
Dupláztunk!

Ôszintén reméljük, hogy sokan
észrevételezték – de ami még en-
nél is nagyobb öröm lenne szá-
munkra –, hiányolták szeptem-
ber vége felé, hogy nem jelent
meg szokásos idôben a Hírvivô… 
Nos, több oka is volt, objektív és
szubjektív indokok is közreját-
szottak. Anélkül, hogy ezeket mé-
lyebben részletezném – munka-
társaink hiánya illetve elfoglaltsá-
gaik, egészségügyi okok –, szeret-
nénk elnézést kérni Kedves Olva-
sóinktól, s egyben mindjárt kár-
pótlást is nyújtani: amikor kézbe
veszik ezt a lapszámot, érezhetik,
hogy a terjedelme jóval vasta-
gabb a szokásosnál, magyarul
igyekeztünk bepótolni a mulasz-
tást és dupla számunkkal sok-sok
olvasnivalót adni Önöknek.
Két hónap eseményeit, történése-
it dolgoztuk fel ebben a lapban,
új cikksorozatot is indítottunk, és
sok tervet is készítettünk a
jövôre. Fennakadás tehát nincs,
a pici döccenôt követôen rendez-
tük sorainkat, s a Pázmándi
Hírvivô ezután is ott lesz rend-
szeresen minden család posta-
ládájában…

Szabó Hédy felelôs szerkesztô

Szüreti kavalkád
Pázmándon  

6. oldal

Pázmándi
TOPorgók 
8–9. oldal

A falu
vôfénye

12–13. oldal

Új folyam III/9–10. szám Újság rólunk – nekünk 2015. szept.–október

Szeptember 19-én a hagyományos pázmándi szüreti felvonulás és ün-
nepségsorozat keretében nyílt meg Orisek Ferenc fafaragó mesternek,
Pázmánd község díszpolgárának az állandó, önálló kiállítása a Fô ut-
cai Tájházban. A kiállított fafaragványok megtekintését megelôzôen
Pázmánd polgármestere, dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika kö-
szöntötte méltó módon a szép számmal megjelent érdeklôdôket és
mindenek elôtt a kiállító mûvészt, majd szívhez szóló méltatásokat
hallhattak az érdeklôdôk Lukács Józsefnétôl, dr. Kerkuska László dísz-
polgártól, valamint Bartha Alajosné korábbi csemôi polgármestertôl is.

(folytatás az 5. oldalon)

Állandó kiállítás a Tájházban

Pázmándi
h í r v i v ô
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Tesszük ezt mi is itt kis falunkban,
jezsuita örökségünk nyomdokain.
Ha nem is tudunk mindig jónak len-
ni, sôt emberként meg-megbotlunk
néha, de lelkünk tudja: a Jó Isten
mellettünk van, és mindent megte-
szünk azért, hogy jobbá váljunk
napról napra…
Az elmúlt években a faluvezetésben
is tudatosan törekedtünk arra, hogy
fejlesztéseink, beruházásaink a
Pázmándon élôk lelki boldogságát
is szolgálják, még akkor is, ha
amúgy az örök elégedetlenségre
hajló beidegzôdések mûködnek.
Számunkra a fejlôdés nem feltétle-
nül az anyagiakban, azaz a GDP-ben
mérhetô, hanem lakosaink jó közér-
zetében. Életünk alapvetô célja ez, a
mindenkori vezetés feladata, köte-
lessége pedig, hogy segítse az
egyént a közösségben történô bol-
dogulásban. Tettük ezt ösztönösen,
majd tervszerûen is az életszínvo-
nal emelésével a fenntarthatóság je-
gyében, a természeti- és kulturális

