Pázmándi
hírvivô

Új folyam 6. szám
Itt van az ôsz,
itt van újra
4–6. oldal

Újság rólunk – nekünk
Tûzoltó
sikerek
11. oldal

2013. október
Mozgásban
az egészség
8–10. oldal

Emlékezünk

Szent Mihály hava

„És mi lesz – kérdezi Babó
Titti, Lázár Ervin meséjében
Mikkamakkát –, mi lesz, ha
Nagyapa meghal?
Ó, te bikfic – válaszol megrovóan Mikkamakka –, hát nem
tudod, hogy Nagyapa sohasem hal meg? Az lehet, hogy
egyszer majd már nem jár ki
az almafáival beszélgetni.
Meg talán veled se beszélget,
velem se. De minden éjjel veszi a létráját, összeszedi a lehullott csillagokat, és mind
visszaszegzi az égre. Mindörökké, a világ végezetéig.”
Így van ez, mert nem hal meg
az, akit szeretünk, akit megôrzünk, akinek a keze nyomát
ott érezzük a világban, bárhová is nézünk. Érezzük minden
nap, de ahogyan a szeretet
ünnepére szükség van még
akkor is, ha egész évben szeretünk, vagy legalábbis szeretnünk kellene, úgy azoknak
a jeles ôszi ünnepnapoknak,
amikor egész éjjel mécsesek
égnek minden síron, különös
jelentôsége, üzenete van.
Halljuk meg, és adjuk át…

Katolikus hitünk szerint Szent Mihály (Mihály arkangyal más néven Michael arkangyal) egyike a hét fôangyalnak, ô a mennyei
hadak nagy vezére és gyôztes harcosa. Jelképe hatalmas kardja, amellyel legyôz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, mint
ahogyan ô maga is. Isten iránti hûsége megingathatatlan. Mihály az utolsó ítélet angyala, a holtak bírája, a lelkek mérlegelôje. Temetôket, cintermeket, ezek kápolnáit, csontkamrákat, haranglábakat, harangokat ajánlottak a pártfogásába. Az utolsó
ítélet angyalaként a lélek jó és gonosz cselekedeteit mérlegeli.
Az utolsó ítélet-ábrázolásokon gyakran így jelenik meg: egyik
kezében kivont karddal, a másikban kétkarú mérleggel, amelynek mindkét serpenyôjében egy-egy csöpp meztelen lélek reszket. A mérleg nincs egyensúlyban, egy csúf kis ördög az egyik
serpenyôt alattomban lehúzza. Ez a lelkekért vívott párharc az
ördöggel.
(folytatás a 7. oldalon)

Szabó Hédy
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Önkormányzati hírek

Polgármesteri beszámoló

Tisztelettel
Önöket!

köszöntöm

Van akinek a fényben fürdô,
szabad nyár, másoknak a tavaszi kikelet vagy a havas téli
táj az, ami egy életen át a várva várt évszak. Én szeretem
mikor a levelek vörösbe, narancsba fordulnak, csodás látványt nyújtva a hajnali napfelkeltében és a holdfényben. A
tavaszi rét és a nyári zöldellés
csak árnyéka a fák igazi valójának. Ez a fergeteges színvilág igazi csoda.
Kis településünket is ebbe a
buja színvilágba öltöztettük

szeptember végén, amikor
közmunkásainkkal virágosítottunk, gyermekeinkkel, fiataljainkkal intézményeinket varázsoltuk szebbé, gondozottabbá. Mindebben még hetekig
gyönyörködhetnek, de van,
amit már elôbb érzékeltek. Egy
hosszúra nyúló, sok energiát
igénylô, elvarratlan szálakkal
teli kapcsolatot alakítottunk át
a kábeltévé értékesítés eredményeként. A kezdeti, majd
kétmilliós követelés helyett
tisztán 5.000.000 forint + ÁFA
öszszegben értékesítettük a
hálózatot. Szakemberek szerint a tárgyalások következményeként sikerült az utolsó pillanatban, áron felül túladnunk
rajta. Köszönjük a segítôtársaknak, akik éjszakákba menôen kitartóan küzdöttek velem
mindezért, akár heves levélváltásokról, akár komoly üzleti
tárgyalásokról volt szó. Célunk volt, hogy a kedvezô ár
mellett a tarthatatlan mûszaki
állapotromlás ellenére bebiztosítsuk a fejlesztéseket a mûsorszolgáltatás hibamentes mûködése érdekében. Megôriztük
az átalakításig az egyre nép-

Tisztelt Szülôk!
Az étkezési térítési díjak befizetésével kapcsolatban a következôkrôl tájékoztatjuk Önöket:
2013. október hónaptól az iskolai rendszer átszervezése miatt a térítési díjak átvételérôl Pázmánd
Község Önkormányzata gondoskodik. A befizetés
Pázmánd Község Önkormányzata pénztárhelyiségében (2476 Pázmánd, Fô utca 80.) történik, a fizetendô díjak mértéke változatlan!
A térítési díjak beszedése minden hónapban két
kijelölt napon lesz, várhatóan minden hónap 2. és
3. hétfôjén. A pénztár ezeken a napokon: 7.15 –
10.00 és 15.00 – 17.30 óra között tart nyitva. A
befizetések pontos idôpontját mindig kifüggesztik
az általános iskolában és az óvodában is.
Az elsô befizetések elôre láthatóan 2013. október
14. és 21. napján lesznek esedékesek a bölcsô-

szerûbb, színvonalas tartalommal szolgáltató Pázmánd TV-t
is. Rólunk szól, Pázmánd színes életérôl.
A szennyvízcsatorna beruházás elôzôekben felmért garanciális hibáinak kivitelezôi javítása elôtt a Baracskai BV Intézet fogvatartottjainak segítségével ismételten teljes körû
karbantartást végeztünk a
vízelvezetô árokrendszeren a
Kossuth utcában. Ezt követôen Tóth László képviselô úr
irányításával a Kis közön folytattak tereprendezési munkákat. Október hónapban még
egy alkalommal lesz lehetôségünk igénybe venni munkájukat, amelyet ez úton is köszönök, hiszen nagy lelkesedéssel, és kitartóan segítik községünket.
„Lásd meg az emberekben a
jót, környezetedben a szépséget, értéket, és a te létezésed
is jobbá válik!” A közösségépítés, a hazaszeretet, az identitás volt az „Itthon otthon
vagy-szeretlek Magyarország”
programsorozat kezdeményezôinek a célja. Nyertes pályázatunk révén mi is csatlakoz-

dések és a felnôtt étkeztetésben résztvevôk számára, illetve azon étkezôk részére, akiknek elmaradásuk van. Az általános iskolai tanulók és az
óvodások az eddigiektôl eltérôen, a rendszer hatékonysága és egységesítése érdekében a tényleges
étkezési napok után, utólagosan fogják fizetni a térítési díjakat. Ennek értelmében az elsô óvodai és
iskolai befizetések várhatóan 2013. november 11.
és 18. napján lesznek.
Kérjük, hogy a befizetéseiket a kijelölt helyen és
idôben szíveskedjenek teljesíteni!
Az ügymenet felgyorsítása érdekében kérjük, hogy
pontosan a befizetendô összeget hozzák.
Remélt megértésüket és együttmûködésüket
köszönjük!
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester,
Tóth Lajos jegyzô

