
Igenis van Mikulás!

Szent Miklós legendája egy Miklós
nevû szerzetestôl ered, aki Myra
püspöke volt. Diokletianus csá-
szár alatt bebörtönözték, s csak
Konstantinus bocsájtotta szaba-
don. Határtalan jószívûségérôl
volt híres, mindenét szétosztogat-
ta a szegények közt. 

Egyszer három leányt megmen-
tett attól, hogy apjuk eladja ôket
rabszolgának, sôt hozományt is
adott nekik, hogy férjhez mehes-
senek. A legenda szerint elsô éj-
szaka betett házuk ablakába egy
zacskó aranyat az elsô lánynak,
második éjjel egy újabbat a máso-
diknak. Harmadik éjjel zárva volt
az ablak, hát felmászott a tetôre,
és a kéményen át pottyantotta be
az aranyakat - egyenesen a har-
madik leány tûzhely fölé száradni
akasztott harisnyájába…
Nézzünk körül, kinek segíthet-
nénk bármiben, s ha elég találé-
konyak vagyunk, még legenda is
születhet belôle…

Pályázati
pénzeink  

3. oldal

Pázmánd 
bemutatkozott 

10–11. oldal

Szezonzárás
a focistáknál

14. oldal

Új folyam III/11. szám Újság rólunk – nekünk 2015. november

A karácsony elôtti várakozás – ha igazán bensôségesen éljük meg – az
év egyik legszebb idôszaka lehet. Persze ehhez az kell, hogy az ideges-
kedés, vásárlási tülekedés helyett a csendes, szeretetteljes együttléte-
ket, a kreatív ajándékkészítést, a gyertyák meghitt fénye mellett elkor-
tyolt fûszeres teát válasszuk. Jó alkalom lehet az élményekkel teli kö-
zösségi programokra az adventi vasárnap délutánonkénti közös gyer-
tyagyújtás a mûvelôdési házban, amihez mindig érdekes programok és
kedves vendéglátás is társul. A pázmándi karácsonyváró közös progra-
mokról Köllôné Sárvári Zsuzsannát, a Hét Forrás Mûvelôdési Ház mun-
katársát kérdeztük, aki hetek óta koordinálja az eseményeket.
– Az eseménysorozat legfontosabb eleme a közös karácsonyfa, eköré
szervezzük azokat a változatos programokat, amelyekkel szebbé sze-
retnénk varázsolni az adventi készülôdés napjait – kezdi Zsuzsa.

(folytatás a 6. oldalon)

Advent küszöbén

Pázmándi
h í r v i v ô
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– Idén is, mint már évek óta, az
adventi idôszakban különbözô
programokkal, közös ünnepléssel
készülünk a vasárnapi gyertya-
gyújtásokra. A tervek szerint is-
mét minden alkalommal más-és
más szervezet, civil közösség vál-
lalja a házigazda szerepét, akik a
Hét Forrás Mûvelôdési Ház mun-
katársaival közösen készülnek 
a vendéglátásra, közösségi prog-
ramokra. És természetesen idén
is Pázmánd díszpolgárait kérjük
fel majd arra, hogy gyújtsák 
meg a gyertyákat az adventi ko-
szorúnkon.
– Ebben a számban írunk arról,
hogy Pázmánd egyre közelebb
kerül az Üvegfalu program meg-
valósításához, a „mindenki tud
mindent” állapot megteremtésé-
hez. Így az sem csoda, hogy a
madarak már csiripelik, minden
adventi vasárnap valami karácso-

nyi meglepetést is tartogat a la-
kosság részére…
– Itt tényleg nehéz lenne titok-
ban tartani bármit is, de nem is
célunk, azt hiszem, akkor is
örömteli lesz a meglepetés, ha el
is áruljuk, hogy mi mindennel le-
szünk gazdagabbak hétrôl hétre
az elkövetkezô hónapban. A fi-
nom vendégváró falatok és a kö-
zös ünnepi programok mellett
minden vasárnap szeretnénk 
bejelenteni valami újdonságot,
ami településünk, közösségünk
épülését, gazdagodását szolgál-
ja majd.
– Mik lesznek ezek, most már
mondjuk el konkrétan…
– Nem kis ajándékok, így az
öröm is nagy. Birtokba vehetjük
például a falu elsô buszát, ami-
vel meg tudjuk könnyíteni a köz-
lekedést a járóbeteg szakellátó
intézményekhez, és ami segít

majd a gyermekeink és sportoló-
ink szállításában is. Gyönyörû
szép a jármû, kilenc személyes,
hófehér. Egy következô hét aján-
déka lesz egy új ATM, vagy más
néven bankautomata, ami meg-
könnyíti majd a készpénzfelvé-
telt az itt lakók számára. Új ját-
szóterünk is épül, együttmûkö-
désben a Pázmánd Községért
Közalapítvánnyal, végre lesz
csúszda is a gyerekeknek, ez ed-
dig nem volt köztéri játszótéren.
És végül az utolsó bejelentésünk
tényleg maradjon meglepetés,
annyit árulhatok csak el, hogy
igazi összefogást igényel, min-
denki részvételére számítunk, 
s ha így lesz, ismét gazdagodha-
tunk egy olyan dologgal, ami se-
gít a pázmándi hagyományok
ápolásában, megôrzésében.
– Gondolom, sokan várják, hogy
a sportcsarnok építésével kap-
csolatban is legyen valami a fa
alatt…
– Mi is türelmetlenek vagyunk, de
a hivatalos folyamatok több idôt
vettek igénybe, mint amivel ere-
detileg számoltunk. Most novem-
berben sikerült elôre lépnünk a
közbeszerzési eljárás folyamatá-
ban, s ha minden jól megy, janu-
árban végre eljuthatunk az alap-
kôletételig. Szóval, ez már újévi
ajándék lesz…

Szabó Hédy

A polgármesterasszonyt kérdeztük…
Közeleg az advent, s nem csak a családokban, de a falu kö-
zösségében is a hagyományok szerint zajlik majd a karácso-
nyi készülôdés. Idén mi kerül a falu karácsonyfája alá? –
errôl kérdeztük dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika 
polgármesterasszonyt.
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– Az elnyert 43,5 millióból 15,7
millió forintot fordíthatunk az
utak-, járdák- és vízelvezetôk fel-
újítására – mondja Radványi 
Gábor. – 2016 tavaszán kezdôd-
nek majd az útfelújítások, és már
pontosan tudjuk, hogy hol és mit

tudunk kijavítani ebbôl az
összegbôl. A Vörösmarty utcában
435 m2, a Széchenyi utcában 
329 m2, a Szabadság utca és a
Tûzoltószertár között útszaka-
szon pedig 282 m2 aszfaltos bur-
kolat építésére kerülhet sor, és
ahogyan az a Táncsics utcában
korábban történt, a lakosok se-
gítségével a járdák felújítását is

tervezzük a Deák Ferenc utcá-
ban, a Kossuth utca magasságá-
tól a faluközpont felé. A nyáron
és ôsszel lehullott sok csapadék
miatt voltak gondjaink a vízelve-
zetô árkokkal, nagy öröm, hogy
ennek a pályázatnak köszön-
hetôen a Bem József utca és a
Szabadság utca sarkán összefutó
vízelvezetô árok újjáépítésére is
sor kerülhet. Ezeknek a kivitele-
zéseknek az összes értéke a pá-
lyázatban meghatározott 15,7
millió Ft. Persze ez a felújítási fo-
lyamat nem oldja meg az összes
problémát községünkben, de sok
kicsi lépéssel haladunk a falunk
szebbé tétele felé. A Széchenyi
2020 keretein belül hamarosan
kiírásra kerülnek mezôgazdasá-
gi- és vidékfejlesztési pályázatok,
amelyek az önkormányzatok szá-
mára is pályázati lehetôséget biz-
tosítanak majd, s természetesen
ezeken a pályázatokon is indulni
szeretnénk.
– Pázmándon egy épületben van a
felnôtt háziorvosi, a gyermekorvo-
si, valamint a védônôi szolgálat –
veszi át a szót Tóth László. – A tu-
domásom szerint az 1980 elôtt
épült intézmény felújítása igazán

idôszerû, a tetôszerkezet állapota
nem megfelelô, a palatetô sérült
és a fûtést is korszerûsíteni szük-
séges. Az ablakok, ajtók is megér-
tek a cserére, egy korszerû
hôszigetelés a nemrégen kiépített
napelemes rendszer révén nagy-
mértékben hozzájárul majd a re-
zsi költségek csökkentéséhez. Az
Egészségügyi Központ felújítása a
betegek megfelelô ellátása érdeké-
ben elengedhetetlen, s itt ki kell
emelnünk a gyermekeket, akiknek
ebben az épületben, a téli hóna-
pokban már nem tudunk komfor-
tos körülményeket teremteni. A
felújításra elnyert 28 millió 247
ezer forintból a legfontosabb javí-
tásokat el tudjuk végezni, így vég-
re ez az épület is megszépülhet,
ahogyan az az elmúlt években a
többi gyermekeket kiszolgáló léte-
sítménnyel már megtörtént.

