
Bort, búzát, 

jókedvet...

Ez a nyár is véget
ér, hiába meleg,
sôt forró még így
augusztus végén
is, jön majd egy

újabb zuhé, és
azután már ôsziesek

lesznek a nappalok, pá-
rásak, ködösek az éjszakák.

De búslakodás helyett ebben a
számban még inkább a nyarat
idézzük, visszatekintünk az ün-
nepre, a fényekre a gyereksze-
mekben, és a tûzvirágok fényeire
a fekete égbolton.
S ha eljön az ôsz, a kicsit szomo-
rúbb évszak, a hagyomány
megint a segítségünkre siet és
nem hagy bennünket búsongani:
jön a szüret, és eljön, ahogyan
minden évben, a hagyományôrzô
szüreti felvonulás és bál is. 
Idén szeptember 19-ére tervezik a
szervezôk, hogy vigadhassunk is-
mét, s reméljük kitart majd a jó-
kedvünk legalább Karácsonyig...
Hát Isten veled augusztus, Isten
hozott szeptember, elô a kosa-
rakkal, puttonyokkal, hordókkal!
Áldd meg Isten a magyart, jó
kedvvel... és ha lehet: bôséggel...

Meghitt
ünneplés  
4–7. oldal

Búcsú 
Prágai Tamástól 

9. oldal

Kerti virág:
legényrózsa

14. oldal

Új folyam III/8. szám Újság rólunk – nekünk 2015. augusztus

Augusztusban, az ünnep hetében, több mint harminc gyerek töltötte
a szünidô végét településünkön. Böjte Csaba testvér gyermekotthonai-
ból, Parajdról és Székelyhídról érkeztek 15-én kora reggel, vidáman és
izgatottan, pedig egy egész éjszakát buszon töltöttek. Mindennek tud-
tak örülni, mindenkihez kedvesen, nyílt szívvel közeledtek, mintha
nem is érte volna még ôket az életben csalódás vagy fájdalom. Bármi
történt is a múltban, az a közösség, amiben most élnek, igazi meleg-
séget és biztonságot jelent, s ôk ennek megfelelôen felhôtlenül tudtak
örülni a sok-sok élménynek, kirándulásnak, játéknak és új barátság-
nak, amiben ezen a héten részük volt. Pázmánd kitett magáért, a gye-
rekeket önzetlen, igazi vendégszeretettel fogadta, s ôszintén mond-
hatjuk: vissza is várja…

(Éger Lászlónak – Pázmánd sajtósának – a gyerekek látogatása ihlet-
te, személyes érzelmeket sem nélkülözô, megindító jegyzetét a 8. olda-
lon olvashatják)

Erdélyi gyerekek vendégeskedtek Pázmándon

Pázmándi
h í r v i v ô
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– Ha valamikor, hát akkor idén nyá-
ron tényleg a gyermekeké volt
Pázmánd…
– És ennek mi mindennél jobban
örültünk! A nyár folyamán megren-
dezett táborokban összesen több,
mint 150 gyermekünk vett részt,
és igazán színes élményekkel gaz-
dagodhattak, sokat tanulhattak,
fejlôdhettek. Egész szünidôre bizto-
sítottuk a programokat, végül még
a könyvtárban is rendeztünk egy
tábort „Mesés állatvilág” címmel,
könyvtárosunk, Kemény Botond ve-
zetésével. Így szinte nem volt olyan
hét, amikor ne kínáltunk volna va-
lami értelmes, szervezett gyermek-
programot azoknak a családok-
nak, akik nem tudtak otthon ma-
radni szabadságon, vagy elmenni
nyaralni a gyerekekkel. Augusztus
közepén pedig több, mint harminc,
a határon túlról, pontosabban
Erdélybôl, Parajdról és Székelyhíd-
ról érkezett, Böjte Csaba testvér
nevelôotthonaiban élô gyermeket is
vendégül láttunk Pázmándon, s
örömmel mondhatom, sikerült szá-
mukra egy felejthetetlen, élmé-
nyekben gazdag hetet szereznünk.
Ehhez persze nagyon sok önkéntes
segítség kellett, a falu apraja-nagy-
ja kitette a lelkét, hogy ezek a gye-
rekek jól érezzék magukat, sok szí-
nes programjuk legyen, kényelme-
sen nyaraljanak és finomakat
egyenek. Mindenkinek, aki segített,
csak köszönni tudom, s hiszem,
hogy nekik is felejthetetlen volt
ezeknek a gyerekeknek a hálatelt,
szeretetteljes mosolya, ahogyan
mindennek örülni tudtak, legyen az
jó szó, egy finom süti, egy érdek-
lôdô kérdés…
– Sok kedves képet láthattunk a
község facebook oldalán, gyerekek
kirándulás közben, énekelve a

templomban, finomságokat kóstol-
va a Tájház udvarán… Apropó Táj-
ház, most, hogy sikerült önkor-
mányzati tulajdonba venni az épü-
letet, mik a tervek a házzal, a gyûj-
teménnyel kapcsolatban?
– Szeretnénk a korábbinál sokkal
jobban kihasználni a Tájházat, a
múzeum jelleg, a régmúlt értékei-
nek megôrzése mellett többféle
rendezvényt is tervezünk ide. Már
ezen a nyáron is idehívtuk az
utcabizalmikat a szokásos találko-
zónkra – azzal a nem is titkolt cél-
lal, hogy beszéljék meg a környeze-
tükben lakókkal, ôk milyen tájházi
programoknak örülnének – , s itt
köszöntük meg a közmunkásoknak
is a munkájukat. Köszönettel tarto-
zunk a Nyugdíjas klub tagjainak,
akik szépen rendbe tették, portala-
nították a Tájház gyûjteményét.
Egyébként megkezdôdött az épület
felújítása is, s terveink szerint még
az idén be is fejezôdik.
– Jönnek a hûvösebb esték, koráb-
ban sötétedik majd, jó lesz a
mûvelôdési ház mellett egy másik
helyszín is, ahol összejöhetnek
majd az emberek…
– Mi is így gondoljuk. S ha már a
sötét ôszi-téli estékrôl beszélünk,
hadd mondjam el, hogy szeret-
nénk javítani, korszerûsíteni a te-
lepülés közvilágítását. Sikerült is
erre egy anyagilag kedvezô konst-
rukciót találnunk. Szerzôdéses
szakaszban vannak a tárgyalása-
ink egy vállalkozóval, aki saját
költségén végezné el majd el a be-
ruházást, vásárolná meg a szük-
séges berendezéseket, eszközöket,
s az önkormányzat pedig bérelné
ezeket. A bérleti díj pedig bôven
kijönne abból a megtakarításból,
amit a villanyszámlánk csökkené-
se jelentene az eddiginél sokkal

