
Értékôrzés

A hírvivô mostani számának
szinte minden oldalán elôke-
rülnek különbözô formában
különbözô értékek. Értéket te-
remt az önkormányzat, ha si-
kerül az államtól egy ingat-
lant önkormányzati tulajdon-
ba átvenni, értéket szeret-
nénk menteni az újságban a
pázmándi forráskincs felku-
tatásával, vagy a régi, hagyo-
mányos mesterségek feleleve-
nítésével, bemutatásával. A
közelgô Szent István ünnepen
alkalmunk lesz tisztelegni ha-
gyományaink elôtt, s ez olyan
erkölcsi értéket képvisel,
amely közös feladatunk és
mindnyájunk épülésére szol-
gál. De a megszerezhetô tu-
dás is érték, éljünk hát vele,
és persze felbecsülhetetlen ér-
téket jelentenek fiataljaink,
akik versenyeken öregbítik
Pázmánd hírnevét vagy ép-
pen lelkes munkájukkal szépí-
tik a környezetünket. Szeret-
nénk, ha olvasóink sok érté-
kes információhoz juthatná-
nak az újság olvasgatásával,
kívánunk hozzá békés perce-
ket és egy kellemesen árnyé-
kos helyet a kertben.
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Kovászt készített: a tört burgonyát összekeverte az élesztôvel, majd
egy kis vízzel hígította az egészet. Így kezdte a régi recept szerinti há-
zi kenyér sütését a ma már 75 éves Tóth Józsefné, Barna Kati néni, aki-
nek visszaemlékezésével ünnepeljük az augusztusi új kenyér ünnepét.
– Édesanyámtól tanultam a sütést, ô is az édesanyjától sajátította el. Így
terjedt a hagyomány – kezdi a mesét. – Fiatalasszony korom óta sütöt-
tem a családnak. Amikor 19 évesen férjhez mentem, minden héten mi-
nimum egyszer befûtöttük a kemencét venyegével, szotyola szárral.
Elôször megszitáltuk a lisztet, este kovászt készítettünk. Korán reggel a
felfûtött, forró kemencébe tettük a kiformált tésztát, persze elôtte ki-
húztuk a parazsat nedves seprûvel és csak a tiszta kemencébe került a
tészta. Mire az emberek indultak a munkába, volt már a tarisznyájuk-
ban ennivaló. A friss kenyeret betakartuk konyharuhába, így csaknem
2 hétig is elállt. Ha kellene, ma is csinálnám, de a nagy üzemek már
ontják a kenyeret. Az íz sajnos ma már nem számít, pedig a különleges
kovászos kenyér pótolhatatlan! Egy jó tanáccsal búcsúzom azoktól, akik
mégiscsak kemencében sütnek a kenyér ünnepén: addig kell dagaszta-
ni, amíg a gerendáról nem folyik a víz. Ha így tesz, megérdemelt lesz a
finom falat, a piros hajas kenyér! – fejezi be Kati néni.  

Kép és szöveg: e.várkonyi

A kenyér illata
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Tisztelettel köszöntöm Önöket!

Mindenekelôtt szeretném megkö-
szönni az önkormányzati testület-
nek, kollégáimnak, és kiemelten
Sárkány Zoltán alpolgármester úr-
nak, hogy betegségem alatt ellát-
ták településünk vezetésének min-
den feladatát, s közös erôvel tevé-
kenykedve zavartalanul mûködhe-
tett az önkormányzati munka
Önökért, a falunkért.
A júliusi forróság ellenére fiatalja-
inkkal lelkes munkába kezdtünk.
Újításaik, ötleteik friss lendületet
adtak nekem is és a polgármesteri
hivatal dolgozóinak is. Köszönöm
Önöknek, hogy mindenben a se-
gítségükre voltak. Ezek a fiatalok
már biztosan nem kívánkoznak
más országba, más faluba, hiszen
itt, Pázmándon alkothatnak, dol-
gozhatnak azért a környezetért,
közösségért ahol élnek, és tehetik
olyanná, amilyennek ôk megál-
modják.
Több örömhírrel is szolgálhatok
az eltelt egy hónap munkájának
eredményeként. Az IKSZT, azaz
most már a pázmándi Hét Forrás
Mûvelôdési Ház megújítását szol-
gáló pályázat elsô részelszámolá-
sát sikeresen teljesítettük, s ezál-
tal több mint 15 millió forintot
kaptunk vissza. A teljes elszámo-
lási eljárás befejezését követôen
honlapunkra feltöltjük a pályázat
anyagait. 
A Pázmándi hírvivô elôzô számá-
ban jeleztük, hogy dr. Nagy Gábor

jegyzô augusztus elsejével távo-
zott Pázmándról, kizárólag a be-
ígért magasabb fizetésre, illetve a
kevesebb munkára hivatkozva.
Eddig is csak az én polgármesteri
társadalmi megbízatásom révén
felszabadult keretbôl tudtuk ki-
gazdálkodni azt a magas bért,
amit jogi végzettségére hivatkoz-
va dr. Nagy Gábor ideérkezésekor
szigorúan kikötött. Az elmúlt 4
hónapban vártam, hogy elkövet-
kezzen az az idôszak, amikor a
jegyzôi feladatokat végre a jegyzô
látja el, és nem kell polgármester-
ként részt vállalnom a település
érdekében ezen a területen is. Bí-
zom benne, hogy ez most már ha-
marosan elérkezik. Örömmel tu-
dathatom Önökkel, hogy 2013.
08. 12-tôl településünk jegyzôje
Tóth Lajos, Széchenyi utcai lako-
sunk lesz. Jó embernek ismertem
meg. Remélem, hogy munkakap-
csolatunk révén immáron két me-
nedzser szemléletû, dinamikus és
a szakmáját magas színvonalon
mûvelni tudó vezetô tevékenyke-
dik majd a településünkért. 
2013. július 16-án tartotta követ-
kezô rendes ülését képviselôtes-
tületünk, amelyen több fontos na-
pirend is szerepelt a kötelezôen
meghozandó társulási megállapo-
dások mellett. Társadalmi megbí-
zatású polgármesterbôl fôállású
polgármesteri megbízatással lá-
tom el a továbbiakban feladatai-
mat. Eddig is több, mint heti 40
órában dolgoztam Önökért, és er-
re a közeljövôben is szükség lesz,
hiszen új jegyzônk munkába állá-
sát is segítenem kell. Remélem,
hogy néhány hónapon belül végre
energiáim egy részét átcsoporto-
síthatom a fejlesztésekre és pályá-
zatokra, hogy még érzékelhetôbb
legyen Pázmánd fejlôdése. 
Ezen a testületi ülésen tájékoztat-
tam a tisztelt képviselôket, hogy
jelenleg a pázmándi iskola már
nem Kempelen Farkas Tagiskola,
és nem található a központi jegy-
zékekben sem. Errôl semmilyen

tájékoztatást nem kaptunk hivata-
losan, iskolaigazgatónk informáli-
san értesült a késôbb beigazoló-
dott tényekrôl.
Az elôzô képviselôtestület döntésé-
vel az iskola teljes mértékben állami
fenntartásba került. Számunkra
egyetlen lehetôség van, hogy a mû-
ködtetés visszavételét kezdemé-
nyezzük, és újra pázmándi
Kempelen Farkas iskolánk lehessen,
ne csak egy cím a kápolnásnyéki is-
kola alatt. Természetesen ez orszá-
gosan is elsô és egyedi döntés. Egy
szándéknyilatkozat, amelyet pon-
tos, és kellôen részletes tárgyalások
követnek. Úgy érezzük, és az eddi-
gi hónapok tapasztalatai teljes mér-
tékben alá is támasztják, hogy gyer-
mekeink érdekeit szem elôtt tartva,
vissza kell vennünk a mûködtetést,
és az állammal együttmûködésben
kell finanszírozni és fenntartani a to-
vábbiakban a pázmándi iskolát. Ön-
kormányzatunk gazdaságilag erôs,
stabil. Az elôzô testület nem szá-
molt azzal, amivel szembe kellett
néznünk nap mint nap. Sok feladat
(például fûnyírás, karbantartások,
javítások) ránk maradt, ha nem akar-
tuk kivárni a hosszas papírozásokat
és ügymenetet. A munkákat gyer-
mekeinkért elvégeztük, de a finan-
szírozás már nem hozzánk érkezett,
így ez költségvetésünket terhelte.
Ezt kell rendbe tennünk, és elôre te-
kintve megôriznünk eddigi eredmé-
nyeinket az úszásoktatás, hagyo-
mányôrzés, informatika és egyéb
olyan tantárgyak területén, amelye-
ket önkormányzatunk a kerettanter-
ven felül finanszírozott eddig. 
Testületi ülésünkön döntés szüle-
tett a díszpolgárainkról készülô,
Sasvári Lajos által készített portré-
filmek folytatásáról és befe-
jezésérôl. A dr. Kerkuska László és
dr. Nagy Lajos professzorok urak
iránti tiszteletünk megköveteli,
hogy munkájuk és Pázmánd nevé-
nek országos elismertségét kivívó
tevékenységük az utókor számára
is meg legyen örökítve. 
Az államtól Pázmánd részére át-

Polgármesteri beszámoló
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adásra kerülô ingatlan tisztázása
is napirendi pontja volt ülésünk-
nek. Nem kis munkára és lelemé-
nyességre lesz szükség a részem-
rôl is, hogy ezen lehetôséggel élve
újabb, több milliót érô ingatlantu-
lajdon birtokosa lehessen önkor-
mányzatunk.
A fentiek voltak azok a kiemelt kér-
dések, amelyekkel testületünk júli-
usi ülésén foglalkoztunk, és azok
az eredmények, amelyekrôl beszá-
molhatunk, amellett, hogy látvá-
nyosan szépül Pázmánd… A
szépítô munka részleteirôl majd a
következô számban számolunk be. 

