
Hét Forrás

Mûvelôdési Ház

Ez a név született a  beküldött javasla-
tok, a szavazás, és végül a testület ál-
lásfoglalása nyomán. Errôl a követke-
zô testületi ülésen határozat is szüle-
tik, de nekünk, olvasóknak már elôze-
tesen elmondták, így kihirdethetjük a
névpályázat eredményét.
Persze lesz, akiknek más jobban tet-
szett volna, ez mindig így van, de higy-
gyék el, ez a névválasztás most nem
valami ellen született, hanem azért,
mert ez fejezi ki legjobban a megszé-
pült mûvelôdési házunk törekvéseit.
Természeti név, nem sérti senki érzel-
meit, kifejezi, hogy a mûvelôdési ház a
kultúra forrása, s mindjárt hét, ha már
Pázmándnak hét forrása van/volt. Ma
jobbára csak egyet ismer mindenki, a
rendbe hozott Téglaházi forrást. Pedig
van még jócskán, ahogyan azt lapunk
„forrásától” Lazarovics Jánostól meg-
tudtuk: a Lándori forrás a váli útnál, a
Cibulkai forrás a szúnyogi laposon, a
Csekési forrás, a Szemréti forrás, a Sí-
pos kanyar artézi vize, vagy a
Csikólegelônél a kút. Mind-mind felfe-
dezni, megóvni való kincse falunknak, s
ígérjük, pontosan fel is fogjuk térképez-
ni, kutatni a pázmándi hét forrás törté-
netét, sorsát, hogy tehessünk érte közö-
sen, s hogy még inkább szerethessék
Önök is mûvelôdési házunk új nevét.

Péter Pál napja az aratás kez-
detét jelzi a Gergely naptár-
ban. Ezen a napon, vagyis jú-
nius 29-én Pázmándon a falu-

béliek hagyományos kézi ara-
tással és a Régi Égi Áldás Nap-
ja ünnepséggel tisztelegtek az
aratók és az ôsi aratási szoká-
sok elôtt.

(folytatás a 15. oldalon)

Aratóünnep

Alpolgármesteri
beszámoló

3. oldal

Az ovi elmúlt
egy éve

8. oldal

Táborok
egész nyáron

15. oldal

Pázmándi
h í r v i v ô

Új folyam 3. szám Újság rólunk – nekünk 2013. július

Az épület krónikája több, mint száz évvel ezelôttre nyúlik vissza,
az 1800-as évek végén készült el a Lyka Döme által építtetett
300 gyermeket befogadó iskola. Az évek során végrehajtott fo-
lyamatos bôvítéseknek köszönhetôen több tanteremmel és két
szolgálati lakással is bôvült az épület. Mikor 1967-ben felújítot-
ták a kastélyt, az iskola elköltözött, a 67-es ôszi tanévet már
odaát kezdték meg a tanulók, bár az épület a 70-es években to-
vábbra is helyet biztosított két osztály számára.

(folytatás a 6. oldalon)

A mûvelôdési házunk története
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Tisztelettel köszöntöm Önöket!

Polgármesterasszonyunk saj-
nos egy komoly betegség mi-
att hosszú idôre kiesett a mun-
kából, így alpolgármesterként
július hónapban önkormány-
zatunk folyamatban lévô
ügyeit, fejlesztéseit átvettem,
és legjobb tudásom szerint el
is láttam. 
Radványi Gábor és Horváth 
István képviselôk segítségével
belekezdtünk faluközpontunk
fejlesztésébe. Több ütemben
valósul meg a parkolóhelyek
kialakítása, amely biztonsá-
gos, rendezett és turisztikailag
is látványos beruházás, és ter-
mészetesen a fejlesztéssel
érintett ingatlanok tulajdono-
sainak anyagi támogatásával
(ÁFÉSZ, Posta, Takarék, CBA)
jön létre.
A buszfordulóról sem feled-
keztünk meg. A még folyamat-
ban lévô szakhatósági vélemé-
nyezés mellett bekértem több
árajánlatot, amelyek közül a
legkedvezôbb is 10.000.000
forint összegû. Ehhez az anya-
gi fedezetet elô kell teremte-
nünk, amelyen folyamatosan
dolgozunk annak érdekében,
hogy ne terheljük a lakosságot.  
Az általam kezdeményezett
„Vadászházi út” rendezéséhez
átadtuk a rendelkezésünkre ál-
ló adatokat az ügyvédnek, aki
elindította hivatalosan az eljá-

rást. Mezôgazdászainkkal kö-
zösen álltunk neki a külterüle-
ti utak tisztításának, járhatóvá
tételének, hogy tûzoltó autó-
val is megközelíthetôk legye-
nek a földek. Köszönöm segít-
ségüket, és támogatásukat!
A Forrástól a „Szölfáig” vezetô
régi út helyreállítása is meg-
történt, mert már járhatatla-
nok voltak az útként használt
területek. Itt fokozottan kérjük
a szabályok betartását, tekin-
tettel a helyi természetvédelmi
területekre. Tudom, hogy
megoldható az út használata
és a védelem együtt, ha akar-
juk, és bízunk egymásban. 
Járható a Nagy út is. Elsô ütem-
ben a több évtizede járhatat-
lanná vált burkolatot egy mart
aszfaltos réteggel vontuk be. 
Polgármesterasszonyunknak
köszönhetôen állami támoga-
tásból 24 fô 16-25 év közötti
fiatalunk dolgozhat nyári diák-
munkásként önkormányza-
tunknál és intézményeinknél.
Kérjük, segítsék munkájukat! 
2013. június 28-án, pénteken
tartotta rendes testületi ülését
képviselôtestületünk. A Hu-
mán Bizottságba egyhangúan
Halászné Horváth Krisztina

hitoktatónkat választottuk
Nyárai Tibor helyére.
Elôzetesen a testület – ugyan-
csak egyhangúan – kiválasz-
totta a konyhai kisegítôi állás-
ra megfelelônek tartott szemé-
lyeket, azonban az élelmezés-
vezetô véleménye alapján
megváltoztatta álláspontját. 
A Bem utcai gerincvezeték ki-
építéséhez további, reménye-
ink szerint kedvezôbb ajánla-
tot kér be a testület.
A Gazdasági Bizottság elnöke,
Keller Károly, ismertette a bi-
zottság egyhangú javaslatát,
miszerint csak a 2014-es adó-
évre vonatkozóan biztosított
az adócsökkentés. Több tízmil-
liós kiadások, fejlesztések (új
utcák közmûvesítése, utak javí-
tása, rendezési terv, buszfor-
duló…) elôtt állunk, amelyhez
meg kell ôriznünk településünk
gazdasági egyensúlyát. Kihang-
súlyozom, hogy egyhangú volt
a bizottság döntése, amelyet a
testület elfogadott.
Vagyonrendeletünket, Szerve-
zeti- és Mûködési Szabályza-
tunkat (SZMSZ), valamint a ki-
tüntetésekrôl szóló rendeletét
felülvizsgálta az önkormány-
zat. A Díszpolgári cím mellett

Alpolgármesteri beszámoló

Jegyzôváltás

Pázmánd és Vereb községekben jegyzôváltásra kerül sor, mi-
vel Dr. Nagy Gábor tájékoztatta a polgármestereket, hogy jú-
lius 31-ével elhagyja a Pázmándi Közös Önkormányzati Hiva-
tal jegyzôi állását, és augusztus 1-jétôl Lepsény Nagyközség
jegyzôjeként fog tovább dolgozni. Jegyzô úr a váltás okaként
a kedvezôbb anyagi feltételeket jelölte meg.
Pázmánd és Vereb polgármesterei megkezdték az új jegyzô
pályázati úton történô keresését, ami remélhetôleg augusztus
1-jéig eredményes is lesz, de ha mégsem, akkor sem lesz
fennakadás a feladatok ellátásában, mivel már egyeztettek
Dr. Heckman Tibor, ráckeresztúri jegyzôvel, hogy mindaddig,
míg végleges megoldás nem születik, ellátja a helyettesítési
feladatokat. Heckman Tibor már korábban is dolgozott he-
lyettes jegyzôként Pázmándon és Vereben.
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Pázmándért Érdemérem adha-
tó ezentúl az eddigi sajnos
szabályozatlan, elértéktelene-
dett kitüntetô címek helyett. 
A szigorú feltételek a testüle-
tet is kötik. 
Az Agárdi Pop stranddal kö-
tendô együttmûködésnek a
Gazdasági Bizottság által java-
solt feltételeit nem fogadta el 
a szervezô, így 2013-ban saj-
nos nem kapnak kedvezményt
lakosaink.
A Települési Értéktár Bizott-
ságba Sárvári Zsuzsanna 
javaslata alapján Lukács
Józsefnét, Pálfi Jánost, Pintér
Lászlót és Radványiné Nagy
Editet választotta meg a testü-
let. Eddigi munkájuk alapján
ôk dolgoznak majd az orszá-
gos értéktárban településünk
színvonalas megjelenítésén. 
A Viziközmû Társulat elnöké-
tôl sem a belsô ellenôr által
törvényileg kötelezô irat-
anyag, sem pedig megkeresé-
sünkre várt válasz nem érke-
zett, így a jegyzô továbbítja az
ügyet a Cégbíróság felé, to-
vábbi intézkedésre. Rendezet-
len és elszámolás nélküli va-
gyont nem vehet át az önkor-
mányzat. A belsô ellenôri je-
lentésben foglalt törvényi elô-
írásoknak eleget kell tenni, a
súlyos hiányosságokat pótol-
nia kell a társulat elnökének,
Kutai Tibornak.
Horváth István képviselô ja-
vaslata alapján 80.000 forint +
áfa értékben belsô kamera-
rendszer kerül kiépítésre 
a Polgármesteri Hivatalban.
Nyári táborainkat egyedileg tá-
mogatja a testület. Köszönjük
a szervezôk és a szervezetek
együttmûködését önkormány-
zatunkkal e téren is! 
A híresztelések ellenére, úgy
az önkormányzat, mind pedig
a képviselôk magánszemély-
ként is, több százezer forinttal
támogatják a civil szervezete-
ket. A támogatások elosztása
szabályozottabb, a törvényi el-
várásoknak megfelelôen szi-