-dy

A pályázati támogatás felhasználása
Hatalmas örömhír volt nemrégiben, hogy Pázmánd község, mi-
vel nem volt tartozása, nem is vett részt az önkormányzatok
adósságkonszolidációjában, s ezért 43.514.889 Ft pályázati tá-
mogatást nyert. Az elnyert összeg felhasználásáról Radványi 
Gábor és Tóth László képviselôket kérdeztünk, akik a maguk 
területén felelôsek a pályázatban foglaltak megvalósításáért.

2015. november 28.-án szom-
baton lombtalanítást (zöldhul-
ladékok elszállítását) végzi az
Önkormányzat.
Kérjük, hogy az összegyûjtött
leveleket nylonzsákba kötve, a
száras növényeket 1 méter
hosszban, 50 centiméter át-
mérôjû mozgatható kötegbe
kötve tegyék ki a házak elé, hogy

azokat az önkormányzat em-
berei a gépjármûbe könnyen bele
tudják dobni.
Figyelem: nem szemét elszál-
lításról, csak zöldnövény hul-
ladék elszállításáról van szó,
ezért kérjük, hogy a zsákokba
konyhai hulladékot, papírt, üve-
get, pet-palackot ne tegyenek
bele!

Pázmánd Község 
Önkormányzata

Értesítés!
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Pázmánd község Önkormányzat
képviselôtestületének 218/2015.
(IX.15.) önkormányzati határozata
a 2016. évi Bursa Hungarica Pályá-
zathoz való csatlakozásról

Pázmánd Község Önkormányzata a
2016. évre is csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsôoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíj rendszerhez. Az ösz-
töndíj kedvezményezettjei a Páz-
mándon állandó lakcímmel ren-
delkezô, hátrányos helyzetû, szociá-
lisan rászoruló, a felsôoktatásban
részt vevô hallgatók és felsôoktatási
tanulmányokat megkezdeni kívánó
fiatalok. A Gazdasági Bizottságot a
képviselôtestület döntési jogkörrel
ruházza fel a beérkezett pályázatok
elbírálása során. A pályázattal kap-
csolatos részletes tájékoztatás az
Emberi Erôforrások Minisztériuma
Emberi Erôforrás Támogatás-
kezelônél kapható.

Pázmánd Község Önkormányzat
képviselôtestületének 206/2015.
(IX.15.) határozata a mikró- és kis-
busz pályázathoz Takarék Faktor-
ház ajánlatának elfogadásáról

Pázmánd Község Önkormányzat
képviselôtestülete elfogadja, hogy 

a részére 21/2015.(IV.17.) MvM ren-
delete alapján, a vidéki gazdaság és 
lakosság számára nyújtott alapszol-
gáltatások fejlesztésére 2015-tôl
igénybe vehetô támogatások jog-
címre, 2015.05.07-én benyújtott,
8895416038 azonosító számon nyil-
vántartott támogatási kérelme alapján
megállapított 7.990.000 Ft támogatási
összeg megelôlegezésére kölcsön-
szerzôdést köt a Takarék Faktorház
Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.)
a DI-FER KFT. 2030 (Érd, Fazekas dülô),
mint közvetítô közremûködésével. A
kölcsönszerzôdés futamideje 6 hónap.
A kölcsön kamatlába fix 0 % (kamat-
mentes). A képviselô-testület elhatá-
rozza, hogy a kölcsönszerzôdés bizto-
sítékaként a számára megállapított tá-
mogatásra követelésen alapuló
zálogszerzôdést, a támogatásból be-
szerzésre kerülô OPEL Vivaro Combi
L2H1.6 Twing Turbo típusú gépjármû-
re ingón alapuló zálogszerzôdést köt.

Pázmánd Község Önkormányzat
képviselôtestületének 208/2015.
(IX.15.) határozata a Szociális célú
tüzelôanyag támogatás pályázat
benyújtásáról, valamint önrész
biztosításáról

Pázmánd Község Önkormányzat

képviselôtestülete a Magyarország
2015. évi központi költségvetésérôl
szóló 2014. évi C. törvény 1. mellék-
let alapján a települési önkormány-
zatok szociális célú tüzelôanyag vá-
sárlásához kapcsolódó kiegészítô tá-
mogatásra pályázatot nyújt be. Igé-
nyelt mennyiség: 82m3. Vállalt önerô
összege: 104.140 Ft A támogatáshoz
a vállalt önerô összeget a 2016. évi
költségvetésében az szociális fel-
adatra biztosított keret terhére bizto-
sítja. Az önkormányzat a szociális tû-
zifában részesülôtôl ellenszolgálta-
tást nem kér.

Pázmánd község Önkormányzat
képviselôtestületének 225/2015.
(XI.04.) önkormányzati határozata
a Pázmánd, Fô utca 27. szám alatt
határos ingatlanoknál kôkerítés
készítésérôl

Pázmánd Község Önkormányzat
Képviselô-testülete az Örökségvéde-
lem javaslatára az önkormányzat
Pázmánd, Fô utca 27. szám alatti in-
gatlanának a hátsó három ingatlan tu-
lajdonossal, a Gesztenye fasori három
szomszédos ingatlan tulajdonossal ha-
táros telekhatárán kôkerítést fog építe-
ni, anyagi lehetôségeihez mérten, az
ingatlantulajdonosokkal közösen,
mely az örökségvédelemnek és termé-
szetesen a Jezsuita Rendházjellegnek
is megfelelô. 

Pázmánd Község Önkormányzat
képviselôtestületének 232/2015.
(XI.05.) határozata az új játszótér
kialakításáról

Pázmánd Község Önkormányzatának
képviselôtestülete megtárgyalta a
Pázmánd Községért Közalapítvány-
nyal közösen létrehozandó új ját-
szótér kialakításának lehetôségét,
amelyrôl az alábbi határozatot hozta:
a képviselôtestület 245.000,- Ft
összeggel hozzájárul egy új játszótér
kialakításához.

Pázmánd Község Önkormányzat 2015. ôszi 
testületi üléseinek határozataiból
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Úgy tartják, hogy egy kistelepülé-
sen mindenki tud mindent. De így
van-e ez valóban? Aligha. De ha ez
a közhiedelem, akkor miért ne le-
hetne tényleg megvalósítható? Az
Üvegfalu program összhangba
hozza a hiedelmet és a valóságot.
Ha tiszta a helyi közélet, akkor en-
nek semmilyen kockázata nincs
senkire nézve. Márpedig a tiszta
közélet minden jóérzésû, becsüle-
tes, a faluját szeretô és tisztelô itt
élô ember, itt mûködô vállalkozás
elemi érdeke.
Pázmánd Önkormányzata, hivata-
lának munkatársai külsô segítôk-
kel közel egy éve dolgoznak azon,
hogy Magyarországon ritka kivé-
telként – bizonyos tekintetben
elsôként – garantáltan teljesen át-
láthatóvá tegyék a közügyek inté-
zését, a közszolgáltatások mûköd-
tetését. Elkészült egy új honlap,
amelynek fô célja a közérdekû és
közhasznú információk lehetô leg-
teljesebb körének szolgáltatása. 
A helyzetek és körülmények folya-
matosan változnak, így az infor-
mációk iránti igény sem állandó.
Ezért a teljes körû tájékoztatás
párbeszédet feltételez egy kényel-
mes, közérthetô, jól használható
információs csatornán az informá-
ciókat kezelôk és az érdeklôdôk
között. A tájékoztatási szolgáltatá-
sok fejlesztése is közös ügy,
amirôl szintén beszélni kell. Ha
még nem tökéletes, akkor javítani
kell. Ez is része az új rendszernek.
A mai világban, valós helyi de-
mokratikus közéletben szinte
mindenki egyszerre információ
felhasználó és forrás is egyben.
Mindenki rendelkezhet olyan tu-
dással, tapasztalattal, hírrel, ami
valaki másnak fontos lehet. Egy

veszélyes fa, kátyú, jó ötlet, ja-
vaslat, s hasonlók például az
egyik oldalon, intézkedések, jog-
szabályok, közügyek megoldása
a másik oldalon. Se vége, se
hossza a kölcsönös tájékoztatási
igényeknek és lehetôségeknek. 