Kívánok mindenkinek tartalmas
szünidôt és szép nyárutót, pihe-
nést és feltöltôdést családjuk kö-
rében, otthonukban. Magam is
igyekszem ezt tenni, hiszen sem-
mi nem ad annyi örömet és ener-
giát, mint egy mosoly a gyermeke-
im arcán, vagy amikor egy nyári
hajnalon a zöldséges/virágosker-
tem locsolom… Ezek segítenek,
hogy újult erôvel tudjunk mindig
újabb és újabb eredményekért
küzdeni közösségünk érdekében.

dr. Virányiné dr. Reichenbach 
Mónika polgármester

Tudnivalók

Orvosi rendelô:
Pázmánd, Béke utca 3. Tel.:
06-22-463-093

Háziorvos: hétfôn 13-16
óráig, szerdán 14-17 óráig,
pénteken 9-12 óráig.
(Sürgôsségi ellátás: kedd, csü-
törtök 9-10 óráig)

Gyermekorvos: hétfôn, pén-
teken 10.30-12 óráig, szerdán
11-12 óráig, csütörtökön 12-
13 óráig. (Tanácsadás: szer-
dán 10-11 óráig)

Fogorvos: kedden 13-15
óráig. Pénteken 10-15 óráig,
Elôjegyzés: 06-30-230-8981

Orvosi ügyelet: Velence,
Balatoni út 65. 
Hétköznap 17-07 óráig, mun-
kaszüneti nap: 0-24 óráig. 
Tel.: 06-22-375-045.

Gyógyszertár:
Nyitva tartás: hétfôn 11-16
óráig, kedden 9-13 óráig, szer-
dán: 10.30-16 óráig, csütör-
tökön 9-13 óráig, pénteken 9-
12 óráig.
Tel.: 06-22-463-039

Védônô:
Várandós és nôvédelmi ta-
nácsadás: szerdán 8-10-ig
(elôjegyzés alapján)
Csecsemô és kisgyermek ta-
nácsadás: (gyermekorvossal),
szerdán 10-11-ig, önállóan 11-
12 óráig. 
Tel.: 06-22-238-004, 
E-mail: vedono@pazmand.hu).

Községi könyvtár:
Pázmánd, Fô u 66. 
Hétfô, péntek 17-19 óráig;
szerda 15-17 óráig.

Képviselôi fogadóóra:
Tóth László képviselô 
péntek 16.30-tól 18 óráig.

Hosszú évek után, 2013 augusztus 6-
án újra összeült a Pázmándi Beruházó
Viziközmû Társulat küldöttgyûlése.
A gyûlés összehívására a cégbíróság
döntése nyomán került sor. A 2004.
március 4-én megalakult társulat öt
évre választotta elnökét és tiszt-
ségviselôit, akik megbízatása 2009.
március 4-én lejárt, s ezt követôen a
jogi személyiséggel rendelkezô gaz-
dálkodó szervezet már nem a törvé-
nyes keretek között mûködött, pon-
tosabban nem mûködött. A társulat
sajnálatos módon nem számolt el
sem a tagokkal, sem az önkormány-
zattal, nem adta át a közmûvagyont,
amely  elôfeltétele a viziközmû törvé-
nyes mûködtetésének, és nem vá-
lasztott új tisztségviselôket sem, az
elnöki tisztség lejártával pedig már
nem volt, aki a gyûlést összehívhatta
volna.
Ezért fordult Pálfi János, a volt ellenôr-
zô bizottság elnöke a cégbírósághoz,
hogy az jelölje ki az összehívó sze-
mélyét. Miután a cégbíróság meghoz-
ta döntését, sor kerülhetett a küldött-
gyûlés összehívására.
A 17.30-ra meghirdetett idôpontra
nem jött össze elég képviselô, határo-
zatképtelenség miatt rögtön fel is
oszlott a gyûlés, majd a kihirdetett új
idôpontban, 18.00 órakor elkezdô-
dött az új, megismételt küldöttgyû-
lés, amelyen a 39-bôl 16 képviselô, a

polgármester, és a meghívottak vet-
tek részt. Pálfi János volt a levezetô
elnök és Pintérné Szekercés Anna
ügyvéd a jegyzôkönyvvezetô.
A megismételt gyûlés a résztvevôk
számától függetlenül határozatképes
volt, de törvény szerint csak olyan na-
pirendi pontja lehetett, ami a törvé-
nyes mûködés feltételeinek helyreállí-
tását szolgálta.
Ezek után az intézô bizottság és az
ellenôrzô bizottság tagjait külön-kü-
lön, és együttesen is megszavazták a
küldöttek, egyhangú szavazással.
Egy kivétellel ugyanazokat választot-
ták meg, mint 2004 III. 4-én, egyedül
Czakó Balázs nem vállalta a jelölést,
helyette ifj. Lôrincz László lett az új
jelölt.
A választás eredményeként az intézô
bizottság elnöke Kutai Tibor, tagjai
Lukács Józsefné, Ambrus Ferenc,
Erdô Lászlóné és ifj. Lôrincz László
lett. Az ellenôrzô bizottság elnöke:
Pálfi János, az ellenôrzô bizottság tag-
jai Kiss Éva és Murber Károly.
A technikailag szükséges alapszabály
változtatásokról is határozatot hozott
a küldöttgyûlés, majd Pálfi János lev-
ezetô elnök, az ellenôrzô bizottság
elnöke ismét felhívta a figyelmet a
törvényi kötelezettségek betartására,
különös tekintettel az elszámolási-,
adatszolgáltatási- valamint az irat- és
vagyonátadási kötelezettségekre.

A Pázmándi Beruházó Viziközmû Társulat
küldöttgyûlése
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PKÖ képviselôtestülete a fôállású
polgármester illetményét 2013. au-
gusztus 1-jétôl 386.500 Ft/hó ösz-
szegben állapítja meg.
(146/2013. (VII. 16.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete a fôállású
polgármester költségátalányát
2013. augusztus 1-jétôl 115.950
Ft/hó összegben állapítja meg.
(147/2013. (VII. 16.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete a pázmán-
di általános iskola mûködtetését
vissza kívánja venni, amennyiben
ezt a jogszabályok és az önkor-
mányzat költségvetése lehetôvé
teszi, és a képviselô-testület az át-
vétel feltételeit pontosan megis-
merte, mérlegelte azokat. A kép-
viselô-testület felkérte a polgár-
mestert, hogy Hollósi Attila kép-
viselô és Radványi Gábor képvi-
selô bevonásával a határozat vég-
rehajtása érdekében a lehetô-
ségeket mérje fel, és annak ered-
ményérôl adjon tájékoztatást.
(148/2013. (VII. 16.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete aszerint
döntött, hogy a pázmándi 537/A
hrsz-ú ingatlant nem kívánja meg-
vásárolni.
(149/2013. (VII. 16.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete döntött az
eltartási szerzôdés megkötésérôl,

s felkérte a polgármestert, hogy
az egyeztetéseket kezdje meg, és
annak eredményérôl adjon tájé-
koztatást.
(150/2013. (VII. 16.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete tudomásul
vette és elfogadta, hogy a
Pázmánd Községért Közalapítvány
számára Kiss László sajnálatos el-
halálozását követôen új kuratóriu-
mi tag kijelölésére, továbbá az Ala-
pító elnevezésének hatályos elne-
vezésére, székhelye, s képviselôje
személyének változása miatt az
Alapító Okirat módosítására van
szükség. A képviselôtestület alapí-
tói jogkörében eljárva a kuratórium
megüresedett tagi helyére új tag-
nak Déginé Gránitz Tímea 2476
Pázmánd, Deák Ferenc u. 25. sz.
alatti lakost választotta meg. 
(151/2013. (VII. 16.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete a Transelko
Kft. 2013. július 3-án kelt levelében
foglaltakat megtárgyalta és a ká-
beltévé eladásáról szóló
szerzôdésre vonatkozóan is a
következô döntést hozta: az ön-
kormányzat fenntartja az
5.000.000 Ft + ÁFA árat a kábelté-
vére vonatkozóan. Az önkormány-
zatnak a Transelko Kft. felé fennál-
ló 600.000 Ft követelésébe beszá-
mításra kerülnek az ügyvédje által
jelzett, vis maior alapján kiszámlá-

zott összegek. Beszámításra kerül-
nek továbbá, amiket a Telekom,
illetôleg a Budakalász Kft. nem vál-
lal be. Itt vagy a hibalista kijavítása
vagy a digitális átállás költségei
értendôk. A követelések beszámí-
tása kizárólag ezen 600.000 Ft kö-
vetelés értékéig valósulhat meg,
ezen felül semmilyen kiadást nem
áll módjában az önkormányzatnak
kifizetni.
(152/2013. (VII. 16.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete döntött a
közmûvelôdési- és könyvtári fel-
adatok ellátásáról. A képviselô-
testület nem kíván önálló intéz-
ményt létrehozni. Az intézmény-
ben foglalkoztatottakat az IKSZT
keretében, a pályázatban foglalt
feltételeknek megfelelôen veszi át.
(153/2013. (VII. 16.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete a 2013. évi
CXVIII. törvény 5. §-a alapján a
következô döntést hozta:
a) az önkormányzat a közigazgatá-
si területén fekvô, a törvény 1. mel-
léklet szerinti állami tulajdonú in-
gatlant – ami a Pázmánd 811 hrsz-
ú, Széchenyi u. 16. sz. alatti ingat-
lan 3/24 tulajdoni hányada – tulaj-
donába kívánja venni, amennyiben
az tehermentes és a tulajdonostár-
sak vételi ajánlattal élnek,
b) dr. Virányiné dr. Reichenbach
Mónika polgármester részére fel-
hatalmazást ad arra, hogy a
szerzôdést a helyi önkormányzat
nevében megkösse.
(154/2013. (VII. 16.) sz. határozat)

