
A mi Földünk

A „Szépülj Pázmánd” felszólítás-
ra sokan tartották fontosnak,
hogy a Föld Napja alkalmából
rendezett településszépítésen
részt vegyenek. Ennek ered-
ményeként az óvoda, az iskola, a
sportpálya és a Fehér Kereszt
környezete is új színbe öltözött a
virágosításnak, faültetésnek,
valamint a lelkes önkénteseknek
és önkormányzati dolgozóknak
köszönhetõen. 2015-ben 25.
évfordulóját ünnepli a ma-
gyarországi Föld Napja mozga-
lom, és immár 45 éve, hogy a
világméretû kezdeményezés elin-
dult. Sokan kérdezik, mit tehet-
nének a környezetvédelem, az
éghajlat változásai ellen, a Föld
védelmében? Hát például azt,
amit nálunk is tettek: ültessenek
fákat, virágokat…

Szerzõ: Pázmánd Sajtó
Fotók: Keresztes Réka 
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Polgárôre

4. oldal

Hagyományôrzô
lakodalom
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Bemutatjuk a ható-
sági állatorvost

8. oldal
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Az élénk színû, csodás tavaszi virágok közt szinte minden kertben felbukkan apró,
csillag alakú kék virágaival sokunk kedvence, a nefelejcs. A növény eredeti élôhelyét
árnyas erdôk, nedves vízpartok jelentik, a kertekben is hasonló helyeken nyílik a leg-
szebben. Szendrei Andrásné, Annuska néni kertjében is hatalmas, árnyas fák alatt ta-
lált otthonra a nefelejcs. „Nagyon szapora, mindenfelé elterjedt, sokfelé szórja a mag-
ját. Ezek az egyszerû kis zöld levelek is nefelejcsek, de ebben az évben nem nyílnak,
majd jövôre, csak nem szabad kikapálni”. Igen, valószínûleg ez a titka, nem szabad
kikapálni. A virágnevek sok nyelven hasonlóak a latin néveredet miatt, de a nefelejcs
beszédes neve angolul, németül, franciául és sok más nyelven is ugyanazt üzeni: ne
felejts! Kék színe, és vele együtt a virág is már a középkor óta az állhatatosság és a
hûség jelképe. Szelíden emlékeztet minket arra, hogy rohanó napjaink közepette se
felejtsük el ki és mi az igazán fontos számunkra. Így, Anyák napja elôtt, arra is figyel-
meztet: ne felejtsd el néhány szál virággal megköszönni az édesanyák, nagymamák
soha el nem múló, állhatatos, önzetlen szeretetét, gondoskodását!

Némethné Czinkóczki Mária

Nefelejcs – a kék virágok üzenete

Pázmándi
h í r v i v ô
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– Mindenekelôtt a természetvéde-
lem területén született új önkor-
mányzati rendeletet és az ezzel
kapcsolatos kezelési tervet említe-
ném. Köztudomású, hogy több hó-
napja dolgoztunk azon, hogy rend-
be tegyük a helyi védettségû terüle-
tekkel kapcsolatos szabályozás
kérdését, hiszen mint kiderült, saj-
nálatos módón több régi, 2007-es,
2008-as, sôt még egy 1973-as ren-
delet is érvényben volt a frissebbek
mellett, s ezzel több párhuzamos
szabályozás valósult meg, amit
meg kellett szüntetni. Voltak olyan
ingatlantulajdonosok, akik nem is
tudták, hogy érintettek egy-egy
rendelet kapcsán. Mint arról bizo-
nyára lakosságunk többsége érte-
sült, a mezôgazdászainkat káro-
san érintô elégedetlenségek miatt
került napirendre a téma, többen
nehezményezték, hogy természet-
védelmi területen haladó utakon
közlekednek a munkagépeikkel.
Nos, örömmel mondhatom, hogy a
többfordulós egyeztetések, a Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága
hathatós segítsége nyomán végre

született egy egyoldalas, mindenki
számára közérthetô önkormányza-
ti rendelet a helyi védettségû ter-
mészeti területekrôl valamint egy
kezelési terv is, amely a rendelet
megvalósítását, betartását céloz-
za. Ennek értelmében helyi védett-
séget élveznek a Pázmánd község
közigazgatási területén lévô Kvar-
cit sziklák, a Téglaházi dûlô és a
Csepleki héricses elnevezésû terüle-
tek, persze pontos helyrajzi szá-
mokkal, közel 59 hektárnyi terüle-
ten. Fontos – mert fôként ez érinti
az említett, úthasználattal kapcso-
latos kérdéseket –, hogy a rendelet
értelmében a Gesztenye fasor fái
természeti emlékké lettek nyilvánít-
va, tehát az út mindkét oldalán
lévô fákról beszélünk csak, maga a
Gesztenye fasor mint út nem ter-
mészetvédelmi terület, s az út
használata nem ütközik jogsza-
bályba. További nagyon fontos do-
log, hogy a Téglaházi forrás egy
magasabb szintû, tehát nem helyi
védettség alá tartozik, ezt a terüle-
tet pontosan ki kell mérni, hogy a
szabályozása természetvédelmi
szempontból ennek a területnek is
rendezésre kerüljön.
– Említett egy kezelési tervet is, ami
a rendelethez tartozik, gondolom
ennek a megismerése is igen fontos.
– Természetesen, hiszen ez részle-
tez számos nagyon fontos kérdést
a helyi védettségû területekkel kap-
csolatban, például a látogatható-
ság kérdését, a területeken lévô
erdô- illetve legelô kezelésének sza-
bályait, a terület- és földhasználat
lehetséges módját, elôírásait. A
rendelet és a kezelési terv is meg-
található a falu honlapján, a
www.pazmand.hu weboldalon, de
természetesen bárki befáradhat az
önkormányzathoz és papíron is
megkaphatja, amennyiben azt
igényli, csupán egy a lényeg: a ren-

delet a kihirdetés napján, tehát áp-
rilis 14-én életbe lépett, és ettôl
kezdve eszerint kell eljárnia min-
denkinek, aki ezekkel a területekkel
bármilyen kapcsolatba kerül.
– Több olyan nyertes pályázata is
van a falunak, amely szintén érinti
a közterületeket, egyes elôírásokat.
Ezekkel kapcsolatban mik a fejle-
mények?
– A napelemes pályázatunk, amely
a közintézményeink, azaz a
mûvelôdési ház, a hivatal és az óvo-
da környezetbarát és takarékos
energiafelhasználását teszi majd
lehetôvé, a támogatási szerzôdés
aláírásának fázisában van, akik jár-
tasak a pályázatok világában, azok
tudják, hogy ez már a megvalósu-
lást jelenti, magyarul sínen van a
dolog. A sportcsarnok pályázatunk
ügyében is van elôrelépés, a közmû-
bekötések terveinek megvalósításán
dolgozunk, minden olyan módosítás
megtörtént, amire szükség volt a
szabályozásokban. Új tûzcsap is ké-
szül, amit a Fô úton alakítanak ki,
hogy a tûzbiztonsági szempontok-
nak is megfeleljen a beruházás. 
A sportcsarnokkal kapcsolatban 
a már nagyon várakozó, lelkes la-
kosság segítségét is kérjük, szeret-
nénk, ha az intézménynek a közös-
ségünk adna nevet, ezért név- és
logó pályázatot hirdetünk, s szere-
tettel várjuk a pázmándiak ötleteit
az elnevezésre és az arculat megha-
tározó elemére, a logó kialakítására
vonatkozóan.
– A képviselôtestület összetételé-
ben is változás történik, olyan, ami
a civil szervezetek életét is érinti.
– Igen, mert a közpénzek felhaszná-

A polgármestert kérdeztük
Mozgalmas hónapot tudhatunk magunk mögött, több fontos, a te-
lepülés életét, környezetét és az önkormányzati- ill. civil szerve-
zetek mûködését befolyásoló dolog történt. Melyek voltak ezek,
kérdeztük Virányiné Reichenbach Mónika polgármesterasszonyt.

