás
elve miatt. A zsidó vallásúak erede-
tileg úgy tartották, hogy az embe-
rek nem ehetnek állatokat, csak a
munkaerejüket használhatják, a
rendszeres húsevés késôbbi fejle-
mény. A keresztény vallások törté-
netében is szilárdan tartják magu-
kat a húsmentes felekezetek. Vege-
táriánus szerzetesrendek a kartha-
uziak, a karmeliták, a kapucinus
apácák, a trappisták egy része és a
fehér bencések. A gnosztikus ke-
resztények szigorú hús- és alkohol-
mentes étrenden éltek. A harcos
húsevôk – hiszen vannak ilyenek,
akik, bár senki nem akarja „megté-
ríteni” ôket a zöldségevésre, már
eleve ellentámadást indítanak – ál-
talában szeretnek rápirítani azokra
a jámbor hívôkre, akik vallásuk mi-
att nem esznek húst: „Na, és a zöld-

séget nem sajnálod? Az is élôlény,
nem?” Az ilyen kérdésekre általá-
ban elmés válaszokat kapnak: van-
nak, akik csak a terméseket eszik, a
gyökereket nem (mert ahhoz pusz-
títani kell), mások mindent felhasz-
nálnak, amit a növény ad (pl. a répa
levelét is), nem dobnak el semmit,
így tisztelve a növényt. 
Isaac Bashevis Singer, Nobel-díjas
író arra hívta fel a figyelmet, hogy
a húsevés tulajdonképpen egy túl-
haladott rossz szokás: „Az embe-
rek gyakran mondják, hogy az em-
ber mindig is evett állatokat, mint-
ha ez a tény megengedné nekünk,
hogy ugyanezt a gyakorlatot foly-
tassuk. Ezzel a logikával élve nem
szabadna meggátolnunk embere-
ket abban, hogy más embereket
megöljenek, hiszen ezt is csináljuk
az idôk kezdete óta.”
Félreértés ne essék, ez az írás nem
azért született, hogy bárkit is lebe-
széljen a húsevésrôl – hiszen sza-
bad döntéssel választhat minden-
ki, hogyan étkezik, és ésszerû hú-
sos étrend mellett is lehet valaki vi-
szonylag egészséges, környezet-
barát és etikus az élôlényekkel, és
a húshagyó étrend sem garantálja
önmagában, hogy egészségesek,
környezetbarátok és erkölcsösek
leszünk. Azért döntöttem mégis a
cikk megírása mellett, mert azt ta-
pasztaltam, hogy a vegetáriánus
étrend hatására az emberek élet-
minôsége javul, szenvedéseik pe-
dig csökkennek. Ha egészségünk-
ben, emberi kapcsolatainkban,
közérzetünkben, társadalmi hely-
zetünkben változást akarunk elér-
ni, akkor hangos fogadkozások he-
lyett olyan apró változtatásokra
van szükség, amelyek a minden-
napjaink részeivé válnak. Ha kitar-
tóan folytatunk egy-egy jó szokást,
az áldásos változás elôbb-utóbb
megtörténik. A közmondással szól-
va: lassú víz partot mos…

