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„Nálunk Pázmándon sok becsüle-
tes, segítôszándékú, jó ember van,
azokat kell követni. Legyünk és
maradjunk közösségteremtôk, se-
gítsük egymás jó gondolatait és
munkáját megvalósítani! Ha talál-
kozunk, mosolyogva köszöntsük
egymást, ezzel is fejezzük ki jó
szándékunkat…”
Többek között ezeket a szavakat
hallhattuk Advent 4. vasárnapján,
a gyertyagyújtáskor Majdán Kar-
csi bácsitól. Azóta sajnos tudjuk
már, hogy ezek búcsúszavak, út-
ravalóul szánt, szeretetteljes in-
telmek voltak. Fogadjuk hát meg
ôket. Lássuk be, szükségünk van,
s még sokszor szükségünk lehet
rájuk az elôttünk álló hosszú év-
ben, amirôl annyit biztosan tud-
hatunk, nem lesz sokkal köny-
nyebb, mint az elôzô volt. De raj-
tunk is múlik, hogy miként birkó-
zunk meg a nehézségekkel, prob-
lémákkal. Mindenben a jót is ke-
resve, egymást segítve, vagy tü-
relmetlenül, bezárkózva és meg-
keseredve. Bízva abban, hogy az
elôbbi megoldást választjuk, kívá-
nunk boldog új évet, sok erôt és
jó egészséget minden kedves
Pázmándi hírvivô olvasónak!
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A tél, a hideg a disznóvágások ideje. Ilyenkor gyakran sikít fel egy-egy
több mázsás állat, hogy pár perccel késôbb már mozdulatlanul fekve
adja meg magát a böllér és segítôi hozzáértô kezeinek.
A 86 éves Farsang András bácsi a régi vágásokat idézi, amikor el-
mondja, hogy az asszonyok már elôzô nap vágták a hagymát, készí-
tették elô a kellékeket. Hajnali négykor már minden készen állt, ami-
kor a böllér egyet szúrt. Elôkerült a hastok, és a rozs-szalmával meg-
töltött pörzsölôvel megkezdték a disznó tisztítását. Csánkjára – lábá-
ra – tekerték a szalmát, majd ezt is meggyújtották. Volt, amikor
teknôbe tették, ahol a forró vízben forgatták meg a disznót. Így lett
tiszta. Az emlékezés, a korabeli vágás felidézése után olvassák el Lur-
kó történetét a 7. oldalon, „aki” 150 kilót nyomott…

Disznóvágás a pázmándi határban
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Tisztelettel köszöntöm
Önöket !

Mielôtt belekezdenék a mögöt-
tünk hagyott esztendô áttekinté-
sébe, kérem, engedjék meg, hogy
egészségben, közös eredmé-
nyekben, egyetértésben és szere-
tetben gazdag boldog új évet kí-
vánjak minden kedves pázmándi
lakosunknak! 
Örömmel jelenthetem Önöknek,
hogy 2013-ban településünknek
több tízmilliós fejlesztéseket si-
került megvalósítania, s büszkén
állhattam Tessely Zoltán ország-
gyûlési képviselônk elé, mert
Pázmánd nem csak jó gazda
módjára megôrizte javait, hanem
gyarapította is azokat, s Páz-
mándot nem kellett adósság-
konszolidálni! Csak azok az ön-

kormányzatok tudtak így helyt
állni, amelyeknek a lakossága
összefogott, és a közösség erejé-
vel maradt talpon. Pázmánd új
eszközökkel, egy megújult, dina-
mikus csapattal, széles összefo-
gással, és mindenekelôtt az ön-
kéntes feladatvállalások energiái-
ból táplálkozva küzd együtt
mindezért. Önökért, a falunkért.
Nem lehetünk ezért elég hálásak
Önöknek. Utcabizalmi hálózatunk
önkéntes munkája, képviselô-
testületünk külsô tagjainak szak-
mai támogatása, és a legkülön-
bözôbb civil szervezôdések tevé-
kenysége szükséges mindehhez.
Csak néhány az önkéntes kezde-
ményezésre, vagy civil összefo-
gással elért tavalyi eredmények
közül: 2013-ban sikerült helyi vé-
delem alá helyeznünk – egy helyi
lakosunk több éves munkájának
köszönhetôen – kiemelten érté-
kes természeti területeinket, és
végre sikeresen lezárnunk a ren-
dezetlen kálvária pályázatunkat
is. 2014-ben minden esélyünk
megvan rá, hogy önerôbôl be is
fejezzük, és a Richter Ferenc
kôfaragó mester által, önkor-
mányzatunk anyagi támogatásá-
val felújított, Böjte Csaba testvér
áldó kezeivel megszentelt Három
Kôkereszt mellett Kálváriánk is je-
zsuita szellemiségével védje, óv-

ja településünket. Ferenc pápánk
jezsuita magyarországi tarto-
mányfônökének, Forrai Tamás-
nak az áldása Pázmándra 2013-
ban történelmi pillanat volt szá-
munkra. Tanúsága végre eloszlat-
ta azt a több száz éves hiedel-
met, hogy az utolsó távozó jezsu-
ita szerzetes a Zsidókô hegyrôl
visszatekintve megátkozta volna
a falunkat. Nem így volt, áldásra
emelte kezeit, vallotta a rend
fônöke, és ezt egyházközössé-
günk Historia Domus-ába be is je-
gyezte. Nagy jelentôségû ez szel-
lemi, kulturális örökségünk
szempontjából, folytatása egy
megszakadt szálnak, jezsuita ér-
tékeink gondozásának. Mindezt
meg is örökítette a 2013-ban újjá-
született, minôségi tartalommal
Önöket szolgáló Falutévénk. 
A Mezô utcai vízátfolyás rendezé-
se mellett nem csak a csatorná-
zás miatti tarthatatlan állapotokat
kellett normalizálnunk 2013-ban,
de végre útjaink egy része is
megújulhatott. 2014-ben, ahogy
ígértük, ezt a munkát kiegészít-
jük a járdák rendbetételével,
amelyhez elôzetesen is várjuk
összefogásukat, és a közös mun-
kában a segítségüket. Települé-
sünk rendezési tervének felül-
vizsgálata elindult, hogy a terve-
zett közmûvesítés érdekében
megtörténhessenek a szükséges
módosítások, és az eddig rende-
zetlen állapotokat a lakosság igé-
nyeihez, kéréseihez, illetve
jövôbeni fejlesztéseinkhez igazít-
hassuk. A Hét Forrás Mûvelôdési
Ház nagy volumenû beruházása,
amelynek megvalósítása az
idôközi választásokra esett, nem
volt kis feladat, de Tóth László
képviselô úr kitartó munkája, és a
kivitelezô szakértelme révén si-
került stabilan helyt állnunk. 
„Itthon otthon vagy, szeretlek Ma-
gyarország” nyertes pályázatunk
mellett az év vége meghozta
„Táncház” pályázatunk eredmé-
nyét is. A Nemzeti Kulturális Alap

Polgármesteri beszámoló

Elsô lakáshoz jutó fiatal házasok 
támogatása

A támogatásra azon fiatal házasok és élettársi kapcsolatban élô jogo-
sultak, akik még nem töltötték be a 40. életévüket és a házaspár, illet-
ve a házastársak/élettársak egyik tagja legalább öt éve Pázmánd köz-
ség területén állandó lakcímmel rendelkezik. A képviselôtestület fel-
hívja az elsô lakáshoz jutó fiatal házasok/élettársak figyelmét arra,
hogy az önkormányzati támogatás iránti kérelmet 2014. január 31-éig
nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalban. A kérelemhez feltétlenül
csatolják a személyi igazolvány- és lakcímkártya másolatokat, lakóház
építése esetén az építési engedélyt, lakásvásárlás esetén pedig az
adásvételi szerzôdést.
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támogatásával, Príma Primissima
díjas új lakosaink munkájának
eredményeként, színvonalas
táncházakat rendezhetünk egész
évben, minden korosztálynak. Pá-
lyázataink a Belügyminisztérium-
ban is sikeresek voltak. 2013-ban
másodszor nyertünk támogatást
tûzifa beszerzésre, amelynek ki-
osztása január hónapokban fog
megvalósulni. Új konyhai gépe-
inkkel, és Buday Péter neves sza-
kács segítségével szeretnénk
megreformálni gyermekeink étke-
zését, hogy egészségesebb és íz-
letesebb ételeket kaphassanak
képzett konyhásaink keze mun-
kájának köszönhetôen. Köszönet
a Hoge Kft. több százezres támo-
gatásáért, hogy egy új ipari tûz-
hellyel hozzájárultak mindehhez. 
Jótékonysági estünkre 2014-ben
is szeretettel várunk mindenkit,
aki egy jó hangulatú bál kereté-

ben szívesen támogatná gyerme-
keinket, iskolánk, óvodánk fej-
lesztési céljait.
2012-ben Pázmánd „Az év család-
barát önkormányzata” kitüntetô
címet nyerte el, 2013 pedig az
önkéntesség éve volt a Pro
Voluntarius Díj elnyerésével. Kö-

szönöm a közös munkát, köszö-
nöm, hogy 2013-ban nem csak
eredményeinkért küzdöttünk
együtt, hanem várakozásainkon
felüli gazdasági növekedésünkért
is. Ez adja biztos hátterünket, az
összefogásunk pedig az erôt ter-
veink, fejlesztéseink megvalósítá-
sához. Önökkel, Önökért, együtt
2014-ben is! 

