
Kikelet

Mire a Pázmándi hírvivô mos-
tani, februári számát a kezébe
foghatja a Kedves Olvasó, lassan
vége is lesz a meteorológiai tél-
nek, néhány nap és itt a tavasz! 
Egyre korábban világosodik, és
ha reggelente még vizes, nyir-
kos és búbánatos is az idô, a
közelgô kikelet akkor is ott van
a levegôben, a madarak csiripe-
lésében, a faágakon kipattanó
rügyekben, a kertben nyíló
hóvirágokban… 
Nem is tudtunk ellenállni a kísér-
tésnek, és egy gyönyörû hóvirá-
gos képet választottunk az újság
fejlécébe, hadd örüljön neki min-
denki, az is, akinek még nincs
ilyen a saját portáján. A Páz-
mándon ôshonos virágokat be-
mutató sorozatunk a tavasz eljö-
vetelével folytatódik majd, kér-
jük Kedves Olvasóinkat, írják
meg nekünk, ha van olyan szép
viráguk, amit még a szüleik,
esetleg a nagyszüleik ültettek, és
azóta is díszíti a kertet és ezzel
Pázmánd ékessége is, s mi me-
gyünk, elmeséljük a történetét,
lefényképezzük, hogy mindenki
gyönyörködhessen benne!

Szabó Hédy
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Jótékonysági bál volt Pázmándon február 21-én, minden tekintetben
méltó a nevéhez. Színvonalas rendezés, érdekes programok, széles
étel- és ital választék. Minden eddiginél szebb terem és világítás. Va-
lamennyi részlet a helyén, ahogy annak ilyenkor lennie kell a jó cél ér-
dekében. Pazar volt a díszítés, ami elsôként a vendég elé tárult. Gyönyörû-
en megterített, virágokkal díszített asztalok, elegáns dekoráció, arany sza-
lagokkal. A tálalóban sütemény, csaknem félezer darab. Kicsit arrébb sétál-
va fenséges illatok csábították a vendéget. A rozsdamentes tálakban az óvo-
dai konyhások remekei. Nagyné, Kovács Ildikó vezetésével készült a menü:
elôételnek tepertôkrémes kosárka, aranysárga fácánleves bazsalikomos
húsgombóccal, gombapaprikás, a fôételek sorában rántott sertésborda, har-
csapaprikás túrós csuszával, bakonyi sertéstokány, baconban sült csirke-
mell májjal töltve… Nem is sorolom tovább, nem ingerlem az olvasót. Még
csak annyit, sütemények százával, köztük tiramisu, zserbó, elmondhatjuk,
hogy a hófehér asztaloknál ülôk nem maradtak éhesek!

(folytatás a 4. oldalon)

Jótékony csillogás



– Bizonyára mindenki hallotta, ol-
vasta már, hogy az állam és az ön-
kormányzatok feladatai a segélye-
zések terén módosulnak, s hogy
március 1-jétôl az önkormányza-
tok felelôssége jelentôsen megnô
ezen a téren. Az úgynevezett
kötelezôen nyújtandó ellátások já-
rási hivatali hatáskörbe kerülnek,
az egyéb támogatások biztosítá-
sáról a települési önkormányza-
toknak kell dönteni és gondos-
kodni. Ez óriási változás, ami
jelentôsen befolyásolja a 2015-ös
költségvetésünket is.

– Milyen fajta szociális támo-
gatásokat érint a törvényi
változás, s jelenti-e ez azt,
hogy kevesebb jut támoga-
tásra, mint korábban?

– A lakásfenntartási támogatás
például március 1-étôl kikerül a
szociális törvénybôl, ami azt je-
lenti, hogy ettôl az idôponttól
kezdôdôen a támogatás ebben a
formában nem állapítható meg a
kérelmezôk részére. Ugyanakkor
ez nem jelenti azt, hogy ilyesfajta
célra nem adhatunk támogatást a
jövôben, mivel a törvényi szabá-
lyozás szerint az önkormányzatok
az általuk támogatandónak ítélt,
rendeletükben szabályozott élet-
helyzetekre nyújthatnak támoga-
tásokat. Megváltozik az önkor-
mányzatok által biztosított segé-
lyek neve, az ellátások megneve-
zése 2015. március 1-jétôl egysé-
gesen települési támogatás lesz.

– Ha jól értem, akkor
Pázmánd Önkormányzata sa-

ját hatáskörben alkothat ren-
deletet, hogy milyen célokra
nyújt települési támogatást
az elkövetkezôkben.

– Igen, s a tervezet már el is ké-
szült, amit nagyjából a Hírvivô
megjelenésének idején kell majd
elfogadnia a képviselôtestület-
nek, hiszen február 28-áig meg
kell alkotnunk ezt a rendeletet. A
tervezet értelmében szeretnénk
továbbra is rászorultsági elven
támogatni a lakásfenntartási költ-
ségeket lakásfenntartási települé-
si támogatás formájában, amit a
tüzelôanyag, a gáz, villany, víz-
és csatorna-, illetve a szemétszál-
lítás díjának fizetéséhez lehet
igényelni. Rendkívüli települési
támogatás formájában szeret-
nénk segíteni azokat, akiknek a
létbiztonságuk kerül veszélybe
egy súlyos probléma, mint példá-
ul elemi csapás, tartós betegség
vagy baleset miatt, netán azért,
mert bûncselekmény áldozataivá
válnak. Ugyancsak a rendkívüli
települési támogatások körébe
tartozik az elsô lakáshoz jutók
támogatása és a születési támo-
gatás is, amit állandó lakosaink-
nak szeretnénk nyújtani bizo-
nyos feltételek teljesülése esetén,
200 ezer illetve 20 ezer forintos
összegben. Természetbeni ellá-
tás keretében szeretnénk közte-
metési támogatást nyújtani azok-
nak, akik nem tudják eltemettet-
ni a szeretteiket. Köztemetésre
kötelezett az önkormányzat, hi-
szen az elhunyt eltemettetését,
amennyiben a család azt nem
tudja megoldani, el kell végezni.

Ugyanakkor a temetési költségek
alól ez nem mentesít, kiegyenlíté-
séig követelésként fennmarad az
önkormányzatunk fele. Ez így
korrekt valamennyi lakosunkkal
szemben. Sikerült egy olyan te-
metési vállalkozóval is meg-
egyeznünk az ilyen temetések
esetére, aki igazán méltányos
összegért, 100 ezer forint alatt,
tisztességes temetési szolgálta-
tásokat nyújt. Egyedi változása a
rendeletnek, hogy kizárólag ál-
landó lakóhellyel rendelkezô la-
kosaink igényelhetik csak a tá-
mogatásokat, hiszen önkormány-
zatunk csak az állandó lakosok
után részesül támogatásban, és
az ô adóik révén kerülnek kifize-
tésre ezek a „segélyek”.

– A törvényi változások azt is
jelentik, hogy a szociális tá-
mogatások a korábbinál jóval
nagyobb anyagi terheket is ró-
nak az önkormányzatokra,
magyarul egy jó részét az ön-
kormányzatoknak saját erô-
bôl kell megoldaniuk. Ehhez
segítségképpen az önkor-
mányzatokat felruházták az-
zal a joggal, hogy újabb, eddig
nem volt adókat vessenek ki…

– A környezô településsekkel el-
lentétben Pázmándon NEM terve-
zünk sem újabb fajta adót, sem
földadót, sem  pedig adóemelést,
a költségvetést úgy tervezzük,
hogy erre ne legyen szükség.
Persze ez nem megy könnyen, 
s bizonyos áldozatokkal is jár.
Ilyen például az, hogy a legjobb
szándékunk mellett sem fogjuk

Polgármesteri interjú
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A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere
2015. március 1-tôl jelentôs mértékben átalakul – olvashatjuk
a kormany.hu oldalon, ahol letölthetô a változásokról szóló,
az Emberi Erôforrások Minisztériuma, Segélyek és Támogatá-
sok Fôosztálya által kiadott tájékoztató. De mit jelent ez a gya-
korlatban, milyen feladatokat ró az önkormányzatokra a szo-
ciális törvény módosítása, s mire számíthatnak a változások
kapcsán Pázmánd lakói? Errôl kérdeztük dr. Virányiné 
dr. Reichenbach Mónika polgármester asszonyt.



tudni a korábban tervezett adó-
csökkentést végrehajtani és
egyes fejlesztések, mint például
a Presszó épületének felújítása is
csúszhatnak. Ugyanakkor azt re-
méljük, hogy a második félévben
nyílhatnak olyan források, amik
most még nem tervezhetôk, s
több jut majd beruházásra, mint
amennyi most látszik.