Lomtalanítás:
Idén június 27-én lesz Pázmándon a
lomtalanítás, 8 és 16 óra között lehet
az iskolaudvarra szállítani a felesle-
gessé vált lim-lomot. A központi
gyûjtôhely kialakítását idén is az in-
dokolja, hogy a „lomizók” ilyenkor
szokásos turkálása révén ne váljon
szemétbányává a falu.
Akik saját erôbôl vagy a szomszédok
támogatásával nem tudják megolda-
ni a szállítást, azoknak az Önkéntes
Tûzoltó Egyesület és a Polgárôr Egye-
sület segít. A segítség kölcsönös, a
hulladék-hasznosításból akár több
százezer forintos bevételhez juthat-
nak a pázmándi civil szervezetek.
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lásának átláthatóságát törvényileg
biztosítanunk kell, így összeférhetet-
len az, ha valaki amellett, hogy a
képviselôtestület tagja, még egy vagy
több civil szervezet vezetôségében is
benne van. Egyikrôl vagy a másikról
le kell mondania, mert olyan civil
szervezet nem pályázhat, illetve ily
módon nem kaphat önkormányzati
támogatást, amelynek a vezetôi ben-
ne vannak a testületben és döntenek
a pályázatokról. Név szerint ez a
probléma Lôrincz László képviselô
urat érintette, hiszen ô a Pázmándi

Önkéntes Tûzoltó Egyesületben és a
Pázmándi Római Katolikus Egyház-
községben is vezetô tisztséget tölt be.
A képviselô úr a Nemzetgazdasági
Minisztérium Kincstárért felelôs he-
lyettes államtitkára állásfoglalása
után – amely az összeférhetetlensé-
get konkrétan az ô személyére
vonatkozóan kimondta, s rendelke-
zett arról, hogy a két szervezet mind-
addig nem vehet részt pályázati eljá-
rásban, míg az összeférhetetlenség
fennáll – az önkormányzati kép-
viselôi megbízatásáról mondott le.

Helyette új képviselô kerül majd a
testületbe, az ôszi választásokon el-
ért eredmények alapján a Választási
Bizottság dönt és kéri majd fel a sor-
ban következôt a tisztség elvállalásá-
ra. Nem titok senki elôtt, hogy a
képviselôkre leadott szavazatok so-
rában a következô legtöbb voksot el-
nyert Kerkuska Zoltán volt, s a jog-
szabály értelmében a lemondást
követôen 30 napunk van az új
képviselôtestületi tag beiktatására.

Szabó Hédy

1. § (1) Helyi jelentôségû védett
természeti területté nyilvánítja
Pázmánd község közigazgatási te-
rületén lévô Kvarcvit sziklák elne-
vezéssel a 1171, 1172, 1158/2
hrsz; Téglaházi dûlô elnevezéssel
a 0208/2, 0208/7C, 0208/8, 0225
hrsz; Csepleki héricses elneve-
zéssel a 0180 hrsz ingatlan-nyilván-
tartási  számú területeket. 

(2) Természeti emlékké nyilvánít-
ja a Pázmánd község közigazgatási
területén lévô Gesztenye fasor el-
nevezéssel a 0221/1 és 0221/3 hrsz;
ingatlan-nyilvántartási számú terüle-
teken lévô gesztenyefákat, mely a
belterületi beépített ingatlanok meg-
közelítését nem korlátozhatja.

2. § (1) A Pázmánd község helyi
jelentôségû védett természeti terü-
let kiterjedése:
Kvarcitsziklák: 13 ha, Téglaházi dûlô:
20,7 ha, Csepleki-héricses: 25,2 ha,
összesen: 58,9 ha.
(2) A terület természetvédelmi ke-
zelési tervét a rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza. 

3. § A védetté nyilvánítás termé-
szetvédelmi célja és indoka:

a) a védetté nyilvánított területek
hosszú távú fennmaradását bizto-
sítsa a jelenlegi vagy annál jobb
ökológiai állapotban; megóvja a te-
rületek értékes ökoszisztémáit, gaz-
dag biodiverzitását: azok növény és
állatvilágát egyaránt;
b) a község lakosságának kultúrált
pihenési, kirándulási lehetôséget
nyújtson a védett terület sérelme
nélkül;
c) hogy megôrzésre kerüljön Páz-
mánd egyik legnagyobb kiterjedé-
sû megmaradt sztyepprétjének és
gazdag növény- és állatvilágának
megôrzése, különös tekintettel a
védett tavaszi héricsre (Adonis
vernalis). 
d) a településen a fejlesztési célkitû-
zéseket a természetvédelem érde-
keinek figyelembevételével, a ter-
mészet védelmérôl szóló törvény
rendelkezéseinek és hozzá kapcso-
lódó egyéb jogszabályok betartásá-
val alakítsák ki.

4. § A terület természetvédelmi keze-
lési feladatait ellátó szervezet a Duna
Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést
követô napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Pázmánd Köz-
ség Önkormányzata 16/2007. (XII.
01) önkormányzati  rendelete, a
12/2008. (XII.03.) önkormányzati
rendelete.

Dr Virányiné dr Reichenbach 
Mónika polgármester
Járfás Péterné jegyzô 

Pázmánd község Önkormányzat Képviselô-testületének 5/2015.
(IV.14.) önkormányzati rendelete helyi jelentôségû védett ter-
mészeti területté nyilvánításról

Pázmánd község Önkormányzat Képviselô-testülete az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a természet
védelmérôl szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdésének b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a következôket rendeli el:

Segítenek a bajban

Az Önkéntes Tûzoltóság
Pázmánd elérhetôsége baj
esetén: 105, illetve 
+36 30 2638222
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De valójában ki is Béla, kérdezhet-
nénk, aki mindent elintéz és intéz-
kedik, legyen éjjel vagy nappal.
Természetes azonban, hogy Páz-
mándon csaknem mindenki ismeri
ôt. Erdô Bélával annak ürügyén be-
szélgetünk, hogy a megyei pa-
rancsnoktól megkapta az Év Pol-
gárôre elismerést a legutóbbi
pázmándi polgárôri közgyûlésen.

Erdô Béla a közelmúltban volt 50
éves, de lelkesedése, ereje, akara-
ta, munkatempója meghazudtolja
a legfiatalabbakét is. Ô az az em-
ber, aki csaknem mindent tud a fa-
lu bajáról, örömérôl. Tekintettel ar-
ra, hogy az önkormányzat munka-
társaként közterület felügyelô is,
sokszor összefolyik a társadalmi
munka a hivatalos elfoglaltsággal,
nehéz elválasztani.
–  Ha önkormányzati rendezvény
van, természetesen a hivatalnak
végzem munkámat. Ha civil szerve-
zetek rendezvényeit kell biztosítani
kollégáimmal, akkor polgárôr va-
gyok. A két dolog nem keveredik
soha, habár sokszor egybefolyik.
Szerencsére eddig nem is volt „üt-
közés” soha. A telefonom megállás

nélkül cseng, függetlenül a nap-
szaktól, de hát ezt vállaltam. Egy
évvel ezelôtt, amikor a Polgárôr
Egyesület titkára lemondott, és az
ötévenkénti tisztújító közgyûlést is
megtartottuk, titkárnak javasolt a
többség. Nem mondtam ellent, hi-
szen ez az életem! Szakközépisko-
lás voltam még, amikor a rendôr-
ség egy pályaválasztó- és toborzó
táborba invitált, de én nem kacsin-
gattam a rendvédelmi szervek felé.
Nem vagyok az a szalutázó típus,
ezért ez kimaradt az életembôl. Az
egyenruha és a parancsuralmi
rendszer nem az én mûfajom,
azonban szívesen vagyok az egyen-
ruhások között, de csak „kívülrôl” –
meséli a kitüntetett.
Valahogy innen indulhatott el Erdô
Béla munkája. A tavaly 10 éves pol-
gárôrség alapító tagjaként, és az-
óta is egyik erôsségeként teszi a
dolgát a falu 85 másik polgárôre
mellett. Titkárként is „adja” a szol-
gálatot. Megy éjjel is járôrszol-
gálatba társaival, hogy a falu lakos-
sága nyugodtan pihenhessen. Fo-
gott már tolvajt, betörôt, és szám-
talan bûnmegelôzési tevékenység-
ben részt vett. Persze mindezt so-
ha nem egyedül teszi, mindig a
kollégáival közösen, s ezt hangsú-
lyozza is. Miként történt akkor,
hogy a megye 70-80 polgárôr
egyesületének 3-4000 polgárôre
közül mégis éppen ô lett a kivá-
lasztott?
– Erre én nem tudhatom a választ,
de az biztos, hogy a magánéletem
és a hivatali-, no meg a civil mun-
kám egybefolyik. Dolgozom éjjel és
nappal, a telefonomon mindig elér-
nek a lakosok, és senkinek nem tu-
dok nemet mondani. Lehet, hogy a
megyei elnökséget ezek a minden-
napi dolgok gyôzték meg, illetve a
helyi vezetôség is emiatt dönthetett
úgy, hogy én legyek az Év

Polgárôre. Nagy elismerés ez a szá-
momra, de biztos vagyok benne,
hogy az én kitüntetésemmel vala-
mennyi polgárôrünk teljesítményét
is elismerték. Öröm ez nekem, és
az egyesületünknek is! Egyet el-
mondhatok befejezésképpen a
Pázmándi Hírvivônek: a legna-
gyobb öröm mindannyiunk számá-
ra mégis az a visszajelzés, hogy a
lakosság örül, ha bennünket lát.
Csaknem megszûnt a Szôlôhegyen
az idegenek elôfordulása, amibe
persze a kamerarendszer is bele-
játszik. Remélhetôleg fejleszteni
tudjuk a technikát a jövôben is.
Nagy öröm lesz, ha a közelgô 
pályázaton egy nagyon jó terepjá-
rót nyerhetünk, amellyel sokkal 
könnyebb lesz a terepen is dolgoz-
nunk. De addig is, tartjuk a fron-
tot, és a 10 éves Polgárôr Egyesüle-
tünk remélhetôleg a jövôben is
ilyen megbecsült marad a falunk-
ban – fejezte be az Év Polgárôre,
Erdô Béla.

