
Dupláztunk

Lapunk idei utolsó, dupla számát
tartja kezében a kedves olvasó.
Más „nagy” újságoknál is szokás,
hogy az év végén összevont lap-
számot készítenek, mi is azért
döntöttünk emellett, mert decem-
ber végén, a két ünnep között,
amikor az év során kialakult üte-
mezés szerint megjelent volna a
Pázmándi Hírvivô decemberi szá-
ma, a nyomdák már nemigen
dolgoznak. Ráadásul idén alig is
van munkanap Karácsony és
Szilveszter között, ami persze
nem panasz, jólesik majd a pihe-
nés mindenkinek.
Ezzel a számmal kívánunk tehát
minden kedves pázmándi olva-
sónknak nagyon boldog, békés,
szeretetteljes karácsonyi ünnepe-
ket, sikerekben, egészségben,
szép percekben gazdag újesz-
tendôt. S ha már a közelgô,
2015-ös évrôl beszélünk, fogad-
ják szeretettel a lap közepén a
pázmándi falinaptárat, amely-
nek minden egyes képe a mi kis
településünk életének egy-egy pil-
lanata, s ha megtisztelnek ben-
nünket azzal, hogy kikerül a fal-
ra vagy a hûtôszekrény oldalára,
akkor a közösségünk összetarto-
zásának egyik jelképe is lehet.

Ádvent
Pázmándon 

6. oldal

Fotószakkör
gyerekeknek

12. oldal

Tûzoltóink
dicsérete

20 – 22. oldal
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Ádvent, pontosabban „Adventus Domini”, az Úr eljövetelét jelenti. Ádvent 
a Szent András ünnepéhez (nov. 30.) legközelebb esô vasárnappal kezdôdik.
Liturgikus színe a viola, a bûnbánat színe, kivéve Ádvent 3. vasárnapján, ami-
kor szabad rózsaszínt használni. Ezek a színek jelennek meg azokon az ád-
venti koszorúkon is, amelyek a hagyományok szerint készülnek. Az ádventi
koszorú története XIX. századi, egy Johann Heinrich Wichern nevezetû német
protestáns lelkésztôl származik, aki ádvent idején minden istentiszteleten
újabb és újabb gyertyát tûzött a csillárkoszorúba. A szokás hamar elterjedt,
de a gyertyák száma hamarosan négyre redukálódott.
A várakozás másik, egyre változatosabb formában megjelenô kelléke az ádven-
ti naptár. Ajtócskái mögött kis csokoládé-meglepetések várnak az izgatott gye-
rekekre, más ádventi naptárak fából készült kis dobozokból állnak, vagy zsebek-
be, zoknicskákba, s ki tudja még mi mindenbe nem rejtett ajándékcsomagok-
ból. De mindig 24 ajtócska, 24 zacskó vagy csomagocska van a naptárban, hogy
december minden napjára jusson egy ajándék Szentestéig. Ezt a kedves szokást
egy édesanya találta ki, akit kisfia minden este azzal nyaggatott: „hányat kell
még aludnunk, hogy megjöjjön a Jézuska?” Egy nap fogott egy kartont, huszon-
négy mezôre osztotta, mindegyikre rátûzött egy-egy bonbont, s kisfia minden-
nap lecsippenthetett egyet. A kisfiú felnôtt korában úgy gondolta, hogy más
gyerekeknek is örömet szerezhetne, és elkezdett adventi naptárakat készíteni és
árusítani. Nemsokára gyárak sora foglalkozott ádventi csokinaptárak készítésé-
vel. S hogy ez nem is annyira régen történt, az abból is látszik, hogy Gerhard
Lang, az ádventi naptárak atyja 1974-ben hunyt el Münchenben.

Az ünnepvárás kellékei

Pázmándi
h í r v i v ô
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Sajnos manapság az eredeti erkölcsi
normák, a szeretet, az alázat, az ön-
zetlen segítség, az összetartás na-
gyon ritka, pedig ezek tesznek min-
ket valódi emberré. Segítsünk egy-
másnak, érezzük magunkénak a má-
sik problémáját, ne csak beszéljünk
a szeretetrôl, az egységrôl, hanem
teljes mértékben vállaljuk fel és éljük! 
Szívbôl köszönöm Önöknek, hogy
Pázmándon mindezek élô fogalmak.
Megbizonyosodhattunk errôl most,
amikor el kellett fogadnunk, hogy az
eddigi gyakorlat, a karácsonyi aján-
dékutalvány adományozása a meg-
változott jogi feltételek miatt nem
kivitelezhetô, hiába lenne meg rá az
anyagi fedezet. Ám a nemes célról,
az ajándékozásról semmiképp nem
akartunk lemondani, így közösen fá-
radoztunk azon, hogy valahogyan
megmaradjon, s karácsonykor ad-

hassunk valamit azoknak, akik kö-
zösségünk erôs bástyái. Megkeresé-
sünkre annyian csatlakoztak kezde-
ményezésünkhöz, hogy az eredeti-
leg tervezett 1 tonna alma helyett 10
tonna almát tudtunk vásárolni a tá-
mogatók jóvoltából, s így jó tíz kiló
gyümölcs kerülhetett minden
pázmándi család ünnepi asztalára.
Ezzel egy ôsi magyar hagyományunk
is felelevenedhet, családfôink a
Szentestén az összetartó családért
és egyben az egységes közösségért
szelhetik fel a hazai földünkön ter-
mett gyümölcsöt. Összefogással si-
került hát egy negatív körülményt
pozitívvá változtatni, s mégis adhat-
tunk. Sokak helyett mindenkinek. Aki
adta, lelkiekben vált jobbá, aki pedig
kapta, köszönetével okozott örömet.
Közösségünk pedig még ennél is
többet nyert, hiszen azzal, hogy az

almát a támogatásokból vásároltuk,
az év utolsó napjaiban is juthatott
önkormányzatunktól azonnali félmil-
lió forint hozzájárulás tûzoltó szertá-
runk fûtéskorszerûsítési munkálatai-
ra, hogy ezzel is támogassuk a janu-
ártól lakosaink érdekében az eddigi-
eknél is több felelôsséget vállaló
szervezetet.
Fiataljaink is érezhetik a gondosko-
dást, ismételten valamennyi pályázót
felkarolta településünk, hogy a Bursa
Hungarica ösztöndíjrendszer kereté-
ben tanulhassanak, okosodhassanak. 
Az elmúlt két évben lehetôségük volt
lakosainknak a település rendezési
tervéhez módosítási javaslataikat a
képviselôtestület elé tárni. Ezeket
összegezve, az Önök kéréseit is be-
építve módosítással fogjuk elfogadni
a tervet, hogy a lehetô leghamarabb
megvalósulhassanak elképzeléseik.
Kérem tisztelettel, hogy amennyiben
bárkinek van még erre vonatkozóan
észrevétele, azt a februári testületi
ülésig tegye meg! Konkrét segítsé-
gükre is szükségünk van! Önkor-
mányzatunk szeretne gazdasági öve-
zetet kialakítani az autópálya közelé-
ben, az út mellett, ahol az ingatlantu-
lajdonosok szívesen értékesítenék a
földjeiket erre a célra. Jelenleg a leg-
megfelelôbbnek a vasút mellett terü-
letek tûnnek, hiszen Pázmánd köz-
igazgatási területe az autópályán túl,
egészen a kápolnásnyéki vasútállo-
másig nyúlik el. Várjuk javaslataikat!
Jelenleg a gazdasági övezet hiánya a
munkahely teremtési, gazdaságfej-
lesztési terveink legfôbb akadálya.
Több céggel, befektetôvel is tárgyalt
az elmúlt években Sárkány Zoltán al-