Önkormányzati hírek
tunk az országos Szent Mihály
napi programokhoz. Mottónk
ez volt: „Fedezd fel Magyarország, Pázmánd lenyûgözô kincseit, vágyait, álmait!” Településünkön majd 300-an vettek
részt a két nap rendezvényein. Kiemelkedô teljesítményükért három iskolai osztály
gyermekei és kísérôik tavaszszal a Fôvárosi Állatkertbe is
kirándulhatnak. „Megôrzött
hagyományok”, „Nemes zamatok”, „Örökség”, „Küldetés”,
„Tengernyi élmény”, „Végtelen
kalandok” voltak a témakörök,
amelyek mentén utcabizalmijaink, fiataljaink segítségével
gyermekeink velünk együtt
játszottak, tanultak. Együtt, és
nem egymás mellett, így ez a
kezdeményezés elérte közösségépítô szándékát Pázmándon, amelyhez a pályázat révén 250 ezer forint támogatást nyertünk. Köszönjük.
„Aki igazán él, szabadon száll
lélekben” – tartja Böjte Csaba
testvér. „Ha haladni akarsz,
élj padlógázzal!” Így van ez év
legtöbb napján, de ôsszel pár
napra meg kell állnunk. Rohanó mindennapjainkban sokszor még élô szeretteinkre is
alig jut idônk, de október végén emlékezünk, imádkozunk, megnyugszunk. Elhunyt
családtagjaink – bár lélekben,
gesztusainkban, gyermekeink
szemében velünk vannak –
temetôink csendjében pihennek. Az édesanya felemelô
karja, a nagymama kalácsának illata, az apai jó tanács, a
testvér ölelése, és a barát
megértô szava bennünk él,
nem feledjük soha. Ne feledjük soha! Része mindennapjainknak, lelkünk legmélyén.
Kicsiny falunk temetôje vadgesztenye fáival, meghittségével menedékül szolgál folyton vívódó lelkünknek. Az
ôszi hétvégéken sûrûbben látogatjuk, rendezgetjük a sírokat, beszélgetünk eltávozott
szeretteinkkel. Megosztjuk
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Felhívjuk minden kedves érdeklôdô lakos figyelmét, hogy
községünk televíziója, a Pázmánd TV minden pénteken 17
órakor jelentkezik friss adással. Ezt a mûsort a hét többi napján reggel 7-kor, déli 12 órakor, délután 5-kor és esténként 21
órakor is megismételjük. Akiknél nincs kábeltévé, azok a
Pázmánd TV adásait az interneten kísérhetik figyelemmel a
www.pazmantv.hu webcímre kattintva.

velük örömünket, bánatunkat.
Válasz nélkül is tudjuk, segítenek, mellettünk vannak. Reménykedünk, egyszer majd
hozzánk is lesz, aki forduljon,
lesz, aki emlékezik majd ránk.
Mint ahogy ezt írtam négy évvel ezelôtt, sajnos sokaknak
ez nem adatott meg. Temetônkben is találtunk sokáig
gondozatlan, elhagyott sírokat. Tudjuk még ki volt, hol lakott, de az élet, a sors, a Jó Isten sokáig nem adta meg számára az emlékezésben rejlô
örökkévalóságot. Azóta egyre
többen vagyunk, akik emlékeznek rájuk is, önként vállalva az elfeledett sírok gondozását. Anyaként egy kisgyermek gondozatlan sírját szépítgetni, iskolástárs sírján gyertyát gyújtani, és imát mondani
az ismeretlen „Pázmánd szülöttéért”, mert az igazán
pázmándi, aki erre is képes.
Önzetlenül, a válasz, az elismerés igénye nélkül. A
törôdés, a hála fejezôdik ki
abban, ha csak pár percre is,
de megállunk a sír mellett és
elmondunk egy imát. Lelkünk
nyugalmat talál. Halottak napján mécsesünk hirdeti az elhunyt
halhatatlanságának
üzenetét „én is itt éltem, nem
feledtek el”. Gondoljunk erre,
amikor nem látunk lángot a
kereszt mellett, és gyújtsunk
mi fényt az ismeretlenért.

Nézzünk körül, hátha mi is
visszahozhatunk valakit az
emlékezéssel, akire már senki
sem gondol! Ha idegen téved
a temetônkbe, lássa, itt nincs
sírhant fény nélkül, Pázmándon az élôk megbecsülik, tisztelik a múltat, hisz ez a jövônk
alapja.
Minden csoda miénk lehet, álmaink valóra válhatnak lassan.
Téglánként, amelyhez türelem, kitartó szorgalom, és hit
kell. „Minden egyes téglánál
látnom kell a házat. Ez a hit.”
Tisztelettel kívánok meghitt
emlékezést!
dr. Virányiné dr. Reichenbach
Mónika polgármester

4

Események

Itt van az ôsz, itt van újra
Szeptemberi számunkban már írtunk a közelgô szüretrôl, az ôsz várható
eseményeirôl. Azóta egyik program a másikat érte. A következô oldalakon a szôlô, a
must, a hagyományok, a tartalmas rendezvények vidám színeit örökítettük meg
kedves Olvasóinknak.

Felvonulás és
szüreti bál
A pázmándi fiatalok közremûködésével október 5-én rendezték
meg a hagyományos szüreti felvonulást. Délután háromkor indult az eredményes szüretet
ünneplô, és a bort dicsôítô menet
a Deák Ferenc utca elejérôl, majd
négy óra után értek a mûvelôdési
ház elé, ahol szôlôlopással, tánccal, borkóstoltatással ünnepelték
a szüretet.
A szôlôlopás végén színpadi produkciókkal kápráztatták el a
nagyérdemût a különbözô mûvészeti csoportok tagjai. Fellépett
többek között a Pázmándi citera
és népdalkör, az Eszteranna tánciskola három csoportja –gyermekektôl a fiatal felnôttekig- valamit a Válról érkezô Válinka néptánc csoport is.
A szombati nap fénypontja a szüreti bál volt, ahol az „ereszd el a
hajam” kísértésnek eleget téve
igazi mulatozás vette kezdetét.

Fotók: Kratancsik Zsolt

Események
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Magyarország titkaival ismerkedtünk
Nekünk is ott volt a helyünk a Szent Mihály hétvégén megrendezett „Tudatosan jövônkért – öko napon”. Az általános iskola
udvara pillanatok alatt gyerekzsivajtól lett hangos. A diákok és
az ovis csapat izgalommal várták a feladatokat. Különbözô állomásokon kellett megmérettetni magukat kicsiknek és nagyoknak. A feladatok pedig a „Vajon teszünk-e eleget azért, hogy
megismerjük Magyarország tájait, titkait, vágyait, közös emlékeit, múltját és jelenét? Pedig az itthoni csodák csak arra vágynak, hogy felfedezzük ôket!” téma köré szervezôdtek. Az állomásokon szakértelemmel rendelkezôk és segítôik különbözô
ügyességi, interaktív és tudatos életmóddal kapcsolatos feladatokkal várták a csapatokat.