Erdô Bélával E. Várkonyi Péter
beszelgetett.

Erdô Béla, az Év Polgárôre
Szólj Bélának, hogy a Fô utcában nem ég három kandeláber!
Szólj Bélának, hogy kátyúzni kellene a Kossuth utcát! Szólj
Bélának, hogy nô a parlagfû a Táncsics utcában és sok a kó-
bor kutya! Szólj, szólj…

A mindig hívható polgárôri
telefonszám baj esetén:
+36 30 9935 032. Ezen a
számon érik el Ambrus Fe-
rencet, aki a megalakulás-
tól kezdve az egyesület el-
nöke. Erdô Béla állandó
ügyeleti telefonszáma: 
+36 70 3330 377
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Lezajlott a Netnagyi tanfolyam második turnusa is a
hét Forrás Mûvelôdési Házban, ahol Simon János
informatikus, a Pázmánd TV fôszerkesztôje, Sárvári
Zsuzsanna IKSZT munkatárs, valamint Besserné Hegyi
Tímea segítô adták át alkalomról alkalomra a
számítógép használatának alapjait az érdeklôdôknek.
Kezdve attól, hogy miként is kell bekapcsolni a gépet,
a tanfolyam során a résztvevôk megtanultak önállóan
levelezni és böngészni is az internetes oldalak között.
A kurzus utolsó foglalkozásán a tanfolyamot sikerrel
teljesítôk – ahogyan az már az elsô csoportnál is
történt – emléklapot kaptak a polgármestertôl.

Szerzô, fotó: Pázmánd Sajtó

Okleveles netnagyik

Koszti András velencei polgár-
mester kezdeményezésére más-
fél-kéthavonta egyeztetés céljá-
ból összeülnek a Velencei-tó kör-
nyéki vezetôk. A mostani munka-

reggelin, amelyen Virányiné
Reichenbach Mónika polgármes-
ter és Istvánovits Renáta képvi-
selte falunkat, a programegyez-
tetések és a jövôbeni fejlesztések

kerültek szóba, azok a tervek,
amelyek mind nagyobb számban
vonzhatják a településekre ér-
kezô látogatókat. A nyáron Ve-
lencére tervezett Egyetemisták és
Fôiskolások Országos Turisztikai
Találkozóját szervezô kétfôs de-
legáció is csatlakozott a megbe-
széléshez. Polgármester asszony
azért lobbizott, hogy a pázmán-
di, potenciálisan bevethetô diák-
munkások mind nagyobb szám-
ban kapjanak majd munkale-
hetôséget a rendezvény szerve-
zése és lebonyolítása során. En-
nek eredményeként az EFOTT-on
a szórakozni vágyó résztvevôk
mellett diák munkavállalókként
is találkozhatunk majd települé-
sünk fiataljaival. 

Szerzô, fotók: Pázmánd Sajtó

Sikeres lobbi a munkareggelin
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Nagyon büszke vagyok rá, hogy az
ötlet, ami valamikor 2012 januárjá-
ban vetôdött fel egy röpikés tánc-
próbán, végül pár hónappal
késôbb, április 30-án hatalmas si-
kert aratott, és ebben én is részt
vehettem. Jó volt látni, hogy a falu
népe kezdettôl fogva mellénk állt,
támogatott bennünket, és részt
vett a rendezvényen.
Az azóta eltelt idôben számtalan-
szor felmerült bennünk a folytatás
gondolata, tervezgettünk, vitáz-
tunk, levontuk a tanulságokat. Min-
dig is éreztük, hogy lesz egyszer
egy második hagyományôrzô lako-
dalom is, de az elsôvel olyan ma-
gasra tettük a mércét saját magunk
számára, hogy tudtuk, azt csak ala-
pos és kitartó munkával lehetünk
képesek majd túlszárnyalni.
Szerencsére van mibôl meríteni.
Községünkben a népszokások és a
hagyományok oly gazdagok, és
idôsebb lakosaink máig is élénken
élô emlékei nyomán oly könnyen
elérhetôek, hogy könnyû dolga
van az „egyszeri néptánccsoport-

nak”, ha fel szeretné eleveníteni a
hajdani paraszti élet egyik legje-
lentôsebb kulturális és szórakozá-

si alkalmát, a lakodalmas mulatsá-
got. Mi Pázmándiak ugyanis nem-
csak öltözékünkkel, hanem szá-
mos érdekes szokásunkkal is elkü-
lönülünk a környékbeli lakosság-
tól. Lakodalmas szertartásaink

még ma is hagyományos módon
folynak le. A környéken is elismert
híres vôfényeink vannak.
Igen, Pázmándon vôfénynek hívjuk
a lakodalom menetét irányító, tré-
fás „figurás” embereket, akiknek
nagy szerepük van a lakodalom
hangulatának emelésében. Sokszor
vaskos tréfáikkal nevettetik meg a

násznépet vagy éppen táncra per-
dülnek, ha a helyzet úgy kívánja,
pl. a menyasszony asztaltól való
kikérésekor lezajló, úgynevezett
„vôfénytánc” alkalmával is. A
vôfény jelvényei a bokrétás kalap
és a piros bécsi kendôvel és a
különbözô színû szalagokkal díszí-
tett „vôfénybot”. Jeladó eszköze a
cserépbôl készített „vôfénysíp”.
Az 1970-es évekig divatban volt a
hívatás, amikor is meghívó nem lé-
vén a menyasszony és a vôlegény
helyett vôfény, és a kisvôfény járt
házról házra a meghívandó vendé-
gekhez. Szokás volt a lakodalom
reggelén a meghívottaknak felke-
resni a lakodalmas házat, amikor is
általában tyúkot és süteményt kel-
lett vinniük az esti vacsorához. Cse-
rébe kakaóval és kaláccsal vendé-
gelték meg ôket. Ez a szokás a
hûtôszekrény elterjedésével az
elôzô napra tevôdött át. A lakoda-
lom idején a lányos és a legényes
házban külön mulattak a menyasz-

Újra Hagyományôrzô Lakodalom Pázmándon

Május 9-én, délután 3 órakor a mûvelôdési ház udvarán ismét
megszólal a vôfénysíp, felcsendülnek a jól ismert nóták, indul a
lakodalmas menet, kezdôdik a ll. Pázmándi Hagyományôrzô La-
kodalom. Három év telt el az elsô óta, mégis olyan közelinek tû-
nik, mintha tavaly lett volna.
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szony és a vôlegény vendégei. Mára
ez eltûnt, általában közösen, egy
helyiségben tartják a menyegzôket.
A lakodalmas menet a maitól eltérô
módon a következôképpen állt fel:
Elöl ment a vôlegény a legényekkel
(barátaival) csapatban, majd a nász-
nagyok, örömapák aztán a férfiak 
a zenészekkel. Csak ezután követ-
keztek a kisnyoszolyók majd a
menyasszony a lányokkal (barát-
nôivel), örömanyák, násznagyné
asszonyok és a végén az asszonyok.
A vôfény diktálta a tempót, kezdte
a nótákat, fújta a cserépbôl fara-
gott vôfénysípot, vitte a templomi
esküvô kántorának a borosüveg
nyakára húzott perecet, a kul-
csost, amit a szakácsasszonyok
még ma is a hajdani recept szerint
készítenek.  Szokás volt, és még
ma is az, az almába tûzött rozma-
ringszál (termékenység és tiszta-
ság jelképe) elhelyezése a mise-
asztalon, amit az egyik kisnyoszo-
lyó vitt a templomig.
Régi helyi szokás volt a templomi
esküvô után az oltárkerülés, ami-
kor a násznép az oltárra elhelye-
zett perselybe helyezte adománya-
it, közben a „Jézus szíve szeretlek
én” címû éneket énekelték. Ezt kö-
vette a gratuláció a templom elôtt
és a paptánc. 
Már a 30-as években is említett szo-
kás szerint, az újonnan esketett pár
a plébánia udvarán táncolt néhány
fordulót. Ezek ma is élô szokások.
A menyecskekendô különös ha-

gyománya a pázmándi viseletnek.
A faluban a menyecskekendô köté-
sére „szakosodott” asszonyok va-
sárnap reggel mise elôtt tucat
számra kötötték. Elôször ünnepé-

lyes keretek között a lakodalom éj-
szakáján kötötték fel, s attól kezd-
ve asszonyi létük és rangjuk jele-
ként kötelezô viseleti darabbá vált.
Még manapság is, a magára vala-
mit adó menyasszony, illetve ak-
kor már „új asszony” a lakodalom-
ban, az erre az alkalomra kötött
menyecskekendôben táncolja a
menyecsketáncot.
Kedves Olvasó! E rövid, a teljesség
igénye nélkül készült áttekintés
után nem maradt más hátra, mint-
hogy szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját, a Röpike Néptánc-
csoport és Pázmánd Község Önkor-
mányzata nevében, a ll. Pázmándi
Hagyományôrzô Lakodalomba!
Részletek az interneten és a kihelye-
zett plakátokon találhatók. 

