
Több, mint szép

Pázmánd szép, ez nem újság. Bárkit,
aki erre jár, rabul ejt a táj szépsége, a
virágos falu képe. Mostani számunk-
ban a száz éve született egykori tanács-
elnökről írunk, s ennek kapcsán sok
érdekes fotót kaptunk. Van egy kép,
amely a Fehér Keresztnél lévő nagy
kanyart ábrázolja az ötvenes években.

Elhanyagolt, gazos terület, sáros kis
ösvénnyel, ilyen volt a múlt század
derekán az, ahol most az új játszótér,
liget, az emlékpark és szemben a virág-
ágyás van, amely nyáron színpompás
virágokkal hirdeti a település nevét.
Most nem nyílnak a virágok, de a kis
domb most is szép. Egy kreatív ötlet
eredményeképpen adventi gyertyák,
fenyőágak kerültek a halomra. Fehérre
fújt szennyvízcsatorna, nagy befőttes
üvegekbe rejtett led lámpák és egy szép
masni varázsolja karácsonyivá a teret,
mindannyiunk örömére. Egyszerű, költ-
ségtakarékos, igazi összefogással szü-
letett szépség, mindannyiunk örömére.
Köszönjük!

-dy
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Na gyot vál to zott a vi lág nagy ma má ink gye rek ko ra óta, szé dü le tes
tem pó ban, ke ve sebb, mint egy em ber öl tõ alatt gyö ke re sen vál toz tat -
ta meg vi lá gun kat a di gi tá lis for ra da lom és az ezt kí sé rõ tech no ló gi ai
és tár sa dal mi vál to zá sok. Az utób bi év ti ze dek vív má nyai sok jót hoz -
tak éle tünk be, pe dig a lé nyeg rég óta nem vál to zott, bár haj la mo sak
va gyunk meg fe led kez ni ró la. Ahol sze re tet van, ott kön  nyebb el fo gad -
ni azt is, ha nem jut aján dék a fa alá, de a leg drá gább aján dék sem bol -
do gít, ha nem kí sé ri tö rõ dés és sze re tet…
Mi, fel nõt tek mind an  nyi an érez zük, hogy ma már sok kal na gyobb sze -
rep hez jut az aján dé ko zás az ün ne pi ké szü lõ dés so rán, mint gye rek -
ko runk ban. Pe dig mi lyen jó len ne, ha a mi ko runk gyer me ke i nek is az
jut na eszé be elõ ször (vagy leg alább má sod já ra), hogy mek ko ra öröm
sze ret te ink kel együtt töl te ni idõt. Bar na Ka ti né ni ka rá cso nyi me sé je a
ré gi idõk rõl bi zony így kez dõ dik.
– Ami leg elõ ször eszem be jut a gye rek ko ri ka rá cso nyok ról, az a sze re -
tet. Ak kor va la hogy más lel ke volt az em be rek nek, mi be lül rõl vár tuk
a ka rá csonyt…

(folytatás az 5. oldalon)

Ka rá csony nak ün ne pe lé pe get a fák közt...

Pázmándi
h í r v i v ô
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Kedves Pázmándiak, kedves gyere-
kek, fiatalok, és nálam régebb óta
fiatalok! 
„Ahol a kincsed van, ott van a szí-
ved is”
A havas téli táj, a meghitt pillanatok
a ropogó tűz mellett lassan már
csak álmainkban élnek. Ha keresz-
tény értékeinket, szép hagyomá-
nyainkat hagyjuk el veszni a modern

világ forgatagában, ha a lényeg, a
csoda misztikuma eltűnik az áruhá-
zak polcain, akkor lassan templo-
maink, falvaink is kiürülnek.
A megoldás a mi kezünkben van! A
megoldás mi magunk vagyunk!
Ahol a kincsed van, ott van a szíved
is! Hol van ez neked? Gyer meked,
unokád mosolyában? Otthonod
melegében, földjeid termő kalászá-
ban? Dolgos kezeid mesterművé-
ben, tollad tintájában, vagy szavaid
hangsúlyában? Bárhol is találj rá, ez
tesz boldoggá, ez tesz emberré.
Nem fogsz félni attól, hogy a szere-
tettankod kiürül, mert minél többet

adsz, annál több lesz neked. A sze-
retetet nem korunk közgazdászai
találták ki, az a Jó Isten ajándéka.
Osszuk meg mindazt, amit az élet
nagylelkűen felkínált! 
„Ne féljünk kilépni sémáinkból!” –
hangoztatja Pál Feri atya és
Szentatyánk is. A világ változik, 
s benne mi is. Hogy hűségesek
legyünk, de egyben kreatívak is,

ahhoz tudnunk kell változni. Miért?
Hogy a körülményekhez, amelyek-
ben élünk, a legjobban alkalmaz-
kodhassunk. 
Ezt kellett nekem is megtanul-
nom. Kívánhattam volna azonnal
együttműködő, dinamikus fejlő-
dést, de az elmúlt évek küzdelmei
során váltam erősebbé, elkötele-
zettebbé és tapasztaltabbá. Min -
dennek megvan az oka és a miért-
je, csak rá kell eszmélnünk, és
meg kell látnunk a jót, a tanulsá-
got a hétköznapok harcaiban. 
Ha bezárkózunk, betegek le -
szünk, magányunk foglyai. Nyis -

sunk a világ felé, és bár az utcára
kilépőt baleset is érheti, de ezer
csoda vár rá. 
Számunkra kötelesség megismer-
tetni a múlt hagyományait jövőnk
generációjával, mélybe rejtett érté-
keinket felszínre hozni, hogy örök-
ségünk jelenünkben élhessen.
A 2015-ös év eredményeit láthat-
ják, olvashatják aktív képviselőik
beszámolóiban, hónapról hónapra.
Ki tartó, felelős vezetőink készítet-
ték elő a háttérben, ugyan akkor a
nyilvánosság szemei előtt az elkö-
vetkező hetek-hónapok látványos
beruházását. Szívből köszönöm
mindezt nekik, s Önöknek is.
Köszönöm a kisgyermekek önfe-
ledt örömét, amikor a sportcsarnok
látványtervét nézegették, és Tóth
Laci bácsi erőt adó vállveregetését
is. Közös sikerünk, közösségünk
összetartásának eredménye ez,
azoké, akik Páz mánd szekerét a
munka szügyhámjába fogva sebe-
sen húzzák előre tetteikkel, bízta-
tásukkal, és támogatásukkal. Ezt a
szekeret nem kell tolni, lakosaink
álmain, tervein szárnyal!
Merjünk nagyot álmodni! Néz zünk e
szavak mögé, és azonosuljunk vele
a jezsuita oktatásból merítve. Szent
Ignác a Jézus Társasága jezsuita
rend alapítója volt a XVI. században.
Ta ní tá sá nak lényege a nagylelkű-
ség, amely arra késztet minket,
hogy a horizontra tekintsünk. Mit is
jelent nagylelkűnek lenni? 
Szívünk és lelkünk nagyságát, hogy
nagy eszméink vannak, nagy dolgo-
kat kívánunk tenni. A mindennapo-

Pol gár mes teri köszöntő
Az elmúlt esztendőt összegző mondatokat kértünk Pázmánd
polgármesterasszonyától, de meggyőzött: év végi számve-
tés helyett inkább tekintsünk a jövőbe, annyi izgalmas dolog
előtt áll településünk, hogy érdemesebb azzal foglalkoz-
nunk… Persze azért az ünnep alkalmából nem maradhatnak
el a jókívánságok és a karácsony szellemiségét idéző,
köszöntő szavak sem…