„Együtt az ország, együtt a falu”
Vasárnap a Hét Forrás
Mûvelôdési Házban „Együtt az
ország, együtt a falu” közös
tûzgyújtásra invitáltak mindenkit, ahol az öko nap eredményhirdetésére is sor került.
A szemerkélô esô beltéri eseménnyé változtatta a vendégszereplô együttes és hallgatóságának találkozását.
Az Éger-Dobai Duó így is igényes zenével szórakoztatta a
nagyérdemût. A batyu bál
hangulat egyre fokozódott, és
éhen sem maradhatott senki,
hiszen az utcabizalmi hálózat
tagjai vendégeltek meg minden kedves szórakozni- és
melegedni vágyót.
Szerzô: Éger László

fotó: Simon Janos
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Ovis szüret
Óvodánkban már régóta hagyomány, hogy a népi szokásokat, jeles napokat rendszeresen megünneplik a gyerekek.
Így van ez a szürettel is, ami a
falunkban még mindig nagy
esemény. Az óvodában is lázas

Események
készülôdés folyt a szüreti mulatság elôtt. Minden csoport kis
mûsorral készült az ünnepre,
az óvó nénik a lányoknak pártát, a fiúknak ostort készítettek, amelyet az ajándékba kapott pereccel együtt boldogan
vittek haza. A családoktól sok
szôlôt, a Törley Pezsgôpincészettôl ismét finom mustot kaptak a gyerekek.
Az idôjárás is kegyes volt és
azon a napon szép napsütés
aranyozta be a kis ünnepséget. A szépen feldíszített színpadra még a kiscsoportosok is
bátran felmentek elmondani a
kis versikéket, énekeket. A
megérdemelt jutalom a mûsorok után a szôlôlopás volt. A
délelôtt további része must

Meseünnep
A mese a gyermekek számára
nagyon fontos. Mesén keresztül
ismerik meg a világot, tanulnak
kifejezéseket, összefüggô beszédük is erôsödik. A mese által
megtanulják mi a jó, és mi a
rossz.
Óvodánkban is megünnepeltük
a népmese világnapját. Szeptember 30.-án Benedek Elek születésnapján a meséé, a mesélésé volt a fôszerep.
Mindhárom csoport mesedramatizálással készült, a legkedveltebb
mesék kerültek bemutatásra.
A nagycsoportosok eljátszották a Három kiscica, a Három nyúl és
A török és a tehenek címû mesét. Öröm volt látni, ahogyan közösen örültek Mehemed butaságán.
A középsô csoportosok a Répa címû mesét játszották el társaiknak. A két csoport elôadását látva a legkisebbek is bátran elmutogatták az Iciri-piciri mesét.
Az ügyes szereplések után diafilmeket vetítettünk a gyerekeknek,
majd a mesélések után a csoportokba visszatérve mindenkinek
volt lehetôsége a számára legjobban tetszô mesejelenet lerajzolására. Jövôre új mesékkel készülünk, és addig is sokat mesélünk!

A nagycsoportosok Méhecske
csapata részt vett az iskolások ÖKO napján. A vidám
hangulatú délelôttön élményekkel, tudással gyarapodtak a gyerekek.
ivással, szôlôevéssel és tánccal telt, ahol mindenki nagyon
jól érezte magát.

Vértanúkra
emlékeztünk
Október 4-én az aradi vértanúkra emlékeztek iskolásaink egy mûsoros iskolai ünnepség keretében, amit a 6.
osztályosok készítettek társaiknak. Az emlékmûsort
Varga Istvánné osztályfônök

tanította be az ügyes hatodikosoknak, s az olyan jól sikerült, hogy az Aradi Vértanúk Napján, október 6-án, a
Pázmándi Történelmi Emlékparkban, ahol a felnôttek
tisztelegtek az 1848-as szabadságharc leverése után kivégzett tizenhárom hôs tábornok emléke elôtt, a gyerekek szolgáltathatták az
ünnepi mûsort. Köszönjük!

Értékeink
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Szent Mihály hava
(folytatás az elsô oldalról)
Mihály nemcsak a végítélet bírája, hanem a lelkek vezetôje, a halálban ott áll az ember mellett,
éppen ezért hívják a „halott vôfélyének”, a ravatalozó állványt pedig „Szent Mihály lovának”
A zsidó hagyomány úgy tartja, Mihályt küldte az Úr, hogy az elhunyt
Mózesrôl gondoskodjék, a keresztények szerint Máriát vitte az égbe.
Szent Mihály havához népi hagyo-

mányok sokasága is kapcsolódik.
Göcsejben azt tartják, hogy annak, aki Szent Mihály napján mos,
kisebesedik a keze, aki pedig
mángorol, annak a háza felett
egész évben dörögve pihennek a
fellegek. Szent Mihály napja után
a fû akkor sem nône tovább, ha
harapófogóval húznák. Az ôszi
vetésre az elôtte levô vagy utána
következô két hetet tartják a legalkalmasabbnak. Ekkor kezdik

törni a kukoricát, becsukni a méheket, behajtani a hegyi legelôkrôl
disznókat, birkákat, s imádkoznak
Szent Mihályhoz, hogyha eddig
nem esett bajuk, most már mentse meg a nyájat a farkasoktól.
A magyar történelemben szimbolikus, hogy a ‘48-as szabadságharc egyik fordulópontjaként
számon tartott pákozdi gyôzelmet a frissiben toborzott honvédsereg éppen ezen a napon, mintegy az arkangyal segítségének
köszönhetôen aratta.
Halász Károlyné

Egyházi hírek
Október a rózsafüzér hónapja. A katolikusok
minden évben a májusi és az októberi hónapot Szûz
Máriának ajánlják fel.
A legenda így szól: „Egy jámbor szerzetes a XIII. században gyakran és szívesen imádkozott el ötven
Üdvözlégyet egymás után. Egyszer imádságát
követôen látomásban megjelent elôtte Szûz Mária, s
homlokát ugyanannyi rózsából font füzér díszítette,
mint ahány Üdvözlégyet a szerzetes elmondott. A
legenda szerint innen ered a rózsafüzér elnevezés.”
Október 7. Rózsafüzér Királynôjének ünnepét
Szent V. Piusz pápa rendelte el az 1571. évi lepantói tengeri csata emlékére. A gyôzelmet a rózsafüzér imádkozása által a Boldogságos Szûznek tulajdonította. „A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába.” Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök mondta: „Hitbôl imádkozunk, ha
Krisztusban elmélyedünk.” Ezt tesszük a szentolvasó imádkozása közben: imádságosan elmélkedünk
Jézusról, édesanyjával való kapcsolatáról, evangéliumi jelenetek, vagyis titok segítségével. Így lesz a
rózsafüzér az „Evangélium kicsiben” Boldog II. János
Pál pápa szavaival.
November 1. Mindenszentek ünnepe. Azoknak
az üdvözülteknek a közös ünnepe, akiket nem avattak szentté, illetve akik nem kaptak külön napot a
naptárban. A korai egyház vértanúinak tiszteletébôl
alakult ki. Ezek a szentek eljutottak életük, és minden emberi élet végsô
céljára, az örök boldogMiserend:
ságra, Isten örök országába.
Mindenszentek napja a
Október hó – 11 óra
halottak napjának vigíNovember hó – 10 óra.
liája. Ezen a napon, no-

vember 1-én, pénteken a temetôi nagykeresztnél
emlékezünk meg meghalt szeretteinkrôl, délelôtt
11 órakor.
November 2. halottak napja. Szombaton délután
az 5 órakor kezdôdô gyászmisét a megholtakért
ajánlja fel Krisztián atya. Délelôtt 9 és 10 óra között
lehetôség van szentgyónást végezni.
November 3. vasárnap: délután 2 órától rózsafüzér
imádkozás a templomban.
November 9-én, Szent Márton ünnepéhez kapcsolódóan várjuk szeretettel a gyermekeket, felnôtteket délután 5 órára, szentmisével egybekötött
Márton napi gyertyás körmenetre, majd utána a plébániára Márton napi játszóházra.
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Mozgásban az egészség
Egy rendszeresen futó ismerôsömmel történt, hogy edzés
közben gyakran találkozott
ugyanazzal a kamasz fiúval,
aki mindig gúnyosan utána
szólt: „Mi a jó ebben a futkorászásban?!” A válasz mindig
ugyanaz volt: „Próbáld ki, és
megtudod.” Néhány hónap
múlva ismerôsöm újra a gúnyolódóba botlott, aki immár
futócipôben rótta a köröket.
Mosolyogva köszönt az ismerôsömnek, és azt mondta:
„Most már értem.”
Mozgásban az egészség. Az izmok mozgás nélkül elsorvadnak, az ízületek berozsdásodnak. Utóbbit szinte szó szerint
vehetjük: az ízületi nedv,
amelynek segítségével könnyedén, olajozottan mozognak
tagjaink, a mozgás hatására
termelôdik. Mozgás nélkül ez a

