
Kedves Olvasóink!

Önök a Pázmándi Hírvivô
megújult elsô számát tartják
a kezükben, amelyet azzal 
a céllal hoztunk létre sok fa-
lunkbéli közös munkájának
eredményeképpen, hogy se-
gítségével színesen tudjuk tá-
jékoztatni a pázmándi embe-
reket községünk életérôl, a
megtörtént eseményekrôl, az
önkormányzat és a civil szer-
vezetek tevékenységérôl,
eredményeinkrôl, a tervezett
programokról. Terveink sze-
rint havonta jelentkezünk
majd, s várjuk az Önök kér-
déseit és véleményét is, hogy
ez a lap rólunk és nekünk
olyan legyen, amilyennek
Önök azt szeretnék.

Pünkösd a húsvét utáni 7. va-
sárnapon és hétfôn tartott ke-
resztény ünnepünk, amely-
ben a kereszténység a Szent-
lélek kiáradásának emlékét
ünnepli meg. A Szentlélek, az

Atya és a Fiú kölcsönös sze-
retetének végpontja és áradá-
sa. A Szentlélek ezen a napon
áradt ki Jézus tanítványaira,
az apostolokra.

(folytatás a 12. oldalon)

„Áldott szép pünkösdnek gyönyörû ideje…”

Mennybemenetel ünnepére
egy szépen felöltöztetett
gyermek Jézust hozott el
Böjte Csaba testvér arra a
szentmisére, amelynek kere-

tében május 12-én felszentel-
te a Zsidókô hegyen újra fel-
állított három kôkeresztet,
Pázmánd jelképét.

(folytatás a 6. oldalon)

Böjte Csaba: Legyen újra bizalom és türelem bennünk!

A három kereszt felszentelése

Fotó: Vértes János

Polgármesteri 
beszámoló

2. oldal

Kézilabdás 
sikerek

11. oldal

Ballagás és
Gyermeknap

8-9. oldal

Pázmándi
h í r v i v ô

I. próbaszám Újság rólunk – nekünk 2013. május

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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Kedves Pázmándi Lakosok!

Tisztelettel köszöntöm Önöket
megújult és megszépült újsá-
gunk hasábjain, amelyet az
Önök mind jobb tájékoztatása
érdekében indítottunk újra. 
Szeretnék beszámolni Önök-
nek a közelmúlt eseményeirôl. 
2013. április 5-én tartotta elsô
aktív ülését az új képviselô-
testület. A lakosok igényeihez
és a dinamikus, átlátható ön-
kormányzati munkához szük-
séges változtatásokkal elfo-
gadta a Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzatot. Legfontosabb
módosítás a negyedévente
tartandó Falugyûlés. A Falu-
gyûlés keretében a közérdek-
lôdésre számot tartó témakö-
rökrôl lesz szó kötetlen for-
mában. A témakörökre bárki
tehet ajánlást utcabizalmiján
keresztül. 

Döntés született a Falutévé
üzemeltetésérôl is. Az idôközi
választásokat követôen, az
önkormányzat elôzetes értesí-
tése nélkül, a Teleház Egyesü-
let megszüntette a Falutévé
mûködtetését. Tekintettel ar-
ra, hogy Pázmánd nem ma-
radhat hiteles tájékoztatás és
helyi tévé nélkül, az új testület
azonnal döntött a Falutévé új-
raindításáról, egy színvonala-
sabb és sokrétûbb szolgálta-
tás keretében. 
Örömmel tájékoztatjuk a 3 év
alatti gyermekek szüleit és 
fiataljainkat, hogy 2017 év 

végéig az önkormányzat 
térítésmentesen biztosítja a
Dumbó Csana részére a csalá-
di napközi helyiségét. Domak
Attiláné vezetô a testület dön-
tésének eredményeként az or-
szágban a legkedvezôbb díjjal
tudja fogadni a bölcsôdés ko-
rú gyermekeket. 
Jó hír Mezô Imre utcai lakosa-
ink számára, hogy az elôzô
testület döntésének felülvizs-
gálata nyomán az önkormány-
zat megrendelte a Mezô Imre
utcai vízátfolyás kijavításának
munkálatait. 
Pázmánd jelképe a régi fényé-
ben tündököl! Errôl is döntött
az új testület, s Pázmánd Köz-

ség Önkormányzata 2013 áp-
rilisában felújíttatta az 1700-
as években a jezsuiták által
felállított Három kôkeresztet a
Zsidókô hegy tetején. A felújí-
tást Richter Ferenc kôfaragó
mester végezte kizárólag ere-
deti, hiteles fotók alapján. Az
önkormányzat munkáját a
Szôlôhegyi Baráti Kör tagjai
segítették, így összefogásban
valósulhatott meg a 2013.
május 12-én felszentelésre ke-
rülô Három kôkereszt re-
konstrukciója. 
Az önkormányzatot ért súlyos
anyagi károk enyhítésérôl, a

bukott pályázatok kapcsán ke-
letkezett több mint 18 millió
forint követelésérôl az elôzô
testület törvénytelenül mon-
dott le. Ezt a jogsértô helyze-
tet szüntette meg az új kép-
viselôtestület döntésével. 
A 2010/2011-es hiányokat
önkormányzatunk a jó gazda
módjára történô vezetésnek
köszönhetôen sikeresen fel-
számolta, és egy dinamikus
fejlôdés valósulhatott meg 
a 2012. évben. Szeretnénk, ha
mindebbôl a lakosság is ré-
szesülne. Több képviselô kez-
deményezésére terjesztettem
a testület elé, hogy a Gazdasá-
gi Bizottság vizsgálja meg, mi-

Polgármesteri beszámoló

Kutyaoltás 
idôpontja

A kötelezô eboltás 
idô-pontja:
2013.05.29. 16.30-tól
Helyszín: Pázmánd Köz-
ség Önkormányzata Fô u.
80. Béke utcai parkolója

Pótoltás idôpontja:
2013.06.05. 16.30-tól
Helyszín: Pázmánd Köz-
ség Önkormányzata Fô u.
80. Béke utcai parkolója

Fotó: Simon János / www.pazmandinfo.hu
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lyen ütemezésben és mérték-
ben tudnánk 2013 második
félévétôl a 70 év feletti lakosa-
inkat, gyermekes családjain-
kat és a hátrányos helyzetû
mozgáskorlátozott helyieket
adókedvezmények bevezeté-
sével támogatni. 
A Radványi Gábor képviselô
felügyeletével kialakított és
megvalósított óvodai/iskolai
parkolót már élvezhetik is
gyermekes családjaink. Biz-
tonságosabbá és használható-
vá tette az önkormányzat a te-
rületet Dani János helyi vállal-
kozó és a Dolomit Kft. támoga-
tásának köszönhetôen, a ter-
vezett költségek töredékéért. 
A Kálvária pályázat kapcsán
született egyhangú testületi
döntés eredményeként a
2013. 04. 26-án megtartott
helyszíni ellenôrzést hiánytala-
nul teljesítette önkormányza-
tunk. Így a még fennmaradó
2,7 millió forint támogatásra is
sikerült benyújtanunk az igé-
nyünket. Köszönöm mind-
azoknak, akik ebben segítet-
ték munkánkat. Az önkor-
mányzat 2.430.405 forint ön-
rész kifizetésével járult hozzá
a Kálvária rekonstrukciójához,
amelyhez 9.909.550 forintos
uniós támogatást nyertünk.
Többek kérésének eleget téve
tájékoztatom Önöket, hogy a
2009-ben kötött szerzôdés
sajnos nem tartalmazta a ké-
pek elhelyezését, amit sokan
hiányoltak. Az új testület még
az idei évben tervezi a képek
elkészítésére vonatkozó aján-
latok bekérését, majd a képek

elhelyezését. A Kálvária stáció-
kövei kizárólag az önkormány-
zat tulajdonát képezik. Tájé-
koztatom Önöket, hogy külön-
bözô valótlan állításokkal
szemben, mind a mai napig
egyetlen szervezet sem jelezte
hivatalosan az önkormányzat
fele, hogy a Kálvária rekonst-
rukcióját támogatni szándéko-
zik. Jó szándékú, önzetlen
hozzájárulásokat szívesen fo-
gad önkormányzatunk, termé-
szetesen a törvényes keretek
betartásával, és kizárólag az
érintett területek tulajdonosai-
nak hozzájárulása mellett. 
Az elôzô testület által hozott,
hulladékszállításra vonatkozó
határozatot az új testület 
visszavonta. 
Reméljük, sokan élvezik Mûve-
lôdési Házunk új épületét! Az
IKSZT mûködésének megkez-
dése, a támogatások lehívása
végett a párhuzamosan mûkö-
dô Vereb-Pázmánd Közmûvelô-
dési és Könyvtári Intézményi
Társulást megszüntette a testü-
let, és vezetôi, alkalmazotti pá-
lyázatokat írt ki a megszépült
intézmény mûködtetésére. 
„Végre újra pázmándi lesz a
pázmándi óvoda” mondta egy
szülônk az önállóság vélemé-
nyezése elôtt tartott össze-
vont szülôi értekezleten. Új
önkormányzati testületünk

egyhangúan döntött óvodánk
önállóságáról. 
„Pázmánd, otthon a termé-
szetben” Testületünk e szel-
lemben döntött a helyi védett-
ségû természetvédelmi terület
kialakításáról. 
Kedves Pázmándiak!
Köszönöm, hogy hozzájárul-
tak mindehhez, és folyamato-
san segítik a munkánkat. Egy
összetartó egységes telepü-
lést vezetni kizárólag egy 
aktív és tettre kész csapattal
lehet. Adóikból így válnak ál-
maink valóra, így lesznek 
a lakókörnyezetünket fejlesz-
tô eredményeink.

dr. Virányiné dr. Reichenbach
Mónika polgármester

Falugyûlés

Május 24-én, pénteken este
6 órakor Falugyûlés lesz a
Mûvelôdési Házban, amely-
re minden kedves pázmán-
di lakost szeretettel vár 
a polgármester asszony és
a képviselôtestület. Ha vala-
ki szeretne témát javasolni
a gyûlésre, azt írásban, az
utcabizalmiján keresztül
juttathatja el az önkor-
mányzat illetékeseihez.