korszerûbb, energiatakarékos 
világítótestek használata révén.
Reméljük minden körülmény ked-
vezôen alakul majd, és sikerül tetô
alá hozni a megállapodást.
– Az ôsz új tanévet is jelent…
– Igen, s a nagyobb változás az
óvodában lesz. Sikeresen lezárult
az óvodavezetôi pályázat és örö-
münkre – immár újabb öt évre –
Domak Tiborné, Zsuzsa néni ve-
zeti majd az óvodánkat. Új
óvónôk is érkeznek, bízunk ben-
ne, hogy egy jó csapat áll össze,
és gyerekek, szülôk egyaránt 
szeretettel fogadják majd az új
óvodapedagógusokat.
– A nyáron – ugyancsak a facebook
oldalunkon – láthattunk egy videót,
amin angolul beszél a polgármes-
terünk az átlátható, tiszta falu-
vezetésrôl…
– Biztosan emlékeznek még lakosa-
ink, hogy Pázmánd rész vesz az
úgynevezett Üvegfalu program-
ban, amelynek megvalósítása azt
jelenti, hogy minden dokumentum,
döntés azonnal elérhetôvé és átlát-
hatóvá válik a lakosság számára,
minden önkormányzati lépés, dön-
tés a legteljesebb nyilvánosság
elôtt zajlik majd. Ezt most még
megfejeltük azzal is, hogy pályázó-
ként indulunk az Open Government
Award-ért, ami egy nemzetközi díj,
elismerés világszerte azoknak a
közigazgatási szerveknek, amelyek
vállalják a teljesen nyitott kor-
mányzást, átlátható gazdálkodást.

Szabó Hédy

Vége van a nyárnak, s bár még nem járnak a hûvös szelek,
mégis eljött az ideje, hogy dr. Virányiné dr. Reichenbach Móni-
ka polgármesterasszonnyal összegezzük, hogyan sikerült
megoldani a nyár feladatait, miként indulunk neki az ôsznek
és az újabb tanévnek.

Polgármesteri interjú

Régmúlt értékek, új fények
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Az ünnepi szentmisét követôen a
jelenlévô vendégeket, a termelô
gazdákat, a civil szervezetek
képviselôit, és nem utolsó sorban
dr. Kerkuska László díszpolgárt kö-
szöntötték a rendezvény szer-
vezôi. A kereszténység és állam-
alapítás napján, az új kenyér ünne-
pén Csurgó Zsolt adta át a helyi
gazdák képviseletében dr.
Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármesterasszonynak a meg-
szentelt kenyeret. Polgármester-

asszony ünnepi beszédében a
felelôsségvállalás fontosságát
emelte ki, valamint megköszönte
mindenkinek a támogatását, aki
kész tenni a falunkért, az itt
élôkért. Ezt követte az immár 
hagyományos köszöntés, ami
Pázmánd legidôsebb lakosainak, 
a 90. életévüket betöltötteknek
szólt, név szerint Kratancsik
Józsefnének, Kerkuska Gáborné-
nak, Kôszegi Sándornénak, Orisek
Bélánénak, Gyabronka Istvánné-
nak, Szendrei Józsefnének,
Szendrei Sándornénak, Treuer
Sándornénak, Botos Eleknének,
Szanyó Károlynénak, Kovács
Istvánnénak, Zsovák Lôrincnének,
Kerkuska Imrének, Pálinkás Imré-
nek, és dr. Godál Józsefnek.

Az is szép hagyomány immár,
hogy az augusztus 20-ai ünnepsé-
gen kerül sor a pázmándi kitünte-
tések átadására. A Pázmánd Közsé-
gért Érdemérmet idén három kitün-
tetett vehette át a képviselôi testü-
let határozata szerint, Burián Jó-
zsef, Erdô Béla, valamint az Önkén-
tes Tûzoltó Egyesület korpontos
férficsapata, amelynek tagjai:
Domak Tibor, Nyári János, Kovács
László, Ambrus Sándor, Füzesi
Csaba, id. Lôrincz László, Köllô Jó-
zsef, Pálinkás Péter és Várkonyi Pé-
ter. Díszpolgári kitüntetô címet is

Meghitten ünnepelte Szent István király
és az új kenyér ünnepét Pázmánd
Augusztus 20-át méltó módon sikerült megünnepelni
Pázmándon is. Az ünneplôk pillanatok alatt megtöltötték a
templomot, ahol az ünnepi szentmisét, a kenyérszentelést
követôen került sor a községi ünnepségre.

A Pázmánd Községért Érdemérem kitünte-
tettje: Burián József a Pázmánd SE elnöke

Hosszú évtizedek óta vállal aktív szerepet Pázmánd közösségi
sportéletében. Szívén viseli a Pázmánd SE szervezet sorsát, munká-
ja révén összetartja a csapatokat. Különösen nagy odaadással segí-
tette a sportöltözô felújítását, szervezte a feladatokat. Mint azt a
Pázmándi hírvivônek megfogalmazta, a Pázmánd SE Labdarúgó
Szakosztálya mindig tárt karokkal várja a sportolni vágyó fiatalokat,
és mindent megtesz, hogy ehhez biztosítani tudja a feltételeket is.
Mert nincs annál fontosabb, mint hogy hétvégenként minél többen
bíztassák a csapatokat és zúgjon a „hajrá Pázmánd”!
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adományozott a testület 2015-ben,
amelyet posztumusz dr. Cserhalmi
Imre kapott meg. A kitüntetéseket
követôen még egy ajándékozásra
is sor került, kalandparki belépôt

kaptak a tûzoltó lányok, akik a XX.
Nemzetközi Ifjúsági Tûzoltó Olim-
piáról 6. helyezéssel tértek haza. 
Tavaly csatlakozott Pázmánd a Ko-
matál Közösség elnevezésû moz-

A Pázmánd 
díszpolgára cím
posztumusz kitün-
tetettje: néhai 
dr. Cserhalmi Imre
egyetemi adjunktus