gorú elszámolásokkal törté-
nik, de elmondhatjuk, hogy ki-
egyensúlyozott és jó a kapcso-
latot ápolunk a civil szerveze-
tetekkel. Mindenki Pázmán-
dért dolgozik. A hatályos jog-
szabályok sem engedélyezik a
közvetlen politikai tevékeny-
séget a civilek részérôl, de ezt
mi nem is várjuk el. Együtt te-
szünk településünkért, min-
denki a maga módján.
Polgármester asszonyunk és
Keller Károly képviselô elôze-
tesen a megyei Pénzügyi Ke-
rettôl igényelt kamatmentes
támogatást fejlesztéseink és
pályázataink megvalósításá-
nak biztosítása érdekében,
hogy a nyertes pályázatok ese-
tén az utófinanszírozás se ter-
helje a költségvetést. Sajnos
több hónapos eljárás jellemzi
az elszámolásokat, amely kö-
vetkeztében súlyos kamatokat
kényszerül egy-egy projekt
kapcsán fizetni az önkormány-
zat, mint most az IKSZT pro-
jekt esetében is.
Örömmel tudatjuk Önökkel,
hogy lezárult a Kálvária pályá-
zat elszámolása, és a sok
csúsztatás, valótlan állítás,
akadályoztatás, névtelen- és
névvel történt feljelentés elle-
nére sikeresen elszámoltunk.
Az utolsó, még hiányzó 3,3
milliós kintlévôség is megér-
kezett a számlánkra. Itt kö-
szönjük meg Polgármester
asszonyunknak a sok munkát
és kitartást, amely szükséges
volt ehhez a megörökölt, ren-
dezetlen pályázathoz.
Összegezve a június hónapot,
köszönöm mindenkinek a se-
gítségét, hiszen cégvezetô-
ként számomra is újdonság
volt egy település ügyvitele,
de eredmények ezen hónap-
ban is bôségesen születtek, el-
mondhatjuk, hogy megérte
ennyit dolgozni Önökkel
együtt.

Sárkány Zoltán
alpolgármester

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,
csütörtök 9-10 óráig)

Gyermekorvos: hétfôn, pén-
teken 10.30-12 óráig, szer-
dán 11-12 óráig, csütörtökön
12-13 óráig. (Tanácsadás:
szerdán 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,
szerdán: 10.30-16 óráig, csü-
törtökön 9-13 óráig, pén-
teken 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.
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PKÖ képviselôtestülete a Humán
Bizottság nem képviselô tagjának –
a tisztséget nem vállaló Nyárai Ti-
bor helyett – Halász Károlynét vá-
lasztotta meg.
(104/2013. (VI. 28.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete a konyhai
kisegítô munkakör betöltésére kiírt
pályázatot eredményesnek nyilvá-
nította. A munkakörbe 2013. szep-
tember 1-tôl határozatlan idôre ki-
nevezte Csériné Molnár Jusztina Ju-
lianna pázmándi lakost. 
(107/2013. (VI. 28.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete a konyhai
kisegítô munkakör betöltésére kiírt
pályázatot eredményesnek nyilvání-
totta. A munkakörbe 2013. szep-
tember 1-tôl határozatlan idôre kine-
vezte Hersics Tiborné verebi lakost.
(116/2013. (VI. 28.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete a Pázmánd,
Fô u. 84. szám alatti ingatlant meg
kívánja vásárolni. Vételárat
egyelôre nem határoztak meg.
(117/2013. (VI. 28.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete a Gazdasá-
gi Bizottság állásfoglalására figye-
lemmel 2013. évre nem kíván a he-
lyi adókkal kapcsolatos további
adókedvezményekrôl dönteni.
(118/2013. (VI. 28.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete elfogadta a
dr. Botka Saroltával kötött fogorvosi
megbízási szerzôdés módosítását.
(119/2013. (VI. 28.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete döntött a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának felül-
vizsgálatáról.
(120/2013. (VI. 28.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete önkor-
mányzati rendeletet alkotott az ön-
kormányzat vagyonáról.
(6/2013. (VI. 29.) sz. rendelet)

PKÖ képviselôtestülete önkor-
mányzati rendeletet alkotott a
képviselôtestület szervezeti- és
mûködési szabályzatáról szóló
4/2012(II.29.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról.
(7/2013. (VI. 29.) sz. rendelet)

PKÖ képviselôtestülete önkor-
mányzati rendeletet alkotott kitün-
tetések alapításáról.
(8/2013. (VI. 29.) sz. rendelet)

PKÖ képviselô-testülete önkor-
mányzati rendeletet alkotott az ön-
kormányzat saját halottjának nyil-
vánítás szabályairól.
(9/2013. (VI. 29.) sz. rendelet)

PKÖ képviselôtestülete döntött az
Agárdi Popstranddal kapcsolatos
együttmûködési megállapodásról.
A határozat értelmében az önkor-
mányzat nem ad pénzbeli hozzájá-
rulást az Agárdi Popstrandnak, az
állandó lakosság részére nyújtandó
50%-os kedvezményért cserébe az
önkormányzat a rendelkezésére ál-
ló minden formában kész reklá-
mot, hirdetési felületet biztosítani
a Popstrand rendezvényeinek.
(121/2013. (VI. 28.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete döntött a
Szarka Piroska által benyújtott petí-
cióról szóló tájékoztatóról. A
képviselôtestület a Szarka Piroska
által benyújtott és sokak által aláírt
petíciót megtárgyalta. A petícióval
kapcsolatos állásfoglalását akként
fogalmazta meg, hogy elismeri a
pázmándi 0221 hrsz-ú út jelenlegi

állapot szerinti létét, s azon nem
kíván változtatmi. Megállapítja,
hogy az út nem védett terület. Az
útra jelenleg nem kíván pénzt for-
dítani, az út használatával kapcso-
latban nem kíván korlátozást beve-
zetni.
(122/2013. (VI. 28.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete döntött ar-
ról, hogy részt kíván venni a „Nyá-
ri diákmunka elôsegítése” munka-
erô-piaci programban, s a prog-
ramhoz az elôfinanszírozást bizto-
sítja a 2013. évi költségvetés ter-
hére. A foglalkoztatni kívánt lét-
szám 24 fô, napi 6 órás munka-
idôben.
(123/2013. (VI. 28.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete döntött te-
lepülési értéktár bizottság létreho-
zásáról. A bizottság tagjainak Pálfi
Jánost, Lukács Józsefnét, Radványi-
né Nagy Editet és Pintér Lászlót vá-
lasztotta meg.
(124/2013. (VI. 28.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete önkor-
mányzati rendeletet alkotott a
köztisztviselôknek adható egyes
juttatásokról és támogatásokról.
(10/2013. (VI. 29.) sz. rendelet)

PKÖ képviselôtestülete megtár-
gyalta és tudomásul vette a Közös-
ségi Ház és Könyvtár 2012. évi

A képviselôtestület júniusi testületi ülésén született határozatok

Anyakönyvi hírek

Elôzô számunk óta újabb
esküvô nem volt (de lesz:),
és olyan halálesetrôl sem
szereztünk tudomást, ahol a
hozzátartozók kérték a
megjelentetést. Született vi-
szont két szép kisbaba,
Domonics Martin 2013.
06. 15. Anya: Varga Erika, és
Zsovák Petra 2013. 06.
30. Anya: Kis Judit. 
Sok boldogságot kívánunk!