– Ha jól tudom, a költségve-
tés elfogadása is a napokban
aktuális.

– Igen, az év eleje ennek az ösz-
szeállításával telt, a sok változás
miatt talán még soha nem volt
olyan nehéz tervezni, mint ebben
az évben. Reméljük, néhány hó-
nap alatt kiderül majd, hogy mi-
lyen mértékben befolyásolják az
átalakulások az életünket, s talán
a második félévben tudunk már
az adócsökkentésrôl is gondol-
kodni az idôsek és a nagycsalá-
dosok életkörülményeinek javítá-
sa érdekében. A költségvetést
elsô olvasatban már tárgyalta a
testület, most jön a második ol-
vasat és talán harmadikra már
megszülethet a határozat is.

– Mondhatunk elôzetesen né-
hány szót a költségvetésrôl?

– Természetesen. Az elôter-
jesztés szerint a 2015-re terve-
zett bevételeink fôösszege
502.663.000 Ft. Ez az összeg
megnyugtatóan nagy ahhoz,
hogy az elôzôekben taglalt válto-
zások önkormányzatunk stabil
anyagi helyzetét ne rendítse
meg. A bevételeink 27,3%-a,
137.131.000 Ft központi költ-
ségvetési forrásokból származik,
ebbôl a helyi önkormányzatok
mûködésének általános támoga-
tása 79.371.000 Ft, ami a
Verebbel közös hivatal szétválá-
sa miatt ténylegesen kevesebb
lesz, így ezt az összeget a költ-
ségvetési tartalékban szerepel-
tetjük, s ha a módosítás megtör-
ténik, majd korrigáljuk. Helyi és
átengedett központi adókból

41.610.000 Ft-ot tervezünk, ez
az összes bevételeink 8,3 %-a, át-
vett pénzeszközeink 30.300.000
Ft-ot tesznek ki. Az önkormány-
zati mûködési bevételek közel 59
milliós forrást jelentenek, mely-
nek legnagyobb tételei a szenny-
víz- és víz eszközhasználati díj.
Bevételeinket egészíti ki az ön-
kormányzat 2014-rôl áthúzódó
tervezett költségvetési maradvá-
nya 234.657.000 Ft összegben,
amibôl 220.144.000 Ft kötele-
zettséggel terhelt. A kiadásaink
fôösszege is 502.663.000 Ft,
ebbôl gazdálkodhat az önkor-
mányzat és költségvetési szer-
vei, a polgármesteri hivatal és az
óvoda. 2015-ben fô célkitûzé-
sünk az önkormányzati feladatok
maradéktalan ellátása, a költség-
vetési szervek mûködôképessé-
gének biztosítása, a megkezdett,
elôkészített fejlesztések folytatá-
sa, kivitelezése. A pénzügyi
egyensúly és a likviditási helyzet
kezelhetôsége érdekében szigo-
rú pénzügyi fegyelemre lesz
szükség.

– A kiadások minden tételét itt
és most nem tudjuk részletez-
ni, de egyre hadd kérdezzek
rá: milyen összeget szán ez a
költségvetési tervezet a civil
szervezetek támogatására?

– Mûködési célú pénzeszköz áta-
dásra 8.235.000 Ft-ot tartalmaz
az elôterjesztés, ez tartalmazza a
civil szervezetek, a humán család-
segítô, az orvosi ügyelet, a gyer-
mekorvos támogatását, valamint
a társulási tagdíjakat. Szeretném
kihangsúlyozni, hogy nagyon fon-
tos számunkra a civil szervezetek-
kel való együttmûködés és 
a céljaik támogatása, ezt mutatja
az is, hogy 2014-ben összesen 
11 civil szervezetet támogattunk,
3.255.000 Ft értékben, amellyel
ezek a civil szervezetek az elôírá-
soknak megfelelôen el is számol-
tak, így a jövôbeni együttmûkö-
désnek sincs akadálya.

Szabó Hédy
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Fogorvosi rendelés

Értesítjük a tisztelt lakosságot,
hogy a fogorvosi állás betöltésé-
ig Dr. Ádám István fogorvos
látja el a pázmándi betegeket
Lovasberényben, a Hunyadi
u. 3. szám alatt.
Elôzetes telefonos egyeztetés az
alábbi napokon lehetséges:
hétfôn és szerdán 13:30 órá-
tól 18 óráig a 22/456-007 tele-
fonszámon;
kedden, csütörtökön és pén-
teken 9 órától 12 óráig a
22/456-007 telefonszámon.
Fogászati magánrendelés:
ELDENT Fogászat (Székesfehér-
vár, Berényi u. 33. Tel: 22/501-
008., 503-073)
Rendelési idô: hétköznapokon
8 órától 21:30 óráig
Sürgôs fogászati esetekben:
Régi Kórház utáni „Ügyeleti épü-
let”-ben a Fogászaton van ügye-
let (Székesfehérvár, Seregélyesi
út 17. telefon: 22/502-140)
Rendelési idô: hétvégén és ün-
nepnapokon 8:00 órától 13:30
óráig

Gyógyszertári 
nyitva tartás

Ebben az influenzás idôszak-
ban, amikor szinte mindenki be-
teg, jól jön, ha tudjuk, mikor is
tart nyitva a helyi gyógyszertár:
Hétfô: 11:00-16:00
Kedd: 09:00-13:00
Szerda: 10:30-16:00
Csütörtök: 09:00-13:00
Péntek: 09:00-13:00

Patika telefon: 22/463-039

Kedves Vendégeink! 

A február 26-ra hirdetett
Pázmándi Pódium késôbbi
idôpontban kerül megrendezés-
re Film Pódium címmel. 
Részletek hamarosan! 

Hét Forrás Mûvelôdési Ház



4 Események

Vacsora elôtt az óvodások, az isko-
lások, és az Eszteranna Tánciskolá-
sok léptek fel. Majd egy hastáncos
szólószám és a külföldön is neves
bûvész, Kôhalmi Ferenc követke-
zett, akinek szájtátva csodálhattuk
fantasztikus mutatványait. 
– Ötödik alkalommal rendeztünk jó-
tékonysági bált – tájékoztatta a
Hírvivôt Zámbóné Vajda Adrienn al-
polgármester. Az önkormányzat, a
Hét Forrás Mûvelôdési Ház, az óvo-

dai- és iskolai munkaközösségek, il-
letve a iskolai, óvodai alapítványok
szervezésében. Nagy feladat hárult
többek között Sárvári Zsuzsára, Éger
Lászlóra, Istvánovits Renátára a
mûvelôdési ház és a hivatal részérôl,
ôk irányították a rendezésben részt
vevô közmunkásokat is a hatalmas
munkában. Jóval több, mint száz

vendéget vártunk, egy szálig elfo-
gyott a 2000 forintos belépôjegy,
amely a vacsorát is tartalmazta. A
támogatói jegyek is fogytak szépen,
ezek 1500 forintért voltak kaphatók.
Ezen kívül nívós tombola felajánlások
is érkeztek, a legértékesebb tárgya-
kat a hagyományokhoz híven árve-
résre bocsátottuk. Fontos megjegyez-
ni azt is, hogy az étel beszállítók fel-
ajánlásképpen, ingyen adták a
nyersanyagot. A Kalória Kft. csak-
nem 70 kg húst küldött, amelybôl az
óvoda dolgozói készítették el a vacso-

rát. Az italokat a Törley pezsgôgyár-
ból kaptuk, de ezzel sincs vége, szin-
te lehetetlen felsorolni valamennyi
hozzájárulást. A lényeg, hogy a
számtalan adománynak, önkéntes
munkának köszönhetôen a teljes be-
vételt a gyermekek javára tudjuk for-
dítani. Idén napellenzôk alatt játsz-
hatnak majd a gyermekeink, és több