PKÖ képviselô-testülete szándékát
fejezte ki, hogy a Pázmánd díszpol-
gárairól szóló portréfilm forgatása
folytatódjon. Ezért a képviselô-
testület felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a filmkészítési munkák-
ról Sasvári Lajossal egyeztessen, és
amennyiben a pontos költségek is-
mertté válnak, arról adjon tájékoz-
tatást..
(155/2013. (VII. 16.) sz. határozat)

A képviselôtestület júliusi testületi ülésén született határozatok

Települési értéktár

Már 2011-ben elindult Pázmánd községben a helyi értékek és érté-
ket képviselô személyek értéktárba való gyûjtése. 2013 június 28-
án az önkormányzati képviselôtestület határozatba foglalta az ér-
téktár bizottság létrehozását. Ez a bizottság, illetve megválasztott
tagjai fogják a megkezdett pázmándi értéktár kiegészítését és az
Országos Értéktárhoz való csatlakozását koordinálni. Megválasztá-
sukkor elsôdleges szempont volt az eddigi tevékenységük, a tele-
pülés múltját célzó kutatásaik, a hagyományok megôrzése során
végzett áldozatos munkájuk. Mindezek alapján Pálfi János, Lukács
Józsefné, Radványiné Nagy Edit és Pintér László bizonyult a legalkal-
masabbnak, hogy képviseljék ebben a munkában településünket. 
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Boros Józsefné Annuska, és
László Józsefné Orisek Mariska
ma már 70 év körüli asszonyok,
de a kézimunkázást még kislány-
korukban kezdték. Annuska és
Mariska néni ma már több száz
darabot tart a szekrényében.
Régmúlt emlékei valamennyi.
– Édesanyám tanácsát fogad-
tam meg leánykoromban, aki
azt mondta, próbáld meg a hím-
zést, mert ha valamit tudsz, an-
nak mindig hasznát veszed
majd, s ami szép, mindig érték
marad – idézi fel az intelmeket
Annuska. – Elsôsorban saját
örömömre, de néha ajándékba
is készítettem a kézimunkákat.
Keresztszemes, száröltéses, töl-
téses terítôket, drapériákat,
varrottas párnákat. A mintákat
sokszor a magam kedvére ter-
veztem, a színeket saját ízlésem
szerint válogattam. Mára százá-

val ôrzöm a múltat, sok álmat-
lan éjszaka eredményét. Pén-
zért nem adom el a munkáimat,
de néhányszor ezekkel fizettem.
Ha pénzem nem volt, az orvos-
nak is ezt ajándékoztam – fejezi
be a mesét.
– Én még piacokon, kirakodóvá-
sárokon vettem az anyagokat.
Édesanyámtól tanultam 8-10

éves koromban ezt a szép mun-
kát. Azóta készítem a hímzése-
ket. Valamennyit mindig betûvel
jelöltük, a monogramunkkal.
Fémbôl készültek ezek a betûk és
bélyegzôpárna segítségével
nyomtattuk az anyagra, majd ki-
hímeztük a jeleket is. A lakásban
mindenhol ezekkel díszítettem
mindent, a szobában a párnákat,
terítôket függönyöket, a kamrá-
ban a stelázsi polcait, a konyhá-
ban a falvédôket is magam készí-
tettem – mondja Mariska néni,
aki édesanyja saját készítésû
kelengyéjébôl is mutat egy közel
száz éve készült párnahuzatot.

Kép és szöveg: 
E.Várkonyi Péter

Hagyományos mesterségek Pázmándon
Új cikksorozatunkban olyan falubelieket mutatunk be, akik régi, manapság lassan fe-
ledésbe merülô, hagyományos kézmûves mesterségeket folytatnak, szokásokat, érté-
keket ôriznek.

László Józsefné Orisek Mariska

Boros Józsefné Annuska

Hímzések között

Drukkolók
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Múltkori számunkban, amelyben
megírtuk, hogy valamikor Páz-
mánd hét forrással is büszkélked-
hetett, s ennek nyomán a mûvelô-
dési ház elnevezésére kiírt pályá-
zaton a Hét Forrás Mûvelôdési
Ház név nyert, azt is megígértük,
hogy megpróbálunk utánajárni a
manapság páratlan természeti ér-
téknek számító vízkincs sorsának.
Mást se hallani, mint hogy a ter-
mészetes édesvizek napról napra
felértékelôdnek, a klímaváltozás-
sal a Föld vízháztartása veszély-
ben van, s egy nem túl boldog
jövôben az édesvízért még hábo-
rúk is kitörhetnek majd. Ha körül-
nézünk a Pázmánddal kapcsolatos
feljegyzésekben, több helyen is
azt olvashatjuk az interneten,
hogy alig ötven évvel ezelôtt még
hét forrás csörgedezett Pázmán-
don. Ebbôl egy, a Téglaházi forrás
kitisztítva, szép természeti kör-
nyezetben falunk egyik neveze-
tessége, szép pihenôhelye, ame-
lyet szorgos természetvédô kezek
óvnak, tartanak rendben.
De mi van a másik hattal? Hol is
vannak/voltak, mi történt velük,
mi az oka annak, hogy viszonylag
keveset tudunk, hallunk felôlük? 
Azt gondoltuk, könnyû dolgunk
lesz, csak megkérdezünk néhány
idôsebb embert a faluban, bele-
kukkantunk néhány iratba, csat-
togtatjuk kicsit a fényképezô-
gépünket és máris kész lesz az
oknyomozó riport.
Hát nem ilyen egyszerû. Az elmúlt
egy hónapban nagyon sok min-
denkit megkérdeztünk, többen
meséltek különbözô történeteket,
mutattak helyeket, de az igazán
teljes feltérképezés még nem si-
került, ahhoz még sok segítséget
kell kérnünk. És kérünk is ezúton
minden kedves pázmándi ôsla-
kost, aki tud valamit, vagy hiszi,
hogy szüleinek, nagyszüleinek
vannak, lehetnek emlékei a forrá-
sokkal, Pázmánd vízkincsével
kapcsolatosan, jelezzék ezt szer-
kesztôségünknek a hirvivo@paz-

mand.hu címen, vagy hagyjanak
üzenetet a mûvelôdési házban, és
ígérjük, mi megyünk, megkeres-
sük, megkérdezzük ôket és továb-
bi számainkban idôrôl idôre be-
számolunk mindarról, amit közö-
sen sikerül feltérképeznünk. Most
– amolyan gondolatébresztônek –
beszámolunk arról, amit eddig
hallottunk és láttunk, s várjuk az
Önök kiegészítését, segítségét a
témában.

Az elôzô hírvivôben Lazarovics Já-
nos útmutatása nyomán írtuk
meg a hét forrás elnevezését, s
ezek nyomán indultunk késôbb
vizeket keresni is. A Lándori forrás
helyét Boros Józsefné, Annuska és
Boros Józsi bácsi – aki sok éven
keresztül mezôôr volt Pázmándon
– mutatta meg. A Vörösmarty ut-
cán mentünk kifele a faluból és az
utca folytatásában, egy kanyargós
földúton értünk ki a határba. Miu-
tán megálltunk, Annuskáék hatá-
rozott mozdulattal mutattak egy
helyre az árokban, ahol betono-
zott rész csúfoskodik a zöld nö-
vényzet között, a Lándori forrás-
nál ma már növényzettel kör-
benôtt betontömb. Kicsit arrébb
az árokban azután megjelenik a
víz és folydogál is az út mentén,
sôt ez táplálja a halastavat a
temetô mellett, mert hát egy ter-
mészetes forrásnak azért néhány
köbméter betonnal nehéz az útját