Önkormányzati Hivatal:
Ügyfélfogadás:
hétfô 7.30-18 óra
Ügyintézôk:
kedd, csütörtök 9-14 óra
Polgármester:
szerda 7.30-15.30 óra, 
péntek 9-13 óra
Jegyzô: kedd 8-13 óra
Falugazdász: szerda 10-13 óra
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pénzügyi elszámolásáról szóló tá-
jékoztatót.
(125/2013. (VI. 28.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete döntött a
társulási megállapodásokkal kap-
csolatos döntések módosításáról.
(126/2013. (VI. 28.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete döntött a
Pázmánd-Vereb Körjegyzôségének
2013.02.28.-i elôirányzat módosí-
tásáról.
(127/2013. (VI. 28.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete döntött a
Pázmánd-Vereb Körjegyzôségének
2013.02.28.-i záró beszámolójá-
ról.
(128/2013. (VI. 28.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete döntött a
Pázmándi Közös Önkormányzati
Hivatal 2013.03.01.-2013.12.31.-i
költségvetésérôl.
(129/2013. (VI. 28.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete döntött ka-
merarendszer kiépítésérôl a pol-
gármesteri hivatalban..
(130/2013. (VI. 28.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete döntött a
község központjában járdák, par-
kolók kialakításáról.
(131/2013. (VI. 28.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete döntött a
nyári táborok támogatásáról.
(132/133/134/135/136/137/201
3. (V. 17.) sz. határozatok)

PKÖ képviselôtestülete határozott
LEADER pályázat benyújtásáról.
(138/2013. (VI. 28.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete döntött a Fej-
ér Megyei Önkormányzat Pénzügyi
Keretébôl nyújtott támogatásról.
(139/2013. (VI. 28.) sz. határozat)

PKÖ képviselôtestülete határozott
a Viziközmû Társulattal kapcsola-
tos iratok bekérésérôl szóló tájé-
koztatóról.
(140/2013. (VI. 28.) sz. határozat)

A Pázmándi Római Katolikus 
Egyházközség hírei

Július és augusztus hónapokban egyházközségünk
ünnepei, eseményei:
2013. július 8-12. hittantábor a plébánián.
2013. július 21. vasárnap a 10 órai szentmise után személy-
gépkocsik megáldása (júl. 25. Szent Kristóf napja – utazók
védôszentjéhez kapcsolódóan).
2013. július 28. va-
sárnap – Idôskorúak
szentmiséje 10 órakor,
betegek megáldása.
2013. augusztus 4.
Gyémánt-, arany-,
ezüst menyegzôs ál-
dás a 11 órai szentmi-
se keretében.
2013. augusztus 20.
11 órakor szentmise
Szent István király ün-
nepén. 

Egyházi hozzájárulás rendezése:
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy rendezzék esetlegesen elma-
radt egyházi hozzájárulásukat! 
Minden 18. életévét betöltött, és munkaviszonnyal rendel-
kezô személy esetén az egyházi hozzájárulás mértéke 2012.
évtôl 2.000 Ft/év. 
Hozzájárulásukat hivatali idôben rendezhetik, minden szom-
baton 9 és 11 óra között a plébánián személyesen, vagy utal-
hatják a Kápolnásnyék- és Vidéke Takarékszövetkezetnél ve-
zetett 57800019-10001875-00000000 bankszámlaszámra.
Amennyiben rendezte már egyházi hozzájárulását, úgy kö-
szönjük!

Felújítás:
Templomunk statikai és segédszerkezeteket érintô mege-
rôsítési munkálatait a tavalyi évben 3 hónap alatt végezték el
a kivitelezôk. Fontos lépés volt ez számunkra, hiszen nagy
mértékben megnyíltak a falak, s a munkálatokkal biztosítot-
ták, hogy további két-háromszáz évig álljon gyönyörû barokk
stílusú templomunk. Ez a megerôsítés 18,9 millió Ft-ba ke-
rült. Ennyi pénze nincs Egyházközségünknek. Az elnyert pá-
lyázat 9,8 millió forinttal (amibôl 9 millió forint hívható le), a
Püspökség 8,5 millió Forinttal támogatta az építkezést. A
fennmaradó 1,2 millió forintot vissza kell fizetnünk a Püspök-
ségnek. Köszönjük a hívek eddigi támogatását! Továbbra is
kérjük a kedves híveket, hogy anyagi lehetôségeikhez mérten
támogassák templomunkat, hiszen ez a templom minden
pázmándié. 

Kratancsik Anna
világi elnök
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(folytatás az elsô oldalról)

Községi könyvtár már ekkor is
mûködött a településen. 1978-
ban volt az elsô nagy felújítása
az épületnek, melyet Majdán
Károly tervei alapján végeztek.
Az intézmény ekkor szépült a
hármas hasznosítású nagy te-
remmel (testnevelô -, mozi- és
közmûvelôdési terem) és a ki-
szolgáló helyiséggel. A kö-
vetkezô nagy lépésre 30 évet
kellett várni, a többfunkciós
szolgáltató központok létreho-
zására írt ki pályázatot 2008-
ban az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program irányító
hatósága, a Földmûvelôdés-
ügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium. A döntés két kör
után, 2010 áprilisában szüle-
tett meg. Pázmánd is a nyertes
pályázók között volt, akik tá-
mogatásból felújíthatták, ki-
bôvíthették a meglévô, de
rossz állapotú települési mû-
velôdési házukat, faluházukat.
A pénzügyi forrás lehetôvé tet-
te az épületek rekonstrukció-
ján, bôvítésén túl a szükséges
eszközök beszerzését, vala-
mint három éven keresztül
hozzájárul a mûködtetési költ-
ségekhez is. 
A mûvelôdési ház felújítás utá-

ni átadása az idei év elején
volt, azóta élvezhetjük az épü-
let elsô részében a megszépült
helyiségeket, a minden igényt
kielégítô, modern és komfor-

tos környezetet. Persze igazán
akkor lehet teljes a boldogsá-
gunk, ha majd sikerül az épület
többi részét megújítani, remél-
jük erre sem kell sokáig várni.
A pályázathoz kapcsolódó el-

nevezés, az IKSZT, vagyis in-
tegrált közösségi és szolgálta-
tó tér, jól kifejezi az intézmény
funkcióját, ám mindennapos
használatra mégsem elég ba-
rátságos és szerethetô. Ezért
kezdeményezte a faluvezetés
a mûvelôdési ház névpályáza-

tát, amelynek két hónap után
végre megszületett az ered-
ménye. Minden lakosunknak
köszönjük, akik velünk gon-
dolkodtak, javaslatokat küld-
tek be és szavaztak.

A mûvelôdési házunk története
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Védônô. Már a szó is bizton-
ságot, támaszt, segítséget su-
gall. Amire nagy szüksége
van a kismamának babavárás
idején, vagy amikor boldo-
gan, de azért kicsit szorongva
is, hazahozza újszülöttjét a
kórházból. 

Nálunk, Pázmándon, Herczeg An-
na a védônô, immár 5. éve. És
nem csupán területi védônô, aki
kijár a kisgyermekes családokhoz,
hanem iskolai is, akire a nagyobb
gyerekek szülei is számíthatnak.
De találkozhatunk vele havonta a
baba-mama klubban is, ahol a kis-
babás mamák nem csak kötetle-
nül beszélgethetnek egymással és
a védônôvel, hanem sokszor a
védônô által meghívott vendégek
révén több számukra hasznos té-
mában tájékozódhatnak is.
Az idén júniusban immár 6. alka-
lommal ünnepelték meg ország-
szerte a Védônôk Napját. Az in-
tézmény kialakulásáról és az azt
elismerô ünneprôl – mint legille-
tékesebbet – a mi védônônket,
Herczeg Annát kérdeztük.

– Az ünnepi rendezvény célja a
védônôi hivatás bemutatása, az
50, 60, 65, 70 éve diplomát szer-
zett védônôk köszöntése, vala-
mint az ellátás területén kimagas-
ló eredményt elért védônôk mun-
kájának elismerése – kezdi Anna.

– A Védônôk Napját a Védônôi
Szakmai Kollégium, az ÁNTSZ Or-
szágos Tisztifôorvosi Hivatal, a
Magyar Védônôk Egyesülete, vala-
mint az Egészségügyi Szakdolgo-

zói Kamara védônôi tagozata an-
nak emlékére tartja évrôl-évre,
hogy 1915. június 13-án alakult
meg Budapesten az Országos Ste-
fánia Szövetség Bárczy István pol-
gármester és Madzsar József or-
vos, szociálpolitikus kezdeménye-
zésére, az anya és csecsemô-
védelem szervezésére. A múlt szá-
zad elsô évtizedeiben a védônôk-
nek nagyon fontos feladatuk volt
a babonák elleni küzdelem, az
anyák meggyôzése a megfelelô
csecsemôtáplálásról, a fertôzô be-

tegségek megelôzésérôl, a gyer-
mekek megfelelô gondozásáról. A
védônôk 98 éve nyújtanak segít-
séget a gyermekvárás alatt, az új-
szülött fogadásakor, a csecsemôk
és kisdedek gondozásakor, támo-
gatják a családokat a gyerekek
óvodába, iskolába menetelénél. 