Az átláthatóság jegyében készülô
új pázmándi honlap – http://
pazmand.localinfo.hu – erre lehe-
tôséget kínál. Lehet kérdezni, tá-
jékoztatni, javasolni, kezdemé-
nyezni. A közérdekû és közhasz-
nú információ mindenkié! Páz-
mánd kezdeményezô ezen a terü-
leten. Az országban sok önkor-
mányzat még a minimális jogsza-
bály szerinti minimális követel-
ményeknek sem felel meg.
Pázmánd ezzel szemben többlet-
feladatokat vállal ezen a téren.
Célja: mindent nyilvánossá, átlát-
hatóvá tenni, amit jogszabály ki-
fejezetten nem tilt, s ami érdekel-
heti az embereket.
A nyilvánosság, átláthatóság a de-
mokratikus mûködés, a közéleti
részvétel alapja. Közös ügyeink és
értékeink – legyen az a közva-

gyon, a költségvetés, közbeszer-
zés, egy elnyert pályázat, intézmé-
nyek mûködése, közszolgáltatás –
helyzete, változása, lehetôségei,
az életkörülményeinket befolyáso-
ló körülmények gyors és pontos
áttekintésének lehetôsége az élet-
minôség része, aminek felelôs-
ségét az Önkormányzat átlagon
felüli mértékben vállalja. A megva-
lósításhoz a közösség támogatása
– érdeklôdése, véleménye, közre-
mûködése – is szükséges, mert a
közérdekû és közhasznú informá-
ciók egy része nála van, például a

helyi civil szervezeteknél, az
utcabizalmiknál és az általuk elért
lakosoknál.
A jövô év elejétôl fokozatosan
bontakozik ki Pázmánd közéle-
tének teljes átláthatósága. Egy or-
szágos mozgalom is indul ezzel
párhuzamosan, hogy más telepü-
lések is rálépjenek erre az útra. A
100-asok klubjának önkormány-
zat tagjai alapfeltételként a kö-
telezô tájékoztatás teljes körét vál-
lalják, s elkötelezik magukat az át-
láthatóság magasabb szintre eme-
lése mellett. Pázmánd Üvegfalu
programja utat mutat e törekvés-
ben, hogy az emberek valóban
mindent tudhassanak, ami szá-
mukra fontos, s nem csak a kis-
településeken.

Gáspár Mátyás

Valóban mindenki tud mindent?
A nyilvánosság véd címmel tartottak fórumot október végén
Pázmándon az Üvegfalu program megvalósításában részt-
vevôk a falu lakosságának, bemutatva a teljes átláthatóság
jegyében készülô új honlapunkat is. Az esemény egyik leg-
fontosabb célja –a tájékoztatás mellett – az itt lakók vélemé-
nyének megismerése is volt: mit szólnak az új weblaphoz, 
s mindahhoz, amit az Üvegfalu program megtestesít?
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(folytatás az elsô oldalról)

– Az idei évben is a Hét Forrás
Mûvelôdési Ház udvarán kerül felállí-
tásra a község karácsonyfája,
amelynek díszítése folyamatos lesz
az adventi idôszak alatt. Az adventi
koszorú minden gyertyája egy-egy
fogalmat szimbolizál majd, s ezek a
fogalmak visszaköszönnek a gyer-
tyagyújtáshoz kötôdô mûsorok és
kreatív foglalatosságok során.
– Mik ezek a fogalmak?
– A hit, a remény, az öröm és a sze-
retet. November 29-én, az elsô va-
sárnap arra ösztönözzük majd a
résztvevôket, hogy legyenek ôszin-
ték magukhoz és másokhoz, s töre-
kedjenek arra, hogy érzéseik, gon-
dolataik és cselekedeteik összhang-
ban legyenek. az adventi koszorú
elsô gyertyáját Prof. Dr. Nagy 
Lajos, Pázmánd község díszpolgára
gyújtja majd meg, a mûsort pedig
Rozgonyi Róbert és a Pázmándi
Népdalkör adja. Elkészíthetjük sa-
ját tervezésû adventi koszorúnkat
Darabos Anikóval, de csinálhatunk
ötletes adventi naptárat is közösen.
Ezen a délutánon kerül sor majd az
új játszótér átadására, s lesz
adventi meseház, játékkuckó a leg-
kisebbeknek, s pasi barlang a férfi-
aknak. Az est házigazdái a Páz-
mánd Községért Közalapítvány és a
Pázmándi Római Katolikus Egyház-
község, akik forralt borral, finom
étkekkel is kedveskednek majd a
megjelenteknek.

– A következô vasárnap egyben 
Mikulás napja is…
– Igen, s persze ez megjelenik majd a
programok során is, sôt a második
gyertyát a koszorún maga Szent Mik-
lós gyújtja majd meg, aki személye-
sen látogat el a gyerekekhez. Ez az
est végig a gyerkôcökrôl szól majd,
számukra tervezünk mesés progra-
mokat, s ôk, pontosabban a Pázmán-
di Pitypang Óvoda kisgyermekei ked-
veskednek majd mûsorukkal az egy-
begyûlteknek. Fellép még Vajda Rita
is, és akinek kedve támad, Farsang
Judit segítségével készíthet karácso-
nyi asztaldíszt az ünnepi terítékhez.
Az est házigazdája az óvoda szülôi
munkaközösség és az ifjúsági klub
lesz, s ôk is készülnek majd különféle
finomságokkal a vendégeiknek.
– A harmadik hétvége az öröm...
– Ezen az estén arra ösztönözzük
majd résztvevôket, hogy nézzenek
szembe önmagukkal, félelmeikkel és
rossz tulajdonságaikkal is. Hozzák
meg régóta halogatott döntéseiket,
és ha kell, lépjenek tovább. Ha sike-
rül, az sok öröm forrása lehet. Ez a
nap, vagyis december 13-a egyben
Luca napja is, így a kézmûveskedés a
Luca napi hagyományok jegyében
zajlik majd. Persze most is lesz játék-
kuckó a gyerkôcöknek, és pasi bar-
lang is. Az adventi koszorú harmadik
gyertyáját Dr. Farsang Andrea és 
Dr. Kerkuska László, Pázmánd köz-
ség díszpolgárai gyújtják meg, a mû-
sorról a Kempelen Farkas Tagiskola
diákjai gondoskodnak majd. Az est

házigazdái az iskolai szülôi munka-
közösség és Csurgó Imre, valamint
Selmeczi Ernô lesznek.
– Advent negyedik vasárnapján, de-
cember 20-án már csak néhány nap
lesz hátra szentestéig…
– Ezért aztán nagyon itt lesz az ideje,
hogy mézeskalácsot, karácsonyfadí-
szeket készítsünk. Ez az este a szere-
tet jegyében zajlik, arra buzdítunk
majd mindenkit, hogy hallgassunk
az eszünk mellett a szívünkre is. En-
gedjük el múltbéli sérelmeinket, bo-
csássunk meg másoknak, és hagy-
juk, hogy megszülessen szívünkben
a remény, és a tiszta, feltétel nélküli
szeretet. Az adventi koszorú negye-
dik, utolsó gyertyáját Orisek Ferenc,
Pázmánd község díszpolgára gyújtja
meg, mûsorral közremûködnek a
Kempelen Farkas Tagiskola diákjai
és Kalász Máté tanítványai. Házigaz-
da lesz az ôszirózsa Nyugdíjas Klub,
s biztos, hogy ismét sok finomságot
hoznak majd nekünk, ahogy mindig
is teszik, évek óta.
– Hánykor kezdôdnek majd az
advent vasárnapi programok?
– Már délután háromtól várjuk az
érdeklôdôket, és egészen estig kíná-
lunk tartalmas idôtöltést. Fontos in-
formáció még, hogy ezeken a vasár-
napokon 15-18 óráig látogatható
lesz majd Orisekné Farsang Erzsébet
kiállítása a Plébánián és 14-16 óráig
Orisek Ferenc fafaragó mûvész önál-
ló állandó kiállítása is a Tájházban.