Fotó: Simon János / www.velenceitoonline.hu
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kat is nagy szívvel éljük meg a
becsületesség, tisztelet, hűség,
kötelességtudat em beri erényeit, a
szabadság és szolgálat alapvető
értékeit szem előtt tartva. A szabad-
ság a jóra való szabadságot jelenti.
Ebben a kérdésben soha ne féljük
szembemenni az árral. Ez tesz min-
ket gerinces emberré, aki szembe
tud nézni az élettel, akinek megvan
a kellő bátorsága, és türelme.
Másokkal együtt másokért pedig a
szolgálat igazi jelentése.
Ahhoz, hogy nagylelkűek lehes-
sünk, belső szabadsággal és szolgá-
ló lélekkel kell élnünk. Én ebben lát-

tam meg a jezsuita lelki nevelés
lényegét. 
Pár hónapja még megvalósíthatat-
lannak tűntek azok az álmok,
amelyek felé terelt minket valami
megmagyarázhatatlan vonzerő.
Ma már tudjuk, lehetetlen tényleg
nem létezik. 
A mi egyetlen dolgunk, hogy élő hit-
tel, őszintén, tiszta szívvel vágya-
kozzunk a jót szolgálni. És most
nem a Sportcsarnokra gondolunk,
hanem valami még nagyobb,
Pázmánd történelmében jelentő-
sebb változásra, fejlődésre, amely-
nek előkészítési, kutatási munkála-

tai a következő egy év feladata lesz
közösségünk valamennyi tagjának
részvételével. Szeretettel hívjuk
Önöket, hogy mindenki letehesse
kézjegyét unokáink, dédunokáink
világában. Ma Magyarország felada-
ta Európa kályhájának lenni a
keresztény értékek, nemzeti hagyo-
mányok védelmében. Legyünk mi
világítótornya országunknak! 
Hálás szívvel, áldott, szabad lélekben
gazdag ünnepeket kívánunk vala-
mennyi nálam fiatalabb, és régebb
óta fiatalabb kedves pázmándinak!

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika 

Év végi gondolatok képviselőinktől
Az ünnepek közeledtével megkérdeztük az önkormányzati testület valamennyi képviselőjét,
milyen gondolatokkal, kívánságokkal búcsúztatják az óévet és várják az újat, amely minden
bizonnyal ismét sok feladatot tartogat Pázmánd további fejlődése, boldogulása érdekében.
Kérdésünkre az alábbi testületi tagok válaszoltak.

Zámbóné Vajda Adrienn alpolgármester-
asszony:
Számomra az idei év legnagyobb örömét az jelen-
tette, amikor helyi őstermelők és kistermelők bevo-
násával sikerült megvalósítanunk azt, hogy a páz-
mándi gyerekek óvodai és iskolai asztalára friss,
helyben termett zöldségek és gyümölcsök kerülje-
nek, s még most, a téli időszakban is elegendő
egészséges krumpli, zöldség, hagyma és alma van
a pincében. Ezzel a jó érzéssel kívánom mindenki-
nek, hogy legyen nagyon sok öröme a szeretteivel
töltött közös időben, hiszen ezek azok a pillanatok,
amik igazán számítanak! Áldott, békés karácsonyi
ünnepeket kívánok!

Sárkány Zoltán alpolgármester:
Nagy várakozással tekintek az újesztendő elé,
hiszen végre megkezdődhetnek majd a sportcsar-
nok tényleges építési munkálatai a 2015-ös évben
elvégzett sok, és néha küzdelmes előkészítő
munka után. Remélem, a jövő év végén már együtt
örülhetünk ennek a létesítménynek, és büszkék
lehetünk rá, mint közös sikerünkre! Ezzel a gondo-
lattal kívánok kellemes ünnepeket és sikerekben
gazdag boldog új évet minden pázmándinak!

Radványi Zoltán képviselő:
Sok dolgot említhetnék, ami eredmény, még töb-
bet, ami feladat a jövő évre, egészen biztosan nem
fogunk unatkozni, de most mégis inkább egy szub-

jektív jó érzésemet osztanám meg Önökkel. A jelen
legnagyobb öröme számomra, hogy végre úgy
érzem, az advent meghozta a falu számára a régen
áhított nyugalmat és békességet, s bízom benne,
hogy mindenki látja, érzi, hogy minden a település
fejlődéséért történik, s az önkormányzat minden
fillért ennek érdekében használ fel. Békés ünnepe-
ket kívánok tehát, és kiegyensúlyozott, tevékeny,
nyugodt jövő évet!

Tóth László képviselő:
Mint a gazdasági bizottság vezetője, én a kisembe-
rek mind jobb körülményeiben reménykedem,
abban, hogy a jövő évben még több figyelmet
tudunk majd fordítani azokra, akik télen-nyáron,
hóban-fagyban értünk, a falunkért, mindannyiunk
szebb környezetéért dolgoznak. És abban is, hogy
még többet tudunk majd segíteni azoknak, akiknek
esetleg még a mindennapi betevő falat előteremté-
se is nehézséget okoz, akik rászorulnak a közösség
támogatására. Bízom benne, hogy további eredmé-
nyeket tudunk elérni a falu ingatlanjainak megóvá-
sa, korszerűsítése terén is. Ezzel a bizakodással
kívánok áldott karácsonyt és boldog új évet mind-
nyájunknak!

Kerkuska Zoltán képviselő:
Hiszem, hogy egyszer minden jó lesz megint!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és jókedvű, boldog
2016-ot kívánok mindenkinek!
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Tisztelt Pázmándi Lakosok!
A helyi értékeket szem előtt tart-
va, közös céloktól vezérelve,
Pázmánd Község Önkormányza-
ta és a B3 TAKARÉK Szövetkezet
– amelynek egyik jogelődje a
Kápolnásnyék és Vidéke Takarék -
szövetkezet – szorosabb együtt-
működés mellett határozott.
Ennek keretében ezúton értesít-
jük, hogy Pázmánd Község
Önkormányzatának számla-
vezető pénzintézete 2016.
január 1-jétől kezdődően a B3
TAKARÉK Szövetkezet Páz -
mándi Fiókja. Felhívjuk szí-
ves figyelmét, hogy a követ-
kező évtől valamennyi, az
Önkormányzat részére törté-
nő adók megfizetése a B3
TAKARÉK Szövetkezetnél ve -
zetett bankszámlaszámokra
kell, hogy történjen. Az adók
megfizetésére lehetőség van
banki átutalással, – melyhez a ko -
rábban leadott megbízásaikon a
számlaszámot módosítani szük-
séges! – valamint a B3 TAKARÉK

Szövetkezet fiókjaiban. Páz mán -
di lakosok legegyszerűbben a
postai csekk feladása helyett a
helyi fiókban, a Páz mánd, Fő 87.
szám alatt tudják majd a befize-
téseket teljesíteni, amellyel az
Önkormányzat számára költség-
megtakarítás jelentkezik, így
ezzel is tudják saját településü-
ket támogatni.
A B3 TAKARÉK Szövetkezet több
mint 50 éves múlttal és szakmai
tapasztalattal rendelkező szö -
vetezeti hitelintézetek közös
össze fogásának eredményekép-
pen jött létre 2015. augu sztus
31-ével. Az egyesülésből eredő-
en – amely a takarékszövetkezeti
szektor történetének eddigi leg-
nagyobbja – Budapest mellett
négy megyében, összesen 123
fiókban tudjuk kiszolgálni a min-
tegy 130 ezer ügyfelünket.
Célunk, hogy erős és stabil pénz-

intézetként hagyományainkra,
helyi együttműködésre támasz-
kodva építsük tovább a jövőt,
széles körű pénzintézeti szolgál-
tatásokat nyújtva Önöknek Bu da -
pesttől egészen a Balatonig. 
Pázmándon, a takarékszövetke-
zet 1957 óta látja el a helyi lakos-
ság pénzügyi igényeit, míg a
jelenlegi fiókjának helyén 1972
óta működik. A sikeres együtt-
működés eredményeként a fiók
épületében most készpénz kiadó
automata (ATM) került beüzeme-
lésre,amelyet a község lakosai
bármely napon és időszakban
tudnak használni. Bízunk benne,
hogy hamarosan Önt is üdvözöl-
hetjük fiókunkban, illetve ATM-
ünknél.
Fiókhálózatunkról és a B3
TAKARÉK Szövetkezetről további
információért forduljon bizalom-
mal a Pázmándi Fiókhoz, vagy
kattintson weboldalunkra, a
www.b3takarek.hu – ra.
2015. december 10.
Tisztelettel,

Új év, új bank, új számlaszámok
Alábbi cikkünkben fontos és közérdekű tudnivalókról tájé-
koztatjuk lakosainkat, hiszen ezentúl minden adónkat, ame-
lyet önkormányzatunknak fizetünk be, az új bank új számla-
számaira kell teljesítenünk. A bankváltozás körülményeit a B3
Takarék Szövetkezet kifejezetten a pázmándiakhoz címzett
levele tartalmazza.