üléses hinta is lesz az óvoda kertjé-
ben, fejlesztô játékok kerülhetnek a
csoportokba – fejezte be az alpolgár-
mester.  
A székeket fehér szoknyákkal terítet-
ték be, a háttámlákat arany masnik
díszítették. A falon hatalmas betûk
hirdették a rendezvény célját.
Istvánovits Renátától, az önkormány-
zat munkatársától tudtuk meg, hogy
a fellépôk díja sem terhelte a bevé-
telt, és minden egyéb költséget is há-
rom családi gazdálkodó, és három
önkormányzati tisztségviselô adott
össze: Sárkány Zoltán, Zámbóné, 
Vajda Adrienn alpolgármesterek, és
Radványi Gábor képviselô. 
Hajnali négy óráig tartott a vigalom.
Szólt a jó zene, Jeges Károly gon-
doskodott a hangulatról, mint már
jó párszor, köszönet érte. Ropták a
táncot idôsek és fiatalok is. Elkeltek
a tombolajegyek, és az árverés is
eredményes volt. A gyermekeink,
óvodások és iskolások szebb világá-
hoz ebben az évben a jótékonysági
bál 450 ezer forinttal járul hozzá.

szöveg és fotók: E.Várkonyi Péter

Jótékony csillogás
(folytatás az 1. oldalról)



Emlékezés 5

Rokonok, jóbarátok, volt osztálytár-
sak, ismerôsök február 16-án Páz-
mándról is Pécsre zarándokoltak,
hogy a szülôfalu utolsó üdvözletét el-
vigyék, és utolsó útján elkísérjék a so-
kak által szeretett, tisztelt Rózsikát. 
Kuhinkó Rozália, 1948 július 16-án
született Pázmándon. Gyermekéveit
itt töltötte, és az általános iskolát is
itt végezte el. Tanulmányait azután
Székesfehérváron folytatta, felsô-
fokú végzettséget Budapesten és Pé-
csett szerzett. Munkát elôször Buda-
pesten, majd Martonvásáron kapott
egy patikában, mint gyógyszertári
asszisztens. 
1970 július 4-én kötöttek házasságot
Dr. Nagy Lajossal Pázmándon. Kapcso-
latuk gyerekszerelemként kezdôdött,
amibôl életre szóló kötelék lett. Házas-
ságukból két gyermek született, 
Gábor 1971-ben, és Ildikó 1973-ban.
1970-tôl Pécsett éltek. Itt nevelték fel
gyermekeiket, és indították el ôket az
életben.
Rózsika az I. számú Belgyógyászati
Klinika orvosi kutató laboratóriumá-
ban szakasszisztensként kezdett el
dolgozni, és több mint 33 évig végez-
te itt a munkáját. Késôbb a Családor-
vostani Intézet oktatási elôadójaként
szervezte és koordinálta a szakorvo-
sok képzését és továbbképzését,
még nyugdíjazását követôen is, egé-
szen 2014 novemberéig, amikortól
betegsége már nem engedte.
Korábban nem volt beteges, ám
2009-tôl lassan, de folyamatosan
romlott az egészségi állapota. Soha
nem panaszkodott, méltóságát nem
veszítette el egy pillanatra sem. Be-
tegségét, fájdalmát is mérhetetlen
önuralommal viselte. Férje pedig pél-
daértékûen, féltve óvta, ápolta ôt. 
2015. február 1-jén, otthonában,
szeretô családja körében, csendben,
örök álomra hajtotta fejét.
Nekrológot írni egy kedves, szeretett
személyrôl szinte lehetetlen vállalko-
zás. Pár mondatba sûríteni küzdel-
mes és boldog földi napjait, felidézni

életének jelentôs mozzanatait, kötô-
déseit, munkáját, közös emlékeinket,
nehezen sikerülhet. Fôleg egy tartal-
mas, gazdag, tevékeny személyét. Az
életét, ami tömören nem más, mint
két dátum közt a rövidke kötôjel. 
Dadogunk hát szíven ütötten pár
mondatot, és rémülten tudatosul las-
san: Rózsika, a jó barát, a kedves
ismerôs nincs többé. Hosszú idôre
magával vitte a mosolyt, amely min-
dig ott ragyogott az arcán. Akkor is,
ha szolgált, akkor is, ha fegyelme-
zett, akkor is, ha csak önzetlen sze-
retetét sugározta tovább. Ragaszko-
dó, boldog feleségként, felelôsség-
teljes, fáradhatatlan anyaként, áldo-
zatkész nagymamaként, szeretô és
segítôkész testvérként, szigorúan
pontos munkatársként, ôszinte ba-
rátként, érdeklôdô ismerôsként ked-
vességet, szelídséget, megfontoltsá-
got, tisztességet árasztott környeze-
tére. Kivételes erkölcsi bátorság iga-
zul, jól, szépen élni, a világot meg-
szépítô derûvel, világító erejû tiszta-
sággal. Ezt mind nekünk hozta, és
követendô példája morzsáit szét-
szórva hagyta ránk. 
Búcsúztatóján Dr. Végh Mária, a Csa-
ládorvostani Intézet igazgatóhelyet-
tese méltatta és köszönte meg a jelen-

lévôk nevében a páratlanul produk-
tív, maradéktalanul precíz, családját,
munkatársait, ismerôseit önzetlen
szeretettel és kedvességgel szolgáló
értékes élet áldozatvállalásait. Utolsó
útjára végeláthatatlan sokaság kísér-
te. Köztük a szülôfalu, Pázmánd la-
kói. Sírját temérdek koszorú és cso-
kor borította el, valóságos virág-
szônyeg. A ragyogó napsütésben a
langyos sugarak mögül éreztük Ró-
zsika mosolyát – aki a virágok rajon-
gó gondozója volt mindig –, és tud-
tuk, hogy ez neki is nagyon tetszik...
Mosolygós, kedves, csendes. A mo-
solya elveszett, a kedvessége hiány-
ként még simogat bennük valamit,
csak a csendet hagyta ránk. Emlékez-
zünk hát rá csendben! 
Nekünk hiányozni fogsz, Rózsika.