Képviselôi 
Fogadóóra

Tóth László képviselô tisz-
telettel várja lakosainkat
fogadóóráján, minden pén-
teken 16.30 tól 18.00-ig az
önkormányzat épületében.

Névadó pályázat

Pázmánd Község Önkormányzata Névadó Pályázatot hirdet
a felújított mûvelôdési ház illô elnevezésére. 
Az ideiglenes „IKSZT” elnevezés a létesítmény integrált kö-
zösségi- és szolgáltató tér funkciójának mozaikszó formájú
rövidítése, a pályázathoz kötött. Az önkormányzat igazi ne-
vet szeretne választani a mûvelôdési háznak.
Olyan nevet, amely rövid, frappáns és könnyen kimondha-
tó, így a mindennapi életben is jól használható.
A pályázaton részt vehet minden pázmándi lakos.
Beadási határidô: 2013. 05. 31.
Beadás helye és módja: e-mailben (hirvivo@pazmand.hu),
illetve a polgármesteri hivatal titkárságán leadott borítékban. 
A nyertes „névadó szülô” az erkölcsi elismerésen túl külön-
leges kézmûves trüffel praliné jutalomban is részesül. 
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Pázmánd Község Önkormányzat
(PKÖ) képviselôtestülete 7 igen egy-
hangú szavazattal döntött Pázmánd
és Vereb körjegyzôségének meg-
szüntetésérôl.
(40/2013.(IV.05.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete 7 igen egy-
hangú szavazattal döntött Pázmánd
és Vereb Körjegyzôség megszün-
tetésérôl szóló 19/2013.(II.14.) szá-
mú határozat módosításáról, mely-
nek értelmében a 19/2013(II.14.)
számú határozat 4. pontját hatályon
kívül helyezi.
(41/2013. (IV. 5) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete 7 igen egy-
hangú szavazattal döntött a Kálvária
pályázattal kapcsolatos kármentési
kötelezettség nyomán szükséges
feladatok elvégzésérôl, a pályázati
elôírásoknak való megfelelés végett.
(42/2013.(IV.05.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete 7 igen egyhan-
gú szavazattal döntött a képviselô
testület 2012. nov. 29-ei ülésén ho-
zott 125-2012.(XI.29.) számú határo-
zatának hatályon kívül helyezésérôl
(hulladék gazdálkodásáról), amely a
2013. évi szilárd hulladék elszállításá-
nak lakossági díjairól szólt, amit kizá-
rólag rendeletben lehet szabályozni.
(43/2013.(IV.05.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete 5 igen szava-
zattal és 2 tartózkodással döntött a
Vereb-Pázmánd Közmûvelôdési és
Könyvtári Intézményi Társulás meg-
szüntetésérôl.
(44/2013.(IV.05.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete 4 igen szava-
zattal és 2 nem szavazattal döntött
az IKSZT vezetôi- és alkalmazotti pá-
lyázatok kiírásáról.
(45/2013.(IV.05.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete 7 igen egy-
hangú szavazattal döntött a Pákozd-
Pázmánd Óvodai Közoktatási Intéz-
ményi Társulás megszüntetésérôl.
(46/2013.(IV.05.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete 7 igen egy-
hangú szavazattal döntött a „HU-
MÁN” Családsegítô és Gyermekjóléti
Szolgálat Intézményi és a Velencei
Központi Orvosi Ügyelet Társulási
megállapodás módosításáról.
(47/2013.(IV.05.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete 7 igen egy-
hangú szavazattal döntött az IKSZT-
vel kapcsolatos kötelezô eszközbe-
szerzésekrôl és többletköltségekrôl. 
(29/2013.(IV.05.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete 5 igen és 2
nem szavazattal döntött a Pázmánd
Talutévé üzemeltetésérôl.
(30/2013.(IV.05.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete 7 igen egy-
hangú szavazattal döntött arról,
hogy a Dumbo Csana Kft. részére,
2017. július 31.-ig családi napközi
céljára, térítésmentesen biztosítja 
a Pitypang Óvodában kialakított és
korábban már használt helységet.
31/2013.(IV.05.) számú határozat

PKÖ képviselôtestülete 5 igen szava-
zattal 1 nem szavazattal és 1 tartóz-
kodással úgy határozott, hogy
149.583 forint költséget megtérít
Besser Zoltán részére, tekintettel ar-
ra, hogy Besser Zoltán a Patakpart
utcában csatorna gerinc hálózatot
létesített.
(32/2013.(IV.05.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete 7 igen egy-
hangú szavazattal úgy határozott,
hogy a Patakpart utca és a Határ
utca keresztezôdésében található
bejárót rendeltetésszerû használatra
alkalmassá teszi, s ezen munkákra
200.000 forint összegben kötele-
zettséget vállal az önkormányzat.
(33/2013.(IV.05.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete 7 igen egy-
hangú szavazattal döntött az óvodai
úszásoktatás szállítási szerzôdés
megkötésérôl, új árajánlatok be-
kérésérôl.
(34/2013.(IV.05.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete 7 igen egy-
hangú szavazattal döntött a Mezô
Imre úti vízelfolyás rendezésérôl.
35/2013.(IV.05.) számú határozata

PKÖ képviselôtestülete 5 igen szava-
zattal 1 nem szavazattal és 1 tartóz-
kodó szavazattal döntött a Zsidókô
hegy három keresztjének felújításáról.
36/2013.(IV.05.) számú határozat

PKÖ képviselôtestülete 5 igen szava-
zattal 1 nem szavazattal és 1 tartóz-
kodó szavazattal döntött az önkor-
mányzatot ért anyagi károk enyhíté-
sérôl, melynek értelmében a volt
polgármester ellen polgári peres el-
járást kezdeményez.
37/2013.(IV.05.) számú határozat

PKÖ képviselôtestülete 7 igen egy-
hangú szavazattal kinyilvánította
szándékát, hogy kedvezményeket kí-
ván bevezetni 70 év feletti lakosaink,
gyermekes családjaink támogatásá-
ra, valamint a halmozottan hátrá-
nyos és mozgássérült lakosokra is,
kiemelten az adó tekintetében. 
(38/2013.(IV.05.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete 7 igen egy-
hangú szavazattal kinyilvánította
szándékát, hogy a Fô utca 25-27.
szám alatti intézményeink (óvoda, is-
kola) parkolóját kialakítja.
(39/2013.(IV.05.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete 5 igen, 0
nem szavazattal és 2 tartózkodással
Keller Károlyt képviselôt választotta
a Gazdasági Bizottság elnökéül.
(48/2013.(IV. 12.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete 4 igen, 0 nem
szavazattal és 3 tartózkodással Tóth
László képviselôt választotta a Gaz-
dasági Bizottság elnökhelyettesének.
(49/2013. (IV. 12.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete 6 igen, 0
nem szavazattal és 1 tartózkodással
Radványi Gábor képviselôt a Gazda-
sági Bizottság tagjának választotta.
(50/2013. (IV. 12.) határozat)

A képviselôtestület áprilisi testületi ülésein született határozatok
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PKÖ képviselôtestülete 6 igen, 0
nem szavazattal és 1 tartózkodással
Horváth István képviselôt a Gazda-
sági Bizottság tagjának választotta.
(51/2013. (IV. 12.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete 6 igen, 0 nem
szavazattal és 1 tartózkodással Vé-
kony Tamást a Gazdasági Bizottság
nem képviselô tagjának választotta.
(52/2013. (IV. 12.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete 5 igen, 0
nem szavazattal és 2 tartózkodással
Vértes Jánost a Gazdasági Bizottság
nem képviselô tagjának választotta.
(53/2013. (IV. 12.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete 2 igen, 5 nem
szavazattal és 0 tartózkodással Kutai
Tibort a Gazdasági Bizottság nem kép-
viselô tagjának nem szavazta meg.
(54/2013. (IV. 12.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete 2 igen, 5
nem szavazattal és 0 tartózkodással
Gulyás Nikolettát a Gazdasági Bizott-
ság nem képviselô tagjának nem
szavazta meg.
(55/2013. (IV. 12.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete 5 igen, 0 nem
szavazattal és 2 tartózkodással
Radványi Gábor képviselôt választot-
ta meg a Humán Bizottság elnökének.
(56/2013. (IV. 12.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete 6 igen, 0

nem szavazattal és 1 tartózkodással
Hollósi Attilát választotta a Humán
Bizottság elnökhelyettesének.
(57/2013. (IV. 12.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete 6 igen, 0
nem szavazattal és 1 tartózkodással
Tóth László képviselôt a Humán Bi-
zottság tagjának választotta.
(58/2013. (IV. 12.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete 6 igen, 0
nem szavazattal és 1 tartózkodással
Keller Károly képviselôt a Humán 
Bizottság tagjának választotta.
(59/2013. (IV. 12.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete 7 igen, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással
Halász Károlynét a Humán Bizottság
nem képviselô tagjának választotta.
(60/2013. (IV. 12.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete 7 igen, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással
Domak Andrást a Humán Bizottság
nem képviselô tagjának választotta.
(61/2013. (IV. 12.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete 2 igen, 5
nem szavazattal és 0 tartózkodással
Lukács Józsefnét a Humán Bizottság
nem képviselô tagjának nem szavaz-
ta meg.
(62/2013. (IV. 12.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete 2 igen, 5
nem szavazattal és 0 tartózkodással