Pázmánd önkormányzatának új 
bankszámlaszámai 2016.01.01-től 
Számla megnevezése B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett 

számla és alszámlák számlaszámai

Pázmánd Község ÖnkormányzatKöltségvetési 57800019-10057096
Elszámolási Számla

Magánszemélyek Kommunális Adója Alszámla 57800019-10057113

Tartozkódási Idő Utáni Idegenforgalmi Adója Alszámla 57800019-10057137

Pázmánd Község Eljárásai Illeték Alszámla 57800019-10057292

Pázmánd Iparűzési Adó Alszámla 57800019-10057151

Bírság Alszámla 57800019-10057168

Késedelmi Pótlék Alszámla 57800019-10057175

Pázmánd Község Talajterhelési Díj Alszámla 57800019-10057182

Pázmánd Idegen Bevételi Alszámla 57800019-10057199

Letéti Alszámla 57800019-10057216

Termőföld Bérbeadásából Származó Bevétel Alszámla 57800019-10057223

Egyéb Bevételek Beszedési Alszámla 57800019-10057230

Gépjárműadó Fizetési Alszámla 57800019-10057247

Pázmánd Község Közfoglalkoztatási Alszámla 57800019-10057261
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(folytatás az elsõ oldalról)

– Gye rek ként na gyon iz ga tot tak vol -
tunk, az ün nep iga zi bol dog ság volt,
pe dig ke vés ke pén zünk volt csak.
– De ha jól ér tem, azért nem vol tak
sze gé nyek, ugye?
– Nem, min dig na gyon fi no ma kat et -
tünk, volt ru hánk is, de ak ko ri ban
nem dol goz tak az em be rek mun ka -
he lye ken, ahol sok pénzt ke res tek
vol na. Amink volt, azt mi ál lí tot tuk
elõ. Az ün ne pek so rá ban a Mi ku lás
ér ke zé se volt az el sõ, de ak ko ri ban
bi zony nem cso ko lá dét ho zott. Es te

min dig les tük az aj tót és egy szer
csak egy nagy ha lom di ót, man du lát
bo rí tot tak be az aj tón a szü le ink, mi
meg el kezd tük gyor san kap kod ni a
kin cse ket. De hogy volt idõnk ki les ni,
ki hoz ta, ak kor nem ju tott vol na elég
dió! Utá na kö vet ke zett a pász to rok
kö szön té se az ün ne pek elõt ti na pok -
ban. Ak ko ri ban a te he ne ket és a disz -
nó kat ki haj tot ták a me zõ re év köz -
ben és a pász to rok, il let ve az ala cso -
nyabb rang ban lé võ boj tá rok vi gyáz -
tak az ál la tok ra. A pász to rok boj tár -
ja ik kal a ka rá csony elõt ti na pok ban
jár ták a há za kat és kö szön töt ték az
ott la kó kat, de csak azok hoz men tek
be, akik nek az ál la ta i ra év köz ben vi -
gyáz tak. Édes anyánk sü tött fo nott

ka lá csot, édes apánk pe dig ki ké szí tett
egy üveg bort, amit az tán be le ön tött
a pász to rok te jes kan ná já ba. Egy be -
ön töt ték az ös  szes ház bo rát, nem
volt ott kü lönb ség. Volt, ahol pénzt is
kap tak, de az nem volt gya ko ri. Az -
tán el kö vet ke zett Szent es te nap ja.
– Ál lí tot tak ka rá csony fát ak kor is? 
– Ki csi ke fánk volt, de más nak se volt
na gyobb. A sa rok ba ál lí tot tuk egy
pad ra. Édes anyánk sü tött rá mé zes
ka lá csot, csil lag ala kú a kat, ag ga tunk
fel ap ró al má kat is. A sza lon cu kor volt
az egyet len, amit vá sá rol tunk, 22 fo -
rint volt ki ló ja, és nem volt cso ki be vo -

na ta. De azt nem sza ba dott, hogy ne -
ki me gyünk, az tán meg es  szük a fá ról!
Ar ra na gyon vi gyáz tunk.
– Kap tak a gye re kek aján dé kot? 
– Hát kap tunk kis ba bát, majd ami -
kor na gyob bak let tünk, édes anyám
már in kább ru hát vett ne künk.
Egyéb ként én vol tam a leg ki sebb a
csa lád ban, há rom nõ vé rem volt, úgy -
hogy jöt tek a võk is min dig. Jaj, na -
gyon jól érez tük ma gun kat! Kár tyáz -
tunk, pör gettyûz tünk, „ki sze re ti”-t
ját szot tunk. Édes apám na gyon sze re -
tett hang sze ren ját sza ni, so kat éne -
kel tünk. Az éj fé li mi sé re is min dig el -
men tünk, s ami kor ki jöt tünk a temp -
lom ból a ka nász az os to rá val min dig
csat tint ga tott. Más nap reg gel az

anyák men tek a kis mi sé re nyolckor,
mi lá nyok a nagy mi sé re tízkor. Az
anyák nak ugye fõz ni kel lett…
– Ma so kunk szá má ra el kép zel he tet len
az ün ne pi va cso ra ha lász lé és bejg li
nél kül. Ré gen is en  nyi re kö te le zõ volt?
– Á, de hogy. Ha lász lét szin te alig et -
tünk, és nem bejg li volt, ha nem fi -
nom, fosz lós „kõt” (kelt) di ós meg má -
kos ka lács. Ak ko ri ban ka rá csony
elõtt meg volt a disz nó vá gás, volt
min dig hur ka, kol bász, pör költ is.
Édes anyánk tyú kot is vá gott, ab ból
fõ zött jó kis hús le vest. Volt te jünk is
a te hén tõl, ab ból volt na gyon jó tú ró,
és mi cso da tú rós le pény sült be lõ le! A
rán tott húst ak ko ri ban még nem is -
mer tük, és amúgy sem et tünk an  nyi
húst. Az tán a disz nó vá gás ma ra dé -
ka i ból ju tott még szil vesz ter re is, ak -
kor et tük a ko cso nyát, én még ma is
na gyon sze re tem, de az ak ko ri füs -
tölt hús ból az iga zi!
– Úgy me sé lik, szo kás volt ré gen az új -
évi kö szön tés is. Em lék szik még er re?
– Hogy ne! A gye re kek kör be jár ták a
ro ko no kat, és ver set is mond tak. Fil -
lért kap tak ér te, nem volt nagy ér ték
az ak ko ri ban sem, de hát a gye re kek
en nek is örül tek… 
Ka ti né ni még ma is, gon dol ko dás
nél kül mond ja ne künk a ré gen sok -
szor hal lott ver set, így ez zel kö -
szönt jük az új esz ten dõt:

Némethné Czinkóczki Mária, 
Fotók: E. Várkony Péter

Ka rá csony nak ün ne pe 
lé pe get a fák közt...

Ez új év reg ge lén min den jót kí vá -

nok, aho va csak né zek, nyíl ja nak

vi rá gok. Még a hó fe lett is vi rág

nyi la doz zon, da los ma dár zeng jen

min den ró zsa bok ron, 

min den szép, min den jó le gyen

min dig bõ ven, száll jon ál dás rá -

tok eb ben az új év ben!

