
Csemeték

Pont tízen vannak. Tíz újszülött
Pázmándon 2015 eddig eltelt öt hó-
napjában. Kerek szám, és nem csak
ez a szám kerek, de a világunk is csak
úgy kerek, ha vannak gyerekeink. Itt
a Gyermeknap, azokat ünnepeljük,
akik nekünk a legfontosabbak, akik-
nek a mosolyáért mindenre képesek
vagyunk, s akár az egész világgal fel-
vesszük a harcot, hogy letöröljük 
a könnyeiket. Gyermeknap alakal-
mából az anyakönyvi híreket is 

kiemeltük ide, az elsô oldalra, há-
rom új jövevényt köszöntünk sok
szeretettel, akik ebben a csodálatos,
virágos hónapban jöttek a világra.
2015. május 3-án született meg
Ráner Korina, akinek édesanyja
Domak Ágnes, május 13-án érkezett
Kutasi Péter, az ô édesanyja Széles
Zsaklin, és május 15-én látta meg a
napvilágot Farsang Fábián, édes-
anyja Lungu Tetyana. Mindhárom kis-
baba szüleinek, nagyszüleinek sok-sok
boldogságot kívánunk a csemetékhez,
ahogyan jó egészséget, boldogságot
és harmóniát minden gyermekeket ne-
velô családnak Pázmándon!

Búcsú Sándor
atyától  
4. oldal

Falukerülô
túra 

10. oldal

Zenés
ébresztô
12. oldal

Új folyam III/5. szám Újság rólunk – nekünk 2015. május

Az idei gyermeknap egy sor élményt, ajándékot és programot tartogatott a
gyerekeknek. A szokásos lovas kocsikázás, palacsintázás, fagylaltozás mellett
idén egy igazi csoki szökôkút is megédesítette a gyerekek ünnepét.
A legjobb mégis az, hogy Pázmándon – hála az alapítványoknak, a szülôk és a fa-
luvezetés összefogásának –, a gyerekek nem csak a gyermeknapon vannak fó-
kuszban. Egyre szépül és gazdagodik az óvodaudvar, új kétüléses laphintát, nap-
raforgó körhintát kaptak az ovisok, és az egészségük védelme érdekében napvi-
torlát is a fészekhinta fölé. Mindez nyolcszázezer forintba került, amibôl az egyik
400-at az óvodai alapítvány, a másik 400 ezret pedig a szülôi munkaközösség
adta össze. S ha már egészség, a legfontosabb talán mégis az, hogy gyermeke-
ink mind az óvodában, mind pedig az iskolában egészséges, friss, helyben ter-
melt zöldségeket, gyümölcsöket kapnak, nem is beszélve az olyan finomságok-
ról, mint a kecskesajt és a fürjtojás. A legújabb étkezési vívmány, hogy júniustól
a konyhán kizárólag tiszta sót használnak, amely semmilyen adalékanyagot vagy
egészségre ártalmas csomósodásgátlót nem tartalmaz. Mint azt Zámbóné Vajda
Adrienn alpolgármester elmondta, mindennél fontosabb a szülôi munkaközösség
és a faluvezetés számára is, hogy a gyermekeink a legjobb és a legegészsége-
sebb ételeket kapják, s ennek érdekében igazi összefogás valósul meg a szülôk,
az önkormányzat, a helyi kis- és ôstermelôk, az élelmezésvezetô és dr. Kutasi 
Péter hatósági állatorvos összehangolt munkájának eredményeként.

Fókuszban a gyerekek

Pázmándi
h í r v i v ô
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– Beszéljünk elôször a pályázatról,
ami ha sikerül, újabb fontos közös-
ségi szolgáltatások megteremtésé-
hez biztosít majd feltételeket, vala-
mint az önkormányzat és a civilek
közötti együttmûködéseket is gaz-
dagítja. Konkrétan egy kisbusz
megvásárlására pályázunk,
amelynek vételárához 100 %-ban
kaphatunk támogatást, önkor-
mányzatunknak mindössze az
áfát kell majd állnia amolyan
önerô gyanánt. A képviselôtestület
felhatalmazott a pályázat beadá-
sára. Hogy egy ilyen kisbusz mi-
lyen hasznos lehet a falunk számá-
ra, azt nem kell hosszan bizony-

gatnunk, vegyük csak azt, hogy
például az állandó készenlétet biz-
tosító tûzoltóink és az ÖTE fiataljai
számára milyen könnyebbség le-
het az utazások, közlekedés terén.
A pályázati felkészülés keretében
született is egy együttmûködési
megállapodás Pázmánd Község
Önkormányzata és az Önkéntes
Tûzoltó Egyesület Pázmánd között,
melynek értelmében egy nyertes
pályázat esetén a támogatással
megvásárolt gépjármûvet az ön-
kormányzat és az egyesület közö-
sen használja majd.
– Olvasható volt a község honlap-
ján, hogy a Helyi Választási Bi-

zottságnak ismét egy megürese-
dett képviselôi mandátum kiadá-
sáról kellett döntenie. Ennek mi
van a hátterében?
– Mint az a bizottság határozatá-
ban olvasható, a megüresedett
mandátumot a választások ered-
ményének sorrendjében Sárkány
Zoltán kapta, aki azóta letette a
képviselôi esküt, s immár megvá-
lasztott önkormányzati képvise-
lôként is folytatja alpolgármeste-
ri munkáját. Kutai Tibor képvi-
selô úr mandátuma a Székesfe-
hérvári Közigazgatási és Munka-
ügyi Bíróság jogerôre emelkedett
végzése alapján 2015. április 
27-én méltatlanság és össze-
férhetetlenség miatt megszûnt.

Szabó Hédy

A polgármestert kérdeztük
Május hónap ismét személyi változást hozott a képviselô-
testület összetételében, és újabb pályázat beadásáról is dön-
tött önkormányzatunk. Rövid összefoglalóra kértük dr.
Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester asszonyt.

Jótékonysági felhívás!
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága kérte fel a magyarorszá-
gi települések önkormányzatait, hogy csatlakozzanak ahhoz a jótékonysági
mozgalomhoz, amellyel a háborús helyzet sújtotta kárpátaljai magyarokon
szeretnének segíteni. A felhívásban leírják, hogy mintegy kétszázezer magyar
ember nélkülöz nap mint nap amiatt a gazdasági vészhelyzet miatt, ami a há-
borús konfliktus miatt alakult ki.
Pázmánd az elsôk között kíván csatlakozni és segíteni, s ezért az önkormány-
zat arra kéri a tisztelt lakosságot, hogy minden pázmándi lakos 100 forinttal
járuljon hozzá a kárpátaljai magyaroknak juttatandó összeghez. Ez – falunk 
lélekszámának megfelelôen – több, mint 200.000 Ft-adományt jelent majd 
rászoruló honfitársainknak.
– Mutassuk meg, hogy ha segíteni kell, akkor a pázmándi emberek össze tud-
nak fogni egy nemes ügyért. Kárpátaljai honfitársaink háborús hangulatban
kell, hogy éljék mindennapjaikat. Minden apró segítséggel erôt tudunk nyújta-
ni a nehéz pillanatok átvészeléséhez – mondta a kérés kapcsán Radványi 
Gábor önkormányzati képviselô.
– Miniszterelnök úr elsôként soproni látogatása során kérte a megyei jogú váro-
sokat, hogy segítsenek egy konkrét kárpátaljai településnek. Választókerületünk
35 településének összefogása hasonló méretû erôt jelenthet, mint egy megyei jo-
gú városé, s komoly segítséget képes nyújtani. A Kárpátaljai Magyar Szövetség-
gel való kapcsolatfelvételt követôen két településnek is szeretnénk segíteni, a vá-
lasztókerülethez tartozó önkormányzatok Rát község megsegítését célozták
meg, míg a civil szervezôdések Csap község számára rendeznek gyûjtéseket.
Mindezek mellett egy harmadik irány is körvonalazódik, 50 kárpátaljai fiatal
egyhetes nyári üdülését is szeretnénk megoldani civil összefogással. Bicske és
Gárdony vállalta a fiatalok táboroztatását, a többi településtôl az utaztatás költ-
ségeihez kérjük a hozzájárulást – ismertette Tessely Zoltán országgyûlési
képviselônk a jótékonysági terveket.