állni… S hogy miként került beton
a forrást rejtô vizes árokba?
Többféle magyarázatot, választ is
hallottunk. A nyolcvanas évek ele-
jén volt egy úgynevezett melioráci-
ós munka, amit az akkor még
mûködô téesz koordinált, és ami
talajjavítást, alagcsövezést, vízel-
vezetést jelent. Többek szerint en-
nek a keretében szabályozták a vi-
zeket a faluban. Lazarovics János
úgy tudja, a beton azt a célt is szol-

gálta, hogy nagyobb esôzésekkor
az úton hömpölygô sáros víz ne
mosódjon bele a forrásba, aminek
két ága is volt, s amibôl régebben
fával, kövekkel felduzzasztva a vi-
zet, kis tavat is ki tudtak alakítani,
ô gyerekkorában, nyaranta még
pancsolt ebben a kis tóban. Mint
azt az Agromarknál megtudtuk, a
jó harminc évvel ezelôtti melioráci-
ós dokumentumokban nem talál-
ható a forrásokat közvetlenül érin-
tô intézkedési terv, amúgy az ak-
kori alagcsövezés ma már nem so-
kat segít Pázmánd termôterüle-
teinek, a csövek eltömôdtek, a víz-
elvezetés már nem nevezhetô
megoldottnak. Errôl tanúskodnak
a csapadékosabb idôben a belvi-
zek, amik az M7-es felôl a faluba
érkezôk számára is jól láthatók a
bevezetô út jobb oldalán található
földeken. S ha már a sztrádához vi-
szonylag közel esô területeken já-
runk, úgy hallottuk, a mai Határ ut-

A pázmándi hét forrás nyomában
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Idén az augusztus 20-ai ünnep
négy napos, s az ünneplést és pi-
henést érdekes események színe-
sítik. Az immár hagyományosnak
nevezhetô Pázmándi Falunapok
keretében augusztus 18-án vasár-
nap gazdag lovasprogram várja
az érdeklôdôket az Arnoldi réten.
Lesz fogatok felvonulása a falu-
ban, akadály hajtás, vadász haj-
tás, népi lovas játszóház és ügyes-
ségi játékok, amelyek keretében
megmutathatják a résztvevôk,
hogy milyen a magyar virtus, s
hogy miért is mondják, hogy lo-
vas nemzet a magyar.
Augusztus 19-én hétfôn délelôtt
egy vernisszázsra mehetünk,
Bujtás-Schulcz Erzsébet fes-
tômûvész kiállítása nyílik a Hét
Forrás Mûvelôdési Házban. Dél-
után a focipályára várják az érdek-
lôdôket a szervezôk, lesz vízi já-
ték, kispályás foci, a vállalkozóbb
szellemûek még paint ball-ozhat-
nak is. Kiderül majd, kik mondhat-
ják el magukról, hogy ôk a leg-
sportosabb család, a kicsiket pe-
dig játszóház várja. Este 8 órakor

kezdôdik az utcabál, 21 órakor
pedig tûzijátékban gyönyörköd-
hetünk, s az, hogy nálunk az ün-
nep elôestéjén lesz ez a látvá-
nyosság, lehetôvé teszi, hogy a
nagy budapesti tûzijátékról se
kelljen lemondanunk.
20-án a templomban 11 órakor
lesz a hagyományos ünnepi
szentmise, az új kenyér megszen-
telése és a kitüntetések átadása.
Délután 3 órakor a Tájházban ke-
rül sor a hagyományos kenyérsü-

tésre és Pázmánd jellegzetes éte-
lét, a falu vakarcsát is elkészítik.
Délután 16 órától a Galiba zene-
kar zenél a Szerelemvölgyben, az
ünnep befejezéseként a Bálint
Borárium várja mindazokat, akik a
gyönyörû kilátással rendelkezô te-
raszon, vagy éppen a borospincé-
ben, finom falatokkal és jóféle bo-
rokkal, no meg színes programok-
kal szeretnék megkoronázni
Szent István és az új kenyér ünne-
pét. Mindenkit szeretettel várnak
a szervezôk, az önkormányzat és
a programok létrehozásában
közremûködô civil szervezetek.

Falunapok Pázmándon

cához közel fekvô forrást, illetve
az arra telepített kutat nem is
olyan régen beszántották, ennek a
helyét sem lehet megtalálni már,
ahogyan az ettôl az autópálya felé
még kifelé esô kút helyét sem,
amely régen állatok itatásához ad-
ta a vizet bôségesen.

A János tanya alatt volt a Szemré-
ti forrás, amelyre szivattyúházat
építettek annak idején, s nem csu-
pán a tanyát látta el gazdagon
vízzel, de még akkor sem sikerült
zavarba hozni, ha tûzeset idején
a tûzoltók széles csöveken szív-
ták belôle a vizet. Mára ez szi-
vattyúház tönkrement, a részei
eltûntek, itt biztosan érdemes
lenne valamilyen helyreállító
munkálatot végezni. Nadap felé,
a völgyben található a Cibulkai
forrás, tôle észak-nyugatra a vala-
mikor volt Szúnyog tanya közelé-
ben a Szúnyogi laposon egy má-
sik forrás, ezek vízhozama a 
bauxit bányák mûködése idején
erôsen megcsappant, mostanra
viszont már éledeznek, a bánya-
tevékenység megszûnésével kez-
denek új erôre kapni és a belôlük
kifolyó erek egyre bôvebb vízho-

zamot adni. Hasonló a helyzet a
Csekési forrással is, amely a
Cseplek és a Cseke hegy közötti
völgyben ered. 
Végül ott van a bekerített, beton-
dugóval ledugózott artézi víz he-
lye az úgynevezett Sipos kanyar-
ban, a Fô utcában. Valamikor a
vízvezeték hálózat kiépítése elôtt
a falubeliek innen hordták a jó ar-
tézi vizet, s a sorsát éppen a veze-
tékes víz kiépítése pecsételte
meg. Állítólag azért lett ledugózva
– pont a vízvezeték beruházás mi-
att – , hogy a lakosok ne innen ve-
gyék a vizet, de mint megtudtuk,
a faluvezetés tervezi a kút helyre-
állítását, amely sok egyéb haszna
mellett sokat segíthetne a belterü-
leti, parkosított zöld területek ön-
tözésében, karbantartásában is.

Szabó Hédy
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A történet 2012. júniusában, a
Gyulán megrendezett VI. Orszá-
gos Ifjúsági Tûzoltóversenyen
kezdôdött. A fiúk harmadik, a lá-
nyok elsô helyezést értek el, s ez-
zel kiérdemelték, hogy a 2013-as,
Mulhouseban megrendezésre
kerülô XV. Nemzetközi Tûzoltó
Olimpián, XIX. Nemzetközi Ifjúsá-
gi Tûzoltó Olimpián részt vehes-
senek.
A hosszú tél miatt a lányok felké-
szülése nehezen indult, az olim-
pia közeledtével még ausztriai
versenylehetôséget is kellett ke-
resnünk, hiszen az itthoni verse-
nyek az árvízi helyzet miatt elma-
radtak. Egy alsó- ausztriai bajnok-
ságra sikerült beneveznünk,
amely 2013. július 5-7-én került
megrendezésre. A lányok itt meg-
tapasztalhatták az igazi verseny-
helyzetet, hiszen a többségük
még sosem versenyzett külföld-
ön, sôt volt olyan is, akinek ez volt
élete elsô versenye. A 11 vendég-
csapat közül – melyek fiú illetve
vegyes csapatok voltak – 2. helye-
zést értek el lányaink. Hazaérke-
zés után másnap Letenyére láto-
gattunk, ahol a magyar fiúcsapat-
tal a közös táncos produkciót csi-

szoltuk össze. Indulás elôtt a lá-
nyokat még egy próba elé állítot-
tuk, 2013. július 11-én a sportpá-
lyán nyilvános fôpróbát tartot-
tunk, ahova meghívtunk minden
támogatót, szülôt, testvért, egye-
sületi tagot, régi versenyzôt,

érdeklôdôt. 100-120 nézô elôtt
mutathatták meg a lányok, milyen
versenyszámban mérettetik meg
magukat az olimpián. Eláruljuk, a
lányok itt sokkal jobban izgultak,
mint az ausztriai versenyen.
Elérkezett a nagy nap, július 13-án
16 órás utazás után megérkez-

tünk Franciaországba, s csapa-
tunk elfoglalta szálláshelyét egy
kiürített iskolai tanteremben. Az
épületben 10-12 nemzet csapatai
voltak elszállásolva, sajnos fürdé-
si lehetôség nélkül, a zuhanyzás-
hoz 1- 1,5 km-t kellett gyalogol-

nunk egy kollégiumhoz. Az elsô
éjszaka után reggel 1 zsemléért,
dzsemért és mini vajért 50 percet
kellett sorban állnunk. A „kiadós”
reggeli után megtörtént az Ifjúsá-
gi tábor megnyitása, majd délután
a számunkra biztosított pavilon
díszítésével foglalkoztunk, amely-
ben hazánkat kellett bemutatni.
Az elkészített pavilonokat a bírók,
szervezôk nézték meg elôször,
majd mindenki számára megte-
kinthetôvé vált. A magyar pavilon
nagy sikert aratott.
Szerencsére a következô napra az
étkezést átszervezték, így már
nem kellett várni, és a zsemleada-
got is duplájára növelték.
Megkezdôdtek az edzések, ahol
egy edzôpályán a lányok 25 per-
cet tölthettek, és ismerkedhettek
a felszerelésekkel. Majd a szállás-
ra viszszatérve a letenyei fiúkkal
elpróbálták azt a táncos mûsort,
amelyet a Nemzetek Bemutatko-
zásán adtak elô aznap este. A mû-
sor sikeres volt, a nemzetközi
zsûri véleményezése alapján 2.
helyezést értek el a magyarok, ju-
talmuk elismerô oklevél és egy