dr. Virányiné dr. Reichenbach
Mónika polgármester

Megalakult az 
agrárgazdasági 
bizottság

2013. december 3-án meg-
alakult Pázmánd települési
agrárgazdasági bizottsága.
A 39 alapító hat fôs vezetô-
séget választott, amelynek
elnöke Zámbóné Vajda Ad-
rienn, tagjai pedig Kutasiné
Sárvári Erika, Kiss Tibor,
Czakó Balázs, Nagy Norbert
és Domak Tamás.
A települési agrárgazdasági
bizottságok megalakításá-
ról a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara Alapszabálya
rendelkezik, a cél az, hogy
a települési agrárgazdasági
bizottság a kamara tagjai-
nak közvetlen érdekegyez-
tetési és képviseleti fóruma
legyen.

Új mûsorstruktúra a Pázmánd Tv-n

A nézôi igényeket, visszajelzéseket is szem elôtt tartva, ja-
nuár harmadikától új mûsorszerkezettel jelentkezett a
Pázmánd TV. 

Az elsô néhány adásból már kiderülhettek a változások a nézôk szá-
mára. Az új esztendô elsô krónikájában Simon János fôszerkesztô
elmondta, hogy a Pázmándi Krónika rövid, híradó jellegû mûsorrá
alakult át, amelyet a Beszélgessünk címû mûsor követ. Ebben érde-
kes témákról, érdekes emberekkel beszélget Éger László
mûsorvezetô egy érdekes helyszínen, a Bálint Borárimban. A mûsor
témái aktualitások is lehetnek, de olykor beszélgetôs portrék ké-
szülnek majd. A lényeg a kötetlen társalgás. A Beszélgessünk után
következik a Heti Plusz, amelyben a nézôk által jól megszokott
anyagok, a településen történt események kerülnek terítékre hosz-
szabb, a legtöbb esetben teljes terjedelemben. Így minden nézôi
igényt kielégítô programot kínál a Pázmánd TV, amelynek mûsor-
elemei nem csak a kábeltévén, hanem a nap 24 órájában a
www.pazmandtv.hu internetes oldalon is megtekinthetôk. Az
online felületre látogatók a teljes adás mellett a fent említett mûso-
rokat különálló anyagként, egyenként is élvezhetik, az összes 
archív felvétellel együtt. 

Szociális tûzifa támogatás

Tûzifa támogatáshoz juthatnak a szociálisan rászoruló honfitársaink.
Kérelmet nyújthatnak be azok, akik vagy akiknek a háztartásában
olyan személy él, aki a kérelem beadásának napján idôskorúak járadé-
kában vagy foglalkoztatást helyettesítô támogatásban, vagy aktív ko-
rúak rendszeres szociális segélyében, vagy normatív lakásfenntartási
támogatásban részesül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult, netán létfenntartási krízishelyzetben van. Az önkor-
mányzati segély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet bead-
ni. A kérelemhez csatolni kell a kérelmezô személyi igazolványának és
lakcímkártyájának másolatát és a jövedelemigazolásokat.
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Délelôtt 11 óra elôtt már a pázmándi
Polgármesteri Hivatalban volt a fiatal
török csapat, amely a bemutatkozást
követôen dr. Reichenbach Mónika, a
település polgármesterének üdvözlô
szavait és tájékoztatását hallgathatta
egy magyar-török tolmács segítségé-
vel. A látogatás valamennyi helyszí-
nén az intézmények vezetôi fogadták
a török delegáltakat, akiknek bemu-
tatták mûködésüket, struktúrájukat,
országosan elismert újításaikat, egye-
di kezdeményezéseiket. A Hét Forrás
Mûvelôdési Ház festmény- és szobor-
kiállításának megtekintését követôen
az óvodánkban a gyorsan barátkozó
gyerkôcök ünnepi énekekkel, versek-
kel és ajándékokkal örvendeztették

meg alkalmi látogatóikat, akik közül a
bátrabbak az intézmény több milliós
gépekkel felszerelt konyhájában meg-
ismerkedhettek a frissen sült diós ka-
lács elkészítésének rejtelmeivel is. Ál-
talános iskolánk igazgatója, Perjés
András a magyar oktatási rendszer
jellemzôi mellett a pázmándi önkor-
mányzat által nyújtott színes sport-,
kulturális- és mûvészeti lehetôségeket
is bemutatta. Utolsó állomásként a Bá-
lint Borárium adott helyet az eszme-

cserének, ahol a vendégek a polgár-
mester asszony elôadásából ismer-
hették meg településünk különleges-
ségeit. A folyamatos érdeklôdés szak-
mai kérdésekkel is párosult, s végül 
a török szakemberek egyöntetûen azt
a véleményt fogalmazták meg, hogy 
a külsô- és belsô információáramlás-
hoz, tájékoztatáshoz szükséges kom-
munikációs eszközök aktív használa-
tával, az önkéntesség területén felmu-
tatott eredményekkel „Pázmánd 
a maga dinamizmusa mellett egyben
a Velencei-tó melletti nyugalom” is. De
valamit ôk is hagytak számunkra
megszívlelendô példaként. Ma Török-
ország lakosságának egyharmada 18
év alatti. A 20-25 éves generáció dol-
gozik, gyermeket nevel, és általános a
3-4-5 gyermekes családmodell… 

Éger László

„Pázmánd, a Velencei-tó melletti nyugalom”

Török delegáció járt Pázmándon
December 19-én tízfôs, köztisztviselôkbôl, kormányzati- és ön-
kormányzati vezetôkbôl, szakemberekbôl álló delegáció érkezett
Törökországból, az Európai Unió „Életen át tartó tanulás” prog-
ramsorozatának keretében. Az ideutazás célja a közigazgatási
intézmények, elsôsorban önkormányzatok PR, vagyis közönség-
kapcsolati feladatainak, tevékenységeinek megismerése volt.
Tanulmányozták, hogy a magyarországi önkormányzatok milyen
kommunikációs eszközöket használnak a belsô és külsô infor-
mációáramláshoz, hogyan történik a média, a helyi lakosság 
tájékoztatása többek között Pázmándon, amelyet, mint vidéki
mintafalut ajánlottak a figyelmükbe. 

Kedves Polgármester Asszony!
Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy fogadták török delegációnkat
Pázmánd Polgármesteri Hivatalában. Köszönjük Önnek, kedves kollégái-
nak, Pázmánd polgárainak a szívélyes vendéglátást, a finom friss kalácsot,
a vendégszeretetet. Köszönjük Önnek a színvonalas bemutatót, csoportunk
érdekes és hasznos információkkal gazdagodott.
A török delegáció tagjai elismeréssel nyilatkoztak a látottakról és egy na-
gyon értékes programról, barátságos, jó hangulatban folytatott látogatás-
ról számoltak be. Csoportunk nagyon jól érezte magát, mindenki emlékeze-
tes látogatással gazdagodott.
Egy hónappal ezelôtt, mint a Magyar Public Relations Szövetség elnökségi
tagja kerültem kapcsolatba Önnel, de azóta meglepetések sorozata ért, ki-
derült, hogy Mónika Pázmánd polgármester asszonya, és nagyon sokolda-
lú, figyelemre méltó a munkája. Gratulálok eddigi eredményeikhez, és még
nagyon sok sikert kívánok!
Kérem, engedje meg, hogy ezúton kívánjunk Önnek és kedves Munkatársa-
inak kellemes karácsonyi ünnepeket, valamint egészségben, boldogságban
és munkasikerekben gazdag új esztendôt!