Nyárai Tibort a Humán Bizottság
nem képviselô tagjának nem szavaz-
ta meg.
(63/2013. (IV. 12.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete 2 igen, 5
nem szavazattal és 0 tartózkodással
Kratancsik Annát a Humán Bizottság
nem képviselô tagjának nem szavaz-
ta meg.
(64/2013. (IV. 12.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete 7 igen, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással
döntött az úthálózat súlyos csator-
názási hibáinak garanciális javításá-
ról és a fennmaradó burkolati hibák
javításáról.
(65/2013. (IV. 12.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete 7 igen, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással
döntött a Velencei-tó Környéki TKT
Társulási Megállapodás X. számú
módosításáról.
(66/2013. (IV. 12.) határozat)

PKÖ képviselôtestülete 7 igen, 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodással mó-
dosította a polgármester tiszteletdíjá-
ról szóló 22/2013.(III.5.) határozatot,
miszerint annak kezdôdátumát 2013.
február 25-tôl számítja (korábban
helytelenül 24-ei kezdôdátum szere-
pelt a határozatban) és továbbra is
251.200 Ft-ban állapítja meg.
(67/2013. (IV. 12.) határozat)

A képviselôtestület április 12-én
született határozatát gyors tett
követte, s már meg is kezdôdtek
községünkben az útjavítások. El-
sô ütemben – a határozat értel-
mében 500.000 Ft értékhatárig –
nagyjából 200 négyzetméternyi
burkolati hibát szüntettek meg
mart-aszfalttal. 
Ezzel a legnagyobb, már a közle-
kedés biztonságát veszélyeztetô
kátyúkat tudták csak kijavítani,
azokat is fôként azon utcákban –
Vadász u., Sallai u., Alkotmány u.,

Bem J. u., József A. u., Mezô I. u.,
Kiss u. –, amelyeknek a burkolata
eleve is mart-aszfalt volt. 
Az önkormányzat döntése értel-
mében a nyár folyamán a további
hibákat is kijavítják, de szeretnék
ezt gazdaságosan és költség-
hatékonyan végezni. Ezért a tes-
tület egy nonprofit gazdasági tár-
saságot kíván létrehozni, amely-
nek a falu a tulajdonosa, ám ez a
társaság már áfa visszaigénylésre
is jogosult lesz (az önkormány-
zattal ellentétben), s így az útjaví-

tások 27%-kal olcsóbban végez-
tethetôk el. Magyarul ugyanannyi
pénzbôl nagyjából negyedannyi-
val több utat lehet megjavíttatni.

Megkezdôdtek az útjavítások

Fotó: Simon János /
www.pazmandinfo.hu
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(folytatás az 1. oldalról)
A gyerekek megmentését misszi-
ónak tekintô, sok ezer nehéz
sorsú gyermeket befogadó je-

zsuita szerzetes itt – a gyerme-
kek királyságát megteremteni
szándékozó Pázmándon – aköré
építette vidám, hangulatos be-
szédét, hogy Jézus is játszani vá-
gyó gyermekként született a vi-
lágra, kergetôzött, fogócskázott,
mint a többiek. 
A gyermek Jézus erényeitôl
könnyedén kanyarodott át a be-
széd a felnôtteknek szóló tanítá-
sok irányába, hiszen Jézus a fel-
nôttek elé is a gyermeket állította
példaképül mondván, ha nem le-
szünk olyanok, mint a gyerekek,
nehezen jutunk be a Mennyek
Országába… Az egyik erény pél-
dául, amire oly nagy szükség len-
ne Pázmándon is: az emberekbe
vetett bizalom. Nehéz visszaadni
e lap hasábjain Csaba testvér jó-
ízû példáit, (aki nem hallotta
élôben, mindenképpen érdemes
megnéznie az interneten a
http://goo.gl/QTVMW címen
található felvételt), de ezek a 
példák mind-mind azt sugá-
rozták, hogy mennyi bizalommal
állt Jézus az emberekhez, s mennyi-
re másként van ma minden,

mennyire nem tudunk megbízni
a másik emberben. Pedig arra
kellene gondolnunk, milyen egy-
szerûen bízta magát másokra oly

annyiszor Jézus... Legalább ilyen
fontos erény az a türelem is,
amellyel Jézus elviselte a bántá-

sokat.  Szó szerint idézve Böjte
atyát: „Mi lenne ha felszaladna a
mennyei atyához, és elpanaszol-
ná, hogy nem bírom ezt idegek-
kel, hát kész, vége, kiborultam,
depis lettem… A mai ember olyan
könnyen mindentôl kiborul, olyan
könnyen megsértôdünk egy-
másra… Míg, ha Jézus életét néz-
zük, egész életében olyan, – hogy
mondjam – olyan jó idegrendsze-
re van neki, nem borul ki, nem ül
félre duzzogni, ha bántják, ha-
nem teszi a dolgát tovább…” 
Az ünnepi szentmise után Böjte
atya Tessely Zoltán országgyûlési
képviselô és a falu vezetôinek tár-
saságában a szôlôhegy lejtôs útján
keresztül sétált át a Szerelem-
völgybe, hogy az egy nappal ko-
rábban megnyílt Bálint Boráriumra,
a valamikori jezsuita dézsmap-
incébôl lett bormúzeumra is Isten
áldását kérje. 

Böjte Csaba: Legyen újra bizalom és türelem bennünk!

A három kereszt felszentelése

Fotó: Vértes János

Postaládánkból

A felújítás a Szôlôhegyi Baráti Kör szemével

Több mint tíz éve élek a szôlôhegyi présházamban és sétálgatok Bodza
nevû pulikutyámmal. Sok mindent látok és megjegyzek. Mivel közössé-
gi embernek tarom magamat, így szôlô- és présház tulajdonosokból
összeszerveztem a Szôlôhegyi Baráti Kört. Nyolcan vagyunk, két for-
duló személykocsival. Megbeszéltük, hogy figyelemmel kísérjük a
szôlôhegy életét, részt veszünk a falu számunkra is érdekes rendezvé-
nyein, ahol megjelenünk borainkkal is, s ingyen megkínálunk minden-
kit, aki elfogadja kínálásunkat. Egy mulatós délután tûnt fel a társa-
ságnak, hogy valami fehérlik a harmadik pince oldalában. A régi
öregektôl sok mindent hallottam a kisszobor torzóval kapcsolatban. 
A Baráti Kör eldöntötte, hogy felújítjuk a megtalált Szent Vendel szob-
rot, és az eredeti helyén felállítjuk. Megtörtént. Következô lépésként 
a három kereszt felújítását tûztük ki célul. Ám kiderült, egy másik egye-
sület már foglalkozott az ügylettel, így mi akkor arról lemaradtunk.
Ám a „karácsonyi ajándék” amit a falu a régi képviselôk egy részétôl
kapott, sok mindenre rávilágított. Kiderült, hogy a Kálvária felujítását
végzôknél elfogyott a pénz, és nem is úgy készült el, ahogy az jóvá lett
hagyva. 2010 után, az új testület megalakulásával tisztább kép rajzo-
lódott ki számunkra. Amikor a falu jelképének számító három kereszt
egyike 2012. március 8-án reggelre az éjszakai vihar következtében
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Május 11-12-én Pázmánd adott
otthont a Második Országos
Biobor Fesztiválnak. A színvona-
las kulturális rendezvényt, mint
jelentôs idegenforgalmi ese-
ményt, Pázmánd Község Önkor-
mányzata is támogatta. A szer-
vezôk az ország minden részé-
bôl fogadták azokat a vendége-
ket, akik szeretik a minôségi
bort, a jó népzenét, néptáncot
vagy épp az este a pincében 
felhangzó színvonalas jazzt. 
A rendezvény második napján a
Pázmándi Népdalkör és Citera-
zenekar is fellépett, s a folyama-
tos programok között is volt „ha-
zai vonatkozású”, hiszen például
a gyerekek szórakoztatásáról
gondoskodó Levendula Játszó-
ház is pázmándi illetôségû volt. 
A Második Biobor Fesztivál egy-
ben Pázmánd legújabb neveze-
tességének, a Bálint Boráriumnak
az ünnepélyes megnyitója is volt.
Bálint György, a borárium tulaj-

donosa szerint évezredek kultú-
rája, hagyománya, bölcsessége
testesül meg egyetlen pohár bor-
ban, amelynek méltó helyet kell
biztosítani. A Bálint Boráriumot 

a több mint 200 éves történelmi
múltú, felújított jezsuita dézsma-
pincébe és annak tovább bôvített

pincerendszerébe álmodta meg,
ahol a Velencei-tavi térség borá-
szatai mellett az országban
elsôként kívánják bemutatni ha-
zánk különbözô borvidékein,
ökológiai gazdálkodásból szár-
mazó minôsített bio borait, vala-
mint a környék szôlôtermesztô
és borkészítô múltját, hagyomá-

nyait. A látogatókat a minôségi
borok kóstoltatásán túl a tradicio-
nális vidéki életet felidézô, spar-
helten és kemencében készült
ételekkel várják, amelyek készí-
téséhez elsôdlegesen a környé-
ken fellelhetô helyi alapanyago-
kat használják fel. A tervezett
programok között kiemelt szere-
pet kapnak a már-már feledésbe
merült népi hagyományokhoz
kötôdô események is, mint a szü-
reti nagy lakoma, pinceszerek,
farsangolás, borfejtés, újbor ün-
nepe stb.
Mint Bálint György elmondta, a
borárium az egész családnak kí-
nál majd élményt és kikapcsoló-
dást, hiszen a kisgyermekeknek
himalájai sófalat és sóhomokozót
is készítenek, de a felnôttek szá-
mára is lesz sófallal körülvett 
pihenôszoba. A legszebb mégis –
ha szabad ennyi szubjektivitást
vinni egy beszámolóba – a
pázmándi panoráma, ami a pazar
méretû teraszról tárul a vendég
szeme elé, miközben egy igazán
finom bort kóstolgat. 
Kell ennél több? 