Orisekné Farsang Erzsi festménye
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Szép és tartalmas közös progra-
mok, finom teák, forralt bor, jó
falatok, valamint a kezünk mun-
káját dicsérő szépséges koszo-
rúk, asztali díszek, ünnepi képes-
lapok jellemezték a Hét Forrás
Művelődési Házban töltött
adventi vasárnapok délutánjait.
Az első héten, a HIT vasárnap-

ján, ahol a Pázmánd Községért
Közalapítvány volt a házigazda,
kapták meg a gyerekek – amo-
lyan előkarácsonyi ajándékként –

az új játszóteret, amellett hogy
várta őket az Adventi Meseház, a
koszorúkészítés és a sok-sok
finomság, amiből persze a felnőt-
tek is részesülhettek. Ezen a
délu tánon a közös program han-
gulatáról a Pázmándi Népdalkör
és Rozgonyi Róbert gondosko-
dott, szép szavak kíséretében az
első gyertyát a koszorún Prof. 
Dr. Nagy Lajos, Pázmánd díszpol-
gára gyújtotta meg.
A második vasárnap rendhagyó
volt, hiszen egybeesett Szent
Miklós ünnepével, aki a falu gyö-
nyörű új kisbuszán érkezett a
művelődési ház elé. Ez a délután
egyértelműen gyermekközpontú
volt, a műsoros program résztve-
vői Vajda Rita és a Pázmándi
Pitypang óvoda kisgyermekei
voltak. Bent a teremben csoda-
szép karácsonyi asztaldíszek

készültek Farsang Judit vezetésé-
vel, s ezúttal a finomságokról az
este házigazdái, az óvodai szülői
munkaközösség és az ifjúsági
klub fiataljai gondoskodtak. A
REMÉNY gyertyájának meggyúj-
tására is Szent Miklóst kérték
meg, aki természetesen szívesen
tett eleget a felkérésnek. Kö szön -
tőt Zámbóné Vajda Adrienn alpol-
gármester mondott, aki arra
figyelmeztetett, hogy milyen fon-
tos az életünkben a remény, s
hogy ezt a reményt gyermekko-
runk karácsonyainak emléke táp-

Novemberi számunkba még csak előzetesben fértek bele az
adventi készülődésről szóló hírek, azóta már túl vagyunk a
HIT, a REMÉNY, az ÖRÖM és a SZERETET vasárnapján, s már
csak néhány nap van hátra és végre itt a Szenteste… 

A várakozás vasárnapjai
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lálja, az olyan meghitt ünnepeké,
amilyenekről szívesen mesélünk
gyermekeinknek, unokáinknak.
A harmadik vasárnap igazi
ÖRÖMünnep volt. Ezen a napon –
Luca napján – természetesen volt
Luca napi jóslás, Luca-búza ülte-
tés, és ekkor csodaszép karácso-
nyi díszeket készíthetett az, aki-
nek ehhez kedve volt, a műsorról
pedig az iskola diákjai gondos-
kodtak. Szép szavakkal méltatták
Burián József érdemeit, aki a
Pázmándért Érdemérem kitünte-
tettje lett. Az este vendéglátói
Csurgó Imre, Semeczi Ernő és az
iskolai szülői munkaközösség tag-
jai voltak. Az adventi koszorú 3.
gyertyáját két díszpolgár közösen
gyújtotta meg, dr. Farsang Andrea
és dr. Kerkuska László örömmel
vállalkozott erre a szerepre.
A negyedik vasárnap a SZERETET
jegyében zajlott, igazán színvo-
nalas műsorral. Volt betlehemi
játék az iskolások közreműködé-

sével, Kalász Máté és tanítványai
zenéltek szépséges dallamokat,
és az iskolai énekkar tiszta éne-
kében is gyönyörködhettek a
résztvevők. Az iskolások nem
csak dalokkal, de kedves és
vidám rajzokkal is emelték az est
hangulatát, a gyerekek rajzaiból

igazi kiállítást rendeztek a műve-
lődési ház folyosójának falain.
Szorgos kezek illatos mézeskalá-
csokat díszítettek a teremben, a
koszorú utolsó, a szeretetet jel-
képező gyertyáját pedig Orisek
Ferenc fafaragó művész, Páz -
mánd díszpolgára gyújtotta meg.

Mi se rend: De cem ber hó – 11 óra
Ja nu ár hó – 10 óra

2015. de cem ber 24. éj fél kor Bozzai Márton szé-
kesfehérvári káplán atya mu tat ja be a szent -
mi sét.

2015. de cem ber 25. Ka rá csony 1. ün ne pén 10:45
óra kor a 4. osz tá lyo sok elôadják a bet le he -
mes já té kot, majd 11 óra kor kezdôdik az ün -
ne pi szent mi se.

2015. de cem ber 26. Ka rá csony 2. ün ne pén a
szent mi se 10 óra kor kezdôdik.

2015. de cem ber 31. 16:30 óra kor lesz az év vé gi
Há la adás.

2016. ja nu ár 1. Új év, Szûz Má ria Is ten Any já nak ün ne pén 10 óra kor lesz 
a szent mi se.

Ka rá csony kor Jé zus Krisz tus szü le té sét ün ne pel jük. Mi vel Jé zus ma ga a Sze re tet,
ezért a sze re tet ün ne pe ként is aposzt ro fál hat juk. Ami kor ka rá csonyt ün ne pel jük,
hi tünk egyik leg fon to sabb igaz sá gát ün ne pel jük, a meg tes te sü lést. A ná zá re ti Jé -
zus ban Is ten ma ga lett em ber ré. Az ige test té lett és kö zöt tünk élt. Az em be rek
nagy ré sze azon ban nem is mer te fel. Sa ját nép ének nagy ré sze is vis  sza uta sí tot -
ta. Akik azon ban be fo gad ták, egy új éle tet kap tak, Is ten gyer me ke i nek éle tét. Is -
ten gyer me ké nek len ni azt is je len ti, hogy ezek ben a na pok ban min den ki vel sze -
re tet ben és bé kes ség ben élünk, nem bos  szant juk a gyer me ke in ket, jobb kap cso -
lat ba ke rü lünk a mun ka adó ink kal, mun ka tár sa ink kal. 

Egyházi hírek

Sze re tet tel jes, ál dott ün ne pe ket kí vá nunk min den ked ves pázmándi em ber nek!

Értesítjük a Tisztelt Híveket,
hogy Kratancsik Anna 2015.
november 1-én lemondott világi
elnök posztjáról. Döntését tiszte-
letben tartjuk és Isten áldást kér-
jük további életére. Az új világi
elnök Halász Károlyné: Tel.:
06 (30) 439-1688 
Hívek egyházi hozzájárulása
(egyházadó)
Az egyház feladatainak ellátása
elképzelhetetlen egyházközsé-
günk tagjainak anyagi támogatá-
sa nélkül. Pázmándon jelenleg
minimum összege: 2.500 Ft kere-
ső személyenként.
Templomunk 1718 óta áll a falu
központjába, hogy megőrizzük
szépségét, csak a község támo-
gatásával lehetséges. Fontos
információ, hogy megváltozott a
bankszámlaszámunk!

Számlavezető bank: CIB Bank
Pázmánd Rk. Plébánia 
Bankszámlaszám: 10700093-
69393943-51100005
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Lelkesen készülődtünk az ünne-
pekre. Feldíszítettük a csoporto-
kat, sőt az egész óvodát, udvarát
díszbe öltöztettük. Előkerültek a
gondosan elrakott karácsonyi
dekorációk, amelyeket az idén is
újakkal egészítettünk ki. Az
adventi naptárak is megteltek
apró kis ajándékokkal, ezekből
minden nap más-más kisgyer-
mek vihetett haza.
Az adventi készülődés során a
falu karácsonyfájára díszeket, a

szülőknek ajándékot készítet-
tünk a gyerekekkel. Már az óvo-
dában is arra neveljük a gyereke-
ket, hogy ajándékot nem csak
kapni, de adni is jó!

Advent az óvodában
Advent időszaka a várakozás jegyében telik, a karácsony eljö-
vetelét várjuk ilyenkor. Nem volt ez másképp a Pitypang óvo-
dában sem. Szerettük volna, hogy az ovinkba járó gyerekek az
ünnepi készülődés, a karácsonyi várakozás meghittségét,
melegségét élhessék át a csoportokban is.