Üdvözlettel: Schrádi Enikô, Dialógus Platform Egyesület
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Február 15-én lesz a Hét Forrás
Mûvelôdési Házban az a már hagyo-
mányosnak mondható jótékonysági
est, amelyet a pázmándi gyerekek
javára rendez évrôl évre az önkor-
mányzat. Tánc, humor, sztárvendé-

gek és egyéb meglepetések garan-
tálják a vidám szórakozást.
Ízelítôül néhány név: Maksa Zoltán
félórás mûsorával szórakoztatja
majd a nagyérdemût, és Szente-
Veres Adrienn is újra elvállalta a

rendezvény színvonalas mûsorve-
zetését Lesz tombola és köszöne-
tet érdemlô önkéntes munkaerô,
számos önzetlen támogató. De a
lényeg ezúttal is a nemes cél, ami-
ért az egész rendezvény megren-
dezésre kerül, vagyis a gyerekek.
Az est teljes bevétele az óvodát és
az iskolát illeti. Az intézmény-
vezetôk elmondása szerint elôbbi
egy fedett kerékpártárolót szeret-
ne építtetni, utóbbi pedig többek
között sakk rendszerû oktatásra, a
Kempelen napok gyôzteseinek dí-
jaztatására szeretné fordítani az
összegyûlt adományok ráesô ré-
szét. További információk, végle-
ges programelemek a plakátokon,
szórólapokon, a település honlap-
ján és a Pázmánd TV képújságján.
Legyünk minél többen, hogy okta-
tási intézményeinket és gyerme-
keink környezetét folyamatosan
fejleszthessük!

Jótékonysági bál a pázmándi gyerekekért

A Hét Forrás Mûvelôdési Ház és az iskola közös
rendezésében ünnepli Pázmánd a Magyar Kultúra
Napját január 22-én. Délelôtt 10 órakor kezdôdik
a nagy szabású népzenei program a Mûvelôdési
Házban, ahol a Junior Príma Primissima díjas tago-
kat is felvonultató Téka együttes biztosítja a szín-
vonalas szórakozást. Az együttes hat tagból áll,
két hegedû, kontra, cimbalom, nagybôgô és ének,
de ezeken a hangszereken kívül megismertetik
majd a hallgatósággal a tekerôt, a dudát és a kob-
zát is. A koncerten a Kárpát-medence magyar lak-
ta területeinek zenéjét játsszák, de nem csak ze-
nélnek, hanem részletes, ám mégis szórakoztató
zenei ismereteket is nyújtanak a gyerekeknek. A
hangszereket elsôsorban Lányi György mutatja
be, aki az óbudai Waldorf iskola egyik tanára, és
több mint 170 gyereket oktat népzenére. A Téka
együttes fennállásának 38 éve alatt elnyerte a
Népmûvészet Ifjú Mestere címet, ezenkívül a világ
számos országában koncertezett már, Európa leg-
több országán kívül turnézott Amerikában, Japán-
ban, Ausztráliában és a Közel-Keleten is. Tagjai
között a két prímás, Soós András és Kalász Máté
Junior Príma Primissima díjas.

Magyar Kultúra Napja a Téka együttessel
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„Kultúrát nem lehet örökölni. Az
elôdök kultúrája egykettôre elpá-
rolog, ha minden nemzedék újra
meg újra meg nem szerzi magá-
nak.” Kodály Zoltán ezen szavaival
szeretnék köszönteni mindenkit a
2014-es évben. A Pázmándi Nép-
dalkör és Citerazenekar lassan 35
éve dolgozik e nemes célért, nép-
zenei kincsünk meg- és fenntartá-
sáért. De az idô múlik, vannak,
akik már csak az égiek közül (mint
Eszti néni), vannak, akik még sze-
mélyes jelenlétükkel tudnak ben-
nünket bátorítani (mint Éva néni,

Ágnes néni, Godó Katica néni,
vagy Pálinkás Imre bácsi), de élet-
koruk elôrehaladtával, bármennyi-
re is szeretnének, már nem tudnak
a próbáinkon részt venni, csak
egy-egy fellépésen drukkolni.
2013 decemberével két olyan
személytôl búcsúztunk, akik
1985. február 1-je óta voltak tag-
jai az együttesnek. A majd 30 év
alatt rengeteg népdalt vettek bir-
tokukba, nagyon sok szép helyre
eljutottak a csoporttal, és persze,
igen sok tag megfordult mellettük
e „rövidke” idô alatt a próbate-
remben. Bátran mondhatom,
hogy meghatározó tagjai voltak
népdalkörünknek. Én kisgyer-
mekként, majd már felnôtt fejjel
is tanúja lehettem ennek, éppen

ezért érzem tisztemnek, hogy itt
is nagyon sok erôt, egészséget,
és még sok szép évet kívánjak

családjaik, unokáik körében Tóth
Gáborné, MÁRI néninek és Tóth
Istvánné, VERA néninek! 
Az élet és a dalolás megy tovább,
ahogy Kodály mondja: „Lehet élni
zene nélkül is. A sivatagon át is
vezet út. De mi (...) azt akarjuk,
hogy az ember ne úgy járja végig
élete útját, mintha sivatagon men-
ne át, hanem virágos réteken.” Ép-
pen ezért hívunk és várunk min-
den virágos rétet szeretô, dalolni
vágyó pázmándit szerdánként 16-
18 óra között a próbáinkra, akik
szívesen erôsítenék tovább a
most januárban érkezett három új
taggal bôvült együttesünket!

Fazekasné Domak Anikó
Népdalkör vezetô, népzene 

tanár, etnográfus

„Kultúrát nem lehet örökölni…”



Környezetünk 7

Reggel öt órát üti a nagyharang. Öt
férfi és egy asszony pálinkával koc-
cint. Egyszerre emelik a gyomor-
melegítôt, majd egy beszédes pil-
lantás után mindenki tudja mi a dol-
ga. Ketten mennek be Lurkóhoz,

hogy egy kis kötéllel megfogják, a
150 kilós disznót. Nehezen enged,
visszakozik, hátrál. Kihúzzák az ud-
varra, és a hajnalt jelzô kukorékoló
kakas hangjára Misi, a böllér már bök
is egyet. Lurkó küzdene, de a szúrás
pontos. Négyen fogják, erôsen, ma-
rokra a lapos talicskát, és a súlyos ál-
latot a fedett fészerbe viszik. Elôkerül
a perzselô, immáron már a gázos,
sercen a gyufa, meleg lángcsóva terí-
ti be az udvart. Egyikük a disznó lá-
bát fogja, a másik égeti a szôrt, a har-
madik elôkészíti a tölgyfából készült
vastag asztalt, a hastokot, amelyen
feldolgozzák majd a jószágot. Mí-
nusz 8 fok van. Elôkerül a súrolókefe,
a forró víz, és a perzselés után ke-
mény, erôs mozdulatokkal sikálják
Lurkó bôrét. A férfiak hordják a vizet,

Karcsi gazda kemény mozdulatokkal
tisztogatja a bôrt. 
– Lóduljunk neki! – rikkant Mihály. Né-
gyen emelik fel az asztalra a 150 ki-
lót. Feje alá egy fatuskót tesznek. Hat
órát üt a falu nagy harangja. Minden-

ki számára ébresztôt jelez a temp-
lom. Lassan elérkezik a reggeli ideje
is. Kati, hóna alatt friss ropogós ke-
nyérrel érkezik, finom falatok is ke-
rülnek. Forralt bor párolog a bögrék-
bôl. Fogy a frissen sült fasírt, a ropo-
gósra sült hús és lehet tunkolni a
szaftban is. 
Szép sorjában gyülekeznek egymás
mellett a lenyesett húsok. Karcsi na-
gyokat kanyarít, levágja a disznó
négy hatalmas sonkáját. A több kilós
darabokat a sóval teli fadézsába te-
szik. Ide kerülnek még a szalonnák is.
S amíg a húsokkal foglalkoznak a fér-
fiak, Kati asszony a hatalmas üst körül
szorgoskodik. „Tartja” a tüzet, ki ne
aludjon. Kavarja a nagy fakanállal a
zsírszalonnát, nehogy lesüljön. „Érik”
a töpörtyû. Azután elôkerül a húsda-
ráló és a hurkatöltô is. Apróra nyesik
a kolbásznak valót, indul a töltés.
Telik a vájdling a megtöltött kolbá-
szokkal, hurkákkal. Lassan a kamra is
megtelik. Kati jön, tiszta abroszt terít,
és tányérokat, evôeszközöket, poha-
rakat rendez. Mindenkinek egy terí-
ték. Megfôtt a húsleves, elkészült a
rántott hús és a sült is. A tepsiben for-
ró a frissen sült hurka, kolbász. 
Bôséges, megérdemelt ebéd veszi
kezdetét.