Kötelezô eboltás!

Értesítjük a Tisztelt Kutyatartókat, hogy

2015-ben a kutyák veszettség elleni

kötelezô összevezetett oltása Páz-

mándon az alábbi idôpontokban és he-

lyen történik:

2015. június 03-án (szerdán) 16.30

– 18.30 óráig

Második oltás idôpontja: 2015. júni-

us 08-án (hétfôn) 16:30 – 18:30 óráig

Helye: Pázmándi Önkormányzati 

Hivatal Béke utcai parkolója!

Kérjük az ebtartó gazdákat, hogy min-

den 3 hónapos életkort betöltött ebet –

szájkosárral ellátva, az ebet lefogni

tudó személy biztosításával – a meg-

adott idôpontban szíveskedjenek elô-

vezetni. Hivatkozva a 147/2004. (X.1.)
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– Képviselô úr! Közel félmilliárdos be-
ruházás, C-típusú sportcsarnok épül
majd Pázmándon, amely igazi siker-
történetnek látszik. 
– Így igaz. A település méretei alapján
jóval kisebb tornaterem járt volna. A
pázmándiak összefogása, polgármes-
terasszony és a képviselôtestület kitar-
tó munkája döntô jelentôségû volt ab-
ban, hogy a településen végül is a leg-
nagyobb szabvány méretû beruházás
valósulhasson meg. Kisujjunkat nyúj-
tottuk, de a pázmándiak az egész ka-
runkat akarták, s úgy látszik sikerrel… 
– Nem kevés érdemi lobbi tevékenysé-
get kellett folytatnia ezt megelôzôen a
vezetésnek. 
– Nagyon sok megelôzô munka biztosí-
totta az állam pozitív döntését. Szá-
mos minisztériummal egyeztetve, sok
év alatt, olyan sokrétû támogatást
szerzett Pázmánd, amellyel példamu-
tatóan igazolta, van értelme odavinni
ekkora beruházást. Meg tudja tölteni
élettel, sokrétû programmal a közössé-
gi teret, nem csak sport értelemben. 
– A fenntarthatóság kérdése merült fel
a kétkedôkben, amelyre majd kité-
rünk. A település korábbi gazdasági

tevékenysége mennyiben befolyásolta
a döntéshozókat? 
– Pázmánd eddig is jól gazdálkodott,
nem esett bele az adósságkonszolidá-
ciós folyamatba sem, s az állam méltá-
nyolja az ilyen jól gazdálkodó települé-
sek erôfeszítéseit. Az átláthatóság sza-
bályait is figyelembe véve pedig nem
enged csak úgy százmilliókat felvenni,
illetve felelôtlenül beruházni. Minden
folyamat a Nemzeti Sport Központok
(NSK) felügyeletével zajlik. 
– „Kötelességünk fenntartani”, jelentet-
te ki egy beszélgetésben a polgármes-
terasszony. Oszlassuk el a félelmeket.
Hogyan, mibôl?
– Miniszterelnök úrhoz intézett leve-
lemben kértem, hogy a TAO pályázat-
ban foglaltak alapján a 30 %-os önerôt
töröljük el az összes beruházást
illetôen, tehát valamennyi települést
érintôen, ahol sportcsarnoki, tornater-
mi beruházások kezdôdnek és az ál-
lam finanszírozza valamennyit teljes
egészében, hiszen sokan jelezték, hogy
a költségvetésbôl sem sikerül kitermel-
niük ezt a bizonyos önrészt. Pázmánd
nem ilyen, de ha mindez pozitív vissza-
jelzést nyer, sokkal simábban zajlik
majd minden folyamat. Az isko-
laidôben, oktatásra használt tornate-
rem költségeit a KLIKK finanszírozza.
A jelenlegi tornatermi költségek
Pázmándot illetôen pedig átcsoporto-
sulnak az új, EU szabványoknak is
minden tekintetben megfelelô sport-
csarnokba. Polgármesterasszony kon-
zultálásunk során meggyôzött arról is,
hogy az egyéb rendezvények, a terem
bérbeadása és az elôzôekben említet-
tek összessége biztosítja a fenntart-
hatóságot.
– Hol tart most a folyamat, milyen en-
gedélyek szükségesek még? 
– A település jelenleg a mûködési enge-
délyeket várja, kezdôdik a közbeszer-
zési eljárás.
A kivitelezés az NSK ígérete szerint
nyár közepére, végére várható. Meg-
történtek a Pázmándi Önkormányzat

részérôl az elôkészületi munkálatok,
amelyeket megfelelôen tudtak finan-
szírozni.
– Polgármesterasszony elmondása
szerint valamivel több, mint 400.000
Ft volt a geodéziai, a talajmechanikai
vizsgálatok elvégzése, és a közmû-
vek elôkészítése, valamint a Helyi
Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítá-
sának befejezésével kapcsolatos ten-
nivalók, amelyek 320.000 Ft-ot fog-
laltak magukban…
– Mivel kötelességének érzi a település
vezetése ezen kiadások vállalását, hi-
szen eleget kell tenni bizonyos kérések-
nek, erre pedig az ésszerû gazdálko-
dás lehetôséget ad, megvan az anyagi
fedezetük. Minden adott ahhoz, hogy
ténylegesen pázmándi sikertörténetrôl
beszélhessünk.
– Mi kell még a teljes sikerhez Ön
szerint? 
– A legfontosabb, hogy a helyiek 
magukénak érezzék a beruházást.
Kétkedôk mindig lesznek, de ez ne bi-
zonytalanítson el senkit. Mindenkit bíz-
tatok az összefogásra, s hogy ne vala-
mi ellen, hanem valami mellett tegyék
le a voksukat. Hogy olyan sikertörténet
– ha már ezt a szót használjuk, egyéb-
ként jogosan, – kerekedjen ki, amelyre
hosszú évtizedek múlva is büszkék le-
hetnek a helyiek és elmondhassák,
hogy 2015-ben, akár önkéntesként is,
tevékeny részesei voltak egy, a telepü-
lés életében meghatározó, óriási jelen-
tôségû beruházásnak. Mert ez az övék,
a gyerekeiké és az unokáiké lesz.

Szerzô: Pázmánd Sajtó

Pázmánd a siker útján
Bicskei irodájában fogadott Tessely Zoltán, a térség országgyûlé-
si képviselôje, ahol korábban Pázmánd polgármestere, Virányiné
Reichenbach Mónika is egyeztetett sportcsarnok ügyben.