Polgármesteri köszöntô
Közeledik Szent Karácsony több mint 2000 éves hagyományának ün-
nepe. Dédszüleink életbölcseletei, nagyszüleink meséi és szüleink
történetei nyomán Krisztus születését mindannyian keresztény kul-
túránk alapkövének tartjuk. Mégis, vajon a mi hitünk elég erôs-e? Va-
jon mi a mi korunkban elindulnánk-e egy csillagot követve megkeres-
ni a kis Jézust? Vagy kételkednénk, és távolról, fenntartásokkal
szemlélnénk az eseményeket? Valószínûleg ez utóbbit választanánk
sokan, pedig a hitünk a jövônk hordozója. Így vagyunk a változások-
kal is. Pedig el kellene fogadnunk, hogy mindig van út, de sokszor
nem a tervezett irányba vezet. Tudunk-e bölcsen alkalmazkodni az
élet hullámzásaihoz és minden lehetôségért hálásnak lenni?
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polgármester, számos munkahely
valósulhatott volna meg, ha lett vol-
na rá megfelelô helyszín.
Így, az év végefelé, szeretném tolmá-
csolni az önkormányzat nevében há-
lánkat és köszönetünket valamennyi
lakosunknak, a közös munkáért, tá-
mogatásért. Utcabizalmijainknak pe-
dig külön, szívbôl köszönjük a renge-
teg munkát, hiszen ôk egész évben ál-
dozatos munkájukkal bizonyították,
hogy a közösségért, értünk élnek!
Közeleg a Karácsony, a csend, a nyu-
galom és a béke, elhallgatnak a fegy-
verek, a világon mindenhol elcsen-
desednek a nyüzsgô utcák, és az
emberek is megpróbálnak legalább
egy pár napra mások lenni. Jobbak,
mint az év többi napján. Engedjék

meg, hogy én is áldott, békés kará-
csonyi ünnepeket kívánjak Pázmánd
valamennyi lakosának, kicsiknek és
nagyoknak egyaránt, Wass Albert
szavaival: 
,,Nyissátok meg szíveteknek minden
ablakát és eresszétek be oda a nap-
fényt, hadd pusztítson ki belôletek
minden sötétséget ezen áldott Kará-
csonyi idôszakban. A civódás, pár-
toskodás nemzetébôl változzatok át
a szeretet nemzetévé, s lássátok
meg: attól a pillanattól kezdve vele-
tek lesz az Isten. Megmaradásunk-
nak, megmaradásotoknak, a sors
jobbra fordulásának ez az egyetlen
lehetôsége.”

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika 

Valami készül
Elkezdôdött a parkosítás a Fe-
hér keresztnél, ahonnan a be-
ton virágtartó ládák átkerültek
a szépen rendbetett temetôbe.
Domak Erzsébetnek, a páz-
mándi Cserjés kert tulajdono-
sának önkéntes szakmai tá-
mogatása mellett formálódik a
település közepére álmodott
új pihenôkert, amely a tervek
szerint az idôsebb lakosaink-
nak készül, s amirôl egyelôre
nem árultak el részleteket,
mert mint megtudtuk, megle-
petésnek szánják…

Pázmánd Község Önkormányzata
képviselôtestületének 174/2014.
(X.24.) sz. határozata értelmében
Pázmánd község Önkormányzat
képviselôtestülete a Polgármester il-
letményének megállapításáról szóló
elôterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta: Dr Virányiné
dr. Reichenbach Mónika polgármester
részére 2014. október 12. napjától
havi 471.900,- Ft illetményt állapít
meg.

Pázmánd Község Önkormányzata
képviselôtestületének 178/2014.
(X.24.) sz. határozata értelmében 
a képviselôtestület, a polgármester 
javaslatára, Zámbóné Vajda Adrienn
Gizella képviselôt alpolgármesterré
választotta meg.

Pázmánd Község Önkormányzat
képviselôtestülete a 179/2014.
(X.24.) sz. határozata értelmében
Pázmánd község Önkormányzat
képviselôtestülete az alpolgármester
megválasztása tárgyú elôterjesztést
megtárgyalta, és titkos szavazással,
Pázmánd község Önkormányzat tár-
sadalmi megbízatású alpolgármeste-
rének Sárkány Zoltánt választotta meg.

Pázmánd Község Önkormányzata

képviselôtestületének 182/2014.
(X.24.) sz. határozata értelmében a
képviselôtestület az alpolgármester
költségtérítése tárgyú elôterjesztést
megtárgyalta, és az alábbi határoza-
tot hozta: Zámbóné Vajda Adrienn 
Gizella társadalmi megbízatású alpol-
gármester részére 2014. október 12.
napjától 23.565,- Ft összegû költség-
térítést állapít meg.

Pázmánd Község Önkormányzata
képviselôtestületének 183/2014.
(X.24.) sz. határozata értelmében a
képviselôtestület az alpolgármester
tiszteletdíja tárgyú elôterjesztést
megtárgyalta, és az alábbi határoza-
tot hozta: A képviselôtestület Sárkány
Zoltán külsôs alpolgármester részére
2014. október 12. napjától 157.100,-
Ft/hó összegû tiszteletdíjat állapít
meg. Sárkány Zoltán a képviselô-
testület jelen ülésén a tiszteletdíjáról
szóban lemondott, melyrôl írásos 
nyilatkozat készül.

Pázmánd Község Önkormányzata
képviselôtestületének 184/2014.
(X.24.) sz. határozata értelmében az
önkormányzat képviselôtestülete az
alpolgármester költségtérítése tárgyú
elôterjesztést megtárgyalta, és az
alábbi határozatot hozta: Sárkány Zol-

tán társadalmi megbízatású alpolgár-
mester részére 2014. október 12.
napjától 23.565,- Ft összegû költség-
térítést állapít meg.

Pázmánd Község Önkormányzata
képviselôtestületének 185/2014.
(X.24.) sz. határozata értelmében az
önkormányzat képviselôtestülete úgy
döntött, hogy a képviselôk részére
tiszteletdíjat nem állapít meg.

Pázmánd Község Önkormányzata
képviselôtestületének 187/2014.
(X.24) sz. határozata értelmében
Pázmánd Községi Önkormányzat
képviselôtestülete a Gazdasági Bizott-
ság elnökének Tóth László települési
képviselôt, tagjainak Horváth István
és Radványi Gábor települési
képviselôt, és Vértes János és Sárkány
Zoltán külsôs tagot választotta.

Pázmánd Község Önkormányzat
képviselôtestülete 189/2014.
(X.24.) számú határozata kimondja,
hogy Pázmánd Községi Önkormány-
zat képviselôtestülete a Humán Bi-
zottság elnökének Radványi Gábor te-
lepülési képviselôt, tagjainak Tóth
László és Lôrincz László települési
képviselôt, és Halász Krisztina és
Hollósi Attila külsôs tagot választotta.

Szemelvények Pázmánd Község Önkormányzat képviselôtestületének 2014. októ-
ber 24-ikei ünnepélyes, alakuló, nyilvános testületi ülésének jegyzôkönyvébôl



4 Önkormányzati hírek

Az érdeklôdés eziránt a fontos
közérdekû téma iránt mérsékelt
volt ugyan, de annál célirányo-
sabb, tartalmasabb és kifejezet-
ten építô, támogató jellegû. Ké-
szült egy – nyilvánosan is közzé-
tételre kerülô – szakmai elemzés
arról, hogy néz ki a közéleti átlát-
hatóság ma Pázmándon. Az ered-
mény egyelôre nem tér el a hazai
átlagtól, amely – nem éppen
szakmai kifejezéssel – siralmas-
nak tekinthetô. A törvény által
elôírt kötelezô közzétételi elôírá-
soknak való megfelelésbôl a
program kezdetekor (egy éve ké-
szült az elsô adatgyûjtés, amikor
a pályázati program beadásra ke-
rült) Pázmánd Önkormányzata az
ötös osztályozási rendszerben 2-
es, elégséges osztályzatot (pon-
tosan 1,8) kapott. Az elmúlt év
során azonban az Önkormányzat
intenzív rendrakásba, iratrende-
zésbe, s egyéb elôkészítô mun-
kálatokba, majd – már a program
jegyében – módszeres adatfelvi-
telbe kezdett, s az elôírásoknak
való megfelelés jelentôsen növe-
kedett, jelenleg úgy közepes
szinten lehet.
A közvetlen cél a 100 %-os meg-
felelés a közérdekû adatok köz-
zétételére vonatkozó törvényi
elôírásnak, ami – a témát érintô