– Többféle védônôi munkakör lé-
tezik, ugye?

– A területi védônôk a várandósok
és csecsemôk, kisdedek, valamint
az óvodáskorúak körében, az
iskolavédônôk az iskoláskorú
gyermekek körében, az iskolák-
ban végzik munkájukat. A kórhá-
zi védônôk a szülészeteken, újszü-
lött osztályokon dolgoznak, és a
gyermekágyas anyák ellátásá-
ban, a szoptatás segítésében, az
anya és újszülöttje hazabocsátá-
sának elôkészítésében vesznek
részt. A megyei kormányhivata-
lok kistérségi népegészségügyi in-
tézeteiben mûködô Családvédelmi
Szolgálat védônôinek feladata
többek között az oktatási intéz-
ményen kívüli családtervezési is-
meretek terjesztése, a nehéz hely-
zetben lévô várandós anyák segí-
tése, támogatása, illetve a terhes-
ség-megszakítás elôtti és utáni ta-
nácsadás. A védônôi tevékenység
hungarikum, mivel ilyen jellegû
szolgálat Európában csak Ma-
gyarországon létezik.

–dy

Akikre mindig számíthatunk…
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A 2012/2013-as nevelési év új ter-
veket, kihívásokat hozott óvodánk
számára, ahol 3 csoportban 75
gyermekkel folyt az oktató-nevelô
munka. Fogadtuk a sajátos nevelé-
si igényû gyermekeket is, akikkel
utazó gyógypedagógus és logopé-
dus foglalkozott. A tanévben 11
kisgyermek járt logopédiára.
Gyermekeink nevelésében a játék,
és a mozgás személyiségfor-
máló erejére építettünk. Fon-
tosnak tartottuk a kompeten-
cia alapú nevelést, a külsô kör-
nyezet megismerésére neve-
lést, az anyanyelvi-, a vizuális-
és a zenei nevelést. 
Helyi Nevelési Programunknak
megfelelôen éltük hagyomá-
nyainkat, tartottuk meg ren-
dezvényeinket. 
A napi képességfejlesztô tevé-
kenységek mellett sok színes
és változatos programmal vár-
tuk a gyerekeket. A teljesség igé-
nye nélkül: zenés mûsorok, bábjá-
tékok, bohóc elôadás, szüreti mu-
latság, mesehét, állatok hete,
lovaskocsikázások, zöldségkiállí-
tás, Télapó várás, gyertyagyújtá-
sok, fenyôünnep, jelmezes és mû-
soros farsang, nyuszivárás, ének
verseny, versmondó verseny,
gyermeknap, sportnap stb. Autó

kiállítást, baba kiállítást is szer-
veztünk az öltözôben, amely na-
gyon szép dísze volt hetekig óvo-
dánknak.
Tavasszal mindhárom csoportban
nyíltnapot tartottunk, szép kis
mûsorokkal köszöntöttük az
édesanyákat, nagymamákat.
Próbáltuk programjainkat, ünne-
peinket meghívott vendégekkel

színesíteni. (Népdalkör és Citera-
zenekar, egyház, iskola, egész-
ségügyi intézmények dolgozói,
stb.) Ez partnereinkkel való kap-
csolattartásunkat is erôsítette.
Nagycsoportosaink rövid kis mû-
sorral szerepeltek a faültetésen,
idôsek napján, a falu karácsony-
fájánál. Részt vettek az iskolai
ÖKO-napon is.

Április, május hónapban leendô kis-
csoportosainknak játszódélutáno-
kat szerveztünk az oviban, ahová
szüleikkel együtt vártuk a kicsiket.
Csütörtökönként nagycsoportosa-
ink és az idôsebb középsôsök
úszni jártak a kápolnásnyéki isko-
lába, ahol iskolaigazgatónk, Perjés
András tanította a gyerekeket.
Az iskolával is szorosabbá igye-

keztünk fûzni a kapcsolatun-
kat. Nagycsoportosainknak és
középsôseinknek a testnevelô
tanár, Horváth Zalán tartotta a
testnevelés foglalkozásokat
az iskolaudvaron illetve a tor-
nateremben.
Októbertôl indultak délutáni
szakköreink. Zenés tornára,
hittanra, dramatikus népi játé-
kokra és angol foglalkozásra
volt igénye gyermekeink szü-
leinek. A délutáni szakköröket
az óvónénik tartották. A hit-

tant Halász Károlyné, Kratancsik
Anna, Konkoj Tünde és Kovácsné
Lajos Anita szervezte. Ezúton is kö-
szönjük nekik! A szülôk a szakkö-
rökre befizetett összeggel az Óvo-
dai Alapítványt támogatták. Az idei
tanévben a szerdai napot neveztük
ki gyümölcsnapnak. A szülôk any-
nyi friss gyümölcsöt hoztak, hogy
egész hétre jutott a gyerekeknek.

A 2012-13-as nevelési év a Pitypang oviban

Az óvodai szülôi munkaközösség éves beszámolója

2012 decemberében tartották az óvó nénik a csalá-
di délutánt, amelyet számos gyermekprogram gaz-
dagított. A rendezvény alatt süti vásár volt, melynek
bevétele 26.000 forint lett. Ezt követte az önkor-
mányzat szervezésében megrendezett adventi 
ünnepség, amelyen 60.000 forint folyt be a sütemé-
nyek árusításából. 2013 februárjában az önkor-
mányzat által szervezett jótékonysági bál bevé-
telébôl 157.000 forintot kapott a szülôi munkakö-
zösség. Az óvodai farsangból, amelyre a szülôk,
nagyszülôk sok szép süteményt készítettek és a bü-
fében lángost és üdítôt lehetett kapni, 225.450 fo-
rint folyt be a kasszánkba. 2013 áprilisában ismét
családi délutánt szerveztek az óvó nénik, a süti árá-
ból 28.000 forint bevétel lett. 2013 májusában az

óvoda gyermeknapot tartott, amelyen a szülôi mun-
kaközösség a szülôk felajánlásából, használt és jó
minôségû ruhavásárt tartott. A bevétel: 39.100 fo-
rint lett. A szülôi munkaközösség az év végén meg-
vásárolta az óvodában látható új gyermekmászókát,
amely 463.000 forintba került.
A szülôi munkaközösség köszönetet mond a sok
lelkes szülônek, nagyszülônek, a szülôi munkakö-
zösség tagjainak, az óvó néniknek, dajka néniknek
és minden önkéntes segítônek, akik bármilyen for-
mában támogatták munkákat az év során. 
Várjuk a segítô kezeket a következô nevelési évben is!

Zámbóné Vajda Adrienn,
a szülôi munkaközösség elnöke
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A tanév során 3 alkalommal volt
lehetôségük a szülôknek arra,
hogy fogadóóra keretében kapja-
nak tájékoztatást gyermekük
fejlôdésérôl.
Decemberben és áprilisban is jól
sikerült családi délutánt tartot-
tunk. Nyitva állt a csopor-
tok ajtaja a szülôk, nagy-
szülôk elôtt, csakúgy mint
a jelmezes farsangunkon
és a nyíltnapokon is. Öröm-
mel tapasztaltuk, hogy
mindig sok szülô érdek-
lôdött, és tisztelt meg 
bennünket.
Ünnepeink többsége a
szülôkkel együtt, családias
hangulatban zajlott. A visz-
szaérkezô pozitív visszajel-
zések megerôsítettek min-
ket abban, hogy jó úton já-
runk. A szülôi igényeknek
megfelelôen keressük a több kö-
zös program lehetôségét. A szülôk
aktívan részt vállaltak rendezvé-
nyeink sikeres lebonyolításában, a
csoportok életének színesebbé té-
telében. Egész éves bevételükbôl
ôk varázsolták óvodánk udvarára a
csúszdás, mászókás várat. Itt sze-
retném megköszönni a Szülôi Mun-
kaközösség vezetôjének, Zámbóné
Vajda Adriennek és legaktívabb
tagjainak egész éves odaadó, és
lelkes munkáját! Elballagott az ovi-
ból gyermeke, így az iskolai mun-
kához kívánunk sok sikert Domak
Attilánénak, Sziládiné Deli Gabriel-
lának. Továbbra is számítunk a se-
gítségére Kerkuskáné Kôszegi Hen-

riettának, Némethné Tieber Móni-
kának, Halászné Müller Katalinnak,
Mosbergerné Szabó Elvírának,
Orisekné Varga Katalinnak,Takács
Jánosnénak, Villányi Ágnesnek.
A fenntartón valamint az óvodai
Szülôi Munkaközösségen túl a

