Pázmándi
hírvivô

Új folyam 8. szám
Elismerés
Pázmándnak
2. oldal

Önzetlenül,
szeretettel
Néhány nap, és itt a Karácsony.
Hetek óta készülôdünk, lélekben is,
tetteinkben is. Vasárnaponként
összejövünk, örülünk a gyerekeknek, a szép gondolatoknak, a magunk készítette adventi koszorú fényeinek, a közösen díszített karácsonyfának, a finom falatoknak,
szeretettel készített süteményeknek. S megyünk, segítünk, sütünkfôzünk, részt veszünk, adakozunk
a közös célokért, ki-ki tehetsége,
lehetôségei, képességei szerint.
Idôt, fáradságot nem kímélve,
örömmel. Sokszor még a méltó köszönet is bajos, mert lehetetlen név
szerint felsorolni mindazokat, akik
egy-egy közös célért indulnak és
végzik, amit tudnak. De ôk nem is
a köszönetért teszik, számukra az
önkéntes munka, a segítség természetes. S nem csak Karácsonykor.

Az év vállalkozója
A VOSZ az idén a pázmándi Borárium
létrehozóját – Bálint Györgyöt – választotta az év vállalkozójának, akinek
nevéhez fûzôdik még egyebek mellett
a gárdonyi öko-strand, a Magyar Mikulásszolgálat vagy a Bál-Na Produkció.

Újság rólunk – nekünk
Készülôdés az
ünnepekre
10. oldal

2013. december
A kerékpárok
mestere
12. oldal

Karácsony, a legszebb ünnepünk
„József megfogta fuvoláját, a szájához emelte, és játszani kezdett
rajta. Úgy vélte, legfôbb ideje, hogy Mária elpihenjen: hiszen nem
kis dolog az, ha az ember – s méghozzá éjnek idején – gyermeket
hoz a világra. Olyat fog játszani, gondolta, ami álomba ringatja
sorjában, elébb az anyját, majd a kisdedet, utolsósorban pedig az
istálló állatait, amelyeknek ugyancsak nyugtalan éjszakájuk
lehetett: ritkán esik meg, hogy állat szülni lássa az embert. Vajon
megértették-e, tûnôdött, hogy mi is történt úrnôjükkel, akit még
soha nem hallottak sírni?”
Déry Tibor: Betlehemi állatok címû, gyönyörû ünnepi meséje teljes
terjedelemben elolvasható a http://gyogyitonokert.hu/wp/
gyogyitonok/?p=1685 internetes oldalon.
(folytatás a 7. oldalon)
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Miniszteri elismerés Pázmándnak!

Az Emberi Erôforrások Minisztériuma az önkéntes tevékenység
társadalmi elismerése céljából
megalapította a Pro Voluntarius
Díjat, amelyet azon két szervezet és két magánszemély kaphat meg minden évben, akik kiemelkedô
tevékenységükkel
hozzájárultak az önkéntesség
kultúrájának elterjesztéséhez.
Idén az egyik Pro Voluntarius díjas szervezet Pázmánd Önkormányzata lett.
Pázmánd Község polgármestere,
dr.Virányiné dr. Reichenbach Mónika, büszkén tett eleget a fôvárosi ceremónián történô díj átvételének, amely december 7-én
volt a Millenáris parkban, s ahol
Fülöp Attila, Család-és Esélyteremtési politikáért felelôs helyettes államtitkár adta át a díjakat.
– 2012-ben elnyertük az Év családbarát önkormányzata díjat…” – kezdte beszédét a polgármester asszony, majd a plénum elé szólította azokat a megjelent
pázmándi
önkéntes
vezetôket, „akik nem miniszteri
kézfogásért, hanem felebaráti
szeretetbôl tettek mindent…”. A
135 éve tevékenykedô pázmándi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
képviseletében Ambrus Sándort
és Pálinkás Pétert, a Pázmándi

Polgárôrségtôl Erdô Bélát, a közösség fenntarthatósága és védelme érdekében tevékenykedô
Hollósi Attilát, a Vöröskereszt
pázmándi szervezetének két
tagját, Hajdú Zsuzsannát és
Ambrus Péternét, valamint az országosan egyedülálló utcabizalmi hálózat képviseletében Csurgó Ferencet és Kertészné Jutkát.
A polgármester asszony elmondta továbbá, a nemes elismerésrôl
szóló díj, az önkéntesekkel és
fiatalokkal való összefogás eredményeként méltó helyre került,
amely újabb közös sikerként íródik be Pázmánd történelmébe.
– Egy fenntartható világot addig
nem lehet teljesen megvalósítani, amíg képe meg nem jelenik
sok ember gondolataiban. A
jövôképen sok embernek kell dolgoznia, amíg teljessé és meggyôzôvé válik. Önkéntességgel
gazdasági és szociális jólét,
fejlôdés teremthetô. Ahol a közösség korhatár nélkül alkotójává, megálmodójává válik életterének, közjót teremt magának,
létrehozza önszervezôdô társadalmát. Ez Pázmánd! – fejezte be
dr. Reichenbach Mónika.
Éger László
Fotók: www.velenceito.info
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Közösségünk ereje
A Pro Voluntarius Díjat a kiírás
szerint arra méltó magánszemélyek vagy szervezetek nyerhetik
el, pályázat útján. Egy falu egyik
kategóriába sem sorolható be, de
az önkormányzat, amely ugyebár
a helyi közösség képviseletére jogosult független szervezet, már
igen. És Pázmánd pályázata azért
lett nyertes, mert a falu egészének önkéntes tevékenységét értékelték általa.
Nálunk az önkéntesség teljesen
természetes, nem is tevékenység,
inkább életforma. Átszövi a mindennapjainkat, azonnali cselekvést és segítséget jelent rendkívüli helyzetekben, gazdaggá és tartalmassá teszi hétköznapjainkat,
ünnepeinket.
Településünkön évtizedes hagyományai vannak a szervezetek-,
egyesületek civil tevékenységének, részvételének hagyományaink éltetése, gyermekeink nevelése terén. Több mint 25 önkéntes szervezôdés mûködik aktívan valamennyi generációt, érdekszférát felölelve Pázmándon.
És itt mûködik Magyarország
egyetlen hatékony és aktív utcabizalmi hálózata is. Az utcabizalmik segítségével sikerült
2011-ben elfogni egy idôsekre
specializálódott rablássorozat
elkövetôit amellett, hogy a jelzést
követô 5 perc alatt településünk
több, mint 400 idôs lakosát azonnal ellenôrzés és védelem alá tudtuk vonni, megakadályozva így 4
rablási kísérletet. A 2013. márciusi rendkívüli hóhelyzetben fiataljaink önkéntes munkájával kiegészülve utcabizalmijaink minden
idôs embert elláttak, házaik körül
járhatóvá tették az utakat, mindezt alig pár órával a kialakult országos vészhelyzet után. A település önkormányzati igazgatásának hatékony mûködése is elképzelhetetlen nélkülük, az ebösszeírás, és egyéb statisztikai-, jelentéstételi kötelezettség végrehajtásakor közremûködésükkel rövid

idô alatt tökéletesen pontos adatok állnak rendelkezésre.
Pázmánd értéktérképe volt az elsô
feladat, amelyet 2010-ben utcabizalmi hálózatunk végrehajtott.
Minden lakosunktól összegyûjtötték, hogy ki mihez ért, milyen
végzettsége, szakképzettsége,
szakértelme van. Így tudjuk, egyebek közt azt is, hogy több, mint
19 nyelven van, aki segítsen, ha
fordításra van szükségünk. Addig

ismeretlen cégvezetô pázmándiak
helyezték át telephelyüket községünkbe, bevételeink növelése érdekében, hiszen meg lettek szólítva. Kulcsa, záloga mindennek a
kérdôív utolsó kérdésében rejlett:
„Mivel járulna hozzá Ön települése, Pázmánd fejlôdéséhez?”
Az, hogy nagyon sokan és nap,
mint nap hozzájárulnak, léptennyomon tapasztalható. Katasztrófa helyzetekben ez látványosabb,
könnyebben a figyelem középpontjába kerül. Így volt ez akkor
is, amikor 2010-ben csapatunk
tagjai a kutatómentôkkel keresték a halottakat derékig a vörös
iszapban, támogatták a lelkileg
összeomlott devecserieket. Heteken keresztül, sokszor több buszszal mentünk és segítettünk.
2013. március 14-én, amikor az
országos hóhelyzet katasztrófális
állapotokat okozott többek közt a