szakmai kutatások szerint – ed-
dig szinte egyetlen közintéz-
mény esetében sem mondható
el. De Pázmánd még itt sem állna
meg! Számos olyan közérdekû té-
ma, adatkör van, amelynek nyil-
vánosságát jogszabály ugyan
nem írja elô, de a teljes átlátható-
ság, a közhasznú tájékoztatás ré-
sze lehet. Ilyenek például a kö-
zérdekû bejelentések, javaslatok,
tervek, pályázatok (amelyeket az
önkormányzat nyújt be), együtt-
mûködési megállapodások, a fa-
lut érintô sajtófigyelés, a képvise-
lôk és köztisztviselôk, közalkal-
mazottak vagyonnyilatkozatai,
javadalmazása, juttatásai. Mind-

ezen átláthatósági többletvállalá-
sokról a képviselôtestületnek kell
döntetnie, személyes adatok ese-
tében az érintettek hozzájárulása
is szükséges.
A közélet átláthatósága és a
pletyka egymás ellenségei. Ha
minden fontos témában minden
információ könnyen hozzáférhe-
tô, akkor nem lehet a ténybeli
kérdéseket vitatni, legfeljebb el-
térôen értékelni. Ez teljesen rend-
ben is van, mert több nézô-
pontból is lehet vizsgálni dolgo-
kat. A közérdekû adatokhoz való
teljes körû hozzáférés azonban
fontos, sôt elengedhetetlen lépés

ahhoz, hogy értelmes párbeszéd
alakulhasson ki mindazok kö-
zött, akik a község javát akarják. 
Végezetül, egy – a témánkkal kap-
csolatos – közérdekû információ:
Pázmánd egy fillért sem fizet a sza-
kértôknek a pályázaton elnyert
program keretében elvégzett mun-
káért, a Mesefalu Öko Közösség
Egyesület sem részesül semmilyen
juttatásban, minden segítséget,
amit az eDemokrácia Egyesület he-
lyi civil partnereként a munkában
nyújt, azt a projekt sikere érdeké-
ben, támogatásként teszi.

Gáspár Mátyás
közigazgatás-szervezési tanácsadó

Pázmánd lehet az elsô Üvegfalu

Megteremthetô a teljesen átlátható közélet?
Pázmánd erre a kérdésre keresi a választ azzal a feltételezés-
sel, hogy az csak igenlô lehet. A kérdés és a mögötte meghú-
zódó probléma messze túlmutat a falu határain. Minden tele-
pülést, az egész országot foglalkoztatja mostanában. A de-
mokratikus közélet és -közigazgatás, a társadalmi kontroll, a
tisztességes gazdaság és a közpénzekkel való korrupciómen-
tes gazdálkodás e nélkül elképzelhetetlen. Mondhatjuk, hogy
alapfeltétele mindennek a nyilvánosság, a közérdekû informá-
ciók megismerhetôsége, szabad áramlása. A Norvég Civil Tá-
mogatási Alap segítségével megvalósuló projekt keretében
Pázmánd Önkormányzata, összefogva az eDemokrácia Egye-
sülettel, olyan helyi átláthatósági rendszert alakít ki, amely az
átláthatóság maximumát célozza meg helyi szinten. A munká-
ban helyi civil partnerként a Mesefalu Öko Közösség Egyesü-
let is támogatja az önkormányzatot. Ezt a programot –
„Pázmánd az üvegfalu” – ismerhették meg a témában rende-
zett szakmai fórum résztvevôi november 26.-án.
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AZ ÖN KÉMÉNYSEPRÔJE
2015. január 6-tól

Az Ön településén bekopogtat

Kérjük, tegye lehetôvé a lakásba való bejutást, illetve biztosítsa a
kémények valamint szerelvényeik (pl. koromzsák, bekötések)

megközelíthetôségét, padlásra való feljutást!

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, KERTALJA U. 11.
Tel.: 0622-550-100; fax: 0622-550-162

Email: kemenyzrt@kemenyzrt.hu
Honlap: www.kemenyzrt.hu

FIGYELEM!
EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK, HOGY A MÁSODIK IDÔPONTBA (2. sz. ÉRTESÍTÉS) MEGJELÖLT

KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGHIUSULÁSA ESETÉN, ANNAK NAPJÁTÓL SZÁMÍTVA 30 NAPON BELÜL IGÉNYBE
KELL VENNIE A KÖZSZOLGÁLTATÁST, ELLENKEZÔ ESETBEN ÉRTESÍTENÜNK KELL A TÛZVÉDELMI

HATÓSÁGOT. (63/2012 BM RENDELET)
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Az elsô gyertyát a falu ádventi
koszorúján Orisek Ferenc, tele-
pülésünk díszpolgára gyújtotta
meg, az est házigazdája a
Pázmánd Községért Közalapít-
vány volt, a színvonalas prog-
ramról pedig az iskolások és a
Röpike Néptánc Csoport gondos-
kodott. Közösségi tevékenység-
bôl sem volt hiány, Darabos Ani-
kó virágkötô segítségével gyö-
nyörû ádventi koszorúkat készít-
hetett az, aki erre kedvet érzett,
miközben a kicsik a könyvtárban
mesékkel és legózással múlatták
az idôt.

Egy héttel késôbb maga Szent
Miklós látogatta meg a gyereke-
ket és hozott nekik ajándékot,
amit az óvodások mûsorral kö-
szöntek meg, az Óvodai Szülôi
Munkaközösség tagjai, Selmeczi

Ernô, Csurgó Zsolt és Csurgó
Norbert vadászok családjai vala-
mint az Ifjúsági Klub fiataljai pe-
dig a vendéglátásról gondoskod-
tak. A második ádventi gyertyát
Dr. Kerkuska László, Pázmánd
díszpolgára gyújtotta meg.
A harmadik vasárnap házigazdai
tisztségét az Iskolai Szülôi Mun-
kaközösség tagjai és az Egyház-
község aktivistái látták el, a mû-
sort az iskolások adták, a kreatív
foglalkozáson pedig Farsang Ju-
dit virágkötô segítette ötleteivel
az érdeklôdôket. Volt Luca napi
játszóház és a könyvtári mese-

Ádvent Pázmándon
Lapunk megjelenéséig az ádventi idôszak java részén már túl
vagyunk, a négy ádventi vasárnapból háromnak a programjai
már lezajlottak.
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kuckóban mesefilm vetítés is, a jó
hangulatról pedig a Népdalkör és
Citerazenekar gondoskodott.
Ezen az estén a harmadik gyer-
tyát Zámbóné Vajda Adrienn és
egy iskolás kislány gyújtotta meg.
A község két karácsonyfája
hétrôl hétre szépül, egyre több
dísz jelzi az ünnep közeledtét.
December 14-én kora délután ád-
venti vásár is volt a Pázmándi
Spájz Egyesület szervezésében,
rengeteg finomsággal, szép kéz-
mûves termékekkel, vidám gye-
rekprogrammal vártak kicsiket és
nagyokat.
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Hagyományainkhoz hûen, most
is nyitott csoportajtókkal vártuk
a szülôket, nagyszülôket a csalá-
di délutánunkon. Nagy érdek-
lôdés közepette, nagyon jó han-
gulatban adventi asztali- és ajtó-
díszeket, karácsonyfadíszeket
készíthettek a gyerekek a szüle-
ikkel. Eközben az óvodát kará-
csonyi illat árasztotta el, hiszen
aki a pillangó csoportba betért,
az mézeskalácsot készíthetett,
melyet a sütés után csomagolva
haza is vihetett. A kellemes dél-
utánt a szülôk süteményvására is
színesítette.
Hétvégi programot is szervez-
tünk a gyerekeknek. Az UNIQA

Lovas Világkupára sikerült 
pályázat útján jegyet kapnunk.
45 óvodás és kisiskolás gyermek-
nek szereztünk felejthetetlen
perceket. Az egésznapos gyer-
mekprogramon nagyon jól érez-
tük magunkat. 
Az idén is izgatottan várták kis
óvodásaink a Mikulást. A nagy-
szakállú elôször a legkisebbek-
hez kopogtatott be, ahol meg-
szeppent kis arcocskákkal talál-
kozott. Majd útja a közép-
sôsökhöz vezetett, akik már na-
gyon várták, dallal és verssel kö-