Büszkeségeink

Gyôzelmi bevonulás Pázmándra

Káprázatos bevonulás, szirénaszó, a tûzoltóautó kék lámpájának vil-
logása, duda és kürtök harsogása, pompás tûzijáték, dobszóló és
ováció… Ez a legkevesebb, amit elmondhatunk a pázmándi tûzoltólá-
nyok hazaérkezésérôl. Így fogadták a hozzátartozók, az önkéntes
tûzoltók, a kíváncsiskodó érdeklôdôk a franciaországi Mulhouseból
hazatérôket.
Nem túlzás kijelenteni, hogy szem nem maradt szárazon, amikor a
tûzoltószertár elôtt, a fogadásukra felcsendült a magyar himnusz,
majd a tapsvihar és a gyôzelmi hurrá. Az élmény feledhetetlen volt
mindenkinek. Az utazóknak, a versenyzôknek a helyezésért, a roko-
noknak és az önkéntes tûzoltóknak a szép gyôzelemért, a büszkesé-
gért. Dr. Reichenbach Mónika polgármester és Domak Tibor tûzoltó-
parancsnok köszöntôje után kis túlzással elmondhatjuk, hogy folyt a
pezsgô, ahogy ez ilyenkor lenni szokott. Mire pirkadt, elfogyott Csur-
gó Csaba cukrász hatalmas ünnepi tortája is, amellyel csaknem szá-
zan ünnepelték a felejthetetlen alkalmat.

Képek és szöveg: E.Várkonyi Péter



Sport 9

kupa volt. Az elôadásra már a ma-
gyar szurkolók egy része is meg-
érkezett, és tapsukkal buzdították
a csapatokat. 
Szerdán délelôtt ismételten edzé-
sek folytak, de már a verseny
helyszínén és szigorúbb követel-
ményekkel. A lányok már csak 15
percet tölthettek a pályán. Este ke-
rült megrendezésre az Olimpia
megnyitója, melyre a versenyzôk
országonként felsorakoztak. Meg-
történt a zászlók felvonása és az
olimpiai láng meggyújtása.
Csütörtökön elérkezett a nap,
amire egész idáig készültek ifjúsá-
gi tûzoltóink. Elôször elindultak
bemelegíteni, majd felvonultak a
verseny helyszínére. A start el-
hangzása után sikeresen vették az
akadálypályát, eredményük 54,18
másodperc lett. Mindenki örült az
idôeredménynek és a hibátlan
szerelésnek, így újult erôvel, önbi-
zalommal álltak fel a stafétapályá-
ra. Ismét elhangzott a rajtjel, és
egyéni csúcsukat megdöntve
78,55 másodperc alatt, szintén hi-

ba nélkül teljesítették a váltófu-
tást. A szurkolótábor az egész
verseny alatt hangosan, dobbal,
síppal, kolomppal, dudával bíztat-
ta a csapatot.
Szombaton, az olimpia záróünne-
pélyén történt a díjak kiosztása, a
zászlók levonása, az olimpiai láng
eloltása. Itt tudtuk meg hivatalo-
san, hogy lánycsapatunk a 11 in-
duló között az elôkelô 5. helyezést

érte el. Az összesített listán (fiú és
lány csapatok együtt) a 46 csapat
közül a lányok 19.-ek lettek.
Vasárnap reggeli után indult haza
a busz, késô éjjel haza érve hatal-
mas fogadtatásban volt részünk.
Ajándékokkal, himnusszal, tûzijá-
tékkal köszöntötték a hazaérkezô
csapatot a falubeliek.

Pázmánd ÖTE

Pázmánd Spájz Egyesület 28 440 Ft

Család 20 000 Ft

Magánszemély 5 000 Ft

Család 1 560 Ft

Szekértoló Egyesület 40 000 Ft

CBA Áruház 30 000 Ft

Tolcsvay Béla – Blum Júlia 5 000 Ft

Hajas Ildikó – Balázs Sándor 10 000 Ft

Hajdú Zsuzsa – Hajdú Szabolcs 10 000 Ft

Család 2 000 Ft

Pázmándi Sportéletért Alap. 100 000 Ft

Család 10 000 Ft

Mokos Imre 2 000 Ft

KERTEXPO ismeretlen virágkertész 500v

Radó-Kô Kft. 50 000v

Eutron Hungária Kft. 100 000 Ft

Pázmándért Alapítvány 300 000 Ft

Diákönkormányzat 15 000 Ft

Összesen 729 500 FtA polgármester ajándékkal köszönti Lôrincz Lászlót

Ezúton szeretnénk megköszönni
mindazoknak a támogatóknak 
a segítségét, akik hozzájárultak 
a felkészülés sikerességéhez:
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A 2012-13-as bajnoki év szép ered-
ményeket és sok változást hozott a
Pázmánd SE Labdarúgó Szakosztá-
lyának életében. A hírvivô számára
Burián József, a Pázmánd SE elnöke
összegezte az eseményeket, ame-
lyek között egy kitüntetés is szere-
pel, hiszen Lukács Józsefet, a labda-
rúgó szakosztály vezetôjét, évtize-
dek óta végzett sportmunkájáért az
MLSZ „Fejér megye sportjáért” bronz
fokozattal tüntette ki. Ezúton is sze-
retettel gratulálunk! 
A Pázmánd SE 2012-13-ban több
korcsoportban is versenyzett, az U7,
U9, U11, U13, U16 korosztályokban,
de ezen felül ifjúsági és felnôtt csa-
patokat is szerepeltetett a bajnoksá-
gokban. Elmondható, hogy minden
korosztállyal szakképzett edzôk dol-
goztak. Az U7, U9 és U11-es után-
pótlás csapatainkkal Andorka Péter,
az U13 és U16-osokkal Farkasfalvi
Miklós, az ifjúsági csapattal Köllô
Zoltán, a felnôtt csapattal Jurászik
Zoltán foglalkozott. Szép eredmé-
nyek születtek, ifjúsági csapatunk a
2. helyezést érte el, s mindössze a
gyengébb gólkülönbség miatt ma-
radt le az elsô helyrôl. Felnôtt csapa-
tunk szintén a 2. helyen végzett a
megyei III. osztályban, s ez a helye-
zés egyben a feljutást is jelentette a
felsôbb osztályba. A felnôtt csapat
megyei II. osztályba való kerülése – a
helyezés mellett – az utánpótlás ne-
velés terén évek óta tartó
tervszerû munkának is
köszönhetô. Az U13-as
csapat pedig sportszerû já-
tékáért Fair Play díjat ka-
pott a Fejér Megyei Labda-
rúgó Szövetségtôl.
Az elért eredmények és a
sok változás a csapatok
játékoskeretének átalakulá-
sát hozta a következô
évadra. Távozott a felnôtt
csapat edzôje és azok a já-
tékosok, akik nem akartak
a felsôbb osztályban ját-
szani. A felnôttek új edzôje
Köllô Zoltán lett, s a szak-
osztály a megmaradt

játékoskeretet a saját nevelésû ifjú-
sági csapatból feljött játékosokkal
próbálja megerôsíteni. Mint Burián
József elmondta, bíznak benne, hogy
sok munkával és tenni akarással si-
kerül megállni helyüket a megyei II.
osztályban és a szurkolóknak sem
okoznak majd csalódást. 

Az ifjúsági csapat edzôje Farkasfalvi
Miklós lett, és az ifjúsági csapatba az
U16-os csapat tagjai kerültek fel. 
Javultak az edzések körülményei is,
mivel a szakosztálynak sikerült a
nyár folyamán folytatnia az öltözô
felújítását. A felsô teraszt leszigetel-
ték, fagyálló burkolattal látták el, így
már nem ázik be az öltözô. Az alsó
szinten is új burkolatot kaptak a he-
lyiségek, a falakat lefestették, és kor-
szerûsítették a világítást is. A felújí-
tásra az összeget a Pázmándi Sport-

életért Alapítvány biztosította, de az
alapítvány mellett köszönet illeti ifj.
Pálinkás Lászlót, Mucska Attilát,
Faddi Istvánt, Farkasfalvi Miklóst,
Farkasfalviné Szita Szilviát, Buriánné
Fehér Tündét, Köllô Zoltánt,
Vagyóczki Károlyt, Sárvári Tibort és
Sárvári Zsoltot is, akik segítettek a ki-

vitelezési munkálatokban. Az új bú-
torokat Szendrei Lászlónak, a kony-
hai berendezéseket a Teleház Egye-
sületnek köszöni a labdarúgó szak-
osztály. 
A sok örömhír mellett azért akadnak
gondok is. Továbbra is nagy felada-
tot jelent az egyesületnek az után-
pótlás csapatainak mérkôzésekre
történô szállítása, mivel az önkor-
mányzati támogatáson felül a szállí-
tásra kért összeget nem kapták
meg. A szállítás ügyében már tár-

gyalnak egy helyi vállalko-
zóval, de ha nem jön létre a
megegyezés, akkor tovább-
ra is marad az önerô és re-
ménykednek a szülôk segít-
ségében is.
Burián József végül kihang-
súlyozta, a Pázmánd SE Lab-
darúgó Szakosztálya to-
vábbra is várja a sportolni
vágyó fiatalokat, és mindent
megtesz, hogy ehhez bizto-
sítani tudja a feltételeket is.
Hiszen nincs annál fonto-
sabb, mint hogy hétvégen-
ként minél többen bíztassák
a csapatokat és zúgjon a
„HAJRÁ PÁZMÁND!”