„kenôolaj” kifogy, az ízületi felszínek elkopnak, fájdalmasan
összesúrlódnak. Vajon ki indítaná el az autóját olaj nélkül?
Amit megadunk a kocsinknak,
sokszor nem adjuk meg a tes-

Gyerekek és a sport
Rendszeres mozgás hatására a
gyerekek könnyebben tanulnak,
javul az iskolai teljesítményük,
kiegyensúlyozottabbakká válnak. Az olvasás-, írás- és a számolás képességzavarai (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) javítható keresztirányú mozgásokkal (ilyenek például táncokban,
jógában, ütôs labdajátékokban,
vagy az erre összeállított gyógytornában találhatók). Felmérések
bizonyítják, hogy a sportoló fiatalok között kevesebb a droghasználó, mint nem-sportoló társaik körében.
A fiatalkori sport óriási elônye,
hogy a gyerek képes megôrizni a
semleges testet, azaz felnôve
csontozatán, izomzatán, tartásán, mozgásmintáin kevésbé látszik élettörténete és társadalmi
hovatartozása. Ez nagyobb esélyegyenlôséget biztosít számára a

felnôtt életben. Sokkal fontosabb
ez, mint hinnénk! Hiszen tudattalanul (de ki-ki tudatosan is) olvasunk embertársaink testbeszédébôl.
A sport nyilvánvaló elônyeinek
ellenére hazánkban már az iskolások is mozgáshiánytól szenvednek, és ezt nem oldotta meg
a mindennapos testnevelésóra
sem. A tizenéves lányok halmozottan hátrányos helyzetben
vannak mozgás szempontjából.
A kicsik kezdetben szívesen járnak edzésre, de Magyarországon
a gyerekek 75 százaléka tizenéves korára abbahagyja a mozgást. Még a kevés sportoló gyerek között is 14%-kal kevesebb a
lány! Az életkornak, személyiségnek nem megfelelô, rendelettel
vezérelt „sportoltatás” helyett jó
volna, ha a gyerekek életkoruknak, személyiségüknek meg-

tünknek. Rosszabbul bánunk
magunkkal, mint egy géppel.
Meg kell tanulnunk okosabban
kezelni a testünket, saját magunkat.
Ez nem is olyan könnyû! Hiszen
fogyasztói társadalomban nôttünk föl, ahol belénk égették,
hogy figyelmünket, idônket,
pénzünket valódi szükségleteink helyett tárgyak vásárlására
fordítsuk. Sokaknak a sportolás
inkább csak rengeteg kiadást jelent: sportruházat, sportfelszerelés, drága fitnessbérletek...
Pedig a mozgáshoz csak saját
magunkra van szükségünk. Ha
pedig nem tudjuk, mit sportoljunk, és hogyan, vagy hiányzik
a társaság, használjuk ki a
mûvelôdési házunk nyújtotta
lehetôségeket! Most helyben
sokféle sport közül választhatnak a felnôttek, és a Hét Forrás
Mûvelôdési Ház jóvoltából harmad olyan áron, mint például a
fôvárosban.

felelô sportok közül választhatnának. Mindenesetre alább néhány, életkorhoz illô szempont.
8-10 éves kor alatt a szervezett
verseny óriási csalódást okozhat
a gyereknek, amit ilyen korban
még nem tud feldolgozni. A versenyen csak egy nyertes van, a
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Sportolni idôsen is lehet, sôt kell!
Minél korosabbak vagyunk, testünk annál több karbantartást igényel. És meg is hálálja a ráfordított figyelmet! Tévhit tehát, hogy „nekem már úgyis mindegy”. Idôs korban fontos, hogy figyelembe vegyük
az egyéni korlátokat. Ez elsôsorban azokra vonatkozik, akik nem sportoltak, és most szeretnék, egészségük érdekében, elkezdeni. A gyógytorna, jóga,
kocogás különösen ajánlottak a csontritkulás
megelôzésére, lassítására. (Erre sajnos az úszás
nem alkalmas.) Szív- és érrendszeri panaszok, cukorbetegség esetén kérjük ki háziorvosunk véleményét, aki el tudja magyarázni, mennyire vagyunk
terhelhetôk. A gyógytorna minden meglett korú em-

Néhány szempont a választáshoz:
1. Mennyiség: Napi minimum
40 perc aktív mozgásra van
szükségünk az egészségünk
megôrzéséhez. Két adagot
össze lehet vonni (90 perces
edzéssé), de a napi mulasztást
nem lehet egy egész hétvégés

többi száz induló gyerek mind
vesztesnek érzi magát – és ez
életre szóló lehet! Ebben a korban a szabadidôsport ajánlott,
melyet az örömért végez a gyerek. Az egy sportágra szakosodás és a versenysport csak
késôbbi életkorban ajánlott.
Nyolc éves kor alatt a gyerekek
leginkább a szabad mozgást, a
dobálást és elkapást szeretik, élvezik a labda rúgását és elütését, az ugrást, futást, úszást.
Ezeket az alapképességeket legjobb a szülôvel együtt gyakorolni. Kitûnôek ilyenkor az ütôs labdajátékok, melyekben a pontokat nem számoljuk.
8-10 éves korban továbbra is a
képességek fejlesztése a fô feladat. Érettségtôl függôen ilyenkor már csatlakozhat a gyerek
szervezett versenyekhez. Ám továbbra is csak felnôtt segítségével tud a vesztéssel megküzdeni. Jó taktika, ha mindenki nyer
valamit, mert a gyakran vesztô

bernek melegen ajánlott és csodákra képes! A jógaóra szintén áldásos, ám az idôsebbek számára a lassúbb tempójú változata ajánlott. A Kriston-intimtorna tanfolyami jelleggel végezhetô el, majd sok otthoni gyakorlást igényel. Ez a medencealapot edzô
torna nôknél segíti a vizelettartást, férfiaknál
megelôzi az aranyeret és prosztataproblémáknál is
hasznos lehet. Végül, de nem utolsó sorban, az
idôskori lehangoltságot bármilyen rendszeres mozgás javítja, ami kizökkent a mindennapi tevésvevésbôl. Tehát kertészkedni is áldásos, de nem
elég, járjunk társaságba, mozogjunk együtt!
Dr. Sz.N.I.

kertészkedéssel pótolni. A foglalkozások általában heti egyszer vannak, ezért érdemes otthon is gyakorolni vagy többféle
edzésre járni.
2. Minôség: Olyan mozgásra
van szükségünk, amoly ott is
hat, ahol a mindennapi munkánk
nem, és tehermentesít ott, ahol a

gyerekek abbahagyják a sportot.
A 10 év körüli gyerek próbáljon
ki többféle sportot. A szülôk szívesen lekötnék a gyereket egy
sportágban egy vélt távlati cél
érdekében. Ehelyett egyszerre
több sportág ûzése vagy az
edzések váltogatása ajánlott.
11-12 éves kortól élvezik a gyerekek a versengést, és megmutatkozhat a tehetség is. Bár
a szakemberek beismerik, hogy
a gyerek tehetségének megítélése fiatal korban még ma is bizonytalan. Figyelembe kell venni
a fizikai terhelhetôség határát. A
kamaszokat könnyen túlterhelik,
ami kiégéshez vezethet. Ez a csapatban való viselkedés megtanulásának kora. Elválik, ki lesz csapatjátékos, és ki magányos küzdô. Ezért a csapatsportoktól vonakodó gyereknek, akármilyen
tehetséges kosárlabdázó, érdemes egyéni sportágat keresni.
Dr. Sz.N.I.