Dr Szilágyi-Nagy Ildikó

Folyamatos böjt, avagy miért étkeznek
egyre többen húsmentesen? 2. rész
Tavaly a böjti idôszakban gyakorlati szempontból írtunk ar-
ról, mire érdemes figyelnie annak, aki nem eszik húst. Idén,
két részben, áttekintjük, milyen érveket említenek leggyak-
rabban az emberek a húsmentes étrend mellett. Az elsô rész-
ben beszéltünk a környezetvédelmi- és etikai okokról, hús-
vét közeledtével megvizsgáljuk az egészségügyi- és vallási
megfontolásokat.
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A húsvét elôtti nagyböjt elsô
napja hamvazó szerda, ami idén
február 18-ára esett. A negyven-
napos böjt során mi, kereszté-
nyek Jézus Krisztus föltámadásá-
nak ünnepére, a húsvétra készü-
lünk. Mivel a vasárnapokat az
egyház nem tekinti böjti napnak,
a VII. század óta szerdai nappal
kezdôdik a nagyböjt, s így ham-
vazószerdától húsvét vasárnapig
a böjti napok száma éppen negy-
venet tesz ki. Ferenc pápa ezt az
idôszakot a megújulás és a ke-
gyelem idejének nevezte, amikor
„Szükségünk van arra, hogy újra
meghalljuk a próféták kiáltását,
akik felemelik hangjukat és fel-
ráznak minket. Isten nem kér
tôlünk semmi olyat, amit elôtte
már meg ne adott volna nekünk
és nem közömbös velünk szem-
ben. Mindannyiunk életét szívén
viseli, név szerint ismer minket,
gondoskodik rólunk és keres
minket, akkor is, ha elhagyjuk
ôt. Mindannyiunk élete külön-kü-
lön érdekli ôt. Szeretete az,
amely megakadályozza, hogy
közömbös legyen az iránt, ami
történik velünk” – fogalmazott a
Szentatya.
A negyvennapos böjt a IV. szá-
zadra vált általánossá a keresz-
tény világban. A XI. századig oly-
annyira szigorú volt, hogy késô
délutánig semmit sem ettek,
húst, tejterméket és tojást pedig
a böjti napokon egyáltalán nem
fogyasztottak. Az egyház mára
enyhített a böjti szabályokon, de

hamvazószerdára és nagypén-
tekre szigorú böjtöt ír elô: a 18
és 60 év közötti híveknek csak
háromszor lehet étkezniük és

csak egyszer jóllakniuk. E két na-
pon és a nagyböjt többi péntekén
14 évesnél idôsebb tagjait arra
kéri az egyház, hogy ne fo-
gyasszanak húst.

Szabó Hédy

Negyvennapos böjt
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– A kórussal való munkához tökéle-
tes helyszín Pázmánd. Itt megtalál-
juk azt a nyugalmat, amit Buda-
pesten nem. A nyugodt környezet,
a kellemes közeg, a falusi hangu-
lat, a természet közelsége, a ma-
dárcsicsergés, az emberek közvet-
lensége és kedvessége inspirálóan

hat az elmélyült munkára – mond-
ta a hírvivônek a fôvárosban
mûködô együttes mûvészeti
vezetôje, Várkonyi Tamás.
A 2009 októberében alakult, és két
külföldi, Bécsben és Riminiben
megrendezett nemzetközi verse-
nyen díjat nyert Capella Silentium

tematikus mûsorokkal hívja fel ma-
gára a figyelmet a gazdag hazai ze-
nei életben. 

e.várkonyi péter

Pázmándról a nemzetközi színpadokra
Évek óta visszatér, s így tavasz táján Pázmándon tartja felkészülô
hétvégéjét a világ már jó néhány országában szerepelt Capella
Silentium énekegyüttes. A tizennégy tagú kórus a nagy 20. századi
költô, Rainer Maria Rilke verseire írott kórusmûveket mutatott be
az ünnepi hétvégén Budapesten, március 14-én.

Miserend: Március hó – 10 óra.
Április hó – 11 óra.

Nagyböjti, Húsvéti ünnepi miserend:

Nagyböjt péntekjein keresztutat járunk 17 órakor
a templomban.
Március 29. Virágvasárnap: Szentmise 10 órakor
(Passió-éneklés, barkaszentelés).
Április 02. Nagycsütörtök: Igeliturgia 17 órakor.
Április 03. Nagypéntek: Keresztút fent a Zsidókô-
hegyen, a Kálvárián 15 órakor, nagypénteki szertar-
tás 16:30 órakor a templomban.
Április 04. Nagyszombat: Szertartás tûzszentelés-
sel kezdôdik 18 órakor, szertartás után gyertyás kör-
menet.
Április 05. Húsvétvasárnap: A szentmise 11 óra-
kor, majd a plébánián a gyermekeknek tojáskeresés.
Április 06. Húsvéthétfô: Szentmise 10 órakor.