Pázmánd közigazgatási területén
található M7-es autópálya szakaszon is, önkénteseinkkel fél órán
belül, forró teával, takarókkal
kinn voltunk. Felkészülten, hatékonyan tudtunk fellépni a hivatásos szervek kiérkezéséig, és segítettük munkájukat. Napokig fenn
tudtuk tartani készültségünket
Pázmánd teljes területén és a kritikus környezô részeken is.
Összefagyott, embertelen körülmények közt, emberfeletti munkát
végzô, vöröskeresztes önkénteseinkkel bekerültünk az országos

médiába is, hiszen szerte e hazában elsôként reagáltunk azonnal
a kialakult helyzetre.
Szerencsére vannak békés hétköznapok, szelíd ünnepváró hetek is, amikor az önkéntesség
nem kap akkora figyelmet, de
minden megmozdulásunkban jelen van. Elég csak elolvasni akár
ennek a lapszámnak a cikkeit,
szinte nincs olyan, amiben ne lenne tetten érhetô. Jótékonysági
est, Mikulás ünnepségek, adventi
programsorozat, mind-mind nem
jöhetett volna létre, ha mi, pázmándiak nem tennénk azt, amit –
mindannyiunk nagy szerencséjére – természetesen, magától
értetôdôen teszünk. Pázmándért,
a közösségért, valamennyiünkért.
Forrás:
Pázmánd Önkormányzatának
Pro Voluntarius pályázati anyaga
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Pázmánd jegyzôje bemutatkozik
Amikor évekkel korábban elôször találkoztunk, épp egy
sánta pónit emelt ki a Suzuki hátsó ülésérôl. Az arra járó utca embere nézett egy nagyot. Hogy is van ez? Mit
keres a póni a Suzukiban? Rövidesen kiderült. Tóth Lajos, és társa, Judit, egy istállóból mentették ki a megrémült állatot, mert a kos folyamatosan öklelte, bántalmazta. Tóth Lajos ma Pázmánd jegyzôje.
Hosszú az életút, amely Pázmándra hozta Tóth Lajost. Csak
a fontosabb és érdekesebb állomásokat nézve is adódik a kérdés, hogyan kerül Rákóczifalváról, a Tisza bal partjáról valaki a Dunántúlra? És miért éppen Pázmánd a választás? Hogyan lehet beilleszkedni egy új
élettérbe, ahol csak egy barát
akad az elsô napokban? Nézzük
a válaszokat!
– Amikor három éve beköltöztünk az albérletünkbe, tél volt, és
a fûtés rövidesen felmondta a
szolgálatot. A szembe szomszédaink - Péter és Kati, akik aki azóta a legjobb barátaink –, fával
siettek a segítségünkre – kezdi az
élettörténetet Tóth Lajos. Elfogadtuk a segítségüket, de sokáig
töprengtünk, hogy is van ez? Idegenek vagyunk egy idegen faluban, és mégis azonnali a segítség? Milyen falu ez? – kérdeztük
egymástól. Immáron harmadik
éve már tudjuk, hogy nem tévedtünk el, amikor ide költöztünk. Ez
a falu, ez a Pázmánd, nekünk a
Dunántúl legértékesebbje. Ideköltözésünkkel az életem rendkívüli
módon megváltozott. Amikor jöttünk, már nyugdíjas voltam két
és fél éve. Pontosan 40 éves munkaviszonyom volt. De most érzek
magamban annyi erôt, hogy nem
nyugdíjas akarok lenni!
Miközben hallgatom az életutat,
eltöprengek, milyen lehet ez az
ember, aki életének derekán választ ismeretlen utat? Rövidesen
megtudom, hogy riportalanyom
Rákóczifalván volt polgármester,
két ciklusban. A harmadikban is
csak 75 szavazattal maradt alul,
de nem bánta. Új, más élet, a vál-

tozás vonzotta. S a mai napig
örül, hogy így döntött, hiszen
még a rosszban is a jót keresi,
ilyen az életszemlélete.
– Hidasnémeti, Miskolc, Encs,
Veszprém, Jászberény, Budapest,
Boldogkôváralja, Rákóczifalva,
Szolnok az állomások sora, ahol

képessége miatt kedvelték. Ez
ma sem változott. Közhivatalsága alatt a múltban és ma is nyugodtan felkereshetik az emberek
a problémáikkal, mert mindig segít és a legjobb megoldást keresi. Véleménye szerint az emberek azért járnak a hivatalokba,
mert problémájukra olyan megoldást keresnek, amelyekre egymaguk nem képesek.
– 2013. augusztus 12-tôl, immár
három hónapja vagyok itt hivatalban, ezalatt az idô alatt már
266 iktatott ügyirat került ki a
kezem közül. A testületi elôter-

megfordultam munkáim során –
folytatja Tóth Lajos. – Boldogkôváralján VB titkárként kezdtem, most, ha minden jól alakul,
jegyzôként fejezhetem be az aktív életutamat, természetesen, itt
Pázmándon, társammal, Judittal, akivel nyolc évvel ezelôtt egy
portugál társasutazáson találkoztam. Ô volt az idegenvezetôje
a csoportomnak, Portugáliában
élt. Olasz, portugál, és spanyol
nyelvvel kereste a kenyerét.
Rövid beszélgetésünk alatt kiderül, hogy Tóth Lajost gyakornok
korában is a kapcsolatteremtô

jesztések száma 85, folyamatosan egyeztetek mind Pázmánd,
mind Vereb polgármesterével.
Köztisztviselôként a szakma szabályai és elvei szerint kell cselekednem, lojálisnak kell lennem a
mindenkori polgármesterekhez,
bárki legyen is az, segítenem kell
a munkájában. Ha jól dolgozik a
megválasztott testület és a polgármester, akkor sikeresek lesznek, és fejlôdik a község, ellátja
a köz szolgálatát, s az a település
sikere is. Ezért kell a közhivatalnokoknak „kiszolgálniuk” a
mindenkori választottakat. Csak
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Szikszón született, gyermekkorát Hidasnémetiben
töltötte, most 59 éves. Három unokája van: 6, 3 és fél
és 1 évesek. Végzettsége:
államigazgatási fôiskola,
marketing szak, üzemgazdász, Eu szakközgazdász.
Nagymamájára büszke, aki
bábaasszony volt három
Zempléni kis faluban, és
2500 gyermeket segített a
világra, a diploma levelét
1933-ban pedig még Szent
Györgyi Albert írta alá.

így tudom a függetlenségemet
megôrizni, és így tudjuk a köztisztviselôi kar tisztességét és becsületét is megtartani, amely ebben a faluban nagyon fontos.
Szeretném, ha a most is érzékelhetô feszültség elmúlna, mert
Pázmánd jó adottságokkal rendelkezô település, szép helyen.
Hihetetlen szellemi potenciál van
jelen, csodákra lenne képes az
emberi összetartás és akarat,
amelyet most kiolt a kicsinyes viaskodás. Nagyon fontos kijelentenem, hogy sem az ellenzék sem
pedig a polgármester embere
nem vagyok, hanem a közösség
által megválasztott képviselôtestületeknek, polgármestereknek
vagyok a közhivatalnoka.
S ha belegondolunk, valóban így
is van. A jegyzô nem nézheti, ki
honnan és miért érkezett, segítenie kell. Ez a segítség nem maradhat el. Ahogy az otthonról
hozott szeretet sem. Szeretni
nem csak az embereket kell, hanem a természetet, az állatokat,
a környezetünket is. Tóth Lajos
ezeket a nézeteket otthonról
hozta. Imádja két gyermekét, három unokáját, ragaszkodik a
családjához, a mai napig jó kapcsolatot ápol volt feleségével,
annak családjával is. Szeret a
kertben lenni, szereti a szôlôjét,
annak levét is, ha elérkezik a
szüret. Nagyapja igazi parasztember volt 25 katasztrális hold-

dal, talán innen a tudás. Szereti a
fát, annak megmunkálását különösen. A gasztronómiai élvezeteket sem veti meg. A kertjébôl
áradó illatok nyáron sok embert
csalogatnának be a házához. A
barátok csaknem állandó vendégek, amikor a bográcsban elkészül az étel. Társa, Judit is kö-

zösségben élt, a vendégjárást ô
is nagyon kedveli. Talán ez lehet
a magyarázata az újonnan szerzett barátoknak is, akiknek száma remélhetôleg egyre csak szaporodik. Akárcsak az állatoké,
amelyeket mindketten nagyon
kedvelnek. Most Gomi kutyával,
egy Esztergomban „felszedett”
kis kölyökkel, és két cicával,
Cicóval és Margaridával osztoznak a házon. Amikor Szonja,
Judit lánya és annak barátja is
megérkezik Pázmándra Portugáliából, az állattartás kibôvül két
portugál ebbel is.
Zárásképpen álljon itt Tóth Lajos,
Pázmánd jegyzôjének hitvallása,
zárógondolata: „Legyen egy kis
béke a szívekben, nyugalom a
lelkekben és mielôtt másokban
keresnénk a hibát, a békétlenség
miatt nézzünk önmagunkba!”
– Ezt kívánom, és Áldott, Békés Karácsonyt mindenkinek! – búcsúzik.
E.Várkonyi Péter riportja