e.várkonyi helyszíni riportja

Disznóvágás a pázmándi határban
Sivít a szél és visít a disznó a pázmándi hajnalon. Nehezen viselhetô
a kemény hideg. Disznóvágáshoz készülôdik a tanyán az össze-
szokott csapat, a csaknem egész napos elfoglaltsághoz. Elôkerülnek
a nagy kések, az edények, begyújtják az óriási üst alatt a tüzet. Min-
den egyben van, indul a hajnal, kezdôdik a vágás. 
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Évek óta foglalkoztatja Pázmánd köz-
véleményét a kérdés, szükséges-e, le-
gyen-e a községünkben helyi ter-
melôi piac, ha igen, hol és hogyan jöj-
jön létre. Számos elôzménye van már
a témának. 
Élénk helyi kereskedelem mindig is
mûködött a régi idôkben. Sôt, a velen-
cei halárus, a cecei paprikaárus, a
kápolnásnyéki ruhaárus alkalom-, illet-
ve szezonszerûen Pázmándra is elhoz-
ta portékáit. Az ôstermelôk régen is el-
vitték eladni terményeiket, ahogyan
most is feljárnak a városi piacokra, ki-
települnek a kapuk elé, folyik a „szom-

szédkereskedelem”, van tehát áru
bôven. Két újabb keletû kereskedelmi
kezdeményezés is indult és mûködik
jelenleg is. Elôször a Natúrkosár bevá-
sárló közösség gyûjtött be terménye-
ket Pázmándról is, és vitte a városba,
majd hozta be azt, amire itt volt szük-
ség, késôbb ezt a Pázmándi Spájz kö-
vette. Internetes piaci és más helyi ér-
tékesítési próbálkozások is indultak.
Egy helyieket megszólító – szintén
internetes – véleménykutatás is arra
utal, hogy szükség van, szükség lenne
a helyi gazdapiacra.
Míg Pázmándon a dolgot kerülgetjük,

mint macska a forró kását, az ország-
ban sorra alakultak, s mára elmondha-
tó, hogy tömegével mûködnek is a he-
lyi ôstermelôi piacok. Nemzeti vidék-
fejlesztési programok részévé vált a
helyi termelés és piaci értékesítés
erôsítése, terjesztése. Ennek kereté-
ben egyszerûsödtek a helyi piac létre-
hozásának feltételei: a települési
jegyzô engedélyezi, a követelmények
pedig reálisak, teljesíthetôk. Továbbra
is fontos feltétel, hogy az árusok ôster-
melôk vagy kistermelôk legyenek. Az
ôstermelôi igazolvány kiváltása na-
gyon egyszerû, a nyugtaadás sem bo-
nyolult, a mezôgazdasági ôstermelô
évi 6 millió forint forgalom alatt alanyi
adómentességet élvezhet. A kister-
melôi kereskedelmi jogosultság (élel-
miszer készítmények forgalmazása)
megszerzésének követelményei már
szigorúbbak, de összefogva azok is
biztosíthatók.
Mindezekrôl a kérdésekrôl, a helyi ter-
melôi piac létrehozásáról lesz szó
azon a nyílt piacfórumon, amely 2014.
január 21.-én 18 órakor lesz a Hét 
Forrás Mûvelôdési Házban szakembe-
rek és a helyi érdeklôdôk részvételé-
vel. Most a korábbi kezdeményezések
összekapcsolódva, új ötletekkel kiegé-
szülve találkozhatnak egy olyan meg-
oldásban, amit egyre többen szeretné-
nek. Legyen Pázmándon egy – az
igényektôl függô – heti, kétheti, havi
rendszerességgel megrendezett helyi
kereskedelmi program, ami sokkal
több mint egy egyszerû piac. Minden-
féle lehetséges helyi termék, amire
igény van a helyiek és az idelátogatók
részérôl, legyen megtalálható itt, vi-
dám kulturális és vendéglátási szolgál-
tatások, programok kíséretében. Le-
gyen ez a piac egy közösségi találko-
zás egymással, vendégeinkkel, helyi
termelôkkel, kézmûvesekkel, keres-
kedôkkel, bolhapiaci árusokkal, mûvé-
szekkel, vendéglátókkal. Külföldön ezt
már kitalálták (Farmer’s Market, egy
helyi közösségi népünnepély) és ra-
gyogóan bevált. Beszéljük meg, csinál-
juk meg, jöjjenek el minél többen!

Gáspár Mátyás

Alakítsunk együtt helyi termelôi piacot!
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December 31-én immár ötödik alka-
lommal került sor a Természet- és
Vadvédelmi Központ által szervezett,
egyre nagyobb népszerûségnek
örvendô óévbúcsúztató vadetetô tú-
rára. A szervezôk várakozását is felül-
múlva úgy 60 érdeklôdô gyülekezett
izgatottan a tóparton, pázmándiak és
távolabbról is érkezôk. A kétévestôl a
hetvenesekig minden korosztály kép-
viseltette magát. Rövid köszöntô után
hosszú sorba rendezôdve elindultunk
Szarka Piroska után a Téglaházi-dûlôn
található védett erdôterületen, hogy
az éjszakai erdô életét megtapasztal-
juk. Ilyen sok emberrel ez szinte lehe-
tetlen, de mégis sikerült egy kis
ízelítôt kapnunk a sötétséggel együtt
lassan ránk ereszkedô ködben a titok-
zatos hangok, néha érezhetô szagok

és illatok tulajdonosairól. Vastag gyö-
kerek, tüskés ágak, hatalmasra nôtt
fák között botladoztunk a szürkület-
ben, majd lámpások fényénél a sötét
erdô ezen csodás, sokat megélt te-
remtményei között. Bár sokat nem lát-
hattunk belôlük, nagyságukat érzé-
kelhettük. A vénséges akác közelében
kikerültük a terület legöregebb 
bodzafáját, felfedeztük a hatalmas
gyökerek oltalmában megbúvó borz-
várat. A nehéz terep leküzdésében
viccelôdve segítettük egymást. A túra
a Vadvédelmi Központ épületénél ért
véget, ahol finom forralt borral és
gyerekpezsgôvel koccintottunk az új
évre. Megtudtuk, hogy az ökotu-
risztikai programokat nyújtó központ-
hoz máskor is eljöhetünk: hóesésben
lesz vadnyomolvasó túra, márciusban

ökotúra, májusban péntekenként füle-
mülék éjszakája. A gyerekeket pedig
az erdei oviba és a természetbúvár
klub foglalkozásaira várják. Aktualitá-
sok a http//www.zoldkozpont.hu
weboldalon.