Hogy zúgjon a „hajrá Pázmánd!”

A felnôtt csapat mérkôzései az év hátralévô részében

dátum idôpont hazai csapat vendégcsapat

2013.08.18 17:00 PÁZMÁND GYÚRÓ

2013.08.25 17:00 PÁZMÁND PÁTKA

2013.09.01 16:30 PÁZMÁND KÁPOLNÁSNYÉK

2013.09.08 16:30 PÁZMÁND PÁKOZD

2013.09.15 16:00 PUSZTAVÁM PÁZMÁND

2013.09.22 16:00 PÁZMÁND ISZKASZENTGÖRGY

2013.09.29 15:00 TORDAS PÁZMÁND

2013.10.06 15:00 PÁZMÁND VÁL

2013.10.13 14:30 VÉRTESACSA PÁZMÁND

2013.10.20 14:30 PÁZMÁND PETTEND

2013.10.27 13:30 MÁNY PÁZMÁND

2013.11.03 13:30 PÁZMÁND ERCSI

2013.11.10 13:30 FEHÉRVÁRCSURGÓ PÁZMÁND

2013.11.17 13:00 PÁZMÁND CSÁKVÁR II.

2013.11.24 13:00 BODAJK PÁZMÁND

Lukács József átveszi az MLSZ díját.
Fotó: Fehérvár Online
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Idén júliusban immár negyedik
alkalommal rendezte meg a
Pázmándi Nosztalgia-Jármû
Egyesület a veterán autós-mo-
toros találkozót és túrát. Az
elôzô évektôl eltérôen idén a
veterán jármûvel nem ren-
delkezôk is részesei lehettek
az egész napos élménynek.
Ebben segítségükre volt egy
1970-es „faros” 55-ös Ikarus
busz és két kapitánya, Lengyel
János és Papp Szabolcs. Hoz-
zájuk csatlakozott Ilonka néni,
aki mint kalauz, korhû öltö-
zékben ellenôrizte az utasok
jegyeit. Ilonka nénihez hason-
lóan sokan emelték még a 
nap színvonalát korhû öltözé-
kükkel. 
Az elsô állomás és egyben az
indulási pont Vereben volt,
ahol a község polgármestere

Kurcz Mária várta a résztvevô-
ket. A verebiek ismét megmu-
tatták híres vendégszeretetü-
ket. A káposztás süteménynek
és a finom helyi szörpöknek
senki sem tudott ellenállni. A
regisztráció után az egyesület
tiszteletbeli tagja, Kiss Csaba
atya, velencei plébános megál-
dotta a jelenlévôket és jármû-
veiket. A menet Csákvárra in-
dult, ahol már javában tartott a

Csákvári Tûzoltó Egyesület
135 éves születésnapi rendez-
vénye. Csákvárról az utunk
Oroszlányba vezetett, ahol a
mûvelôdési ház melletti téren
interaktív játékok várták az
érdeklôdôket és a túra résztve-
vôit is. Kisbéren a kiadós ebéd
után sietve megtekintettük

Magyarországot „kicsiben”,
mert már vártak ránk az utolsó
állomáson, Pázmándfaluban. A
menet a falunapi rendezvény
helyszínére érkezett, ahol
Nagy Gusztáv, a község pol-
gármestere köszöntötte a
résztvevôket. A díjak átadása
és a vacsora elfogyasztása
után elindultunk hazafelé. A
vidám társaságnak hála a haz-
avezetô út sem volt unalmas.

A túra végén a busz kapitányai
elárulták, hogy a túra buszos
résztvevôi elnyerték az eddigi
legvidámabb buszos társaság
címét. 
A nagyjából száz kilométeres
túrán több mint 50 jármû vett
részt. Egyelôre nem tudni,
hogy jövôre milyen meglepe-
téssel készülnek a szervezôk,
de az már biztos, hogy 2014.
július második szombatján is-
mét dübörögnek majd a vete-
rán jármûvek.

Kerkuska Eszter

Múltidézô utazás
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Az óvodai alapítvány támogatásá-
val minden évben kirándulni men-
nek az óvodától elbúcsúzott nagy-
csoportosok, akiket az
óvoda dolgozói, nyugdí-
jasai is elkísérnek. Az
idén nem mentünk
messzire, itt maradtunk
a Velencei tó közelében.
Elôször Pákozdon, az
arborétum játszóterén
játszottunk, ami a gye-
rekeknek nagyon tet-
szett, és ahol kipróbál-
hatták ügyességüket is.
Mint minden kirándulás-
ra, most is vittünk enni-
valót. A sok játék, a
nagy kaland, az izgalom
mind ok volt az evésre.
Miután alaposan kijátszották ma-
gukat, busszal a hajóállomásra
mentünk, és áthajóztunk Agárdra
ahol izgalmas kaland várta a gye-
rekeket. A Gárdonyi Emlékház és

Galéria udvarán egy rönk vár
épült, ahol várkapitány vezetésé-
vel, az Egri csillagokból ismert tö-

rökökkel vívott csatát játszhatták
el a gyerekek. Két csapatra osz-
lottak – törökökre és magyarokra
–, majd elkezdôdtek a kalandok, a
csata. Elsô feladatként a vár alatti

alagútból kellett minél több ágyú-
golyót gyûjteni, amihez védôfel-
szerelésre, fejlámpára és sisakra

is szükség volt. Ezt a csa-
tát a törökök nyerték.
Majd igazi erôpróba kö-
vetkezett, kötélhúzás,
amit a magyarok nyertek.
A sok-sok csatában a
végsô gyôzelmet a törö-
kök aratták, de ezen
most nem búsultunk. A
játék végén mind a két
csapat oklevelet kapott a
várkapitánytól. 
Az eredményes küzde-
lem örömére a kirándulás
végén még fagyiztunk is
egyet, így a gyerekek

kipirulva,vidáman, élményekkel
gazdagon térhettek haza. Búcsú-
zóul az óvoda dolgozói sok sikert
kívántak a szeptemberi iskolakez-
déshez.

Domak Tiborné vez. óvónô

Kirándulás utoljára óvódásként…

1992-tôl emlékeznek meg világ-
szerte augusztus elsején az anya-
tejes táplálás világnapjáról, hogy
ezzel is felhívják a figyelmet arra,
hogy az anyatej a legtökélete-
sebb táplálék a babák számára, s
az elsô 6 hónapban a leghelye-
sebb táplálás a kizárólagos szop-
tatás. Az anyatejben sok a zsír-
ban oldódó vitamin és az ellen-
anyag, nem tartalmaz idegen fe-
hérjét, ezzel gátolja az allergiás
megbetegedések kialakulását. Az
anyatej összetétele a csecsemô
növekedésével párhuzamosan
változik, így mindig a korának
megfelelô anyagokkal látja el ôt
édesanyja a szoptatás által, mi-
közben a baba érzelmi és szelle-
mi fejlôdését is elôsegíti. A szop-
tatás alig igényel elôkészületet, a
legolcsóbb táplálási mód, s az
anyatej mindig megfelelô hômér-
sékletû és higiénikus.

Az anyatejes táplálás világnapját
Pázmándon is megünnepeltük, ez
alkalomból a Mûvelôdési Házban
köszöntöttük az édesanyákat. A
program mamáknak és babáknak
egyaránt szólt, miközben a cse-
meték a Levendula Játszóház gyö-
nyörû játékaival foglalatoskodtak,
a mamákat érdekes elôadások
várták. Megismerkedhettek az
úgynevezett fogzós ékszerekkel,
amelyek kifejezetten édesanyák-
nak tervezett nyakláncok és kar-
perecek. A babák biztonsággal a
szájukba vehetik ôket, miközben
a kis fogacskáikkal küszködnek.
Ezután Bakó Eszter dietetikus
gyerekkönyvét, a Zöldségmesé-
ket ismerhették meg a résztve-
vôk, amely a mese eszközével
ösztönzi a lurkókat a zöldfélék fo-
gyasztására.
Beke Viktória a parajdi sóter-
mékek egészségmegôrzô hatásá-

val ismertette meg a jelenlevôket,
mivel a parajdi kristálysóban mind
a 84 elem szervetlen formában,
oldottan jelen van, de olyan kicsi
méretben, hogy a sejtek rögtön fel
tudják venni. Az elôadást köve-
tôen a résztvevôknek lehetôségük
nyílt a parajdi fürdôsót, sószap-
pant, sópárnát, sólámpát köze-
lebbrôl is szemügyre venni. 