Bor, múzeum és kultúra

Fotó: E. Várkonyi Péter

kidôlt a már szétfagyott talapzatából, telefonáltam a hivatalba, hogy
intézkedjenek. Megtörtént, négy ember behozta a kertembe az eltörött
fakeresztet, ami 2013. március 2-áig ôrzésem alatt állott. 2012. au-
gusztus 7-én írtam egy levelet a polgármester asszonynak, amiben le-
írtam a három kereszt rendbehozatalával kapcsolatos elképzeléseimet.
Bár a levelet szabályosan átvették a titkárságon, de mégsem jutott el a
polgármester asszonyhoz. Még jó, hogy az eredeti átvételét igazoló pél-
dány nálam volt. Most, hogy megtörtént a faluban az idôközi választás,
lám elôkerült a 2012-es levelem! Az alapján kaptunk a polgármester
asszonytól egy megbízó levelet, Csurgó Imre és én, hogy járjunk el a há-
rom kereszt felújításával kapcsolatban. Hamarosan megtettük az elsô
lépéseket az érintett földtulajdonosok egyetértésével. Kértünk három
árajánlatot két falubéli és egy velencei kôfaragótól. Húsvétra szerettük
volna elkészíttetni, de az idôjárás nem tette lehetôvé a külsô munka el-
végzését, így csak nemrégiben történhetett meg a kivitelezés. Közben 
a falu a hír hallatára megmozdult, és hozzájutottunk egy igen régi
fényképhez, amit talán le sem tegezhetnénk a kora miatt. Ennek 
a fotónak a segítségével a kôszobrász mester az eredetivel megegyezô
felújítást végzett el, nagyon baráti áron, amit ezúton is köszönök, 
a Baráti Kör nevében is. Úgy érezzük, a felkérésnek becsülettel meg-
feleltünk, és még a stációk környékének a kitakarításába is be tudtunk
segíteni. Mert véleményünk szerint nem csak a húsos fazék körül kell
ólálkodni, hanem néha fát is kell a tûzhöz vinni.
Tisztelettel:                              Lazarovics János rokkantnyugdíjas
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Ballagás, ez a kifejezés a latin
„valetans”, búcsúzó szóból ered.
A XIX. század közepétôl a fel-
sôiskolát végzettek ünnepsége
volt. Európában, már ahol van
ballagás, ma is csak a nagyok
privilégiuma. Hazánkban Sel-
mecbányáról terjedve vált orszá-
gossá. Eredete a diáknak más
városba indulásakor történô bú-
csúzkodásáig vezethetô vissza.
Fáklyás felvonulással a városka-
puig kísérték a végzetteket, itt
pedig szó szerint fenékbe rúg-
ták ôket azzal, hogy már végez-
tek, menjenek útjukra. 1870-ben
már a jól ismert ballagási dalt, 
a „Ballag már a vén diák”-ot
énekelték a diákok, ezzel bú-
csúztak az iskolától. Mára elkép-
zelhetetlen lenne egy ballagás
enélkül. Mint ahogy anélkül is,
hogy az osztályfônök felvezeté-
sével az iskola minden tanter-
mét végigjárják a ballagók. A bú-
csúztatók feldíszítik az iskolát,

és rendszerint mûsort adnak a
ballagóknak. Tarisznyát kapnak
a hosszú úthoz, amibôl nem hiá-
nyozhat a hamuba sült pogácsa,
egy kis aprópénz, néhol egy kis
földet vagy az iskoláról egy
fényképet is pakolnak bele. 
A föld az otthont jelképezi, a só
és a kenyér (itt pogácsa) pedig
megvéd a szerencsétlenségek-
tôl, betegségektôl. Az osztályok
közös tablót készítenek a taná-
rokkal, nevelôkkel.
A ballagást a középiskolákban
az érettségi elôtti hetekben
szokták megtartani, ami egybe-
esik az orgona virágzásával,
amitôl az iskola egy hatalmas 
virágos erdôre emlékezteti a bú-
csúzókat és a búcsúztatókat.
Az utóbbi években a ballagás
már az oviban és az általános is-
kolában is nagy családi ünnep-
séggel párosul. Nem ritka az öt-
ven-hatvan fôs ebéd és a méreg-
drága ballagási ajándék sem.

Nálunk a ballagás az év végi 
bizonyítvány osztásával egy na-
pon, azaz június 15-én, szom-
baton lesz.
Ezen a napon mond Isten hozzá-
dot az iskolának és az osztályte-
remnek, no meg a „kicsiknek” a
nyolcadik osztály: Ádám Lídia,
Ángyán Anita, Bódizs Csaba,
Domak Enikô, Farsang Áron,
Gáncs András, Gáncs Klaudia,
Gulyás József, Halász Karolina,
Hartai Diana, Jámbor Alex,
Kôszegi Bence, Kertész Zsolt,
Nagy Anett, Liczencziás Dominik,
Németh Kriszta Fanni, Nikolics
Vivivien, Petô Jennifer, Szelei
Anett, Varga Dominika, Veres
Valentina, Viniczai Krisztián.
Búcsúzik tôlük a tanári kar nevé-
ben osztályfônökük, Wagnerné
Orisek Judit.
Sziasztok, további jó tanulást és
sok sikert a következô iskolátok-
ban és a mindennapokban!

Fóti János

Ballag már a vén diák…

Gyermeknap és ballagás 
a Pitypang Óvodában

Gyermekekkel foglalkozó felnôttként gyakran
úgy érezzük, hogy az év minden napja a gyer-
mekeké, de azért a gyerekek ezt nem mindig
látják! A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából
éppen ezért szeretnénk a lehetô legtöbbet
megtenni azért, hogy a gyerkôcök is úgy érez-
zék, ez a nap valóban róluk szól. Az óvodában
május 24-én, pénteken ünnepeljük a Gyermek-
napot. Az eddigi évek hagyományaihoz hason-
lóan reggel Vagyóczki Imre bácsi lovas kocsi-
kázásra viszi az ovisokat a faluban Csöpi nevû,
közszeretetnek örvendô lovával. Ezt követôen
az udvaron lesz ugráló vár, arcfestés, és a
Pázmándi Lovas Egyesület tagjai is lovagoltat-

ják majd a gyerekeket. Mivel szeretnénk igazán
megédesíteni ezt a napot, az anyukák sütnek
palacsintát, gofrit, és az ovisok fagyit is kapnak
ajándékba Kerkuska Imrének és feleségének
köszönhetôen, akik Gárdonyban üzemeltetnek
fagyizót. A gyermeknapi fagyit mindenki bátran
fogyaszthatja, hiszen gyümölcscukorral készül,
glutén- és laktózmentes, és a korábbi években
sok boldog gyermekarc tanúsította, hogy 
nagyon finom! 
Az idei év 20 nagycsoportos óvodása utoljára
ünnepli az óvodában a gyereknapot, az ô bal-
lagási ünnepségük június 1. délelôtt lesz, aho-
va minden érintettet szeretettel várunk. 

Némethné Czinkóczki Mária
Pázmándi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 

kuratóriumi elnök
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A karácsony és a mikulás után a
gyermeknap az az ünnep, amit
leginkább várunk mi gyerekek.
Egyes források szerint elôször Tö-
rökországban tartották meg. A
Nemzetközi Demokratikus Nô-
szövetség 1949-ben határozott
úgy, hogy május utolsó vasárnap-
ján legyen a Nemzetközi Gyer-
meknap, amelynek célja, hogy
felhívja a figyelmet a gyerekek sa-
játos világára. Az ENSZ határozat-
ban javasolta, hogy minden or-
szágban tartsák meg ezt az ünne-
pet. Magyarországon 1931-tôl
ünneplik, akkor még gyermekek
hetének hívták.1950 óta nálunk is
május utolsó vasárnapjára tették,
s mára igazi nagy ünnep lett or-
szágszerte. 