Vereb Község Önkormányzata és a
Szent Benedictus Borlovagrend
tisztelettel meghívja
Lovasberény, Pázmánd és Vereb minden termelôjét

a Szent János napi boráldásra
2013. december 27-én 15 órakor, Szent János ünnepén
a verebi Nepomuki Szent János katolikus templomba.
A gazdák nevében köszöntôt mond és áldást kér
Wagner Péter borrendi tag, Nadap polgármestere és
Kupi László borrendi tag, Kápolnásnyék alpolgármestere.
A 2012-es év újborait Tallér Krisztián plébános áldja meg.
Kérjük a résztvevôket, megáldandó boraikat legkésôbb
14.45-ig szíveskedjenek elhelyezni a templomban kijelölt helyre.
Az eseményt követô fogadás helyszíne:
Közösségi Ház – Vereb, Vajda János út 5.
Tel. és fax: 06-22/464-667, mobil: +36-70/4334-009
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Elkészült a Nadapi út

Még sok a tennivaló az útjavítások terén
Felújították Pázmándon a Nadapi
út külterületi részét. A településen
régóta várt rekonstrukció november végén valósulhatott meg. A
munkálatokról Radványi Gábor
képviselô urat kérdeztük.
– Nagy örömünkre szolgál, hogy
végre valóban elkészülhetett az út
jó ideje felújításra szoruló szaka-

lat minôsége okozza a problémákat, hanem a csatornázás, ami után
nem volt megfelelô tömörítés, így
az út folyamatosan süllyed, és ennek következtében töredezik fel az
aszfalt, alakulnak ki a lyukak. A
helyreállítást éppen ezért a Colas
Alterra Zrt.-nek kell garanciában elvégeznie.

sza. Végül is teljesen új, meleg aszfalt burkolattal lehetett csak megoldani az útjavítást. Az eredeti elképzelés szerinti, lényegesen olcsóbb,
mart aszfalt technológia ennél a
nagyon rossz állapotú útrésznél
már nem volt alkalmazható. Sajnos
az új aszfaltburkolat jóval drágább
lett, a mart aszfalt áránál négyszer
többe került, így sajnos bôven maradtak feladataink a jövô évre, az
új költségvetési év terhére is.
– Mire gondol konkrétan?
– Nagyjából tízezer négyzetméternyi, korábban mart aszfalttal burkolt út felületzárását kell megoldanunk a faluban mihamarabb, hogy
idôvel ne kátyúsodjanak el ezek az
útszakaszok. További feladat a
Szôlôhegyre vezetô fô közlekedési
út javítása, ami még közel ötezer
négyzetméter.
– Napirenden volt a Kossuth és a
Petôfi utcában lévô kátyúk kijavítása is.
– Ezek a Hírvivô megjelenéséig
minden bizonnyal megtörténnek,
de hangsúlyozom, itt nem a burko-

– Ha az említett 15 ezer négyzetméternyi burkolat javításával sikerül végezni jövôre, milyen állapotúak lesznek Pázmánd útjai?
– Akkor talán évekre sikerült megoldanunk a nagyobb problémákat.
Persze a csatornázás okozta gondok ebben az esetben is fennállnak,
amelyekre megoldást kell találnunk.
És még ott vannak a járdák is…

– A járdákkal mi a terv?
– Januárban szeretnénk közzé
tenni egy felhívást, hogy a lakosság jelezze az önkormányzat felé, milyen problémákat látnak a
lakhelyük környékén a járdák állapotát illetôen. Persze jórészt
tisztában vagyunk a gondokkal,
de a mind teljesebb kép érdekében szeretnénk kikérni az emberek véleményét is. Ezt követôen
szeretnénk, ugyancsak a lakosaink összefogását kérve, tavasszal
megkezdeni a járdaépítéseket.
Pázmándon azelôtt is a falu lakóinak tevékeny közremûködésével
épültek a járdák. Ha sikerül egyegy szakasz betonozására összeállnia egy arra lakó csapatnak, az
önkormányzat biztosítja a szükséges anyagokat. Reméljük, hogy
így hatékonyan és gyorsan javul
majd a járdahelyzet Pázmándon.
A felszedett járdalapokat, amelyek helyett új betonjárda épült,
terveink szerint kivinnénk a
temetôbe, hogy azok, akik sáros
idôben nem, vagy csak nagyon
nehezen tudják megközelíteni a
hozzátartozóik nyugvóhelyét,
ezekbôl úgynevezett tipegôjárdákat építhessenek a könnyebb
közlekedés érdekében.
Szabó Hédy

Csemetéink
Szép hagyomány, és
gyermekeink számára
is fontos kötôdés a
szülôfaluhoz,
hogy
megszületésük alkalmából „saját” fát ültetünk nekik. Az akció
folytatódik, a 2013-ban
született apróságok fáit
– a korai fagyok miatt –
a tavasz beköszöntével
fogjuk elültetni, a pontos idôpontról a szülôk névre szóló tájékoztatást kapnak majd.
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Karácsony, a legszebb ünnepünk
(folytatás az elsô oldalról)
Jézus Krisztus születésére emlékezik karácsonykor a keresztény
világ, a nem keresztények pedig
a szeretet ünnepét ülik.
A karácsonyt, amelynek latin neve
Nativitatis Domini, Natalis Domini
(Az Úr születése), a nyugati kereszténység december 25-én, a
keleti január 7-én tartja. A legelter-

Mivel az evangéliumok nem nyújtottak támpontot Jézus pontos
születésnapjának megállapításához, kezdetben többféle idôponthoz kötötték, majd évszázadokig
január 6-án, vízkeresztkor ünnepelték. A karácsony idôpontja a
325-ben tartott niceai zsinaton
különült el a vízkeresztétôl és került át december 25-ére. Az akkor

Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedô beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

jedtebb ünnep világszerte: a szeretet, az öröm, a békesség, a család és az otthon ünnepe.
A keresztény tanítás szerint Jézus
Krisztus Szûz Máriától született
Betlehemben, ennek Dionysios
Exigius apát által kiszámított
idôpontja lett az egész földkerekségen általánosan elfogadott
idôszámítás kezdôpontja.
A karácsony szó gyökere valószínûleg a latin incarnatio (megtestesülés), más felfogás szerint a
szláv jövevényszavaink legôsibb
rétegébôl származó, a téli napfordulóra utaló korcun (átlépô)
igenév. E szóval a magyaron kívül csak a keleti szlovákok, a
máramarosi ruszinok és a huculok jelölik az ünnepet.
A magyarban él a „két karácsony”
kifejezés is: a „nagykarácsony”
karácsony napja, azaz december
25-ike, a „kiskarácsony” január 1je, nem véletlen tehát a mindenki
által ismert karácsonyi dalocska
szövege sem.

népszerû Mithrasz-kultuszban is
ezen a napon ünnepelték a Napisten születésnapját és a sötétség
feletti gyôzelmét. Keresztény
szemléletünkben Jézus az üdvösségünk napja, ô a mi fényünk!
A pápa karácsony napján délben
ünnepi Urbi et Orbi (a városnak,
azaz Rómának és a világnak szóló) áldást ad, és több mint ötven

nyelven üdvözli a világ népeit.
A ma már nem csak a katolikus
templomokban megtalálható betlehemi jászol állításának szokása
Assisi Szent Ferenctôl ered, aki
1223-ban az éjféli misére egy
barlangot rendezett be.
A karácsonyfa-állítás a XVII. századtól és német területrôl terjedt
el, a karácsonyi ajándékozás a
kezdetektôl szokásos. A hagyományos paraszti kultúrában a
népszokások közé tartozik a betlehemezés, a paradicsomjáték, a
kántálás és az ünnepi vacsora.
Halász Károlyné