Herczeg Anna Mária védônô

Minden cseppje arany…
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Tombol a nyár, s hiába a nagy me-
leg, itt az idénygyümölcsök, zöld-
ségek tartósításának ideje. A leg-
népszerûbb eljárások a befôzés,
az aszalás és a fagyasztás.
Nagymamáktól érdeklôdtem,
hogy mi is az igazi lekvár titka.
Abban mindenki egyetértett, hogy
a tisztaság, a minôségi alapanyag
és a dunsztolás a lényeg. Az üve-
geket mindig forró vízben kell ste-
rilizálni, majd megszárítani. Dzse-
mek, lekvárok, befôttek eltevésé-
nél az üvegeket tiszta szesszel,
vagy rummal is átöblíthetjük. Van,
aki dupla celofánt használ, és kö-
zé kis tartósítószert is tesz. A ce-
lofán azért praktikusabb, mint a
fém üvegtetôk, mert a tetôk –
fôleg, ha már használtak – íz- és
színváltozást, de még C-vitamin
csökkenést is okozhatnak. A celo-
fánt, vagy esetleg a folpack-ot tar-
tósítóval elkevert vízbe is márt-
hatjuk, így megóvja gyümölcsün-
ket a baktériumoktól anélkül,
hogy a tartósítószer a szerveze-
tünkbe kerülne. Két-három csepp
tiszta alkohol is hatásos a celofán-
ra cseppentve, ujjunkkal elkenve.
Az utóbbi években elôtérbe került
egészségtudatosság megkívánja,
hogy minél kevesebb idegen
anyagot használjunk konzerválás-
kor. Jó tartósító a cukor, ha 60-
65% arányban tesszük a gyümöl-
csökhöz. A kristálycukor helyett
–ugyancsak az egészségtudatos-
ság jegyében – más mennyiség-
ben használhatunk mézet, fruk-
tózt, barna- vagy nádcukrot, de vi-
gyázzunk, mert elnyomhatják a
gyümölcsök ízét! Természetes
zselésítôszer a pektin, amely min-
den gyümölcsben megtalálható
változó mennyiségben. Házilag is
elkészíthetô, ha van nyári almánk,
ribizlink vagy egresünk, amelyek-
nek nagyon magas a pektin tartal-
muk. 1 kiló gyümölcsöt 6 deci víz-
zel 45-60 percig fûzünk, majd na-
gyon finom szûrôn átszûrjük. Jó,
ha hagyjuk egy egész éjszakán át
lecsepegni! Az így kapott oldat 4

hétig eláll, és ha dzsemet készí-
tünk, minden 1 kg gyümölcshöz
1,5-3 deci pektint adagolhatunk.
Sárgabarackhoz, szilvához elég a
kevesebb, míg az ôszibarackhoz,
körtéhez – alacsony pektintartal-
muk miatt – 2,5-3 decit adjunk.
Van aki a lekvár, befôtt tetejére
egy kiskanálnyi rumot vagy alko-
holt is önt a biztos tartósítás érde-
kében. 
Zöldségeknél a só jól konzervál
18-20 %-os töménységben, az

ízesítô léhez a romlás meggátolá-
sa érdekében ecetet is adunk. Sa-
vanyúságoknál azonban vigyáz-
zunk, mert a túl sok só a zöldsé-
geket megpuhítja. Tartósítószer
helyett savanyúságoknál, fôzelé-
keknél az üveg tetejére vékony ré-
teg olajat öntsünk, ez a levegôtôl
elzárja és megvédi az üveg tartal-
mát.
A fagyasztás elônye, hogy keve-
sebb munkával jár, mint a
befôzés, és a gyorsfagyasztással
megtarthatók a zöldségek, gyü-
mölcsök tápanyag és vitamin tar-
talma is. Csak érett, egészséges
alapanyagot tegyünk el, és aprít-
sunk a felhasználni kívánt méret-
re. Akkora adagokat készítsünk
légmentesen záródó zacskókba,
amit egyszerre felhasználunk
majd. A zöldségeket fagyasztás
elôtt általában forró vízbe forgat-

juk néhány percig, majd hideg víz-
zel lehûtjük. Így megôrizhetjük a
színüket, állagukat. Fûszernövé-
nyeket is tartósíthatunk, ha egy
kis vízzel vagy olajjal összekever-
jük, majd jégkocka tartóba ada-
goljuk ôket. A kapornál a növény
és a víz mennyisége egyezzen
meg! A nagy víztartalmú zöldsé-
geket, gyümölcsöket (dinynye) ne
fagyasszunk, mert elvesztik álla-
gukat, esetleg ízüket!
Az aszalással történô tartósítás lé-

nyege, hogy a növények, illetve
termésük minimális víztartalmuk
miatt állnak el. Aszalhatunk zöld-
séget, gyümölcsöt, növényeket és
gombát is.  A nagyobb méretû
megtisztított alapanyagot aprít-
suk, szeleteljük. Több technika
közül is választhatunk. Aszalha-
tunk a szabad levegôn, ami több
napot is igénybe vehet. Fontos,
hogy naponta forgassuk a ter-
ményt. A villanytûzhely sütôjében
maximum 42 fokon a sütôrácsra
terített gyümölcsök is jól szárítha-
tók. Hátránya, hogy több órát,
akár két napot is igénybe vehet.
Végül használhatunk erre a célra
készült aszalógépet is. Az aszal-
ványokat hûvös, szellôs, száraz
helyen, lehetôleg tüllbe vagy vá-
szonba csomagolva tároljuk.

Gulyás Nikoletta

Praktikák befôzéshez, tartósításhoz
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Aki tudományos véleményeket ol-
vasva akarja eldönteni, egészsé-
ges-e a tejfogyasztás, igencsak
zavarba jön. Nagymamám korá-
ban egészséges tápláléknak szá-
mított, aztán jöttek a „kutatók”,
hogy idôrôl-idôre mást állapítsa-
nak meg a tej élettani hatásáról.
Legutóbb még azt is alátámasz-
tották, hogy a hagyományos gaz-
dálkodásból származó tej (értsd:
ahol sem a tehén, sem a tápláléka
nem géntechnológiai termék)
nem jobb, mint a nagyüzemi, vi-
szont olcsóbb, tehát jobban meg-
éri az ipari tejet venni. Erre még a
harcedzett újságírók is rácsodál-
koztak, és kissé megkapirgálva
ezt a tudományos kutatást, kide-
rült, hogy a megrendelôje és fi-
nanszírozója a világ legnagyobb
géntechnológiai vállalata volt. Ne
higgyünk el tehát mindent se a
médiának, se a „tudósoknak”!
Legjobb, ha a saját tapasztala-
tunkra hagyatkozunk.
A tej a szénhidrátok, zsírok és a
fehérje mellett vitaminok és ásvá-
nyi anyagok tárháza is: A-vitamin,
B1-vitamin, B2-vitamin, B12-vita-
min, D-vitamin, kalcium, magné-
zium, kálium van benne. Vitatják
azonban, mennyit tudunk hasz-
nosítani ezekbôl. Vannak embe-
rek, akik valóban nem tudják a te-
jet megemészteni, akiknél hiány-
zik a tejcukor lebontását végzô
enzim, a laktáz. Az arra érzékeny
egyéneknél a tejcukor hasmenést
okoz. A joghurtot és a kemény

sajtokat azonban általában ôk is
fel tudják dolgozni. A lak-
tózérzékenység a wikipédia adata
szerint az emberiség háromne-
gyedét érinti, ám a fehérbôrûek-
nek csak 15%-át. A kérdés tehát
nem az, hogy a tej egészséges-e,
hanem az, hogy meg tudom-e
emészteni, vagy sajnos beleesek

a 15 százalékba. Mint minden
táplálék esetében, a saját tapasz-
talat nyújtja a legbiztosabb vá-
laszt arra, együk-e, vagy kerüljük.
Jó-e a tej nekem, netán csak vala-
melyik tejtermék, vagy egyáltalán
nem bírja a gyomrom?  Az indiai
Ájurvéda például típusokba sorol-
ja az egyéneket, és az alapján
ajánlja, milyen formában fogyasz-
sza az ember a tejet.
A következô tapasztalatra tettem
szert: a dobozos UHT tejet nem
tudom megemészteni, de a ha-
gyományos tejjel, holott elvileg
sokkal zsírosabb, semmi problé-
mám nincs. Kecskéket tartok, az
ô tejük könnyebben emészthetô,
mint a tehéntej, de ôstermelôtôl
tehéntejet is vásárolok, azt is
elégedetten fogyasztom. Vajon
miért?
Sokan rávágnák a választ: „Mert
az igazi tej!”
Mi itt a faluban kivételezett hely-
zetben vagyunk, mert több hely-
rôl is beszerezhetünk termelôi te-
jet és sajtot. Így nem kell magun-

kat kitenni az ipari tejben fellelhe-
tô genny- és antibiotikum marad-
ványoknak sem. A kecsketej
könnyebben emészthetô, bár drá-
gább (hiszen egy kecske sokkal
kevesebb tejet ad). Tápértékben
nincs jelentôs különbség a kecs-
ke- és tehéntej között. Speciális
esetekben (pl. pollen-allergia) is a

kecsketej felé billenhet a mérleg.
Ha igazi tejet, igazi sajtot fo-
gyasztunk, akkor derülhet ki,
hogy nekünk való-e! Tíz liter tej-
bôl lesz egy kiló sajt. Ha utána-
számolunk az ipari sajtoknak, va-
lószínûsíthetô, hogy az 1000 fo-
rint körüli sajtkészítmények nem
tartalmazhatnak igazi, vagy teljes
tejet. A tej átvételi ára 90 Ft/liter,
erre jön még a többi költség, sajt-
kultúra, oltó, munkaerô, tárolás,
szállítás, kereskedôk haszna...
Nekem még 1500 Ft is drága egy
darab toll-lisztes savóért vagy
hidrogénezett növényi zsírért. Vi-
szont ha veszek 190-400 Ft kö-
zött tehén- vagy kecsketejet, van
tejem, tejszínem, joghurtom, saj-
tom, mert minden elkészíthetô
házilag. És tudom, honnan van,
mit eszik az állat, és hogy egész-
séges. Lehet, hogy a kedves olva-
só utcájában is lakik valaki, aki-
nek van tehene vagy kecskéje, így
csak egy karnyújtásnyira van ez
az értékes táplálék.