FVM rendelet 5.§ (3) bekezdésében fog-

laltakra kizárólag már chippel ren-

delkezô ebeket oltunk, a chipek

meglétét az oltás elôtt ellenôrizni

fogjuk. A veszettség elleni oltás

kötelezô, elmulasztása szabálysértési

eljárást von maga után. Az oltási köny-

vet feltétlenül hozza magával!

A védôoltás ára, mely tartalmazza 

a kutya testtömegének megfelelôen

a féregtelenítô tablettát is:

kistestû kutya esetében: 3.800 Ft

közepes kutya esetében: 3.900 Ft

nagytestû kutya esetében: 4.000 Ft

Külön felhívjuk a figyelmet, hogy ne

hozza el a tömegoltásra kutyáját, ha az:

beteg, illetve betegségre utaló tünetei

vannak, vagy két héten belül embert ha-

rapott meg.

Dr. Kutasi Péter állatorvos
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Isten akaratában megnyugodva
értesültünk Lengyel Sándor atya
haláláról. Az egyházközség nevé-
ben nekem jutott a megtisztel-
tetés, hogy elbúcsúzzam tôle. 
Sándor atya Budapesten született
1925-ben. Tárnokon nevelkedett.
1945-ben 3 és fél évet orosz 
hadifogságban töltött.
1954-ben pappá szentelték.
Kápolnásnyékre került, mint 
kántor-hitoktató, majd 1955-tôl
Elôszállásra helyezték, utána
Soponya-Nagyláng kántor-káp-
lánja lett. Perkátán és Tökölön
mûködött, mikor 1966-ban
Pázmándra helyezte plébánosnak
Shvoy Lajos megyéspüspök, aki
azt mondta, hogy olyan papot
adok nektek, akit meg fogtok
emlegetni, és ez beigazolódott.
1979-ben Tárnokon mutatta be
ezüstmiséjét. 2004-ben ünnepel-
te pappá szentelésének 50. év-
fordulóját. Aranymiséjén a falu
apraja és nagyja is köszöntötte.
2009-ben úgy érezte, hogy meg-
romlott egészségi állapota miatt
a székesfehérvári Papi Otthonba
költözik. 2014. nyarán ünnepel-
tük a székesfehérvári Szeminá-
riumi templomban pappá szente-
lésének 60. évfordulóját. 
Minden pázmándi és verebi em-
bernek van személyes emléke az
atyáról. 
Mi, régi ministránsai, szeretettel
emlékezünk arra, hogy mennyi
programot szervezett nekünk.
Sok vidámságban volt részünk.
Felejthetetlen. Legkedvesebb
verse Sík Sándortól, amit már
mindenki oly nagyon tudott: 

„Hiszek, és hitem súlyos és kemény. 
Nem tünde tan, nem pille vélemény. 

Nincs benne így-úgy, bárcsak és talán: 
Igen és nem, kereken, magyarán. 
Semmi csûrés és semmi csavarás, 

Ínyeskedés és köntörfalazás: 
Hiszem és vallom, szeretem és élem, 

Amit az Egyház hinni ád elébem. 
Ebben a hitben élek és halok: 
Keresztény Katolikus vagyok.”

Sokat gondolkodtam mit is mond-
hatnék búcsúzóul. Két szó jut az
eszembe, a hála és a köszönet. 
Hálát a Jóistennek adhatunk, ami-
ért esperes atyát erre a szép pá-
lyára irányította, amiért 43 évet
Pázmándon töltött. Hálát azért,
hogy hazasegítette az orosz ha-
difogságból, hogy annyi beteg-
ség ellenére helytállt papi pályá-
ján. A köszönet az atyát illeti. Kö-
szönet azért, hogy megkeresztel-
te gyermekeinket, hogy felkészí-
tette ôket az elsô szentáldozásra,
bérmálásra, tanította ôket sok
éven át az iskolában. Köszönet
azért, hogy áldását adta házassá-
gunkra, itt az oltárnál. Még azért
is köszönetet mondunk, hogy
olyan nagy tisztelettel és együtt-
érzéssel kísérte szeretteinket
utolsó útján a temetôben. Azért,
hogy annyit tett Pázmánd hitéle-
téért, a templomért, a plébániá-
ért. Egész pázmándi és verebi
plébánosi ideje alatt azért küz-
dött, hogy a két templom állaga
ne romoljon. Felújította a plébá-
niát, a verebi és a pázmándi
templomot. Szolgálata alatt elké-
szült a templom hangosítása,
padfûtése, sokat tett temploma-
ink állagának megóvásáért. Meg-
újult mindkét falu templomának
tetôszerkezete és a torony. Felso-

rolhatatlan az a sok jótett, amit 
a falukért és híveiért tett.  Köszö-
net mindenért.
Az atya az utolsó idôben bocsána-
tot kért hibáiért, mulasztásaiért,
azért, ha valakit megbántott. Most
mi is bocsánatot kérünk tôle, ha
valamiért megbántottunk és egy-
ben hálás szívvel gondolunk rá. 
Ismerve ôt, talán ezekkel a sza-
vakkal búcsúzna tôlünk:

„Én nem haltam meg, az, ami nek-
tek voltam, még mindig vagyok.
Nevezzetek a nevemen, beszélje-
tek hozzám olyan könnyen és egy-
szerûen, ahogy mindig. Nevesse-
tek és gondoljatok rám, hiszen én
itt vagyok veletek, csak én az út
másik oldalán megyek.”

Emlékezzünk Sándor atyára ke-
gyelettel és szeretettel, nyugod-
jék békében!

Kratancsik Anna

Búcsú Sándor atyától



Események 5

Minden évben van egy kedves
nap, amirôl sohasem feledkez-
hetünk meg. 
Május elsô vasárnapján az édes-
anyákat ünnepeltük. 
Anya, mama – ezek azok a csodá-
latos szavak, amit életünkben
elsôként kimondunk. A gyerme-
kek, de még a felnôttek szívében
is az édesanya különleges helyet
foglal el. Ô az, aki számára kortól
függetlenül mindig mi, a gyerme-
kei vagyunk a legfontosabbak, ô
az, akivel örömünket, bánatunkat
mindig megoszthatjuk, akiben
mindig bízhatunk. ô az a személy,
aki minden körülmények között
képes összetartani a családot, aki-
nek jelenléte, gondoskodása, éle-
tünk fontos része, aki aggódik mi-
attunk, aki ôszintén örül sikere-
inknek, és akihez mindig vissza-
térhetünk. 
Az óvodában mi is lázasan készül-
tünk, hogy megköszönjük a féltô
gondoskodást, az óvodaajtóig
kísérô biztató tekintetet. Szép nap-

sütésben, nagyon jó hangulatban
az udvaron dalokkal, versekkel, a
gyerekek által készített kis ajándé-
kokkal köszöntöttük az édesanyá-
kat és a nagymamákat. 
Kiscsoportosaink megszeppenve, de
örömmel mondták kis versüket:

„Olyan meleg, olyan puha, 
jó az öledben anyuka. 

Átölellek, hozzád bújok, 
a füledbe titkot súgok, 

hogy szeretlek Édesanyám, 
ölelj, vigyázz, sokáig rám.”

Kôhalmi Erzsébet versét reméljük
nem csak szavalták, de a késôbbiek-
ben be is tartják majd a gyerekek.

„Kicsi vagyok, nagyot mondok 
Anyukám, most hozzád szólok! 