Szabó Hédy

Advent küszöbén
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Egy csodás adventi koszorúra min-
denki vágyik, s ha a magunk készítet-
te szépségben gyönyörködhetünk,
még nagyobb az öröm. Erre lesz
lehetôségünk november 29-én, ad-
vent elsô vasárnapján, amikor a Hét
Forrás Mûvelôdési Házban, Darabos
Anikó szakszerû útmutatása mellett
alkothatjuk meg a saját koszorúnkat.
De vajon tudjuk, hogy honnan is ered
ez a szokás, ki, mikor és miért készí-
tette az elsô koszorúkat?
Egy kis kutakodás az interneten és
máris megvan a válasz. A feljegyzé-
sek szerint az elsô koszorút Johann
Heinrich Wichern protestáns lelkész
állította, pontosabban egy nagy, kör
alakú fa csillár formájában az általa
alapított gyermekotthon egyik ter-
mébe lógatta fel, de ezen még 24
gyertya volt, amibôl minden hétköz-
nap este meggyújtottak egy fehéret,

vasárnaponként pedig egy pirosat.
Gyertyagyújtás után adventi dalokat
énekeltek és bibliai idézeteket olvas-
gattak. Az ötlet hamar követôkre ta-
lált, de az 1860-as években már ki-
sebb fenyôkoszorúkon, és csak négy
gyertya égett. A német területekrôl a
szokás gyorsan átterjedt Ausztriára
is, s a katolikus lakosság körében is
népszerûvé vált. Magyarországon
szélesebb körben az elsô világhábo-
rú után vált gyakorivá, hogy templo-
mokban, középületekben, késôbb az

otthonokban is adventi koszorúkat
függesztettek a csillárokra. A koszo-
rúkon három szín dominált, a zöld a
termést, a piros az életet, a sárga
vagy még inkább az arany, a fényt

szimbolizálta. A katolikus hívôknél a
gyertyák közül három lila, egy pedig
rózsaszín, ezek a karácsony elôtti va-
sárnapok liturgikus színei. Minden
gyertya egy-egy fogalmat szimboli-
zál és egyben egy-egy személyre
vagy közösségre is utal. Ádámra és
Évára, akiknek Isten elsôként ígérte
meg a megváltást – ez a hit, a zsidó
népre, hiszen közülük származik a
Messiás – ez a remény, Keresztelô
Szent Jánosra, aki Jézus eljövetelét
hirdette és az utat készítette az em-

berek szívéhez – ez a szeretet, és
Szûz Máriára, aki megszülte a Fiút –
ez pedig az öröm, amit a rózsaszín
gyertya fejez ki.
Ma már a legkülönbözôbb anyagok-

ból, díszekkel és színekben pompáz-
nak az adventi koszorúk, mindenki
olyat vesz vagy készít, ami a stílusá-
hoz, az otthonához illik, a hívôk és a
hagyománytisztelôk pedig ôrzik a
tradíciókat. Darabos Anikó, a Fô utcai
virágüzlet tulajdonosa, a természe-
tes anyagok híve, mint mondja, ô
leginkább fenyô vagy moha koszorú-
kat használ alapként, s ezeket díszíti
fel termésekkel, ágacskákkal, zuz-
móval, makkal, tobozzal, és sorol-
hatnánk még a hozzávalókat. A föld
színeit szereti, a barnát, zöldet, az el-
maradhatatlan karácsonyi pirosat, de
természetesen a klasszikus lila-
rózsaszín párosítás is megtalálható a
kínálatában, hiszen sokan keresik.
Az idei évben a szarvas figura a tren-
di, teszi hozzá, s mivel ennek is kö-
ze van a természethez, az ô koszorúi
között is találhatunk olyat, amin ez a
díszítés is megjelenik. Mindenkit sze-
retettel, sok ötlettel és szép alap-
anyagokkal vár 29-én vasárnap, a kö-
zös adventi koszorú készítésen.

Sz.H.

Adventi koszorú saját kezûleg
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A november 28-án, a Hét Forrás
Mûvelôdési Házban 17 órai kez-
dettel rendezendô koncerten egy
reneszánsz zeneszerzô, Giovanni
Palestrina egyik legkülönlegesebb
miséje hangzik el, valamint az
orosz romantikus zene egyik leg-
népszerûbb alakjának szintén rit-
kán hallható sorozatából hallha-
tunk öt tételt. A 16. századi Itáliá-
ban élt Palestrina alkotása abban
egyedi, hogy kizárólag kánonok
alkotják. Ha belegondolunk, hogy
olyan dallamokat kellett kitalálnia,
amelyek idôben picit elcsúsztatva
önmagukkal együtt is jól szólnak,
megérthetjük, micsoda különle-
ges kombinációs leleményrôl van
szó – és még szép is a zene! Aho-
gyan egy híres 18. századi elmé-
letíró mondta: Aki énekes vagy
hangszeres szeretne lenni, de
nem ízleli meg Palestrina mennyei
kompozícióinak nektárját, mindig
szegény marad.
A klasszikusan visszafogott,
mégis felemelô Palestrina-muzsi-
ka mellett a hangversenyen a má-

sik véglet is helyet kap, izgalmas
és üdítô kontrasztként: Csaj-
kovszkij Kilenc egyházi darabjá-
ból szólal meg öt gyönyörû tétel.
A regényes életet élt, homo-
szexualitása miatt kirekesztett,
depresszióba, majd öngyilkos-
ságba menekült, százhetvenöt
éve született zeneszerzô – A 
hattyúk tava, a karácsonyi történe-
tet feldolgozó Diótörô halhatatlan

alkotója – érzelmekkel átfûtött pra-
voszláv fohászai egyedi színt kép-
viselnek az a cappella kórusmuzsi-
ka irodalmában. A fiatal énekesek-

bôl álló, többszörös verseny-
gyôztes, félprofi énekegyüttes
szeretettel vár minden érdeklôdôt
a hangversenyen, amely évek óta
pázmándi felkészülô-hétvégéik
kiemelkedô eseménye – a helyi kö-
zönség számára is.
Az énekegyüttes honlapja:
www.capellasilentium.hu

Fotó: E. Várkonyi Péter

A Capella Silentium hangversenye a Hét Forrás Mûvelôdési Házban

Értelem és érzelem
Szokatlan párosítás jellemzi a Capella Silentium ének-
együttes legújabb mûsorát, amelyet a hagyományoknak
megfelelôen elôször a pázmándi közönség hallhat, a buda-
pesti bemutató elôtt egy héttel.
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Miserend: December hó-11 óra 
Január hó- 10 óra

December 6. Szentmisére várjuk a gyer-
mekekkel együtt a Mikulást. 

December 8. A Boldogságos Szûz Szeplôtelen Fogantatásának Ünne-
pén, Templombúcsúnk napján, du: 17.-órakor lesz a szentmise.  

December 24. A hirdetés szerint lesz szentmise. 

December 25. Karácsony 1. ünnepén 10.45 órakor a 4. osztályosok
elôadják betlehemes játékukat, majd 11 órakor kezdôdik az ünnepi
szentmise. 

December 26. Karácsony 2. ünnepén 10 órakor kezdôdik a szentmise. 

December 31. 16.30 órakor lesz az év végi Hálaadás. 

Január 1. Újév, Szûz Mária Isten Anyjának ünnepén 10 órakor lesz a
szentmise. 