Dr Szilágyi-Nagy Ildikó

Fehér arany a szomszédban
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Igazán nagy érdeklôdés mellett,
ötvenkét gyermek, és az ôket
felügyelô tizennégy segítô rész-
vételével zajlott a hagyományos
hittantábor július 8. és 12. között
Pázmándon. Ahogyan azt már
megszokhatták a táborozók, nyi-
tó szentmisével indult a hét, a kö-
zös áhítat alapozta meg a közös-
ség hangulatát. A program rend-
kívül változatos és gazdag volt,
nagy szerepet kapott benne a ter-

mészetvédelem, a ter-
mészet szeretetére va-
ló nevelés, a közös
mozgás és persze a
hagyománytisztelet is.
A gyerekek ismerked-
tek Pázmánd szûkebb
és tágabb környezeté-
vel, lovagoltak és lo-
vas kocsikáztak a Kon-
koly-tanyán, hajókáz-
tak a Velencei tavon,
kirándultak a Dinnyési
Madárvártához. Részt

vettek egy természeti elôadáson
és kézmûves fogalakozáson is,
de olyan nap is volt, amelyet a Bu-
dakeszi Vadasparkba történô ki-
rándulás töltött ki. Jókedvû ver-
sengésben sem volt hiány, volt
foci, számháború, tábor hangja
tehetségkutató verseny tánccal,
énekkel, színi elôadással, mesé-
léssel, de még zsonglôrködéssel
is. Az eseménysorozatot pénte-
ken délután egy záró szentmisén
való részvétellel koronázták meg
a résztvevôk.

Élményekkel gazdagodva a hittantáborban

Egy nyertes pályázatnak köszön-
hetôen településünk lakosainak
lehetôségük van jelképes össze-
gért használható angol nyelvtu-
dást szerezni vagy informatikai
képzésre beiratkozni. A nyelvi
képzés az alapoktól indul, elô-
zetes ismeretekre nincs szük-
ség. A hangsúly a beszédkész-
ség fejlesztésén van, a tanfo-
lyam végére a résztvevô képes
lesz a hétköznapokban (család-
ban, álláskeresésnél, munkahe-
lyen, vásárlás közben, helyi tájé-
kozódás során) használatos egy-
szerû mondatokat angolul meg-
fogalmazni és megérteni (KER
A2 szint). A képzés két modul-
ból áll (60+30 óra), a modulok
végén egy-egy egyszerû modul-
záró vizsgát (írásbeli és szóbeli)
kell teljesíteni. Az informatikai
képzés során a jelentkezôk elsa-

játítják a számítógép-kezelés
legalapvetôbb fogásait, a végére
el tudnak készíteni egy egyszerû
dokumentumot (például hivata-
los levelet), képesek lesznek az
interneten informálódni, keres-
ni, elektronikus levelet (e-mailt)
fogadni, küldeni, alapvetô szá-
mítógép-üzemeltetési és táblá-
zatkezelési feladatokat elvégez-
ni. Az informatikai képzés há-
rom modulból áll (3x30 óra), az
elsô a gépkezelési alapokkal, a
második elemi szövegszerkesz-
tési és táblázatkezelési felada-
tokkal, Internettel és levelezés-
sel foglalkozik, végül a harma-
dik modulban magasabb szintû
a magánéletben, az irodai mun-
kában felmerülô összetettebb
gyakorlati feladatok megoldásá-
ra kerül sor. Mindhárom modul
egyszerû, gyakorlati feladat meg-

oldásából álló vizsgával zárul.
Mind az angol nyelv, mind pedig
az informatikai tanfolyamon – a
pályázati projektnek köszön-
hetôen – a magánszemélyek
mindössze 2-5% (1800 – 4500 Ft)
önerô befizetése mellett sajátít-
hatják el, s szerezhetik meg a
számítástechnika illetve az ide-
gen nyelv alapjait, vagy fejleszt-
hetik meglévô tudásukat.
A képzés helyszíne a Hét Forrás
Mûvelôdési Ház (Pázmánd, Fô ut-
ca 66.), ideje a tervek szerint
2013.09.12. – 2013.12.05-ig
tart. A tervezett idôbeosztás sze-
rint az órák hétfôn és csütörtö-
kön 17 és 20 óra között lesznek.
A képzési program együttmûkö-
dô partnere a Községi Teleház
Egyesület Pázmánd, jelentkezni
Lukács Józsefnénél lehet a 06 70
3312 819-es telefonszámon.

Értékes tudás csaknem ingyen
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Jól tudjuk, hogy a gyermekeké, de
2013 júliusától úgy érezzük, a mi-
énk, fiatal felnôtteké is, hiszen az
önkormányzat lecsapott arra a le-
hetôségre, hogy a kormány támo-

gatása által diákokat foglalkoztas-
son a nyári szünidô alatt.
Sokan belecsöppentek már a mun-
ka világába, de akiknek új volt a
nagybetûs élet, azok is bátran
vágtak bele, mert az ismerôs kö-

zeg, a segítôkész munkáltatónk
és a barátságos csapat hatására
félelmeink szertefoszlottak.
Polgármesterasszonyunk megtett
mindent, hogy a lehetô legtöbb

embert alkalmazza. Két hónap
alatt huszonnégy tanuló kapott ál-
lást három különbözô területen:
az óvodában, a mûvelôdési ház-
ban és a polgármesteri hivatalban.
Az elôzetes megbeszélések során
megvitattuk, hogy kinek milyen
iskolai végzettsége van, ki milyen
területen jeleskedik, sôt, még a
szabadidôs tevékenységeink is
helyet kaptak a beszélgetés során.
Ez fontos volt, hiszen így minden-
ki testhezálló feladatot kapott, így
nem kellett reggelente úgy felkel-
ni és elindulni dolgozni, mintha

foghúzásra mennénk (hozzáte-
szem: szeretem a fogorvosokat).
Sok újat tanultunk a munkában töl-
tött napok alatt. Én személy sze-
rint a hivatalban kaptam admi-
nisztratív munkát. Élveztem, hogy
hasznos lehetek. Talán mindannyi-
unk nevében mondhatom, hogy
fontosnak éreztük magunkat, ami
növeli az önbizalmat. A nyarunk
pedig egyáltalán nem veszett el!
Naponta hat órát töltöttünk mun-
kával, így délutánonként már él-
vezhettük a nap melegét és a Ve-
lencei-tó hûsítô vizét.
Legnagyobb elônye tehát ennek a
programnak az, (amellett, hogy
más diákmunkákkal ellentétben
nem kellett robotolni a zsebpén-
zünkért) hogy a szakmai fejlôdé-
sünket is elôsegítette, új oldalról
mutatott meg olyan területeket,
amiket már elôtte is szerettünk,
csak éppen nem ismertünk eléggé.
Remélhetôleg a következô évek-
ben is lesz alkalmuk a diákoknak
részt venni ilyenben, mert ez egy
maradandó élmény, ráadásul
nagy lépés a felnôtté válás felé.

egy diákmunkás

Pázmánd kinek a királysága?
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Akik a nyári hónapokban
diákmunkásként 
dolgozhattak a településen

Dizmatsek Emma, Farsang Zsanett,
Halász Dóra, Keresztes Réka
Barbara, Kerkuska Miklós, Kolonics
Attila, Köllô Alexandra, Köllô Dóra,
Kuhinkó Sarolta, Kuhinkó Zsolt,
Lôrincz Helga, Lukács András,
Szabó Loretta, Takács Kitti, Ambrus
Tímea, Bodnár László Roland, Boros
Dávid, Csurgó Petra, Drabbant
Gergô, Farsang Attila, Glócz Gábor,
Pálinkás Zsófia, Radványi Anna,
Tóth József Krisztián, Pukli Roland.

Sok boldogságot!

Múlt havi számunk óta nem
született újabb kisbaba
Pázmándon, viszont gratu-
lálhatunk Kovács Attilának
és Kovács-Fodor Ritának,
akik 2013. július 13-án kö-
töttek házasságot.

Pázmánd Íze Ínyes Vásár és Mu-
latság lesz szeptember 14-15-én
a Szerelemvölgyben, a Bálint
Boráriumban. A hagyományo-
kat, kézmûves mesterek ínyes
remekeit kedvelôk ünnepére in-
vitálják mindazokat, akik egy va-
rázslatos környezetben kíván-
nak aktív részesei lenni a lekvár
készítésnek, szôlô préselésnek,
kürtôs kalács sütésnek.