Urfi Péterné, Urfi Péter

Elbúcsúztunk...
Díszpolgárunk, Prof. Dr. Nagy Lajos szeretett feleségétôl,
Kuhinkó Rozáliától.
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Az iskolásoknak nem volt hosszú a
farsangi idôszak, alighogy megkap-
ták a félévi bizonyítványt, máris
ötletelhettek, hogy mivel álljanak
elô az idei mûsoros farsangon. Az
izgalmakkal teli készülôdés után si-
keresen összeállt mind a nyolc osz-
tály programja, s ahogy az immár
hagyomány Pázmándon, sorra elô is
adták a mulatságon. Az elsô osztá-
lyosok Az aranyszôrû bárány címû
népmesét elevenítették meg, a má-
sodikosok színes ceruzáknak öltöz-

ve szórakoztatták a közönséget, a
harmadikosok gyönyörû jelmezek-
ben varázsolták a színpadra egy ka-
landos éjszaka történéseit egy mú-
zeumban. A negyedik osztályosok
visszaemlékeztek a legendás arany-
csapatra, s arról ábrándoztak, hogy
egyszer ôk is  kiváló focisták lesz-
nek, az ötödikesek pedig B. Tóth
László Poptarisznya címû mûsorá-
nak felidézésével teremtettek ferge-
teges és nosztalgikus hangulatot. A
hatodikosok jóvoltából megismer-
hettük a Piroska és a farkas mese
modern változatát, a hetedikes lá-
nyok otthonkában, fejkendôben és
görbebottal a veresegyházi asz-
szonykórus népszerû slágerére tán-
coltak, a fiúk pedig lányokat is
megszégyenítô ügyességgel ropták,
mint diszkókirálynôk.
A legnagyobbaknak a farsanggal
kezdôdik meg a búcsú az iskolától,
ezúttal a nyolcadikosok vidám tánc
egyveleggel és egy dallal búcsúz-
tak. A kivetítôn megjelentek az el-
múlt évek alatt összegyûjtött ké-
pek, amelyek az osztály szép pilla-
natait idézték fel.
A nyolc évfolyam mûsorai után kö-
vetkezett az egyéni jelmezverseny.
Sok ötletes és szép jelmezzel lepték
meg a közönséget a gyerekek. A leg-

jobbakat hosszas tanakodás után
választotta ki a zsûri, akinek, mint
mindig, most is nehéz dolga volt. 
Összességében mindenki jól szóra-
kozott, amit tombola tett még iz-
galmasabbá. Köszönet a szülôknek
a felajánlott nyereménytárgyakért,
a polgármester asszonynak és
Csurgó Csaba cukrásznak pedig
azért a két szép és igen finom tor-
táért, amelyet  a  jelmezverseny 
és a tombolasorsolás fôdíjának
gyôztesei  vehettek át. 

Farsangolás iskolában, óvodában
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A farsangi idôszak az ovisokat sem
kerülte el, remek programokkal és
ötletes jelmezekkel tették színessé
az óvónôk és a szülôk a „fánkos
idôszakot”. Domak Tiborné, Zsuzsa
néni foglalta össze megkeresésünk-
re a tapasztaltakat. „Sok-sok prog-
rammal, játékkal, kézmûveskedés-
sel vártuk a gyerekeket. A
szülôknek köszönhetôen vendégünk
volt a Portéka bábszínház, amely-
nek farsangi mûsorán sokat kacag-

tak az ovisok, majd a Mosolybiroda-
lom csapatának zenés mûsora, de
legfôképpen a bohóclány lufi hajto-
gatása csalt mosolyt a gyerekek ar-
cára. A kultúrházban tartott mûso-
ros farsangra sokat és lelkesen ké-
szültünk, az idén hatványozottan
jelentkezô betegséghullám közepet-
te is. A legkisebbek a méhecskék ta-
vaszi rajzását varázsolták a szín-
padra. Sok-sok apró kis méhecske
szállt ki a kaptárból és szórakoztat-

ta a vendégeket. A középsô csopor-
tosok népszokásokra épülô mûsorá-
ban volt libaterelgetés, kukorica-
morzsolás, tollfosztás is. A nagyok
elôadták szüleiknek és a vendégek-
nek, hogy mi mindent lehet csinálni
a hosszú téli estéken. Mindhárom
csoportot nagy tapssal jutalmazta
a közönség. A mûsoros farsangot
csoportos, jelmezes mulatság kö-
vette immáron az óvodában, febru-
ár 18-án minden óvodás és óvó né-

ni jelmezbe bújt és egy vidám, ze-
nés, táncos, kreatív délelôttel zárta
a farsangot. Az ajándék torta itt
sem maradhatott el, s alig ért véget
a mulatozás, már gyûjtjük jövôre
az újabb ötleteket.”

Szerzôk: Mataczné Törjék 
Leonóra, Pázmánd Sajtó; Fotók:

Czakó Tomi, iskola, Domak Tiborné
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Minden héten hétfôn este 6-7-ig,
csütörtökön 3-4-ig, pénteken meg
szinte egész nap tartja rendszeres
foglalkozásait az Eszteranna
Tánciskola. Az iskolát Papp Esz-
ter Anna okleveles táncpedagógus
alapította 1997-ben. A tánciskola
csoportjai folyamatosan dolgoz-
nak a kistérség szinte valamennyi
településén, így nagy örömünkre
Pázmándon is. A gyerekek óvodás

kortól a középiskolás évek végéig
négy korosztályban lehetnek ré-
szesei annak az örömnek, amit a
táncolás jelent. Megismerkedhet-
nek a klasszikus balett alapjaival,
a jazztánc különbözô formáival.
Tanulnak esztétikus testképzést
és még sok-sok mindent, ami a
tánccal, zenével kapcsolatos. Az
Eszteranna Tánciskola növendékei
rendszeres fellépôk a pázmándi
rendezvényeken, és folyamatosan
gyûjtik a különbözô elismeréseket
és okleveleket megyei és orszá-
gos megmérettetéseken is.

Gyógytornára 2010 óta van
lehetôség Pázmándon, heti egy al-
kalommal, keddenként 18 órától. 
A foglalkozásokat Radácsi-Orisek
Andrea gyógytornász vezeti, aki
kérdésünkre elmondta, hogy a
gyógytorna alapvetôen az egész-
séges ember mozgására épül,
speciális gyakorlatai a megelôzés,
a terápia, a rehabilitáció területén
hatékonyan alkalmazhatók. Esz-

közeivel hatni lehet a mozgás-
rendszer, az idegrendszer, a szív-
és érrendszer valamint a légzô-
rendszer állapotára.
„Guruló kôre nem tapad moha” –
tartja a mondás, s Andrea szerint
ez mind szellemi, mind fizikai sí-
kon igaz. Ha valami állandó moz-
gásban van, nem tud berozsdá-
sodni, mindig észrevehetô. A
mozgásnak rendkívül jótékony
hatásai vannak, s nem igaz az,
hogy „dolgozunk mi eleget a kert-
ben, minek nekünk torna, nem ne-
kem való az ugrabugrálás, a bo-
hóckodás, öreg és fáradt vagyok
ehhez.”
A gyógytornász szerint önmagu-
kat csapják be azok, akik úgy hi-
szik, hogy a kor elôrehaladtával

egyre lejjebb kell tenni a mércét,
mert ezáltal olyanokká válnak,
mint akik lépésrôl lépésre feladják
életmûködéseiket. A gyerekekre
jellemzô az izgés-mozgás, amely
idôvel egyre csökken. A modern,
kényelmes világban mind keve-
sebbet mozgunk, és sajnos el is
hisszük, hogy nincs rá szüksé-
günk. Így éljük az életünket, és
csak azt vesszük észre, hogy egy-
re „rozsdásabbak” vagyunk, egyre
nehezebbnek tûnnek azok a moz-
gások, amelyek egy-két évvel
ezelôtt mindennaposak voltak.

Ezt megengedni, hagyni nem sza-
bad! Ahogy idôsödünk, a fizikai
tevékenység nemhogy egyre ke-
vésbé, épp ellenkezôleg, egyre
nagyobb mértékben válik szüksé-
gessé az ember számára. Nagyon
sok – az idôskornak tulajdonított –
testi baj oka nem maga az örege-
dés, hanem a mozgáshiányból
vagy egyoldalú használatból szár-
mazó funkcionális hiányosság. 
– Mindennapi munkánk során bi-
zony elég egyoldalúan használjuk
izmainkat, ízületeinket. Az egyol-
dali izommunka egyes izmokat
túlterhel, míg más izomrostok
egyáltalán nem mozognak a mun-
kafázis alatt. A tornával pontosan
ezeket a nem használt izmokat
tudjuk munkára bírni, míg a ter-
helteket ellazítjuk. Az ízületeknek
sem mindegy, hogy milyen igény-
bevételnek vannak kitéve, a napi
ténykedéseink során nem használ-
juk az ízületeinket teljes mozgás-
terjedelmében. A mi tornánk pre-

ventív jellegû, és családias hangu-
latban telik – fejezi be Radácsi-
Orisek Andrea, ezzel is megnyug-
tatva és invitálva mindazokat,
akik még ódzkodnak a csoportos
gyógytornától, amire pedig igen
nagy szükségük lenne! 