Pázmándon idén a Gyermeknapot
május 24-én ünnepeljük az iskola
és az óvoda udvarán. Az ünnep-
ség megszervezését most is a
Pázmándi Általános Iskola Gyer-
mekeiért Alapítvány és a Pázmán-
di Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
segíti. A reggel 9-kor kezdôdô
rendezvényen sokan ott leszünk,
Bandi bácsi, teljes nevén Domak
András, az iskolai alapítvány elnö-
ke vigyázza majd, hogy minden
jól menjen. A szülôi munkaközös-
ség is sokat segít, hogy a gyere-
kek jól érezhessék magukat. Tu-
dom, hogy idén is sok-sok izgal-
mas vetélkedô lesz, s biztosra ve-
szem, hogy az arcfestés, jósda,
aszfaltrajz verseny, a gyermekek
lovas kocsiztatása és a lovagolta-
tás is a program részei lesznek.
Ha jól tudom, akkor ezeken a
programokon kívül lesznek még

bemutatók is, például tôzoltós és
mentôs bemutató, sôt a Baracskai
Büntetés Végrehajtó Intézet ku-
tyás bemutatót is tart. Azt is hal-
lottam, hogy lesz tanár-diák foci-
meccs is!  Évek óta finomságok is
várnak minket, s ez idén se lesz
másképp, sok család segítségével
rengeteg nyalánkságot kóstolgat-
hatunk. Ehhez, és az ebédhez az
alapítvány pályázott a „Terülj-te-
rülj asztalkám” projektnél, ahol
remélhetôleg idén is kapunk tá-
mogatást.
Megköszönöm tanárainknak és
az önzetlenül segítô szülôknek
azt az erôfeszítést, amivel igye-
keznek emlékezetessé tenni a
MI NAPUNKAT és jó idôt kívánok
mindenkinek május 24-ére!

Hersics Patrícia
6. osztályos tanuló

A mi napunk

Túl vagyunk a Kempelen napokon, de nincs lazí-
tás, sorolhatjuk a különbözô versenyeket, ahol di-
ákjaink iskolánkat, illetve Pázmándot képviselték. 
A Megapixel informatika versenyen (a Kodolányi
Fôiskola és a Zöldliget iskola szervezésében), az
elsô négy helyezésbôl hármat pázmándi tanuló
hozott el: 2. Nagy Noah, 3. Dinnyés Máté, 
4. Kovács Gergô.
Az Activity csapatversenyrôl, Verebrôl az elsô he-
lyezést mi hoztuk haza! A gyôztes csapat: Virányi
Nóra, Virányi Gergô, Lucza Ádám, Tóth Boglárka.
A megyei SNI szépíró versenyen iskolánk tanulója,
Hibácska Zsófia lett a második.
A versmondó versenyen, Válban dobogós harma-
dik helyezést ért el Vagyóczki Martin 4. osztályos
tanulónk.
A szintén Válban megrendezett matematika
versenyen Czakó Balázs 2. lett az elsô osztályosok

küzdelmében. A
harmadikosok
v e r s e n y é b e n
Molnár Fanni 3.
helyezést ért el.
A hetedikesek
között Stein 
Andor 2. lett, a 8.
osztályosoknál

Ádám Lídia léphetett a dobogó 3. fokára.
A Zrínyi Ilona matematika versenyen iskolánk 19
tanulója vett részt.
A ráckeresztúri matematika versenyen eredménye-
sen szerepeltek az 5. osztályos tanulók: Eipl Máté,
Lôrincz Ádám, Hajdu Csilla.
A Kenguru nemzetközi matematika versenyen, 
a résztvevô 31 tanulónk közül megyei szinten 
a legeredményesebbek Czakó Anna 14. helyezett,
és Gránitz Nóra 27. helyezett.
A Triáda matematika versenyen 12 iskola több
mint 200 diákja vett részt. A legeredményesebb
pázmándi tanuló Hirják Árpád 7. osztályos tanuló,
aki 3. helyezést
ért el.
A Bendegúz leve-
lezô tanulmányi
verseny Fejér me-
gyei országos
döntôjébe jutott
Gránitz Nóra 7.
osztályos tanuló
matematikából,
és Stein Andor 7. osztályos tanuló rátermettség
kategóriában.
Köszönjük minden résztvevônek, hogy Pázmánd
jó hírét tudásukkal, elért eredményeikkel „öreg-
bítették”!

Fóti János

Diák büszkeségeink
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Hosszú évek óta mûködik egy
különleges sportegyesület a Ve-
lencei-tó partján. Több szem-
pontból is különleges, egyrész
azért, mert maga a sportág, ame-
lyet képviselnek, kissé szokatlan
mifelénk, másrészt azért, mert
játszhatják egészen kicsik is, az-
tán több korosztályban fiatalok,
majd felnôtt emberek is egy-
aránt, játszhatják lányok és fiúk,
és játszhatják vékony és teltebb
testalkatúak is akár. Azt mond-
ják rá, hogy a csibészek sportja,
de úrimeberek játsszák. Ez a
sport a RÖGBI.
A Velencei-tavi Rögbi Sport Egye-
sület hosszú ideje tevékenykedik
a környéken, hivatalosan Gár-
donyban, de szinte az összes
környezô településrôl járnak fia-
talok az egyesületbe. Összesítve
a korosztályokat több, mint 
80 fô sportol rendszeresen 
a szervezetben, ebbôl pedig
több, mint 20 fô pázmándi!

A Velencei-tavi Vikingek, a Kék
Cápák és az Angels – mert, hogy
így hívják magukat a különbözô

korosztályok csapatai – nagyon
szerény körülmények között,
csekély anyagi támogatás mellett
évrôl évre egyre nagyobb sikere-
ket érnek el, köszönhetôen mind-
ez az egyesület vezetôinek, akik
lelkiismeretes és odaadó munká-
val, önzetlenül végzik tevékeny-
ségüket. Az eredmények önma-
gukért beszélnek, 2012 NBI: fel-

nôtt férfi 2. hely, nôi 4. hely, or-
szágos bajnokság junior bajnok,
kadett bajnok! 2013 NBI: felnôtt
férfi elsô helyen, nôi 4. helyen áll
jelenleg, országos bajnokság 
junior elsô helyen, kadett elsô he-
lyen áll jelenleg! Az évente meg-
rendezésre kerülô országos diák-
olimpiákon az utóbbi két évben
3-3 különbözô korosztályban
szintén bajnokok voltak!
Biztos háttér, kialakult saját bá-
zis híján egyik nap Agárdon, má-
sik nap Velencén, harmadik alka-
lommal pedig Pázmándon edze-
nek,  ahogy éppen szabad kapa-
citás adódik. Utazik az edzô és
utaznak a sportolók is lelkesen
ide-oda, hétvégenként pedig áll-
talában meccs van valahol az
oszágban Eszteregomtól Szege-
dig mindenfelé, ahol „pontokat
gyûjtenek”. A benzinre általában
úgy dobják össze a pénzt…
Magát sportágat nem túl sokan
ismerik hazánkban, akik pedig

Vikingek, kék cápák a Velencei-tónál

Már két fordulón túl vagyunk a pázmándi nyitott
sakkbajnokságon, a „Pázmánd Open”-en.
A szabályok kivételével minden nyitott volt leg-
utóbb is, az április 28-án, vasárnap délután meg-
tartott találkozón.
A Presszó terasza, amely helyszínül szolgált, a
részvétel, mivel korra és nemre való tekintet nél-
kül bárki beszállhatott, na és persze a lehetôség
különféle ajzó- és doppingszerek használatára 
a presszó kínálatából. Mivel nem használtunk
sakk-órát, az egyes lépések gondolkodási ideje is
nyitott volt, és menet közben is be lehetett kap-
csolódni a tornába.
A versenyzôk persze hajtottak a gyôzelemre, de
bölcs belátásból, illetve néha kényszerûségbôl el-
fogadták a döntetlent és a vereséget is.
Az elnyújtott játszmák alatt sok fontos dolgot is
meg tudtunk beszélni a kecsketartástól a korai
pályaválasztásig, és a kötelezô iskolai, esetleg
otthoni oktatástól a mûszaki és bölcseleti kérdé-
sek összevetéséig.

A legifjabb nemzedéket három iskolás képviselte,
ôk persze korábban hazatértek, ám az elégedett
felnôtt versenyzôk csak este 9 óra után távoztak
a küzdôtérrôl.

A következô sakk-köri rendezvény a sûrû
programok miatt június 2-án, vasárnap dél-
után lesz.

Vékony Tamás

SAKK-KÖR
Világos indul és két

lépésben mattot ad

Egy 110 éves miniatûr
feladvány Dr. Gold
Sámueltôl. 
A sötét király le van
pattolva, de hogyan ad-
junk neki mattot, rá-
adásul két lépésben?
Nem is olyan egyszerû...

Feladvány kezdôknek
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A Pázmánd SE nôi kézilabda csapata már az utolsó fordulók elôtt
kivívta az NB II-es bajnokságban való bennmaradást és a hetedik
helyrôl készülhet a következô bajnoki évadra. 
Junior csapatunk egész biztosan érmes, hogy ezüst vagy bronz, az

már nem is rajtuk múlik,
hanem az évad utolsó
mérkôzésén, ahol két el-
lenfél csapat eredménye
alakítja majd ki a végsô
sorrendet. A kézilabda
csapatról és az elmúlt
éved eseményeirôl kö-
vetkezô számunkban ol-
vashatnak részletes be-
számolót.