Alapítványi köszönet

A Pázmándi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány nevé-
ben szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek,
aki ötleteivel, biztatásával vagy anyagi hozzájáru-
lással 2015-ben is segítette munkánkat! Továbbá
köszönjük mindenkinek, aki az alapítvány számára
ajánlotta fel adója egy százalékát, papír és elektro-
nikus hulladékot hozott, vagy akinek a gyermeke
az óvó nénik által szervezett szakkörökre jár.
Ebben az évben az óvodai tevékenységek szoká-
sos évi támogatásán kívül sikerült tovább bővíte-

nünk az óvoda kültéri játékait egy forgóhintával és
egy új hinta állvánnyal, amely azóta is töretlen
népszerűségnek örvend az óvoda apróságai köré-
ben. 2016-ban is az lesz a célunk, hogy a tőlünk
telhető minden módon támogassuk az óvodai
nevelési munkát. 
Reméljük a következő évben is támogatásra érde-
mesnek tartják Alapítványunkat!
Békés, szeretetben gazdag ünnepeket kíván az
Alapítvány nevében:

Némethné Czinkóczki Mária kuratóriumi elnök
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A péntekenkénti gyertyagyújtá-
sok során közösen énekelget-
tünk, verseltünk, meséltünk.
Családi délután keretében egy kis
közös beszélgetésre, karácsonyi
díszek barkácsolgatására invitál-
tuk a szülőket. Az idén sem
maradhatott el a mézeskalács
sütés-díszítés sem.
December elején megérkezett a
sokat emlegetett és nagyon várt
Mikulás is. Izgatottan várták a
kisóvodások, és nem is csalód-
tak, verseik, dalaik után minden-
kit csomaggal ajándékozott meg
a nagyszakállú. A szülők, és az
óvoda alapítványa jóvoltából

mese előadással is kedvesked-
tünk a gyerekeknek. A Hörcsög
úr Mikulása mese sok mosolyt
csalt a gyerekek arcára. 
Mire e sorok megjelennek, remél-
hetőleg mindhárom csoportban
sok-sok új játék kerül a kará-
csonyfák alá, örömet szerezve a
gyerekeknek.
A 2015-ös évben is nagyon
sokan nyújtottak segítő kezet az
óvodának, óvodásainknak. A
Hírvivő hasábjain keresztül is
szeretnénk megköszönni nekik
a sok támogatást, s egyúttal az
adventi négy gyertya meséjével
kívánunk kellemes karácsonyi
ünnepeket és békés boldog 
új évet!

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
négy gyertya. 
Annyira nagy volt körülöttük a csend, hogy
tisztán lehetett hallani amint beszélgetnek.
Azt mondta az első: én vagyok a béke.
De az emberek nem képesek életben tar-
tani. Azt hiszem, el fogok aludni... Néhány pillanat
múlva már csak egy füstölgő kanóc emlékeztetett a
hajdanán fényesen tündöklő lángra. 
Azt mondta a második: én vagyok a hit. Sajnos az
emberek fölöslegesnek tartanak, nincs értelme
tovább égnem... A következő pillanatban egy
enyhe fuvallat kioltotta a lángot. 

Szomorúan így szólt a harmadik gyertya:
én a szeretet vagyok! Nincs már erőm
tovább égni. Az emberek nem törődnek
velem, semmibe veszik, hogy milyen
nagy szükségük van rám... Ezzel ki is
aludt. 
Hirtelen belépett egy gyerek és amikor
meglátta a három kialudt gyertyát felkiál-

tott: de hiszen nektek égnetek kéne mindörökké!
Elkeseredésében sírva fakadt. 
Ekkor megszólalt a negyedik gyertya: ne félj, amíg
nekem van lángom meg tudjuk gyújtani a többi
gyertyát. Én vagyok a REMÉNY !!! A gyermek szeme
felragyogott! Megragadta a még égő gyertyát és
lángjával életre keltette vele a többit.

A négy gyertya meséje
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Idén is, mint minden évben, meglá-
togatta a Mikulás a pázmándi isko-
lásokat is. Természetesen a legki-
sebbek készültek a legjobban, ők a
közös éneklés után még verssel is
köszöntötték a nagyszakállút, s az
alakomhoz illő megilletődöttséggel
vették át az ajándékokat. A nagyok
pedig fergeteges mikulás buliban
ünnepeltek.

Idén is, mint mindig, volt nyugdí-
jas Mikulás is, s itt persze nem
arról van szó, hogy a Miku ment
volna nyugdíjba, hanem arról,
hogy mint minden évben, idén is
eljött a Télapó az Őszirózsa
Nyugdíjas Klub hagyományos
rendezvényére, a Mikulás bálba.
Gergely Józsefné Anci nénit a ren-
dezvényről és arról is kérdeztük,
hogy milyen év volt számukra a
2015-ös?
– Egyértelműen jó évet zárunk –
mondta őszinte vidámsággal a
hangjában Anci néni. – Jól élünk,
sokat kirándulunk, idén voltunk
például Majkon és Hajdú szo -
boszlón is, ahol egy egész hétvégét
töltöttünk, fürödtünk, felüdültünk.

Több más településen működő
nyugdíjas klubbal tartjuk a barát-
ságot, megyünk hozzájuk és
ahányszor csak tehetjük, vendégül
is látjuk őket, most például, a
hagyományos Mikulás bálunkon öt
másik partner klub vett részt.
Jövőre is sok vidám programot,
együttlétet tervezünk, s egy nagy
megmérettetésre is készülünk.
Májusban lesz egy országos talál-
kozó, amolyan nyugdíjas ki mit tud
féle, erre is beneveztünk. Nagyon
készülünk, hogy minden profi

módon menjen! Ja és ami a legfon-
tosabb, 2016-ban lesz 20 éves a
klubunk, természetesen erre is
méltó módon készülünk, meg fog-
juk ünnepelni magunkat!

A tűzoltók gyerekeihez nem szá-
non és nem is rénszarvasokkal
érkezett a Mikulás, hanem nagyon
stílszerűen, kéklámpával és sziré-
názva, egy igazi tűzoltóautóval. A
szakállas, szemüveges Télapó
(Domak Tibor) elemében volt, szór-
ta a humoros, kedves megjegyzé-
seket a gyermekeknek, akik egyen-
ként vehették át tőle a piros zacs-
kót, tele finomságokkal.

Szöveg és fotók: E. Várkonyi Péter,
Szabó Hédy, Köllőné Sárvári

Zsuzsanna

Mikulás kicsiknek és nagyoknak
Ha jön a Télapó, mindannyian gyerekekké válunk, akkor is, ha
tényleg nem töltöttük még be a felnőttkort, de akkor is, ha
már megettük a kenyerünk javát. A december eleji ünnep min-
denkinek a jóleső izgalmat, a várakozást, az ajándék örömét
jelenti, kortól függetlenül…
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Több ese mény is szín folt ja volt az éle -
tünk nek 2015-ben. Mind egyik rõl nem
le het be szá mol ni, de volt köz tük olyan,
amely na gyon is em lí tés re mél tó. Ter -
mé sze te sen a tel jes ség igé nye nél kül,
de az el sõk kö zött so rol nám, hogy a
szer tá runk meg újult. Új bur ko lat, tel jes
fes tés, kor sze rû fû tés. So kat dol goz -
tunk a sza bad tér ki ala kí tá sán is az év
el sõ fe lé ben. Ön kor mány za ti anya gi tá -
mo ga tás sal és ren ge teg sa ját mun ká val
va ló sul ha tott meg mind ez. Rá adás az
örömra, hogy de cem ber ben egy má sik
pá lyá zat ered mé nye kép pen, a szer tá -
runk is új, au to ma ta ka put ka pott.
A leg fon to sabb ered mény az év ben,
hogy az Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü let
Páz mándból egy nagy be vál la lás után
Ön kén tes Tûz ol tó ság lett. Im már önál ló -
an vo nul ha tunk a ri asz tá sok kor, le gyen
éj jel vagy nap pal. Eh hez min den hó nap -
ban anya gi tá mo ga tást ad az Or szá gos

Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság.
Több kü lö nös ri asz tá sunk is volt 2015-
ben. Men tet tünk lo va kat, sok szor vo -
nul tunk az M7-es au tó pá lyá ra, ahol saj -
nos nagy bal ese tek nél kel lett a se gít sé -
günk, küz döt tünk a da ra zsak ha dá val,

s meg iz zasz tott ben nün ket több ha tal -
mas fa ki vá gá sa is. A fel so ro lás nak ko -
ránt sincs vé ge, az is na gyon fon tos,
hogy irá nyí tott vér adá son vet tünk
részt. Egyik tûz ol tó baj tár sunk nak se -
gí tet tünk töb ben ez zel a cse le ke det tel,
Lovas be rény ben. Az sem ma rad hat ki,
hogy csa pa tunk részt vett, és el sõ lett
kor cso por to sok ka te gó ri á ban a Szek -
szár di Or szá gos Tûz ol tó Ver se nyen.
Nagy öröm volt, hogy több tár gya lás
és egyez te tés után igen nagy ado -
mányt kap tunk Huszka Pé ter, a Bu da -
pest Airport for gal mi igaz ga tó já nak tá -
mo ga tá sá val. Csak nem egy mil lió fo -
rint ban hoz hat tunk el csiz má kat, si sa -
ko kat, töm lõ ket, vé dõ ru há kat, kesz -

tyû ket, mászóöveket. Va la men  nyi
„aján dék nak” volt he lye. Az önál ló be -
avat ko zás kor igen jól jött ez a fel sze re -
lés a re pü lõ tér rõl. 
A fel so ro lás még ez zel sem tel jes. Tûz -
ol tó lá nya ink is ke mé nyen meg har col -
tak, hogy részt ve hes se nek a len gyel or -
szá gi nem zet kö zi tûz ol tó ver se nyen.
Fan tasz ti kus erõ be do bás és küz de lem
után di csõ ség gel tér tek ha za. 
Az év vé gét a tûz ol tó Mi ku lás szí ne sí -
tet te, aki nagy örö met szer zett a gye re -
kek nek, s bú csú zás kor hos  szan in te ge -
tett ne kik. Szim bo li kus jel adás volt ez,
hogy las san vé ge az év nek, és ér ke zik
a 2016-os esz ten dõ.
Bol dog új évet kí ván min den páz -
mándinak az Ön kén tes Tûz ol tó ság,
Pázmánd!

e.várkonyi péter írá sa, ké pei

2015 tûzoltó szemmel
Is mét el múlt egy év. Jó vis  sza gon dol ni, hogy mi lyen sok mun -
ká ban, élet men tés ben, se gít ség nyúj tás ban, fa vá gás ban, vi -
dám ság ban volt ré szünk ne künk, tûz ol tók nak.
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Mint Vilmi néni elmondta, negyven-
három évvel ezelőtt, az 1972-es
karácsony volt az utolsó, amikor
édesapja még köztük volt, s utoljá-
ra ünnepelhetett együtt gyermekei-
vel és hat unokájával. Mozgalmas
életének mindössze 58 évesen egy
súlyos betegség vetett véget.

Glócz Ferenc 1915-ben született
Pázmándon, szegényparaszt szü-
lők negyedik gyermekeként.
Kitűnő tanuló volt, így egyházi
segítséggel leérettségizhetett, s bár
ez elvárás volt, a papi hivatást
végül mégsem vállalta, így irodába
ment dolgozni. Nem sokkal ezután
sorkatonai szolgálatra hívták be, a
légvédelmi tüzérséghez került.
Zászlósi rangot szerzett, így nem
volt váratlan, amikor 1941-ben SAS
behívóval be kellett vonulnia
Bajára. Ekkor három napja volt

házas, épphogy elvette szerelmét,
Fülöp Vilmát, akinek akkor már
négy éve udvarolt. 1942-ben szüle-
tett első gyermeke, Vilma, 43-ban
pedig a második, Ágnes. Közben
megjárta az orosz frontot is, egé-
szen Alexejevkáig jutott, ott volt
akkor is, amikor a közeli reptérről
Horthy István felszállt a gépével,
majd röviddel utána lezuhant és
szörnyethalt. A háború Glócz

Ferenc számára egy amerikai hadi-
fogsággal végződött, ahonnan
igazi kalandfilmbe illő módon sike-
rült kiszabadulnia. Történt, hogy az
amerikai táborba a szomszédos
francia lágerből dzsippel beteget
hoztak, egy székesfehérvári orvos
kíséretében. A beteg ottmaradt a
gyengélkedőn, de mivel a menetle-
vélen három fő szerepelt, az orvos
vállalta, hogy kiviszi honfitársát az
amerikai hadifogolytáborból.
Hazatérése után Glócz Ferenc a
Közjóléti Szövetkezet igazgatója

lett, majd miután elvégzett egy
közigazgatási képzést, a Székes -
fehérvári Városi Tanács hoz helyez-
ték. Kinevezték az oktatási és nép-
jóléti osztály vezetőjének, majd
volt városi jegyző, később a terv- és
statisztikai osztály vezetője is.
Közben megszületett harmadik
gyermeke Hedvig is, így Glóczéknál
ekkor már három volt a kislány…
1951-ben hivatali beosztása mel-
lett városi légóparancsnok is lett,
illetmény nélkül, társadalmi megbí-
zásként. De mint az akkoriban nem
volt ritka, ez sem volt elegendő
ahhoz, hogy a mérgezett légkör-
nek ne essen áldozatul. Mivel
önéletrajzából nem hagyta ki az
amerikai fogságot, „klerikális reak-
ciósnak és nyugatosnak” bélyegez-
ték, ami természetesen állásának
elvesztését is jelentette.
Ezután igazi vesszőfutás vette kez-
detét, sehol sem talált munkahe-
lyet, még segédmunkát sem. Végül
nagy szerencséjére egy régi isme-
rős felelősséget vállalt érte, így fel-
vették a fehérvári Köszörű gép -
gyárba, majd kitanulhatta az esz-
tergályos mesterséget is. De mert
nem olyan fából faragták, ezután
sem állt meg, beiratkozott a
Gépipari Technikumba, s techni-
kus, majd a gyár szerszámosztá-
lyának vezető helyettese lett. 
1956 június elején szülőfalujából,
Pázmándról öttagú küldöttség
ment a Fejér Megyei Párt bi -
zottságra azzal a kéréssel, hogy
mint a község iskolázott szülöttjét,
aki közigazgatási szakképzettség-
gel is rendelkezik, engedjék ki Páz -
mándra a Végrehajtó Bi zott ság
elnökének (ma polgármester),

100 éve születetett Glócz Ferenc

Emlékezés Pázmánd 
egykori tanácselnökére

Pázmánd szülötte volt, akinek megadatott a lehetőség, hogy
sokat tehessen a falujáért. Életébe sokszor beleszólt a zava-
ros történelem, cserébe neki is sikerült befolyásolnia szere-
tett szülőfaluja történelmét. Emlékét leánya, Tóth Gézáné, szü-
letett Glócz Vilma segített feleleveníteni.
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hogy segítse felemelni azt a falut,
amely a földrajzi elhelyezkedése
miatt szinte zsákfalu volt. 
Pázmándon még éltek a hagyomá-
nyok akkortájt, a népviselet termé-
szetes öltözék volt. Gyönyörű,
színpompás látványt nyújtott,
ahogy vasárnap délelőtt a temp-
lomba mentek az asszonyok-
lányok, akik ringó csípővel hordták
a rakottas sok szoknyájukat a
köténnyel, pruszlikkal. Amelyik
lány nadrágot öltött, azt egyszerű-
en csak „gatyáslánynak” csúfolták. 
Pázmándról akkoriban csak Vere -
big vezetett út, egy földút. Ha nem
esett az eső, hatalmas porfelhő
követte az autót ha éppen arra
vetődött, ha pedig esett, akkor sár-
tengerré vált minden. Nem volt
járda, de víz sem a faluban. És még
mennyi minden hiányzott! De Glócz
Frenec boldogan vállalta, mondta is
a családnak, hogy „az én falum hív,
az én falumnak szüksége van rám”.
Így 1956. augusztus elsejével elfo-
gadta a tanácselnöki beosztást,
amiből – mivel szakmailag felké-
szült vezető volt – később titkári
(ma jegyző) beosztás lett, sőt volt,
hogy mindkettőt végeznie kellett.
Abban az időben, amikor a falusi
emberek menekültek a városi ké -
nyelembe, ő otthagyta a két szoba
összkomfortos modern lakását, a
kényelmes 8 órás munkaidőt, és
vállalta a munkát éjt nappallá téve a
faluért, az ott lakó emberekért. 
Első elnöki ténykedése az volt,
hogy felmérte a község állapotát,
és sajnos nem sok pozitívummal
találkozott. A nehéz körülménye-
ket csak tetézte, hogy röviddel ezu-
tán Vereb felől árvíz árasztotta el
Pázmándot, majd egy tűzvész is
pusztított. Egy határszemlét köve-
tően tanácsülést hívott össze, ahol
egyhangúan megszavazták a felfe-
dett hiányosságok pótlását.
Szendrei bácsi, a falu kisbírója
segítségével kidoboltatta, mit és
hogyan képzelnek el az elmara-
dottság felszámolására. 
A Lyka kastélyt akkoriban magtár-
nak használták, ezért a műemlék
épület állagmegóvása érdekében a
Termény forgalmi Vállalatot kiköl-