Szerdánként délután háromkor
kezdik az edzést a focista gyere-
kek, akikkel Domak Ádám edzô
foglalkozik rendszeresen. Mint el-
mondta, több mint egy éve vette
át a Pázmánd SE U7, U9 és U11-es
korosztályának felkészítését és

Múlt havi számunkban közöltük a 2015-ös évre tervezett rendez-
vényeket, ezúttal pedig azokat a rendszeresen ismétlôdô foglal-
kozásokat szeretnénk bemutatni, amiken hétrôl hétre részt ve-
hetünk annak érdekében, hogy hasznosan/kellemesen töltsük el
az idônket vagy mozogjunk, védjük az egészségünket.

Állandó programok a mûvházban
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ezzel az utánpótlás nevelését a
pázmándi labdarúgásban. Az ak-
kori csoportlétszámot a duplájára
tudták növelni mára, a kisebbek-
nél 14 fôvel a nagyoknál pedig 18
fôvel számolnak. A téli szünetet
kipihenve, idén februárban ismét
megkezdték a felkészülést a tava-
szi szezonra. Ezekben a korosz-
tályokban a cél nem az eredmé-
nyesség, hanem az, hogy meg-
kedveltessék a gyerekekkel a lab-
darúgást, és a késôbbiekben is az
életük része legyen. Az edzéseken
játékos feladatokkal próbálják el-
sajátítani a technikai elemeket va-
lamint a labdarúgáshoz szüksé-
ges alapvetô képességeket. – Már-
cius végétôl egészen júniusig a
Bozsik Program keretén belül ver-

senyeztetési lehetôséghez is jut-
nak a gyerekek. A cél egy biztos
utánpótlás csapat kiépítése, hogy
a késôbbiekben minél jobb ered-
ményeket tudjon elérni a pázmán-
di labdarúgás – mondta a Hírvivô-
nek Domak Ádám.

Így, télvíz idején péntekenként este
6-kor gyûlnek össze a Tere-fere
klub tagjai, akik kézimunkázással,
beszélgetéssel múlatják hasznosan
és egyben kellemesen az idôt, be-
pótolva azokat az alkalmakat, amik
nyáron maguktól is adódnak egy jó

kis tere-ferére, amikor mindenki
kint van a kertben, összefutunk
úton-útfélen. A korai sötétedéssel, a
hideg beálltával szükség van szer-
vezésre, kell egy jó kis hely, ahol
rendszeresen összejöhetünk, s mi
másra volna való egy közösségi tér,
egy mûvelôdési ház, ha nem arra,
hogy a falubéliek ott találkozzanak,
ott legyenek együtt kedvük szerint?

– Szól a nóta, vagy inkább úgyis
mondhatjuk, hogy ismét szól a nó-
ta Pázmándon, mert az alkalmak
megfogyatkozásával – amikor
lehetôség adódott egy jóízû közös
éneklésre, nótázásra – szükséges-
sé vált a szervezett forma – kezdi
a történetet Nyárai István, aki ösz-
szefogja a kéthetente pénteken-
ként este 6-tól mûködô nótakört. 
– Egyre kevesebb a hagyományos
lakodalom, megfogyatkoztak a bá-
lok, ahol a tánc szünetében össze-
jöttek a férfiak és kiengedték a
hangjukat, nótáztak egy jót. Van
néhány baráti társaság, akik néha
összejönnek valahol (pl. a Szôlô-
hegyen) és elôbb-utóbb nóta lesz a
dolog vége – meséli a Tót-
Pázmándi Nótakör megalakulá-
sának körülményeit Pityu. – Egy
ilyen alkalommal merült fel komo-
lyabban, hogy teremtsünk le-
hetôséget a nótakedvelôknek a kö-
zös éneklésre. Ha meg akarjuk fo-
galmazni a kör céljait, a legelsô
helyen az áll, hogy érezzük jól ma-
gunkat, nótázzunk a saját örö-
münkre, a többi már jön magától!
Észrevétlenül tanulunk is egymás-
tól, hiszen a több ember – több nó-
ta. Hogy ne vesszen el a tudás,

Kerkuska Zoltán barátunk kinyom-
tatva, lefûzve hozza a szövegeket
a következô alkalomra.
Fontos célként említi Nyárai Ist-
ván a fiatalok bevonását, hiszen a
mai tizen-, huszonévesek közül
sajnos kevesen tudják, hogy a
szüleik, nagyszüleik mit énekel-
tek például a lakodalmakban.
Márpedig a pázmándi lakodal-
maknak megvannak a maguk nó-
tái, még azok sorrendje is kötött.
Kár lenne ezt veszni hagyni, sze-
retnék átadni a fiataloknak. – És
akkor tulajdonképpen már hagyo-
mányt is ôrzünk és örökítünk! – te-
szi hozzá. – Szomorú, de nem
hagyható szó nélkül az sem –
mondja –, hogy Pázmándon saj-
nos továbbra is „helyzet” van, nem
nagyon látszanak közeledni a „tá-
borok”, szinte külön rendezvényei
vannak a „kormányzó” és a „má-
sik” oldalnak. Nos, mi szeretnénk
ebbôl kimaradni, nem kérdezzük,
ki-kire szavazott, nem is engedjük
ezt a kérdést szóba hozni, és min-
denkit szívesen látunk, aki ezt
tiszteletben tartja!
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A Hét Forrás Mûvelôdési Ház és a
Pázmánd TV közös szervezésében
indított programsorozat elsô napján,
január 29-én 10 órakor a mûvelôdési
ház médiaterme zsúfolásig megtelt
érdeklôdôkkel. Az ingyenes tanfo-
lyam foglalkozásai 5 héten keresztül
csütörtökönként ugyanabban az idô-
pontban zajlanak, és a résztvevôk
egyre több ismerettel gazdagodnak.
Már van saját e-mail címük és önálló-
an leveleznek amellett, hogy a bön-
gészés módjaival is folyamatosan is-
merkednek. Ketten, Simon János in-
formatikus, a Pázmánd TV fôszer-

kesztôje, Sárvári Zsuzsannával karölt-
ve adják át a számítógép használatá-
nak alapjait ezeken a délelôttökön,
de természetesen munkaidôben az
ePont továbbra is minden nap várja
az internetezni, gyakorolni vágyókat,

hiszen a szakmai segítség ekkor is
minden esetben biztosított. Már
most látszik, hogy az eredetileg ter-
vezett öt alkalom nem lesz elegendô,
egyre nagyobb igény mutatkozik a
további foglalkozások iránt, így már-
cius 5-ével újabb öt héten át folytató-
dik majd a „Nagyi a neten” kezdemé-
nyezés, amelyre, ahogyan a mellé-
kelt képek is mutatják, nem csak höl-
gyek jelentkezhetnek. 

Szerzô, fotók: Pázmánd Sajtó

„Netnagyik” a világhálón
„Nagyi a neten” elnevezéssel tanfolyam indult a Hét Forrás
Mûvelôdési Házban, hogy az internethasználat idôsebb kor-
ban se okozzon gondot. 

A hétköznapokban egy nô
egyszerre társ, feleség, csa-
ládanya és dolgozó nô, ott a
nyakán a háztartás, no meg
az elvárás, hogy mindennap
friss meleg étel kerüljön az
asztalra, és még sorolhat-
nánk órákig, hogy mi minden-
ben kell helytállnia és meg-
felelnie. 