Falukerülô túra
Tucatnyinál is több Páz-
mándon mûködô civil
szervezet szervezi május
19-ére – Pünkösd vasár-
napjára – azt a kilenc ki-
lométeres túrát, amely-
nek során egymással ve-
télkedô, 2-8 fôs csapatok
kerülik meg, illetve járják
be falunkat, érintve köz-
ben több egyesület állo-
mását, ahol ügyességi
feladatok megoldásában bizonyíthatják rátermettségüket. A csapa-
tok 10 és 13 óra között indulhatnak Pázmánd déli bejáratától, 
a Buczkó tanya jurtájától, és ide is érkeznek vissza a várhatóan 5-6
órás út megtételét (és közben az egyes állomásoknál a feladatok
megoldását) követôen. Nevezés a rajtpontnál, 400 Ft/fô díjért.
Az út elsô állomása az újra felépített malomnál a Szekértoló Egye-
sület, ahonnan a patak északi oldalán a Lovas Egyesület felé visz a
gyalogút. A túra észak-nyugati pontja a Barátság Vadásztársaság-
nál van, majd a falu közepe következik az ôszirózsa Nyugdíjas
Klub, az Önkéntes Tûzoltó Egyesület és a Római Katolikus Temp-
lom állomásaival. Balra kanyarodva érintik a csapatok a Focipálya
Sport Egyesületet, majd végigmenve a Gesztenyesoron a Téglahá-
zi Forráson keresztül jutnak el a lôpályáig, vagyis a Lövész Egyesü-
letig, majd tovább délnek haladva a Polgárôr Egyesület állomása
következik. A Kossuth utcában a Pázmándi Spájz és a Nosztalgia-
jármû Egyesület várja a kirándulókat, majd fent a hegyen a Szent
Vendel Szobor után a Pázmándi TOPorgó Természetjáró Egyesület
adja az utolsó feladatot a cél elôtt, ahol gulyással csillapíthatják éh-
ségüket a megfáradt vándorok.

Gratulálunk a kézilabdás lányoknak!

találkoztak már vele, azok közül
is sokan nem értik és durvának
találják elsô ránézésre. Pedig a
rögbi cseppet sem durvább,mint
a foci vagy a kézilabda, sôt itt
sokkal szigórúbb szabályok van-
nak, mint a többi labdajátékban.
Azért tûnik durvának, mert sok-
szor „kupacokba” tömörülnek és
tolongást végeznek, illetve a
rögbi lényege, hogy el kell kapni
a másik fél játékosát és a földre
kell vinni, ami keménynek tûnik,
de ennek megvan a módszere és
technikája, nincs vele semmi
baj. A másik lényeges dolog 
a rögbivel kapcsolatban, hogy
rendkívül fontos az összjáték, 
a csapatmunka, ezek a sportoló
lányok és legények igazi közös-
ségeket alkotnak, és nem csak
csapattársként, hanem emberi-
leg is érzik, megértik az össze-
fogás erejét és nagyszerûségét!
A Velencei-tavi Vikingek, élükön
Váczi Péter vezetô edzôvel,
nagyszerû munkát végeztek az
elmúlt években itt a Velencei-tó
környékén. Szerényen – olykor
néhány önkormányzat vagy
egyesület részérôl mostohagyer-
mekként kezelve –  kiemelkedô
országos eredményeket értek el
és hírét vitték a Velencei-tavi te-
lepüléseknek. Legutóbb éppen
Csehországban volt válogatott
edzôtáborban jónéhány játékos
– köztük több pázmándi is -, ko-
moly elismeréseket szerezve 
nekünk „falubélieknek”, család-
tagoknak, barátoknak egyaránt.
Nagyszerû érzés, hogy büszkék
lehetünk rájuk, nagyszerû érzés,
hogy vannak  áldozatkész embe-
rek, edzôk, akik nem kímélve az
energiáikat odateszik magukat
másokért, gyerekekért, közössé-
gekért, pozitív példát mutatva és
sikereket kovácsolva. Éredemes
jobban megismerni a sportágat,
a csapatot, ellátogatni a mecs-
csekre, és akinek lehetôségei en-
gedik, legyen akár támogatója
az egyesületnek, hogy a Vikin-
gek tovább tudjanak hajózni…

Csizmadia Attila
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Amikor Mátyással ismét kitelt az
apostolok száma és eljött pün-
kösd napja, Jézus ígérete szerint
„megjelentek elôttük kettôs tü-
zes nyelvek és üle mindenkire
azok közül.  És megtelének mind-
nyájan Szentlélekkel, és kez-
dének szólni más nyelveken…”
(Ap.Csel 2,3-4)
Ez az a „történelmi pillanat”, ami-
kor az idegen népek közé téríte-
ni induló apostolok lépteivel 
a keresztény vallás világhódító
útjára indult. Az Írás értelmében

pünkösd vasárnapját már az ôs-
egyház is a Szentlélek eljövete-
lének emlékezetére ülte meg, de
a pünkösdi esemény értelem-
szerûen az egyetemes egyház szü-
letésnapja volt kezdettôl fogva.
A pünkösdi csoda ábrázolása rit-
ka, nem követi pontosan a Szent-
írásban foglaltakat. A 6-6 apostol
karéjában, középen rendszerint
ott ül Mária, s míg az apostolok fe-
je felett 12 lángocska lebeg, Mária
fölé a Szentlélek terjeszti ki szár-
nyait galamb képében.
A magyar kultúrában több pün-
kösdi szokás még a keresztény-
ség elôtti idôkre nyúlik vissza.
Az Alföldön a pünkösdölés, a Du-
nántúlon a pünkösdi királynéjá-
rás. A pünkösdi királyválasztás
sajnos teljesen eltûnt, csak hagyo-
mányôrzô rendezvények prog-

ramjai között szerepel, pedig a
mai napig használjuk a mondást:
Rövid, mint a pünkösdi királyság.
Kezdetben vitézi szokás volt, 
a katonák maguk közül választot-
tak egy évre királyt, amolyan 
legényvirtus szerûen, lovas ver-
sennyel, tûzugratással, tekézés-
sel. Aki a legderekabbnak bizo-
nyult, egy évig ingyen ihatott a fa-
lu kontójára a kocsmában és min-
den mulatságra meghívást kapott.
A pünkösdnek jellegzetes ételei is
vannak. Néhol koszorúba font
gesztenyét tettek a verembe,
hogy pünkösdkor a ház elôtt
vagy az utcán fogyasszák el. Pün-
kösdi hagyományos ételek a rán-
tott csirke és az idei liba, uborka-
salátával. Juhtartó gazdáknál 
szokásos a pünkösdi bárányból
való ételek készítése: báránysült,
báránypaprikás. Egyes helyeken
édes tésztát ettek, hogy sárga le-
gyen a kender. A tésztákat friss
gyümölccsel – eperrel, cseresz-
nyével – töltötték meg.
A pünkösd jelképe a pünkösdi ró-
zsa. Régen mosdóvízbe szórták,
hogy egészségesek legyenek. 
A legények pünkösdi rózsát 
adtak annak a lánynak, akinek
udvarolni akartak. 
A templomban sok helyen a
Szentlélek jelképeként fehér 
galambot engedtek szabadon.
Nyírfaágat, gyümölcságat, bod-
zát tettek pünkösdkor a házakra,
az istállóra, hogy távol tartsák az
ártó, gonosz szellemeket.
Napjainkban, amikor a családok
csak kevés idôt tölthetnek együtt,
minden ünnepnap lehetôség arra
is, hogy szeretetteljes pillanato-
kat éljünk meg együtt.

Radványiné Nagy Edit

„Áldott szép pünkösdnek
gyönyörû ideje…”

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,
pénteken 10.30-12 óráig,
szerdán 11-12 óráig, csü-
törtökön 12-13 óráig. (Ta-
nácsadás: szerdán 10-11
óráig)

Fogorvos: kedden 13-18
óráig. Páros hét pénteken
13-18 óráig, páratlan hét
pénteken 10-15 óráig. 
Telefon: 06-22-238-004/207

Orvosi ügyelet: Velence,
Balatoni út 65. 
Hétköznap 17-07 óráig,
munkaszüneti 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,
csütörtökön 9-13 óráig,
pénteken 9-12 óráig.
Tel.: 06-22-463-039

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

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

(folytatás az 1. oldalról)

„Szárnyaljon bennem ének:
Legyek pünkösdi lélek.
A nemesben, a jóban
örömmel munkálkodjam.