Kezedbe virágot teszek, 
Mindig jó gyerek leszek!”

A Levendula Játszóház közremûkö-
désével a tavaszi családi délutánun-
kat az udvarunkra szerveztük. A gye-
rekeknek nagyon tetszettek a népi já-
tékok- alig akartak szüleikkel haza-
menni. A résztvevôk nevében is kö-
szönjük Bordács Andreának, a Leven-
dula Játszóház vezetôjének a sokféle
játék udvarunkra „varázsolását”.

Domak Tiborné /óvodavezetô

Anyukám, most hozzád szólok...
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– 2008 májusa óta vagyok védônô
Pázmándon és Vereben. Ekkor vonult
nyugdíjba a falubeliek által méltán tisz-
telt és szeretett elôdöm, Sziládiné
Hakfelner Éva  – meséli Anna. – A Pécsi
Tudományegyetem kihelyezett kapos-
vári tagozatán végeztem az egészség-
ügyi fôiskola védônô szakán, 1998-
ban. Dolgoztam korábban területi és 
iskolavédônôként is. 
– Pázmándon is mindkét feladatkörben
tevékenykedsz. Milyen elképzelések-
kel fogtál a munkához?
– A védônôi munka feladatait és kompe-
tenciáit konkrét jogszabályok rögzítik,
ezeknek az elôírásoknak megfelelôen
igyekszem a teendôimet ellátni. A
Védônôi Szolgálat az egészségügyi alap-
ellátás része, tevékenysége a prevenció-
ra, vagyis a megelôzésre irányul. Mi
védônôk megpróbáljuk a rendelkezé-
sünkre álló eszközökkel pl. szûrôvizs-
gálatokkal az egészséget veszélyeztetô,
betegségeket elôidézô tényezôket feltár-
ni az ellátási területünkhöz tartozó gyer-
mekek és várandósok gondozása során.

– Minden babát, minden családot
közelrôl megismersz, megosztják ve-
led gondjaikat, örömeiket, pontosan
tudod, kinek milyen támogatásra van
szüksége.
– A védônôi munka egyik jellegzetessé-
ge, hogy egyénre szabott. Nem lehet ál-
talánosítani, nem szabad minden csa-
ládra, minden gyerekre ráhúzni ugyan-
azt a sablont. Persze léteznek szakmai-
lag és tudományosan megalapozott
szabályok, amelyek mindenkire ugyan-

úgy vonatkoznak, de valamilyen szin-
ten ezeket is az adott helyzethez kell
igazítani. Amikor egy családba újszü-
lött érkezik, nagyon sok új kihívás elé
állnak a fiatal szülôk. Általában maxi-
mális „teljesítményt” várnak el maguk-
tól, és tökéletes szülôk szeretnének len-
ni. Fokozottan érvényes ez az anyára,
akinek ráadásul a szülés utáni idôszak-
ban hormonális hangulati ingadozások-
kal, érzékenységgel, és testképének
megváltozásával is szembe kell néznie.
Azonban a dolgok nem mindig mennek
magától értetôdôen és gördülékenyen,
és ilyenkor esetleg csalódottságot, bûn-
tudatot éreznek, és megkérdôjelezik sa-
ját szülôi alkalmasságukat. Pedig 
a valóságban a babának nem tökéletes,
hanem „elég jó” szülôre van szüksége,
ahogy azt a neves pszichológusok,
Bettelheim és Winnicot már évtizedek-
kel ezelôtt megfogalmazták. Itt Páz-
mándon szerencsére a legtöbb esetben
támogató tágabb család áll az új család
mögött, akik megerôsítik a szülôket ab-
ban a tudatban, hogy a gyermeknek
pont rájuk van szüksége. Személy sze-
rint nagy megtiszteltetésként élem
meg, hogy védônôi munkám révén ré-
szesülhetek abban a kiváltságban, hogy
a kórházból hazaérkezô újszülöttet az
elsôk között köszönhetem a méhen kí-
vüli életben. Mindig nagyon megható
látni a gyönyörû kis jövevényeket, a
várva várt új Földlakókat a családjuk
körében…

A pázmándi védônô
Immár hét éve látja el a védônôi feladatokat Pázmándon Herczeg 
Anna Mária védônô. Mint mondja, gyönyörû hivatása mellé kivételes
ajándék, hogy Velencérôl munkába érkezve, minden napját a Velen-
cei-hegység és a pázmándi Szôlôhegy lankáinak megunhatatlan látvá-
nyával kezdheti. Szerencsésnek tartja magát, hogy ilyen gyönyörû
fekvésû helyen, Pázmándon dolgozhat.

100 évvel ezelôtt az Országos Stefá-
nia Szövetség keretében indult útjára
Magyarországon a védônôi munka. A
kezdeményezôk Dr. Bárczy István, Bu-
dapest székesfôváros polgármestere
és Dr. Madzsar József, orvos, szociál-
politikus voltak. Névadását, védnök-
ségét gróf Lónyai Elemérné Stefánia
hercegasszony vállalta. A munka szer-
vezésében a korszak neves orvospro-
fesszorai is közremûködtek, többek
között Dr. Tauffer Vilmos szülészta-
nár, Dr. Bókay János és Dr. Heim Pál
gyermekgyógyász professzorok. 
Az 1915. június 13-án létrejött Orszá-
gos Stefánia Szövetség célul tûzte ki a
csecsemôhalandóság csökkentését, a
születésszám növelését, ezáltal a né-

pesség számbeli erôsítését. A védônôi
képzés 1915 novemberében indult el.
A második világháború után átalakult
a rendszer, létrejött a Védônôi Szolgá-
lat, amely ma is állami keretek között
mûködik. A védônôképzés 1975-ben
fôiskolai rangra emelkedett. 
Az elmúlt száz évben folyamatosan

változó feladatok és körülmények
mellett megmaradt a védônôi szolgá-
lat. Napjainkban az egészségügyi
alapellátás keretében a védônôi szol-
gálat feladata a korszerû ismeretek át-
adása, az egészséges életkezdet tá-
mogatása. A Magyar Védônôi Szolgá-
lat 2013-ban Magyar Örökség díjat,
2014-ben kiemelt nemzeti érték
minôsítést kapott. Mára az EU több or-
szágában is szerepel a tervek között,
hogy átvegyék a Magyarországon
már egy évszázada mûködô modellt,
és bevezetésre kerüljön egy, a hazai-
hoz hasonló védônôi szolgálat.