töztették a kastélyból, s a község-
háza települt a helyére. A korábbi
tanácsi épületből orvosi lakást ala-
kítottak ki, majd ezt követte a jár-
daépítés először a Fő utcában,
majd fokozatosan másfelé is. Ekkor
létesítettek halottasházat a temető-
ben, az ó- és újfalut összekötő
kanyarban, a Fehérkeresztnél
pedig – ahol ma már játszótér és a
park van – fákat ültettek. Glócz
Ferenc idejében lett orvosi rendelő,
tanácsadó, védőnői lakás Páz -
mándon, a kisbírót pedig hangos-
bemondó váltotta fel. A futballpá-
lyát is korszerűsítették, a kastély
épületében pedig egy igényes
házasságkötő termet alakítottak ki. 
1963 körül azután – ahogy már az
lenni szokott – Glócz Ferencet is
kikezdték, rágalmazták, „államha-
talom elleni összeesküvésért”
kapott pártfegyelmit, és vele pár-
huzamosan hivatali fegyelmi vizs-

gálatot is indítottak ellene. Idegei
felmondták a szolgálatot, össze-
omlott. Nem akart tovább maradni
a faluban, az emberekben is csaló-
dott, hiszen többen még a hamis
tanúskodást is vállalták. Fájdalmas
emlék a családnak, ugyanakkor jel-
lemző a korra: amikor az aznapi
kihallgatások befejezése után a
pártbizottság autói elmentek, beál-
lított a lakásukra az egyik „tanú”,
hogy négyszemközt bocsánatot
kérjen a vallomása miatt… 
Visszakerült Fehérvárra, a Köszörű -

gépgyárba, a munkaügyi osztályon
normafelelős lett. A legközelebbi
szakszervezeti titkári választásnál
őt választotta meg a tagság. A
választást a PB megismételtette, de
még magasabb eredménnyel sza-
vaztak rá a gyáriak. Ekkor a Megyei
Pártbizottság titkára közölte vele,

hogy a „pázmándi ügyben” őket fél-
revezették, tekintse ezt a státuszt a
rehabilitációjának. Sovány vigasz
volt, mint ahogy az is, hogy végül
az intrikusai sem kerülték el a fele-
lősségre vonást. Volt, aki öngyil-
kosságba menekült, volt, aki bör-
tönbe került. Glócz Ferenc erre –
akkor már betegen – csak annyit
mondott, „én nem ezt akartam,
csak a tisztességem helyreállításá-
val a felelősségre vonásukat”.

-dy
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Sokan tartós krízishelyzetben
fordulnak először a meditáció
felé. Hallották, hogy segít, olvas-
tak róla, vagy talán futólag már
gyakoroltak is valamilyen el -
csendesedést, vagy részt vettek
már egy-egy lelki gyakorlaton. A
meditáció valóban hasznos krí-
zishelyzetek esetén. De amikor
az ember élete éppen romokban
hever, kimerültnek és elgyötört-
nek érzi magát, nem könnyű
elsajátítani és működtetni egy
meditációs technikát. Hiszen
épp egy nehéz helyzetben aka-
runk először összeszedettek
lenni – nagy elvárás, de így sem
lehetetlen.
Sokkal jobb a helyzet azonban,
ha már eleve fenntartunk egy

folyamatos gyakorlást. Tehát
rendszeresen végzünk valami-
lyen meditációt, olyat, ami hoz-
zánk közel áll, és amit be tudunk
építeni mindennapjainkba. Ami -
kor azután olyan szituációba
kerülünk, hogy összeszedettség-
re, elcsendesedésre, tisztánlátás-
ra van szükségünk, akkor lehet,
hogy a sűrű élethelyzet miatt
konkrétan nem is tudunk épp
meditálni, de az addigi gyakorlá-
sunk eredményeképpen köny-
nyebben megoldódik a nehéz
helyzetünk.
Vannak az életnek olyan idősza-
kai, amikor különösen jól érez-
zük magunkat. Kipihentek va -
gyunk, ellazultunk, elmerülünk
valaminek a szemlélésébe, vagy

együtt vagyunk valakivel, akivel
szeretetteljes a kapcsolatunk.
Ilyenkor ritkán jut eszünkbe,
hogy meditáljunk. Pedig ezekben
az elmélyült, ellazult, kellemes
helyzetekben közelebb vagyunk
a meditatív állapothoz, mint krí-
zishelyzetben, amikor esetleg
szorongunk, félünk, szétszórtak
vagy dühösek vagyunk, gyűlöl-
ködünk, vagy mások rosszindu-
latától szenvedünk. Aki tehát
szeretné elkezdeni a meditációt,
annak nagyszerű alkalom, hogy
életének egy jó szakaszában
kezdje el. Például a karácsonyi
pihenő alatt.
Szinte hallom is az ellenvetést:
Ha jól érzem magam, minek
meditáljak? A másik pedig a szo-
kásos kifogás: kinek van erre
ideje? Ideális esetben napi lega-
lább 30 perc meditáció ajánlott.
De megdöbbenve olvastam nem-
rég, hogy már napi 1 perc medi-
táció is érezhető pozitív változást
hoz az ember lelkivilágában. Egy
perc ideje pedig talán mindenki-
nek van. Az első kérdéssel kap-
csolatban két szempontot érde-
mes megfontolni. Az egyik, hogy
nem biztos, hogy mindig jól
fogom magam érezni, hiszen a
dolgok folyton változnak, és
amíg pozitív-negatív, szeretem-
gyűlölöm pólusok mentén gon-
dolkodunk, addig bizonyos válto-
zásokat negatívként fogunk érzé-
kelni. Például, ha fáj a fogunk,
biztosan nem arra gondolunk
majd örömmel, hogy de jól keres
majd a fogorvosom, ha betömi!
Hanem szenvedni fogunk a fog-
fájástól. A másik szempont, hogy
a meditáció célja nem az, hogy
jól érezzem magam. Termé sze -
tesen ez is egy fontos hatása, de
nem az egyedüli célja.
Elkezdhetjük tehát a meditációt
úgy, hogy megfigyeljük magun-
kat, mikor kerülünk spontán
meditatív állapotba. Tehát milyen
érzés, amikor ellazultak va -

Mit tehetünk, ha csizma kerül az asztalra?

Ünnepek és krízishelyzetek
Képzeljük el, hogy örömmel készülünk a karácsonyra, szépen
megterítünk, feltálaljuk az ételt, családunkkal, barátainkkal
körbeüljük az asztalt, és amikor a legkellemesebb hangulat-
ban vagyunk, betoppan egy visszataszító idegen, feláll az asz-
talra sáros csizmában és széttapossa az ünnepünket! Talán
nem illik a kép egy karácsonyi lapszámba, de mindenesetre
jelképezi, milyen egy krízishelyzet, ami váratlanul tör be az
ember életébe, és szétzúzza az élete munkáját, várakozását,
érzéseit, boldogságát. 
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gyunk, figyelmünk egy tárgyra
irányul, tudatunk összeszedett,
érzéseink, intellektusunk elcsen-
desedett. Később tudatosan is
előidézhetjük ezt az állapotot.
Sokféle meditáció van, maga a
meditáció gyakorlása nem kötő-
dik egy valláshoz sem, de szinte
minden vallás felhasználja esz-
közként, és kifejlesztette a
maga meditációs technikáját.
Így szerencsére sok út áll ren-
delkezésünkre, megtalálhatjuk,
számunkra melyik a testre sza-
bott. (Az, hogy valaki nem 
ugyanazon az úton jár, mint mi,
még nem jelenti azt, hogy rossz
úton jár.) A vipassana (úgy látni
a dolgokat, ahogy azok valójá-
ban vannak) meditáció például
egy egyszerű technika, ahol kez-
detben légzésfigyeléssel kezd-
jük a gyakorlást, később pedig
saját testi érzéseinket, majd gon-
dolatainkat is megfigyeljük, egy
szemtanú helyzetét elfoglalva.
Indiából származik, kb. 2500
éves meditációs út. Manapság
nem csak kolostorokban, hanem
tanfolyamokon is elsajátítható,
de ha számunkra ezek nem elér-
hetőek, sok ingyenes oktató
anyag is rendelkezésre áll, ame-
lyek alapján önállóan is gyako-
rolhatunk. Keresztény meditáci-
ók közül hozzám a Mustó Péter
jezsuita szerzetes által vezetett
csendes ima áll legközelebb. Ez
lényegileg hasonlít a vi pas -
sanához, de keresztény hagyo-
mányokon nyugszik. Mustó
Péter vezette meditációt gyakran