Emellett persze az az igény is
munkál, hogy csinosan, ápoltan
jelenjen meg nap, mint nap, s a
szépsége mellett az egészségét
se hanyagolja el, hiszen még so-
káig szüksége van rá a szerettei-
nek. Jól jön tehát így a tavasz kü-

szöbén az a néhány olyan alka-
lom, amikor egy kicsit csak ma-
gával foglalkozhat, persze ezt
sem önzô módon, hiszen ha ô jól
van, abból is a család profi-
tál…Így nem csoda, hogy szép
számmal érdeklôdtek lányok és
asszonyok február 13-án, a Tava-
szi Zsongás programsorozat elsô
állomásán, ahol Rácz Fanni, a
Testnevelési Egyetem hallgatója,
aerobik-oktató, illetve Mózer
Edit, a Kriston intimtorna tudója

tartottak elôadást a Hét Forrás
Mûvelôdési Házban „Kell az
egészség!” jeligével.
A Tavaszi zsongás folytatódik,
március 13-án szépségápolási
fortélyok kerülnek terítékre, ápri-
lis 10-én pedig a téma a lélek
egészsége, hiszen akkor igazi és
teljes egy nô, ha kívül-belül rend-
ben van.

Szerzô: Pázmánd Sajtó
Fotók: Sárvári Zsuzsanna

Tavaszi zsongás – mert kell a nô!
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A tavasz hírnökeként szeretjük emle-
getni ezt a bájos, hófehér virágot, de
a globális felmelegedésnek köszön-
hetô enyhe teleken sokszor már de-
cemberben kidugja a fejét a földbôl.
Nemcsak a földbe rejtett hagyma-
ként, hanem kinyílt virágként is átvé-
szeli akár a kemény mínuszokat is,
és várja a valódi tavaszt. A hóvirág
az amarilliszfélék családjába tarto-
zik, melynek húsz faja ismert, nálunk
a kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis)
az ôshonos. A vadon termô hóvirág
védett, természetvédelmi értéke tíz-
ezer forint. Bár sok helyen tömege-
sen nyílik, a védelem alá helyezés
elôtt a faj fennmaradása veszélybe
került, hisz szinte iparszerûen 
gyûjtötték nônapi köszöntô virág-
ként. Kertjeinkbe ezért semmikép-
pen se az erdôbôl próbáljunk hagy-
mát szerezni, inkább kérjünk a
szomszéd kertjébôl, vagy ha ott
nincs, kertészetbôl. 

Pintér Lászlóné, Erzsike néni kertjé-
ben csodaszép tömött sorban
nônek ki a fûbôl a hófehér, csen-
gettyûszerû virágok. 
– Talán már 15 éve is van, hogy Szé-
kesfehérvárról elhoztam néhány
hagymát, szép sorba ültettem ôket,
és az évek alatt zavartalanul növe-
kedtek, szépen elbokrosodtak. Mivel
a fûben nônek, a fûvel együtt vágjuk
ôket minden évben, de ez nem za-
varja ôket, sôt, mintha még jobban
nônének ettôl. Persze mire a fûnyí-
rási idôszak elkezdôdik, a hóvirág
hagymája már bôven elég tápanya-
got raktároz el a következô virágzá-
sig. Benedek unokám idén ezekbôl a
kis hóvirágokból szedett csokorral
köszöntötte Valentin nap alkalmá-
ból kedvenc kis barátnôjét.
Reméljük, hogy a kis Benedek még
sok-sok éven át szedheti Valentin
napi csokrait a nagymama kertjé-
ben, és nagy Benedek korában is
megtartja ezt a jó szokását, sok
örömet okozva ezzel a megajándé-
kozottnak.

Némethné Czinkóczki Mária

A tavasz hófehér hírnöke

Miserend: Március hó – 10 óra.

Hamvazószerdával elkezdôdött a nagyböj-
ti idôszak, a negyvennapos böjt. Ebben az
idôszakban bûnbánatot tartunk. Készülünk
Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére, a
húsvétra. Szigorú böjti nap a hamvazószerda és a nagypéntek. Ezeken a na-
pokon 18 és 60 év között háromszor lehet étkezni, húsmentesen. Kivételt
képeznek a betegek. Ferenc pápa ezt az idôszakot a megújulás és a kegye-
lem idejének nevezte, amikor „szükségünk van arra, hogy újra meghalljuk
a próféták kiáltását, akik felemelik hangjukat és felráznak minket”.
Nagyböjti idôszak pénteki napjain 17 órától keresztutat járunk a temp-
lomban, emlékezvén Jézus keresztútjára.
Márciust böjtmás, tavaszelô, kikelet havának is nevezi a népi kalendárium.
A nagyböjt legnagyobb része erre a hónapra esik. A nagyböjti idôszak meg-
tartását II. Orbán pápa vezette be. A nagyhét virágvasárnappal kezdôdik,
barkaszenteléssel. Március 25-e, Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Jézus
fogantatásának ünnepe. E naphoz kötôdik a búzaszentelés.

Egyházi hírek

Kertjeinknek talán nincs ismertebb, régebbi lakója a hóvirágnál. Így 
a tél végefelé szinte minden pázmándi portán megtalálhatjuk.
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Elôször természetesen a hegedû ke-
rült elô, amelyen Józsi bácsi néhány
akkord után bizonyította Borbála
igazát. Valóban jól húzza, de azt,
hogy profi módon-e, nem tudtuk
megállapítani, mert ebben viszont
mi nem vagyunk elég jártasak. Tény,
hogy szólt a zene, szárnyalt a nóta.
Rövidesen kiderült, hogy a zene sze-
retetét a papától örökölte, aki szin-
tén Pázmándon lakott és zenekará-
val lakodalmakban játszott, prímás-
ként. Igyekezett volna fiára hagyni e
szép mesterséget, de fia nem akarta
a hegedût kezébe venni. „Én ugyan

nem muzsikálok senkinek!” – han-
goztatta, „a foci jobban érdekel, és a
lányok is, mint a hegedû”. A fiú
késôbb mégis „betört”. A papa, ami-
kor már annyira öreg volt, hogy
emelni sem tudta a hangszerét, még
egyszer szólt Józsi fiának:  
– „Ha én elmegyek fiam, akkor a
hegedû mégis itt marad. Kérlek,
hogy gondolj rám néha, egy héten
egyszer vedd elô és mozgasd meg
a húrokat!”  
A papa el is ment, és Józsi apja kéré-
sét teljesítve hetente stimmelte
/hangolta a lefáradt hegedût. S ek-
kor már nem volt visszaút! Megsze-
rette a hangszert és sok nótát meg-
tanult. Mára már talán nincs is olyan,
amit ne lehet tôle „kérni”. 
A hegedû csak az egyik kedvtelés –
mondja Kratancsik József és már
megy is a másik szobába. Mire utol-
érem, szól is a másik hangszer, egy
Weltmeister tangóharmonika. Erre a

„Csodaember” a Kossuth utcában
Borbála asszony szerint férjével, Józseffel ezer húron pendül-
nek. Kratancsik József, aki csak a templomi nagyharangon
nem játszott még, sok zeneeszközt kipróbált már. Minden
hangszer közel áll hozzá, még az ütôsök is. Ez a kijelentés
vonzotta a Pázmándi hírvivôt, hogy ellátogasson hozzá. A lá-
togatáskor azonban váratlan meglepetésben lett részünk.
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zenére Bori néni, a felesége is elôjön
a szobájából és veri az ütemet. Kide-
rül, hogy ô is zongorázott egykoron,
a zenét ô is szereti. Ráadásul ezt a
harmonikát Bori néni örökségeként
kapta. Ahogy a kedves és szeretô fe-
leség mondja, „én kaptam egy jó fér-
jet, ô kapott egy jó harmonikát,
amelyet gyermekkoromban, 10 éve-
sen még én is ráncigáltam”.  
A két „zenész” ma már együtt 147
éves. Ne találgasson az olvasó,
hogy ki mennyi, nem is ez a fon-
tos, inkább az, hogy nagyon boldo-
gan élnek. szép volt az egymásra
találás is, valamikor Csepelen. Jó-
zsi sétált, amikor jött arrafelé egy
szép lány, akinek felajánlotta, hogy
bele lehet karolni. Bori bele is ka-
rolt és kérdezte, hova menjünk? Jó-
zsi azt felelte, menjünk a templom-
ba, esküdni… Ha nem is azonnal,
de tény, hogy az akkori „csajozás”
bejött Józsinak, és ahogy látni le-
het, Borbálának is. Pázmándon rak-
tak fészket, és ma is itt élnek. 
– Az a szerencséje Józsinak, hogy fi-
únak született – nevet Borbála. – Ha
másképpen lett volna, most nem le-
hetne az én szeretett férjem. És még
nagyobbat nevet.
– Ma is zenélek, olykor-olykor,
fejezi be a zenetémát Józsi bácsi. –
Amikor összegyûlünk itt a környé-
ken, jönnek a fiatalok a fiamhoz, 
Attilához. Jön Pumpuli, jön a
Vagyóczki, jön néhány tûzoltó. Van