Pázmándi Óvoda Gyermekeiért
Alapítványtól is sok anyagi támo-
gatást kaptunk. Az alapítvány el-
nöke, Némethné Czinkóczki Mária
is aktív segítôje óvodánknak. Az
alapítvány jóvoltából készült el az
egyik csoportszobában (és már
készül a következô) a jótékony
hatású sófal.  
Májusban elkészült az óvoda hon-
lapja is, a  címen, amelynek létre-
hozója egyik ügyes anyukánk,
Kiripolszki-Izsányi Edina. (Köszön-
jük!) Örömünkre szolgál, hogy egy
ilyen színvonalas honlapon ke-
resztül értesülhetnek a szülôk az
óvoda dokumentumairól, életérôl,
heti eseményeirôl. A  képgalériá-

ban csoportonként töltjük fel az
események képeit. Jó böngészést
kívánunk!
Az év során igyekeztünk megfelel-
ni Zöld Óvoda címünknek is, ezért
ôsszel és tavasszal is virágokat, fá-
kat ültettünk, szelektív hulladék-

gyûjtéseket szerveztünk
(2x papír, 3x elektromos
hulladék, elem, kupak),
komposztáltunk, sok
madáretetôt kihelyeztünk.
Pályázati lehetôségeket,
egyéb forrásokat kutat-
tunk. Az „Óvd magad,
védd a környezetet” pá-
lyázaton sikeresen szere-
peltünk, amelynek ered-
ményeként 25 kisgyer-
mekkel meglátogathattuk
Nagykarácsonyban a Mi-
kulást. Elnyertük a Füst-
mentes Óvoda címet is.

Több rajzpályázaton is indultunk.
Az óvodánkban mûködtetett csa-
ládi napközivel is jó volt a kapcso-
latunk. Jól alkalmazkodunk egy-
máshoz, mûsorainkra, ünnepeink-
re meghívtuk a kicsiket is. Szep-
temberben már többen kezdik kö-
zülük nálunk az óvodát.
Június elején 20 kisgyermek balla-
gott el az óvodánkból, reméljük
szeptemberben jól megállják a he-
lyüket az iskolában is.  
Úgy érezzük az idei évben is elér-
tük a kitûzött célokat, és sok él-
ménnyel, tudással gyarapodtak
óvodánkba járó gyermekeink. 

Domak Tiborné/ óvodavezetô

Alapítványunk ebben a tanévben a nevelési progra-
mok megvalósítását az alábbi területeken támogatta:
foglalkoztató füzetek, kézimunka alapanyagok vá-
sárlása, óvodai kirándulások költségeinek térítése,
gyermeknapi rendezvények lebonyolítása, az elsô
óvodai sófal megépítése.
Köszönjük mindenkinek, aki adója egy százalékát
óvodánk javára ajánlotta fel, aki elektronikus hulla-
dékot adott le óvodánkban, vagy aki óvodai szak-
körökre járatja gyermekét. Köszönjük Hámori 
Mariannak a csodálatos leandereket, amelyeknek

az értékesítésébôl származó jövedelmet Alapítvá-
nyunk számára ajánlotta fel, és köszönjük az
Agromark-2000 Zrt. nagylelkû támogatását is. Re-
méljük, hogy továbbra is sokan tartják támogatás-
ra érdemesnek a Pázmándi Óvoda Gyermekeiért
Alapítványt, ily módon hozzájárulva a színvonalas
óvodai nevelés feltételeinek megteremtéséhez.

Némethné Czinkóczki Mária
Pázmándi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

Kuratóriumi Elnök

A Pázmándi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány év végi összefoglalója



10 Események

Vége az iskolának, tombol a va-
káció és szerencsére program-
ban sincs hiány. Hétrôl hétre
újabb táborok várják iskolásain-

kat, hogy minél több élményben,
tartalmas idôtöltésben legyen
részük a nyári szünet alatt. Lap-
zártakor már túl vagyunk a nap-

közis táboron, a tûzoltó- és a
csajos táboron. Alábbi összeállí-
tásunkban ezekrôl számolunk
be, az éppen zajló hittan táborról
és a késôbbi táborokról augusz-
tusi számunkban közlünk össze-
foglalót.

Nyár, vakáció, táborok

Rengeteg program, sok rendez-
vény és élmény jellemezte az ez
évi, ötödik alkalommal megrende-
zett tûzoltó tábort, amelynek a
tartalmas idôtöltésen, a hasznos
és érdekes ismeretek elsajátításán
túl az is célja volt, hogy a gyereke-
ket tûzoltó egyesületünkhöz csá-
bítsuk, hiszen belôlük kerülhet-
nek majd ki a jövô kis versenyzôi,
tûzoltói.
Az öt nap során a 32 gyerek meg-
ismerkedhetett a tûzoltó szertár-
ral, felszereléseinkkel, jármûve-
inkkel, s a hét folyamán többször
tûzoltó totókat is kitölthetett. A
focipályán jó hangulatú és izgal-
mas ügyességi versenynek is
résztvevôi lehettek. A délutáni
filmvetítés és a nem mindennapi
fényképek nézegetésével gyara-
píthatták tûzoltós ismereteiket.
Kirándulás is színesítette a tábor-
életet. Az egyik napon Budaestre
látogattunk a Tropicariumba,
majd egy másik napot a Csodák
palotájában tölthettünk. Szerdán
az ügyességi- és a bátorságpróbát
is kiállták a gyerekek, a nagy szél
ellenére is sikerült kerékpárral el-
jutni a velencei gokartpályára,
ahol jókedvvel gokartozhattak. A
hét közepén a táborozók megláto-
gatták a balatonfûzfôi Hivatásos

Önkormányzati Tûzoltóságot,
ahol a tûzoltó autókba is beszáll-
hattak, felpróbálhatták a sisa-
kokat és választ kaphattak kérdé-
seikre is. 
A tábor végén az Agárdi Gyógy- és
Termálfürdôben lubickolhattak,
majd a pázmándi tûzoltószertár-
ban következett a táborzárás. Az
értékelés, a díjak átadása után
virsli- és szalonnasütéssel, zártuk
a hetet.  

A tábor sikeres és színvonalas le-
bonyolításában részt vett Domak
Tiborné Zsuzsa, Füzesiné Tóth
Andrea, Lôrinczné Mezô Katalin és
Nyáriné Dani Anita. Segítségünkre
volt Domak Tibor, Lôrincz László
és E. Várkonyi Péter is.
Fontos megemlíteni, hogy a tá-
bort a Fejér Megyei  Tûzoltó Szö-
vetség 100.000 Ft-tal, a Magyar
Tûzoltó Szövetség 50.000 Ft-tal
támogatta, valamint Nyárai Tibor
és Füzesi Csaba személy szerint
is hozzájárult.  

Domak Tiborné, Zsuzsa –
táborvezetô

Tûzoltó tábor tüzek nélkül…

Napközis tábor 2013

A nyári szünet elsô hetében 16 iskolás gyerek vett részt a napközis
táborban. Változatos programok tették lehetôvé, hogy a csemeték
hasznosan töltsék a szabadidejüket. Túráztak a Zsidókô-hegyre, iz-
galmas versenyeket, horgászatot rendeztek a pákozdi arborétum-
ban, kézmûves-, sport- és játékfoglalkozásokkal töltötték el a nyári
délutánokat. Volt vízipisztoly
csata, fagylaltozás, a gyerekek
új fejlesztô társasjátékokkal is-
merkedhettek. A hét megkoro-
názásaként pénteken busszal
és vonattal utaztak Budapestre,
a Camponába, ahol mozizás
után a játszóházban ugrálhat-
tak, csúszkálhattak. A progra-
mokat az iskola pedagógusai
szervezték és felügyelték.
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Az idei csajos táborban az elsô há-
rom napon a lányok fôzni tanul-
tak, ismerkedtek az ízekkel, a fû-
szerekkel és a különbözô fôzési
technikákkal, s amit készítettek,
azt jóízûen el is fogyasztották.
Sokféle finomság fôtt a fazekak-
ban, raguleves, amibe a régi ha-
gyományok szerint, kézzel perge-
tett csigatészta került, amelynek a
készítését is gyakorolták, fôétel-
ként az egyik nap csirkepörkölt
többféle körettel, másnap sült csir-
ke finom krumplipürével. Persze
nem maradhattak el az egészsé-
ges saláták és a sütemények sem,
mind-mind helyi gazdáktól beszer-
zett zöldségekbôl és gyümölcsök
felhasználásával. A harmadik na-
pon grillezés és bográcsozás volt
soron, a szabadtéri tûzön kolbá-
szos krumplileves rotyogott, a fa-
szénparázson húspogácsa és sok-
féle zöldség sült. Voltak játékos
ízfelismerô gyakorlatok, lekváro-

kat, különbözô ízesítésû krémsaj-
tokat, de még fagyikat is kóstol-
tak, a fûszerek tulajdonságait és
az ételrecepteket pedig egy saját
kezûleg díszített receptfüzetbe je-
gyezték le. Délutánonként segéd-
keztek a kisebbek körül az oviban,
illetve száraz virágokból készítet-
tek kompozíciót, levendulából pe-
dig jó illatú koszorúkat. A tábor
második felében szakavatott segít-

séggel ismerkedtek a nôiesség rej-
telmeivel, végül pedig anya-lánya
tréningen az édesanyjukkal közös
foglalatossággal zárult a tartalmas
tábori hét. A tábort önköltséges
áron, társadalmi munkában szer-
vezte Hajdú Zsuzsanna és Szabó
Hédy, de tevékenyen részt vett a
program összeállításában és lebo-
nyolításában polgármester asszo-
nyunk is, s az önkormányzat tá-
mogatása is hozzájárult a tábor 
sikeréhez.