Természetközeli szilveszter

Manapság az emberek már karácsony
után gondolnak a böjtre, bár hagyo-
mányosan még nem tartunk a böjti
idôszakban.
Böjt alatt sokan testsúlycsökkentô fo-
gyókúrát értenek, pedig szerintem ez
csak az egyik, bár nem elhanyagolha-
tó mellékhatása. A lényeg az anyag-
cserénk egyensúlyba hozása, és a té-
len felhalmozódott nyálkák és zsírszö-
vet lebontása. A böjt nem jelent szél-
sôséges éhezést, iktassunk be inkább
néhány tisztulást segítô gyümölcsöt! 
Az alma a böjtök nagyágyúja, és min-
dig kéznél van! Hagyományos magyar
böjti étel az almás bab. A hüvelyesek
segítik a nyálkák kitisztulását a szer-

vezetbôl. A „napi három alma” diétá-
ban a fôétkezések elôtt 15-30 perccel
egy-egy almát kell nyersen megenni. A
hagyományos almadiéta hatásosságát
Tammi Flynn amerikai dietetikus mér-
te is: az alma 12 hét alatt személyen-
ként 8 kg eltûnését segítette. A fogyás
a természetes anyagcsere-egyensúly
helyreállításával történt. A körte jó ha-
tásában hasonló az almához, bár nem
mindenki tudja fogyasztani, ebben az
esetben érdemes meghámozni.
Az 1930-as években jött divatba az a
diéta, amely a grapefruit zsírégetô ha-
tásán alapul. A napi három fôétkezés
elôtt 15-30 perccel kell fogyasztanunk
fél grapefruitot, vagy friss grape-

fruitlét, csökkentett szénhidráttartal-
mú étrend mellett. A nyelvújításkor
kesernye névre keresztelt gyümölcs
nagyszerû C-vitamin forrás is.
Böjtben jó szolgálatot tesz az aszalt
gyümölcs. 1-3 szem aszalt szilva vagy
4-10 szem mazsola segíti az emész-
tést. Fontos az idôzítés: ebéd közepén
fogyasszuk el az aszalványokat!
Természetesen a fenti böjtös módsze-
reket is személyre kell szabni, nincs
olyan diéta, amely mindenkinek egy-
formán jó. Ha tartós vagy szigorú böjt-
re készülünk, ajánlatos kikérni orvo-
sunk tanácsát. Érdemes átgondolni,
hátha hosszú távú életmód változta-
tásra is szükségünk van!
Végül ne felejtsük el, hogy az anyag-
csere lelassulásának és a zsír felhal-
mozódásának egyik oka a mozgássze-
gény életmód és a finomított szénhid-
rátokat tartalmazó étrend. A súlycsök-
kenést az segíti, ha több kalóriát ége-
tünk el, mint amennyit beviszünk, ez
pedig sok mozgással lehetséges.
Meglepôen jó eredményt tapasztalunk
akkor is, ha elhagyjuk a készételeket,
és helyette otthon készített, teljes érté-
kû alapanyagokból álló kenyeret, süte-
ményt, ételt eszünk.

Dr Szilágyi Nagy Ildikó

Télen is egyensúlyban
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Gyermekkoromban csodálattal
néztem, ahogy Mami nagymamám
kinyitotta az öreg – ma már 100
évesnél is idôsebb – német Pfaff
varrógépét. Öcsémmel mindig
azon marakodtunk, hogy ki szerel-
je össze nagyinak az induláshoz a
gépet. Ma már az a vita tárgya, kié
is legyen az örök emlék? 
Hóbel Pálnál ez nem lehet vita tár-
gya, hiszen Rozi néni nem sûrûn
veszi elô a varrógépet, ezt inkább
Pali bácsi, a férje teszi nap, mint
nap, aki a varrógépek minden ba-
jára tudja az ellenszert. Különösen
hangzik, de Hóbeléknál a férj hajt-
ja a varrógépet. Ha baja esik, a csa-
varhúzó a fogó, a speciális mûsze-
rek is nála vannak biztos kézben.
– Szarvason jártam iskolába a
Vajda Péter szakközépbe, ahol éle-
tem hivatását, a mûszerész szak-
mát is kitanultam – kezdi a mes-
ter a bemutatkozást, majd folytat-
ja. – Ha még emlékszik valaki a
Szirén Ruházati KTSz-re, hát ott
kezdtem a pályámat. Ott lett
belôlem mechanikai mûszerész.
Különös oka volt a pályaválasztá-
somnak: a szomszédban lakó
gyermekkori barátom édesanyja,
Molnár néni, varrónô volt egy
gyárban, és gyakran otthon is
folytatta a munkát. Mindig száj-
tátva bámultam a gép gyors moz-
gását, lestem a csodát, mitôl is
megy a varrógép arra, amerre
Molnár néni viszi? Ez a vonzalom
akkor sem múlt el, amikor na-
gyobb lettem, így esett, hogy pá-
lyaválasztáskor gondolkodás nél-
kül ugrottam fejest a varrógép
rejtelmeibe.
És a varázs még ma is tart Hóbel
Pálnál, pedig immáron 64 éves. Ha
hívja a szomszéd Annuska néni,
gondolkodás nélkül megy, és ha
kell orvosolja a „nagy” bajt pillana-

tok alatt. Nem iparszerûen ûzi ezt
a hivatást, ma már hobbi ez nála.
Mindig örül, ha valaki a faluban ôt
hívja – kit is hívhatna mást? – mert

szenvedélyének hódolhat. A pénz-
nek itt már semmi szerepe nincs, a
hozzáértés és az öröm, hogy segí-
teni tudott, mindennél többet ér
számára. Munkáját egy-egy tepsi
süteménnyel vagy egy üveg bor-
ral, esetleg gyümölccsel vagy né-
mi „disznósággal” fizetik meg.
– Meg kellett tanulnunk varrni is,
bármennyire is tiltakoztunk fiatal
korunkban – kerekíti tovább a tör-
ténetet. A KTSz-hez, mi nem var-

rónônek mentünk, hanem mû-
szerésznek, hajtogattuk a mes-
terünknek. Erre a tanítónk,
Novodomszky bácsi csak ennyit
mondott: „bármilyen gépet csinál-
tok meg fiúk, azt be is kell tudni
varrni!”  Ezzel utalt arra, hogy a
kész varrógépet ki is kell próbálni.
Igaza volt, többet nem is vitatkoz-
tunk. Így tanultam meg késôbb a
francia szegést, a hímzést, a gom-
bozást is. Szerénytelenül mon-
dom, elbújhatna mellettem né-

mely háziasszony, ha a varrás-
tudományról van szó.
Pali bácsi sufnijában csodákat lát-
hat a kíváncsiskodó. A polcokon
50 -60 éves varrógépek, talán egy
múzeumnak is díszére válnának.
Megtudhatjuk, hogy Singeré volt
az elsô varrógép a világon. Singer
sajnálta a családtagjait, akik kéz-
zel varrtak otthonukban, így felta-
lálta a kézzel hajtható varrógépet.
Ebbôl késôbb aztán szabadalom

A varrógépdoktor
Régi, sokszor már kihalófélben lévô mesterségeket be-
mutató sorozatunkban ezúttal a csaknem minden háztar-
tásban fellelhetô varrógépek doktorát, Hóbel Pált mutat-
juk be, aki 35 éve él Pázmándon feleségével, Rozikával,
és nem csak javítja, de gyûjti is a régi varrógépeket.
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lett. Minden, a világon bárhol
gyártott Singer után jutalékot ka-
pott a feltaláló. Ha felmérést ké-
szítenénk, hogy az ipari forrada-
lom mely feltalálói voltak a legsi-
keresebbek, Isaac Merrit Singer
elôkelô helyen végezne. A nevé-
hez köthetô varrógép viszont
eltûnôben van a háztartásokból,
de Hóbel Pál még ma is tud ezek-
hez a gépekhez egy „titkos”
helyrôl alkatrészeket szerezni.
Hogy honnan, az az ô titka, de va-
lamennyi pázmándi asszony bíz-
hat benne… S hogy mennyire igaz
ez, álljon itt bizonyosságul egy rö-
vid történet. Pali bácsihoz egyko-
ron egy asszony szakajtóban vitte
az alkatrészeket, amelyeket nem
tudott már otthon összerakni. ôt

kérte meg, hogy csináljon ismét
használhatót a roncsból. Két nap
után az asszony visszakapta a ke-
nyérkeresetéül szolgáló, újjászü-
letett gépet…
– Bízhatnak bennem az asszo-
nyok. Ha kell, önzetlenül segítek,
naprakész vagyok, a mai techni-
kából is képezem magam.  Lépést
kell tartanom, olvasnom kell a
gépleírásokat, nem akarok lema-
radni. Ma már más a kor techni-
kája, a múlt csak bennem él, és
persze az öreg gépekben. Idôsebb
barátaimon kívül nem tudok ma-
napság olyan újdonsült varrógép
mûszerészekrôl, akik a régi tech-
nikát is ismernék. Családomban
sincs utánpótlás, hiszen egyik fi-
am jármû-villamossági mûsze-
rész, a másik katonatiszt volt. Jó-
magam vagyok csak, akinek egy-
egy öreg varrómasina láttán még
erôsebben kezd dobogni a szíve.
Mert az én szívem az egykori
Uniunok, Neumannok, Tulák,
Pfaffokért is dobog még...

kép és szöveg: E.Várkonyi Péter 

Sorozatunkat folytatjuk, s hogy

minél tovább tehessük, kérjük

olvasóinkat, ha tudomásuk

van kihaló félben lévô szak-

máról, érdekes mesterségrôl 

a falunkban, jelezzék szer-

kesztôségünknek a hirvivo@

pazmand.hu címen! Köszönjük

elôre is!