hallhatunk a Buddha FM rádió-
ban, ahol többféle vezetett 
meditációhoz is hozzáférhetünk,
így kipróbálhatjuk, melyik 
a számunkra járható út.
(http://www.buddhafm.hu/)
Gondolataink és cselekedeteink
csupán 5 százalékát irányítja
agyunk tudatos része. A többi 95
százalékot a tudattalan tartalmak
vezérlik. Ez tulajdonképpen azt
jelenti, hogy 95 százalékban
fogalmunk nincs, mit miért csiná-
lunk, és nem szabad döntésünk
alapján cselekszünk, hanem
olyan belénk égett minták alap-
ján, amelyeket nem mi választot-
tunk. A tudattalan tartalmakat
feltárni és megváltoztatni a tuda-
tos agyunkkal a legnehezebb. Ha
fizikai síkon közelítünk, köny-
nyebben megváltoztatjuk e
belénk égett tudattalan tartalma-
kat, amelyek gyakran negatívan
befolyásolják életünket. Ezt a
fizikai megközelítést használjuk,
amikor légzőgyakorlatot vég-
zünk, jógát gyakorlunk, vagy
meditálunk. Hiszen meditáció
alatt a saját testünket, érzetein-
ket, légzésünket figyeljük, így
építve hidat a fizikai, könnyeb-
ben elérhető világtól a lelki,
mélyen elrejtett tartalmakhoz.
Bár az út sokféle, a cél egy: sze-
retetben, egészségesen, derű-
sen, nyugodtan, tiszta szívvel és
tisztánlátással élni a mindenna-
pokat, mintha minden nap
ünnep lenne.

Dr. Szilágyi-Nagy Ildikó

Változások az 
iskolai szülői 
munkaközösségben

November végén tartotta azt az
ülését az iskolai szülői munka-
közösség, amely tisztújítás is
volt egyben. Külföldre történő
utazása miatt lemondott elnöki
tisztségéről Rozgonyi Richárd -
né, helyére új elnöknek, egyhan-
gú igen szavazással, Nyáriné
Dani Anitát választották meg.
Anita már évek óta tagja a
közösségnek, s ezen idő alatt
végzett aktív munkája, segítő-
készsége mindenki számára
nyilvánvalóvá vált, ezért is aján-
lotta őt jó szívvel az előző
elnökasszony egyedüli jelölt-
ként. A pénztáros Lőrincz-
Csonka Petra maradt. Az ülésen
szép számmal jelentek meg a
tagok, 17fő volt jelen, s az új
tisztségviselők megválasztása
mellett megtárgyalták még a
2015-2016-os tanév munkater -
vét, amelyben folytatni kívánják
a megkezdett feladatokat.
Zámbóné Vajda Adrienn alpol-
gármester, aki egyben a szülői
munkaközösség aktív tagja is,
kérdésünkre elmondta: nagy
örömmel tölti el, hogy azt látja,
a szülők szívesen segítenek az
iskola programjainak megvalósí-
tásában és a pedagógusok mun-
kájában. Lelkesen kezdenek
bele új dolgokba, mert mindany-
nyian tudják, számukra, mint
szülőknek a legfontosabb, hogy
gyermekeiknek otthonos, vidám
környezetet biztosítsanak az
iskolában, mert csak így lesznek
igazán boldogok. Adrienn azt is
elmondta még, hogy hálás szív-
vel köszöni személy szerint is a
szülői munkaközösség tagjai-
nak, a szülőknek, nagyszülők-
nek, a pedagógusoknak és min-
denkinek az önzetlen, segítő-
kész munkáját, aki bármilyen
formában hozzájárult az iskola
sikereinek eléréséhez.
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Megújult a játszótér Pázmándon

Anyakönyvi hírek

December igazán ünnepi hónap, de aki ekkor köti össze az életét a
szerelmével, annak még ünnepibbé válik egy egész életen át.
Erdőné Takács Julianna és Erdő Balázs így döntöttek, és 2015.
december 11-én mondták ki a boldogító igent. Múlt havi számunk
óta egy kisbaba is született, Nagy Zoé, akinek édesanyja Szigeti
Edina, édesapja Nagy Zoltán, és 2015.november 23-án érkezett
közénk. Mindnyájuknak nagyon sok boldogságot és áldott kará-
csonyt kívánunk sok szeretettel!
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Pázmándi
h í r v i v ô

A Pázmánd Községért Közalapítvány volt a kezdeményezője annak,
hogy csúszdavárral és új rugós játékokkal gazdagodjon a játszótér a
Történelmi Emlékpark mellett Pázmándon. A költségeket is közösen
állták, az alapítvány 300 ezer forinttal, Pázmánd Község Önkormány-
zata közel 250 ezer forinttal támogatta a játszótér bővítését, amely-
nek megvalósításából helyi vállalkozók és magánemberek is kivették
a részüket. Az új játékok felavatására advent első vasárnapjának délu-
tánján került sor, s bár nem volt igazán játszóterező idő, a gyerekek
ugyanolyan lelkesedéssel vették birtokba a várat, mintha simogatott
volna a tavaszi napsütés.

Véradás Pázmándon

Aki vért ad, életet menthet – ugye
ismerős a mondat? De semmikép-
pen ne menjünk el mellette meg-
szokásból, hiszen ez mindig aktuá-
lis és fontos, a vérre mindig nagy
szükség van, s mindig életek, műté-
tek múlhatnak rajta. Az új év vér-
adással kezdődik Pázmándon,
2016. január 6-án délután 14 és
17 óra között várják az önkén-
tes véradókat a Hét Forrás
Művelődési Házba, s nem győz-
zük hangoztatni, hogy milyen fon-
tos, hogy minél többen elmenjenek.
Már írtunk erről korábban, de talán
nem haszontalan újra elismételni:
véradásra jelentkezhet minden 18
és 65 év közötti egészséges felnőtt
ember. A véradás előtt lehet, sőt kell
is enni, de lehetőleg ne zsíros,
nehéz ételt. Nagyon fontos, hogy
elegendő (alkoholmentes) folyadé-
kot igyon a donor. Ha ezt nem tette
meg, akkor célszerű a véradás előtt
a véradóknak kikészített folyadék-
ból hozzávetőleg fél litert elfogyasz-
tani. Ha mégsem evett, akkor
néhány darab kekszet is célszerű
elrágcsálni. Férfiak akár ötször, nők
maximum háromszor adhatnak vért
egy évben, két véradás között leg-
kevesebb 56 napnak el kell telnie.

Fotó: Simon János / www.velenceitoonline.hu

Gyermekorvos
Az év végi ünnepek alatt a követke-
ző időpontokban lesz gyermekorvo-
si rendelés Pázmándon: december
21-én és 23-án 11-12 óráig, Dr.
Oszvald Éva, december 28-án 12-
12.30-ig Dr. Szalai Lídia. 
December 23-án 17 órától28-án reg-
gel 7 óráig, és 30-án 17 órától janu-
ár 4-én reggel 7 ig folyamatos ügye-
let Velencén, a Balatoni u. 65.szám
alatt. Tel.: 311-104