Dr. Cserhalmi Imre 1940-ben
született, gyermekkorát Páz-
mándon töltötte. Innen indult
el az életbe, s lett végül egy
hosszú és eredményes alkotó
élet eredményeként a Budapes-
ti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem adjunktusa. Öt-
ven évet töltött a mechanika
oktatásában, több ezer diák ta-
nult tôle. A képviselôtestület a
Pázmánd községet mindig
szülôföldjének, otthonának
tekintô Dr. Cserhalmi Imre ha-
zai és nemzetközi téren is
kiemelkedô tudományos ered-
ményeit, a település hírnevé-
nek öregbítéséért végzett mun-
káját, méltón egy díszpolgári
kitüntetô címmel köszöni meg. 
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A Pázmánd Közsé-
gért Érdemérem
kitüntetettje: Erdô
Béla közterület
felügyelô, az Év
Polgárôre

Erdô Bélának nem csupán a
lakhelye, de a sorsa is
Pázmánd. Minden ide köti, a
gyerekkori emlékek, a foglal-
kozása és az önkéntesen vál-
lalt hivatása is. Munkája révén
Pázmánd község mindennap-
jainak szerves részévé vált. Fô
céljának tekintette a lakoso-
kért önzetlenül dolgozó pol-
gárôrség alapítását, amelyet
több, mint tíz éve hûen szol-
gál is, napi 24 órában. Szerve-
zésében indult meg több tele-
pülésrész mentesítése, köz-
biztonsági- és településkoordi-
nálási fejlesztése, amely
bôven hordoz még kihíváso-
kat számára az elkövetke-
zendô években is. Bármelyik
felsorolt tevékenységért kitün-
tethetô lenne, de sem a pol-
gárôr alapító tagság, sem an-
nak titkári feladatai, nem is az
önkormányzati közszolgálati
munka, illetve az utcabizalmi
hálózat segítése volt az, ami
miatt a testület az érdemérem
odaadományozása mellett
döntött. Bélát önzetlenségé-
ért, a pázmándiakért a sza-
badidejét is feláldozó szemé-
lyiségéért részesítette elisme-
résben képviselô testületünk.
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galomhoz, amely Böjte Csaba test-
vér és Asztalosné Zupcsán Erika
kezdeményezésére indult a Kárpát-
medencében élô, az Élet szolgála-
tára hívott hölgyek körében. A
Pázmándon 2014-ben átadott ko-
matálak idén vándorútra keltek, az
eddigi birtokosok adták tovább a
komatáljukat a szeretet és a biza-
lom nevében – Böjte Csaba testvér
„jobb kezének” Kovács Ágnes asz-
szonynak a személyes gratulációja
mellett – Nyáriné Dani Anitának,
Szendrei Józsefnének, Illyés Ibolyá-
nak, Lôrinczné Mezô Katalinnak,
valamint Pintér Józsefné, Erzsi né-
ninek a következô jelmondattal:
„Megfogadtuk, hogy egymásra

rosszat soha nem mondunk, és a
szükségben segítünk, ha tudunk!” 
A templomi ünnepséget egy szív-
szorító, felejthetetlen élmény zár-
ta, a falunkban táborozó parajdi és
székelyhídi gyermekotthonok kis
lakóinak éneke mindenkinek köny-
nyeket csalt a szemébe. A vendé-
geket, a frissen kitüntetetteket és a
gyerekeket a Hét Forrás Mû-
velôdési Házban az ünnepséget
követôen terített asztalok várták,
ahol a finom ételek mellett folytató-
dott az éneklés és a meghitt han-
gulatú beszélgetés.

Szerzô: Pázmánd Sajtó
Fotók: E. Várkonyi Péter, 

Pázmánd Sajtó

A Pázmánd Közsé-
gért Érdemérem
kitüntetettje: 
A Pázmándi Ön-
kéntes Tûzoltó
Egyesület korpon-
tos férficsapata

Településünk önkéntes tûzol-
tóiról gyakorta olvashatnak a
Pázmándi hírvivô olvasói, ôk
azok, akik egyre felelôsségtel-
jesebb munkát végeznek, s im-
már önállóan is ellátják a tûzol-
tósági feladatokat, vagy éppen
sorra nyerik a különbözô ver-
senyeket, s nem csak itthon,
hanem a nagyvilágban is. Ezút-
tal önkéntes tûzoltóink közül
azokat részesítette elismerés-
ben Pázmánd képviselô-
testülete, akik korban a
legidôsebbek az egyesület tag-
jai közül, s ennek következté-
ben a legrégebben munkálkod-
nak településünk biztonsága
érdekében, lakosainkért. A
korpontos férficsapat emellett
idén, a VI. Hagyományos Nem-
zetközi Tûzoltóversenyen 
korosztályában kimagasló
eredménnyel gyôzött is, ezzel
is bizonyítva, hogy a falu biz-
tonsága és az utánpótlás neve-
lése a legjobb kezekben van.
Hálás szívvel köszöntjük
Domak Tibort, Nyári Jánost,
Kovács Lászlót, Ambrus Sán-
dort, Füzesi Csabát, id. Lôrincz
Lászlót, Köllô Józsefet, Pálin-
kás Pétert és lapunk állandó
munkatársát, Várkonyi Pétert!
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Néztek már körül a saját házuk tá-
ján? Lopott a szívükbe valaki mosta-
nában valami olyan megmagyaráz-
hatatlan pillanatot, ami felejthetetlen
élményt okozott? Egyáltalán észre-
vesszük mindezt önzô, rohanó vilá-
gunkban? Mert néhány nap alatt,
amíg az erdélyi gyerekek itt voltak,
az arra fogékonyak rájöhettek, mi-
lyen szerencsések, hogy vannak,
akik mindezt újjáélesztik a minden-
napok mókuskerekében. Ha azt hall-
juk, Parajd vagy Székelyhíd, legtöb-
bünknek azonnal beugrik a gyönyö-
rû Erdély, jó esetben a sóbánya is.
Persze vannak olyanok is, akik ka-
pásból, pókerarccal kérdezik, hogy
Szlovákiában vannak-e az említett
helyek. Kicsit szánom ôket, de talán
nem ôk a hibásak. Amikor meg visz-
szakérdezek, hogy érezték-e valaha
árvának magukat, még mindig nem
esik le semmilyen összefüggés, csak
fél komoran jön a válasz: Hát nem,
de vagy egy éve összevesztünk
anyámékkal… Én meg: örülj, hogy
van kivel. Talán én misztifikálom túl
a dolgokat, vagy ôk becsülik alá,
döntse el mindenki saját maga. Egy
biztos, a néhány napból, amelyet
Pázmándon töltöttek a fent említett
települések otthonaiból, Böjte Csaba
szárnyai alól érkezô árva gyerekek,
néhányukkal beszélgetve, templo-
mi, vagy a „csak úgy stílusú” énekü-
ket hallgatva, egyértelmûvé vált,
sokkal gazdagabbak, ôszintébbek,

álarc mentesebbek, mint bármelyi-
künk, akik az életet sok oldalról
megtapasztalva szidjuk, miközben
van kivel összevesznünk, van mibôl
és mindig van miért. 
Ezek a gyerekek minden étkezés
elôtt imádkoznak – igen, mert így ta-
nították ôket, mondhatják sokan.
Mindenért hálásak, amit kapnak, ado-
mányért, szálláshelyért, ételért, szí-
nesebb világért. Ezt a látásmódot, a
szándékosan növesztett szürke há-
lyog helyett, talán nekünk is el kelle-
ne sajátítanunk. Akinek nem inge,
persze ne vegye magára. Szándéko-
san nem említek neveket, a segítô-
két, mert nem ez a lényeges számuk-
ra. A tudat, hogy megtehették és
megtették, ennél sokkal fontosabb. 