Okosító torna 
gyerekeknek

Plánki Krisztina fejlesztô pedagó-
gus vezetésével, idegrendszerre ha-
tó fejlesztô „okosító torna” indult
gyerekeknek Pázmándon a Hét For-
rás Mûvelôdési Házban. 
Az egyelôre péntekenként 17 órától
zajló, díjhoz kötött foglalkozások
az úgynevezett „iskolaéretlenségi”
problémákon segítenek óvodások-
nál és kisiskolásoknál, a dyslexia,
diszgráfia, diszkalkulia, a részké-
pesség zavarok, figyelemzavarok,
hyperaktivitás, a megkésett beszéd-
fejlôdés, beszédindítás probléma-
köröknél hatásosak, illetve, a terápi-
ák során kivétel nélkül minden moz-
gáskoordináció javítása lehetséges.
Óvodásoknál elôsegíti az iskola-
érettséget, kisiskolás korban a már
kialakult kórképek is jól kezelhetôk.
Jelentôs változás érhetô el a gyer-
meknél a tanulásban, a viselkedés-
ben, ami a mindennapokban is
észrevehetô. A fô célcsoport az
olyan 5-7, és 7-12 évesek, akikre a
fentiek jellemzôk. A játékos torna
heti 2-3 alkalommal lenne javasolt,
amelyhez jelen esetben megfelelô
számú érdeklôdô lenne szükséges.
A jelenleg még heti egy alkalommal
elérhetô „okosító torna” másfél órát
vesz igénybe. 
„A játékos torna a gyerekek számá-
ra általában kedvelt tevékenység,
közben pedig újraindítjuk az embe-
ri fejlôdéstani mozgássorozatot,
mintegy még egyszer „belökve” az
agy fejlôdésbeli lehetôségét. Minden
esetben egy felméréssel indul, ami
után évente kontrollvizsgálatot tar-
tunk, hogy a fejlôdés mérhetô le-
gyen. Minden erômmel, tapasztala-
tommal és tudásommal azon va-
gyok, hogy emberileg és szakmai-
lag mindent megtegyek a gyerme-
kek maximális fejlôdése érdekében!”
(Plánki Krisztina)

További információk: Plánki Kriszti-
na a 20 278 3843-as telefonon,
vagy péntekenként 17 órától a
Mûvelôdési Házban. 
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A sóterápia jótékony hatásai
Az utóbbi idôben egyre több for-
mában alkalmazzák a sóterápiát
az élet különbözô területein, ezért
egyre többen érdeklôdnek is a só
jótékony hatásai iránt. 
Ha végiggondoljuk, hogy az em-
beri test több mint hetven száza-
léka víz, és az anyaméhben levô
magzatvíz is egy 37°C fokos, egy-
százalékos sóoldat, de a vér és a
könny is sóoldat, valamint hogy

az emberi agy kilencven százalé-
ka víz, és só nélkül az agyunk sem
lenne képes egyetlen egy gondo-
lat megformálására sem, beláthat-
juk, hogy nagyobb hangsúlyt kel-
lene fektetni a só mindennapok-
ban történô használatára.
Igen ám, de vajon milyen sóra van
szüksége a szervezetünknek?
Nem kevesebb, mint minimum
95%-ban nátriumkloridot tartalma-
zó vegyületre (1 kg-ban mérve),
ami tiszta só, tehát nem tartalmaz
sem adalékokat, sem csomóso-
dást gátlót, a színe pedig nem hó-
fehér, mivel nincs vegyi úton ki-
fehérítve.

Természetesen a tiszta sónak
ezernyi felhasználási területe léte-
zik, testünk sokféleképpen tudja
hasznosítani. Bôrön keresztüli fel-
szívódással, szájon át gyomorba
és a véráramba kerülve, orron ke-
resztül belélegezve stb. 
Mind biokémiai, mind pedig biofi-
zikai szempontból a legmagasabb
értékû só a kristálysó (halit). Töké-
letes geometriai szerkezetébôl

adódóan képes információt, frek-
venciamintát tárolni és leadni. A
magas- és hosszan tartó nyomás
tette lehetôvé az évmilliók alatt,
hogy az elemek ionos illetve kol-
loidális állapotba léptek és beépül-
tek a só kristályrácsába. A kris-
tálysó mindig az egyensúlyi álla-
pot beállítására törekszik. Energe-
tikai szempontokat figyelembe
véve kézzel, robbantás nélküli ki-
fejtés útján kerül napvilágra. Ez
biztosítja a kristálysó természetes
tulajdonságainak és frekvencia-
mintájának megôrzését. 
Pont a fentiek miatt sófal építésé-
re a himalája és a parajdi kristály-

sót alkalmazzák. A himalája sófal
rózsaszínes-vöröses árnyalatú a
benne található vas és mangán ve-
gyületek miatt, a parajdi sófal pe-
dig szürke színû az iszaptartalmá-
nak köszönhetôen.
A sófal mûködési mechanizmusa
végtelenül egyszerû. Az ember
naponta átlagosan 90 ezer liter
levegôt lélegez be. Az orrunkban
és légcsövünkben lévô nyálkahár-
tya sótartalmú váladékanyagot
tartalmaz és a lélegzetben találha-
tó pozitív ionok egy részét ugyan
negatív ionokká tudja alakítani, de
sajnos a mai modern világban az
elektromos berendezések mûkö-
désétôl (TV, számítógép, klíma,
stb.), a dohányzástól, és a levegô
szennyezettsége miatt nagymér-
tékben megnôtt a káros pozitív
töltésû ionok aránya, ezért továb-
bi segítségre van szüksége szer-
vezetünknek. A sófalból felszaba-
duló sópára képes arra, hogy eze-
ket a pozitív ionokat negatívvá
alakítsa, és így a levegôt megtisz-
títsa. Orvosilag is igazolt, de hét-
köznapi tapasztalatok is mutatják,
hogy az ily módon megtisztított
levegô nemcsak a légúti megbete-
gedéseket segít helyreállítani, ha-
nem számtalan területen képes
minden korosztály számára – két
éves kortól – mellékhatás mente-
sen kifejteni egyéb jótékony hatá-
sait is. Csökkenti az alvászavart,
hatására enyhülnek az allergiás
tünetek, a legyengült immunrend-
szert felerôsíti, a tüdôben találha-
tó hörgôket megtisztítja a lerakó-
dásoktól, kisgyermekeknél segíti
a hiperaktivitás csökkentését. A
sóterápia segítségével közintéz-
ményekben elkerülhetôk a körbe-
fertôzések, ami ilyen járványos
idôszakban felbecsülhetetlen
elôny, s az sem utolsó, hogy vala-
mennyi jótékony hatása mellett
még szemet gyönyörködtetôen
szép is egy sófal, és a nyugodtság
érzetét kelti.