Hogy áldott legyen a Karácsony... 
Ha a házamat fenyôágakkal, gyertyákkal, égôkkel és csilingelô haran-
gocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet,
nem vagyok egyéb, mint díszletrendezô. 
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kiló
számra, ízletes ételeket fôzök, és az evéshez csodálatosan megterített
asztalt készítek elô, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem
vagyok egyéb, mint szakácsnô. Ha a szegénykonyhán segédkezem, az
öregek otthonában karácsonyi énekeket éneklek, és minden vagyono-
mat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem sze-
retet, mindez semmit sem használ nekem. 
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszí-
tem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek,
de nem Jézus Krisztus a szívem titka, akkor nem értettem meg, hogy
mirôl szól a karácsony. 
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. 
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. 
A szeretet barátságos az idôszûke ellenére is. 
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott kará-
csonyi porcelán és odaillô asztalterítô van. 
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, ha-
nem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktôl kap is valamit, hanem öröm-
mel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. 
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltûr.
A szeretet soha el nem múlik.
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógé-
pek elavulnak.
De a szeretet ajándéka megmarad. 
Ez a szeretet pedig Jézus Krisztusban érkezett közénk! 

Szeretetteljes, áldott ünnepeket kívánunk minden kedves embernek! 

Egyházi hírek

Emlékezzünk

November 19-én lett volna 
90 éves szeretve tisztelt 
Sándor atyánk, aki idén május-
ban, pappá szentelésének 
61. évében hunyt el. Emlékét
örökre szívünkben ôrizzük!
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Paulusz Anita, a Velence Korzó
titkárságvezetôje elmondta, hogy
karácsonyig minden vasárnap ké-
szülnek valamivel a korzón, sorra
bemutatkoznak a környékbeli tele-
pülések, elhozzák a saját kezûleg
készített termékeiket, s az adventi
vásár mellett tartalmas családi prog-
ramokkal is várják az érdeklôdôket.
– Úgy éreztük, hogy egy tágabb közös-
sége Pázmándnak a Velencei-tó és a
környezô települések. Nagyon fontos

Pázmánd bemutatkozott
Igazi vásári forgatagnak lehettek részesei november 15-én
azok, akik kilátogattak a Velence Korzóra, ahol a felnôtteket
kézmûves vásárral, a gyerekeket kreatív foglalkozásokkal
várta a hétvége vendége, Pázmánd.

A november 15-ei pázmándi kirako-
dóvásár egyik rejtélyesen elneve-
zett eseménye volt a Velencei Kor-
zón a – már a kimondásába is bele-
borzong az ember – „pasi barlang”.
A névbôl némelyek arra következ-
tettek, hogy itt majd zsugázhatnak,
netán iszogathatnak a férfiak, amíg
párjuk „shoppingol”, de szó sem
volt errôl, az erre a célra fenntartott
asztalkánál egy sajátos adventi
naptárt válogathattak össze a fér-
fiak, s ezzel nem mást, mint a köz-
ben valóban a vásárlással foglala-
toskodó párjaik meglepetés soroza-

tát készíthették elô. A szépen feldí-
szített üvegcsébe összeválogatott
12 ajándékba választott „jócseleke-
det” között akad olyan, hogy „ágy-
ba kell vinni a reggelit”, vagy egy
„esti masszázs”, de bevállalhatták a
férjek a közös mozit vagy az egy
szál virágot is a sok más kedveske-
dés mellé. A lényeg, hogy amit a fe-
leség (mennyasszony, barátnô)
ebbôl az üvegbôl december párat-
lan adventi napjain kihúz, azt a férj-
nek (vôlegénynek, barátnak) aznap
teljesítenie kell, vagyis a december
1-je és december 24-e közti idô-

szakban 12-szer némi odafigyelés-
sel, „szerelmetes gesztussal” kell
meglepnie a párját.
Nem tudni, hogy pontosan hány
ilyen adventi kívánság-üvegcsével
térhettek haza Velencérôl az asszo-
nyok, de az ötlet megvalósítható ki-
rakodóvásár nélkül is: uraim, tessék
szépen írni 12 „jócselekedetrôl”
egy-egy cetlit, és tessék azt ünne-
pélyesen – egyfajta elô karácsonyi
ajándék gyanánt – átadni szívük
hölgyének, hogy majd a kihúzotta-
kat szép sorban teljesíteni is lehes-
sen. És – bár csajos barlang nem

Adventi naptár pasiktól csajsziknak...

Fotók: Simon János / www.velenceitoonline.hu
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volt számunkra, hogy a falunk úgy je-
lenjen meg a Velencei-tó környékén,
hogy önmagunkat tudjuk adni. Új dol-
gokkal is készültünk, de szerettük vol-
na a termékek és helyi termelôk mel-
lett idehozni azokat a dolgokat, ame-
lyek minket a gyermekek királyságá-
vá tesznek, s ami megmutatja, hogy
Pázmánd valóban otthon a természet-
ben – mondta el Reichenbach Mónika,
Pázmánd polgármestere.
A házias ízek képviseletében a
Pázmándi Spájz tagjai kínálták a
portékáikat a felnôtteknek, de a ki-
csik sem unatkoztak, hiszen a kéz-
mûves játszóház keretében adventi
naptárat készíthettek és a ha-
gyományos mézeskalács díszítés

fortélyaival is megismerkedhettek.
Az esemény üde színfoltja a TÉKA
Együttes táncháza volt, ahol a tán-
con kívül a népi hangszerekkel is
barátkozhattak a gyerekek.

volt ott a korzón – semmi sem szól
az ellen sem, hogy a hölgyek is ad-
janak hasonló üvegcsét a férfiak-
nak, és az abból kihúzott asszonyi
tettek édesítsék meg mondjuk a pá-
ros napokat. Így biztos, hogy na-
gyobb egyetértésben, békességben
lehet készülôdni a szeretet ünnepé-
re, kellemesebben telik az advent,
mint akkor, ha csak a fôzésnek, az
ajándékozásnak, a vendégségre va-
ló készülôdésnek rendel mindent
alá minden férfi és nô a faluban... 
Szóval adventi kedveskedésekre,
boldogságra, szerelemre fel, várjuk
így a szeretet ünnepét! 

VJA
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– Mikor kezdtél el érdeklôdni a spor-
tok, mozgás iránt?
– Szüleim fiatalon mindketten sportol-
tak, így engem is és a húgomat is eb-
ben a szellemben neveltek. Ennek
köszönhetôen már kisiskolás korunk-
ban több sportággal is megismerked-
hettünk. Rövid mûvészi kerékpár pá-
lyafutás után végül a judót választot-
tam, közel 10 évig ûztem ezt a sport-
ágat. Ez idô alatt fél Európát bejár-
tam, számos nemzetközi versenyen
vettem részt és sokat ezek közül sike-
rült is megnyernem. Amire viszont
leginkább büszke lehetek, az magyar
bajnoki 2. helyezésem, valamint,
hogy a Magyar Judo Nôi Válogatott
csapatának tagja lehettem.
– Egyenes út vezethetett volna arra,
hogy judo edzô légy. Az erôs küzdôs-
port-hátér után miért az aerobikra
esett a választásod, miért ezt szeret-
néd átadni az embereknek?
– Az egyetemi éveim alatt rájöttem,
hogyha valaki felnôtt fejjel, munka

mellett sportolni szeretne, akkor igen
nehéz dolga van. Kevésbé érnek rá az
emberek, nincs is már az a motiváció,
amit egy-egy verseny nyújthat, úgy-
hogy tudomásul vettem, hogy judozni
még hobbi szinten sem lesz lehetôsé-

gem. Az egyetem alatt ismerkedtem
meg az aerobikkal. Az elsô edzés al-
kalmával magam sem értettem, hogy
mit keresek ott! Mindent pont másik
irányba csináltam, mint kellett volna.
J Pár edzés után belejöttem és belesze-
rettem ebbe a mozgásformába. Rájöt-
tem, ha felnôttként mozogni szeret-
nék, és esetleg másokat is mozgásra
bírni, akkor ebbe az irányba kell elin-
dulnom. Tanulmányaimmal párhuza-
mosan elvégeztem az edzôi képzést.
– A hétköznapokban milyen jótékony
hatását érezhetjük a rendszeres 
aerobik-edzésnek?
– A rendszeres sportolás jótékony ha-
tásairól mindenki sokat hallhatott.
Ha mindenki komolyan venné, akkor
nem lenne olyan ember, aki nem mo-
zogna rendszeresen. Mégsem ez ta-
pasztalható. Kisfiam, Zsombor szüle-
tése után 2-3 hónapig nem sportol-
tam semmit. Hamar felfedezhettem
magamon a sport hiányának tünete-
it. Kezdôdött a hátfájással, majd de-
rékfájás, szép fokozatosan jöttek a
plusz kilók, lihegés nélkül nem tud-
tam feltolni a babakocsit az
emelkedôn és végül még a térdem is
megfájdult. Otthoni tornával azon-

„Merni kell elindulni!” 