A kirándulások, a rengeteg prog-
ram, amellyel a gyerekek ezen a hé-
ten gazdagodtak, mind-mind örök
emlékként ivódik beléjük, hiszen
ekkor róluk szólt minden, körülöt-
tük forgott a világ. Ahogy Csaba
testvér jobb keze, „a székelyhídi
tyúkanyó” Kovács Ágnes is fogal-
mazna, ez az, amikor Angyalok ér-
keznek Angyalokhoz. Amikor az ön-
zetlenség, a segítô tenni akarás ta-
lálkozik az ôszinte gyermeki tekin-
tettel, akkor alakul ki az a valami,
amelyet nem magyarázni és ostoba
célokra használva kell hirdetni, ha-
nem ott, abban a pillanatban megél-
ni. Nincs késôbb, nincs újra, akkor,
abban a minutumban történik min-
den. Ez a csoda. Nem mindenkinek
adatik meg. Lehet hinni benne, vagy
vitatkozni, hadakozni ellene. Ami-
kor legalább tíz másodpercig a te-
kintetem találkozott a templomban
egy éneklés közben rám szegezett
kisgyermek tekintetével, belefeled-
keztem, és már a dallamot sem hal-
lottam. Rengeteg gondolat futott át
az agyamon, ami egyébként sokkal
hosszabb idô alatt fogalmazódik
meg gondolkodó földi halandóban –
tíz másodpercig én tûntem árvának,
de megérte. Azt hiszem, tényleg
vannak csodák, de ezt csak halkan
mondom, nehogy valaki megkér-
dezze, Székelyhíd, vagy Parajd 
Szlovákiában van-e…

Jegyzet: Pázmánd Sajtó 
(Éger László)

Isten áldjon Pázmánd!
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Nekem, az élettársának, és a
pázmándi embereknek ô nem
csak a „József Attila-díjas író”
volt. Tamás körülbelül 15 éve élt
Pázmándon. Úgy érezte, itt meg-
találta a helyét, barátok között
valósíthatja meg elképzelését:
egy családi biogazdaság felállítá-
sát. Az elmúlt évtizedben ebbe
fektettünk minden energiát, a
helyiektôl rengeteg jó tanács, se-
gítség is érkezett. Tamás az utol-
só óráiban azt kérte, Pázmándról
meséljek neki: milyen a szôlô-
hegy, a kert, mi történik a
pázmándi emberekkel. Nagyon
szeretett volna a kórház helyett
itthon lenni. Betegsége alatt több

család is segített minket, hogy a
szôlô, gyümölcsös jó állapotban
maradjon – Tamásnak megnyug-
vás volt, hogy jó kezekben tudja
a kertjét.
Május 8-án hirtelen belázasodott,
és kiderült, nem influenzáról van
szó: rosszindulatú daganata van,
mely egy súlyos vérbetegséget is
okozott. Tamás 3 hónapig küz-
dött az életéért. Kezdetben ered-
ményesen: a javulás folyamatos
volt. Aztán kapott egy újfajta ke-

moterápiát, ezt követôen gyor-
san visszaesett, és három nap
alatt megtette az utat a halálba.
Vigasztalhatatlan vagyok. Renge-
teg tervet, három gyereket, és
hatalmas ûrt hagyott maga után.
A kórházban sokat beszélgettünk
az élet dolgairól, Tamás feljegy-
zéseket is készített, és szándéka
volt, hogy azokat a belátásokat,
melyekhez a halál mezsgyéjén ju-
tott, megosztja majd a pázmándi
emberekkel is. Ezt a szándékát

részben teljesítve idézem néhány
gondolatát.
„A túl sok „cselekvés, aktivitás”
mélyén átgondolatlan hiúság van.
Egyértelmû következtetés: a vilá-
gi célok jelentôs részét le kell
csökkenteni, helyes értékrendet

kell felállítani. Elsôdleges cél az
Úrhoz való személyes út megtalá-
lása, megfelelô imarend, meditá-
ció kialakítása, a szív (a tudat)
megtisztítása. A bûnhöz a tudat-
lanság vezet. (Mert nem ismerjük
fel a szív tetteit.) A szív helyes tet-
teit Krisztus szeretetéhez kell
mérni. Végsô soron csak azt sza-
bad tenni, amit szeretetben te-
szünk: a munkavégzéstôl az em-
beri kapcsolatok rendezésén ke-
resztül a villa felemeléséig, ahogy
a falatot szánkhoz vesszük.”
Tamás ezeket az idézeteket is ki-
írta a jegyzetfüzetébe: „Ajánld
utadat az Úrnak, remélj benne, 
s ô irányít majd.” (Zsolt. 37:5),
„Az igazak életére gondja van az
Úrnak.” (Zsolt 37:18), és nagybe-
tûkkel írta ezt: „Uram! Köszönöm,
hogy összetörtél. Kérlek, mutasd
meg rajtam a kegyelmed, segíts
kilépnem a betegségbôl.”
Kérését az Úr teljesítette, csak nem
úgy, ahogy a családjának, barátai-
nak, nekem tetszett volna. Tamás,
találkozunk az örök fényben!