itt 18-20 vendég is. Ekkor felcsendül-
nek a nóta hangjai. Most már élve-
zem, mert a kômûves szakma alatt,
amikor naponta 12 órát dolgoztam,
a kezeim „elnehezültek”, de amióta
annak vége és nyugdíjas lettem,
szárnyalok a zenével.
A meglepetés-sorozatnak még nincs
vége, ne tegye le az újságot az olva-
só, mert a harmonika után újra vál-
tott Józsi bácsi. Nem hangszerért
nyúlt, hanem leült egy varrógép mö-
gé, s egy Singert kezdett el hajtani.
A sógornôjétôl kapta, hogy tegye
rendbe, mert nem mûködött. Rend-
be is tette, oly annyira, hogy vissza
sem adta többé, megtartotta. 
– Varrjon csak saját maga – nevet
ismét a mama. Aki széttépte a nad-
rágot, varrja is össze – mondja.
Ez természetesen Józsi bácsinak
nem okoz nehézséget, már fûzi is a

cérnát, alsó-, felsô szálat, és hajtja a
pedált, zakatol a gép. A kis rövidáru
boltban mindent megkap, ami eh-
hez a munkához kell.
De mindezekkel még mindig nem
ürült ki Józsi bácsi tárháza. Akad
még meglepetés. Rövidesen kiderül,
hogy nem csak a zene a mániája, és
nem csak a varrás a hobbija, hanem
a ceruzát is mesterien használja. Raj-
zait tekintve egy naiv mûvész alko-
tásaihoz hasonlítanak a portréi. Fel
lehet ismerni Kölcsey Ferencet, a
Himnusz költôjét, vagy Vörösmarty
Mihályt és Petôfi Sándort is. 
– Gyermekkoromban ötös voltam

rajzból és énekbôl. Emma néni, az
osztályfônök nem egyszer dicsért
meg, mert nagyon tetszettek neki a
rajzaim. Az ének már nem ment
olyan szépen, de az nem is érdekelt
annyira – meséli.
Ki tudja, milyen tartalékok rejtôz-
nek még Kratancsik Józsi bácsiban?
Ô egy pázmándi csodaember! Saj-
nos a családban senki nem örökli a
zenei tudományát, senki nem fog
már hegedût és tangóharmonikát
sem. Bori néni is csak hallgatja a
fel-felcsendülô muzsikát és nagyon
reméli, hogy amikor a fiuk a hosz-
szú, több hónapos betegség után
végre hazaérkezik, zenével, vidám
muzsikaszóval fogadhatják majd
Attilát. Akkor már örök lesz a zene-
szó a házban…

e.várkonyi péter riportja
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Az ember, fogazata és emésztôrend-
szere alapján, mindenevô. Ez azt je-
lenti, hogy szabadon eldöntheti, mi-
lyen táplálékkal tartja fönt magát.
Vegyük sorra azokat az okokat,
amikre az emberek leggyakrabban
hivatkoznak, amikor arról beszélnek,
miért lettek vegetáriánusok.

„A Föld az emberek minden
szükségletét képes kielégíteni,
a mohóságukat azonban nem.” 

Mahatma Ghandi 

Vannak, akik környezetvédelmi
okokból nem esznek húst. Köztudott,
hogy a húsfogyasztás, fôképp az ipa-
ri hústermelés és a túlzott mértékû
húsevés, nem fenntartható. A nyuga-
ti fogyasztói társadalmak polgárai ir-
datlan mennyiségû húst esznek,
amely döbbenetes módon leterheli a
környezetet. Az Európában elfo-
gyasztott hús elôállításához ötször

akkora területet kell felhasználni,
mint Európa termôterületei. A hús-
állatok felnevelése sokkal több tápa-
nyagot emészt föl, mint amennyit a
végén, hús formájában nyerünk
belôlük. Egy kiló hús elôállításához
több mint 10 kiló növényi táplálék, és
13 000 liter (!) víz szükséges. Az ipa-
ri állattartás amellett, hogy elhasznál-
ja a vizet, tovább terheli a környeze-

tet szennyvízzel (többek között a
korszerûtlen istállótakarítás miatt). 
A háztáji állattartás szerepe az öko-
szisztémában eltér az ipari húster-
melés szerepétôl, a hogyanja azon-
ban itt is döntô. Hiszen ha háztáji
méretben nem teszünk mást, mint
kicsiben átvesszük a nagyüzemi
módszereket (intenzív húsra terme-
lés, fehérjedús tápok, antibiotikum-
ok és hormonok, istállóztatás, az is-
tállótrágya elpocsékolása veszélyes
hulladékként, távoli piacokra terme-
lés), akkor ugyanolyan kárt okozunk
környezetünknek. A háztáji állattar-
tás azonban része lehet egy okosan
felépített családi gazdaságnak,
amely akár nem is piacra, „csak” a
család asztalára termel (a hasznunk
így is nagy, hiszen nem kell vásárol-
ni menni). Így a környezetszennye-
zés kiküszöbölhetô, mert minden
láncszem beleillik a folyamatba, a
trágya például nem szemét, hanem
aranyat érô tápanyag a talajnak.

„Egy nemzet nagysága és morá-
lis fejlettsége azon mérhetô,
ahogyan az állatokkal bánik.” 

Mahatma Ghandi

Vannak, akik etikai megfontolásból
kerülik a húsevést. A hinduizmusban
elterjedt (de máshol is megtalálható)
a nem-ártás elve: nem ölök meg más
élôlényt. De nem kell ilyen messze
mennünk ahhoz, hogy az erôszak-
mentességre példát kapjunk, hiszen
az európai filozófiában vallástól füg-
getlenül is felmerült a gondolat: „Az
állatokkal szembeni kegyetlenség az
ember önmagával szembeni köteles-
ségével ellentétes.” (Immanuel Kant,
német filozófus) Sokan sokfélekép-
pen értelmezik, mit jelent az, hogy
az ember nem árt más élôlénynek.
Van, aki azt gondolja, a jó körülmé-
nyek között, szeretetben nevelt, há-
lával elfogyasztott állat megölése
rendben van. Van, aki úgy gondolja,
így sincs rendben, de lakóhelye
adottságai rákényszerítik, hogy álla-

Folyamatos böjt, avagy miért étkeznek
egyre többen húsmentesen? 1. rész
Tavaly, a böjti idôszakban gyakorlati szempontból vettük
számba, mire érdemes figyelnie annak, aki nem eszik húst.
Idén az okokat vesszük sorra, miért is döntenek az emberek
úgy, hogy állandó jelleggel húsmentesen táplálkoznak.
A kérdés a mi, huszonegyedik századi európai kultúránkból
nézve merül föl így, hiszen nem mindenütt, és nem is mindig
voltunk húsfogyasztók. Ha átgondoljuk az étkezés történetét,
a természetvédelmi-, erkölcsi-, egészségügyi- és hitbéli oko-
kat, akár úgyis felmerülhet a kérdés: miért eszünk húst? 