Judo válogatottból aerobik edzô
Sárváriné Hargitay Annát bár aerobik edzôként ismerjük, októbertôl
új foglalkozást, baba-mama tornát tart a Hét Forrás Mûvelôdési Ház-
ban. Óráira a felszabadult, vidám hangulat jellemzô, akárcsak rá, pe-
dig sportpályafutását szigorú keretek közt kezdte.

A baba-mama torna nem túl meg-
erôltetô, alacsony intenzitású alak-
formáló torna. Az edzés során min-
den izomcsoportot megdolgozta-
tunk, az ízületeket jól átmozgatjuk.
A pici babák játékos bemelegítésé-
vel kezdôdik az edzés (a nagyob-
bacska gyerekek már mehetnek is
játszani), majd mi, anyukák is beme-
legítünk. Ezt követôen egy rövid
állóképesség-fejlesztô blokk követ-
kezik, mely lépéseket ismerhetik
azok, akik korábban aerobikra jár-
tak hozzám. Az edzés második felé-
ben állásban, majd talajon is erôsítô
gyakorlatokat végzünk, végül egy
kiadós nyújtással fejezzük be a tor-
nát. Nagyon fontos, hogy a gyakor-

latokat pontosan és helyesen végez-
zük, és odafigyeljünk a megfelelô
légzéstechnikára.
A baba-mama torna a mûvelôdési
ház gyermekek részére kialakított
tetôterében kapott helyet, ahol ren-
geteg játék, mackós falfestések,
mesés hangulat várja a tornázni vá-
gyó anyukák gyermekeit. Az a ta-
pasztalat, hogy azok a babák, akik
esetleg otthon ebben az idôszak-
ban nyûgösebbek, a sok-sok új in-
gernek, játéknak, társaságnak
köszönhetôen ügyesen elfoglalják
magukat. Az anyukák így nyugod-
tan tudnak tornázni. 
A baba-mama torna több szem-
pontból is jó választás. Az anyukák

örülnek, ha kimozdulhatnak ott-
honról, fôleg a rossz idô közeledté-
vel, ezzel akár elkerülhetô a szülés
utáni lehangoltság (baby blues) ki-
alakulása. A babák mellett magukra
is tudnak egy kis idôt fordítani úgy,
hogy közben nem is kell másra bíz-
niuk gyermeküket. Az anyukáknak
lehetôségük van tapasztalatot cse-
rélni és tanácsokat kérni egymástól.
A babákra és kisgyermekekre is
szintén pozitívan hat a torna. Szá-
mukra fontos, hogy más környezet-
ben is kipróbálhassák magukat – az
új játékok és az új társaság nagyon
motiváló tud lenni egy gyermek
számára. Kisbabák esetében, akik-
kel még megvalósítható a közös
torna, elmélyíti az egyébként is szo-
ros anya-gyermek kapcsolatot. Fon-
tos pozitívum, hogy gyermekünk

Baba-mama torna
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ban sikerült a kondíciómat és az
erônlétemet visszanyerni, panaszai-
mat megszüntetni. Ilyen, vagy ehhez
hasonló problémákat biztosan a ked-
ves olvasók közül is többen tapasztal-
nak. Talán vannak olyanok is, akik
együtt is élnek vele. Pedig ezeken
akár néhány hét rendszeres testmoz-
gás is könnyedén segíthet!
– Milyen jellegû aerobik az, amit át-
adsz az óráidon? Hogyan épül fel a
foglalkozás, kiknek ajánlod? 
– Az alap aerobik híve vagyok. Ez
annyit jelent, hogy az óráimon eszkö-
zök nélkül, saját testsúlyunkkal, illet-
ve babasúllyal dolgozunk. Az eszkö-
zös órákat is hasznosnak tartom, de
általánosságban elmondható róluk,
hogy kiemelten dolgoztatják meg az
egyes izomcsoportokat. Pl.: spinning,
step aerobik, kangoo aerobik eseté-
ben a felsôtest izomzatára kis hang-
súlyt helyeznek. Az óráimon egy ala-
pos bemelegítés és rövid keringésfej-
lesztés után minden izomcsoportot
megdolgoztatunk, majd alaposan
nyújtunk. Az órát azoknak ajánlom,
akik szeretnének kikapcsolódni, más
anyukákkal, gyermekekkel találkoz-
ni, tapasztalatot cserélni. Akik szeret-
nék visszanyerni szülés elôtti alakju-
kat, vagy esetleg annál is jobbat.
Akiknek a gyermek emelgetésébôl, al-
tatásából stb. kifolyólag derék-, csípô-,

térd-, hátfájdalmai vannak (ezt még
sorolhatnám). Az ilyen jellegû problé-
mák az izom regenerálása során
könnyedén megszüntethetôk.
– Milyen út vezetett az aerobiktól a
baba-mama tornáig?
– 2014 decemberében megszületett
kisfiam, Zsombor. A terhesség alatt
tartottam az edzéseket, még egy hét-
tel a kiírt idôpont elôtt is. Lelkes csa-
patomnak megígértem, hogy febru-
árban már számíthatnak rám. Zsom-
bor születése után azonban ô lett szá-
momra a legfontosabb. Eszembe sem
jutott, hogy két hónaposan egy edzés
kedvéért ôt itthon hagyjam. Úgyhogy
kerestem egy olyan megoldást, ami-
kor kisfiam is velem lehet és én is mo-
zoghatok egy kicsit. Így született meg
a baba-mama torna gondolata.
– Sok olyan ember van, aki élvezi a
sportolást, szívesen jár, de egy idô
után lemorzsolódik, mert nem tudja
idôbeosztásába illeszteni az órát,
vagy mert valamiért elkedvetlenedik.
Mit ajánlasz azoknak, akik kitartásu-
kat szeretnék növelni? Van valami jó
tipped, hogyan ôrizheti meg valaki
motivációját a rendszeres edzésre?
– Ez egy nagyon jó kérdés! Szerintem
rengetegen küzdenek ezzel a problé-
mával. Elôször is merni kell elindulni!
Sokan azért nem mennek el egy
edzésre (nem csak a baba-mama tor-

nára gondolok), mert attól félnek,
hogy nem fogják tudni végigcsinálni,
hogy ôk lesznek a legügyetlenebbek,
és szoronganak attól, mit fognak
szólni a többiek. Nekik azt üzenem,
hogy mindenkinek el kell kezdeni va-
lahol. Az elsô edzéseken én is ügyet-
lenkedtem, de ennek ellenére élvez-
tem, én nevettem magamon a leg-
hangosabban. Nekem is bele kellett
jönnöm és meg kellett tanulnom ezt a
mozgásformát. A sok motiváció mel-
lett a legmotiválóbb talán a jó társa-
ság, a barátnôk, a jó hangulat. Ha
van valaki, akivel közösen tudunk
edzésre járni, vagy maga a csapat
közös hullámhosszon van, az nagyon
motiváló tud lenni. Persze mindenki-
nek más és más a fontossági sorrend-
je, de engem ez ösztönöz leginkább.
Minden anyukát bátorítanék, hogy
jöjjenek el kipróbálni a baba-mama
tornát. Az elsô alkalom mindenkinek
ingyenes! Érdemes kipróbálni!

beszélgetôtárs: 
Dr Szilágyi-Nagy Ildikó

Baba-mama torna idôpont,
helyszín: csütörtökönként
10:00-11:00, Hét Forrás
Mûvelôdési Ház tetôtér

látja, hogy tornázunk. Az edzés be-
épül a mindennapjainkba, gyerme-
keink megtanulják, hogy tornázni
természetes és mozogni jó, így
ôket is arra tanítjuk, hogy a mozgás
éppúgy az életünk része, mint pl. a
mosogatás. 