Kerkuska Zoltán
Röpike Néptánccsoport

Köszönjük…
A Pázmándi Népdalkör és Citerazenekar nevében szeretnék köszö-
netet mondani minden kedves nézônknek, és mindazoknak, akik a
támogatójegyek megvásárlásával, tombolatárgyak felajánlásával,
vagy a rendezvény szervezésében bármilyen módon segédkezve
hozzájárultak a Költészet Napja eseményéhez. Nem utolsó sorban
köszönjük az önkormányzatnak, a Hét Forrás Mûvelôdési Háznak és
mindazon társainknak, akik a színpadon valamilyen mûsorszámmal
velünk ünnepelték József Attila születésének napját, és nem melles-
leg hozzásegítettek bennünket célunk megvalósításához, a Népdal-
kör ünnepi viseletének elkészítéséhez. A színvonalas mûsort és va-
csorát követôen az est folyamán nem csak a Dinnyésrôl és Gyúró-
ról érkezett vendégszereplôink, hanem mindnyájan nagyon jól
éreztük magunkat! 

Fazekasné Domak Anikó, Népdalkör vezetô
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– Mit jelent az, hogy valaki hatósági
állatorvos?
– Jobbára ellenôrzést, szabályok be-
tartatását, engedélyezést, tehát
alapvetôen sok adminisztrációt. A
hatósági állatorvos ellenôrzi a helyi
intézményekben és üzemekben fel-
használt, illetve a boltokban és 
a kistermelôk által forgalomba ho-
zott terményeket, közremûködik a
kistermelôi engedélyek megszerzése

során, és például felügyeli az élelmi-
szer-higiéniát az óvoda konyháján.
Persze ezek csak kiragadott részle-
tek, de nagyjából érzékeltetik a fôbb
feladatokat.
– Ennek alapján nem az a klasszikus
állatorvos jelenik meg az ember
szeme elôtt, aki kijön a beteg álla-
tokhoz, gyógyít és olt…
– Pedig az is szerves része az éle-
temnek, Csákváron egy szarvas-
marha- és sertés telepen vagyok
magán állatorvos, és itt a faluban il-
letve a környéken abban a bizonyos

falusi, táskás állatorvos minôség-
ben is dolgozom. 
– Álszent volt a kérdés, hiszen én
magam is annak nyomán ismertem
meg, hogy öreg vizslánk utolsó 1-2
évében mindig számíthattunk a
doktor úrra, sôt azon a nagyon ne-
héz napon is a támaszunk volt, ami-
kor elvesztettük Robit. Abból, aho-
gyan akkoriban megismertük, azt
gondolnám, hogy a kutyák állnak a

legközelebb a szívéhez… Tényleg,
van kedvenc állata?
– Talán a szarvasmarha… Már gye-
rekkoromban is vonzott a haszonál-
lat-tartás, a nagyszüleimnek voltak
jószágai, édesapámmal pedig több-
ször jártam szarvasmarha telepen,
s olyan szépeknek, nagyoknak lát-
tam ezeket az állatokat, a frissen
fejt tejet pedig azóta is imádom…
– Ekkor fogant meg az elhatározás,
hogy ezt a hivatást választja?
– Nem lenne igaz, ha azt monda-
nám, hogy mióta az eszemet tudom,

állatorvos akartam lenni… Ennél
prózaiabban alakult, valamikor a
gimnáziumi évek alatt-után döntöt-
tem így. Kápolnásnyéken érettségiz-
tem, azután asszisztensként dolgoz-
tam Székesfehérváron dr. Rosner
Gyula állatorvos mellett, s azt hi-
szem, igazán ez a tapasztalat volt a
meghatározó. 2006-tól 2012-ig jár-
tam egyetemre Pesten, majd vissza-
jöttem a megyébe, s elhelyezkedtem
a Fejér megyei Állategészségügyi
Igazgatóságon. 
– Alakulhatott volna úgyis, hogy 6
év Budapest után valahol egész más-
hol talál állást, s nem tér vissza…
– Sok minden ideköt, szeretek itt élni,
örülök, hogy így alakult. Itt a faluban
szerencsére egyre több a munka,
mind többen foglalkoznak mezôgaz-
dasággal, folyamatosan gyarapszik
az ôstermelôk, kistermelôk száma és
az állattartás is egyre népszerûbb.
Sokan tartanak kecskét, sertést, de
örömömre tehén is akad, és bika
tartással is foglalkoznak páran. Sze-
retem a jó levegôt, a szomszédaimat,
a tó közelségét, hobbim a madará-
szás, s itt erre is jó lehetôség nyílik.
Nemrégiben, amikor Pesten jártunk
a feleségemmel, s a Ferenciek terén a
letekertük az autó ablakát, egyszerre
fogalmaztuk meg, hogy szinte érthe-
tetlen, hogy bírtuk azt a büdöset
hosszú éveken át…

Szabó Hédy

Bemutatjuk a hatósági állatorvost
Dr. Kutasi Pétert, ezt a kedves, csendes, csupa szív 29 éves fia-
talembert nem kell sokaknak bemutatni, hiszen itt nôtt fel,
mindössze másfél éves volt, amikor szüleivel Pázmándra köl-
töztek. A család azóta is itt él, sôt a doktor a tanulmányai elvég-
zése után úgy döntött, ô maga is itt alapít önálló családot. Vett
tehát egy kis falusi házat a Deák Ferenc utcában, kecskéket, bir-
kát, tyúkot tart az udvarban, két kis fekete kutya szalad csahol-
va a kerítéshez ha látogató érkezik, s ifjú biológus feleségével
ide várják néhány héten belül elsô gyermekük születését is.
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A kártevô, amely egy molylepke faj,
és a pusztítást a kikelô lárvái (her-
nyók) okozzák, 2011. évben jelent
elôször Magyarországon és rövid
idô alatt az egész országban elter-
jedt. Az elmúlt évben Pázmándon is
láttam a károsítását a temetôben,
egy bokron. A puszpángmoly egyet-
len növényt, a bukszust károsítja,
több tápnövénye nem ismert. Kez-
detben a hernyók csak hámozgatják
a leveleket, azaz csak a levél egyik
oldaláról rágják le a levél szöveteit,
késôbb teljesen elfogyasztják azo-
kat, akár tarrágást is végezve a

puszpángon. A rágáskép, a szöve-
dék és a nagyméretû szemcsés ürü-
lék miatt a puszpángmoly kártétele
nem téveszthetô össze más hazai
puszpáng-károsítóval. 
Szeretném felhívni a figyelmet,

hogy a puszpángmoly nagyon

agresszív károsító, és rövid idô

alatt teljesen tönkreteheti a buk-

szus bokrot!

Az eddigi megfigyelések szerint Ma-
gyarországon is 3 nemzedéke
fejlôdik ki. A nôstények csomókban
rakják petéiket a levelek fonákjára.
Erôs fertôzöttség esetén csak a szá-
rak és levélnyelek maradnak a növé-

nyen, ezzel el is pusztítva az egész
növényt. A kifejlett hernyók bábozó-
dáshoz készülve leveleket gyûjtenek
maguk köré, ezeket lazán összeszö-
vik, itt történik a bábozódás, ebbôl
repülnek ki a lepkék. Mivel a fiatal
lárvák rejtôzködô életmódot folytat-
nak, alaposan át kell nézni a buk-
szus bokrokat, hogy idôben megta-
láljuk a károsítót. Az elmúlt évben
betelelt lárvák a meleg idô hatására
most jöttek elô a téli hernyófészek-
bôl, és megkezdték károsításukat.
Permetezésre az alábbi készítmé-
nyek valamelyike használható:

Axoris Rovarölô Permet, Careo

Rovarölô Koncentrátum, Careo

Rovarölô Permet, Dimilin 25 WP,

Decis, Decis Mega, Gazelle 20

SG, Gazelle EW, Mospilan 20 SG,

Mospilan 20 SP,  Spilan 20 SG.

A permetezést bô mennyiségû per-
metlével végezzük. A permetezô gé-
pet a maximális nyomáson üzemel-
tessük. Ügyeljünk arra, hogy a per-
metlé bekerüljön a bukszus bokor
belsejébe is, és lehetôleg a levél fo-
nákját is érje. 
Felhívom az kertészkedôk figyel-
mét, hogy a növényvédô szer hasz-
nálati utasítását figyelmesen olvas-
sák el és tartsák be! Külön gondot
fordítsanak a munkavédelmi óvó-
rendszabályok betartására!