Dr. Szilágyi-Nagy Ildikó

Búcsú Prágai Tamástól
Augusztus 7-én már sokan tudták a médiából, így szólt a hiva-
talos bejelentés: „Negyvenhét éves korában elhunyt Prágai 
Tamás József Attila-díjas író, költô, szerkesztô, irodalomtörté-
nész. Az alkotót súlyos betegség után pénteken érte a halál.”
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Augusztus 20-án rendezték a XV. Fo-
gathajtó Baráti Találkozót Pázmándon.
A délelôtti ünnepséget követôen soka-
kat elijesztett az esôsre forduló
idôjárás. A bátrabbak azonban csalá-

dostul is kíváncsiak voltak az esemé-
nyekre. Valamennyi programelem idén
is megvalósulhatott, így az akadályhaj-
tás, a csikós bemutató vagy a szekér-
toló verseny, amelyben a „Smaszik”

csapata diadalmaskodott. A legnépsze-
rûbb számnak természetesen a malac-
fogó verseny bizonyult, ahol a gyere-
keknek szólót Czakó Gergely nyerte,
míg a felnôttek kategóriájában Németh
László volt a legszemfülesebb. Mind-
ketten hazavihették az elkapott csüngô
hasút. Pázmánd Község Önkormány-
zata Vagyóczki Imrét és Csöpi nevû lo-
vát valamennyi rendezvényen való ön-
zetlen segítségéért köszönetben és
ajándékban részesítette. A Lovas Egye-
sület kiváló fôztjének köszönhetôen
senki nem maradt éhen, így az ugráló
várazást és a minden korosztály igé-
nyeit kielégítô szórakoztató elemek ki-
használását követôen, a nap fénypont-
jaként, a tûzijátékot már mindenki tele
gyomorral és az egész napos élmé-
nyekkel eltelve csodálhatta. 

Szerzô: Pázmánd Sajtó 
Fotó: Csurgó Dorina

Az idôjárás sem ronthatta el…

Miserend: Szeptember hó – 10 óra.

2015. szeptember 07-én hétfôn Mária köszöntô lesz
este 18 órától.
2015. szeptember 13-án Veni Sancte, tanévnyitó
szentmise lesz 10 órakor, melynek keretében a gyer-
mekek iskolatáskájának megáldása lesz. A szent-
mise után Krisztián atya megáldja a templomkertben
felállított Kálvária-kereszteket. Utána agapé, szeretet-
vendégség lesz.
Azokban a hónapokban, amikor 10 órakor kezdôdik a
szentmise, 9:30 órától a szentmise kezdéséig szent-
gyónást végezhetnek a kedves hívek.
Szeptember hónapot Szent Mihály-, ôszelô-, vagy Föld-
anya havának nevezik.
Szeptember 08. Kisasszony, Kisboldogasszony:
Szûz Mária születésének ünnepe. 
A legenda szerint Kisasszony hajnalán angyalok zenge-
deztek a mennyekben. 
Szeptember 12.: Szûz Mária neve napja. Bodajk híres
búcsúja, Mária neve napján van. Szent kútjának helyét a
Jóisten jelölte ki. Szent Imre herceg is elzarándokolt.
Szent István ideépítetett Kápolnát a Szent Szûz tisztele-
tére a Kálvária-hegy tövében. A templomban a Segítô
Boldogasszony képénél imádkoznak a hívek. A forrás-

nak gyógyító hatása volt.
Sánták, bénák nyerték visz-
sza egészségüket.
Szeptember 14. Szent
Kereszt felmagasztalá-
sa: A keresztényüldözések
idején eltûnt Szent Keresz-
tet  a keresztre feszítés he-
lyéhez közel. A perzsák
zsákmányul megszerezték

Jeruzsálem elfoglalásakor. 628-ban a görög császár
visszaszerezte. Szept. 14-én a császár ünnepélyesen,
mezítláb, szegény ruhában az Aranykapun vitte vissza.
A 7. század óta nyugaton ezen a napon ünneplik ezeket
az eseményeket. 
Szeptember 15. Hétfájdalmú Szûzanya: Szûz Mária
hét anyai fájdalmáról emlékezünk e napon.
Szeptember 29. Mihály: Szent Mihály fôangyal, 
arkangyal, a mennyei seregek fejedelme. Mihály és an-
gyalai támadták meg a mennyben a sárkányt és taszí-
tották ôt onnan a romlott angyalokkal együtt. A haldok-
lókat Mihály oltalmazza, s lelkünk kísérôtársa, amikor
az ember a túlvilágra költözik. Szent Mihály az ember
bírája, amikor Isten elé áll. ô teszi mérlegre jócselekede-
teinket és gonoszságainkat. 
A Szent György napján a legelôre kieresztett jószágot
sok helyen ekkor hajtják be téli szállásra, az istállóba.
Ezen a napon számoltatják el a pásztorokat.

Egyházi hírek
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Az Anyatejes Táplálás Napjáról
1992-tôl emlékeznek meg világ-
szerte minden évben augusztus
elsején, hogy ezúton is felhívják
a figyelmet arra, hogy az anyatej
a legtökéletesebb táplálék a ba-
bák számára, és a szoptatás a
legtermészetesebb módja a cse-
csemôk táplálásának. Ennek ap-
ropóján gyûltek össze kicsik és
nagyok Pázmándon is az Emlék-
parkban, ahol a tartalmas idô-
töltésrôl a korszerû ismereteket
nyújtó elôadások, az önfeledt já-
tékról a Levendula Játszóház, a jó
hangulatról pedig a jelenlévô
anyukák, kismamák, babák,
gyerkôcök gondoskodtak.  A kel-

lemes délelôtthöz hangulatos
díszletül szolgált árnyas fáival a
park. Nagy öröm volt felköszön-
teni azokat az édesanyákat, akik

gyermeküket egy éves korukig
vagy még tovább szoptatták, hi-
szen az idei évben felköszöntött
korosztályban (2013.09.01. és
2014.08.31. között született
gyermekek) majdnem mindenki
kapott Emléklapot. A 2015-ben
született babák és szüleik is 
meglepetésben részesültek: név-
re szóló ajándékot kaptak a
községtôl valamennyien. Köszö-
nöm mindenkinek, aki eljött, és jól
érezte magát, valamint azoknak,
akik az elôkészületekben és a le-
bonyolításban közremûködtek!