S a célom itt a földön:
Mértéken túli mérték,
szépségen túli szépség:
a szeretet csodája.
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Egy települést az is minôsít, hogy
az ott élôk hogyan viszonyulnak
környezetükhöz, természeti ér-
tékeikhez. Hazánkban vannak
olyan kistelepülések, ahol a lakos-
ság úgy döntött, az összes létezô,
máig megmaradt élôhelyet helyi
védelem alá helyezi, hogy a falu
vonzerejét növeljék. 
Mi a helyzet nálunk?
Pázmándon 1978-ban a Kvarcit-
sziklák területét, 2009-ben pedig
a Stációt helyezték helyi védelem
alá. Ugyanakkor a környékbeli 
településekhez képest mára Páz-
mánd közigazgatási területén 
maradt a legkevesebb erdôterület,
az is az intenzíven mûvelt mezô-
gazdasági nagytáblák között, egy-
mástól nagy távolságokra, sziget
szerûen elhelyezkedve. Ezek az
erdôterületek faanyagtermelésre
alkalmatlanná váltak, ugyanakkor
utolsó menedékei a területen élô,
búvó-, táplálkozó- és szaporodó-
helyet keresô vadállománynak.
Az utak mellett, erdôszélekben a
faluból kihordott szemét- és sitt-
halmokra, dögökre bukkanha-
tunk, a bokrok alját eldobott sörös

dobozok csúfítják. Van, aki nem-
csak hoz, visz is: ki tüzelônek va-
ló fát, ki faltapasztáshoz alkalmas
sárga földet. Vannak, akik csak
szórakozásból pusztítják a tájat:
az utakról letérve motorokkal, 
terepjárókkal gyilkolják a gyepet,

összetörik a padokat, a tájékozta-
tó táblákat. Ennek orvoslására, 
az értékek megôrzése érdekében
az április 5-i testületi ülésén a
képviselôtestület 7 igen szavazat-
tal helyi védettség alá helyezte 
a Vadgesztenyefasort (amely
veszélyeztetett), a Téglaházi
Forrást és tavát (ahol az összes

hüllô-, kétéltû- és madárfaj vé-
dett), valamit a mellette
elterülô, közel 32 hektáros
erdôterületet melyen 13 védett
növény- és 102 védett állatfaj 
található. Kiemelendô érték a lösz-
gyepi társulások gazdag lepke-
állománya is, a lepkék közül 
számos faj számunkra gaznak
minôsülô tápnövényhez kötôdik.
Tekintettel arra, hogy a fajok vé-
delme csak élôhelyük védelmével
biztosítható, a védelem alá helye-
zésnek köszönhetôen talán sike-
rül megôrizni ezeket a megma-
radt természeti értékeinket úgy,
hogy gyermekeink, unokáink is
hallgathassák a hatalmasra növô
fák alatt sétálva a tavaszi békakó-
rust, a visszatért sárgarigó, füle-
müle és társaik csodálatos énekét.
A szabálytalankodók pedig jelen-
tôs természetvédelmi bírság ki-
szabására számíthatnak, mellyel 
a falu természetvédelmi alapját
gazdagítják majd. 
Kérünk mindenkit, hogy a tájé-
koztató táblák kihelyezéséig is
kulturáltan, a természetvédelmi
elôírásokat betartva tartózkodja-
nak a természetben és vigyázza-
nak értékeinkre. 

Szarka Piroska

A tavasz vége felé egyre több
munkánk lesz a kertben. 
Mire is kell figyelnünk, ha ker-
tészkedünk? 
Régi bölcsesség szerint a kerté-
szek dagadó hold idején vetették
és ültették azokat a növényeket,
amelyeknél erôteljes, dús növe-
kedés volt a cél. Ilyenkor szedték
a gyógynövényeket is, valamint
a kabak- és bogyótermésûeket,
mint a paradicsom, a paprika és
a tök. Fogyó hold idején pedig
azokat a növényeket vetették és
ültették, amelyeknek levélnöve-
kedését kordában akarták tarta-
ni, mint például a fôzelékzöld-
ségekét. A magyar hagyomá-
nyok szerint fagyosszentek után

(május közepe) szokták elültetni
a hidegre érzékenyebb fajokat,
mint a paprika, a paradicsom, 
a bab és az uborka.
Óvatosan a helyrablókkal! A kú-
szótökök például több méterre is
szétterjedhetnek, és óriás levele-
ikkel megfojtják azt a növényt,
amely az útjukba kerül. Használ-
juk ki a kert minden pontját! Kü-
lönlegessé tehetjük virágágyása-
inkat káposztafélékkel is, melyek
színessé varázsolhatják a szegé-
lyeket, erre fôként a díszkáposz-
ták alkalmasak, amelyek a hideg
beköszöntével élénkebb színûvé
válnak. 
Néhány tipp a kártevôk ellen. 
A krumplibogár ellen védekezhe-

tünk permetezéssel, de meg-
elôzéssel is. Ne ültessünk burgo-
nyát ugyanarra a helyre egymást
követô 2 évben, de ha nagyobb
biztonságra törekszünk, ültes-
sünk vörös- vagy fokhagymát 
a sorok közé. A sorok mellé pe-
dig bársonyvirágot (büdöske)
ami távol tartja a krumplibogarat.
Növényvédelemre, trágyázásra
használhatunk házilag készített
növényi leveket is, mint a csalán-
lé fôzet, illetve a fokhagymalé,
vagy a gyermekláncfû leve, ame-
lyet az erjesztést követôen ön-
tözzünk vagy permetezzünk a
növényre.
És végül a legfontosabb, amit so-
sem szabad elfelejtenünk, ha ker-
tészkedünk: a kapálás felér egy
öntözéssel!

Gulyás Nikoletta

Új védett területeink

Május a kertben
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Egészséges táplálkozás. Annyit
hallják ezt az emberek, hogy már
az említésétôl feláll a hátukon 
a szôr. Igazán „trendi” lett kor-
szerûen táplálkozni, így már a kis
falunkba is lehet Norbi Update
menüt rendelni, sôt, házhoz ho-
zathatjuk a Paleolit ételeket is…

Mindenki ért hozzá. Az inter-
neten számtalan gastroblog
érhetô el. Jó néhányan közülük
az egészséges életmód alapelveit
vallják, és a lélektantól a receptig
mindenrôl írnak. Számtalan
irányzat van, a már említett 
Norbi Update mellett az ayurvéda
konyha, a nyers koszt, a vegán
konyha, laktó-vegán étrend, a
makrobiotika, a mazdaznan étke-
zési elv, az antropozofikus étke-
zés, a szétválasztó táplálkozás,
és sorolhatnánk napestig. 
Hogy nekünk melyik a jó? Erre 
a választ a szakember is csak
hosszú beszélgetések, az étkezé-
si szokások megismerése után
próbálja megadni. Mindannyian
különbözôek vagyunk, ezért kü-
lönbözô dolgok jók nekünk. Van,
aki meg tudja emészteni a nyers
ételeket, van akinek a szervezete
nem tudja megfelelôen feldol-
gozni. Egy a lényeg, hogy a lehe-
tôségeinkhez képest teljes érté-
kû, adalékmentes ételeket ve-
gyünk magunkhoz.

Legfontosabb feladatunk megtar-
tani az egészségünket, legyen
szó lelki, szellemi vagy testi
egészségrôl.
,,Azzá válunk, amit eszünk.” Biz-
tosan sokan hallották ezt a kifeje-
zést. És ez fôleg a gyermekeink
táplálkozására vonatkozik. 

Amikor egy építkezésbe kezdünk,
igyekszünk a lehetô legjobb alap-
anyagokból felépíteni házunkat.
Az étkezéseknél is így kell ten-
nünk, hiszen a házban rövidebb
idôt töltünk, mint a testünkben.
Nem arról van szó, hogy eltilt-
sunk valakit valamilyen ételtôl,
hanem a megfelelô mértékek be-
tartására kell törekednünk.
Nagyon fontos, hogy kerüljük 
a finomított, agyoncukrozott,
adalékanyagoktól hemzsegô élel-
miszereket. Mindenki számára
köztudott az „E” betûs adalék-
anyagok károsító hatása. Itt idéz-
nék A leves hazudik (Kétezeregy
Kiadó) címû könyvbôl:
„Aki reggelire „kakaóitalt” iszik, a
laboratórium ízeit nyeli, aki eper-
joghurtot kanalaz, fûrészport
eszik, aki bolti citromlevet tesz a
teába, az a penészgomba „vála-
dékát” kapja, bármennyire tilta-
kozik is. ...Érzékeinket (észrevét-
lenül) manipulálja egy világ-
hatalommá szervezôdött ízipar, 
s laboratóriumokban elôállított

(titkos) aromákkal, ízfokozókkal
megváltoztatja ízlelésünket. ...Az
eperaromát egy német aroma-
gyár állítja elô ausztrál fûrészpor,
alkohol, víz és néhány titkos
összetevô keverékébôl. A Föld
teljes epertermése az „eperbôl”
készült fagylaltok, joghurtok,
desszertek mennyiségének egy
százalékát sem fedezné! Nem
eperjoghurtot eszünk, hanem 
vizet mesterséges illúziókkal. 
A szagok és ízek e virtuális való-
ságában már a füstölt sonka és 
a lazac sem eredeti.
A csalafinta íztrükkök aztán meg-
teszik a magukét, aki gyerekko-
rától hozzászokott a víz-, szén-
dioxid-, karamell-, foszforsav-,
citromsav-, nátriumbenzoát-, 
koffeintartalmú italhoz (ez a kó-
lák összetétele), annak az igazi
bodzaszörp ízetlen. Korunkban
húszezer élelmiszeradalékot for-
galmaznak (köztük hétezer
különbözô aromát).”
Ha még nem vettem el az igen
tisztelt olvasóm kedvét az
evéstôl, a következôben közre-
adnék egy egészséges és cukor-
mentes nasi receptet. Akik az
egészségnapon ott voltak, már
meg is kóstolhatták. Itt is fontos
a mérték, mert az olajos magvak
túlzott fogyasztása már nem
egészséges. 2-3 golyónál több
nem ajánlott (bár nem könnyû
megállni).
Hozzávalók: kakaópor, mazsola,
(vagy bármilyen más aszalt gyü-
mölcs), mandula ôrlemény (vagy
dió, vagy zabkorpa, vagy zab-
pehely).
Elkészítés: A mazsolát elôzô este
beáztatjuk, másnap a turmixgép-
ben összekeverjük, hozzáadjuk 
a cukrozatlan kakaóport, majd a
mandulaôrleményt, annyit, hogy
egy sûrû, gyúrható tészta legyen.
Golyókat formázunk és kókusz-
reszelékben meghempergetjük.