Karácsony elôtti események az óvodában
A november-december igazán eseménydús, tartal-
mas idôszak óvodánk életében. A különbözô rendez-
vények egymást érték és érik. Az ôszi Teázós Kultúr
Estek keretében Thurzó Nazira gyermek szak-
pszichológus volt a vendégünk, majd óvodapedagó-
gusunk, P. Horváth Ágnes a könyvtárban tartott 
interaktív elôadást a szép számú érdeklôdô
szülônek a léleképítés, meseterápia, relaxáció téma-
körében. A gyerekek „dolgos” mindennapjait elôször
B. Réka mese elôadásával színesítettük. Öröm volt
nézni a mosolygós arcukat, nagyon tetszett nekik a
favágó lányáról szóló mese. Márton napját azután
egy újabb mesés eseménnyel tettük emlékezetessé,
Csoma Gergely, a magyar kultúra lovagja idézte fel 
a gyerekeknek Szent Márton történetét.
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szönték meg, hogy meglátogatta
ôket. A nagycsoportosokat is
megajándékozta Télapó. Ôk már
nagyon türelmesen hallgatták a

szavait, válaszoltak kérdéseire,
örömmel táncoltak vele. Mivel a
mi óvodánkba csak jó gyerekek
járnak, senki sem sírt, mindenki

nagyon bátor volt, ezért hát meg-
ígérte a Mikulás, hogy jövôre is
eljön hozzánk!
A tanév már eddig is sok-sok él-
ményt tartogatott a gyerekeknek,
és még nincs vége! Az ádventi
gyertyagyújtáson való szereplés
után középsô- és nagycsoporto-
saink Nagykarácsonyban is meg-
látogatják a Mikulást, majd zenés
mûsorral várjuk a karácsonyt és
nagy örömmel, izgatottan készü-
lünk a fenyôünnepre.
Óvodánk apraja és nagyja nevé-
ben a Hírvivô hasábjain keresztül
is szeretnénk megköszönni a
2014-es évben az óvodának, az
óvodásoknak nyújtott támogatá-
sokat, segítô kezeket (nagyon so-
kan voltak), s egyúttal Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Békés
Boldog Új Évet kívánunk! 

Az óvoda nevelôtestülete 
nevében Domak Tiborné 

óvodavezetô
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A testvérpár mindkét tagja mér-
nöki hivatást választott, s mint
vallják, a ki nem aknázott „feles-
leges kreativitásukat” élik ki a
gyöngyökkel való alkotás örömé-
ben. 2009 óta közösen vezetik
interneten gyöngyösblogjukat a
dzsue.blogspot.com címen, ahol
az olvasókkal is megosztják
munkáikat, tapasztalataikat. Az
általuk készített ékszereket elsô
ízben 2009. júniusában mutatták
be nagyobb közösségnek, a hely-
béli kézmûves kiállítás keretében
a Kisfaludi Közösségi Házban. 
A kiállítás sikerén felbuzdulva
2009. ôszén alapították meg 
a Kisfaludi Gyöngyfûzô Kört, ahol
a szakköri tagokkal azóta is me-
gosztják tudásuk legjavát. Szíve-
sen indulnak különbözô pályáza-
tokon is, s hogy nem eredmény-
telenül, arra példa, hogy egy pá-
lyázatnak köszönhetôen London-
ban is kiállították egy munkáju-
kat, egy spanyol pályázat kereté-
ben pedig a kalocsai virágmotí-
vumokat gyöngyökbôl kivarrva
mutathatták be a nemzetközi kö-
zönségnek.
A Hét Forrás Mûvelôdési Házban
kiállított tárlókban ünnepélyes
hangulatú, báli-, esküvôi éksze-
rek láthatók, fôleg hangulatok és

színek szerint csoportosítva.
Ezen a kiállításon nem csak saját
tervezésû verseny darabjaikat
mutatják be, ezért az alkotók ne-
ve mellett mindig fel vannak tün-
tetve a tárlókon a különbözô
minták nevei és a tervezôik is. A
kiállított ékszerek több év termé-
sei, és sok különbözô techniká-
ból állnak.
Domak Erzsébetnek nemrég je-
lent meg A gyöngyfûzés az ala-
poktól címû könyve, amely nem
csupán a gyöngyfûzés történetét
áttekintô kiadvány, hanem sok
gyakorlati tudást is tartalmazó
szép kiállítású kézikönyv, segít-
ségével a modern gyöngyfûzés
technikái is elsajátíthatók.

Ünnepi csillogás
A fenti címet viseli az a Hét Forrás Mûvelõdési Házban látható
ékszerkiállítás, amivel az alkotók, Domak Zsuzsanna és
Domak Erzsébet az adventi hangulatot szeretnék még ünnepé-
lyesebbé tenni.
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Zsúfolásig megtelt a kormányhi-
vatal díszterme mosolygós, oly-
kor megszeppent díjazottakkal,
legalábbis, ami a gyerekeket illeti.
Nem „csak” a megye legeredmé-
nyesebb diáksportolóit, hanem a

„jó tanuló, jó sportoló” díjakat, és
a Fejér Megye Diáksportjáért ki-
tüntetéseket is kiosztották. A vá-
rosi és megyei vezetôk mellett a
Magyar Diáksport Szövetség el-
nöke, Balogh Gábor, olimpiai
ezüstérmes, kétszeres világbaj-
nok öttusázó, és Perjés András is-
kolaigazgató, a Fejér Megyei Di-
áksport Egyesület elnöke is ki-
emelte köszöntôbeszédében a
sport és egészséges életmód fon-
tosságát, amelyben rendkívüli
szerepet kell, hogy betöltsön az
iskolai kereteken belül zajló moz-
gásra nevelés, ami a testnevelôk

elsôdleges feladata. 
„A lehetetlen nem létezik” – idézte
Perjés András a legendás bokszo-
ló, Muhammad Ali (eredeti nevén:
Cassius Clay – a szerk.) egykori
szavait. Ezt bizonyította a páz-
mándi Sárvári Krisztina is, aki a
Pázmánd Sajtó megkérdezésére el-
sôsorban szüleinek és felké-
szítôjének, Horváth Zalán test-
nevelô-edzônek, valamint csapat-
társainak mondott köszönetet. A
Kempelen Farkas Tagiskola tanuló-
jának a kitüntetô címet dr. Molnár
Krisztián, a Fejér Megyei Közgyû-
lés elnöke adta át. Krisztit emellett

különdíjban részesítette Pázmánd
Község Önkormányzata nevében
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mó-
nika polgármester is, aki szintén
részt vett az eseményen, hogy
személyesen is gratulálhasson a
13 éves kézilabdázó kislánynak. A
rendezvényre községünk pázmán-
di kaláccsal kedveskedett az
ünneplôknek, amelynek most is
nagy sikere volt. 

Szerzô, fotók: Pázmánd Sajtó

Pázmándi tanuló a megye legjobbjai
között
December 9-én Székesfehér-
váron – a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal dísztermében –
adták át többek között a kör-
zetek legeredményesebb di-
áksportolóinak járó díjakat,
köztük a 13 éves, pázmándi
Sárvári Krisztinának is.
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A szakkört Klotz Miklós fotómûvész
vezeti majd, aki hat éve Pázmándon
él családjával, Fanni nevû kislánya
néhány hónapja már ide született,
az idôközben szépen rendbe hozott,
búbos kemencés parasztházba.
Klotz Miklós szerint, ha tizenévesen
valami komolyan megérinti az em-
bert, az egy életre meghatározó le-
het, ô maga is egy ilyen gyerekkori
élmény hatására lett hivatásos fo-
tós. Ma már az élete három állandó
színtéren zajlik, Budapesten van fo-

tóstúdiója, Torockón telnek a nya-
rai, ahol ottani vállalkozását, a Mor-
zsák Galériát vezeti, Pázmánd pedig
az állandó lakhelye, és itt szeretne
tenni valamit a falujáért, az itt
élôkért.