Herczeg Anna Mária védônô

Anyatejet minden babának!
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Sok kisgyermek elôször lépi át ekkor
az óvoda küszöbét. Most azoknak a
szülôknek szeretnénk egy-két jó-
tanáccsal szolgálni, akik éppen a be-
szoktatás napjait élik át. 
Az óvodába induló kisgyerek olyan ér-
zésekkel várja az elsô ovis napot, ami-
lyen érzéseket a szülei közvetítenek fe-
lé ezzel kapcsolatban. Ha az édesanya
szorong, nehezen válik meg a picitôl, 
ô is nehezen fog elszakadni az anyától.
Szülôként akkor tesszük a legtöbbet a
sikeres ovikezdésért, ha sikerül legyôz-
nünk a bizonytalanságunkat. Ebben se-
gít, ha a saját pozitív emlékeinket fel-
elevenítjük.
Természetes dolog, hogy ami ismeret-
len számunkra, attól félünk, tartunk
egy kicsit. A gyerekek ugyanígy van-
nak az óvodakezdéssel. Ha elmeséli-
tek, mi minden történik az oviban,
máris oldódik ez a szorongás. 
Fontos dolog, hogy erôsítsük meg az
újdonsült kisovist abban, hogy alkal-
mas a nagy feladatra, ügyes, okos, 
bátor nagylány, nagyfiú. A gyerekek
egészséges önbizalmát a szülei tudják
megalapozni!
A gyerekek nagyon szívesen hallgat-
nak történeteket arról, milyen volt apa
és anya, amikor kicsi volt. Ha megvan-
nak még a saját ovis fényképeitek, ve-
gyétek elô és meséljetek arról, milyen
volt óvodásnak lenni! Természetesen a
rossz emlékeket ne most elevenítsétek
fel! Próbáljatok a vicces, érdekes és

szerethetô dolgokra visszaemlékezni!
Mi volt a kedvenc ételetek, mivel ját-
szottatok szívesen, ki volt a legkedve-
sebb óvónéni, dadus néni? Esetleg
eszetekbe juthat egy-egy régi ovis dal
is! (Csigabiga…, süss fel, nap…) 
Aki óvodás lesz, az (általában) már 
3 éves nagyfiú, vagy nagylány! Ha már
elôvettétek a fotóalbumokat, keresse-
tek elô régi képeket az újdonsült kis
ovisról is! Kérjétek meg, próbálja meg ô
sorba rendezni a fotókat a születésétôl
mostanáig. Közben nevezzétek is meg
az adott életkort: „Itt újszülött voltál,
…itt kisbaba,…itt egyéves,…itt már
kétéves…” Ha sorba tudtatok rakni
egypár fotót, keverjétek össze, majd
kérjétek meg, rakja ô sorba megint. Ha
sikerül, figyeljétek meg együtt, mi min-
denben változott meg a három év alatt!
Kinôtt a haja, magasabb lett, megtanult
ülni, mászni, állni, járni, sôt szaladni,
ugrani is. Tud már beszélni, énekelni,

sôt háromig számolni is. Igazi nagy-
fiú/nagylány lett belôle, elindulhat az
óvodába!
A kiscsoportos gyerekeket Kerkuskáné
Lukács Mária, és P. Horváth Ágnes
óvónénik, valamint Daniné Galambos
Adrienn dajka néni fogadja. 
A középsô csoportos gyermekek be-
szoktatása az elôzô évben megtörtént,
összekovácsolódott kis csapat lett
belôlük. 
A falunkba költözô kétgyermekes
óvónéni, Fenyvesiné Szénási Edit és
Szanyó Lászlóné várja a gyerekeket.
Dajka nénijük Mucska Aranka lesz.
Kötelezô óráimat, és az összes „szabad-
idômet” ebben a csoportban töltöm
majd, így nem szakadok el volt csopor-
tomtól (Domak Tiborné). Célunk, hogy
megfelelô érzelmi biztonságot nyújtva,
az ismeretek bôvítésén túl az egyén és
a közösség számára is fontos erkölcsi
normákkal, a közösségi együttélés sza-
bályaival is megismertessük a gyerme-
keket. Munkánkat a családból hozott,
valamint a kiscsoportban megszerzett
ismeretanyagra építve végezzük.
A legidôsebbeket nagyobb teremben
várja óvónénijük Viniczai Tamásné,
és a verebi óvodából érkezô
Kratancsikné Sziládi Teréz, valamint
Nyáriné Dani Anita dajka néni. Mun-
kájukat segíti Hersics Ramóna peda-
gógiai asszisztens. 
A nagycsoportosok elsôdleges célja és
feladata az iskolára való felkészülés. 
A gyermekek képességeinek megfele-
lôen állítjuk össze azokat a játékos,
minden készséget, képességterületet
átfogó, fejlesztô foglalkozásokat, játé-
kokat, amelyeket egész évben szerve-
zünk, játszunk.

Domak Tiborné/ óvodavezetô

Tanévkezdés a Pázmándi
Pitypang Óvodában
Szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy ismét nagyon
gyorsan eltelt a nyári szünidô.
Szeptember elsején újra tárt kapukkal, és sok-sok szeretettel
várjuk kisóvodásainkat.

„Milyen lehet az óvoda?

Sok kisgyerek jár majd oda?

Ugye lesz majd ott sok kislány,

s játékokból sem lesz hiány?

Mesekönyv is lesz a polcon,

s társasjáték – úgy, mint otthon?

Jól felszerelt babakonyha, 

ahol sülhet habos torta?

Homokozó, mérleghinta, 

esetleg egy jó nagy csúszda?

Kisautó, dömper, vonat,

s garázs, melybe beparkolhat?

Mi lesz majd az ovis jelem,

s ki alszik délután velem?

Ki fog szép mesét olvasni,

édes álomba ringatni?

Holnap lesz az elsô napom, 

akkor mindezt megtudhatom.

Felöltözöm majd csinosan, 

s indulok is hamarosan.

Vár sok gyerek és sok játék…

ezt mesélték az anyáék.

Hogyha úgy lesz, ahogy mondták,

szeretem majd az óvodát.”



Események 13

2015 júliusában ismételten, immár
harmadszor vehetett részt Tûzoltó
Olimpián a Pázmándi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület ifjúsági lánycsa-
pata. A helyszín ezúttal Lengyel-
ország, Opole városa volt.
2014-ben, a VII. Országos Ifjúsági
Tûzoltóversenyt Zánkán rendezte
meg a Magyar Tûzoltó Szövetség,

melyen ifjúsági lánycsapatunk elsô
helyezést ért el. Ez az eredmény jo-
gosította fel a lányokat arra, hogy
hazánkat képviselhették a Lengyel-
országban megrendezett XX. Nem-
zetközi Ifjúsági Tûzoltó Olimpián.
A versenyen részt vett 22 nemzet
45 csapata, a versenybírókkal
együtt nagyjából 650 személy.
A versenyfeladatok gyakorlása mel-
lett készülnünk kellett a Nemzetek
Bemutatkozó Estjére is, ahol min-
den nemzet egy-egy zenés-táncos
mûsort adhatott elô, illetve hazán-
kat, lakóhelyünket is be kellett mu-
tatnunk egy 3x3 méteres pavilon-
ban, képek, fotók, poszterek és
különbözô termékek, italok, élelmi-
szerek segítségével.
A hangulatos, szép kisvárosban
kitûnô körülmények várták a
versenyzô fiatalokat. Kényelmesek