munkánk leterhel. Például egy
pincérnek fölösleges elmennie
futni, hiszen egész nap rohangál, de áldásos számára egy jógaóra, ahol kinyújthatja az állómunkában megmerevedett izmait. Egy sofôrnek fölösleges felülnie a szobabiciklire, hiszen
egész nap ült! Neki a merev nyakát, az autó/traktor által szétrázott gerincét kell rendbe hoznia
gyógytornával, futással, aerobiccal, jógával, tollaslabdával. Rengeteg lehetôség van, a lényeg,
hogy ellensúlyozza a monoton
munka okozta túlterhelést.
3. Tudatosság: Ha a sportra
összpontosítunk, és tudatosan
végezzük a tevékenységet, hatékonyabban fejlôdünk. A testtudatosság azt jelenti, hogy
egyedül, pontosan is el tudjuk
végezni a gyakorlatokat, s közben érezzük, melyik izmunk,
ízületünk dolgozik (általában ez
utóbbi hiányzik!). A saját test érzékelése olyan természetes
adottság, mint a látás vagy a
hallás, de mesterségesen viszszafejlesztettük azzal, hogy
hatévesen beültünk az iskolapadba. Azzal, hogy gyerekeinket kora gyermekkoruktól mozgásszegény életmódra késztetjük, megfosztjuk ôket a testérzékelésüktôl. A gerinc visszafejlôdése szintén 6 éves korban,
az iskolában kezdôdik. Érdemes
tehát nyugodt idôt biztosítani a
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sportra. Hatékonyabb fél óra
torna teljes figyelemmel, mintha taposógéprôl nézünk végig
egy másfélórás filmet.
4. Keringési rendszer és
izomzat: Általában felmerül,
hogy az úgynevezett kardio,
vagy az alakformáló edzést válasszuk-e. Nem igazán van értelme ennek a szétválasztásnak, hiszen minden edzés mindkettôre
irányul. Kardio edzésnek szokták hívni a folyamatos, hosszan
tartó (min. 50 perc), alacsony intenzitású tréninget, ami edzi a
szívet és a keringési rendszert,
és csökkenti a testtömeget. Ilyen
például a futás és az aerobic, de
ezek a mozgásprogramok is formálnak. Hasonlóképpen, az alakformáló-kategória mozgásformái
bár inkább fejlesztik az izmokat,
de emellett szív- és érrendszeri
edzettséget is adnak.
5. Öröm: A legfontosabb szempont, hogy milyen sportot végzünk örömmel. Érdemes az
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edzések hosszú távú hatását is
megfigyelni magunkon. Ha elmulasztja a derékfájásunkat
vagy a lehangoltságunkat, ha
dinamikussá és egyben nyugodttá tesz, akkor megtaláltuk
a személyre szabott sportunkat.
Fontos, hogy élvezzük, vagy
magát a mozgást, vagy legalább az utóhatását.
6. Otthon: Nem gyôzöm hangsúlyozni, hogy sportolni önállóan, bárhol, örömbôl is lehet.
Egy pingpong asztal a garázsban forradalmasíthatja a hosszú
téli estéket, és nem kezdjük pocakkal a tavaszt! Össze lehet
jönni tornázni, de egyedül is el
lehet mélyedni az órákon tanult
gyakorlatokban, és eltûnik a derékfájás. Heti két futás a szôlôhegyen, és a morgós férj mosolygós férfivé változik! A mozgás javítja az életminôséget. Aki
nem hiszi, járjon utána.

Dr. Szilágyi Nagy Ildikó

Sportfoglalkozások Pázmándon
Táncok: Egy tánctréning bármely sporttal felér! A
néptánc kitûnôen edzi a keringési rendszert és a
szívet, pihentet, mert lefoglalja a gondolatokat.
Utána javasolt nyújtó gyakorlatokat végezni. A
jazztánchoz partner sem kell, jól edz és a merev
izmokat is nyújtja. A táncok szellemi kihívást is jelentenek, ezért ajánlott annak, aki ki akarja kapcsolni a mindennapi gondjait.
Lovaglás: Napi gyakorlást igénylô sportág. Ajánlatos nyújtással (joga vagy streching) kiegészíteni!
Aerobic: A klasszikus aerobic az egyik leggyorsabban lefogyasztó sport, de kitartást igényel. Sokan azért kerülik, mert „ugrálós”. Ám minden lépés

A Hét Forrás
Mûvelôdési Ház foglalkozásainak órarendje
Hétfô:
19:00-20:00-ig Zumba
Kedd:
17:00 Nyugdíjas klub (páros héten)
8:00 Gyógytorna
18:15-19:00-ig Eszteranna
tánciskola
Szerda:
10:00-13:00-ig Falugazdász
16:00-18:00-ig Népdalkör
17:00-17:30-ig Eszteranna
tánciskola
18:00-20:00-ig Felnôtt néptánc
Csütörtök:
15:15-16:00-ig Eszteranna
tánciskola
16:00-17:45-ig Gyermek foci
18:00-19:30-ig Jóga
Péntek:
16:00-19:30-ig Eszteranna
tánciskola
17:00-19:30-ig Aerobic

ugrás nélkül is elvégezhetô, a térdfájást pedig elkerülhetjük, ha a térdünket mindig a bokánk fölött
tartjuk, a láb-boltozatot pedig felemeljük. Irodai
munkát végzôknek ajánlott.
Zumba: Táncaerobic latin- és keleti tánc elemekkel. Kíméletesebb, mint a klasszikus aerobic, némi
táncos vénát igényel, de könnyen megtanulható.
Jóga: A dinamikus jóga egyensúlyba hozza az
anyagcserét, ezáltal lassan helyreáll a normál testsúly. Erôsít, nyújt, formál, pihentet. Fejleszti a tudatosságot, ezért, ha jógázunk is, minden más
sportot hatékonyabban tudunk végezni.
Gyógytorna: A mûvelôdési házban megelôzô jellegû gyógytornára járhatunk. Nem csak
idôseknek, minden korosztálynak ajánlott. A gyakorlatok ismétlôdôek, könnyen követhetôk. Aki
úgy gondolja, semmire nincs se ideje, se energiája, heti egy gyógytornával még sokat javíthat a
közérzetén!
Az állattartók tudják, ha egy élôlényt bezárunk,
megbetegszik. Gyakran el is pusztul! A jó gazdák
ezért gondoskodnak róla, hogy az állatnak meglegyen a helye, hogy mozgásigényét kielégítse.
Mozgásigény szempontjából az ember sem mûködik másként, rá is vigyázni kell!
Dr. Sz.N.I.
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Újabb tûzoltó sikerek
2013. szeptember 28-ikán, Móron
rendezték meg a Fejér Megyei
Tûzoltóversenyt, most pótolva be
azt az eseményt, ami a nyári nagy
árvíz miatt elmaradt. A Pázmánd
Önkéntes Tûzoltó Egyesület kilenc
csapattal nevezett a versenyre.
Fergeteges hangulatban, a családtagok és a barátok buzdítása mellett zajlottak a különbözô számok, így versenyzôink szinte hazai környezetben érezhették magukat a pályán.
A versenyrajok nagyon eredményesen szerepeltek, hiszen hat
elsô, egy második, egy harmadik,
és egy tizenegyedik helyezést
szereztek. Elnyerték a vándorkupát (harmadik alkalommal), és a
Pázmánd ÖTE kapta a legeredményesebben szereplô tûzoltó egyesületnek felajánlott különdíjat is.