A nagyböjt hamvazószerdán kezdôdik és negyven
napig tart. Virágvasárnap a nagyböjt utolsó vasár-
napja. Ezen a napon ünnepeljük Jézus jeruzsálemi be-
vonulását. Szentelt barkával a templomban körmene-
tet tartunk. Virágvasárnapnak kettôs jelentôsége van:
egyrészt a gyôzelem és a megdicsôülés napja, más-
részt elôre vetíti Jézus szenvedésének és halálának fáj-
dalmát. A szentmise keretében elhangzik a passió, Jé-
zus szenvedéstörténete.
Nagycsütörtök: E nap délelôttjén a megyéspüspök
együtt misézik papjaival, akik megújítják szentelési
ígéretüket. Ezen a szentmisén a püspök olajat szentel,
melyet a szentségek kiszolgáltatásánál használnak.
Ezt a szentmisét olajszentelési, vagy krizmaszentelési
misének nevezzük. Nagycsütörtök este az utolsó va-
csora emlékmiséjén az Oltáriszentség és az egyházi
rend alapítására emlékezünk. Az esti szentmisén, ami-
kor a pap a Glóriát énekli, megszólalnak a csengôk, a

harangok és az or-
gona, azután elné-
mulnak nagy-
szombat estig. A
mély gyász jeléül
csak a kereplôk
szólnak. A haran-
gok „Rómába
mennek”. A nagy-
csütörtöki evangélium elmondja, hogyan mosta meg
Jézus a tanítványainak lábát. Ez a cselekedet örök
idôkre szóló példaadás, hogyan kell egymást alázatos
szívvel szolgálni. A szentmise után oltárfosztás van,
amikor minden dísz, váza, terítô lekerül az oltárról. 
Nagypéntek: Jézus elítélésének, megkínzásának, ha-
lálának és temetésének napja. Ezen a napon nincs
szentmise. Szertartás keretében elhangzik a passió
Szent János evangélista szerint. Ünnepélyes könyör-
gést végeznek a pápáért, a püspökökért, a papokért,
hívôkért és hitetlenekért. Az ünnepélyes imák után kö-
vetkezik a hódolat a kereszt elôtt. 
Nagyszombat reggelén a hívek a szent sírnál imád-
koznak.
Húsvét vigíliája: Nagyszombaton, a sötétség beáll-
ta után kezdôdik a liturgia. Elsô eseménye a tûzszen-
telés és a húsvéti gyertya megszentelése. A megszen-
telt tûzrôl gyújtott gyertyák sokasága Krisztus világos-
ságának elterjedését érzékelteti, azt, hogy a bûn és ha-
lál sötétjében Krisztus feltámadásának ereje kiterjed
az egész emberiségre. A húsvét örömének az ünnep
tartalmát fogalmazza meg, a fényt, amely a feltáma-
dást és a megváltást jelképezi. A Glória ünnepélyes
éneklése során megszólalnak a csengôk, a harangok
és az orgona. 
Minden hívô megújítja keresztségi fogadalmát. A mise
után kezdôdik a feltámadási körmenet. A hívôk ünnep-
lése kilép a templom falai közül és a világnak hirdeti 
a feltámadás örömét. Az ablakokban gyertyák égnek.

Minden kedves hívônek Áldott Húsvéti Ünnepe-
ket kívánunk!

Egyházi hírek
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Megkezdôdtek a tavaszi bajnokság mérkôzései