A felsô tagozatos, esetleg középis-
kolás korú gyerekeknek szánt
szakkör anyagát a fotózás alapjai-
nak megismertetésétôl tervezi,
mint mondja, az analóg fotózás, a
képek szerkesztése, tervezése, az

elôhívás, a különbözô régi látvá-
nyos technikák, mint például a 
cianotípia megismerése a legjobb út
ahhoz, hogy kiderüljön, kinek van
igazán affinitása, érzéke ehhez a
mesterséghez, ki válhat a fotózás

iránt elkötelezetté egy életen át.
Miklós jó néhány tanfolyamot veze-
tett és vezet ma is folyamatosan,
óriási oktatási tapasztalattal rendel-
kezik, így igazán szerencsés lehet
az, aki a keze alatt ismerkedhet ez-
zel a mûvészeti ággal. A pázmándi
szakkört hetente 2-3 órában terve-
zi, úgy számol, talán 10-12 gyer-

mek érdeklôdik majd komolyan, de
mint mondja, ha netán húszan jön-
nének, azt is megoldja majd. Jelent-
kezni az iskolában lehet a szakkör-
re, ami ingyenes lesz a gyermekek
számára, a felhasznált anyagok
költségét az önkormányzat állja, a
szakkörvezetést Klotz Miklós ön-
kéntes munka keretében végzi
majd, ô is azon pázmándiak közé
tartozik, aki úgy gondolja, ha tarto-
zik valahova, az kötelezi…

Fotós szakkör a pázmándi gyerekeknek
Az új iskolai félév kezdetével fotós szakkör indul a Hét Forrás
Mûvelôdési Ház erre a célra kialakított fotólaborjában.

Cianotípia, azaz kék kép

Klotz Miklós: Munkában

Kócsag

Morzsák Galéria – Torockó



Értékeink 13

Miserend: December hó – 11 óra
Január hó – 10 óra

2014. december 24. éjfélkor Kótai Róbert tábori
lelkész atya mutatja be a szentmisét.

2014. december 25. Karácsony 1. ünnepén 10:45
órakor a 4. osztályosok elôadják a betlehe-
mes játékot, majd 11 órakor kezdôdik az ün-
nepi szentmise.

2014. december 26. Karácsony 2. ünnepén a
szentmise 10 órakor kezdôdik.

2014. december 31. 16:30 órakor lesz az év végi
Hálaadás.

2015. január 1. Újév, Szûz Mária Isten Anyjának ünnepén 10 órakor lesz 
a szentmise.

Karácsonykor Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Mivel Jézus maga a Szeretet,
ezért a szeretet ünnepeként is aposztrofálhatjuk. Amikor karácsonyt ünnepeljük,
hitünk egyik legfontosabb igazságát ünnepeljük, a megtestesülést. A názáreti Jé-
zusban Isten maga lett emberré. Az ige testté lett és közöttünk élt. Az emberek
nagy része azonban nem ismerte fel. Saját népének nagy része is visszautasítot-
ta. Akik azonban befogadták, egy új életet kaptak, Isten gyermekeinek életét. Is-
ten gyermekének lenni azt is jelenti, hogy ezekben a napokban mindenkivel sze-
retetben és békességben élünk, nem bosszantjuk a gyermekeinket, jobb kapcso-
latba kerülünk a munkaadóinkkal, munkatársainkkal. 

Egyházi hírek

Szeretetteljes, áldott ünnepeket kívánunk minden kedves pázmándi embernek!

Ady Endre: Karácsony

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek. 

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni. 

A templomba 
Hosszú sorba' 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének. 

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.
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5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
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26 27 28 29 30 31

JANUÁR
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Boldogasszony hava

1–5. hét FEBRUÁR
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Böjtelõ hava

5–9. hét MÁRCIUS
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Böjtmás hava

9–14. hét

AUGUSZTUS
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Kisasszony hava

31–36. hét SZEPTEMBER
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Szent Mihály hava

36–40. hétJÚLIUS
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Szent Jakab hava

27–31. hét

PPÁÁZZMMÁÁNNDD „Otth

Nemzeti
ünnep

Újév

Állami
ünnep

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30



ÁPRILIS
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Szent György hava

14–18. hét MÁJUS
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Pünkösd hava

18–22. hét JÚNIUS
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Szent Iván hava

23–27. hét

OKTÓBER
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Mindszent hava

40–44. hét NOVEMBER
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Szent András hava

44–49. hét DECEMBER
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Karácsony hava

49–53. hét

hon a természetben” 22001155
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Novemberben történt

Kicsik és nagyok egyaránt örömmel vettek részt november 14-én a
Hét Forrás Mûvelôdési Ház nagytermében tartott, az egyház által
szervezett játszóházas kreatív foglalkozásokon, amely a Levendula
Játszóház és Alkotómûhely önzetlen felajánlásával jöhetett létre.
Mindenki kedvére kipróbálhatta a kukoricajátszót, a lúdtollal való
írást, de lehetett tollpelyhekbôl libát, vagy éppen liba formájú mézes-
kalácsok készíteni. A Magyar Kultúra Lovagja, szobrász- és fotómû-
vész, csángókutató, néprajzi gyûjtô, a Magyar Érdemrend lovagke-
resztjével kitüntetett Csoma Gergely is vendég volt, aki az eseményt
megelôzôen a templomban mesélt.

November közepén ünnepeltük
szeretett atyánk, Lengyel Sándor
esperes úr születésnapját.
Az Önkormányzat nevében dr.
Virányiné dr. Reichenbach Móni-
ka polgármester köszöntötte
személyesen az atyát, akit egy

diabetikus édességeket is tartal-
mazó ajándékkosárral lepett
meg. Sándor atya nagyon örült a
köszöntésnek és elmondása sze-
rint továbbra is szeretettel várja
a látogatókat és köztük minden
pázmándit a Papi Otthonban Szé-
kesfehérváron, a Petôfi u. 2.
szám alatt 9-17 óra között a má-
sodik emelet 204-es termében.

Pázmánd Község Önkormányza-
ta nevében, a Történelmi Emlék-
parkban Zámbóné Vajda Adrienn
alpolgármester, majd v. Hajdú
Szabolcs mondott beszédet no-
vember 22-én, egy nyolcgyerme-
kes család legfiatalabb tagjára, a
pázmándi születésû forradalmár-
ra Onestyák Lászlóra emlékezve,
akit 1958-ban ezen a napon vé-
geztek ki, s aki akkor mindössze
húsz esztendôs volt.

Isten éltesse Sándor
atyát!

Onestyák Lászlóra
emlékeztünk

Szent Márton-napi játszóház
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Egészséges liszt Cintiának

Három pázmándi mezôgazdász, Kiss Tibor,
Kôszegi Zoltán és Lovistyek János ingyenesen vég-
zett munkájának eredményét, a falukertbôl leara-
tott búzából készült tönkölybúzaliszt teljes kiôrlésû
részét ajánlotta fel az önkormányzat a Kápolnás-
nyéken élô, de pázmándi származású beteg kis-
lánynak, Cintiának, aki kizárólag tönkölybúzaliszt-
bôl készült ételeket fogyaszthat. A 25 kg lisztet
Pázmánd alpolgármesterei, Zámbóné Vajda Adrienn
és Sárkány Zoltán adták át személyesen Cintiának
és családjának. Az Idôsek napját követôen, amikor
több százan kaptak a lisztbôl, vendégeink és az ön-
kormányzattal kapcsolatban álló önkormányzati,
kormányzati vendégek, személyek is részesültek
falunk elsô közösségi tönkölyterményébôl.
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Felállították a fenyôfákat

Az önkéntes tûzoltók segítségével felállított fenyôk a folyamatos díszí-
tésnek köszönhetôen fokozatosan karácsonyfákká válnak a
Mûvelôdési Ház udvarán és az önkormányzat elôtti kis téren. A tûzol-
tók csapata egy délelôtt folyamán vágta ki és állította fel a fákat, ame-
lyeket két adományozó adott a falunak. Mindkét fa útban volt már a
lakóházaknál, így kézenfekvô volt a legnemesebb hasznosítás. Berre-
gett a fûrész, dolgozott a kéz, az összehangolt és profi munka során,
a kötelekkel biztosított és különbözô eszközökkel kivágott fák, Dani
János vállalkozó segítségével és darujával kerültek helyükre a forga-
lom teljes lezárása után, a tûzoltójármûvek kíséretében.
Pázmánd Község Önkormányzata nevében a polgármesterasszony kö-
szönte meg az Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagjainak, Dani János vál-
lalkozónak a segítséget, illetve azoknak a családoknak, akik a
fenyôfákat felajánlották a településnek.