Így a mieink 10(!) kupával és soksok elismeréssel, térhettek haza.

Ismét büszkék lehettek magukra
a versenyzô csapattagok, a
felkészítôk és a kísérôk. Ismét jó
volt azon a napon PÁZMÁNDINAK
lenni!

MEGYEI TÛZOLTÓVERSENY MÓR 2013. szeptember 28.
A HAGYOMÁNYOS (CTIF) tûzoltóverseny eredményei:

800 liter/perc kismotorfecskendô szerelés eredményei:

Ifjúsági lány kategória I. helyezett – PÁZMÁND ÖTE :
Domak Kata, Csurgó Dorina, Kolonics Dóra, Kutai Adél,
Nagy Enikô, Németh Kriszta Fanni, Vagyóczki Petra,
Veilandits Nóra, Zsigmond Gréta
Felkészítô: Domak Tibor, Lôrincz László

Ifjúsági lány kategória I. helyezett – PÁZMÁND ÖTE:
Domak Kata, Hersics Patricia, Kolonics Dóra, Kutai Adél,
Nagy Enikô, Vagyóczki Petra, Veilandits Nóra, Zsigmond
Gréta
Felkészítô: Domak Tibor

Ifjúsági fiú kategória I. helyezett – PÁZMÁND ÖTE:
Bódizs Csaba, Farsang Áron, Farsang Illés, Gáncs András,
Hajdú Árpád, Hajdú Tamás, Hersics Patricia, Kovács Gergô
Felkészítô: Domak Tibor, Lôrincz László

Ifjúsági fiú kategória III. helyezett – PÁZMÁND ÖTE:
Bódizs Csaba, Farsang Áron, Farsang Illés, Gáncs András,
Hajdú Árpád, Hajdú Tamás, Kôszegi Bence, Sziládi Péter
Felkészítô: Domak Tibor

Felnôtt nôi kategória I. helyezett – PÁZMÁND ÖTE:
Domak Edit, Csurgó Petra, Farkas Eszter, Hersics Ramóna,
Kerkuska Eszter, Kratancsik Dóra, Pálinkás Nikolett,
Radványi Anna, Nyárai Fruzsina, Varga Boglárka
Felkészítô: Kratancsik Dávid

Nôi kategória II. helyezett- PÁZMÁND ÖTE:
Domak Edit, Csurgó Petra, Farkas Eszter, Hersics Ramóna,
Kerkuska Eszter, Kratancsik Dóra, Nyárai Fruzsina
Felkészítô: Domak Tibor

Felnôtt férfi kategória: I. helyezett – PÁZMÁND ÖTE:
Domak Ádám, Domak Dániel, Erdô Róbert, Erdô Zoltán,
Füzesi Rajmund, Kolonics Attila, Kutai Dávid, Kratancsik
Dávid, Nyárai Milán, Pálinkás Norbert
Felkészítô: Kratancsik Dóra

Férfi kategória I. helyezett- PÁZMÁND ÖTE:
Domak Ádám, Domak Tibor, Erdô Róbert, Erdô Zoltán,
Kratancsik Dávid, Kutai Dávid, Nyárai Milán, Pálinkás
Norbert
Felkészítô: Domak Tibor
Férfi kategória XI. helyezett: PÁZMÁND ÖTE 2. raj:
Domak Tibor, Domak Enikô, Radványi Anna, Füzesi
Rajmund, Domak Dániel, Kovács Gergô, Varga Boglárka,
Szántó Zsolt
Felkészítô: Domak Tibor
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Környezetünk

Fénykép egy katonáról
Különleges vendégek érkeztek Pázmándra szeptember közepén. Moszkva közelébôl indultak, és több mint 2000 kilométeres, kalandos út után értek célba Pázmándra, hogy egy néhai fiatal orosz katona – a 20 éves Nyikolaj Sztyepanovics Maltcev sírját megtalálják.
A történelem hozta községünkbe
Maltcev Nyikolájt és nagynénjét,
Maltceva Lídiját, a fiatalon, a második világháborúban meghalt
Nyikolaj Sztyepanovics Maltcev
testvérét. Lídija öccse Magyarországon harcolt, s az elbeszélések
és a hosszan tartó nyomozás után
kiderült, hogy Pázmándon esett el
a németekkel vívott harcban.

tona – mondja a polgármester aszszony. Ezért keresik itt az emléktábláját a rokonok. Régi térképeket is hoztak Oroszországból,
amin meg vannak jelölve a sírok.
Igaz, a kajászói rész van kiemelve. Késôbb derült ki, hogy Pázmándon, az egyik tankban vesztette életét, amikor azt a németek
felrobbantották. Az akkor eleset-

Maltceva Lídija és Maltcev Nyikoláj
Az orosz vendégek a polgármester asszonyt keresték meg, aki a
hír hallatára segítségül hívta
Kôszegi Feri bácsit, Vida Laci bácsit, Majdán Károlyt és Natasát. Az
idôs férfiak részt vettek a harcok
utáni munkálatokban, Natasa pedig fordítani segítette a beszélgetéseket.
Kôszegi Ferenc felidézte a háborús eseményeket és el is kísérte a
két orosz vendéget egy terepjáróval Pázmánd határába, ahol valamikor a harcok folytak. A jelenlegi
vadászház környékén voltak az
ütközetek, itt eshetett el a legkisebb Maltcev is.
– Az iratok tanúsága szerint
Pázmándon halt hôsi halált a ka-

tek tömegsírjátt az iskolánál jelölték ki a parancsnokok.
Feri bácsi élénken emlékszik a
több évtizedes, ma már történelmi emlékekre.
– Tizenhét éves voltam a háború
végén, s a kilôtt harckocsikat, amelyeket itt hagytak a katonák, kikalapáltuk ahogy lehetett, és jó pénzért eladtuk. Egy barátunk még
oxigénpalackot is szerzett, szétdaraboltuk a jármûveket, hogy könynyebben tudjuk pénzzé tenni a vasat, ami már semmire nem volt jó.
De nem mindig ilyen, mondhatni jó
kalandban vettünk részt – folytatja. Nekünk–- Vida Ferinek, Majdán
Karcsinak – kellett többek között
az elesett és futtában eltemetett

katonákat kihantolni és a tömegsírba helyezni. Ez a közös sír most
az iskola elôtti emlékmû alatt van.
Rajta több orosz katona neve is
megtalálható – fejezi be.
Az emlékmûvön valóban több név
van, de a vendégek sajnálatára,
Maltcev, a 20 évesen életét vesztett katona neve nincs köztük.
Legalábbis eddig nem volt.
A hosszú nyomozás és a kalandos
utazás tehát Pázmándon ért véget,
ahol a nagynéni, Maltceva Lídija és
unokaöccse, Maltcev Nyikoláj az
emlékmûre elhelyezett egy fotót, a
20 éves kiskatona fotóját. Így mostantól a hôsi emlékmû a Maltcev
család emlékhelyévé is vált.
A vendégek visszautaztak, de a
történet nem ért véget, minden
jel arra mutat, hogy több olyan
orosz katona is nyugszik az iskola elôtti emlékmû tövében, akik
nincsenek az oszlopon feltüntetve. Településünk polgármestere a
hazai hatóságok segítségét kérte
a helyzet rendezéséhez, s mint
megtudtuk, az illetékesek már
egyeztetnek az orosz hatóságokkal, hogy a Pázmándon hôsi halált
halt második világháborús áldozatok emlékmûvére minden itt elesett katona neve felkerülhessen,
hogy mindnyájukat méltón megôrizhesse az emlékezet.
e.várkonyi