Nôi szerepekkel ismerkedtek

Június 27-én két, a Szent István
Egyetem Gazdaság- és Társadalom-
tudományi Karán dolgozó  egyetemi
oktató kíséretében három, a Regio-
nális Tudományok Doktori Iskola
képzésén tanuló doktorandusz, egy
regionális és környezeti gazdaság-
tan mesterdiplomás, valamint hat
gazdasági- és vidékfejlesztési agrár-
mérnök alapszakos hallgató érke-
zett Pázmándra. A táborunk aktív
életének számos nyoma volt: napról
napra róttuk az utcákat, forgalmat
számoltunk, ismerkedtünk a helyi-
ekkel, interjúkat készítettünk és
kérdôíveket töltettünk ki. Ennek a
hatnapos intenzív falujárásnak szá-
mos célja volt: föltérképezni a tele-
pülés közlekedés-földrajzi helyzetét,
ingázási lehetôségeit; az oktatás-
kultúra kérdésének helyi sajátossá-
gait, a település társadalmát megha-
tározó egyházi- és világi közössége-
ket, a mezôgazdaság helyi lehetôsé-
geit, a gazdapiaci mozgalmakat, a

turizmus jelenét és jövôjét, a
Pázmándról és általában a helyi tár-
sadalomról alkotott különbözô 
véleményeket. 
Ez alatt a röpke hét alatt számos in-
tézményben, közösségi helyen meg-
fordultunk, és sokan a házaikba is
szívesen beengedtek, ahol néhány
kedves szó kíséretében segítettek
nekünk a kutatásunkhoz elenged-
hetetlen kérdôívek kitöltésében. A
munka mellett lehetôségünk volt 
a hétvégén a falu életét nem csupán
a hétköznapi menetrendjében meg-
figyelni. Jelen voltunk többek között
a Régi Égi Áldás rendezvényen, és
ott voltunk a vasárnapi szentmisén
is, együtt Önökkel. Természetesen
nem gondoljuk, hogy mindent meg-
tudtunk és mindent megértettünk a
falu életével kapcsolatban. De azzal,
hogy több mint 120 háztartáshoz el-
jutottunk a kérdôíveinkkel, s azzal
hogy nagyjából két tucat interjú ké-
szült az oktatás, a turizmus, az ag-

rármegélhetés és egyéb kérdések
kapcsán; minden bizonnyal hasznos
eredményeket fogunk tudni szolgál-
tatni akkor, amikor a faluról megír-
juk a tanulmányainkat.
A kész tanulmányokat az Acta
Regionis Rurum sorozatban meg is
fogjuk jelentetni. Pázmándról fog
szólni, de nem csak a pázmándiak-
nak. Tisztelettel és szeretettel fog-
juk átnyújtani Önöknek. Mi ezzel kí-
vánjuk megköszönni a támogatásu-
kat. Kapcsolatunk tehát még nem
ért véget!
A tábor végeztével még egyszer kö-
szönünk mindent, az egészen apró
segítségeket is, hiszen Önök nélkül
nem lennének eredményeinek! Kö-
szönjük a bizalmat, a megszerzett
tapasztalatokat, amelybôl sokat 
tanultunk! 
Köszönettel:

a gödöllôi falukutatók nevében 
Dr. Molnár Melinda e. docens,

táborvezetô

Zárógondolatok a falukutató táborhoz
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Tombol a nyár, hacsak lehet, a
szabadban tartózkodunk, nya-
ralunk, kirándulunk, sátoro-
zunk. A gyerekeket naphosszat
be sem tudjuk csábítani a kert-
bôl, az udvarról. Ez így helyes,
de ugyanakkor vannak veszé-
lyek is, amikkel számolnunk
kell, s jobb ha tudjuk, mit jelen-
tenek, hogyan védekezhetünk
ellenük. Ilyen veszély a kullancs
is, amibôl idén az átlagosnál is
több van erdôn-mezôn, de elô-
fordulhat a kertünkben is.
A kullancsok nem rovarok, ha-
nem atkák. A világon mindenhol
találkozhatunk velük, hazánk-
ban nagyjából 20 faj honos.
Ezek közül a két leggyakoribb
faj a legelterjedtebb Fejér me-
gyében: a közönséges kullancs
(Ixodes ricinus) és a kutyakul-
lancs (Dermacentor reticulatus).

Elôbbi terjeszti az emberre ve-
szélyes agyvelô- és agyhártya-
gyulladás vírusát, valamint a
Lyme-kór kórokozóját, utóbbi
pedig a kutyákra is veszélyes
babéziózist. Érdekesség, hogy a
kullancsok egy részének nincs
látószerve (pl. közönséges kul-
lancs). A növényzeten kb. 1-1,5
m magasra felmászva érzékelik
áldozatuk testhôjét és CO2 ki-
párolgását, ennek hatására elen-
gedik a növényzetet, majd ráes-
nek az áldozatra. A kullancsok
másik fele szemmel rendelkezik

(pl. kutyakullancs). ôk az alj-
növényzetbôl figyelik környeze-
tüket, majd egyszerûen fel-
másznak áldozatukra. 
A hazai kullancsfajok többgaz-
dásak. Ez azt jelenti, hogy a
petékbôl kikelô lárvák, majd a
belôlük kifejlôdô nimfák és vé-
gül a kifejlett kullancsok külön-
bözô állatokon, illetve fajokon
szívnak vért (hüllôk, madarak,
emlôsök), mely a vedléshez, pe-
terakáshoz szükséges energiát
biztosítja számukra. Beteg álla-
ton történt vérszíváskor a fer-
tôzött vérrel magukba szívják a
kórokozókat (vírusokat, bore-
liákat, baktériumokat, egy-
vagy többsejtû parazitákat) is,
majd a következô vérszívás so-
rán testnedveikkel továbbadják
ezeket a következô áldozatnak.
Az általuk terjesztett kóroko-
zók közül némelyik csak embe-
rek vagy vadállatok megbetege-
dését okozza, de van olyan is,
ami háziállatainkra veszélyes.
(Mindez gyakorlatilag az összes
vérszívóról elmondható.) Fejér
megye szerencsére a gyengén
fertôzött területek közé tarto-
zik, azonban itt is egyre több a
babéziózisban, Lyme-kórban
megbetegedô házi kedvenc. 
Mit tehetünk?
Legfontosabb és legegyszerûbb
a megelôzés. A fertôzô agy-
velô- és agyhártyagyulladás el-
len van oltás, mely a vakcina
hatóanyagtartalmától függôen
3-5 éves védettséget biztosít.
Beadását körzeti orvostól kell
kérni. A többi betegség meg-
elôzésére ajánlott a különbözô
kullancsriasztó szerek (spray,
krém, ultrahangos riasztó)
használata, illetve hazaérkezés
után a ruházat és testünk át-
vizsgálása. 
A kullancs eltávolítása köröm-
mel vagy csipesz segítségével
egy gyors, rántó mozdulattal
megoldható. Semmi mással ne
próbálkozzunk! Ha a feje bele-

szakad a bôrbe, a szervezet né-
hány nap múlva kilöki. Ezután
néhány héten keresztül érde-
mes testünk reakcióját figyelni,
és betegség gyanúja esetén
(ízületek gyulladása, kokárda-
szerû bôrpír, nyirokcsomó duz-
zanat, influenzaszerû tünetek-
hez társuló fejfájás, hányinger,
idegrendszeri problémák) az or-
vost haladéktalanul felkeresni.

Háziállataink esetében, ha az
alábbi tünetek bármelyikét ész-
leljük kullancs-csípés után,
azonnal vigyük állatorvoshoz:
hírtelen levertség, láz, ízületi
gyulladás és sántítás, sápadt
vagy sárgás nyálkahártyák, ét-
vágytalanság és fogyás, feltûnô
szomjúság, a vizelet vöröses
elszínezôdése. Késlekedésünk
az állat pusztulásával járhat.
Esetükben a baj megelôzhetô
Kiltix nyakörv használatával,
mely 7 hónapos védettséget ad,
illetve Advantix cseppel.
Az Istenhegyi Géndiagnosztikai
Központban (1125 Bp., Istenhe-
gyi u. 31/a) a beküldött kullan-
csokról meg tudják állapítani,
hogy az adott kullancs fer-
tôzött volt-e vagy sem. A vizs-
gálat díja 4500,- Ft. Személyes
leadás hétköznap: 8.30-16.00
között lehetséges, de postán is
beküldhetôk a fenti címre. 