Herczeg Anna Mária védônô
e-mail: vedono@pazmand.hu

Forrás: www.mave.hu,
http://www.kfki.hu,

http://www.etszk.u-szeged.hu

100 éves a Magyar Védônôi Szolgálat!
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A pünkösdi rózsa vadon élô roko-
na, a bánáti bazsarózsa igazi ma-
gyar kincs, a jégkorszak elôtti
idôkbôl származik, és a teljes 
állomány 90%-a Mecsekben, a
Zengô hegy oldalában él. A vilá-
gon egyedülálló bazsarózsame-
zôk megtekintésére a hosszú-
hetényiek az április-májusi virág-
záskor túrákat szoktak szervezni.
A kertészeti változat Kínából
származik, és csak a XIX. század
elején vált ismertté Európában,
ám azóta a bazsarózsa, más né-
ven pünkösdi rózsa a falusi ker-
tek elmaradhatatlan virágává vált.
De nemcsak viráguk lenyûgözô,
hiszen miután lehullatják szirmai-
kat, szeldelt zöld leveleikkel szép
bokorként díszítik a kertet, me-
leg, száraz ôszökön pedig szép
aranysárgára színezôdött levelük-
kel gazdagítják az ôszi kertet.
Rendkívül hosszú életû növé-
nyek, egy tô akár száz évig is ont-
hatja gyönyörû virágát évrôl évre.
A pünkösdi rózsa virágzását han-
gyák is segítik, a rózsa nektárjá-
ért cserébe távol tartják a bimbót
rágó kártevôket. Soha ne perme-
tezzük le ezeket a hangyákat! 
A másik figyelemre méltó májusi
virág a pünkösdi szekfû, az egyik
legkorábban virágzó szekfûféle,
évelô, és meleg, napos helyeken
néhány év alatt látványos, ham-
vas szürke gyepet képez, mely
egészen ôszig szép marad. Apró,
rózsaszín virágai semmihez sem
hasonlíthatóan mesés illatúak.
Hegyi Andrásné, Marcsi néni
kertjében mindkét virág jól meg-
találta a helyét.
– Nagyon szeretek kint lenni a
kertben, mindig is szerettem a vi-

rágokat. Mikor a háború után
nem sokkal ebbe a házba költöz-
tünk a férjemmel, a kerítés men-
tén, az utca felé is virágokat ültet-
tem. Nemigen volt ez akkor divat,
a háború utáni idôszakban min-
denki keményen dolgozott a meg-
élhetésért, az asszonyok nem

akartak ennyit bíbelôdni még a vi-
rágokkal is. Volt is, hogy annyi
dolgom volt, fôleg szüleim halála
után, hogy még a férjem is segí-
tett gazolni. Megértette, hogy ez
nekem mennyire fontos. Ez a fe-
hér pünkösdi rózsa úgy négy éve
került ide, most virágzik ilyen szé-
pen elôször. Elsôként mindig a
pünkösdi rózsa virágzik, ez a má-
sik, a rózsaszín bimbós bokor az
úrnapi rózsa késôbb következik.
Nem teljesen egyforma a levele
sem, látszik, hogy az úrnapi rózsa
levelei kisebbek, finomabbak. Ez a
kis szekfû is nagyon kedves, de
nagyon elverte az esô. Szépen ter-
jed, bokrosodik, adok is szívesen.
Marcsi néni kertjében a legtöbb
virág más falubeli kertbôl szár-
mazik, sok ismerôstôl kapott,
hisz ô is ad mindig szívesen.
Következô hónapban is egy
olyan virágot fogunk bemutatni
Szendrei Józsefné, Rozika néni
kertjébôl, amelybôl sok pázmán-
di kerttulajdonos kapott már tö-
vet. Ha valaki szeretné régi, ked-
ves virágát megmutatni minél
több, virágszeretô embernek,
hívjon bennünket a következô
számon: 06 20 498-6226
(Némethné Czinkóczki Mária)
vagy 06 20 931 3231 (Várkonyi
Péter).

Némethné Czinkóczki Mária

Két szál pünkösd rózsa…
Az év legkáprázatosabb kerti hónapja a május.  A növényeket
még nem tikkasztja a tûzô nyári nap, az ilyenkor virágzó nö-
vények gyökerei, gumója elég mélyre nyúlnak, és elegendô vi-
zet halmoznak fel ahhoz, hogy zavartalanul átvészeljék a szá-
razabb idôszakokat is. Ha pedig megérkezik az aranyat érô
májusi esô, pillanatok alatt felüdül az egész kert, köztük 
a pünkösdi rózsa és a pünkösdi szekfû is, melyek a falusi ker-
tek legrégebben termesztett dísznövényei közé tartoznak. 
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A lakosok sokasága kísérte ôket
a lakodalmas meneten, a helyi
polgárôrök biztosításával. Együtt
volt velük mindenki, amikor a ka-
tolikus templomban megerôsítet-
ték 20 éve tett esküjüket. Sok
vôfély közremûködött az esemé-
nyekben, csakúgy mint egyko-
ron, amikor régi szokás volt több
vôfélyt hívni a lakodalomba.
Most, közülük az egyik, Kerkuska
Zoltán tájékoztatta a Pázmándi
hírvivô olvasóit a részletekrôl.
– A hagyományôrzô lakodalmat,
a helyi Röpike Néptánccsoport
szervezte csaknem három hóna-
pon át – ahol Wagner Zoltán és
Orisek Judit is tag több éve. A Pol-
gármesteri Hivatal is támogatta
az eseményt. A Röpike biztosítot-
ta az ünnep kulturális részét, ku-
tatta fel a korabeli ruhákat és bú-
torokat, régi eszközöket, ame-
lyektôl még hangulatosabb volt 
a rendezvény. Ismerjük a hagyo-
mányokat, és sikerült fel is eleve-

nítenünk azokat. Nem maradtak
el az egykori rigmusok, énekek,
bolondos versek sem. Korabeli ru-
hákban „lépett fel” mindenki, akit
hívtunk, aki a hagyományokat
szereti. Volt itt vôfélybôl öt, volt

Házasságuk 20. évfordulóját ünnepelte Pázmándon Orisek 
Judit tanárnô és Wágner Zoltán masiniszta. Három gyermek
szülei ôk. Az évforduló különlegessége, hogy hagyományôrzô
lakodalom keretében erôsítették meg egykori házasságukat, 
s a falu apraja-nagyja velük mulatott.

Hagyományôrzés és 
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násznagy, örömanya borbíróból
kettô, és nagyon jó zenekar – a
Pázmándi Öregfiúk Zenekara –,
bôgôs, harmonikás, szaxofonos,
dobos, szintetizátoros, akik haj-
nalig húzták csaknem megállás
nélkül.
A tánc is kifulladásig tartott, a la-
kodalmas sütemény is bôven fo-
gyott, a pálinka, a finom bor és a sör sem hiányzott. A lakodalmas

népség napfelkeltéig mulatozott,
köztük még Portugáliából érke-
zett fiúk és lányok is. Egyikük,
Carla Mendes, aki profi énekes,
egy kedves, népi portugál dallal
köszöntötte az „ifjú” párt, nagy
tapssal övezve.
Aki vonatra száll a Székesfehér-
vár-Budapest vonalon, és netán
ott olvassa el ezt a tudósítást, 
lehet, hogy épp azon a szerelvé-
nyen ül, amelynek elején a
vezetôfülkében Wagner Zoltán 
a masiniszta, s akinek lakodalmá-
ról most adtunk hírt. Ha leszáll-
tak, ne felejtsenek el neki és fele-
ségének, Juditnak gratulálni!