Akár 18 milliárd...

Nem új keletû az a felismerés, hogy a Föld eltartóképessége megsok-
szorozódna (18 milliárd emberre lenne elég), ha az emberek nem enné-
nek húst. „Semmi sem fogja olyan mértékben növelni az életben mara-
dásunk esélyeit a Földön, mint az átállás a vegetáriánus étrendre” –
mondta Albert Einstein fizikus. Alexander von Humboldt német tudós,
a földrajz tudományágának megalapítója már több mint egy évszázada
megfogalmazta: „Ahol egy vadász él, tíz pásztor tud élni, száz gazdál-
kodó, és ezer kertész.” A legújabb kutatási eredmények is alátámaszt-
ják véleményét: 1 hektár föld 2-3 embert tud eltartani, ha hústermelés-
hez, a takarmány elôállítására használják fel, és kb. tízszer ennyit, ha
egyéb mezôgazdasági célokra, de akár sokszorosát és minôségibb
színvonalon, ha kertészeti módszerekkel mûvelik, például valamilyen
vegyes permakultúrát létesítenek rajta.
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tokkal táplálkozzon. Érdekesség,
hogy egymástól távol esô, szél-
sôséges körülmények között élô
népcsoportok közül egy-egy a hús-
evést, mások a húsmentes étkezést
választják. Az indiai rabarik például
még az öreg állataikat sem vágják le,
pedig sivatagos területükön nem te-
rem egyéb, csak tüske. George
Bernard Shaw, ír drámaíró úgy tartot-
ta: „Az állatok a barátaim, és a bará-
taimat nem eszem meg.”
Az etikai megfontolások egyike az is,
ha az ember elhatározza: nem fo-
gyaszt mértéktelenül, hanem csak a
szükségeset veszi el a természettôl.
Fogyasztói társadalmunkban óriási
önuralomra van szükség ahhoz,
hogy ezt az elvet következetesen be-
tartsuk, és ne habzsoljunk fölösleges
javakat, amelyek megvásárlása csak
valaki más profitját növeli. Az így
gondolkodók azt tartják, a hús nem
szükséges az ember életéhez, így
nem is veszik el a természettôl.
Az etikai alapú vegetáriánusok gya-
kori érve az is, hogy ôk felelôsséget
vállalnak magukkal, a tetteikkel kap-
csolatban. Egyre több kutatás számol
be arról, hogy közvetlen kapcsolatot
tudnak kimutatni a húsevés és az ag-
resszió között. Dr. Török Szilveszter
Megszentelt egészség címû könyvé-
ben egy olyan kísérletet emel ki, mely

különbözô táplálékokkal etetett álla-
tok viselkedésváltozását vizsgálta.
„(Danyilevszkij) Megpróbálta a galam-
bokat hónapokon át kizárólag nyers
hússal etetni és az eredmény
megdöbbentô volt, elôször is meg-
változott a gyomor formája, a nyálka-
hártya elvesztette a tömörségét és
redôssé alakult, de ami a legfôbb,
hogy a galambok rosszindulatú, go-
nosz, ingerlékeny, mohó, falánk raga-
dozókká váltak. Hasonló kísérleteket
végzett emlôsállatokkal is. Az egyes
táplálékfélék okozta reakciók itt is
megfigyelhetôk voltak. A disznók és
a kutyák a hús hatására vaddá, inger-
lékennyé, veszélyesekké váltak, vi-
szont növényi koszton jámborak, tü-
relmesek és engedelmesek lettek. A
kutatások igazolták, hogy az állati
termékekben, de fôleg a húsokban
van egy extrakt anyag, amely erôsen
izgató, ingerlô hatású. Valószínû,
hogy ez az anyag okozza a nyugta-
lanságot, a vadságot, az agresszivi-
tást a madaraknál és a húsevô álla-
toknál egyaránt.”
A vegetáriánusoktól többnyire távol
áll, hogy bárkit is meg akarjanak
gyôzni, de hangsúlyozzák az egyéni
felelôsséget: „Azt gondolják, én is
olyan tudálékos, kaliforniai vegetáriá-
nus vagyok, aki mindjárt közli önök-
kel, hogy egy pár csík szalonna ron-

gálja az egészséget. Nem, nem va-
gyok az. Én azt mondom, ez egy sza-
bad ország, és önök szabadon ölhetik
meg magukat bármilyen eszközzel,
ami önöknek tetszik, egészen addig,
amíg a hideg holttestektôl nem tudok
kiállni az autómmal.” – mondja mor-
bid humorral Scott Adams, rajzfilm-
készítô. Mások nem veszik ennyire
tréfásan a dolgot, egyenesen kimutat-
ják, hogy a társadalombiztosítás
kasszája olyan emberek gyógykezelé-
se miatt üres, akik a túlzott húsfo-
gyasztással saját magukat betegítik
meg. Szigorú megfogalmazás, de épp
ezért elgondolkodtató: Lehet, hogy a
húsért kétszer fizetünk? Egyszer, ami-
kor megvesszük, egyszer, amikor
gyógyíttatjuk magunkat...?
Ez a kérdés átvezet a következô érv-
hez: vannak, akik egészségük érde-
kében étkeznek húsmentesen. Az
egészségügyi és a vallási okokat a
jövô hónapban vesszük sorra.
Ha idén is tartjuk a böjtöt, jusson
eszünkbe, hogy a húsmentes étke-
zés nem csupán azt jelenti, hogy el-
hagyjuk a húst, hanem azt is, hogy
teljes értékû étrenden élünk, azaz fe-
hérjében, B-vitaminokban, zsírok-
ban, rostokban gazdag élelmiszere-
ket fogyasztunk.

Dr. Szilágyi Nagy Ildikó
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Pázmándi fiatal is teljesítette
az Országos Kéktúrát  

Az Országos Kéktúra olyan jelvényszerzô
túramozgalom, amelynek a teljesítéséért
díjat, azaz egy jelvényt lehet kapni. Az el-
ismerést kiadó szervezet a Magyar Termé-
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megyei Hollóháza között 1118 km hosszúság-
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szolhatja. A lényeg, amelyet a kiírás is tartalmaz,
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hely legyen, hiszen a kéktúrázóknak a túra telje-
sítését hitelt érdemlô módon igazolniuk kell. Ez
bélyegzéssel és dátumozással történik. A teljesítô
elnyeri az MTSZ sorszámozott Kéktúra jelvényét,
ahogy azt Szendrei Ferenc is kiérdemelte.

Szerzô: Pázmánd Sajtó

Lövész klub siker

A Pázmándi Lövész Klub
versenyzôje, Dancsó Sza-
bolcs, a Görgei Artúr Orszá-
gos Lövész Emlékverseny me-
gyei megmérettetésén, Szé-
kesfehérváron a Volán lôtéren,
az elôkelô második helyen
végzett, s ezzel kvalifikálta
magát az országos döntôre.

A döntôt május 16-án, Ácson rendezik meg a Kinizsi SE lôterén.
Dancsó Szabolcs a középiskolások kategóriájában, a 20 lövéses ver-
senyben elért eredményével léphetett a dobogóra.
További versenyzôk voltak még Kovács Ádám, Radványi Gábor, Cséri
Dániel, Fodor Milán, Sárvári Krisztina, Hibácska Zsófia. 
Valamennyi versenyzônek szívbôl gratulálunk!

Anyakönyvi hírek

Rövid hónap a február, de nem is
baj, legyen már vége a télnek, jöjjön
a szép, langyos tavasz és vele az
esküvôi szezon. Mert házasság-
kötésrôl most nem is tudunk beszá-
molni, kisbaba is csak egy született,
még január végén, egész pontosan
január 28-án érkezett közénk
Schwartz Renáta, édesanyja Nagy
Edina. Nagyon sok boldogságot és jó
egészséget kívánunk a pici lánynak,
szüleinek és az egész családnak!