Domak Béla

Védjük meg a bukszusainkat!
Az utóbbi évek enyhe telei, a magas nyári magas hômérsék-
letek, az Európai Uniós szabad árumozgások miatt sok új nö-
vénykárosító szervezet telepedett meg Magyarországon. Ezek
közé tartozik a Selyemfényû puszpángmoly is.
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Ezekkel a szavakkal, iskolánk névadójának, Kempelen
Farkasnak a soraival köszöntötték a résztvevôket a
Kempelen Hét ünnepélyes díjátadó gáláján. Évrôl évre
sok örömet, élményt és izgalmat nyújt a már hagyo-
mányos Kempelen Hét az iskolában, amely során a ta-
nulók házi versenyeken és a környékbeli általános is-
kolák diákjaival mérhetik össze tudásukat, ügyességü-
ket. Az idén mégis más, különlegesebb volt az elmúlt
két hét, mivel az iskola éppen 20 éve vette fel, és vise-
li büszkén Kempelen Farkas nevét. Ez a jubileumi alka-
lom még szebb díszbe öltöztette az iskolát és még na-
gyobb lelkesedésre sarkallta a résztvevôket, hogy
olyan értékeket teremtsenek közösen ezen alkalom-
ból, melyek méltóak az ünnep fényéhez. Az iskola tör-
ténetét, múltját összefoglaló kiállítás sok szép emléket
idézett fel, a házi versenyeken pedig nagy létszámú
részvétel mellett iagzán szép eredmények születtek.
Az angol versenyen 34 tanuló vett részt, a felsôsök
matematika versenyén pedig összesen 43-an. A rajz-
pályázat meghirdetésekor a feltaláló elôtt tisztelegve
olyan alkotásokat is vártak a szervezôk, amelyek a
gyerekek által kitalált találmányokat mutatnak be. A
házi rajzverseny díjazottjai évfolyamonként: Takáts
Janka 1. osztály; Simon Richárd, Kutai Dorka, Korondi
Botond 2. osztály; a 3. osztály közösen „Dinó csorda”
címû munkájukkal; Füzesi Márton, Korondi Bendegúz
4. osztály; Bencsik Dávid 5. osztály; Gránitz Eszter, 
Hegyi Patrícia, Keller Kamilla 6.osztály; Czakó Petra,
Korondi Réka 8. osztály.

A felsôsöknek megrendezett szavalóverseny eredményei:
Az 5.-6. osztály osztályosok versenyében 3. Czakó 

Anna, Gránicz Eszter, Vagyóczki Martin; 2. Molnár 
Fanni; 1. helyezett Rozgonyi Róbert. A 7. osztályosok
versenyében 3. Zsetnyai Hanna; 2. Fodor Milán; 1.
Borostyán Henrietta. A 8. osztályosok versenyében: 3.
Vagyóczki Petra, 2. Hersics Patricia, 1. Kôszegi Katica.
A 20. évforduló alkalmából Kempelen Kvízjátékot is
szerveztek, amelyre három fôs csapatok jelentkezhet-
tek. 3. helyezettek: Lôrincz Ádám, Eipl Máté és Kovács
Gergô; 2. helyezettek Zsetnyai Hanna, Erdô Eszter 
Laura, Borostyán Henriett; 1. helyezettek: Czakó Péter,
Gránitz Eszter, Vagyóczki Martin. A Szép kiejtési verse-
nyen Czakó Anna 3., Rozgonyi Róbert 2. és Gránitz
Eszter elsô helyezést ért el.
Iskolánk alsós munkaközössége feladatlapos matema-
tika versenyt hirdetett az általános iskolák egytôl ne-
gyedik osztályos, nem matematika tagozatos tanulói
számára. A versenyen összesen 65 tanuló vett rész. Az
1. osztályosok versenyében: Bolla Zoltán Zichyúj-
faluból lett a 3., Bíró Dóra Anna Martonvásárból a 2.,
és Szmilkó Zora Hanna Martonvásárból végzett az 1.
helyen. A 2.osztályosok versenyében: 3. Gábor Zalán
Martonvásár, 2. Bíró Krisztina Hétvezér Általános Isko-
la, 1. Steltzer Dávid  Hétvezér Általános Iskola. Roszik
Ida pázmándi tanulónk 6. helyezést ért el. A 3. osztá-
lyosok versenyében: 3. Szabó Erik Zalán Tordas, 2.
Monics Dorka Hétvezér Általános Iskola, 1. Krizsán 
Deák Máté, Hétvezér Általános Iskola. Czakó Balázs
pázmándi tanulónk 9. helyezést ért el. A 4. osztályo-
sok versenyében: 3. Sachs Beáta Martonvásár, 2. Tóth
Anikó Tordas, 1. Gönczi Hanna Pákozd. Sziládi Eszter
pázmándi tanulónk 6. helyezést ért el.

Az iskolai Kempelen napok helyezettjei 2015-ben
„A boldogsághoz nem kell sok biz’ám,

Sôt nagyon kevés, kettô kell csupán:

A kenyér és lélek nyugalma.

A munka adja meg a napi kenyeret,

S ki uralkodik vágyai felett,

Lelkének nyugalmát megtarthatja.”
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Iskolánk alsós és felsôs munkaközössége sakkver-
senyt hirdetett egytôl nyolcadik osztályosok számára.
A versenyen korcsoportonként indulhattak a lányok és
a fiúk. A versenyen 32 fô vett részt. A díjazottak: A lá-
nyok sakkversenyében 1.-2. osztályban 1. Roszik Ida,
a 3.-4. osztályban 3. Reichenbach Flóra, 2. Besser Lara,
1.Sziládi Eszter. Az 5.-6. osztályosok korcsoportjában
3. Varga Lili, 2. Besser Fanni, 1. helyezett Hegyi 
Patrícia. A 7.-8. osztályosoknál 3. Hajdú Csilla, 2.
Hersics Patrícia, 1. Sárvári Krisztina.
A fiúk sakkversenyében 1.-2. osztályban 2. Hegedüs
Károly, 1. Domak Márk. A 3.-4. osztályosoknál 3.
Farkasfalvi Szabolcs, 2. Zsigmond Levente, 1. Szabó Erik
Tordas. 5.-6. osztályban 3. Czakó Péter, 2. Rozgonyi 
Róbert, 1. helyen végzett Matacz Máté. 7.-8. osztályban 3.
Eipl Máté, 2. Hegyi Csaba, 1. Hajdú Árpád.
Iskolánk alsós munkaközössége szavaló versenyt hir-
detett az általános iskolák 1.-4. osztályos tanulói szá-
mára. A versenyben 40 tanuló vett részt. A szép ver-
sek és tehetséges elôadóik ebben az évben is sok örö-
met okoztak a hallgatóságnak. Az 1. osztályosok ver-
senyében különdíjat kapott Szendrei Ádám Pázmánd,

3. Zámbó Zsombor Pázmánd és Nagy Lázár
Martonvásár, 2. Kokavecz Eszter Tordas, 1. helyen
végzett Balogh Lili Gréta Martonvásárból. A 2. osztá-
lyosok versenyében különdíjat kapott Darabos Nóra
Válról, 3. lett Csókás Norina Vál, 2. Varanka Luca 
Székesfehérvár, 1. Fábián Fruzsina Martonvásár. A 3.
osztályosok versenyében különdíjat kapott Czakó Bori
Pázmánd, 3. lett Lazók Petra Martonvásár és Lovistyek
Kitti Pázmánd, 2. Dôri Dóra Kápolnásnyék, 1. Molnár
Sára Vál. A 4. osztályosok versenyében különdíjat ka-
pott Kiss Noémi Vál, 3. lett Herpy Miklós Kápolnás-
nyék, 2. Korondi Bendegúz Pázmánd, 1. helyen vég-
zett Végvári Balázs Kápolnásnyékrôl.
A jubileumi Kempelen Hét keretében a névadónkhoz
kapcsolódó rajzpályázati témát hirdetett meg iskolánk
„Kempelen a varázsló” címmel. Ide vártuk a környékbe-
li iskolák tanulóinak illetve a saját diákjaink alkotásait
is. Évfolyamonként kerültek ki a rajzverseny legjobb-
jai. 1. évfolyam Rehus Martin és Kövecses Katalin Lilla,