Várkonyi Brigitta, sóterapeuta
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A Karácsony elôtti napokban,
egy évnyi elôkészület után, vég-
re megépült a két hiányzó sófal
az óvoda középsô- és kiscso-
portjában is. Az elsôhöz hason-
lóan ezeket a sófalakat is a
Szaunatura Bt. munkatársai, a
pázmándi Matacz Imre és Nagy
Zoltán építették, a nagy tömbök-
ben érkezô sót pedig óvodása-
ink apukái segítettek törni és a
falba tölteni. Az új sófalak már
új tervek alapján készültek, és
talán még szebbek is lettek,
mint az elsô. A szakemberek
igazán kitûnô, lelkiismeretes
munkát végeztek, és sürgetô,
határidôs megbízásaik közepet-
te, a karácsony elôtti zsúfolt na-
pokban is idôt szakítottak a

munka elvégzésére, hogy az
ovisok a megújult, egészsége-
sebb levegôjû szobákban kezd-
hessék az új évet.
A száraz sópára jótékony hatását
egyre több formában próbálják
kihasználni, ezért Domak Tibor-
né Zsuzsával – aki 2012-ben az
óvoda vezetôje volt –, mi is sok-
szor beszélgettünk arról, milyen
módon lehetne a mi óvodánkban
is alkalmazni a sóterápiát. Az

óvodában sószoba kialakítására
helyhiány miatt nem volt mód,
de egy cég pályázati kiírása kap-
csán megszületett a megoldás:
sófalat lehetne építtetni minden
csoportszobában. 2012-ben
még úgy tûnt, hogy akár 5-6 évig
is eltart, amíg a szükséges pénz-
összeg összegyûlik, de aztán vá-
ratlanul felgyorsultak az esemé-
nyek. Az elsô sófal 2012. decem-
berében épült meg az akkori

középsô csoportos gyerekek
csoportszobájában, egy nagylel-
kû vállalkozó támogatásának kö-
szönhetôen. Ezt követôen a
szülôi munkaközösség is nagy
lendülettel támogatta a terv foly-
tatását és a februárban megren-
dezett jótékonysági bál bevétele
is jelentôs elôrelépést jelentett,
így a vártnál jóval hamarabb ren-
delhettük meg a hiányzó sófalak
építését.
Sófalak, sószobák kialakítása
nagyon sok óvoda céljai között
szerepel, de igen kevesen jutnak
el a megvalósításig a szûkös
anyagi lehetôségek miatt. A
pázmándi Pitypang Óvodában
azonban a széles körû összefo-
gásnak köszönhetôen megépül-
hettek a sófalak. Köszönjük min-
denkinek, aki bármilyen módon
támogatta a Pázmándi Óvoda
Gyermekeiért Alapítványt vagy
az óvoda Szülôi Munkaközös-
ségét! Köszönjük a 2013. évi jó-
tékonysági bál szervezôinek,
résztvevôinek, valamint a sófal
építésében közremûködôknek is!

Némethné Czinkóczki Mária
Pázmándi Óvoda Gyermekeiért

Alapítvány

Megépültek a sófalak a Pitypang Óvodában
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Karcsi bácsi fiatalabb éveiben még
a papi életen gondolkodott, de
közvetlenül a háború után kitanul-
ta az ács szakmát, és ennek
köszönhetôen komoly részt vállalt
a megrongálódott házak felújításá-
ban. Késôbb a Budapesti Mûszaki
Egyetemen építészmérnöki diplo-
mát szerzett és az Állami Építôi-
pari Vállalatnál helyezkedett el
építésvezetôként, ahol szakmai tu-
dását, vezetôi képességét szer-
vezôkészségét sikerrel kamatoz-
tathatta. Ezt ismerték fel azok,
akik felkérték a Székesfehérvári Já-
rási Hivatal Építési és Mûszaki
Osztályának vezetésére, ahol
nyugdíjba vonulásáig dolgozott.
Fôállása mellett magánter-
vezôként számos családi házat és
több középületet is tervezett, és a
kivitelezési munkálatok irányításá-

ban is sokszor részt vett.
Szinte hihetetlen, hogy mindezek
mellett, szabadidejében hogyan
maradt energiája szülôfalujában,
társadalmi munkában, önzetlenül
dolgozni. A teljesség igénye nélkül
sorolva, nevéhez fûzôdik a
sportöltözô, a mûvelôdési ház és
annak a ravatalozónak a megvaló-
sítása is, amely végsô nyughelye
elôtt élete utolsó állomása volt.
1955-ben alapított családot, szere-
tett feleségével 57 évig éltek egyet-
értésben, Magdi néni másfél évvel
ezelôtti elvesztését haláláig nem
tudta feldolgozni. Családtagjai,
gyermekei családjai, unokái és déd-
unokái olyanok voltak számára,
mint az éltetô levegô, de a széle-
sebb családi körbe tartozók, testvé-
rei és azok családjai, sógora, nagy-
bátyja is érezhették a szeretetét.
A szeretet vezérelte mindig, amely
minden cselekedetét áthatotta. Ezt
érezték a Pázmándi Sportegyesület
tagjai is, akiket második családjá-
nak tekintett. 1963-tól 1971-ig a
Sportegyesület elnökhelyettese
volt, azután 1971-tôl 1990-ig az
egyesület elnöki tisztét látta el,
majd a Sportegyesület megalakulá-
sának 50. évfordulóján annak örö-
kös tiszteletbeli elnökévé választot-
ták. Ezen hosszú idôszak alatt igen-
igen sokat tett azért, hogy közsé-
günkben a sport szeretete megma-
radjon. Sokszor mesélte, hogy 
korosztálya annyira akaratos volt,
hogy felszerelések nélkül, mezítlá-

basan is sportoltak. Sportpálya hí-
ján akár a mezôn… Ez az elkötele-
zettség vezetett oda, hogy az ötle-
te nyomán elkészüljön elôször a ki-
csi sportöltözô, majd 1978-ban
megkezdôdjön, sok-sok önkéntes
segítôvel, a ma is sportöltözôként
funkcionáló sportcentrum felépíté-
se. Ugyancsak sport céllal is tervez-
te meg a mûvelôdési ház nagyter-
mét, hiszen még ma is ott tartják az
általános iskolás diákok téli sport-
foglalkozásait.
Aktív volt, korát meghazudtolva
tette a dolgát, mindenféle ellen-
szolgáltatás nélkül. Sokszor ütkö-
zött falakba, amiket azonban, ha
úgy tetszik, a nemes cél érdeké-
ben, mint jó építész, mindig sike-
rült áttörnie. Nem véletlen, hogy a
díszpolgári címet 1996-ban neki
ítélték oda elôször, a település há-
lájának jelzéseként azért, hogy
amit élete során létrehozott, mind-
mind maradandó.
2011-ben egy idézetgyûjteményt
adott át a frissen megválasztott
polgármester asszonynak útrava-
lóul, a következô mondatok kísé-
retében: Amit olvasni fog, gondol-
ja át, hogy mit jelentenek Önnek
és mit az emberiségnek! Ma, ami-
kor egyes embertársaink önzéssel
telítôdtek, telítôdnek és nem iga-
zán akarnak egymásnak segíteni,
akkor jó érzés lesz e csodálatos
mondatokat megismerni. Két idé-
zetet emelt ki a sok közül, Széche-
nyi szavait – „Akinek a szíve má-
sok iránt ki nem árad, az iránt a
szívek nem melegszenek fel...” – s
egy másik mondást – „A közéleti
munkát hosszú távon tiszta kéz-
zel, hideg fejjel és meleg szívvel
kell és szabad végezni”.
Majdán Karcsi bácsi egész életét
Pázmándért, a közösségért való
önzetlen és segítô szándék hatotta
át. Példamutatóan járt elôl, és tisz-
ta kézzel, hideg fejjel és meleg
szívvel végzett munkájának ered-
ményei, azok szellemisége a jövô
nemzedék számára is példaként
szolgál majd.

Elhunyt Pázmánd elsô díszpolgára
Majdán Károlyért – nekünk, pázmándiaknak, csak Karcsi bácsiért –,
szólt templomunk lélekharangja 2014. január 6-án. Azért a Karcsi
bácsiért, aki Pázmándon született 1926. július 17-én és halála nap-
jáig itt is élt, s aki talán a legbüszkébb arra volt, hogy a pázmán-
di emberek közé tartozott. Advent negyedik vasárnapján még
meggyújtotta a koszorún az utolsó gyertyát, még elmondta szép
beszédét a szeretet és a megbékélés fontosságáról, akkor nem hit-
tük volna, hogy az utolsót. Alig több mint három hét múlva, a te-
metésén már érte, róla szóltak az életét, munkásságát méltató sza-
vak. Dr. Noske Richárdné Géjó Krisztina az egyházközség és a csa-
lád nevében búcsúzott, Burián József a Pázmándi Sportegyesület
nevében emlékezett, dr. Reichenbach Mónika pedig az önkormány-
zat részérôl tisztelgett Pázmánd elsô díszpolgárának ravatalánál.
Ezt az írást az ô szavaik, beszédeik nyomán állítottuk össze.



Emlékezünk 15

Búcsú Lôrincz Jánosné, Margit nénitôl
Kedves Margit Néni!

„Itt hagytad e gyarló világot,
amely oly sok szenvedést mért rád,
de a Szûzanya feléd nyújtotta
segítô, áldott, szent kezét.

Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet,
csak az hal meg, akit elfelednek,
örökké él, kit nagyon szeretnek.”