környezet, a hagyományosan kiala-
kult értékeink megóvása mellett.
Zámbóné Vajda Adrienn és Sárkány
Zoltán alpolgármesterek többek
közt abban is hatékony segítséget
jelentenek, hogy Önök bármilyen
kéréssel, problémával fordulnak az
önkormányzathoz, arra a legjobb
tudásunk szerint megoldást, vagy
ahhoz vezetô utat találunk. Ôk ket-
ten külön szakterületek, fejlesztése-
ink gazdái. Közösségünk egyes te-
rületein (óvoda, iskola, vállalkozá-
sok) állnak folyamatosan a rendel-
kezésükre. Többek között munká-
juk eredményeként gazdagodott
óvodánk udvara, valósult meg in-
tézményeink napenergiával való el-
látása, és érkezik hamarosan végre
településünk elsô busza is . Egy-egy
nyertes pályázatunk mögött több
hónapos, sôt a sportcsarnok pályá-
zat mögött több éves kitartó
elôkészítô munka van, amely sem a
feladatokat operatívan ellátó csapa-
tunk, sem a hivatalszervezetet

segítô, támogató szakemberek,
sem a lakosság nélkül nem lenne
ilyen eredményes. Ezek közös sike-
reink, a miénk, Pázmándé. Az is
öröm lenne, ha a többség közössé-
gért való áldozatvállalását végre
nem akadályoznák folyamatos alap
nélküli feljelentgetések… DE! Mi így
is újabb nyertes pályázatokról szá-
molhatunk be! A kormányzat elis-
merte és jutalmazta, hogy Pázmánd
2010-tôl a több, mint 20 milliós
adósságát önerôbôl, vagyis az
Önök erejébôl visszafizette, képes
volt felállni és elindulni a fejlôdés
útján. Személyes véleményem,
hogy érték az, amikor felelôs gaz-
dálkodással magunk teremtjük elô a
javainkat. Azokat a településeket ju-
talmazták, amelyek jó gazda módjá-
ra cselekedtek. Az így elnyert pénzt
út- és járdafelújításokra, illetve az
Egészségház energetikai fejleszté-
sére, felújítására fordíthatjuk. 
Radványi Gábor képviselô úr hete-
kig végezte a felméréseket, hogy m2

re pontosan ki tudja számítani az
utcabizalmik és az Önök által ki-
emelten fontosnak tartott útburko-
lati- és járda felújítások pályázati 
összegeit. Errôl a több, mint 10 mil-
lió forintnyi fejlesztésrôl részletesen
a következô számban olvashatják
majd Radványi Gábor képviselô úr
beszámolóját. 
A pályázat által támogatott második
terület, több, mint 30 millió forint
összegben, az Egészségház felújítá-
sa, energetikai korszerûsítése lesz.
Errôl pedig Sárkány Zoltán és Tóth
László képviselôk számolnak be ha-

Az ôsz az egyik legszebb évszakunk Pázmándon. A gyermek
kacagással teli nyár után, szorgos kezünk gyümölcse ôszre
beérve várja a tél hófehér nyugalmát a ropogó tûz mellett. 
Ferenc pápánk szavait idézve „a jezsuita olyan ember, aki nem

zárja le látószögét és nyitott gondolkodású: mert úgy gondol-

kodik, hogy közben mindig a horizontra figyel”. 

Polgármesteri beszámoló

Pázmánd pályázatot nyert az eredményes 
gazdálkodásáért!

Az idén 9,5 milliárd forintot használhatnak fel fejlesztésekre azok a te-
lepülések, amelyek nem részesültek adósságkonszolidációban – jelen-
tette be a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára október 
14-én Budapesten – olvasható az MTI közleményében.
Pogácsás Tibor a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a települések egye-
bek mellett belterületi utak, önkormányzati intézmények, temetôk, ra-
vatalozók felújítására, építésére, településrendezési terv készítésére,
vízrendészeti feladatok elvégzésére és munkahelyteremtésre fordíthat-
ják a forrást.
Hozzátette, hogy a pénz kiutalása a pályázó önkormányzatoknak már
a hónap második felében elkezdodik.
A Velencei-tó környéki települések közül csak Pázmánd és
Kápolnásnyék önkormányzatai nem voltak részesei az adósságkonszo-
lidációnak, így Pázmánd 43 514 889 forintot, Kápolnásnyék pedig
kereken 112.000.000 forintot kap.
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marosan. Köszönet illet mindenkit a
több hónapos elôkészítésért, s hogy
végül e célok támogatást nyertek!
A sportcsarnok építésérôl is szeret-
nénk folyamatosan tájékoztatni
Önöket, hogy együtt örülhessünk
minden egyes kis lépésnek. Mint lát-
hatták, két újabb tûzcsap lett a há-
lózatba bekötve a beruházás meg-
kezdése érdekében. Radványi 
Gábor képviselô úrral pedig már a
közbeszerzési dokumentációt te-
kintettük át minden részletében.  Az
eljárás, a nagy beruházási összegre,
a 477 millió forintra tekintettel kb.
három hónapot fog igénybe venni.
Tény, hogy gyorsabb haladásban
reménykedtünk mi is, s szívünk
szerint már a Jótékonysági bált az új
Sportcsarnokba terveztük volna, de
ahogy mondják, a Jó Isten malmai