Szerzô és Fotók: 
E. Várkonyi Péter

lakodalmas mulatság
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A Szekértoló Egyesület és a csat-
lakozott civilek szervezésének
köszönhetôn idén harmadik alka-
lommal vehettek részt a túrázni,
játszani kedvelôk a Szôlôhegy-
kerülô Pünkösdi túrán. A
résztvevôk átlagéletkora a 40 és
50 közé esett, a kirándulók kö-
zött volt huszonéves, volt negy-
ven felé haladó és hetven körüli
is. A legfiatalabb versenyzô 
Kovács Bendegúz volt, a maga
két és fél évével, a legidôsebbek
az ôszirózsa Nyugdíjas Klubot
képviselték. A kilenc kilométer
teljesítése közben a tizenegy ál-
lomáson kérdésekre kellett felel-
ni szóban és írásban, és játékos
feladatokat kellett megoldani. Az
általános mûveltség hasznára
volt idôseknek és fiataloknak, de
új ismeretekkel is gazdagodtak a
résztvevôk. A 39 csapat, 280 ki-
rándulója sikeresen teljesítette a
távot, amirôl „Emlékezôlapot”
kaptak. A pontszámok össze-

gyûjtésén túl a túra igazi értéke
az összetartozás erôsítése és az
együttlét volt. 
A túrázókat az állomásokon meg-
lepetések és élmények is várták:
megízlelhették a mákolajat, meg-
tudhatták, hogy másfél évezred
alatt tizennégyszer száradt ki 
a Velencei tó, kipróbálhatták
ügyességüket a „gránátdobás ta-

Falukerülôn, Pázmándon
Nem keveset packázott az idôjárás a szervezôkkel. Egyik nap
esett, másik nap zuhogott, bizonytalanná téve az immáron 
hagyományosnak nevezhetô egynapos falukerülô túrát. 
Pünkösdvasárnapon aztán a nagyon áhított nyárelejei idôjárás
segített abban, hogy a csaknem háromszáz pázmándi és az
eseményre érkezett vendégek nekivágjanak a kilenc kilométe-
res távnak, hogy megkerüljék a Szôlôhegyet.
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licskában” feladatnál. A vadászok
elmondták például, hogy a vad-
gazdálkodásban, a „szóró” az
elterelô etetést jelenti. Iskolásko-
ri élményeket elevenített fel a
sportlabdák felismerése. Voltak,
akik telefonos, pontosabban
internetes segítséget kértek a
szentek és védôik párosítása
közben, mások rácsodálkoztak,
hogy nem is olyan könnyû felso-
rolni, megnevezni a kiállított 
tûzoltóeszközöket. Emlékezetük-
be vésték, hogy a felrántószíj
nem a lovas kantár része. Az
idôsebbek nagy elônyre tehettek
szert a régi pázmándi fotókon
szereplô személyek felismerésé-
vel. A gyógynövények azonosítá-
sán túl, rövid tájékoztatót kaptak
azok hasznosítására, és gazda-

gíthatták ismereteiket a polgárôri
feladatoknál.   
– Idén is sikeresen megvalósult a
Falukerülô túra – mondta Nagy

András, a szervezôk vezetôje. –
Eltértünk az eddigi szokástól, és
nem a faluba szerveztük a prog-
ramot, hanem a falu köré. A
Szôlôhegy és környékének a meg-
ismertetése volt a cél. Jövôre foly-
tatjuk a hagyományt, amely
falukerülô túraként pázmándi
különlegességnek számít a tér-
ségben. Harminckilenc csapat in-
dult, harminckilenc „Emlékezô-
lapot” adtunk ki.  
De nemcsak emléklap volt min-
denkinek, jutott finom gulyás is.
S, ha netán valakinek ezután ked-
ve támadna 300 fôre babgulyást
készíteni, keresse nyugodtan
Nagy Zoltánt, Domak Csabát és
Magyar Balázst, akik e remek-
mûnek a készítôi voltak.

A „Sárgarigó” csapat színeiben
szöveg és képek is: e.várkonyi
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Az öt zenész, Kolonics Attila, Nyárai
Tibor, Nyárai István, Nagy Zsolt,
Kôszegi József, a PÖF, a Pázmándi
Öreg Fiúk és Kerkuska Zoltán, az
örök videós, frissen ült fel hajnalban
Vagyócki Imre szekerére, hogy a
Csöpi vontatta fogaton végigvonul-
jon a falun és a jól ismert május el-
sejei dalokkal, nótákkal, ébressze a
falut. Szólt a dob, zengett a szaxo-
fon, fujtatott a tangóharmonika. A

házak ablakaiban a korán ébredôk,
szemüket dörzsölve, ámulva hall-
gatták a hajnali ébresztôt. Többek
vendéglátással kedveskedtek a ka-
pujuk elôtt az érkezô zenészeknek.
Éhes nem maradt senki a szekéren,
s hogy szomjan sem, az is biztos.

Sok család csaknem „kitelepült” kis
asztalkájával, rajta pogácsa, süte-
mény, az elmaradhatatlan pálinka,
bor. Mindezeket csak a kedvessé-
gük múlta felül. Megeshet, hogy
akikhez most délre ért a zenés sze-
kér, jövôre elsôként kapja a muzsi-
kát, ugyanis megfordul majd a me-
net iránya! A szép hagyomány
remélhetôleg folytatódik jövôre is.
Az Imre bácsi lovaskocsiján utazó
zenészek hálásan köszönik a fo-
gadtatást és a szíves kínálásokat! 

A zenés ébresztôket E.Várkonyi
Péter kísérte a lovas járaton

Falunkban, immáron ez volt 
a harmadik zenés reggeli éb-
resztô május elsején. Töb-
beknek megalapozta a nap
hangulatát, elvégre a majális
az egyik leghangulatosabb
ünnepe a tavasznak.

Zenés májusi ébresztô volt...
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A pázmándi egyesület jó hagyományait folytatva 
6 kupával és a vándorkupával – amelyet véglegesen
elhoztak – érkeztek haza. Mind az 5 csapat kiváló-
an szerepelt.
Három kategóriában rendezték a versenyt, amely
mindegyikének része volt a stafétafutás, és a ver-
senyszámok összesített idôeredménye határozta
meg a helyezési sorrendet. Külön értékelték az ifjú-
sági és felnôtt korosztályt, ezen belül is a lány-fiú és
férfi-nôi csapatokat.
A VI. Országos Hagyományos Tûzoltó Versenyre
Fejér megyét képviselve a pázmándi nôk és férfiak

mennek, amelyet június 20-21-én rendeznek Szek-
szárdon. Méltó folytatásban reménykedve vágnak
neki tehát a „jutalomjátéknak” a méltán büszke
vezetôk, felkészítôk és versenyzôik.  

Szerzô: Pázmánd Sajtó
Fotók: Domak Tiborné

Zsebben hat kupa és véglegesen a vándor-
kupa is. Közel ötven csapat állt rajthoz az ön-
kéntes tûzoltó egyesületek megyei versenyén
május 16-án, Móron. A résztvevôk kismotor-
fecskendô-szerelésben és stafétafutásban
mérettettek meg. 

„Jutalomjáték” Pázmánd módra

Miserend: Június hó – 11 óra

Június 7. 10 óra – Úrnapja, az Oltári-
szentség Ünnepe. Krisztus titokzatos
testét és a vérét ünnepli az Egyház.
Ebben az évben is körmenetben kísérjük az Oltáriszentsé-
get a szentmisét követôen. A szokásos útvonalon a 
Vadász utca és a templom között. Az elsô sátor Csurgó
Péteréknél lesz, utána Hajas Istvánéknál, a harmadik 
a templomkertben, a negyedik a templomban lesz feldí-
szítve. Köszönjük a segítséget az oltárok díszítôinek, a
Polgárôrségnek, a Rendôrségnek, minden kedves hívônek,
aki ünnepélyesebbé teszi az Oltáriszentség ünnepét.