Ünnepi miserend:
December 24-én éjfélkor: Kelemen Ervin atya tartja az ünnepi
szentmisét.
December 25-én de. 11 óra: Karácsony ünnepe, a szentmise elôtt
negyed órával az iskolások Betlehemes játékot adnak elô.
December 26-án de. 10 óra: Szent István vértanú ünnepe
December 28-án de.11 óra: Szent család vasárnapja, Aprószentek ünnepe, családok áldása
December 31-én du. 16.30. Év végi Hálaadó, Szilveszter pápa ünnepe.
Január 1-én de. 11 óra: Szûz Mária Isten anyjának ünnepe, a Béke világnapja.
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Eseménydús december az óvodában
Az adventi ünnepvárás idôszakában a télhez, a téli ünnepkörhöz
kapcsolódó kiállítást rendeztünk
az óvoda aulájában.
A gyermekek által összegyûjtött
hóemberek, mikulás-figurák, rén-

szarvasok, angyalkák nagy sikert
arattak. A legnépszerûbbek a
zenélô, táncoló Mikulások voltak.
Ezeket annyiszor szerették volna
látni mûködés közben a gyerekek,
hogy az elemek egy része kimerült, azonban így is kedves látványt nyújtottak, a gyermekek
nagy örömére.
A Bálint Borárium meghívására már
december 5-ikén is találkozhattak
óvodásaink az öko-Mikulással.
Mindhárom csoportot autóbusz
szállította ki a Szerelem-völgybe.
Egy kedves krampuszlány vezetett
be bennünket a Mikulás szobájába.
Míg vártuk a megérkezését, megis-

merkedhettek a gyerekek a palackösszenyomó géppel, amelyet ki is
próbálhattak. Egy áramfejlesztô
kerékpárt is tekerhettek, ami mûködésbe hozott egy televíziót,
ezen mesét nézhettünk.
A Mikulás bácsit versekkel és énekekkel köszöntöttük. Cserébe névre szóló emléklapot és bio-almát
kaptak a gyerekek. Mielôtt visszaindultunk az oviba, mindenki kipróbálhatta a kézzel hajtható körhintát.
A gyerekek nevében köszönjük Bálint Györgynek a felajánlást, nagyon jól éreztük magunkat.
Az idén is izgatottan várták kisóvodásaink az óvodába látogató Télapót.
A nagyszakállú elôször a legkisebbekhez kopogtatott be, ahol megszeppent kis arcocskákkal találkozott. Majd útja a középsôsökhöz
vezetett, akik már nagyon várták,
dallal és verssel köszönték meg,
hogy meglátogatta ôket. A nagycsoportosokat is megajándékozta
a Télapó. ôk már nagyon türelmesen hallgatták a szavait, válaszoltak kérdéseire, örömmel táncoltak,
fényképezkedtek vele. Tôlük már
így búcsúzott Télapó: „Viszontlátásra az iskolában!”
Nagycsoportosaink a második adventi gyertyagyújtáson a község karácsonyfájánál szerepeltek. Tél-

após, karácsonyi versekbôl, dalokból összeállított kis mûsorukat nagy
kedvvel és szeretettel adták elô.
Családi délután, gyertyagyújtások,
Áprily Géza zenés karácsonyi mûsora, az Agromark 2000 Zrt. áltál
szervezett Katáng együttes zenés
koncertje után végre elérkezett a
várva várt karácsony. Öröm volt
látni a gyerekek mosolygós tekinteteit, csillogó szemeit. Hasonlóakat
kívánunk otthon is a családoknak.
A Hírvivô hasábjain keresztül szeretnénk megköszönni a 2013-as
évben az óvodának, az óvodásoknak nyújtott támogatásokat, segítô
kezeket (nagyon sokan voltak),
egyúttal Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új Évet kívánunk.
Az óvoda nevelôtestülete

A sütemények karácsonyi hagyománya
Hányan emlékeznek még a régesrégi karácsonyokra? Ki tudja, milyen sütemények kerültek akkoriban az ünnepi asztalra?
Karácsony, szilveszter, újév, sorolhatnánk az elôttünk álló ünnepnapokat. A konyhában beindul a sürgés-forgás, nem lesz megállása az
asszonyoknak. Ott, ahol a kemencét, a sparheltet még fával kell megrakni mindehhez, a férfiaknak is kijut a munkából. De hogyan is volt
ez régen? Barna Kati néni elmeséli.

– Most is hangulatosak az ünnepek, de a szokások egészen mások
voltak régen – kezdi a mesét Kati
néni. – Akkoriban jöttek a pásztorok, a bojtárok és körbejárták a falut. Kalácsot kaptak és bort, és némi pénzt ott, ahova betértek. Édesapám mindig vitte a kannát, abba
öntött bort nekik, édesanyám meg
fonott kaláccsal kedveskedett –
nem beiglivel! – amit hajnalban sütött. Nem csak odaadta nekik a finom falatokat, de meg is kínálta
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Fiatalokat megszégyenítve
– Anci néni mikor ment nyugdíjba?
– 1992-ben. Akkor már húsz éve
Pázmándon voltam óvónô, 1972ben, egy sikeres pályázat révén kerültem ide az óvodába. 1952-ben
diplomáztam, úgyhogy tavaly,
2012-ben volt a 60. évfordulója az
én óvónôségemnek, az itteni
„gyerekeimtôl”, barátaimtól kaptam
is egy különleges diplomát erre az
alkalomra. Nyugdíjasként sokáig
vezettem az itteni könyvtárat is, 20
éve pedig a Lövészklubot. No és persze a Nyugdíjas klub foglal le mostanság, most is mennék már, ne is
haragudj, de hívnak táncolni…

Így volt ez a Nyugdíjas Klub legutóbbi rendezvényén is, ahová
amellett, hogy eljöttek a környezô
települések nyugdíjasai, ellátogatott a Mikulás is, s láthatóan ôszinte örömmel fogadták. Persze, aki
már nagymama vagy nagypapa
korú, az nem tud csak kapni, így a
Télapó is jól járt, ô is kapott szép
mûsort a résztvevôktôl, de még
ajándékot is.
Gergely Józsefné, Anci nénivel, a
pázmándi Nyugdíjas Klub vezetôjével az igazán jó hangulatú,

táncos-zenés mulatság alkalmával
beszélgettünk.
– Nálunk ez mindig így van – felelte a világ legtermészetesebb módján, amikor azon ámuldoztam,
hogy milyen jó a hangulat, milyen
sokan táncolnak és milyen vidám a
társaság. – Tizennyolc éve alakultunk, most nagyjából 30-an vagyunk, de az évek alatt volt a létszám ennek a duplája is. Rendszeresek az ilyen összejövetelek, s az
is hagyomány, hogy meghívjuk a
többi nyugdíjas szervezetet is a
környékrôl, kilenc település idôseivel ápolunk rendszeres kapcsolatot. Mi, pázmándiak, kéthetente
szoktunk találkozni, nagyon jól
érezzük magunkat egymás társaságában. Járunk kirándulni, fürödni különösen szeretünk, többször
voltunk már Hajdúszoboszlón, no
meg persze Agárdon, s legutóbb
például Balatongyörökön. Az ilyen
batyu bálokon, mint ez a mai is, a
tagdíjakból és a nyolcvanezres önkormányzati támogatásból álló
kasszánkat szoktuk kicsit gyarapítani, hogy legyen megint pénzünk
újabb élményekre.
– Annyi finomság, étel és süti van
itt, mint egy lakodalomban…
– Ezt mind magunk készítjük, összedobjuk, ahogyan a tombola ajándékok is önkéntes adakozásból vannak.