Maltcev fényképe is felkerûlt
az emlékmûre
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Tél felé közeledve
Október elsô felében már ajánlatos befejezni a téli körte, illetve
alma szüretelését, mivel a túlérett gyümölcsök nem télállók.
Elkezdhetjük szedni a birset, a
naspolyát is. Fontos, hogy száraz, hûvös helyen tároljuk, de
fagy ne érje a gyümölcsöket. A
naspolyát szalmára helyezve egy
sorban, egymás mellett is szokták teleltetni, így hamar kiszedhetô az esetlegesen romlott darab. Aki fogott már birset a kezében az tudja, hogy jellegzetes,
erôs illata van, ami miatt nem célszerû együtt tárolni más gyümölcsökkel, mert átveszik az illatát,
s ez igaz a borra is. A leszüretelt
diót, mandulát és mogyorót tisztítva, szétterítve szárítsuk meg. A
gyorsabb száradás érdekében 23 naponta forgassuk át, majd kiszáradva szellôs zsákba, száraz
helyen tároljuk.
A gyümölcsfák lassan lehullatják
leveleiket. Az összegereblyézett
egészséges leveleket komposztáljuk, ez alól kivétel a dió és
gesztenye levele, ami nem jó a
komposztba. A beteg leveleket,
ágakat égessük el, erre szerdán
és szombaton van lehetôségünk
a helyi rendelet szerint. Amit sokan nem vesznek figyelembe,
hogy a délelôtti órákban érdemes
csak tüzelni, mivel ekkor még felfelé száll a füst, azonban délután
már lefelé és megül a házak között. Bizonyára a legtöbb helyen
már megvolt a szôlôszüret, így a
boroshordókban már erjedô must
van, ezért ügyeljünk a mustgázra
a pincékben! A szôlôben már készülhetünk elô az újabb telepítésre, az öreg, rosszul termô fajtákat
cseréljük le jó minôségûekre. Az
ôszi telepítést csak alaposan elôkészített, trágyázott területen végezzük el a legjobb eredmény elérése végett. A kiskertekben elkezdhetjük felszedni a sárgarépát, petrezselymet. A jobb tárolhatóság miatt célszerû ezt száraz, napos idôben elvégezni, mi-

vel a sáros növények hamarabb
rothadásnak indulnak. Az egészséges zöldségeket terítsük friss
homokra, így jobban elállnak
majd. Fontos, hogy a zöldségféléket ne tároljuk együtt a gyümölcsökkel, mert átveszik az erôs illatukat. Az optimális tárolás
hômérséklete maximum 10 Cº, a
páratartalom 80-85%.
Október közepén már elkezdôdik
az ásás, a szántás a kiskertekben, de ne felejtsük el, hogy a

illetve hogy hol teleltessük át
ôket. A nagymamám mindig figyeli az idôjárást, és a muskátlijai mindig túlélik a telet, és nyárra tele vannak virággal. ô a muskátlit egy hideg, kb. 5-10 Cº -os,
de napos helységben szokta teleltetni. Amikor beviszi a növényeket, levágja a virágukat, és leszedi az elszáradt leveleket, így a
minimális hômérsékleten nem
nyúlik fel neki a muskátli szára. A
leanderek, trombitavirágok és a

trágyázás, ami lehet komposzt,
vagy akár érett istállótrágya is,
nélkülözhetetlen a következô évi
bôséges terméshez. Ne feledkezzünk el a termôfáink tápanyag
utánpótlásáról sem! Ebben az
idôszakban fontos a kálium a növény számára, így ellenállóbbá
válik. A fák törzsén felmászó rovarok és fôleg a hernyók ellen
használjunk hernyóövet, amelyet
gazdaboltokban, bioboltokban
lehet vásárolni. A fa törzsét körbetekerjük a szalaggal, amibe beleragadnak a kártevôk, majd elpusztulnak, s így a tojásaikat
nem tudják lerakni, és nem fertôzik meg a fát. A fertôzések elkerülése végett egy termést se
hagyjunk a gyümölcsfáinkon.
Sokszor nehéz eldönteni, mikor
is vigyük be balkonnövényinket,

dézsás növények többségénél ne
várjuk meg a keményebb fagyokat. Ezen növények többsége
még kibírja a -1, - 2 fokot, de a
tartós fagyokat már nem. A teleltetés a fent említett módon a leghatásosabb. Helytakarékosság
szempontjából a nagyobb növényeket metsszük vissza, vagy ritkítsuk meg lombkoronájukat. Nagyon fontos, hogy ne felejtsük
meglocsolni a tövüket. A téli
idôszakban gyakran tapasztalhatjuk, hogy megtetvesednek,
vagy gombabetegség támadja
meg növényeinket, ezért mielôtt
betesszük a kiszemelt helyre,
nézzük jól meg a leveleit, sôt,
megelôzésképpen le is permetezhetjük ôket.
Gulyás Nikoletta
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Riasztó az idôseknek
Új akció indult falunkban. Az
idôseknek szól a segítség, riasztókat kapnak az egyedül
élôk, akik fokozott veszélynek vannak kitéve.
A „Csillagkapu” mozgalom lényege, hogy egy egyszerû készülékkel nagy segítséget kaphatnak
azok az idôsek, akik a kertben
vagy otthonukban megbotlanak,
elesnek és nem tudnak felkelni,
mozgásképtelenné válnak. Ekkor,
ha a zsebükben vagy elérhetô helyen van a most kiosztott 30 darab éles hangot adó készülék egy
példánya, azonnal segítséget hívhatnak a sivító hang megszólaltatásával.
A készülékeket a Fejér megyei
Rendôr-fôkapitányság osztotta.
Így került a falunkba is 30 darab
egy elôzetes felmérés alapján. A
szakember elmondta, hogy a
„Csillagkapu”, áldozatvédô program keretében ez a kis készülék
bûnmegelôzésre is taníthatja a
használóját. Segítséget kérhet vele akkor is, ha váratlan fizikai támadás éri.
A program tavaly indult a megyében, hat települést érint, így
Pázmándot is. A rendôrség vette
fel a kapcsolatot a polgármester-

Idôsek napja
„Önmagát becsüli meg minden
nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele
kezdôdött” – mondja Sütô András
egy írásában, s ezzel nem csak arra figyelmeztet, hogy tiszteljük és
becsüljük meg az idôsebbeket,
mindazt a sok értéket és tapasztalatot, amit tôlük kaphatunk, hanem arra is: Vigyázz! Ha szerencséd van, egyszer te is megöregszel, s ahogyan ma te viszonyulsz
szüleid, nagyszüleid nemzedékéhez, úgy fognak majd bánni veled
a gyerekeid, unokáid!

rel és a lakossággal. A feladatot a
körzeti megbízott kapta, aki
egyik hétvégén járta körbe kollégájával az érintetteket.