„Üdvözlégy Oltáriszentség! 
Csodálatos szent Istenség! 
Téged szívbôl mind imádunk, oltá-
rodnak trónján áldunk. 
Üdvözlégy szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer, 
én Jézusom!
Ha szenteknek nagy szívével, angya-

loknak lángnyelvével köszönthetne minden lélek, 
méltón úgy sem dicsérnének. 
Üdvözlégy szent Szakramentom! 
Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom! 
Öntsd szívembe olajodat, égesd benne világodat! 
Nagy Szentség, ó, térj be hozzám, mert szívem csak
Téged kíván! 
Üdvözlégy szent Szakramentom! 
Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!”

Egyházi hírek
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Az elmúlt években az idôjárás
egyre szeszélyesebb lett, egyik
évben a nyári hôség tartott hete-
kig, a másik évben pedig a csapa-
dék mennyisége és eloszlása lett
egyre rapszodikusabb. Kihívó fela-
dat ilyen körülmények között jó
minôségû egészséges szôlôt ter-
melni, pedig a jó a bor alapja az
egészséges gyümölcs, amely csak
jól tervezett és kivitelezett nö-
vényvédelemmel termelhetô meg. 
A tavalyi év nem kedvezett 
a szôlôsgazdák várokozásának, a
szôlô minôsége és mennyisége a
befektetett munkához viszonyít-
va sokaknak csalódást okozott.
Elôbb a szôlôlisztharmat járvány
megtizedelte a termést, késôbb
jött a szürkepenész, és károsított
az újonnan betelepedett pettyes
szárnyú muslica is, ezért a még
egészségesnek látszó szôlôsze-
mekben is már szüret elôtt meg-
indult a romlás és elkezdôdött az
ecetesesedés.
Az idén a virágzási idôszakot
megelôzte egy bôséges csapadé-
kos idôjárás, ezért a virágzásban
biztos védekezni kell a szürkepe-
nész, a peronoszpóra és a liszthar-
mat ellen. Ezek fertôzô anyagai fel-
halmozódtak a szôlô területen, és
ha kissé kedvezô lesz az idôjárás,
már meg is indul a fertôzés.
Fel kell hagyni azzal a nézettel,
hogy virágzásban nem perme-
tezünk gombaölô szerrel, mert a

virágzás egy kényes idôszak a
szôlô életében és akkor a fürtöt
már károsíthatja a szürkepenész
és a peronoszpóra is. Az elmúlt év
tapasztalataiból tanulva a liszthar-
mat elleni védekezés egyetlen
permetezésbôl sem hagyható ki.
A lisztharmat egy nagyon alatto-
mos betegség, és szinte észrevét-
lenül szaporodik fel a szôlô leve-
lén, fürtjén, ha pedig a fertôzés
megtörtént, akkor már nincs haté-
kony védekezés ellene, mert nincs
olyan növényvédô szer, amely
utólagos védelmet vagy gyógyító
hatást biztosítana.

A másik alapvetô feladat, hogy
soha ne hagyjuk a szôlôs terüle-
tet felgazosodni. A magas aljnö-
vényzet párás mikroklímát bizto-
sít a fürt övezetben, és ez a fer-
tôzések melegágya. Ha kapálunk,
azt idôben végezzük el, vagy ha
füvesített a terület, akkor rend-
szeresen kaszáljuk.

A szôlô zöld munkáit mindig jó
minôségben végezzük el, a jó
hajtásválogatás és a rendszeres
hónaljhajtás kitörés és kötözés,
vagy hajtásigazítás szellôs lomb-
koronát biztosít. 
Évekkel ezelôtt a szôlôlevél atka
már fakadáskor visszavetette a
szôlô fejlôdését. Az utóbbi évek-
ben a levélatka visszaszorult, 
helyette a szôlôlevél nemezes
gubacsatka szaporodott fel. Ha 
a fertôzés tüneteit észleljünk, ak-
kor feltétlenül permetezzünk ez
ellen is. 
A szôlôben használatos növény-
védô szerek (kivéve a bordói lé)
egymással keverhetôk, de há-
rom-négy készítménynél többet
egy permetlébe ne keverjünk, 
beleértve ebbe a levéltrágyát is
Soha ne permetezzünk automati-
kusan, pl. kéthetes idôközzel. Ha
a fertôzési helyzet úgy kívánja,
akkor a permetezési fordulót sû-
rûbbre kell venni, ha kicsi a fer-
tôzi nyomás, akkor ritkíthatjuk is
a permetezéseket. 
Alapelv, hogy intenzív hajtásnöve-
kedés idején a felszívódó és kon-
takt-készítmények kombinációját
használjuk. A hajtásfejlôdés meg-
állása után már a kontakt készít-
mények is jó védelmet adnak.
Évenként legalább két-három re-

Szôlôvédelem
A szôlôhegyen szinte minden pázmándi családnak van egy
kis földje, szôlôbirtoka, melyet féltô odaadással gondoz,
hogy teremjen rajta egy kis friss szôlô gyümölcs, és jó
minôségû borszôlô legyen a szüretre, amibôl jó kis borocs-
ka érlelôdhet a pincékben. 

Pálinkás-Istvánffy féle táblázat

Középhômérséklet Lappangási idô napokban Naptári beosztás

Co-ban Levélen Fürtön

10-13 13-18 15-18 Május közepéig

14 12-15 12-15 Május vége

15 11-13 11-13 Június eleje

16 9-11 9-11 Június közepe

17 6-7 11-13 Június vége

18-19 5-6 13-15 Július-augusztus

20-23 4-5 14-18 Július-augusztus
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zes permetezést is alkalmazzunk,
ként pedig minden permetezés-
kor tegyünk a permetlébe (kivéve
Otelló). Ha ként használunk, akkor
a nedvesítô szer sem maradhat ki
a permetlébôl.
Néhány tipp a fertôzési ciklusok
idôszakának számításához pero-
noszpóra esetében:
Elsôdleges fertôzés akkor alakulhat
ki, ha a napi középhômérséklet 
10-13 celsius, ha az éjszakai mini-
mum meghaladja a 11 foko és ha
legalább 10 mm csapadék hullik.
A peronoszpóra elleni permete-
zések permetezési fordulóinak
számításához használjuk az
elôzô oldal alján található
Pálinkás-Istvánffy féle táblázatot! 
A lisztharmatfertôzésnél vegyük
figyelembe, hogy az elsô fer-
tôzések már megjelenhetnek a
fás részhez közeli apró levelek
fonáki részén. Az elsô erôs fer-
tôzésekre június közepétôl szá-
molhatunk, ettôl kezdve, a fer-
tôzés átterjed a fürtökre is. Az
elsô fertôzések létrejöttéhez min
2, 5 mm csapadék, és 10 Co hô-
mérséklet szükséges. Hô optimu-
ma 15-25 Co között van.
A lisztharmat esetében cél a fer-
tôzés megelôzése. A fertôzött
növényi részek ugyanis nem gyó-
gyíthatók. A gomba fertôzôké-
pességét a tartósan 30 Co feletti
hômérsékletek blokkolják.
Természetesen a javaslataim ke-
vésbé lennének hasznosak, ha
nem adnék tippet, hogy a fent
emlegetett károsítok ellen mely
készítmények adnak kielégítô ha-
tást. Csak III. kategóriás készít-
ményeket sorolok fel 
Szôlôlevél gubacsatka:
Nissorun 10 WP, Flumite 200
Peronoszpóra: az összes
rézoxiklorid, rézhidroxid ható-
anyagú szer, Cupertine M,
Cuprosan Super F, Cupfer Fusilan
wg, Ridomil Gold Plus 42,5 WP
Lisztharmat: az összes kén-
tartalmú készítmény, Bumper 25
EC, Dynali, Topas 100 EC,
Vivando.