Nyugodj Békében!

November végén elhunyt
Lôrincz Jánosné, Margit néni,
akitôl volt munkatársai nevé-
ben Nagy Károlyné, Terike
búcsúzik.

Sajnos megint búcsúzni kell. Bú-
csúzni kell egy munkatárstól, Mar-

git nénitôl. Mi, akik fiatalon kerül-
tünk oda az Önkormányzat
jogelôdjéhez, a Községi Tanács-
hoz, Tôle is, – ugyanúgy, mint a
már eltávozott idôsebb kollégák-
tól, – igen sokat tanulhattunk,
amelyért a mai napig köszönettel
tartozunk. Halk szava, kitartása,
türelme tiszteletet parancsolt.
Megtanított minket is arra, hogyan
kell igazán tisztelni az EMBER-t.
Munkáját becsülettel, tisztesség-
gel végezte. Szinte nincs olyan
család falunkban, akikhez ne
kötôdött volna. Gondolok itt az
elôtte megkötött sok-sok házas-
ságra, vagy elhunyt szeretteink
anyakönyvezésére egyaránt. 
Beteg volt, mégis megdöbben-
tünk, amikor halálhírét meghal-
lottuk. Az ô esetében különösen
igaz, amit a temetések alkalmával
hallunk, „Csak a jók mennek el…”

Miserend az év elején:
Január hó – 10 óra
Február hó – 11 óra.

Megváltozott januártól a hivatali
rend a plébánián. Péntekenként 17
óra és 18:30 között intézhetik
ügyeiket a hívôk.
Február 2-án vasárnap, Urunk be-
mutatásának, Gyertyaszentelô Bol-
dogasszony ünnepén gyertyaszen-
telés és Balázs-áldás lesz, a torok

és minden más baj ellen.
Keresztény idôkben a február a böjt
elsô hava lett, mivel a nagyböjt kez-
dete rendszerint ebbe a hónapba
esik. Erre utal a hónap régi magyar
neve: Böjtelô hava. A farsang utáni
és húsvét elôtti idôszakot jelöli, mi-
vel ez a katolikus vallásban böjti
idôszak. Vannak írások, ahol Télutó
néven tartják számon. A régi
Székely-Magyar naptár szerint Jég-
bontó havának nevezik. Az ôseink
pedig Szarvastor havának nevezték
februárt. 
Úgy tartották régen, ha gyertya-
szentelôkor énekel a pacsirta, utá-
na még sokáig fog hallgatni.
Ameddig besüt a nap gyertyaszen-
telôkor a pitvarajtón, addig fog
még a hó beesni. Ágota még szo-
rítja, de Dorottya majd tágítja.
Ha Gyertyaszentelô Boldogasszony
napján fénylik az idô, hideg lesz –
tartja a mondás-, de ha keményen
fagy, vége a télnek. Ugyanez vonat-
kozik Péter és Mátyás napjára is.

Egyházi hírek Lélekmorzsák: 
Teréz anya imája

Az emberek esztelenek, követke-
zetlenek és magukba fordulnak, 
– mégis szeresd ôket! 
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy
önzés és hátsó gondolat vezérli
cselekedeteidet, 
– mégis tégy jót! 
Ha sikeres vagy, hamis barátokat
és igazi ellenségeket szerzel, 
– mégis érj célt! 
A jó, amit ma teszel, holnap már
feledésbe megy, 
– mégis tedd a jót! 
A becsületesség s ôszinteség
sebezhetôvé tesz, 
– mégis légy becsületes és nyílt! 
Amit évek alatt felépítesz, lerom-
bolhatják egy nap alatt, 
– mégis építs! 
Az embereknek szükségük van
segítségedre, de ha segítesz, tá-
madás érhet, 
– mégis segíts! 
A legjobbat add a világnak, amid
csak van, s ha verést kapsz cserébe, 
– mégis a legjobbat add a világ-
nak, amid csak van! 
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IMPRESSZUM

Kiadja: 
Pázmánd Község Önkormányzata

2476 Pázmánd, Fô utca 80.
Telefon: +36-22-238-005

Felelôs kiadó: 
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika

Szerkeszti a szerkesztôbizottság

Felelôs szerkesztô: Szabó Hédy
hirvivo@pazmand.hu

Nyomdai munkák: 
Belvárosi Nyomda Zrt.

1101 Budapest, Albertirsai út 10.

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

a Polgármesteri Hivatal udvarán
elhelyezett postaládába várjuk.

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

Pázmándi
h í r v i v ô

Programok

Idôpont Megnevezés Helyszín

2014. január 22. Magyar kultúra napja Hét Forrás Mûvelôdési Ház

2014. január 24. Önismeret Hét Forrás Mûvelôdési Ház

2015. január 25. Magyar táncház Hét Forrás Mûvelôdési Ház

2014. február. 8. Iskolai farsang Hét Forrás Mûvelôdési Ház

2015. február. 8. Magyar táncház Hét Forrás Mûvelôdési Ház

2014. február 15. Jótékonysági est Hét Forrás Mûvelôdési Ház

2015. február 22. Óvodai farsang Hét Forrás Mûvelôdési Ház

2014. február 25. Netnagyi Hét Forrás Mûvelôdési Ház

2014. február 25. Kommunizmus áldozatainak emléknapja Emlékpark

A meghirdetett programokról bôvebb információ kérhetô telefonon
Sárvári Zsuzsannától (22/238-001, 70/443-8016), az aktualitások
pedig elolvashatók a Hét forrás Mûvelôdési Ház Facebook oldalán.

A képen látható kislány szülei
mindketten Pázmándról szár-
maznak, bár a Sziládi család
most Kápolnásnyéken él. Cintia
sajnos nagyon beteg, életét az
utolsó pillanatban sikerült meg-
menteniük az orvosoknak, de a
gyógyulásáért még sokat kell
imádkozni, küzdeni, és anyagi

segítségre is nagy szükség van.
A kápolnásnyéki lelkész úrtól,
Burján Zsolttól tudjuk, hogy
2014. január 25-én szombaton
17 órakor, a kápolnásnyéki refor-
mátus templomban (Vörösmarty
u. 14.), az Ökumenikus imahét is-
tentiszteleti alkalmán, Mike Sá-
muel kecskeméti lelkipásztor
Cintiért is imádkozik majd, s az
istentisztelet minden adományát
valamint a perselypénzt is teljes
mértékben a kislány gyógyulásá-
ra fordítják.
A lelkész úr minket, pázmándi-
akat is kér, hogy vegyünk részt a
misén, és úgy lelkiekben, mint –
lehetôségeinkhez képest – ado-
mányainkkal is segítsük Sziládi
Cintia gyógyulását. 
Bôvebb információ: Kápolnás-
nyéki Református Lelkészi Hiva-
tal, telefon: 20 456 1662

Imádkozzunk, adakozzunk Cintiért!

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:

Hétfô: 8-12-ig, 13-17-ig
Szerda: 8-12-ig, 13-15-ig
Péntek: 8-12 óráig

Falugazdász: 
Nagy János
Szerda: 10-13 óráig

Fontos tudnivalók

Háziorvosi rendelés:
Hétfô: 13-16 óráig
Szerda: 14-17 óráig
Péntek: 9-12 óráig
Kedd, csütörtök: 9-10 óráig 
(sürgôs esetek ellátása)
Telefon: 06 22 463 093
Mobil: 06 30 690 2613

Gyermekorvos: 
Hétfô, péntek: 10.30-12 óráig
Kedd, szerda: 11-12 óráig
Csütörtök: 12-13 óráig
Tanácsadás:
Szerda: 10-11 óráig
Mobil: 30 421 1782

Fogorvos:
Kedd: 13-18 óráig
Péntek: 10-15 óráig
(páratlan héten)
Péntek: 13-18 óráig
(páros héten)
Telefon: 22 238 004/207
Mobil: 30 230 8981

Orvosi ügyelet:
Velencei  Szakorvosi Rendelô
Velence, Balatoni út 65
Hétköznap: 17-07 óráig
Munkaszüneti nap: 0-24 óráig
Telefon: 22 311 104

Gyógyszertár:
Hétfô: 11-16 óráig
Kedd: 9-13 óráig
Szerda: 10.30-16 óráig
Csütörtök: 9-13 óráig
Péntek: 9-12 óráig
Telefon: 22 463 039