A baba-mama tornákon elsôd-
legesen nem én diktálok, hanem a
gyerekek. Tehát az edzés során,
amennyiben szükséges, a babákat
meg lehet etetni, tisztába lehet ten-
ni, majd fokozatosan visszacsatla-
kozhat az anyuka az edzésbe. A lé-

nyeg, hogy a baba és a mama is jól
érezzék magukat.
Az edzés során nem végzünk ugráló,
megerôltetô gyakorlatokat, alacsony
pulzusszámmal dolgozunk, így bát-
ran ajánlom kismamáknak, szopta-
tós anyukáknak, akár a baba két hó-
napos korától, és minden mozogni
szeretô anyukának. A babákkal két
hónapos koruktól kb. 6-8 hónapos
korukig tudunk ténylegesen együtt
tornázni. Utána annyira kinyílnak a
világ felé, hogy a környezetük érde-
kesebb lesz számukra, mint a közös
torna. Az edzés természetesen az
apukáknak is éppúgy jót tesz. Ha van
kedvük együtt lenni, közösen mo-
zogni a családjukkal, ôket is szeretet-
tel várjuk.

Sárváriné Hargitay Anna
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Na, de nézzük az elmúlt hónap törté-
néseit. Október 24-én ifiseink egy
sokkoló vereség után utaztak
Iszkaszentgyörgyre, hogy meg-
mérkôzzenek Fehérvárcsurgóval. A
mérkôzés arról szólt, hogy mi tá-
madtunk, labdát birtokoltunk, majd
elrontottuk a befejezést. Ennek per-
sze az eredménye az lett, hogy a ha-
zaiak már két góllal vezettek. Ám
ami ezután következett, arra szerin-
tem senki sem számított. Ugyanúgy
csináltuk tovább a dolgunkat, ami-
nek az eredménye az lett, hogy végül
sikerült kiegyenlíteni és szerezni egy
pontot. Mondjuk utólag belegondol-
va inkább buktunk kettôt, de ez 
már a múlt.
Másnap felnôtt csapatunk tette tisz-
teletét ugyanitt. A mérkôzés képe
azért már nem az volt, mint az ifi
meccsen, a Csurgó jobban játszott,
de a lehetôségeink nekünk is meg-
voltak. Azonban ezek csak lehetôsé-
gek maradtak, hátul nem értettük
meg egymást, amit az ellenfél termé-
szetesen kihasznált, és már 3-0 volt
a javukra. Ezt követôen visszaálltak a
hazaiak, amit majdnem megsínylet-
tek, de csak majdnem.
Egy hét elteltével Lepsény csapatát
fogadtuk. A forgatókönyv most is
ugyanaz az volt, mint az elmúlt hé-
ten, csak egy kis csavarral. Ismétel-
ten jól játszottunk, helyzeteket alakí-
tottunk ki, amibôl egyet tudtunk ér-
tékesíteni. Ezt majdnem megôriztük
a végéig, de ismét csak majdnem…
és ezt a gondolatot most itt be is fe-
jezném, mert a végén még rosszat
találok mondani...
November 1-jén ismét Lepsény volt a
vendég. Itt azért ki lehet jelenteni,
hogy mi voltunk a mérkôzés esélye-
sei. Elôször így is alakult a meccs,
azután vett egy 180 fokos fordulatot,

majd újra jó irányba sikerült terel-
nünk. Na, de menjünk csak szép sor-
jában. A mérkôzés a vártak szerint
indult. Mi támadtunk és gólt, sôt gó-
lokat lôttünk. Ezután valami miatt
vissza vett a csapat és hagytuk, hogy
kibontakozzon az ellenfél. Ennek
eredményeképpen sikerült is egali-
zálniuk az eredményt. Ezután na-
gyon heves mederben ment a meccs,
amire még a játékvezetô is rásegített
néhány furcsa ítélettel. Viszont a haj-
rában újra a meccs elején játszó csa-
patot sikerült mutatnunk, és ennek
látszataként gurítottunk is az ellen-
félnek 3 gólt. Így az eredmény alap-
ján sima sikert arattunk. Hangsúlyo-
zom, az eredmény alapján.
A rákövetkezô héten Vál csapatához
látogattunk, ahol muszáj volt nyerni
ifistáinknak. Ez, ha nyögvenyelôsen
is, de sikerült. A 6-0-ás végeredmény
elég impozáns, de azért nem kell
hasra esni, mert ez lehetett volna na-
gyobb arányú is, de örüljünk annak
amink van. Pozitívumként egyedül a
fiatalok beállítását tudnám kiemelni,
akik ezen a meccsen elég sok
játékidôhöz jutottak, amit vélemé-
nyem szerint meg is háláltak, gólok-
kal, gólpasszokkal. 
Másnap felnôtt csapatunk a nagyjá-
ból azonos képességû Vállal találko-
zott. A mérkôzés amilyen jól indult,

olyan szörnyen végzôdött. A veze-
tést mi szereztük meg, majd a Vál
szép lassan kezdte átvenni az irányí-
tást, aminek eredményeképpen elég-
gé megszórtak minket. A meccsen a
különbséget az jelentette, hogy amíg
mi mindent kihagytunk (tizen-
egyes,több ziccer), nekik minden be-
akadt. nem is nagyon ragozom túl,
azt hiszem az eredmény tükrözi
hogy mennyire is voltunk pechesek.

Hét nap múlva Kôszárhegy volt a
vendég. Az ifi meccsnek tétje volt.
Ha nyerünk, megelôzzük ôket és téli
6. helyen végzünk. Ez a kis cél elér-
ve, ugyanis egy magabiztos 2-0-ás
gyôzelmet arattunk. A mérkôzésen
mindvégig mi irányítottunk, és ha
mondhatom (kicsit nagyképûen) egy
percig sem forgott veszélyben a sike-
rünk. Vagy hát benne volt, hogy dön-
tetlen lesz, mert nem tudunk betalál-
ni, de az semmiféleképpen nem,
hogy mi gólt kapunk.
Másnap a felnôttek is befejezték a
szezont. Ezen a meccsen ismételten
kötelezô volt a siker a nagycsapat-
nak. Mondjuk, ahhoz képest elég ér-
dekes egy meccs volt. Megszereztük
a vezetést, majd fordított az ellenfél,
ezután kiegyenlítettünk és kezünkbe
vettük az irányítást. Végül megérde-
melt sikert arattunk, ami maximum
az elsô 20 percben forgott veszély-
ben, ezután viszont helyre raktuk a
szekeret és gyôzelemmel búcsúz-
tunk az ôsztôl.

Hajdú Tamás

Summázva ezt a félévet, úgy gondolom, hogy mindkét csapatunk elé-
gedett lehet a telelô pozíciójával. Bár mindkét csapat részérôl voltak
nagyon fájóan elhullajtott pontok, összességében mégis több volt a
pozitívum, mint a negatívum. Gondoljunk bele abba, hogy az ifi csa-
pat eddig 26 pontot szerzett, míg tavaly összesen 30-at. Vagy abba,
hogy tavaly a felnôtt gárda 27 ponttal maradt bent, míg idén már most
21 pontjuk van. Remélem, hogy tavasszal mindkét csapatunk szintet
tud elôre lépni, s akkor nemesebb célért fogunk tudni küzdeni.

Szezonzárás a focistáknál

Ifi Felnôtt

Fehérvárcsurgó-Pázmánd 2-2 3-2

Pázmánd-Lepsény 1-1 5-2

Vál-Pázmánd 0-6 1-4

Pázmánd-Kôszárhegy 2-0 6-3



Sport 15

A Pázmándi Sportegyesület idén is
izgalmas ôszi szezont zárt. Mind a
felnôttek, mind a gyermekek köré-
ben népszerû a futball Pázmándon.
Kevesen tudják, hogy az MLSZ a fel-
nôtt labdarúgáson kívül nagy hang-
súlyt és sok pénzt fektet a gyerme-
kek sportolására is.  Ezek a tornák
kapták a Bozsik-program elneve-
zést. Nagy lehetôség ez mindenki-
nek, hiszen amellett, hogy a részvé-
tel ingyenes, a sportegyesületeket a
részvételért cserébe pénzzel is tá-
mogatja az MLSZ. 
November  második hétvégéjén vé-
get ért a Bozsik program ez évi ôszi
sorozata, melynek keretében 4 kor-
osztályban közel  negyven kis focis-
tánk mérte össze erejét, tudását

más sportegyesületek – köztük az
NBII-ben szereplô Csákvár – korosz-
tályos csapataival. Kilenc  hétvégén
keresztül zajlottak a tornák
Csákváron, ahol  izgalmas, jó han-
gulatú, eredményes mérkôzéseket
játszottak egymással az egy korosz-
tályba tartozó csapatok. Domján At-
tila (a Bozsik program csákvári al-
központjának vezetôje) irányítása,
felügyelete mellett, valamint az
MLSZ által kiadott  útmutatások sze-
rint történik a gyerekek felkészítése
és a tornák lebonyolítása. Ahhoz,
hogy a tornákon szerepelhessünk,
minden kis focistának saját igazolás-
sal kell rendelkeznie, valamint sport-
orvosi vizsgálaton kell részt vennie.
A tornákon résztvevô gyerekek:
U7-es korosztály: Csog Levente,
Kiripolszki Soma Sándor, Sipos Pat-
rik Balázs, Lukács Bence Levente,
Nagy Nimród, Németh Bence.