– A kis berendezések még újnak
számítanak, de remélhetôleg
visszatartó ereje lesz a rosszindulatú látogatókkal szemben is.
Zsebben hordható, kis helyen elfér
és egy gombnyomásra erôs sípoló
hangot ad. Ezt hallhatják meg a

– Nagy tapasztalatom még nincs
az ilyen készülékek használatában, pedig már láttam ilyet – tájékoztat Rozi néni a Zalka Máté utcából. Nagyon örülök, hogy kaptam egyet, így nagyobb biztonságban érezhetem magam. Nem
érhet baj, ha rosszul leszek vagy
elesek kinn a kertben. Remélhetôleg a szirénaszó segítséget hoz
majd nekem.

segítôkész szomszédok – tájékoztat a rendôrségi informátor.
A mozgalom jelképét, egy szemet
ábrázoló grafikát helyeznek ki
majd a község táblája alá, ezzel is
adva tudtára mindenkinek, hogy
ebben a faluban a szomszédok
egymásért is vannak, figyelnek
egymásra…

Október elsejét 1991-ben nyilvánította az idôsek világnapjává az
ENSZ közgyûlése. Ezen a napon
egy kicsit több figyelem jut azoknak, akik sokkal többet is megérdemelnének. Napjainkban 600
millió hatvan év feletti él a világon, s ez a szám 2025-re akár
meg is duplázódhat, nem mindegy tehát, hogy milyen válaszokat adunk azokra a kérdésekre,
amiket ez a tendencia állít elénk.
Az idôsebbeket Pázmándon is
rendre megünnepeljük, idén november elejére tervezi a falu fiatalabb része, hogy egy szép és tartalmas nappal köszönti a szépkorúakat. Megint lesz gazdag és vi-

dám program, sok igyekezettel
készített vendéglátás, amivel az
ifjúsági klub tagjai szeretnék kifejezni szeretetüket. A pontos
idôpontról és a részletes programról minden érintett idôsebb
korú pázmándi honfitársunk személyre szóló meghívót kap.

e.várkonyi péter tudósítása
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Kacsatömés – ahogyan nagyanyáinktól tanultuk
Hagyományos kézmûves mesterségeket bemutató sorozatunk következô írása kissé
rendhagyó. Nem egy foglalkozást mutatunk be, hanem egy olyan háztáji munkát, amelyet ma már igen kevesen végeznek.

Virágért tértem be Farsang Judit
üzletébe. A vásárlás megtörtént, kifelé tartottam, amikor
édesanyja, Kati néni invitált: jöjjön, Péter, ilyet nem nagyon látott még. Engedelmeskedtem a
hívó szónak, és pár perc múlva
a kacsatömés csaknem minden
fortélyát
megismerhettem.
Négy kacsát tömött meg Kati
néni. A szertartás nem tartott
tovább fél óránál és a négy szárnyas elégedetten, tele beggyel
mászkált tovább a baromfiudvaron. Így merült fel a kérdés, miért is kell és hogyan is lehet a
kacsákat tömni? Ezt osztjuk
meg most Önökkel.
Farsangné, Kati, az esküvôje
után azonnal, 17 évesen került
az anyósa házába. Nem kellett
messzire mennie, maga is
pázmándi születésû, itt találkozott késôbbi férjével, Lászlóval
is. Azóta lakik a temetô szomszédságában, s elmondható,
hogy 53 éve foglalkozik háztájival, így a szárnyasokkal is. A kacsatömés minden fortélyát anyósától Glóc Erzsébettôl tanulta.

– Anyósom mindig itthon volt, ô
foglalkozott az állatokkal, a kacsákkal is. Tôle tanultam meg
tömni – kezdi a mesét Kati néni.
– Nekünk több mint 10 éve vannak kacsáink. Tíz éve tömöm
ôket, hogy jó kövérek legyenek.
Hónapokig az udvaron totyognak, ott élik kacsaéletüket. Négy
hónap után érkezik el az idô a
tömésre. A tömési idôszak három hétig is eltart, ekkor minden

nap kétszer kapnak enni. Mire
letelik a tömés ideje, másfél kilóval nyomnak többet, ami nem
kevés.
A kukorica elôkészítésének is
külön fortélya van. A kacsák
nem a száraz szemeket kapják
táplálékul.
– A szemeket, amelyeket elôzôleg már lemorzsoltam, leforrázom, majd olajjal és sóval keverem össze – folytatja. Az olaj
vagy zsír azért kell, hogy könynyebben csússzon le a bögyéig a
táplálék. Finoman kell tömni,
nem szabad degeszre, a kukoricának játékának kell lennie,
amíg lecsúszik. Ha túltömjük az
állatot, akkor nem tud emészteni, nincs helye a takarmánynak.
A csôrét én tátom ki, és rakom
be a kukoricaszemeket. Nyakuk
egy pár nap után már kitágul,
alkalmazkodik a töméshez. Ezt
a munkát csak én tudom itthon
csinálni, nem is engedem másnak. Ehhez tapasztalat kell – fejezi be Kati néni a „tudományos”
értekezést.
Kép és szöveg:
E. Várkonyi Péter
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Zeneképzelet
Nem mindennapi énekórával
kezdtük nemrégiben a hétfô reggelt. Egy mûvész házaspár, Várnagy Andrea és Farkas Zsolt jött
el hozzánk, akik elôadást tartottak Zeneképzelet címmel. Az
elôadás arról szólt, hogy a komolyzene nem csak hangok kavalkádja, mögöttük imegbújhatnak gondolatok, érzések. Ketten
ültek a zongorához és négykezes
darabokat játszottak. Verseket is
szavaltak, amikkel nyilvánvalóbbá vált, hogy mit kell keresni a
dalban.
Különbözô nemzetiségû zeneszerzôktôl elevenítettek meg mûveket, majd feltérképezték tájékozottságunkat, mennyire ismerjük
a komponistákat. Igazán jól szerepeltünk, jó néhány nevet soroltunk fel. Kifejezetten felkeltette a
felsôsök érdeklôdését Lackfi János Lányok címû dala, illetve Fiúk
dala címû verse, amelyhez egy
kacérkodós hangulatú zenedarabot mutattak be. Minket, iskolásokat is bevontak az elôadásba,
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elôször a lányokat kérdezték meg
arról, hogy mit nem szeretnek a
fiúkban. A lányok szerint a fiúk
csúfolódnak, verekednek, és soha
nem hagyják békén ôket. Ezután
a fiúk következtek. Szerintük a lányok kényesek, mindig sírnak és
árulkodnak.
Nekem személy szerint legjobban
Weiner Leó Rókatánc címû darabja
tetszett, amellyel zongoratanul-

mányaim során már találkoztam.
Ez a kora októberi iskolai elôadás
arra tanított minket, hogy ne üljünk le rögtön a TV vagy a számítógép elé, hanem hallgassunk zenét, vagy olvassunk egy könyvet,
mert az jobban megmozgatja fantáziánkat és százszor több élményt nyújthat.
Stein Andor
8. osztályos tanuló

Falugyûlés!
Október 25-én délután 5 órakor falugyûlés lesz a Hét Forrás Mûvelôdési Ház nagytermében, amelyre minden érdeklôdôt szeretettel várnak a község vezetôi. A kötetlen beszélgetésen, amelyet a Pázmánd TV rögzít, és az interneten élôben is figyelemmel kísérhetünk, többek között a buszforduló terveit szeretné
megbeszélni a lakosokkal az önkormányzati képviselô testület.

Anyakönyvi hírek
Három újabb kisbabának örülhetünk Pázmándon! Domak
Dominik 2013. szeptember 10-én született, édesanyja
Csurgó Krisztina; Noske Anna 2013. szeptember 27-én
érkezett, édesanyja Géjó Krisztina; Lábodi Léna pedig
2013. szeptember 29-én látta meg a napvilágot, az ô édesanyja Hajas Anikó. Mindnyájuknak és a családok minden
boldog tagjának sok örömet, jó egészséget kívánunk!

Szeretettel gratulálunk Sárvári Zsoltnak és Sárváriné
Hargitay Annának, akik szeptember 21-én esküdtek egymásnak örök hûséget Pázmándon.