lassan ôrölnek. Azonban a pázmán-
diak több évtizedes, türelmes vára-
kozása egy ilyen óriási álom megva-
lósulására, minden bizonnyal kibírja
még ezt a pár hónapot…
Számot vetve azzal, ahogy kamrá-
ink minden földi jóval telve,
szôlôspincéink pedig jó borral vár-
ja a telet, elmondhatjuk, hogy
szorgos munkánk ismét hozzájá-
rult ahhoz, hogy Önök érezhessék,
jó itt élni, és büszkék lehetnek kö-
zös fejlôdésünkre.
Az pedig, hogy Magyarország
bhutánja lesz e Pázmánd, vagyis a
világ legboldogabb embereirôl pél-
dát véve a pázmándiak érezzék az
országban a legboldogabbnak ma-
gukat, Önökön is múlik.
Mi bizonyítottunk nemzetközi szin-
ten is, hogy kis társadalmunk érett a

változásokra. Fedezzük fel egyéni
életünkben is a változás szükséges-
ségét, és éljük meg azt az igényt,
hogy boldogok akarjunk lenni, hisz
a boldogság bennünk van…
Egy kedves hívô lakosunk szavaival
köszönöm meg megtisztelô figyel-
müket, hálás szívvel gondolva
azokra, akiktôl az elmúlt hónapok-
ban sok bátorítást, támogatást, jó
szót kaptam személyesen is. 
„Én érzem a tüzet Pázmándon. Itt
nagy dolgok fognak történni, és tu-
dom, ha kitartóan imádkozunk és
cselekszünk, ez a kis elültetett mag
óriási fává fog nôni egy egész or-
szágnak utat mutatva.”
Kívánjuk és teszünk is róla, hogy
így legyen, s valamennyi lakosunk,
olvasónk, vendégünk az ôszi Esté-
ken a tartalmas kikapcsolódásnak
köszönhetôen is boldogabbnak
érezhesse magát itt Pázmándon!

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika

Pázmánd az 
Üvegfalu

Jelentôs mérföldkôhöz érkezett
a Pázmánd az Üvegfalu címû pá-
lyázati projekt, amelyet telepü-
lésünk az eDemokrácia Mûhely-
lyel közösen valósít meg. A cél a
teljes átláthatóság megteremté-
se Pázmánd közéletében, s en-
nek alapja az az új internetes
portál, amelynek bemutatója
október 27-én este 18 órakor
lesz a Hét Forrás Mûvelôdési
Házban. A portál feladata, hogy
biztosítsa az önkormányzat tel-
jes átláthatóságát, azaz korrup-
ciómentes mûködését, Magyar-
országon elôször Pázmándon! A
portál bemutatójával egy idô-
ben a projektben közremû-
ködôk ismertetni szeretnék a fa-
lu lakosságával az eddig elért
eredményeket, a továbblépési
lehetôségeket, sôt, lakossági fó-
rum keretében, minden érdek-
lôdô pázmándi véleményére, ja-
vaslataira is kíváncsiak a fejlesz-
téssel kapcsolatban.
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Az aradi vértanúkra
emlékeztünk 

A 13 aradi vértanú halála bele-
égett a magyarság tudatába, bá-
torságból, önzetlenségbôl, haza-
szeretetbôl örök érvényû példát
állítottak az ôket követô generá-
ciók elé.
A Kempelen Farkas Tagiskola di-
ákjai mindezeket az elveket fel-
idézték ünnepi mûsorukban.
Zámbóné Vajda Adrienn alpol-
gármester asszony beszédében
kiemelte, a hôsök emléke meg-
mutatja azt is, hogy a személyes
kiállás egy ügyért, eszméért,
vagy éppen a falunkért milyen
fontos.
A megemlékezést az önkor-
mányzat képviselôinek koszorú-
zása zárta.