Domak Béla

Gyöngyöm, virágom
Aki a Sipos kanyar közelében jár, annak figyelmét nem ke-
rülheti el egy, az út szélén álló tábla, amely „Cserjéskert”
felirattal invitálja a kis kertészetbe a virágzó fásszárúak
kedvelôit.

Karácsony elôtt írtunk Domak Erzsébet és Domak Zsuzsanna kö-
zös ékszerkiállításáról, a testvérpár gyöngyfûzô munkásságáról.
Erzsébetnek könyve is megjelent a témában Gyöngyfûzés az ala-
poktól címmel, amelyet nagyon kedvezôen fogadtak az érdek-

lôdôk. A gyöngyök mellett Domak Erzsébet másik szerelme a vi-
rág, a kertépítés.
– Egy éve indítottam a vállalkozásomat nagymamám régi pázmán-
di házának kertjében, ahol gyerekkoromban sok nyarat töltöttem –
kezdi Erzsébet a Cserjéskert történetét. – Ötszáz négyzetméteren
mára mintegy ötezer növényem van. Szépen fejlôdnek, ezen a tava-
szon már sok fajtánál saját szaporító anyaggal sikerült dolgoznom,
bár azért még vásárolok is dugványokat. Rózsákkal, különbözô 
magasságú örökzöld és lombhullató cserjékkel, sövénynek való- és
szegélynövényekkel foglalkozom, idén már tujákat is találhatnak
nálam az érdeklôdôk.
– Mi az, amit a pázmándiak a leginkább keresnek?
– Talán a rózsáknak van a legnagyobb sikerük. Szerencsére egyre
többen jönnek és válogatnak a növényeimbôl, úgy tapasztalom, hogy
a pázmándi kerttulajdonosok szeretnek a növényekkel dolgozni.
– Azt hallottam, hogy a falu közterületeinek szépítésében is aktívan
részt veszel…
– Természetesen szívesen segítek, s örülök, hogy igény van a kis
parkok, az utak környékének szépítésére. Akár a tervezésben, akár
konkrétan a virágültetésben is számíthat a munkámra a falu.

-dy
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Április 6-án futball-csapatainkat
Kajászó látta vendégül.
Az ifi meccsen idegesen kezdtük 
a mérkôzést, ráadásul a 8. percben a
játékvezetô kiállította a kapusunkat.
Hiába szereztünk vezetést, utána ki-
hagytuk a helyzeteinket, és végül
Kajászó 4:1-re fordította a félidei
0:1-et.
A felnôtt mérkôzésen a papírformát
némiképp felrúgva Pázmánd kétszer
is vezetett, de az utolsó 20 percben
feltámadtak a hazaiak és végül ôk
gyôztek.
Május 3-án Pázmándon került sor 
a pákozdi csatára, de ez – legalábbis
a mi szemszögünkbôl – nem kerül be
a dicsôségkönyvbe úgy, mint ama
nevezetes 1848-as pákozdi...
Pákozd ifjúsági tizenegye a tabella 
2. fokán áll, s ez a papírforma érvény-
re jutott a két gólos gyôzelmükben.
A felnôtt meccsen csapatunk szá-
mára már-már létkérdés volt meg-
szerezni a három pontot, ezért min-
denki számára nagy csalódás volt a
meglehetôsen unalmas elsô félidô,
az 50. percben a mieink által
kihagyott büntetô, és végül a

súlyosnak mondható vereség.
Május 9-én csapataink Kápolnás-
nyékre utaztak. Mivel ezt a mérkô-
zést szombaton rendezték, az ifi csa-
patunk eléggé megfogyatkozott lét-
számban vágott neki a meccsnek,
így azután egyetlen egy percig sem
forgott fenn annak a veszélye, hogy
pontokat – egyáltalán pontot – sze-
rezzünk.

A felnôtt meccsen viszont ezúttal
helyt áltak a fiúk, és bár az elsô és a
második félidôben is kiegyenlített
volt a játék, végül a 90. percben elért
góllal a mieink újra felélesztették a
bennmaradás reményét.
Május 17-én Vál csapatai látogattak
el hozzánk. 
Az ifiknél – kapusunk eltiltása miatt –
megint egy újonc állt be a kapuba,
aki – mint késôbb kiderült – nem bi-

zonyult rossz választásnak, ráadásul
a góllövés is jól ment a csapatnak.
A felnôtteknél már a meccs elején is
mi támadtunk többet, ám ez még
nem volt elég, csak a félidô hajrájá-
ban ért góllá a fölényünk, amit jó
játékkal kiütéses gyôzelemmé sik-
erült fokozni a 2. játékrészben. Ezzel
a sikerrel a felnôtt csapat lekerült a
kiesô helyrôl.
Május 24-én csak felnôtt csapatunk
mérkôzött, (mivel Csákvárnak nem
kellett ifi csapatot indítania ebben a
szezonban), és nagyszerû gyôzelmé-
vel együttesünk 5 pontra eltávolo-
dott a kiesô helytôl.

Foci: nôttek a bennmaradási remények

Eredmények
Ifi felnôtt

Kajászó-Pázmánd 4:1 4:3

Pázmánd-Pákozd 2:6 0:3

Kápolnásnyék-Pázmánd 7:0 1:2

Pázmánd-Vál 5:1 4:0

Csákvár II.- Pázmánd - 1:5

Április 25-én a vecsésieket láttuk ven-
dégül. Az ifi meccsen sajnos hiába
vezettünk egy góllal a félidô végén, a
meccs lefújásakor épp Vecsésnél volt
az elôny. A felnôttek ugyancsak szoros
meccsen kaptak ki, de itt sajnos a
félidôben sem mi örülhettünk.
Május 3-án a mieink voltak a vendé-
gek Szigetszentmiklóson.
Az ifi meccsen lányaink végig maga-
biztosan játszottak és szép gólokkal
gyôztek.
A felnôttek mérkôzésén beigazoló-
dott a papírforma, bármelyik fél
nyerhetett volna, ám végül maradt a
döntetlen.
Május 9-én Gyömrô csapatait láttuk
vendégül.
Az ifi meccsen nem minden indult si-
mán, de miután a játékosaink beme-
legedtek, és elkezdtek játszani, vé-

gül lehengerelték a Gyömrô csapa-
tát, és ezzel közelebb kerültek a má-
sodik helyhez.
A felnôtteknek nem sikerült a bravúr.
Hiába küzdöttek mindvégig, Gyömrô
csapata jobban játszott, ami az ered-
ményben is megmutatkozott.
Május 16-án Cegléd volt az úti cél.
Az ifi meccsen elég simán alakultak a
dolgaink. Ahhoz képest, hogy a Ceg-
léd az 5. helyen állt, nem mutatott
nagy ellenállást, így lányaink már-
már megsemmisítô csapást mértek
az ellenfélre, amivel megszerezték a
2. helyet. Gratulálunk!
A felnôtt meccsnek nem volt tétje,
így a gyôzelem is elmaradt, s ezzel
csapatunk a középmezônyben – a 8.
helyen – végzett.

Hajdú Tamás

Kézilabda: ezüstérmesek lettek az ifjak
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