2. évfolyam Halmai Csaba, 3. évfolyam Radics Kerka,
4. évfolyam Füzesi Márton, Szombati Gergô, Nyári
Kevin, 5. évfolyam Molnár Márk, Lôrincz Tamás, 6. év-
folyam Hegyi Patrícia, Czikora Márk, Domak Balázs, 7.
évfolyam Fodor Milán, Zsetnyai Hanna, s végül a
8.osztály helyezettje : Zsigmond Gréta.
Az alsós és felsôs munkaközösség futóversenyt hirde-
tett 1-4 osztályosok és 5-8 osztályos lány és fiú csapa-
tok számára. 52 gyermek vett részt a versenyen.
Az alsós lányok csapatának versenyében 3. Lukács 
Rebeka, Domak Orsolya, Rechenbach Flóra és Sziládi
Eszter, 2. Szendrei Eszter, Dömsödi Zsófia, Reichard
Emôke, 1. Roszik Ida, Kutai Dorka, Czakó Bori és Kézdi
Vanessza lett.
Az alsós fiú csapatok versenyében 3. lett Nagy 
Zsombor, Hegedûs Károly, Bercsi Róbert Félix és
Lôrincz Márton. 2. helyezést ért el Szendrei Ádám, 
Varga Márton, Czakó Balázs és Zsigmond Levente, az
elsô helyen végzett Domak Márk, Lôrincz Bertalan,
Czikora Zalán és Vagyóczki Norbert.
A felsôs lány csapatok versenyében 2. lett Varga Lili,
Hegyi Patrícia, Erdô Eszter és Vagyóczki Petra, elsô he-
lyezést ért el Noske Nóra, Czakó Anna, Sárvári 
Krisztina és Herczeg Henriett.
A felsôs fiú csapatok versenyében 3. Kézdi Dániel,
Rozgonyi Ricsárd és Farsang Illés. 2. lett Molnár Márk,
Luca Ádám és Ángyán Csaba, a versenyt pedig Kutai
Szabolcs, Czakó Péter, Lôrincz Ádám és Sziládi Péter
nyerte meg.
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Foci: ha a vége jó,  (talán) min-
den jó
Március 29-én futbalcsapataink
Bakonycsernyét fogadták Pázmán-
don. Mind az ifi, mind a felnôtt csa-
pat számára fontos volt mérkôzés,
részben azért, mert  vissza kellett
(volna) vágni az ôszi csúfos veresé-
gért, ráadásul egy gyôzelemmel a
felnôttek elkerülhettek volna a
kiesô zónából. Nos a kitûzött célt
annak ellenére nem sikerült elérni,
hogy a játékosok szívüket, lelküket
beladták a mérközésbe, ha csak
egy-egy góllal is, de mindkét csapat
kiakapott: az ifi 3:4-re, a felnôttek
1:2-re. 
Az ifi meccsen a vendégek szereztek
vezetést, majd nem sokkal késôbb
elônyüket 2:0-ra növelték. A máso-
dik félidô elején sikerült szépíteni,
ami újra esélyt teremtett a döntetlen-
re vagy a gyôzelemre, ám – bár a
vendégek jogos bûntetôjét még
megfogta kapusunk – rövidesen már
3 góllal húzott el Bakonycsernye:
elôbb a büntetô után kipattanó lab-
dát bepofozták, majd egy perc múl-
va újra betaláltak a kapuba. A mieink
azonban nem adták fel, csúsztak,
másztak, harcoltak, és végül megint
szorossá tették a mérközést: elôbb
egy szöglet után majd büntetôbôl si-
került gólt szerezni. Sajnos a meccs
utolsó tíz percében a heroikus küz-
delem ellenére sem jött össze még
egy gól, így nem maradt itthon 
egy pont sem.
A felnôtt meccsen az elsô félidô gól
nélkül csordogált el, míg a második
felidô úgy indult, ahogy az ifiknél:
az elsô öt percben sajnos két gólt is
kapott csapatunk. Ezek után viszont
nagyon keményen hajtottak játéko-
saink, aminek a 75-dik percben meg
is lett az eredménye. A végjáték

azonban itt sem hozta meg az egy
pontot sem: már nem változott az 1:2.
Április 12-én Iszkaszentgyörgy csa-
patai érkeztek Pázmándra. A felnôt-
teknél ez egyfajta kiesési rangadó-
nak tekinthetô meccs volt, hiszen a
vendégek a még épphogy bennma-
radást jelentô helyen álltak, míg a
mieink mögöttük. Ez a tét végül is jó
doppingnak bizonyult csapatunk
számára: már a mérkôzés elején
megszereztük a vezetést, és bár a
vendégek hat perc múlva kiegyenlí-
tettek, a mérkôzés végén – a hazai
közönség nagy örömére – kétszer is
sikerült betalálni az ellenfél hálójába,
így 3:1-re gyôztünk! 
Szerencse, hogy ez volt a második
meccs, mert elôtte az ifik nem sok
örömet szereztek a nézôknek, csú-
fos – 8:1 arányú – vereséget szen-
vedtek. Leginkább a második féli-
dôben jött ki a fizikai és az életkor-
beli különbség a két csapat között.
Április 19-én igazán ragyogó tavaszi
idô volt, ezért azután nagy számú
lelkes közönség volt kíváncsi a haza-
iak, és a Fehérvárcsurgóról érkezett
csapatok játékára. 
Az ifi meccs egy igazi brusztolós,
hajtós mérkôzés volt. Csapatunk

mindvégig fölényben játszott és ural-
ta a mezônyt, az ellenfélnek csak
egy-két kontrára futotta az erejébôl.
Az elsô félidôben ugyan ez a különb-
ség még nem érett góllá, így 0:0-val
vonultak öltözôbe a csapatok, de a
második félidôben két gyönyörû be-
adás után két ugyanolyan szép gól
elrendezte a mérkôzés és a három
pont sorsát. A hátralévô idôben kicsit
elszabadult a játék és megszínese-
dett a jegyzôkönyv is. 
A felnôtt csapatnak – az elôzô
gyôzelem ellenére is – létkérdés volt
a három pont, és szerencsére ezt
meg is szerezték. Röviddel a kezdô-
sípszót követôen szöglethez, majd
egy mintaszerû csúsztatással veze-
téshez jutottunk. A  félidô végén vi-
szont az ellenfél kapott egy teljesen
jogos büntetôt amit nem tudtak ér-
tékesíteni mivel kapusunk óriási
bravúrral úgy fogta meg a labdát,
hogy az ki sem jött róla. Ez a két
momentum, vagyis a gól és az óriá-
si védés végül is a gyôzelmet jelen-
tette, amivel még nem vagyunk bent-
maradást érô helyen, de így is felzár-
kóztunk a mezônyhöz, és egy továb-
bi gyôzelemmel már megint bizton-
ságban érezhetnénk magunkat.

A labda gömbölyû, de amikor nagyon
kellett, gyôztünk!

Kézilabda Ifi Felnôtt 
eredmény eredmény

Pázmánd-Gárdony-DANUKE 35:13 24:23
Pázmánd-Gárdony-Érd II 26:26 28:29
Dunapent-Pázmánd-Gárdony 19:20 24:30

Foci Ifi Felnôtt 
eredmény eredmény

Pázmánd-Bakonycsernye 3:4 1:2
Pázmánd-Iszkaszentgyörgy 1:8 3:1
Pázmánd-Fehérvárcsurgó 2:0 1:0
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Kézilabda: nagyjából hoztuk a
(papír)formát
Márcus 28-án Pázmánd-Gárdony ké-
zilabda együttesei a DANUKE csapa-
tait fogadta. Az ifikre a tabella alap-
ján egy könnyed siker míg a felnôt-
tek egy vérbeli rangadó várt. Ez a te-
ória be is igazolódott.
Ifi csapatunk egy könnyed sikert
könyvelhetett el, ahol mindvégig a
kezünkben volt az irányítás, és az el-
lenfélnek egyszer sem engedve át a
vezetést született meg a 35:13 ará-
nyú gyôzelem.
A felnôtt meccs viszont már tényleg
egy igazi rangadó volt. Elôfordult,
hogy a csapatok fej-fej mellett halad-
tak, és váltva húztak el egy-két gól-
lal. A kiélezett csatából szerencsére
csapatunk jött ki jobban, és 1 góllal
– 24:23-ra – megnyerte a mérkôzést.
Április 11-én csapataink az Érd II-ôt
fogadták. Mindkét mérkôzés nagyon
izgalmasnak ígérkezett, és ennek
megfelelôen szoros végeredmények
is születtek.
Ifi csapatunk most egy igazán érdekes
és izgalmas meccset hozott öszsze.
Mindkét csapat nagyon jól használta
ki a másik hibáit, így egyik társulat
sem tudott elhúzni, így igazságosnak
mondható a 26:26 arányú döntetlen.
Felnôtt csapatunk nagyon szerette
volna megverni a tabella második
helyezettjét, s bár ez nem múlott so-
kon, végül is kénytelenek voltunk
beérni a szoros vereséggel: 28:29-re
kaptunk ki.
Április 18-án mindkét gárdánk a
gyôzelem reményében utazott Duna-
újvárosba. Ez a kettôs siker végül is
összejött, de a vártnál szorosabban. 
Az ifikre elméletileg egy sima
mérkôzés várt ám a hazaiak nagyon
jól tartották magukat, és próbáltak
pontot rabolni a jóval esélyesebb
vendég csapattól, így egy nagyon
küzdelmes mérkôzést láthattak a
nézôk. A végeredmény 19:20-as
Pázmánd-Gárdony-i sikert hozott.
A felnôttek meccsét mindenki hoz-
hatónak ítélte, s ennek az elvárásnak
meg is felelt a csapat: végig kézben
tartották a mérközést és végül 24:30
arányban gyôzelmet arattak.