valamennyit, mindegy hányan érkeztek, mindenkinek jutott. A gazdag nem adott sok pénzt, a szegény viszont bôvebben adakozott,
ez volt ez élet rendje. A pásztoroktól a házigazda hálás szeretetet
kapott, ezért adakozott bôséggel
mindenki.
Miközben Kati néni mesél, a
sütôben sül a csokis sütemény és a
hatlapos krémes. Kati néninek vérében van a sütés-fôzés. Néha csak
úgy fogja magát és kimegy a konyhába, elôveszi az ezer receptet is
tartalmazó „mesekönyvét” és vala-

hol felüti. Egy óra múlva már jönnek is az unokák, a rokonok, és viszik a sütit. Ezzel együtt Kati néni
hírnevét is viszek szerteszét.
– Szegényebb volt a világ akkoriban
– folytatja, – de minden volt, ami a
karácsonyt megízesítette. Négyen
voltunk testvérek, édesanyám nagyon tudott fôzni. Ô is a mamájától
tanulta. Így szállt rám is a hagyomány. Volt mákos, diós kalács, túros lepény, zserbószelet, minden,
ami az ünnephez méltó. Vágtunk
disznót is, a hízó csakúgy része volt
az elôkészületeknek, mint a többi

kellék. Jómagam fiatalasszony korom óta sütök-fôzök, 19 évesen
mentem férjhez, azóta nem fog ki
rajtam a konyha – fejezi be.
Mielôtt elköszöntem, még belepillantottam Kati néni könyvecskéjébe. Az a süteményes gyûjtemény,
ami az évek múltával megkopott,
öreg mérleg mellett feküdt, csaknem félezer receptet rejteget, s valamennyi elkészült már legalább
egyszer. Ki tudja, ki ôrzi majd tovább ezt a kincset, kié lesz majd a
csodás receptkönyv?
e.várkonyi

Ki mondta, hogy a Mikulás csak a
gyerekeknek jár? Szó sincs róla, aki
lélekben fiatal, az ugyanúgy tud
örülni a játéknak, a meglepetésnek,
a zenének és a táncnak is, mint jó
fél évszázaddal korábban tette.

– dy
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Közös készülôdés az ünnepekre
Az idei évben, rendhagyó módon, a Hét Forrás Mûvelôdési Ház
udvarára került Izsányi Imréné,
Lenke néni ajándékaként a község karácsonyfája, amelyet vasárnapról vasárnapra közösen díszítettünk.

A második vasárnapon „személyesen” Szent Miklós ajándékozta
meg a gyerekeket. Ez a délután
még ezen felül is sok meglepetést tartogatott a kicsiknek, hiszen a Levendula játszóház révén
változatos kreatív programokon

Az adventi programok alatt forralt borral, forró teával, zsíros kenyérrel és más különbözô finomságokkal várták az érdeklôdôket
a hétrôl hétre változó házigazdák
és a gazdag programok résztvevôi, akiknek köszönet a sok áldozatos és önkéntes munkáért,
amellyel megszépítették az ünnepvárás napjait.
Advent elsô vasárnapján a
Pázmánd Községért Közalapítvány
töltötte be a házigazda szerepét. A
Mikulás meseházában, egy nagyon színvonalas kreatív foglalkozás keretében, Darabos Anikó vezetésével adventi koszorúkat készíthettek a gyerekek. Az udvaron
Radványi Gábor képviselô ünnepélyes nyitóbeszédét követôen, Vajda Rita elôadásában hangzottak el
Wass Albert gondolatok. A meghitt
hangulatot, vallási énekekkel tette
teljessé a Gyertyaláng együttes. Az
adventi koszorú elsô gyertyáját a
község díszpolgára Lengyel Sándor gyújtotta meg. Ekkor már állt a
hatalmas közös karácsonyfa,
amelynek kivágásában, felállításában többen is segítettek, köszönet
érte az Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek, Dani Zsoltnak és Csurgó
Norbertnek.

hát Farsang Kati néninek és
Kertészné Jutka néninek is a gondoskodásért. Az adventi koszorú
második gyertyáját ezen a délutánon ismét községünk egyik
díszpolgára, Dr. Kerkuska László
gyújtotta meg.
A Karácsonyváró rendezvénysorozat keretében, Advent harmadik vasárnapjára is sokan érkeztek. A gyerekek ezúttal búzát is
vetettek, hiszen Darabos Anikó
ezúttal Luca napi kreatív foglalkozással várta ôket. Az ezüst vasárnapot az iskolások mûsora, és
karácsonyi aerobik bemutató tette teljessé Sárváriné Hargitay Anna vezetésével. A házigazda iskolai szülôi munkaközösség székelykáposztával vendégelte meg
a karácsonyi rendezvénysorozat
érdeklôdôit. A koszorú harmadik
gyertyáját, a település díszpolgára, Orisek Ferenc gyújtotta meg.
Advent negyedik vasárnapjának
programjaira a Nyugdíjas Klub
várja az érdeklôdôket. A tervek
szerint lesz mézeskalács készítés, s Farsang Kati néni kis mûsora is színesíti majd a délutánt. A

vehettek részt, s most sem maradhattak el a színes mûsorszámok sem, amelyek ezúttal a Pitypang Óvoda óvodásai, valamint a
Pázmándi Népdalkör és Citerazenekar közremûködésével hangzottak el. A vendéglátó a Pázmándi Ifjúsági Klub volt, de persze az idôsebbek segítsége is jól
jött a közös sikerhez, köszönet

negyedik gyertya meggyújtására
Majdán Károly díszpolgárt kérték
fel a rendezôk. Ezen a délutánon
teljes pompájában fog tündökölni majd a karácsonyfánk, hiszen
már csak két nap marad Szentestéig. Áldott, Békés Karácsonyt
mindenkinek!
Forrás és fotók:
www.velenceito.info
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Jótékonysági est Pázmándon
A Pázmánd Községért Közalapítvány szervezésében november
23-án jótékonysági estet tartottak a Hét Forrás Mûvelôdési
Házban. A rendezvény minden
eddigi megmozdulásnál sikeresebb volt.
Mint Pálfi Jánostól, az alapítvány
elnökétôl megtudtuk, több mint
400 ezer forint bevételt hozott A
Pázmánd Községért Közalapít-

zene iránti alázatával és a közönség felé irányuló tiszteletével is
óriási sikert aratott.
A programot tombolahúzás követte, ahol az alapítvány céljai érdekében felajánlott, szép és értékes nyereményekkel gazdagodhattak azok, akik tombolajegyek
vásárlásával is támogatták az
eseményt. A bevételt a Közalapítvány a helyi civil szervezetek tá-

épp a tombola szelvény megvásárlásával. De ahhoz, hogy tombola lehessen, sokan a tárgyak
felajánlásával járultak hozzá, míg
a fellépôk a produkciókkal és a
sok-sok készüléssel. Voltak, akik
süteményt hoztak, vagy a fellépôknek adott ajándékot adományozták és sorolhatnánk még a
vány számlájára a jótékonysági
est. Az eseményen a színvonalas
produkciókat felvonultató fellépôk hada szórakoztatta a tisztelt nagyérdemût. Az Eszter Anna
tánciskola 3 korcsoporttal, Farsang Lászlóné énekléssel, a Gyertyaláng együttes énekes, hangszeres produkcióval, Horváth
Dánielné népdalénekléssel, Török Attiláné verssel, Palásti Leila
és Palásti Eszter ír tánccal, a
Pázmándi Népdalkör és Citerazenekar énekléssel és citerázással,
a Röpike Néptáncegyüttes néptánccal, Stein Andor tanuló pedig
zongora játékával gazdagította a
rendkívül változatos rendezvényt. Az est fénypontja, sztárvendége, a Csillag Születik tehetségkutató mûsor abszolút gyôztese, Mészáros János Elek volt,
aki nem csak fantasztikus hangjával, humorérzékével, hanem a

mogatására és a Tájház fenntartására fordítja. Mint Pálfi János elmondta, lehetetlen felsorolni hányan és milyen módon támogatták a jótékonysági estet. Voltak,
akik a belépôjegy megvételével,
mások támogatói jegyekkel vagy

sok igyekezetet, energiát, ami az
est sikeréhez hozzájárult. Álljon
itt egy nagy KÖSZÖNET mindazoknak, akik anyagilag vagy
bármilyen más formában hozzájárultak a jótékonysági est sikeres megtartásához!
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Értékeink