Szarka Piroska

Kullancsveszély és megelôzés

Kutyakullancs

Közönséges kullancs
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Meleg van, izzadunk, hiszen a
verejtékezés a test beépített
klímaberendezése. A verejték
szaga genetikusan meghatá-
rozott, vannak ritka szeren-
csés emberek, akik szagtala-
nok. Többségünk azonban
rendszeres dezodorhasználó.
Kétféle izzadság létezik, az
egyik hô vagy mozgás hatásá-
ra termelôdik az egész testen,
és szagtalan. A másik stressz
hatására keletkezik a hónalj-
ban, és az ott megtalálható
baktériumok teszik szagossá.
Természetesen szervezetünk
belsô állapota is befolyásolja,
mennyit kell bajlódjunk az iz-
zadással. Például, ha minde-
nen idegeskedünk, biztosan a
stresszes izzadással is meg
kell küzdenünk.
Az izzadás tehát az élô test
velejárója, funkciója van. A
szagával azonban sokan nem
vagyunk kibékülve, így termé-
szetesen dezodort haszná-
lunk, amelyek legtöbbje alu-
míniumsókat tartalmaz. Régi
vita, vajon rákkeltôek-e az iz-
zadás gátlókban használt alu-
míniumsók. Nem tisztem ezt
eldönteni, mindenesetre az
alumíniumos dezodorok elter-
jedésével egy idôben nôtt meg
ugrásszerûen az emlôrákosok
száma, nem csak nôk, de a
férfiak körében is. Az alumíni-
umos dezodorok pártján állók
egy 2002-es felmérést szok-
tak idézni, melyben a rákos és
egészséges nôk dezodor- és
izzadás gátló használatát ha-
sonlították össze, és nem ta-
láltak különbséget a két cso-
port között. Azok, akik az alu-
mínium veszélyeire igyekez-
nek rámutatni, szintén alapos
és hiteles vizsgálatokkal érvel-
nek. A magam részérôl azt
gondolom, eléggé sok vegy-
szer van így is a szervezetünk-
ben, ezért én kerülöm az alu-
míniumtartalmú dezodorokat.

Sok más lehetôség is van.
Ezek a szerek nem az izza-
dást, hanem a kellemetlen
szagot gátolják, mivel elveszik
a szagot okozó mikroorganiz-
musok életkedvét.
A legegyszerûbb, ha alumíni-
ummentes dezodort vásáro-
lunk. Ezek cink-oxidot tartal-
maznak, általában „csak” 12
órát hatnak. Összevetve a „48

órás védelem” címkéjû deók-
kal, ez kevésnek tûnhet. De,
ôszintén szólva, én 12 óra
után inkább lezuhanyozok...
Dédanyáink szódabikarbónát
használtak dezodorálásra is.
Használható kukoricakemé-
nyítôvel keverve hintôpor-
szerûen (a keményítô a ned-
vesség felszívását szolgálja),
és része lehet házilag készült
stifteknek. Interneten számos
recept hozzáférhetô.
A himalája kristálysót szintén
jó eredménnyel alkalmazhat-
juk baktériumölô hatása mi-
att. Praktikus formája a só-
szappan, nevével ellentétben
nem szappan, hanem egy kis
sótömb. Benedvesítve, majd a
hónaljon többször végighúz-
va képez bevonatot. Hátrá-
nya, hogy a nap folyamán

többször kell ismételni – bár
ez egyéntôl függ. Elônye,
hogy másra is felhasználhat-
juk, pl. az arcbôr problémáira.
Néhány illóolaj igazi nagy-
ágyú a szagtalanításban. A
leghatékonyabbak a levendu-
la, az ylang-ylang, a geráni-
um, a teafa, a zsálya vagy a
pálmarózsa. A levendula és
az ylang-ylang személyes ta-
pasztalatom alapján is bevá-
lik. Az illóolajakat valamilyen
hordozó olajban kell felolda-

ni, 10 ml olajhoz 5-7 csepp il-
lóolajat adagolva. Töményen
vagy túl erôsen nem szabad
alkalmazni az illóolajakat! A
hónaljon a keverékbôl néhány
cseppet elegendô eloszlatni.
Használható magában, vagy 
a fenti szerekkel kombinálva.
Egyéntôl függ, melyik mód-
szer milyen mértékben válik
be. Vannak forró égövi nôk,
akiknek elegendô egy citrom-
karikával bedörzsölni a hó-
naljukat, és máris frissek,
mintha egy Gauguin-fest-
ményrôl léptek volna le. Bár
azt nem tudom, ha Nyéken
várnának a „késett személy-
vonatra”, elég lenne-e a cit-
rom. Mindenesetre a fenti
szerek egy próbát megérnek.

Dr Szilágyi-Nagy Ildikó

Hôségben sem mindegy
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Lapunk megjelenésével egy idôben utaznak
hosszú felkészülés után a tûzoltó lányok Francia-
országba, Mulhouse-ba, a Tûzoltó Olimpiára.
Július 14 és 21 között értük izgulunk, nekik

drukkolunk: Hajrá Pázmánd, hajrá Lányok!
A tûzoltó olimpia elôtt, utolsó felkészülési állo-
másként lánycsapatunk részt vett egy alsó-
ausztriai ifjúsági tûzoltó versenyen, ahol jó sze-
replésüknek köszönhetôen megszerezték az
ezüst és a bronzminôsítést. Bízunk a francia-
országi jó szereplésben is!

Franciaország elôtt

2013 június 20-24 között a Magyar U18 Leány
Olimpiai Rögbi válogatott Klagenfurtban, a

United World Games 2013 (Ifjúsági Világjátéko-
kon) vett részt. Váczi Péter szövetségi kapitány

és Kerner Krisztián szö-
vetségi edzô öt Agárd
Angels játékost hívott
meg a 12 fôs keretbe.
Pázmándról Gránitz Zsu-
zsanna csapatkapitány,
Péter Edina, Gyôr Szilvia
és Berkes Szilvia voltak
tagjai az utazó keretnek,
valamint Israa Ayoub.
A nagyon erôs, osztrák,
német és holland csapato-
kat felvonultató mezôny-
ben lányaink nagyszerûen
helytálltak, és hatalmas
küzdelemben az elôkelô
harmadik helyet szerez-
ték meg.
Gratulálunk!

Pázmándi rögbis lányok a világjátékokon
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(folytatás az elsô oldalról)
A falu néhány civil szervezete,
a Szekértoló, a Szép-Nap és a
Pázmándi Spájz egyesületek
összefogása nagyszerû napot
varázsolt egy pázmándi gazda
birtokára. Az idôsebbek elô-
vették a régi ruhákat és az
egykori tudományukat is,
majd mindezt megosztották a
fiatalokkal. Kiss Csaba velen-
cei fôtisztelendô úr megáldot-
ta a búzát, az aratókat, a szer-
számokat, majd kezdetét vet-
te az ôsi aratás. A férfiak bug-
gyos gatyában kaszával vág-
ták a rendet, bô szoknyában,
sarlóval markot szedtek az
asszonyok, majd kévét is kö-
töttek, ahogyan egykoron. Fi-

atalok és középkorúak, akik
még nem láttak hasonlót, csak
ámultak az egykori idôk szer-
számain és módszerein.
Voltak jó programok, bogrács-
ban aratóétel, bôséggel pálin-

ka és finom bor is. Este arató-
bállal ért véget az egész napi
mulatság és múltidézés. 