Foci: döcögôs indulás

2015. március elsején megkezdôdött a tavaszi foci baj-
nokság, amelyben kis csapatunk ifi része a 9. helyen,
míg a felnôttek a 15. helyrôl várták a folytatást. Az idô
kedvezett a játéknak, a füvet már nem fedte hó, a háló
is felkerült a kapukra, és az ifi illetve a felnôtt játéko-
sok alig várták, hogy a téli felkészülés után újra kipró-
bálják tudásukat és erejüket.
Elsô ellenfelünk a bodajki gárda volt, akiket hazai pá-
lyán fogadtunk, de a kezdés nem volt nagyon eredmé-
nyes, sajnos pont nélkül maradt mindkét csapatunk. Az
eredményjelzô a rendes játékidô végén 1:5  illetve 1:2
arányú vendégsikert mutatott.
Március nyolcadikán hasonló idôjárás mellett sajnos
hasonló eredmény született. 0:4-re illetve 1:3-ra kikap-
tunk, Kôszárhegy csapata mind a 6 pontot elvitte.
14-ikén végre, a borongós, szomorkás idôjárás ellené-
re mindkét csapatunk elhozta a maximális pontszámot,
és olybá tûnt, hogy ezer ágra süt a nap. Az ifik 1:0-ra,
a felnôttek 3:1-re gyôztek a Pettend ellen.
22-ikén csapataink ragyogó idôben, jó hangulatban ké-
szültek az újabb mérkôzésekre hazai pályán. Sajnos,
amikor a játékvezetô lefújta a meccseket, egyik csapa-
tunk sem örülhetett. Az ifik 2:4-re, a felnôtt csapatunk
1:3-ra kapott ki. A játék egészét nézve egyik gárda sem
érdemelte meg a vereséget, de jó pár külsô tényezô is
közre játszott.
Összességében a pázmándi futball számára nem indult
túl jól a 2015-ös szezon, de a két héttel ezelôtti
gyôzelem, és a múlt heti játék színvonala mindkét csa-
pat számára reményt jelent, hogy végül is sikerül majd
újra visszaszerezni a régi lendületet.

Mi is történt a kézilabda 
csarnokban???

2015. február 21-ikén kézilabda csapataink újult erôvel
vágtak neki a tavaszi szezonkezdetnek. Ifi csapatunk
az élmezônybôl, felnôtt csapatunk a középmezônybôl
készült a rajtra. A felkészülô meccseken mutatott játék
alapján a lányok önbizalomtól duzzadva várhatták az
elsô mérkôzésüket, s az eredmény is igazolta ôket, a
nézôk két, a számok alapján fölényes hazai sikert ho-
zó mérkôzést láthattak. Ezzel mindkét csapatunk meg-
tartotta pozícióját a tabellán.
28-án kézilabdásaink idegenben mutathatták meg tu-
dásukat egy igen elôkelô helyen lévô csapat ellen. Saj-
nos a bravúr egyik korosztályunknál sem jött össze,
28:25 illetve 30:26 arányban a vendéglátók gyôztek. 
Március 7-ikén ismét hazai pályán léptek színre csapa-
taink. A szurkolók kitettek magukért, az atmoszférára
sem lehetett panasz. Papírforma szerint ifi csapatunk-
ra kötelezô siker várt, míg a felnôttek igazi rangadó-
nak néztek elébe. Fiataljaink abszolválták is a sikert, a
felnôtteknek egy végtelenül kiélezett mérkôzésen, az
utolsó másodpercben kapott gól miatt búcsúzniuk kel-
lett az áhított pontoktól. 27:22 illetve 30:31 lett az
eredmény.

Március 21-én csapataink idegenben léptek pályára a
DAC csapata ellen. A tabella alapján ifi csapatunkra is-
mételten egy hozható mérkôzés várt, míg a felnôttek
egy ennél szorosabb, de azért megnyerhetô meccs elôtt
álltak. Az elvárásoknak megfelelôen ifi csapatunk henge-
relt és 20:36-ös gyôzelmet szerezett. Végül felnôtt csa-
patunk is gyôzedelmeskedett, ôk 19:24-re nyertek.

Meccs Ifi Felnôtt 
eredmény eredmény

Pázmánd-Gárdony – 33:10 43:17
Dunavarsány
Dunaújvárosi KKA II – 28:25 30:26
Pázmánd – Gárdony
Pázmánd-Gárdony – Tököl 27:22 30:31
Dunaújváros AC – Pázmánd 20:36 19:24

Meccs Ifi Felnôtt 
eredmény eredmény

Pázmánd – Bodajk 1:5 1:2
Pázmánd – Kôszárhegy 0:4 1:3
Pázmánd – Pettend 1:0 3:1
Pázmánd – Pátka 2:4 1:3
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Anyakönyvi hírek

Hiába a tavasz, az esküvôi szezonra még várni kell, az év elsô há-
rom hónapja lakodalom nélkül telt a faluban. Gyermekáldásban vi-
szont most sincs hiány, 2015. február 20-án született egy fiatalem-
ber, Rohály Tamás István, édesanyja Melis Krisztina, ôt követte
február 26-án egy kislány, Mészárics Lili Anna, akinek az édesany-
ja Reichenbach Mariann. Mindkét babának, szüleiknek és az egész
családjuknak kívánunk sok boldogságot, jó egészséget!