A kerékpárok pázmándi mestere
Ismét egy manapság már ebben a formában ritkaságszámba
menô szakmával jelentkezünk. Sokat kell kutakodni az olyan
mester után, aki büszkén emlékezik vissza múltjára és ôrzi a
régi szerszámokat, a valamikori fortélyokat. Ezért is kérjük az
olvasót, hogy ha ilyen egyedi és különleges mesterrôl vagy
mesterségrôl tud, jelezze nekünk, hogy sorozatunkat minél tovább tudjuk folytatni.
Gyermekkorom régi vágya volt egy bicikli. Nagyon sokára lett meg az elsô,
16 évesen, 300 forintért vettem. A fizetésem 1100 forint volt akkoriban.
Vigyáztam is rá nagyon, szereltem,
olajoztam, küllôztem. Késôbb öcsémnek is lett igazi bringája, mert ô sem
bírta ki anélkül. Volt, hogy a barátainkkal felkerekedtünk és minden
elôzetes készülôdés nélkül elindultunk az Ôrségbe, csakhogy menjünk,
biciklizzünk…
Ezért is örültem, amikor egy barátom
Heincz Ottó, bicikliszerelô mestert
ajánlotta cikksorozatunkba.
Heincz Oti bácsinak soha nem volt hivatalos szakmája a kerékpár mûszerészség, lelkesedésbôl, szívességbôl
javítgatta a kétkerekûket. Pénzt soha
nem kért érte. Aki felkereste, annak
örömmel segített, mert hobbijának is
hódolhatott. Gyermekkora óta olyan
akarattal tanulta és képezte magát,
hogy késôbb már nem volt ember,
aki többet tudott volna nála errôl a
mûfajról.
Oti bácsi most 81 éves, Teréz, a felesége 75. Több mint 50 éve házasok. Teri
néni nem ért a biciklikhez, annyit tud,
hogy hol kell felszállni rá, és hol kell tekerni, mert biciklizni ô is szeretett.
Hegynek-völgynek mentek egykoron
együtt, s ha elromlott a bringa, az sem
volt gond, a férje pillanatok alatt megjavította, így a túra soha nem maradt el.
– Szegény gyerek voltam, amit nem
tudtam, de érdekelt, annak mindig magamtól utánajártam. A MÁV Jármûjavítóban Gyula bácsi mellett kezdtem
dolgozni, lakatosként. Gyula bácsi az
ebédidôben a kollégák biciklijeit szerelte, centírozta a kerekeket, amit én csodálattal néztem. Addig gyönyörködtem
és tanultam mellette, míg egyszer csak
azt mondta, csináld magad fiam, öreg
vagyok már, folytasd a munkát, látom,

van tehetséged. Így „loptam” el a tudományát és alapoztam meg a tudásomat. Egyedül folytattam a kerékfûzést,
késôbb már a láncokat is javítottam,
nem volt olyan hiba, amit ne tudtam
volna megreparálni. Késôbb prospektusok alapján képeztem magam, amikor
a korszerû és újabb típusú MB biciklik
megjelentek a világban. Jómagam

most is az elsô kerékpáromat használom, ami csak kicsit fiatalabb, mint én,
mert „csak” 70 éves. A Rákosi Mûvek
gyártmánya volt a „Kék csodának” keresztelt jármû. Persze, hogy hibátlan,
hiszen az enyém! – meséli nevetve. Akkoriban vettem 520 forintért, amikor a
fizetésem 760 forint volt, fixen. Megszállott voltam, ahogy ma is az vagyok!
Beszélgetés közben van idôm körülnézni a csodamûhelyben. Hihetetlen a sok
szerszám, a rend, a körülményekhez
igazodó tisztaság. Minden a helyén,
egy mozdulattal meg lehet találni mindent. Franciakulcs, csillagkulcs, villáskulcs, küllôkulcs, svédfogó a kormány-

hoz, a különbözô fogaskerék lehúzók,
gumifoltozók, saller. Sorolni lehetne a
végtelenségig a különleges szerszámokat, amelyek között sok a ritkaság,
mert ma már nem is lehet kapni.
– Régen nagyon sokat vásároltam szerszámokból. Amikor betértem a nagykörúti Keravillokba, a megspórolt pénzem ezekre ment el. Sajnos ma már
nem nagyon kell használni ôket. Régen
itt a faluban megtiszteltek, ellátogattak
hozzám, ma már nem jönnek. Amikor
szegény volt a világ, kérték, javítsam a
bringát. Ma egyszerûen eldobják, az
öreg bicikli nem lesz a következô generációé, a gyermekeké. Vesznek újat. Ha
valaki mégis beállít, hogy ragasszam

meg a gumit, mit kérjek érte? Örülök,
hogy javíthatok! Örül az is, akinek megcsinálom! Apám halála miatt nem lett
cégérem. A családban hárman voltunk
testvérek, én vagyok az utolsó. Egy biciklink volt, azt hajtotta mindenki. Amikor megnôsültem, feleségemnek is csináltam egy klassz kétkerekût. Késôbb
valaki meglátta, meg akarta venni. Eladtam nyomban, de másnapra Terinek
volt már új járgánya. Életem és második szerelmem a kerékpár. Mert ugye,
Teri az elsô. Remélem mindkettô sokáig megmarad még…
kép és szöveg: E.Várkonyi Péter
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Sikerkönyv a „Hajrá magyarok”!
Az ôszi teázós kultúrestek keretében,
november 29-én, Pázmándon tartották Igor Janke lengyel publicista „Hajrá magyarok” címû, nagy sikert aratott könyvének bemutatóját „Európa
egyik legérdekesebb politikusáról.”
Az Orbán Viktorról szóló Janke
könyv bestseller lett Lengyelország-

utcában végezte. Az est résztvevôje
volt még a kiadó részérôl Kovács
Gergely is, ôk hárman vezették be a
sokféle nézetû, nem csak Orbán kedvelôkbôl álló hallgatóságot a kulisszák mögé. Mindannyian, egyöntetûen ismerhették el, hogy a könyv
nem pusztán a kormányfôrôl szóló

ban. A cseppet sem unalmas, közérthetô stílusban megírt könyv itthon is
nagy népszerûségnek örvend. Aki
csak a politikát vélné alapmomentumként kihallani az egészbôl, vagy
elolvasás nélkül, sztereotípiák alapján minôsítené a szakmailag is roppant igényes, hiteles életrajzi riportkötetet, ne tegye. A szerzô sokat beszélgetett a miniszterelnökkel, konzultált párttársakkal, kollégákkal,
sôt ellenfelekkel is. Megismerte továbbá a beszédeit, a téma fontosabb
dokumentumait és lengyelként írt
egy olyan, magyarról szóló portrét,
amelyre egész Európa felkapta a fejét. A jövôben több nyelvre is lefordítják majd a könyvet.
A magyar sikerhez természetesen
kellett két elismert szakember is,
Szenyán Erzsébet (mûfordító, irodalmi szerkesztô), és Szalai Attila (diplomata, újságíró, publicista), akik a
könyvbemutató vendégeiként meséltek a „Hajrá magyarok” (lengyelül eredetileg: Csatár), lassacskán nemzetközi viszonylatban is sikerkönyvnek
nevezhetô mû keletkezésérôl, fordításának kulisszatitkairól. Szalai Attila,
pázmándi lakosként, több fejezet fordítását is a településünkön, a Határ

olcsó reklám trükk, vagy átlátszó,
kampánycélokat szolgáló kiadvány,
hanem egy honfitársunkról szóló elbeszélés, „a faluvégi, apró házból induló fiúról, aki felküzdötte magát a
csúcsra”.
Éger László
Fotó: Simon János

Helyi termékek
értékesítése
Könnyebben juthatnak olcsó forráshoz a jövôben az ôstermelôk
és a családi gazdaságok – olvashatjuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hírei között – , mivel
ezután ôk is kedvezményezettjei
lesznek a Magyar Nemzeti Bank
növekedési hitelprogramjának,
s igényelhetik a kedvezményes
kamatozású, 2,5%-os forrásokat.
Az ôstermelôk pedig a kamarai
tagdíj ellenében ingyenesen
kapják meg az ôstermelôi igazolványt.
A helyi termelôk helyzete, gondjai és termékeik értékesítése folyamatosan napirenden van
Pázmándon is. Errôl a kérdésrôl
Kolonics Jánosné, Annuska néni
többek nevében küldött cikket
lapunkba, amely a karácsonyi
számba sajnos már nem fért bele. A téma, amirôl írnak, azonban
olyan jelentôs, hogy a Pázmándi
hírvivô következô számában,
bôvebb terjedelemben, többek
megszólaltatásával foglalkozunk
majd a helyi termelôi piac megszervezésének kérdésével.