Hajdú Tamás

Miserend: Április hó – 11 óra.
Május hó – 10 óra.

Április hónap bôvelkedett ese-
ményekben Plébániaközössé-
günk területén is. 
Április 12-én tett tanúságot 14
gyermek és vette fel a felnôtt ke-
resztség, vagyis a bérmálás jelét,
így válva az Egyház szemében fel-
nôtt keresztény emberré. Kérjük rá-
juk a Szentlélek erejét és Isten se-
gítségét, hogy vállalt kötelezettsé-
geiknek majdan eleget is tegyenek. 
Április 26-án, Húsvét 4. vasár-
napján a Terményáldás ünnepén
de: 11-órakor lesz a szentmise,
mely után lovas szekerekkel és
gépjármûvekkel indulunk a hegy
alatti búzatáblához, melyet az atya
megáld, s utána a Bálint Borá-
riumban folytatódik a Pázmándi
Ízes-Ínyes Ünnep és Vásár melyre
szeretettel várják községünk min-
den lakóját!  
Május 3-án, Húsvét 5. vasárnap-
ján a szentmise: 11-órakor lesz.
Ezen a napon immár hagyományo-
san köszöntjük az Édesanyákat,
Nagymamákat, leendô Anyákat, va-
lamint ebben a szentmisében kap-
nak áldást a Tûzoltók (mivel május
4-én Szent Flórián napja a Tûzoltók
védôszentjének) ünnepe.
Május 10-én, Húsvét 6. vasár-
napján a szentmise: de: 10-
órakor lesz.
Május 17-én, Urunk menybeme-
netelének ünnepén a szentmise
de: 10-órakor lesz. 
Május 24-én, Pünkösd vasár-
napján a szentmise de: 10-órakor
lesz. 
Május 25-én, Pünkösdhétfôn
nem lesz szentmise, hiszen ezen
a napon a Székesfehérvári Egyház-
megye tarja a napját, melyre min-
den évben hívják és várják a csalá-
dokat Balinka-tölgyestábor területé-
re. Itt püspöki szentmise, áldás, kö-
zös imádság, lelki tisztulás, elôadá-
sok, vásár, játszóház és sok színes
program várja a látogatókat.
Május 31-én, vasárnap a 10-órai
szentmise keretében lesz az
elsôáldozás ünnepe! Imádkoz-
zunk a kis elsôáldozókért, hogy hi-
tükben megerôsödve, bátran járul-
janak az Úr Jézus asztalához! 

Az elsôáldozók és hozzátartozók
számára a szentgyónás május
30-án, szombaton de: 8-kor lesz.
Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy
az elsôáldozók részére május
hónap minden péntekjén (kivé-
ve május 1.) du: 16.30-tól tart-
juk a felkészítô foglalkozást
templomunkban. Az elsô foglal-
kozás ideje a nemzeti ünnep
miatt a megbeszéltek szerint
április 29-én, szerdán du.
16.30-kor kezdôdik! 

Május a Szûzanya hónapja.
Mind a keleti-, mind a nyugati
egyház egy-egy hónapot szen-
telt és szentel ma is Égi Szûz
Anyánknak. A nyugati egyház ün-
neplésének gyökerei visszanyúlnak
az európai országok hagyományai-
hoz és szokásaihoz. A május a „vi-
rágba borulás” idôszaka, amit cso-
dálatos virágfesztiválokkal tettek
ünneppé. A Boldogságos Szûz Isten
legcsodálatosabb teremtménye és
legszebb az asszonyok között, mél-
tó arra, hogy a tisztelet övezze, és
szeretettel forduljanak felé. Elôször
X. Alfonz (+1284), Castiglia királya
kapcsolta össze május hónapját a
Boldogságos Szûz Mária személyé-
vel, megkoronázva és énekkel ma-
gasztalva. Folyamatosan terjedt a
hónaphoz kapcsolódó Mária-tiszte-
let. Rómában Néri Szent Fülöp
(+1596) bíztatta fiataljait, hogy eb-
ben a hónapban virágkoszorúkkal
ékesítsék a Madonna képeit, szob-
rait, zengjenek énekeket a köszön-
tésére, és jótettekkel is bizonyítsák
ragaszkodásukat. A XIX. században
a Szeplôtelen Fogantatás (1854)
dogmája nagy lökést adott a Mária-
tiszteletnek, amit a pápák tanítása-
ikkal, körleveleikkel tovább
erôsítettek. Mi is imádkozzunk Égi
Édesanyánk közbenjárásáért! 

Van egy Égi anyám nékem, 
ki el nem hagy soha engem, 
Neve Mária,  
Aki az én életemnek vezér csillaga! 

Egyházi
hírek
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Ahhoz, hogy a magunk számára
jó sportot válasszunk és egészsé-
ges módon edzünk, érdemes tu-
datában lennünk az anatómiai
különbségeknek. Ezek adottak,
nem tudunk változtatni rajtuk,
fordítsuk hát elônyünkre az
adottságainkat! A különbségek
másik csoportja a szocializáció
következménye, azaz a társadal-
mi berendezkedésünk kényszerí-
ti ránk. Ezen csak nagy munkával
tudunk változtatni, de érdemes
átgondolni, a sporthoz való hoz-
záállásunkat miként befolyásolja,
hogy milyen férfiként/nôként az
önképünk.
A két nem közötti anatómiai kü-
lönbségek serdülôkorban válnak
egyre markánsabbá. A férfiak
lassabban fejlôdnek ki, 14 éves
korára egy nô eléri testmagassá-
ga 97%-át, míg egy férfi csak
85%-ot.  Ezért a férfiaknak 14
éves kor alatt csak mértékletes
erôedzés javasolt. A férfiaknak
szélesebb válluk és keskenyebb
csípôjük fejlôdik, a nôknek for-
dítva, így a szalagok, izmok ta-
padási szöge eltérô a két nem-
nél. Ennek következménye,
hogy a férfiak kevésbé rugalma-
sak.  Az anatómiai különbségbôl
adódó lemaradás azonban csak
7%! Ám sajnos a hétköznapok-
ban megfigyelhetjük, hogy a fér-
fiak mozgástartománya sokkal
kisebb, mint a nôké. Talán ez
annak a nézetnek a káros hatá-
sa, hogy általában az erô-
sportokat, az izomtömeg növe-
lését tartjuk férfiasnak, holott a
hétköznapokban legtöbbünk
egyoldalú fizikai terhelésnek
van kitéve: aki fizikai munkát
végez, azért, aki irodában kény-
szerül ülni, az a sok ülés miatt –

így a nyújtásra mindkét nemnek
szüksége van. Tehát egyes iz-
maink elrenyhülnek, mások túl-
zottan feszesek, és a szalagok-
kal ugyanez a helyzet. Ehhez
hozzátehetjük, hogy az izomtö-
meg férfiaknál a teljes testtö-
meg 41%-át, nôknél 35%-át teszi
ki. Ugyanazzal az edzéssel egy
férfi izomzata hetente 6%-ot
fejlôdik, egy nôé 4%-ot. Végsô
soron tehát valóban nagyobb a
kihívás, ha egy férfi szeretne ru-
galmas maradni, ám nagy szük-
ség is van rá! Mozgásterapeuták
gyakran mondogatják: elôbb a
rugalmasság, azután az erô! A
férfiaknak tehát érdemes meg-
vizsgálni, edzésükben van-e
elég nyújtó gyakorlat, és minden
edzés elejét vagy végét nyújtás-
sal kiegészíteni (legalább 20
perc). Ha nagyon szûk a moz-
gástartomány, érdemes heti egy

edzésnyi, nyújtásra irányuló
sportágat felvenni (pl. jóga,
streching, pilates nyújtásai).
A férfiaknak fele annyi zsírszö-
vetük van, mint a nôknek. A két
nem keringési rendszerében is
vannak mennyiségi különbségek.
A férfiak szíve 25%-kal nagyobb,
mint a nôké, a férfiaknak akár

20%-kal több a vörösvérsejtje. A
nôk szívverése gyorsabb (per-
cenként 80, a férfiaké 72) Egy
férfi oxigénfogyasztása 17%-kal
több, mint egy nôé. Mivel a nô
kevesebb oxigént vesz föl, a két
óránál rövidebb ideig tartó spor-
tokban a férfi jobban teljesít.
Százhúsz percnél hosszabb
igénybevétel esetén a nô teljesít
jobban, mivel szervezete, a több
zsírszövet miatt, több tartalék
tápanyagot tud rendelkezésére
bocsátani. Férfiként tehát figye-
lembe kell venni, hogy hosszan
tartó fizikai megterhelésnél gon-
doskodni kell könnyen emészt-
hetô tápanyag utánpótlásról,
amely azonban ne emelje meg
hirtelen a vércukorszintet. Erre
az összetett szénhidrátok (pl. tel-
jes kiôrlésû gabona, rostos zöld-
ségek), és a könnyen emészthetô
fehérjét és zsírt tartalmazó élel-