Szerzô/fotók: E.Várkonyi Péter

Novemberben történt
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Teltház fogadta az olimpiai-, világ- és Európa-bajno-
kokat Pázmándon a Hét Forrás Mûvelôdési Házban
november 14-én. A meghirdetett vendégeken kívül
Gallai István utánpótlás igazgató jóvoltából további
meglepetés sztársportolók is érkeztek a mûvelôdési
ház tornatermébe. Így a két nagyágyú, Martinek Já-
nos és Balogh Gábor mellett a jelen fiatal büszkesé-
gei, Kovács Sarolta, Alekszejev Tamara, Demeter
Bence, Demeter Gergely is jelen voltak. A bemutat-
kozást követôen Martinek János kisfilmvetítéssel ki-
egészítve mesélt az öttusa kialakulásának történe-
térôl, majd a közönség soraiban helyet foglaló isko-
lások kérdezhettek a példaképektôl. A vendégek
minden egyes kérdésre örömmel válaszoltak, a ta-
lálkozó végén pedig néhány autogramkérés között
a lézeres pisztollyal is célba lôhettek a bátrabbak.
Balogh Gábor kérdésünkre elmondta, mindig szíve-
sen jönnek a gyerekekhez, hiszen a jövô sportnem-
zedék nagyjai lehet, hogy éppen ezekben a sorok-
ban foglalnak helyet, ehhez pedig népszerûsíteni
kell a sportágat. A magyar Diáksport Szövetség el-
nökeként pedig kötelessége magát a sportot is, illet-
ve annak szeretetét és szükségességét is hangsú-
lyoznia. Hozzátette, a dr. Virányiné dr. Reichenbach
Mónika polgármesterasszonnyal való konzultáció,
valamint a néhány hónappal ezelôtti látogatás ta-
pasztalatai pozitív mérleget állítanak a közös jövô
elé, amely a további feltételek, fejlesztések függvé-
nyében akár egy komoly sportiskolát is jelenthet.

Öttusázók látogatása
Pázmándon
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Az önkéntes tûzoltók soraiban a
fiatalok és az idôsebbek egyaránt
ott vannak. Nemzedékek óta ta-
nulnak az öregektôl a fiatalok,
száll apáról fiúra a tagság, örök-
lôdik a tûzoltás tudományának
szeretete. Akit egyszer ez a hiva-
tás megérint, az az életét is kész
odaadni érte, ha úgy adódik. Ma
is ugyanaz az akarat és odaadás
jellemzi a tagságot, mint az el-
múlt bô száz évben, ma is min-
den esetben teljes a létszám a
káreseteknél. Ha mûszaki men-
tésnél kell helyt állni vagy egy

közúti balesetnél, az állomány
ugyanúgy bevethetô mint a tûz-
eseteknél, folyamatos a tovább-
képzés, állandóan frissül a tudás.
A pázmándi önkéntesek nemrégi-
ben tettek újabb vizsgát, mert

2015 elsô felétôl önállóan kell
majd beavatkozniuk, ha történik
valami. De mit is jelent ez? Amb-
rus Sándort, a Pázmándi Önkén-
tes Tûzoltó Egyesület elnökét
kérdeztük.
– Januártól valóban önállóan kell
beavatkoznunk, ha riasztás ér-
kezik. Eleddig önkéntes alapon
indultunk, ami annyit jelentett,
hogy mentünk, ha elegen vol-
tunk, de ha nem jött össze a
szükséges létszám, akkor ma-
radtunk. Ez persze nem veszé-
lyeztette a falu biztonságát,
mert Pázmándra, ha kellett, Fe-
hérvárról is elindultak beavat-
kozni. Januártól azonban állan-
dó készenlétben kell lennünk,
négy tûzoltónak a megadott idôn
belül el kell indulnia a jelzett
helyre. Ha nem nagy a baj, ha
nincs személyi sérülés, mi avat-
kozunk be egyedül, a fehérvári
tûzoltók nem is jönnek. Nekünk,

Messzire nyúlik vissza a
Pázmándi Tûzoltó Egyesület
története, jó 130 évre. A
Pázmánddal foglalkozó írá-
sok szerint, amikor az 1800-
as évek végén Lyka Döme
megörökölte a pázmándi bir-
tokot édesanyjától, számos
fejlesztésbe belekezdett, töb-
bek között létesített egy tû-
zoltó szertárat is, amelybe az
akkoriban elérhetô felszere-
léseket is beszerezte. A meg-
alakult önkéntes testület tag-
jai a falu népébôl kerültek ki,
csakúgy, ahogyan ez ma is
történik.

Tûzoltóink
dicsérete

Ambrus Sándor, a Pázmándi Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnöke
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egyedül kell megoldani a külde-
tést. Ha nagyobb, veszélyesebb a
káreset, akkor érkezik csak a se-
gítség. Ekkor ugyanis több tûzol-
tóra van már szükség, mint
amennyit mi tudunk biztosítani.
Jóval nagyobb tehát a felelôssé-
günk, amire persze az eddig vég-
zett munkánk, eredményeink 
miatt váltunk alkalmassá.
Tûzoltóink tehát ezután éjjel és
nappal bármikor készen állnak,
ha ezt a küldetés úgy kívánja.
Persze tulajdonképpen így volt

ez régebben is, s nem csak tûz-
eseteknél. Mentek menteni ha hó
volt, vagy a védekezésben részt
venni, ha az árvíz fenyegetett, s
minden olyan bajnál, problémá-
nál, ahol az ô tudásukra, segítsé-
gükre volt szükség. 2013 márci-
usában, amikor az emlékezetes
hóvihar pusztított, Ambrus Sán-
dort kiemelkedô teljesítményé-
ért, helytállásáért Bátorság Ér-
demjellel is kitüntette a belügy-
miniszter. Nem újdonság tehát a
folyamatos készenlét, csupán
mostantól intézményesített is a
vállalás. Mindehhez természete-
sen anyagi feltételekre is szük-
ség van a jövôben, mert az esz-
közöket folyamatosan be kell
vizsgáltatni, növelni kell a ruhák,
a csizmák számát, felszerelése-
ket kell vásárolni. Ezeket az

egyesület saját pénzbôl már nem
tudja teljesíteni. 
– Az új felállással nemcsak pályá-
zatokon lehet majd anyagi java-
kat szerezni, és nem csupán az
önkormányzat támogatása áll
majd rendelkezésünkre – folytat-
ja Ambrus Sándor –, hanem az
Országos Katasztrófavédelmi Fô-
igazgatóság „fizetése” is. Senki ne
gondoljon azonban arra, hogy
valóban fizetést kapunk, mert az
nem jár továbbra sem, önkéntes
alapon megy a munka. Az egye-
sület kap támogatást és ebbôl
gazdálkodik. Pázmánd mentési
esélye is javul ezzel, mert egy-egy
be nem látható baj esetére több
és jobb lesz a felszereltségünk.
Persze csak akkor, ha a vállalt
4500 óra vonulás teljesül évente.
Ebbôl éjszaka 3000 órát, nappal

1500 órát kell teljesítenie az állo-
mánynak, s minimum négy em-
bernek kell a megadott idôn belül
kiérkeznie a helyszínre. Kétmillió
forintot „keres” ezzel az egyesület
évente, amibôl már tudunk gaz-
dálkodni. Mindannyian tudjuk,
hogy ez nagy kihívás, de aki kö-
zénk tartozik, vállalja ezt. Mint
ahogyan azt is, hogy a közelmúlt-
ban nagyon sok munkával felújí-
tott szertárban is folyamatosan
tovább dolgozunk. Reméljük, az
eddiginél is többen. Új burkolat
készült, megújultak a falak, a
mennyezet, a világítótestek ed-
dig, és várhatóan – ha lesz rá
pénz – korszerûsített fûtési rend-