Óriás Mikulás a falu közepén
Hatalmas szalmamikulás köszönti a
vásárlót a falu központjában, az élelmiszerbolt bejáratánál. Négy és fél
méter magas, három méter átmérôjû. A 24 doboz jelképezi a rövidesen érkezô karácsonyi ünnepeket.
– Valami érdekességgel akartunk
kedveskedni a vásárlóinknak, akik
minden nap betérnek hozzánk –
mondja Kiss Annamária, a bolt
vezetôje. – Az üzlet valamennyi dolgozója együtt építette a különleges
Mikulást. Munkatársunk, Burján
Tünde varrta össze csaknem
10 méter piros anyagból a ruháját.
A nagy gombok fából készültek,
azokat asztalos készítette.
– evp
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Sport

Nem minden testépítô ziháló terminátor
Sokan húzzák az orrukat, ha megtudják, hogy valaki testépítésre
adta a fejét. Pedig a testépítést
egészségesen is lehet(ne) csinálni. Nézzük, milyen veszélyeket
volna jó elkerülni, és lássunk néhány apró változtatást, amellyel
ártalmatlanul növelhetjük az
izomtömegünket télen is.
Ökörszív vagy sportszív betegséget szerezhet be az ember, ha túlfejleszti izmait. A túlzott izomtömeg
ellátására a szívnek több vért kell
pumpálnia, ezért megerôsödik a szívizomzat. A megnövekedett szívet
azonban a koszorúerek nem tudják
táplálni, mert ezek az erek nem képesek nôni. A szív tehát nem tud kellôen
dolgozni, ezért a szervezet oxigénhiánnyal küzd, légszomj, köhögés, akár
végzetes szívelégtelenség (halál) alakulhat ki. Addig nyújtózkodj, ameddig a koszorúered ér! (Sportorvoshoz
fordulhatsz segítségért.)
Irreálisan nagy izmokat táplálékkiegészítôk szedésével lehet elérni.

A testépítô táplálék-kiegészítôk olyan
anyagokat tartalmaznak, amelyek hatnak a hormonháztartásra és az
anyagcserére. Például az arginin
emeli a növekedési hormon szintjét, a
cordyceps pedig a tesztoszteron-szintet. Ezek között természetes anyagok
is vannak, de nem mindegy, hogy egy
beteg ember hormonháztartását állítják be ezek a szerek, vagy egy egészséges emberébe avatkoznak bele.
Szerencsére ez gyakran szerepel is a
termék leírásában.
Ha úgy látod, hogy a tükörbôl egy
vézna pasi néz vissza rád, akkor lehet, hogy izomdiszmorfiában szenvedsz. Leggyakrabban a testépítô férfiaknál alakul ki ez a testképzavar,

amely a nôi anorexia férfi párja.
Amikor a férfiak túlzásba viszik az
edzést, ördögi körbe kerülnek, hiszen a túledzés csökkenti az izomtömeget. (Pszichológushoz fordulhatsz
segítségért.)
Párválasztási
nehézségekkel
szembesülhet az a testépítô, aki túlságosan feltornázta a tesztoszteronszintjét. A nôk többsége menekül a
„tesztoszteron-szag” elôl, sôt, ez az
üzenet (az agresszió szaga) pánikrohamot is kiválthat. Ez egy finomra
hangolt kémia, így többnyire nem is
tudatosul, hogy a szag váltja ki a negatív hatást, nem a gazdája.
Dr. Szilágyi-Nagy Ildikó

Természetes tippek
Néhány tipp, ami hatékonnyá teheti az
edzésedet.
– Kerüld el a túledzést, mert az csökkenti az izomtömeget! Izomtömegnövelô gyakorlatokat csak 60 percig
végezz, utána nyújts és relaxálj! Legyen hetente egy
pihenônapod, amikor nem tartasz edzést.
– Pihenj edzés után, mert az izmok a pihenés hatására
épülnek! Tanulj meg relaxációs gyakorlatokat (progressive body/muscle relaxation).
– Három edzésprogramot váltogass 3-4 hetente. Az új kihívások hatékonyabban fejlesztenek, mintha csak a súlyokat vagy az ismétlésszámot növeled.
– Egyél rendesen, a táplálék-kiegészítôket pedig hagyd el!
Napi 5 étkezésed legyen, teljes értékû alapanyagokat
használj (pl. teljes kiôrlésû gabonákat, termelôi tejtermékeket, házi tojást)! Ezek a „lassú ételek” bizonyítottan
több aminosavat tartalmaznak. Edzés elôtt 30 perccel is
ehetsz pár falatot, edzés után rögtön kapj be 60-100
gramm szénhidrátot, majd 40 percen belül fehérjetartalmú ételt fogyassz. Ha ragaszkodsz a fehérjeporos shake-

ekhez, akkor is legyen 3 igazi étkezésed, és maximum napi kétszer használj fehérjeport! (A joghurtos túró helyettesítheti a shake-eket.)
– Az étrended támogassa az anyagcserédet, ne a szerek!
Ha hízol, zsírégetôk helyett egyél ananászt, grape fruitot
és almát.
– Hetente kétszer a szívedre is „gyúrjál”! Az izomtömegnövelô gyakorlatok a szív- és érrendszeri edzettségedet
nem javítják. Használhatsz kardio-gépeket, vagy elmehetsz futni, biciklizni. Ezzel a zsírégetést is megoldod.
– A reggeli edzés zsírégetô hatása egész nap tart, ezzel
segíted a szálkásítást.
– Fejleszd a testtudatod, látogass el egy-egy body-mind
órára. Bizonyított tény, hogy a nagyobb testtudatossággal
végzett edzés hatékonyabb.
Eredményes edzést kívánok!
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Argentínától Pázmándig Semsey Andrással
Csörög a telefon. A vonal másik végén ezek a mondatok hagyják el a
hívó száját: „Egy grófi családból származó, magyar névvel Argentínában született, jelenleg Münchenben élô ember, aki Pázmándon vásárolt ingatlant letelepedési vagy fejlesztési céllal, itt van nálunk.” Hát
ez több mint érdekes – gondoltam magamban, miközben a hallottakat
próbáltam összerakni a fejemben. Felkerestem a titokzatos embert,
aki, mint kiderült, egy közgazdasággal foglalkozó, kellemes stílusú,
a magyar nyelvet jól, de egy kissé akcentussal beszélô, komoly szándékú úr, és akit Semsey Andrásnak hívnak.
– András a neve, pedig Argentína a
szülôhazája. Pázmándra jönne, mégis
Németországban él. Hogy van ez?
– Igen, ez furcsa, tudom. Kezdjük az
elején. Nagyszüleim és a szüleim is magyarok, de menekültként már ôk is Argentínában éltek. Én is ott születtem.
18 éves koromban jöttem át Európába,

német ajkú, nyilván németül. Sokat vagyok távol, így az anyukájával tölt több
idôt, ezért értelemszerûen a német az
elsôdleges a számára.
– Eljutottunk már Németországig. Innen
hogyan vezet az út Magyarországra?
– Jelenleg Münchenben élünk, de Magyarországon szeretnénk lenni. Magyar