Férfias(?) sportok
Ha bárkit megkérdezünk, mik a férfias-, és mik a nôies spor-
tok, biztosan lesz egy kész válasza. Az is biztos, hogy nehéz
lenne egyetértésre jutni, miket tekintsünk férfias sportoknak.
De vajon van-e egyáltalán különbség a férfiak és a nôk sport-
ja között? A cikkben azt járjuk körül, miként sportoljanak a
férfiak, hogy egészségüket támogassák.
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miszerek (pl. tejtermékek) alkal-
masak. Hosszan tartó fizikai ter-
helés természetesen nem csak
sport, hanem munka is lehet - a
test ugyanúgy viselkedik, 2 óra
elteltével a férfi test tartalékai ki-
merülnek, ideje az üzemanyag
utánpótlásnak!
A férfiaknak nem csak izomtö-
mege, de csontsûrûsége is na-
gyobb, edzésterhelésük kb. 30%-
kal nagyobb lehet, mint a nôké.
A nôknek, havi ciklusuknak
köszönhetôen, a ciklus elsô felé-
ben magasabb a fizikai teljesít-
ményük. Férfiaknál ezzel nem
kell számolni, a terhelés egész
hónapon át egyenletes lehet. A
társadalom által belénk nevelt
férfisablonok mindegyikében
szerepel az „erôs férfi” ideálja.
Talán ez az oka annak, hogy a
férfiak gyakran túlzásba esnek,
és túl sok erôsítô edzést ütemez-
nek be. Bár nekik nincs a nôkhöz
hasonló havi ritmusuk, az iz-
moknak pihenésre, nyújtásra a
férfiak esetében is szüksége van.
Ezen kívül nem szabad elhanya-
golni a keringési rendszer edzé-
sét, és az izomerônél fontosabb,
hogy az aránytalanságokat hely-
rehozzuk. Egyszerû példával
szemléltetve: ha valaki olyan
munkát végez, ahol egész nap a
jobb kezével tevékenykedik, az
egész jobb kar, a vállöv jobb fe-
le, a hátizmok a jobb oldalon,
sôt, ha a súlyát nem szimmetri-
kusan osztja el, még a medence

is a jobb oldalon kap(nak) na-
gyobb terhelést. Ezen az oldalon
aránytalanul erôsebbek és fesze-
sebbek lesznek az izmok. Ha va-
laki egész nap ülô munkát vé-
gez, a has- és farizmok elreny-
hülnek, a csípôhorpaszizmok
megfeszülnek, megrövidülnek,
valószínû, hogy a láb hátoldalán

az összes hajlításban résztvevô
izom is feszes és rövid lesz. Eze-
ket a hatásokat az edzéssel érde-
mes kiegyensúlyozni, többet
dolgozni az elgyengült részekre,
többet nyújtani a feszes része-
ket. Ez természetesen mindkét
nemre igaz, de a férfiak különö-
sen hajlamosak a technikásabb,
nagyobb figyelmet igénylô spor-
tok elhanyagolására (az összes
nyújtás ilyen). Ennek oka talán
az, hogy a férfiak koordinációs
képessége alatta marad a nôk
képességének - ennek azonban
nem kell feltétlenül így lennie! A
sporttudomány ezt is a medence
és váll eltérô szélességével, az
izmok- és szalagok tapadási szö-
gének különbségével magyaráz-
za, ám mint föntebb jeleztük, ez
a különbség nem olyan nagy,
hogy a hobby sportok élvezeté-
ben akadályozza a férfiakat. Eb-
ben az esetben sokkal inkább a

belénk nevelt, ártalmas sablonok
kártékony mûködésérôl van szó.
Sokakkal már kisfiú korban elhi-
tették, hogy nem „olyan ügye-
sek, kitartóak” mint a lányok. Er-
re a tapasztalat természetesen
rácáfol, hiszen van sok jó koordi-
nációjú táncos, kitartó hegymá-
szó. Összegezve tehát, az urak-

nak sem kell a szabadidejüket
súlyzókkal, csak az edzôterem-
ben tölteniük, hiszen rengeteg
érdekes, változatos, egészséges
sportág van, amitôl kár lenne
megfosztaniuk magukat. A férfi-
aknak az erôsportokat a sikerél-
ményért érdemes ûzniük, ám
egészségük érdekében érdemes
fejleszteni a hajlékonyságukat,
koordinációjukat is. Ezen a téren
tudatos edzéstervezéssel, az új-
donságok bátor kipróbálásával a
férfiak is örömet találhatnak haj-
lékonyságuk fejlôdésében, izma-
ik egyensúlyának visszanyerésé-
ben. Ezek az eredmények a hét-
köznapokban is javítják az élet-
minôséget: a mozgásszervi fáj-
dalmak csökkennek, megszûn-
nek, az izomfeszültség csökken,
javul az összpontosító- és a pihe-
nésre való képesség.

Dr Szilágyi-Nagy Ildikó
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Anyakönyvi hírek

Nagy öröm volt az elmúlt hónapokban az egész falu számára,
hogy rendre sok kisbaba születésérôl számolhattunk be, érkeztek
a gyerekek, s jövetelükkel ellensúlyozták az esküvôi uborkasze-
zont, hiszen idén még nemigen írhattunk holtomiglan-holtodiglan
híreket. Most fordult a trend, a tavasz meghozta a házasuló ked-
vet, április hónapban két esküvô is volt egy hétvége alatt. 2015.
április 17-én Kertész Imre és Kertész-Kárpáti Laura (szül. 
Kárpáti Laura) esküdött örök hûséget egymásnak, 2015.április.
18-án pedig Pálinkás Imre és Pálinkás Zsuzsanna (szül. 
Németh Zsuzsanna) mondta ki a boldogító igent. Mindkét ifjú pár-
nak és egész családjuknak sok boldogságot kívánunk!

Persze nincs minden nap valami-
lyen ünnepség vagy rendezvény,
ám a zongora a hétköznapokon
is igazán hasznos lesz, Tóka Sza-
bolcs a gyerekek zenei oktatását
is elvállalta. A mûvész ötéves ko-
rában kezdett zongorázni, 12
évesen orgonálni.
Orgonamûvész-tanári diplomáját
1985-ben szerezte meg Budapes-
ten a Liszt Ferenc Zeneakadémi-
án, Gergely Ferenc tanítványa-
ként. Ösztöndíjasként többször
is külföldi mesterkurzusok részt-
vevôje volt, az 1984-es Prágai
Nemzetközi Orgonaversenyen a
középdöntôig jutott. 1989-tôl
1999-ig a székesfehérvári
Hermann László Zeneiskola és

Zenemûvészeti Szakközépiskola
tanára volt (ezen belül 1994-tôl
1999-ig, majd 2005-tôl ismét az
intézmény igazgatója is). Zene-
pedagógusként több iskolában is
dolgozott, elôadómûvészként itt-
hon és Európa legtöbb országá-
ban, valamint 2002-ben az USA-
ban és Kanadában is megfordult.
Rendszeresen vendégszerepel
szólistaként, kórusok, zenekarok
orgona-kísérôjeként is közremû-

ködik. 2000-ben közoktatás-
vezetôi diplomát szerzett a Mû-
szaki Egyetemen. Több rádió-, te-
levízió-, és CD felvétel készült
közremûködésével, itthon és kül-
földön is. Ugyanakkor az egyház-
zenét és a templomi orgonák fej-
lesztését is szívügyének tekinti,
szûkebb és tágabb környezeté-
ben egyaránt. Tóka Szabolcs a
pázmándi gyermekek tanítását
az iskolai zongoraoktatás kerete-
in belül végzi.
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Tóka Szabolcs elôadó, orgona- és zongoramûvész ötlete és se-
gítsége nyomán, valamint Pázmánd Község Önkormányzatá-
nak és az Iskolai Szülôi Munkaközösségnek a támogatásával
kerülhetett a képeken látható zongora a Hét Forrás
Mûvelôdési Ház könyvtárába. Rendezvényeink még színvona-
lasabbá tételéhez járul majd hozzá a hangszer, amelyet a
Kempelen napok díjátadó gáláján már használat közben is lát-
hatott, hallhatott a nagyérdemû közönség.

Helyreigazítás

Elôzô számunkban sajnálatosan
elírtuk a régi motorok gyûjtôinek,
az Öreg motorosok címû cikk
szereplôinek nevét.
A különös hobbinak Boros József
és fia, Dávid hódol. Az érintettek-
tôl és az olvasóktól szíves elnézést
kérünk. -e
A képen: Boros Dávid és a papa,
Boros József a gyûjtemény egyik
motorjával.