U9-es korosztály: Domak Bence, Kecs-
kés-Bajai Zsombor, Nagy Zsombor,
Szendrei Ádám, Zámbó Zsombor.
U11-es korosztály: Bercsik Róbert
Félix, Czakó Balázs Bálint, Czikora
Zalán, Domak Márk, Farkasfalvi 
Szabolcs, Lôrincz Márton, Lôrincz
Bertalan, Szombathy Ádám.
U13-as korosztály: Balogh Béla,
Czikora Márk, Füzesi Márton,
Kratancsik Iván Imre, Korondi Ben-
degúz, Kutai Szabolcs, Lôrincz 
Tamás, Nyári Kevin, Szombathy
Gergô, Vagyóczki Norbert, Zsig-
mond Levente.
Ezek a tornák a sport megszeretteté-
se mellett azért is lényegesek, hogy
összekovácsolják az adott közössé-
get. Az eredményesség mellett fon-

tos a felszabadult, önfeledt játék, az
összetartozás érzése.
Ezúton is köszönetet szeretnék
mondani a Pázmándi Sportegyesü-
letnek, amely a gyermekek felszere-
lését biztosította, Domak Ádám és
Köllô Zoltán edzôknek, akik itt hely-
ben a gyermekek felkészítését koor-
dinálták, továbbá Szombathy Pál-
nak, aki az U11-es korosztály torná-
kon való szereplését vezényelte.  A
legnagyobb köszönet azonban a
szülôket illeti, akik idôt és pénzt
nem sajnálva segítették a munkán-
kat és a gyermekeik gondtalan 
szórakozását.
Továbbra is várjuk azon gyermekek
jelentkezését (nemcsak fiúkat , ha-
nem lányokat is!), akik szeretnének
részt venni ezeken a jó hangulatú
tornákon.

Lôrincz Zoltán

Meghosszabított,
új könyvtári 
nyitva tartás
Pázmándon!

Az utóbbi idôben – elsôsorban a
könyvtárközi kölcsönzéseknek
köszönhetôen – a községi könyvtár
látogatottsága folyamatos növeke-
dést mutat.
A székesfehérvári Vörösmarty 
Mihály Könyvtárral (VMK) kötött
szerzôdésünk értelmében a megyei
könyvtár állományában rendelke-
zésre álló könyvek között is válo-
gathatunk anélkül, hogy Fehérvárra
kellene ezért utaznunk.
A VMK honlapján (http://tlwww.
vmk.hu) kiválasztott mûveket a te-
lepülés könyvtárosa kéri ki. Az ügy-
intézéshez még a pázmándi könyv-
tárig sem kell feltétlenül elsétálni,
elegendô egy egyszerû emailben el-
küldeni a könyvtar@pazmand.hu
címre a megrendelni kívánt köny-
vek adatait (szerzô, cím). 
Természetesen azok számára, akik
nem szívesen használnak számító-
gépet, a könyvtár nyitvatartási ide-
jében szívesen nyújtunk segítséget.
A megrendelt kötetek néhány na-
pon belül átvehetôk itt Pázmándon,
a mûvelôdési ház könyvtárában.
Szeretnénk minél több olvasónk
számára elérhetôvé tenni a könyv-
tári szolgáltatásokat, ezért könyvtá-
runk jövô év januártól meghosszab-
bított nyitva tartással várja az
érdeklôdôket. 

Az új nyitva tartási idô 
2016. január 4-tôl:

hétfô 9-19 óráig
szerda 9-19 óráig
péntek 9-13 óráig
szombat 12-17 óráig

A Bozsik-program Pázmándon



16 Aktuális

A közelmúltban
kezdte meg mû-
ködését például
Pálinkás Niko-
lett sminkes
és kozmetikus
új szépség-
szalonja. Niko-

lett professzioná-
lis olasz alap-
anyagok fel-

használásával nyújt színvonalas
kezeléseket, készít profi sminke-
ket, és még sminktanfolyamra is
járhatunk hozzá. Érdeklôdés, beje-
lentkezés: 06 30 848 6277.

Ha megfájdul a fogunk, legtöb-
ben a fájdalomcsillapítás mellett

döntünk, ami azonban csak tüne-
ti kezelés, a valós problémát nem
oldja meg. Ezért fogfájással a leg-
jobb, ha mihamarabb fogorvos-
hoz fordulunk. A Kavics Klinika
és Fogászat, amely Velencén, a
Csemete utca 41. szám alatt ta-
lálható, egész nap hívható a 
06 70 352 7272-es telefonszámon.

Közeleg a karácsony és a szilvesz-
ter, amikor finom ételeket szeret-
nénk az asztalra tenni, vendégeket
várunk, de nem mindig van idônk

a rengeteg sütés-fôzésre. Ezen
szeretne segíteni a pázmándi
Hegyalja vendéglô csapata, akiktôl
igen kedvezô áron, elôre megren-
delhetjük az ünnepi menüt, hideg-
tálakat (húsost, halast, vegát), ha-
lászlét, pontypatkót. Ingyenes ki-
szállítást vállalnak, s hogy minden
friss legyen, még december 24-én
is szállítanak házhoz, egészen dél-
után 2 óráig. Télapókor pedig iga-
zi meglepetéssel szolgálnak, de-
cember 5-én délután 4 órakor a Mi-
kulás személyesen várja a kicsiket
a Hegyaljában! Telefonszám: 
06 70 534 042, Domak Attila.

A most 3 éves Pázmándi Spájz
idén is megrendezi az
immár hagyomá-
nyos karácsonyi
kirakodóvásárát 
december 13-
án a Fô utcá-
ban, a pol-
gármesteri
hivatallal
szembeni
ú t s z a k a -
szon. A vá-
sár a gazdag választék mellé kará-
csonyi hangulatot, kellemes
idôtöltést is kínál.

Kômûvesmunkákat, ja-
vításokat, ablak-
párkányok be-
építését vállalja
Boros József
kômûves, akit
Pázmándon, a
Táncsics utca 26.
szám alatt találhatunk meg, tele-
fonszám: 06 30 420 6109.

Szolgáltatások helyben

Anyakönyvi hírek

November már egyáltalán nem esküvôi szezon, így ebben a hónap-
ban csak két október végi kisbaba születésérôl adhatunk hírt: 
Kovács Korina, 2015. 10. 26-án érkezett, édesanyja Fodor Dóra,
édesapja Kovács Dezsô, Zsovák Tímea pedig 2015. 10. 30-án szü-
letett, édesanyja Kiss Judit, édesapja Zsovák Gábor. Mindkét család-
nak kívánunk nagyon sok örömöt, boldogságot, jó egészséget!
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Pázmándi
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Hosszú hónapokon át mutattuk be az elfeledett mesterségek em-
lékeit, itt az ideje, hogy a nagyon is élô szolgáltatásokról is
idôrôl idôre hírt adjunk. Mert talán magunk se hinnénk el, milyen
sokrétû és nívós szolgáltatásokat élvezhetünk helyben, nem kell
mindenért Pestre vagy Fehérvárra szaladgálni. Pázmándon és
közvetlen környékén folyamatosan gyarapszik azon szolgálta-
tók köre, akik értünk dolgoznak, a mi megrendeléseinket várják.