fotó és szöveg: 
E.Várkonyi Péter

Aratóünnep

Sokan szeretünk piacra járni, egy-
re többen választjuk a vásárlás-
nak, illetve az eladásnak ezt sok
évszázados, hagyományos for-
máját, amely még néhány évtize-
de is szinte egyedülálló színtere
volt az árucserének.
A fejlôdés szélsôséges irányzatai
(a túlzott városiasodás, ennek
torz átültetése a vidéki életformá-
ba), majd az utóbbi húszegyné-
hány esztendôben Magyarország
elárasztása a multi élelmiszer ke-
reskedelmi láncok által minden-
féle ismeretlen eredetû, sok eset-
ben rossz minôségû élelmisze-
rekkel, sokat ártott a piac mûkö-
désének.
Ugyanakkor ez is hozzájárult ah-
hoz, hogy az emberek figyelme
és igénye a kistermelôk által meg-
termelt zöldségek, gyümölcsök
és egyéb élelmiszerek (tej, sajt,
méz, sonka, kolbász, szalonna,
stb.) felé fordult.
A termékek kedvezô ára sem mel-
lékes, hiszen ha a termelôk és fo-
gyasztók közelebb kerülnek egy-
máshoz, kikapcsolva, illetve mini-

malizálva a kereskedelem le-
fölözô hasznát – amely részben
jogos, de nagyobb részben a
helyzeti elônnyel való visszaélés-
bôl adódik – mindkét fél, a ter-
melô és a fogyasztó is jól járnak.
(forrás:helyipiacok.hu).
A jelenlegi kormány és a helyi ön-
kormányzat is támogatja a kiskert
tulajdonosok, valódi ôstermelôk,
kistermelôk, családi gazdaságok
és szövetkezeti tagok minôségi
agrár termékeinek piacra juttatá-
sát. Itt Pázmándon is, az önkor-
mányzat kezdeményezésére már
folyik az elôkészítô munka egy
helyi piac létrehozására. Ennek
megvalósulásáig sem maradunk
teljesen piac nélkül, jelenleg is
több virtuális piac mûködik az
interneten, amelyek a pázmándi
termelôk és a vásárolni szándéko-
zók egymásra találását segítik.
Ilyen többek között a „Pázmándi
Spájz”, amely immár bejegyzett
egyesületként élénken részt vesz
a település civil szervezeteinek
életében is, és sokszor valóságos
piacként is megjelenik. Egy másik

csatorna a Naturkosár bevásárló
közösség, amely korábban elsô-
sorban a pázmándi termékek vá-
rosi értékesítésében vállalt köz-
vetítô szerepet, de miután az ott
szereplô kínálatnak itteni vásárlói
is lettek, kialakult a kétirányú 
piactevékenység. S végül ilyen a
nemrég a Facebookon létrehozott
„Gazdapiac”, vagy a Pázmándi
Termelôi Piacinfo is.
A virtuális piacok egyre növekvô
száma mindenkinek elônyös.
Könnyebben terjed a piaci gon-
dolkodás, biztosítva vannak a
jobb vásárlási és értékesítési fel-
tételek, könnyebben leküzdhetôk
az online piacok gyermekbeteg-
ségei, az esetenkénti pontatlan
átvétel és fizetés, a termékek
idônként változó minôsége.
Mivel a virtuális piacok nem biz-
tosítják az emberek találkozó-
helyét és azt a személyes élményt
és programot, amit a hagyomá-
nyos piac jelent, az igazi megol-
dás a helyi termékek és termelôk
számára az állandó rendszeres-
séggel megvalósuló pázmándi
gazdapiac lesz.

Vékony Tamás

Helyi termékek piaca
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Eseménynaptár
Július 13. Veterán autós túra Vereb focipálya

Július 16. 18 óra Sikeres pályakezdés Mûvelôdési Ház

Augusztus 1. Anyatejes világnap Mûvelôdési Ház

Augusztus 9. Falugyûlés Mûvelôdési Ház

Augusztus 10. Lan party Mûvelôdési Ház

Augusztus 17-20. Falunapok Pázmánd több pontján

A napokban mindenki megtalálhatta
azt a szórólapot, amely arról tájékoz-
tat, hogy 2013 július 20-án, szomba-
ton újra lomtalanítás lesz települé-
sünkön. A helyszín az iskola udvara
(Fô u. 27), ide lehet bevinni délután 
2 óra és este 8 óra között a kidobás-
ra szánt, felesleges nagyméretû bú-
tor limlomokat, fém-, papír- és gumi-
hulladékokat, kiszuperált háztartási
készülékeket. Nagyon fontos tudni-
való, hogy nem tehetjük ki a hulladé-
kokat a házunk elé, hiszen ezt önkor-
mányzati rendelet tiltja, s aki meg-
szegi a szabályt, az komoly bírsággal
sújtható!
Biztos vannak, akik vitatják, hogy jól
van-e ez így, de érdemes elgondol-
kodni az érveken, ami miatt a faluve-
zetés ezt a módszert választotta. Min-
den lomtalanítás, amikor a házak elôtt
kupacokban gyûlik a sok kidobásra
szánt holmi, csôstôl vonzza az idege-
neket, akik még az elszállítás elôtt
szeretnék kiválogatni a számukra ér-
téket jelentô dolgokat. Ôket hívja a
zsargon lomizóknak, tevékenységü-
ket nem egyszer csetepaték is kísérik,

de szinte mindig az az
eredmény, hogy piszok,
szétdobált hulladékok,
sok kellemetlenség ma-
rad utánuk, a közbizton-
sági kockázatról nem is
beszélve. Nagyobb váro-
sokban nemigen meg-
oldható, hogy ennél
szervezettebben történ-
jen a hulladékbegyûjtés,
de nálunk, falunk mére-
ténél fogva járható az az
út, hogy minden kido-
básra szánt kacatot egy,
felügyelt helyszínre szál-
lítsunk be, és ott szerve-
zett módon történjen a
hasznosításuk.
De mi van azokkal, akik
nem tudják megoldani a
szállítást? Jogos kérdés,
de erre is van válasz,
ami részben a közösségi
összefogásban, részben
pedig szintén a szerve-
zettségben rejlik. A
szomszédok, akik isme-
rik egymást, könnyen
segíthetnek is egymá-
son, az idôseknek pedig
(elsôsorban az ô védelmük miatt is
alakult ki nálunk ez a lomtalanítási
gyakorlat!) segítenek a civil szerveze-
tek, az Önkéntes Tûzoltó Egyesület és
Polgárôr Egyesület. A 70 év feletti
egyedülálló idôseinknek csak fel kell
hívniuk a 238-004-es telefonszámon
a polgármesteri hivatalt, ott Kuhinkó
Sarolta várja a kéréseiket, az utca-
bizalmik pedig tájékoztatni fogják
ôket, hogy mikor és ki megy majd a
lomokért. Nagyon fontos, hogy idege-
neket ne engedjenek be akkor sem,

ha azok önkormányzati embernek
mondják magukat, az utcabizalmik
minden esetben konkrétan segíteni
fogják Önöket, hogy kik azok, akik-
ben megbízhatnak! 
Az sem utolsó érv a lomtalanítás
pázmándi gyakorlata mellett, hogy a
közremûködô egyesületek a hulladék-
hasznosításból akár több százezer fo-
rintos bevételre is szert tehetnek, így
nem csupán a közbiztonságot erôsíti
ez a rendelkezés, hanem civil szerve-
zeteink mûködését is támogatja.

Utcabizalmi névsor
Bem u. Szabó Hédy 06-20-9343-078

Kossuth L. u. Kovács István 06-70-255-6395

Pálinkás Jenô 22-463-735

Táncsics M. u. Erdôné Kolonics Éva 22-463-774
Domak István 22-463-767

Fô u. Darabos Ferencné 22-463-699
Darabos Anikó 06-30-949-8303
Némethné Vörös Csillag 06-20-958-1175
Köllô Józsefné 06-20-453-7142

Vadász u. Vörös Györgyné 22-463-726
Domak András 06-20-934-1867

Kertalja u. Némethné Czinkóczi Mária 06-20-498-6226

Alkotmány u. Veilanditsné Sziládi Krisztina 06-70-211-4367

Deák Ferenc u. Lôrincz Imréné 22-463-727
Nyáriné Dani Anita 06-20-346-4927
Kiss Gyuláné 06-20-416-4056

Petôfi S. u. Torma Zoltánné 06-20-802-7233

Béke u. Lôrinczné Kati 06-20-515-0553

Zalka M. u. Lukács Károlyné 22-463-809

Gárdonyi G. u. Sárvári Tiborné 22-463-825

Arany J. u. Sárvári Károlyné 22-463-843

Rákóczi u. Kratancsikné Kiss Éva 22-463-657

Vörösmarty u. Kolonics Jánosné 22-463-755

Határ u.
József A. u. Ambrus Péterné 06-30-586-6576
Jókai u. 22-463-961

Széchenyi u. Farsang Judit 06-20-348-4068
22-463-678

Szabadság u. Csurgó Ferenc 22-463-625
Zámbóné Vajda Adrienn 06-30-607-2215

Sallai u. Takácsné Kati 22-463-903

Mezô Imre u. Kertészné Jutka néni 06-30-675-5925

János tanya Domonicsné Becze Renáta 06-30-309-9332
Imre Mónika 06-70-514-0531

Konkoly tanya Konkoly László 06-20-924-2078

Gergely tanya Szarka Piroska 06-20-960-4832

Szôlô hegy Lazarovics János 06-20-512-2824

Figyelem, lomtalanítás!

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: Rosental Kft.
Gödöllô, Ganz Ábrahám u. 2.

Felelôs vezetô: Rózsavölgyi Sándor

Olvasói leveleket e-mailben 
a hirvivo@pazmand.hu címre, vagy

a Polgármesteri Hivatal udvarán
elhelyezett postaládába várjuk.

Internetes oldalunk: 
http://hirvivo.pazmand.hu

Pázmándi
h í r v i v ô