Elhunyt dr. Botka Sarolta 

Mély fájdalommal tudatta a megrendült család, hogy dr. Botka 
Sarolta, aki hosszú éveken át volt Pázmánd fogorvosa, életének 
62. évében, 2015. február 15-én tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Emlékét Pázmánd is kegyelettel megôrzi. 

A szabadtéri tüzek szempontjából
a tavasz a legveszélyesebb idô-
szak, hiszen a jó idôben egyre töb-
ben választanak szabadtéri progra-
mokat vagy kezdik meg a kerti
munkálatokat. A veszélyt egy-
részrôl a száraz aljnövényzet és
avar jelenti, amelyben könnyen és
gyorsan terjed a tûz. Kockázatot je-
lenthet a gondatlanság is, a szabad-
ban keletkezett tüzek 99 százalé-
kát emberek okozzák. Fejér megyé-
ben idén eddig 59 szabadtéri tûz-
esethez riasztották a tûzoltókat.
Jellemzôen a szárazabb, tavaszias
idô beköszöntével emelkednek
meg a vegetációtüzek a megyében.
A károk akkor elôzhetôk meg a leg-
könnyebben, ha tisztában vagyunk
a biztonságos szabadtéri tûzgyúj-
tás és a tûzmegelôzés alapvetô 
szabályaival:
� Általában tilos szabadtéren éget-
ni, kivéve ott, ahol azt jogszabály-
lyal, külön meghatározott esetek-
ben és feltételekkel megengedik;
� Belterületen csak abban az eset-
ben lehet növényi hulladékot éget-

ni, ha azt önkormányzati rendelet
megengedi;
� Elôzetesen engedélyeztetni kell a
tûzvédelmi hatósággal a külterüle-
ten lévô, lábon álló növényzet, tar-
ló, illetve a növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett hulla-
dék szabadtéri égetését;
� Továbbra is megengedett a ker-
ti grillezés és a tûzön történô
sütés-fôzés a tûz állandó felügye-
lete mellett;
� Tûzgyújtási tilalom esetén az
érintett területen akkor sem meg-
engedett a tûzgyújtás, ha azt
egyébként más jogszabály nem
tiltja;
� A szabadtéri tûzgyújtás feltétele-
it az Országos Tûzvédelmi Szabály-
zat tartalmazza.
Jogszabálytól eltérô vagy hatósági
engedély hiányában végzett tûz-

gyújtási tevékenység tûzvédelmi
bírságot von maga után!
A szabadban meggyújtott tüzet so-
ha ne hagyjuk felügyelet nélkül és
minden esetben gondoskodjunk
megfelelô mennyiségû oltóanyag-
ról. Mindig legyen nálunk a tûz ol-
tására alkalmas kézi szerszám, és
csak akkora tüzet gyújtsunk,
amekkorát folyamatosan felügyele-
tünk alatt tudunk tartani. Tájéko-
zódjunk a várható idôjárásról is,
mert a szél kedvez a tûz gyors 
továbbterjedésének.

A szabadtéri tûzgyújtás szabályai

Felhívás!

Értesítjük a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy az Országos
Tûzgyújtási törvény alapján
Pázmándon, a helyi rendelet
értelmében, belterületen és
zártkertben a tûzgyújtás
szerdai és szombati napo-
kon 6 órától 12 óráig enge-
délyezett.
A külterületeken a tûzgyúj-
táshoz engedélyt kell kérni
a Katasztrófavédelemtôl a
22/512-150 vagy 22/512-
240 telefonszámon.
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