voltak a kollégiumi szobák, és mo-
dern, minden igényt kielégítô volt a
stadion, ahol a verseny zajlott, és
akkor még nem is említettük azt a
csodálatos szabadtéri amfiteátru-
mot, ahol a zenés-táncos mûsort
adták elô a csapatok.
A szépszámú, mintegy 50-60 ma-
gyar szurkoló buzdítása mellett

csapatunk jól teljesítette a verseny-
feladatot. A lányok kategóriájuk-
ban a VI. helyezést, míg az össze-
sített táblázatban, ahol a fiú-, ve-
gyes- és a lánycsapatokat együtt
értékelik, a 20. helyezést érték el.
Idôeredményük alapján ezüst-
minôsítést kaptak az ünnepélyes
eredményhirdetésen.
Természetesen ez alkalommal is
sokan segítették csapatunkat a fel-
készülésben. Támogatóinknak ez-
úton is szeretnénk kifejezni a kö-
szönetünket!

PÁZMÁND ÖTE

Harmadszor is a tûzoltó olimpián
Júliusi számunk lapzártája idején érkezett a hír, hogy tûzoltó
lányaink ismét remekeltek a Lengyelországban megrendezett
Tûzoltó Olimpián. Így abban a számban csak néhány sorral és
egy képpel tudtuk ünnepelni az ezüst minôsítésû eredményt,
de már akkor megígértük, hogy a témára még visszatérünk.

Köszönjük támogatóinknak!

A Farkasfalvi családnak; a Pázmánd SE-nek; Gránitz Jánosnak; Gránitz
Balázsnak és svédországi barátainak; Domak Anikónak; Kutai Adélnak;
Nagy Rékának; Horváth Istvánnak és feleségének; a Diákönkormányzat-
nak; a LAKORT Kft.-nek; a WÜRTH-nek; ifj. Domak Andrásnak; a Hét For-
rás Mûvelôdési Háznak; Lôrincz Zoltánnak; Kôszeginé Havas Erikának;
Mészáros Lászlónak és családjának; Kratancsikné Tóth Magdolna 
Szivárvány butikjának; Kolonics Attilának és családjának; Lukács
Józsefnének; Vagyóczki Zsoltnénak; a METRO Kft.-nek; Nagy Zoltánnak
és családjának; a PT Bt.-nek; Nyárai Istvánnak és Nyárai Tibornak; 
a Pázmánd TV-nek; Radványi Gábornak; Pázmánd Község Önkormány-
zatának; a Dancsó-pincének; a Nagy Gábor és Társa Kispincészetnek; 
a Csóbor Pincészetnek; Domak András (Bandi bácsinak); Kratancsik
Lászlónak; annak a három családnak és egy magánszemélynek, akik
névtelenül, pénzadománnyal segítettek bennünket; a Pázmánd Közsé-
gért Közalapítványnak; a Pázmándi Sportéletért Alapítványnak; 
a Budaörsi Finn Fatelepnek; Mihály Jánosnak; az OKF-nek; az MTSZ-nek;
a Mesterasszonynak a táncos ruhákat; és végül, de nem utolsó sorban,
köszönet Molnár Petrának munkájáért!

A lánycsapat tagjai:

Domak Kata
Herczeg Henrietta
Hersics Patrícia
Kolonics Dóra
Kovács Barbara
Nagy Enikô
Sárvári Krisztina
Vagyóczki Petra
Veilandits Nóra
Zsigmond Gréta
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A legényrózsa, vagy más néven
rézvirág, nem csak Magyarorszá-
gon, hanem egész Európában, sôt,
még Észak-Amerikában is hihetet-
len népszerûségnek örvend. A vi-
rág Mexikóból származik, talán
még az azték indiánok kertjeit dí-
szítette a dáliákkal és napraforgók-
kal együtt. Igazi sikertörténete a
19. század közepén kezdôdött,
amikor a nemesítési törekvéseknek
köszönhetôen megjelentek az elsô

dupla virágú fajták Franciaország-
ban, és ekkortól kezdve a kerté-
szek igazi kedvence lett. Sikerét
köszönhette annak is, hogy na-
gyon könnyû a gondozása, jól tûri
a szárazságot mivel Mexikó szára-
zabb vidékeirôl származik, nagyon
sokáig virágzik, és a szivárvány
szinte minden színében pompázik.
Szanyó Albertné Juli néni kertjében
idén gyönyörû, hosszú sorban ne-
velik ezerszínû virágaikat a legény-
rózsák a lepkék, méhecskék nagy
örömére. Akkor is nagy volt a for-
galom, amikor ott jártunk fényké-

pezni, az egyik lepkét annyira elká-
bította kedvenc virága, hogy Péter
fényképezôgépének még egészen
közelrôl sem sikerült elriasztania.
– Idén tényleg nagyon szépen nyíl-
nak, pedig nem is locsolom ôket,
messze van ez a hely a csaptól, 
itt nem tudnám megoldani. Min-
den évben folyamatosan gyûjtöge-
tem a magot, megjelölöm a virá-
gokat, hogy mindegyik színbôl
tudjak gyûjteni. Egészen a fagyo-

kig hagyom érni-száradni a mago-
kat, aztán tavasszal korán, a fa-
gyok elmúltával elvetem ôket.
Vágni is szoktam belôlük, jól bír-
ják a vázában is. 
A legényrózsa vágott virágnak is
kitûnô, hiszen minél több virágot
vágunk belôle, annál több elága-
zás, új virág nyílik a helyében, iga-
zán minden kertben ott a helye.
Továbbra is várjuk azoknak a hívá-
sait, akiknek olyan szemet gyö-
nyörködtetô virágok nyílnak a kert-
jeikben, amiket örömmel megmu-
tatnának a Hírvivô olvasóinak is.
(Némethné Czinkóczki Mária:
06/20 498-6226, Várkonyi Péter:
20/931-3231)