Fóti-Nagy Zsanett

Haladéktalanul étkezzünk adaléktalanul!
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A régi Egyiptomiak nem mérgez-
ték magukat kôolajból készült
testápoló szerekkel, pedig nekik
volt kôolajuk bôven. Vajon mi mi-
ért tesszük?
Eddig a vicc, innentôl komoly. 
A kozmetikumokban található
3000 leggyakoribb alapanyag kö-
zül 884 súlyosan mérgezô, 218
meddôséghez vezethet, 314 bio-
lógiai elváltozásokat, 146 dagana-
tokat, és 376 bôr és szemirritáció-
kat okozhat – derült ki több éve az
Occupational Safety and Health
Administration vizsgálatából. Eze-
ket az összetevôket azóta is hasz-
náljuk, ami azért kellemetlen,
mert a bôrön át könnyen felszí-
vódnak a mérgek. A 18 legkocká-

zatosabb vegyületcsoportról szó-
ló tanulmány itt érhetô el magyar
nyelven: http://antalvali.com/ 
Csak néhány példa arra, hogy mi-
kor mérgezzük magunkat akarat-
lanul, úgy, hogy még fizetünk is
érte a boltokban: amikor alumí-
niumvegyületet tartalmazó dezo-
dort, Sodium Lauryl Sulfate-ot
tartalmazó tusfürdôt, kôolajszár-
mazékból készült krémet, fluori-
dos fogkrémet használunk. A lis-
ta szinte végtelen, én magam
mindig ellenôrzöm az össze-
tevôket (ingredients) egy termé-
ken, mielôtt használni kezdem.
(Hatóanyag-elemzô magyar nyel-
ven: http://antalvali.com/) 

Nem csak az egészségünket, de 
a pénztárcánkat is kíméljük, ha
odafigyelünk arra, mit kenünk a
bôrünkre. Ráadásul mindent meg
lehet csinálni otthon, így sze-
mélyre szabott kozmetikumaink
lesznek, baráti áron.
A tiszta kozmetikának is több
ága van, Kleopátra királynô pél-
dául a friss natúrkozmetika híve
volt, amikor tejes-mézes fürdôt
vett, de készíthetünk otthon 2-3
hónapig is elálló szereket. Ami-
kor elhatároztam, hogy minden-
bôl tisztát használok, összeír-
tam, mivel helyettesíthetem leg-
jobban az eddigi, káros és drága
kozmetikumaimat. Arctisztítás:
saját készítésû mandulás-mézes

arclemosó, vagy olajos arclemo-
só (OCM method). Még arctonik
is készülhet otthon. Fog: fogpor
(gyógyszertárban kapható) vagy
homeopátiás fogkrém. Zuhany-
zás: valódi, olajokból készült
szappan. Intimszappan: SLS-
mentes márkát kerestem. Haj:
olívaszappan citromleves vagy
almaecetes öblítôvel, vagy cukor-
tenzidbôl készült sampon. Kré-
mek, testápolók: növényi olaj 
vizes bôrre, otthon készült ajak-
ápoló és krém (növényi olaj, víz
és bôrbarát emulgátor használa-
tával). Dezodor: deokô (himalájai
só) vagy szódabikarbóna felhasz-
nálásával otthon készült deo.

Kapható alumíniummentes dezo-
dor, de ez nem bizonyul minden-
kinél elég hatékonynak. Ha kétel-
kedsz a természet erejében,
vedd le az olívaolajat a konyhai
polcról, és 1 cseppet masszírozz
vizes kézfejedbe, vagy vigyél 
kakaóvajat a gyógyszertárból.
Meggyôzô lesz.
Recepteket lehet találni az inter-
neten magyarul is, aztán jöhet 
a kísérletezés! Azt mondják, aki
hozzászokott a kôolaj alapú ter-
mékekhez, az az átálláskor átme-
neti (kb. 1 hónap) rosszabbodást
tapasztalhat a bôrén, ami a tisz-
tulásnak tulajdonítható. Én ezt
nem tapasztaltam, de sokan má-
sok igen. Az utána következô 
javulást azonban mindenki!
A tiszta kozmetikumok haszná-
lói, legyenek a szerek házi ké-
szítésûek vagy boltiak, beszá-
molnak arról, hogy fél életen át
hurcolt bôrbetegségeik, pl. ek-
céma, akne, kirepedezett bôr,
nyomtalanul eltûntek, és általá-
nosan is jobban érzik magukat 
a bôrükben, mióta a természet
ajándékait használják az ipar
„csodái” helyett.

Dr Szilágyi-Nagy Ildikó

Méregmentes kozmetika
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Pázmánd Község Önkormányzata
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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

Falutévé újra

Jó hír, hogy 2013. június 1-jétôl újra heti rendszerességgel jelentkezik 
a pázmándi Falutévé, amely a kábeltévé hálózaton keresztül érhetô el. Az
önálló, szerkesztett mûsorokat természetesen azok is élvezhetik, akiknél
nincs otthon kábeltévé, ôk az interneten, a http://pazmandtv.hu oldalon 
kísérhetik figyelemmel az adásokat. A Falutévé újraindulásával megvalósul
a sokoldalú tájékoztatás községünkben, hiszen a Pázmándi hírvivô újság, 
a falu honlapja (http://pazmand.hu), a község facebook odala (https://
facebook.com/Pazmandkozsegonkormanyzata), a Pázmándinfo (http://
pazmandinfo.hu) híroldal és a Falutévé révén minden korosztály hozzá-
juthat a közérdekû információkhoz, esemény beszámolókhoz.

Pázmándi
h í r v i v ô

Jeles történelmi napok

Az I. világháborút követôen határozta el a Magyar Országgyûlés 
a Hôsök Napját – amely minden évben május utolsó vasárnapja – hogy
emlékezhessünk, tisztelegjünk a sok százezer magyar hôsi halott elôtt,
akik életüket adták a hazáért. A pázmándi templom falán függô két 
hatalmas táblán örökítették meg a falunkból származó hôsi halottak
emlékét. Az egyiken az 1914-1918-as I., a másikon az 1939-1945-ös 
II. Világháború áldozatainak nevei olvashatók. Rájuk emlékezünk egy
fôhajtással, egy imával és egy koszorúval május 26-án 18 órakor.

Az országgyûlés 2010. május 31-én döntött elsöprô többséggel arról,
hogy az eddig csak az országvesztô trianoni békediktátumra való em-
lékezés mellett (nem helyett) emlékezzünk meg a nemzeti összetarto-
zásról is. Az idôközben göcsörtös történelemmé vált XX. század ne-
künk, magyaroknak sok fájdalmat hozott. Ilyen fájdalom a trianoni
veszteség, amely az ország feldarabolása mellett szétszakította a nem-
zetet is. Ennek legyôzésére, erônk közös gyûjtésére lett a gyásznapból
az összetartozás emléknapja is. Ez a nap váljék a mindennapi megér-
tés és megbecsülés napjává – amelybôl erôt merítünk, amely barátok-
ká és bajtársakká tesz bennünket. Mert KÖZÖS tennivalónk bôven van!
Találkozzunk egy közös emlékezésre június 4-én, 18 órakor a Történel-
mi Emlékparkban.

vitéz Hajdú Szabolcs

Polgárôr taggyûlés

2013. április 30-án megtartotta a
Pázmándi Polgárôr Egyesület a
szokásos évi taggyûlését. Az
ülést Domak András, a pénzügyi
ellenôrzô bizottság elnöke vezet-
te. Elsô napirendi pontként be-
számolt az alapszabály fonto-
sabb módosulásairól. Ezután a
2012. évi pénzügyi beszámoló
következett, majd a 2013. évi
tervezet. Ezt követte az egyesü-
let elnökének, Ambrus Ferenc-
nek a 2012. évértékelése, mely-
ben beszámolt a fontosabb ese-
ményekrôl, mint például az új
polgárôr autó megvásárlásáról.
Ezután a 2013. évi tervekre tért
át. Itt megemlítette fontos fel-
adatként a tagok igazolványai-
nak ügyintézését, és kérte min-
denki látogasson el a gárdonyi
okmányirodába. Ezt követôen
megköszönte a társszervezetek
munkáját és reményét fejezte ki
a további sikeres együttmûkö-
désben. A napirendi pontokat a
tagok egyhangú igen szavazattal
fogadták el.

Sárkány Zoltán

Eseménynaptár
május 17. 20 óra Fülemülék éjszakája Vadvédelmi Központ; Zalka u. vége

május 19. 7.30 óra Pünkösdi Keresztút Pázmándi Egyházközség; 
Kossuth u. Szôlôhegy u. sarok

május 19. 10 órától Falukerülô túra Pázmándi civil; Buczkó tanya

május 24. 20 órától Fülemülék éjszakája Vadvédelmi Központ; Zalka u. vége

május 24. Gyermeknap Óvoda, iskola

május 26. 18 óra Hôsök Napja Történelmi emlékpark

május 31. 20 óra Fülemülék éjszakája Vadvédelmi Központ; Zalka u. vége

június 1. Ballagás az óvodában

június 2. 17 óra Sakk-kör Presszó

június 4. 18 óra Nemzeti Összetartozás Történelmi emlékpark
Napja

június 8. 8. osztályos bankett Mûvelôdési Ház

június 15. Ballagás az iskolában

június 22. 10.30-tól Múzeumok éjszakája Pázmánd Tájház

június 30.-július 14 Retró kiállítás Mûvelôdési Ház