Korszerûbb fûtés

Az új feladatok ellátásához
korszerûbb fûtésre lesz szük-
ség a Tûzoltó szertárban,
amelynek érdekében a képvi-
selôtestület december 8-ai tes-
tületi ülésén azt a döntést hoz-
ták a képviselôk, hogy a felújí-
táshoz szükséges közel egy-
millió forintból az önkormány-
zat 2014. évben 500.000 Ft-
ot, 2015-ben pedig további
490.000 Ft-ot biztosít, saját
tulajdonú ingatlan fejlesztése
címén.
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szerünk is lesz. Reménykedni tu-
dunk csak, hogy a tönkrement fe-
szítô-vágó berendezést is pótol-
hatjuk majd egy újjal, ha beszo-
rult sérültet kell mentenünk – fe-
jezi be az elnök.
Pázmándon sok a hivatásos tû-
zoltó is. Az ô önkéntes munkájuk
segíti az egyesületet abban, hogy
már gyermekkortól kezdve fog-
lalkozzanak a fiatalokkal. Verse-
nyekre járnak, – lányok és fiúk
egyaránt – nagyon szép eredmé-
nyeket elérve. A tûzoltó hivatás
iránti szeretet felkeltésében és a
tûzoltóság munkájának megis-
merésében nagy szerepe van a
nyári tûzoltó táboroknak is, ame-
lyet Domak Tiborné, Zsuzsa ve-
zet, segítôivel. A gyermekeknek
nagyon vonzó, hogy saját maguk
is kipróbálhatják azokat az esz-
közöket, amelyekkel a „nagyok”
dolgoznak. Innen már csak egy
lépés az egyesületi munka vagy a
hivatásos szolgálat. 
Legyen akár éjjel vagy nappal, a
különleges közösség szünet nél-
kül munkálkodik. Számolatlanul
lehetne sorolni az elmúlt évek

beavatkozásait. Erre csak annyit
mondanak: „ezért vagyunk”. S
milyen jó, hogy vannak a falunk-
nak, mert ha baj van, azonnali a
segítség! Azért, hogy Pázmánd
tûzbiztonsága maximális, nem
lehetünk eléggé hálásak. Ahogy
a 130 évvel ezelôtti tûzoltóknak
is mindig megvolt a becsülete,
ma is ugyanúgy tiszteljük és

nagyra becsüljük tûzoltóinkat,
elmondhatjuk, hogy Pázmándon
a tûzvédelemnek kultúrája van.
Szerencsére nagy, pusztító tûz-
vészrôl nem is tudunk beszámol-
ni. S reméljük, ez jó ideig még
így is marad!

kép és szöveg: E.Várkonyi Péter
www.pazmandote.hu
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Kipakolt Lúdas Matyi is, habár
nem szó szerint. Ô még a Márton

napi libanapok ünnepérôl maradt
itt, hogy bepótolja Döbrögi ura-
ságon esett sérelmét. Háromszor
verte el ôt pálcájával, miközben
többek között a mézárus, a sajt-
kereskedô, a borkínáló, a lekvár-
fôzô és a kosárfonó ajánlotta 
portékáját. Sokan keresték fel 
a bemutatót, falusiak és a
környezô településekrôl meghí-
vottak egyaránt. Lovasberény,
Velence, Nadap, Kápolnásnyék és
Pákozd termelôi is eljöttek, hogy
termékeiket ajánlják az érdek-
lôdôknek. Négy „vendégmûvész”
is ôrizte, természetesen sztárgá-
zsi nélkül a programot. Vagyócki
Imre négy libája hangoskodott,

miközben a Lúdas Matyinak be-
öltözött Lôrincz Bertalan a hóna
alatt egy plüss libával „felügyelte”
a rendet. Kerkuska Zoltán, 
a program levezetôje elmondta 
a Pázmándi Hírvivônek, hogy az
immáron sokadik rendezvény ab-
ban különbözik az eddigiektôl,
hogy most szakmai elôadásokat
is hallhattak az érdeklôdôk.

kép és szöveg: E.Várkonyi Péter

Pázmándi Spájz Döbrögivel
és Lúdas Matyival
Döbrögi és Lúdas Matyi is ellátogatott Pázmándra azon a no-
vemberi hétvégén, amikor a Pázmándi Spájz Egyesület fennál-
lásának második évfordulója alkalmából tartottak vásárt, be-
mutatót, kóstolót a falu termelôinek áruiból.
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A levegô tisztaságának megôrzése és
az egészségünk megóvása érdeké-
ben indított tájékoztatási kampányról
értesítette önkormányzatunkat a
Földmûvelésügyi Minisztérium illeté-

kese. A kampány célja, hogy felhívja
a figyelmet a helyes fûtés fontossá-
gára. Szórólapokon, plakátokon,
internetes oldalakon szándékoznak
ismertetni, miként károsítjuk a kör-
nyezetünket, és nem utolsó sorban
közvetlenül is az egészségünket, ha

válogatás nélkül mindennel fûtünk,
nem egyszer veszélyes anyagokat is
a tûzre rakunk. Az alábbiakban ol-
vashatják a minisztérium ismertetô
anyagát, sôt további információkat is
találhatnak olvasóink a www.
futsokosan.kormany.hu oldalon.

Fûtés ésszerûen
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Már decembert írunk, de még
mindig találni virágokat a kertek-
ben, idén az elhúzódó ôszön a
késôi krizantémok gyönyörû és
hosszan tartó virágpompával ör-
vendeztették meg falunkat.
Elképesztô változatosságban
nyíltak a kiskertjeinkben, nem-
csak színük, hanem virágformá-
juk és magasságuk is különbözô.
A krizantém az ôsz utolsó virága,
s mivel 12-13 óra sötétre van
szüksége a virágzáshoz, így a
fagymentes ôszi éjszakák, az
enyhe nappalok és a sok csapa-
dék idén kedvezett neki. Majdán
Ferencné kertjében egyszerre
több, mint tízféle krizantémban
gyönyörködhettünk.
-Munkával töltött éveim alatt
mindig kertészetekben dolgoz-
tam. Nagyon boldoggá tett ez a
munka és a mai napig rajongok a
virágokért. Nézzék csak, milyen
gyönyörûek most is! Régóta

ôrizgetem ezeket a fajtákat a
kertemben.
A krizantém az ókori Kínából
származik, görög neve (Chrysan-
temum) aranyvirágot jelent, utal-

va eredeti sárga színére. Ôs-
hazájában az ôsz nyugalmának,
szépségének képviselôje, Japán-
ban az uralkodók és a tökéletes-
ség jelképe. Japán öt ôsi ünnepe
közül az egyik a Nemzeti Krizan-
tém Nap, ezen a napon rendezik
meg a Boldogság Fesztiválját. Eu-
rópában a 17. században kezdett
elterjedni, néhány országban,
köztük hazánkban is, eredeti
jelentésébôl veszítve, temetôi vi-
rágként. Ez valószínûleg annak
köszönhetô, hogy egyes fajtái jól
tûrik a kisebb fagyokat és késô
ôsszel is virágzanak. A boldog-
ság és a tökéletesség virágai ná-
lunk a szeretet és az emlékezés
nevében kerülnek a sírokra, ezzel
is kiérdemelve azt, hogy ne az el-
múlás, hanem az élet örömteli vi-
rágaként tekintsünk rájuk, ahogy
azt Majdán Ferencné is teszi.

Némethné Czinkóczki Mária

Mint azt a múltkori számunk-
ban már jeleztük, idôrôl-idôre
szeretnénk bemutatni néhá-
nyat a pázmándi kertekben
nyíló virágok közül, elsôsor-
ban azokat, amely már nagy-
anyáink kertjeit is díszítette,
amikor még egymás között
osztogatták a virágtöveket,
virágmagokat, és nem a kerté-
szetek kínálatából válogattak. 

Régi idôk virágai

Az ôsz utolsó ajándéka
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Napraforgómag

A napraforgómag a többszörö-
sen telítetlen olajok kitûnô forrá-
sa, és rendkívül gazdag E-vita-
minban. Egy adag (35 gramm)
napraforgó E-vitaminból tartal-
mazza az ajánlott napi bevitel 82
százalékát. Éppen E-vitamin tar-
talma miatt ajánlják a változó ko-
rú nôknek is a hôhullámok gya-
koriságának csökkentésére. A
napraforgómag hatékony az LDL
koleszterinszint csökkentésében,
és serkenti az immunválaszt. A
napraforgóban található szelén a
DNS-regenerálásában bizonyult
hatékonynak. A napraforgó olaja
az ájurvéda, az ôsi indiai gyó-
gyászat szerint általános ki-
egyensúlyozó hatással van a test-
re. (Hasonlóan a tisztított vajhoz
(ghí), amelyet a magyar javasgyó-
gyászat is ismert, sült vaj néven.)
A napraforgó magnéziumban

gazdag, amely az idegek és az
izomtónus szabályozásában, és a
kalciummal karöltve, a csontok
felépítésében vesz részt. Különö-
sen érdemes magnéziumban
gazdag magokat felvenni étren-
dünkbe, ha izomgörcsök, migré-
nes fejfájás, fáradékonyság kínoz
bennünket.
A napraforgót állítólag már 5000
évvel ezelôtt használták az ameri-
kai indiánok, mag és olaj formájá-
ban is. Nálunk a leggyakoribb
fôzôolaj. A kereskedelmi forga-
lomban kapható napraforgó ét-
olajat hidrogénezik – ezzel az el-
járással teszik tartósabbá, ám saj-
nos ezzel jó tulajdonságai nagy
részét elveszti. Így, ha élvezni
akarjuk a napraforgóolaj áldásait,
hidegen sajtolt olajat kell vásárol-
nunk. Általában olajütôk árulják,
vagy ha van nagy mennyiségû sa-
ját napraforgónk, bérsajtolásra el-
vihetjük egy olajütôbe.