Némethné Czinkóczki Mária

Régi ismerôs kertjeinkben 
a legényrózsa
Már tavaly nyáron is, amikor a pázmándi virágokat bemutató
cikksorozatunk elindult, sokan emlegették a legényrózsát,
mint a régi kertek elmaradhatatlan lakóját. Akkor a virágzás-
nak már vége volt, de elhatároztuk, hogy ha a cikksorozat
megéri az egy évet, akkor mindenképpen sorra fog kerülni.
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– Azt tudjuk, hogy nagy foci-
rajongó vagy és éppen a felnôtt
kor küszöbén jársz. Van ennél
szorosabb kapcsolatod is a helyi
futball élettel?
– Az ifi csapat kapusaként ját-
szom rendszeresen, s ha szükség
van rá, olykor a felnôtt csapatot
is kiegészítem. Ezért aztán
elôször is az ifikrôl ejtenék né-
hány szót. A tavalyi szezonban a
középmezônyben, a 8. helyen vé-
geztünk, idén azonban sikerült

elég jelentôsen megerôsíteni a ke-
retet, ezzel pedig mindenfélekép-
pen jobb helyezésre számítunk.
Mind a védelembe, mind a közép-
pályára, de még a csatársorba is
sikerült találnunk minôségi erô-
sítéseket. Persze távozó és ki-
öregedô is akadt, Farkasfalvi
Miklós a Pátka csapatához távo-
zott, Kerkuska Miklós pedig kiöre-
gedett közülünk, így már ô sem
ölti fel többet magára az ifi csa-
pat mezét. Összességében véve
csapatunk fiataljainak kerete
jelentôs „vérfrissítésen” esett át,
így a cél egyértelmûen minél

elôrébb végezni a tabellán. Az,
hogy végül ez milyen helyezést
érhet, az már rajtunk és persze
kicsit a sorson is múlik.

Távozók: Farkasfalvi Miklós 
Érkezôk: Pécsi László,Gál Dávid,
Huzina Gábor,Miklós Máté és
Preimayer Bence 
Kiöregedôk: Kerkuska Miklós

– Akkor most térjünk át a felnôt-
tekre. Ôk a tavalyi szezonban a

10. helyen végeztek, és ezzel el-
kerülték a kiesést.
– Idén ennél mindenképpen jobb

helyezést vár mindenki. Összes-
ségében itt is sikerült megerô-
síteni az igencsak szûkös keretet.
Vagyis pontosabban a támadó
szekciót, mivel két jól képzett csa-
tárt is sikerült igazolnia a csapat-
nak. Reméljük, ezek után több
gólt fogunk tudni rúgni. Itt is van
távozó, mivel id. Farkasfalvi 
Miklós a Lovasberény csapatához
csatlakozott.

Érkezôk: Czottner Ádám,
Preimayer Krisztián
Távozó: id. Farkasfalvi Miklós

– Kézilabda berkekben mi újság?
– Errôl még nem tudnék sokat
mondani, nemrég kezdték meg a
felkészülést, szeptemberben in-
dul csak a bajnokság. A követ-
kezô számban viszont, ígérem,
velük kezdem majd a beszámolót!

Szezonkezdet a pázmándi sportéletben
Tavasszal új munkatárssal gazdagodott a Pázmándi hírvivô
csapata, egy fiatal focista, Hajdú Tamás vállalta, hogy hónap-
ról hónapra tudósítja a sport iránt érdeklôdôket a helyi futball
és kézilabda eseményekrôl. Most, hogy búcsúzik a nyár és in-
dul az ôszi szezon, úgy gondoltuk, egy interjú keretében fag-
gatjuk ki sportriporterünket a legfrissebb sporthírekrôl, 
s egyben egy kis bemutatkozást is kérünk tôle…
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Szeptember 12-13-án ismét ízes-
ínyes ünnep és házias ízek vására
lesz Pázmándon a Szerelemvölgy-
ben, a Bálint Boráriumban. A két-
napos rendezvényen a rengeteg fi-
nomság mellett színes programok
is várják az érdeklôdôket. Megnyí-
lik a nagyi kamrája a kíváncsi sze-
mek elôtt, préselhetünk mustot,
savanyúságot rakhatunk el, de
kürtös kalácsot is süthetünk.

A gyerekeket hagyományôrzô
játszóház, bábszínház, diafilm
vetítés várja, de a felnôttekre is
gondoltak a szervezôk, családi
táncház, jazz fröccs, Bacchus
BORolimpia, bor-, sajt- és lekvár-
kóstoló színesíti az eseményt. Es-
te hangulatos borvacsorára vár-
ják a vendégeket, amelyet a gyö-
nyörûen felújított egykori dézs-
ma pincében szolgálnak fel.

Pázmándi ízes-ínyes ünnep Kölcsönözhetô
fejlesztôeszközök-
kel, oktatófilmek-
kel segítik a gyer-
mekeket, szülôket
és pedagógusokat

A Fejér Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Gárdonyi Tagintézmé-
nye, valamint partnere, a Pápay
Ágoston Általános Iskola,
Készségfejlesztô Speciális Szak-
iskola és Kollégium a TÁMOP-
3.1.6-11/4-2011-0008 pályázat
keretében szolgáltatásaiknak
bôvítését, fejlesztését valósítja
meg. Ennek keretében az inter-
neten http://fejermepsz.hu/
eszkozkolcsonzo/moodle/
címen is elérhetô eszközköl-

csönzô jött létre, melyet peda-
gógusok, gyógypedagógusok,
fejlesztô pedagógusok, egyéb
szakemberek vehetnek igénybe.
Olyan fejlesztôeszközök és játé-
kok kölcsönözhetôk, amelyek a
gyermekek eredményesebb fej-
lesztését szolgálják. Az érdek-
lôdôk könnyen tájékozódhatnak
a felületen, mert a játékok, esz-
közök fejlesztési területek sze-
rint csoportosításban találha-
tók. Egyes eszközök használa-
tát oktatófilmeken is bemutat-
juk, ezzel is támogatva az esz-
közök felhasználóit.
A pályázat lehetôséget teremt
arra, hogy helyszíni tanácsadás-
sal, egyéni portfóliók kidolgozá-
sával személyre szabott segítsé-
get nyújtsunk a speciális eszkö-
zök használatához a sérült
gyermekeket nevelô családok
számára.

Anyakönyvi hírek

Augusztus hónap megtörte a
tendenciát, s végre a sok kisfiú
után egy tündérszép kislány is
érkezett közénk Sárkány 
Anna Szofi személyében, aki
nemzeti ünnepünkön, 2015.
augusztus 20-án látta meg a
napvilágot, édesanyja Sárkány-
né Hesz Oktávia Borbála, és
persze a család minden tagjá-
nak örömére.
Két ifjú párnak is gratulálha-
tunk, Kovács Kata és
Petrovics Tibor 2015. au-
gusztus 8-án, Ambrus Ágnes
és Szili Balázs pedig
2015.augusztus 29-én kötötték
össze az életüket.

Mindnyájuknak sok boldogsá-
got és jó egészséget kívánunk!

Pázmándi
h í r v i v ô