Németországba, ahol késôbb közgazdász lettem.
– Szépen beszél magyarul.
– Ez teljesen természetes. A szüleimmel
kint is magyarul beszéltünk egymással. Mindig is fontos volt az egyébként
agrárium területén dolgozó felmenôimnek, magyar grófi származású mivoltunk hagyományainak ôrzése és ápolása, ahogy az én életemben is meghatározó, hogy a három és fél éves kisfiam
is tökéletesen megtanulja a magyar
nyelvet.
– Gondolom, ô németül kommunikál
leginkább, mivel ott születetett. Hogy
is hívják?
– Lászlónak – egyszerre nevetünk fel.
– Hát akkor ez nem is kérdés…
– Azért néha nehézkes. Bár én magyarul beszélek vele, az édesanyja, mivel

vagyok, idekötnek a gyökerek, ide tartozom. Nagyon sok barátunk is itt él.
– A többes szám a válasza elején arra
enged következtetni, hogy a kedves felesége is hasonlóképpen vélekedik.
– Igen, bár ez mostanság egy kicsit bonyolultabb. Anno Csákberényben vásároltunk egy borházat. Úgy döntöttünk,
hogy valahol az országban keresünk
végleges letelepedési lehetôséget, ha lehet, a közelben. Elsôsorban kúriák után
érdeklôdtünk. Nagyon sokat megnéztünk. 2004-ben találtunk rá a tökéletes
János tanyára, ami a pázmándi környezettel párosulva, elsô látásra szerelem lett.
– Ha minden úgy alakult, ahogy szerették volna, most miért nem pázmándi
lakosként üdvözölhetem?
– Akkor az okozta a problémát, hogy

távollétünkben, bár a tervek megvoltak
és minden engedély a rendelkezésünkre állt az építkezéshez, nem találtunk
megfelelô kivitelezôt. Most pedig a kisfiúnk óvodás. A feleségemnek vannak
jelenleg félelmei a változással kapcsolatban. Nem beszéli jól a nyelvet, én
meg a munkám miatt ingáznék a két
ország között. Mindennek van elônye
és hátránya, de a Magyarországra való költözésben egyébként teljes az
egyetértés közöttünk. A bizonytalanság a feleségem szemszögébôl nézve,
az azonnali váltást illetôen, jogos.
– Azt mondta, azonnal beleszerettek
Pázmándba. A gyönyörû hely és
megfelelô kúria megtalálásán kívül mit
emelne még ki?
– Nagyon megtetszett az a mentalitás,
amelyet Pázmánd polgármester aszszonya képvisel, hiszen magam is hasonlóképpen gondolkozom. Voltam az
óvodánál, iskolánál, a Boráriumban,
ahol a hozzám szintén közelálló ökobio életvitelt képviselik és hirdetik. Szóval minden tekintetben fantasztikusak
a benyomások.
– Hol tart most a folyamat? Mindenképpen Pázmánd?
Efelôl semmi kétség. 3-4 év és egyértelmûvé válik minden. Ha valami oknál
fogva nem sikerül a János tanyán letelepednünk, akár európai uniós forrásból, pályázatok révén fejleszteni fogunk a településen. Én itt képzelem el a
család jövôjét, de ha ez meghiúsulna,
akkor is építeni fogunk a fent említett
lehetôségek kiaknázásával, például egy
gyermekotthont. Amibe egyszer beleszerettünk, azt nehezen engedjük.
– Az elképzelésekhez jó egészséget,
erôt és kitartást kívánok. Mielôtt elköszönnénk egymástól, egy rövid, mindent egyértelmûsítô, eldöntendô búcsúkérdést engedjen meg, amelyre
mindössze egy névvel válaszoljon.
– Kíváncsivá tett. Rendben.
– Ha már onnan indultunk, hogy Argentína és Magyarország… Maradona,
vagy Puskás Öcsi?
– Ez jó! De nem kérdés, Puskás.
Éger László
Fotó: Simon János
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Aktuális

Év vége az erdôben
2013. 12. 31-én 16 órakor óévbúcsúztató vadetetô-túrára várjuk az
érdeklôdôket (esô és nagy sár esetén
elmarad!). Találkozó 15.45-16 óra között a Téglaházi Forrásnál. (Gépkocsival a Zalka Máté utca végén lehet leparkolni.) Belépô: fejenként 1 répa,
1 alma, 1 mécses kicsi befôttesüvegben. A túra idôtartama kb. 1 óra. Ezalatt a sötét erdôben a vadváltókon
haladva kihelyezzük az erdô lakóinak
a belépôként hozott finomságokat –
ezzel is megköszönve, hogy egész évben türelemmel elviselték területükön
az ember jelenlétét. Kb. 17.30-kor az
épülethez visszatérve forraltboros
koccintással zárul a program.
Karácsonyfa befogadás: azokat a
gyökeres, életben maradt karácsonyfákat, amelyeket tulajdonosaik hely hiányában nem tudnak a telkükön elültetni, a Természet- és Vadvédelmi
Központ a január 4-ei hétvégén 1000
Ft/db áron átveszi. A kis fákkal létrehozzuk a „Karácsonyfák parkját”, minden példány mellett feltüntetésre kerül az átadó neve. Érdeklôdni a 06/20960-4832 telefonszámon lehet.

Pázmándi
hírvivô

IMPRESSZUM
Kiadja:
Pázmánd Község Önkormányzata
2476 Pázmánd, Fô utca 80.
Telefon: +36-22-238-005
Felelôs kiadó:
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
Szerkeszti a szerkesztôbizottság
Felelôs szerkesztô: Szabó Hédy
hirvivo@pazmand.hu
Nyomdai munkák:
Belvárosi Nyomda Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
Olvasói leveleket e-mailben
a hirvivo@pazmand.hu címre, vagy
a Polgármesteri Hivatal udvarán
elhelyezett postaládába várjuk.
Internetes oldalunk:
http://hirvivo.pazmand.hu

Többen
vagyunk!
Talán nem mindenki tudja, hogy a
falu idén kikerült abból a közvetlen
veszélyzónából, amit a települések
számára a 2000-es lélekszám jelent.
Immár közel tíz százalékkal a kritikus határérték felett vagyunk,
Pázmánd lakosainak száma 2013-ra
elérte a 2191-et.
2007 és 2012 között gyakorlatilag
stagnált a népesség száma, a 2008as tetôzés is csak 2054 lakost jelentett, és a 2011-es mélypontkor is
csak 25-tel voltunk kevesebben a
2008-as rekordnál, ekkor 2029-en
éltünk a faluban.
Úgy tûnik azonban, hogy a most véget érô esztendôben minden korábbinál nagyobb vonzerôt jelentett
Pázmánd: 2013-ban a település népessége – elsôsorban a gyermekek
számára kiépített napközbeni ellátórendszereknek köszönhetôen –
megközelítette a 2200 fôt.
Sajnos a természetes szaporodásnak nincs szerepe a lélekszám növekedésben, az átlagosan évi 17 körül
mozgó születésre minden évben
húsznál több halálozás jut, és
egyelôre nem állt le a falu öregedése
sem: a 14 év alatti gyerekek száma
az elmúlt 6 évben 321 és 325 között

Kortárs kiállítás
Kortárs képzômûvészeti kiállítást tekinthetünk meg az ünnepek elôtt a Hét
Forrás Mûvelôdési Házban. Az alkotók:
Babos L., Bán T., Béres F., Buday M.,
Bubelényi L., Csáky L., Gyôrfi A.,
Herpai Z., Jakubik I., Jánosházi Á.,
Kovrig M., Megyeri-Horváth G., Pósa E.,
Szécsényi Sz., Tarasz T., UngváryBazán V., Várkonyi J., Walter G., Zs.
Kátai É. festômûvészek, Kôrös S. tûzzománc-mûvész, Zajácz T. bôrmûves
iparmûvész, Bubelényi Zs. keramikus
és E. Sztana (Írország) szobrász.
A kiállítás 2013. december 19-étôl 22éig, 9 és 18 óra között látogatható.
Bôvebb információ: Sztana Károly
(P.A.G.) Tel.: (70) 210-6411

Anyakönyvi hírek
Az újév elsô babája mindig
nagy szenzáció, kiváltság
ilyenkor születni. Pázmándon
január elejére nem várunk kisbabát, s minden valószínûség
szerint a 2013-as év utolsó kisbabája
egy
kisfiú,
akit
Kiripolszki Nándornak hívnak, édesanyja pedig Izsányi
Edina, s 2013. november 28ikán érkezett meg közénk. Nagyon sok boldogságot és feledhetetlen elsô közös Karácsonyt
kívánunk a családnak!
mozgott, ugyanakkor a 65 éven felüliek ennél 3-7%-kal mindig többen
voltak. Pozitív tendenciát a bevándorlás mutat, a 2011-es évet leszámítva a faluban letelepedôk száma
mindig meghaladta az elvándorlók
számát, 2012-ben pedig már dupla
annyian jöttek, mint ahányan mentek, 2013-ban pedig ez a különbség
százas nagyságrendûre nôtt.
A község lakásállománya is bôvül
(jellemzôen a lakossági önerôs építkezéseknek köszönhetôen), jelenleg
853 lakóépület van Pázmándon.
(Az adatok forrása: a most
elkészült Helyi Esélyegyenlôségi
Program bevezetôje)