Tökmag

A tökmag értékes és rejtélyes
táplálék: bizonyították kedvezô
hatását prosztata-megnagyobbo-
dás esetén, ám arra még nem ta-
lálták meg a „tudományos ma-
gyarázatot”, hogy a kis tökmag
hogyan képes ilyen erôtejesen
hatni. A tökmagot azért is ajánl-
ják férfiaknak, mert a férfiak
csontritkulását is megelôzi. Na-
gyobb csontsûrûség várható, ha
cinkben gazdag tökmagot fo-
gyasztunk rendszeresen. Ízületi
gyulladás esetén a tökmag gyul-
ladásgátló ereje vetekszik a nem-
szteroid gyulladáscsökkentôké-
vel, azok mellékhatása nélkül.
Természetesen mindkét nemnek
hasznos, mert kitûnô ásványi
anyag forrás.
Sokan szeretik a „magolást”, a hé-
jas szotyolát, tökmagot ropogtat-
ni, mások inkább a héj nélküli
tökmagot vásárolják. Ez utóbbit
is megtermelhetjük magunknak.
Ha az olajtökre gondolok, mindig
meghatódom azon, a természet
milyen nagyvonalú az emberrel:
„feltalál” egy tököt, melyben már
eleve meg van pucolva a mag.
(Sajnos az ember cserébe egyál-
talán nem nagyvonalú a termé-

Advent – magvakkal
Magvakról szóló sorozatunk második részében három igazán
praktikus, hazai maggal ismerkedünk meg. Hazai, hiszen bár-
ki megtermelheti magának otthon, mindhárom növény közis-
mert a magyar kertekben. Praktikus, mert kis helyen nô és egy
éven belül szüretelhetjük.
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szettel!) Olajtököt termeszteni a
kertünkben különösen megéri,
ha van a háznál baromfi vagy
kecske. Mi kikaparhatjuk, meg-
száríthatjuk a magokat, a húsát
pedig örömmel elfogyasztják az
állatok. Az olajtök vetômag kis
kiszerelésben meglehetôsen költ-
séges, de meg lehet próbálni a pi-
aci, étkezésre árult magot is el-
vetni, nekünk ez is bevált. (Ha
magunk akarunk magot fogni, vi-
gyázni kell az átporzással, mint
minden tökféle esetében!)

Mák

Sehol a világon nem olyan máko-
sak a sütemények, mint Magyar-
országon – ez minden hozzánk
látogatónak feltûnik. Szerencsére
jön a karácsony, a mákos süte-
mények szezonja. De nem csak
az ünnepek alatt érdemes fo-
gyasztani! Akár az egész ádvent
telhet a diós és mákos sütemé-
nyek, péksütemények jegyében.
Sok idôs hölgy tapasztalja, hogy
a mák segít enyhíteni a csontrit-
kulást. Foszfor- és kalcium tartal-
ma a fogaknak is jót tesz. Ehhez
azonban napi, vagy legalább 
heti szinten kell fogyasztani, és
figyelni kell, hogy az apró mag-
vakat, az emészthetôség kedvé-
ért, alaposan megdaráljuk. Vásá-

rolhatunk mákolajat is. A mák,
mint ahogy a dió is, omega-3
zsírsavat tartalmaz. Manapság a

kismamákat eltiltják a tengeri hal
fogyasztásától, mert azok erôsen
szennyezettek higannyal. Így vi-

szont elvész a hal jótékony hatá-
sa. A dió, a mák éppolyan jó
omega-3 zsírsav-forrás, mint a
tengeri hal, de a higanymérgezés
kockázata nélkül! (Tiszta
édesvizekbôl származó hal ter-
mészetesen nem szennyezett hi-
gannyal, de kereskedelmi forga-
lomban fôképp tengeri hal kap-
ható.) A mák rostban gazdag, ez-
zel segíti az emésztést, az egész-
séges anyagcserét.
A mák termesztésében nincs gya-
korlatom, ezért érdeklôdtem ta-
pasztaltabb kertésztôl, mikor kell
elvetni. Ezt a választ kaptam:
„Mindegy az a máknak. Amikor jó
a föld.” A néni valószínûleg arra
célzott, lehet korán, de ki kell
várni, hogy a föld már ne legyen
ragacsos a sártól.
A sok jótékony mag közül melyi-
ket válasszuk? – merülhet fel a
kérdés. Legjobb a test természe-
tes intelligenciájára bízni a vá-
lasztást. Ehhez természetesen
elôször ki kell fejleszteni azt a
képességet, hogy megértsük
szervezetünk üzeneteit. Ebben a
képességben nagyon eltérôek va-
gyunk, de szerencsére lehet
fejlôdni tudatossággal, önmegfi-
gyeléssel. Van, aki úgy érzi, a tes-
te mindig kólát és csipszet kíván,
de hallottam olyan emberrôl is,
aki pontosan érezte, hogy példá-
ul kalciumhiánya van. Ha vissza-
térünk ahhoz az életmódhoz,
amelyre az emberi test alkalmas:
sok mozgás, friss levegô, termé-
szetes ételek pont elegendô 
és nem túlzott mennyiségben,
valamint rendszeres elcsendese-
dés, akkor a testünk egészen 
biztos, hogy segít majd kiválasz-
tani, melyik táplálék a megfelelô
számunkra.

Dr Szilágyi-Nagy Ildikó

A cikksorozatban szereplô adatok, hivatkozások forrása:

Hulda R. Clark, Meggyógyulhatsz
The world’s healthiest foods (http://whfoods.com) Ebben az
adatbázisban további magvak táplálkozási profilját is megtaláljuk.
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Pázmándi
h í r v i v ô

Diós kalács pázmándi módon
Nagymamáink receptje szerint a kelt tésztához a hozzávalók 1 kg liszt, 5 dkg
élesztô 6 deci tejben pici cukorral felfuttat-
va, 2 tojás sárgája, 1 citrom héja, 10 dkg
zsír (vagy 1 dl olaj) kis csipet só. A tésztát
bedagasztjuk és legalább 1 órát meleg he-
lyen kelesztjük. Miután kinyújtottuk, rá-
tesszük a tölteléket, amihez 60 dkg darált
diót 30 dkg porcukorral és 1 dl tejjel össze-
keverünk. Feltekerjük, megkenjük 1 egész
tojással és 150 fokon, lassú tûzön kb. 
50 perc alatt aranybarnára sütjük. 

Anyakönyvi hírek

Dupla szám lévén, két hónap anyakönyvi híreit kell összefoglalnunk.
2014. novemberében újabb három kislány született: Kôrösi Freja
Hanna, akinek édesanyja Szabó Gyöngyvér november 8-án, Lázi
Nóra Judit, az ô édesanyja Horváth Judit, november 10-én, Enyedi
Adél pedig, akinek édesanyja Nagy Krisztina, XI. 29-én érkezett kö-
zénk. Decemberben azután megtört a jég, 15-én született végre egy
kisfiú is, Sárvári Zsombor, édesanyja Hargitay Anna. Mind a négy
kisbabának, szüleiknek és egész családjuknak nagyon jó egészsé-
get, sok-sok boldogságot, és áldott szép karácsonyt kívánunk!
Egy fiatal párt is köszönthetünk, Szekeres László és Szekeres
Márta 2014. november 30-án kötötték össze az életüket, amihez
szintén szeretettel gratulálunk!