Elsôként Orisek 
Ferenc fafaragó
mûvészrôl, a nép-
mûvészet mesterérôl
írunk, s azért kezd-
jük vele, mert éppen

most nyílt állandó kiállítása a
Pázmándi Tájházban.
Orisek Ferenc 2008-ban kapta meg a
Pázmánd Díszpolgára címet. A Király
Zsiga-díjas mûvész 1937-ben szüle-
tett Pázmándon. Brassóban, a Faipari
Egyetemen szerzett mérnök végzett-

séget, szoborfaragással munka mel-
lett kezdett foglalkozni. Témái szülô-
falujának szereplôi, emberek, álla-
tok, jellegzetes tevékenységek. A fe-
ledhetetlen falusi gyermekkor a mes-
tert Pázmándhoz köti, s minden 
faragványában benne is van a szülô-
falu iránti szeretet. Számos munkájá-
val találkozhattunk eddig is Páz-
mándon, elég csak a Szôlôhegyen 
található Szent Orbán szoborra,
Krisztusra, vagy a mûvelôdési ház 
falán, az iskolában a templom elôtt

lévô faragványokra, és a jó egy éve
felavatott Majdán Károly dombormû-
re gondolnunk. S ezt a már eddig is
gazdag mûvészi jelenlétet egy teljes
életmûvet átölelô szoborgyûjtemény
koronázza meg.
Orisek Ferenc életútja ékes példája
annak, hogy az igazi tehetség utat
tör magának. Mint azt a mester egy
korábbi interjúban elmondta, kép-
zômûvészeti gimnáziumba készült,
de végül a fa „ipari oldalára” került.
Ám a fa szeretete meghozta a mû-
vészi eredményeket is, amely im-
már Pázmánd felbecsülhetetlen 
kincsévé válik a falunknak szánt
szobrok formájában.

Új cikksorozatunkban Pázmánd község díszpolgárait, munkásságu-

kat mutatjuk be, kiemelve gazdag életmûveikbôl mindazt, amiért ezt

a kitüntetô címet elnyerhették.

Pázmánd díszpolgárai – Orisek Ferenc
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(folytatás az 1. oldalról)

A beszédek, az ôszinte, szeretet-
teljes szavak Feri bácsi szemébe
is könnyeket csaltak. A kiállított
tárgyak egyes vélemények sze-
rint a szemük láttára keltek élet-
re, mások percekig képesek vol-
tak egy-egy mûremek elôtt elme-
rengeni. Akik lemaradtak a meg-
nyitóról, a továbbiakban folya-
matosan látogathatják majd be-
jelentkezés alapján a kiállítást,
hiszen a faragványok végleges
helyüket nyerték el a Tájház falai
között. 

Szerzô, fotók: Pázmánd Sajtó

Állandó 
kiállítás 
a Tájházban

Miserend: Október hó – 11 óra.
November hó – 10 óra.

2015. november 1. vasárnap, Min-
denszentek ünnepén Lengyel
Sándor atya sírkövének szente-
lése 16 órakor, majd utána az
ünnepi temetôi szertartás lesz.
2015. november 2. hétfôn, Halot-
tak napján halottainkért a gyász-
mise 17 órakor lesz.
2015. november 6. péntek, Már-
ton napi szentmise és lámpás fel-
vonulás 17 órától. Utána a Mû-
velôdési Házban a Levendula Ját-
szóházzal népi játszóház és az ün-
nephez kapcsolódó hagyományok
felelevenítése lesz. 
2015. november 29-tôl, adventi va-
sárnapokon a 11 órai szentmise elôtt
10 perccel lesz a gyertyagyújtás.

November 1. Mindenszentek
ünnepe, november 2. halottak
napja. Mindenszentek a katolikus
egyházban az összes üdvözült lé-
lek emléknapja. Az ezt követô ha-
lottak napja egyházi ünnepbôl vált
fokozatosan általános népi meg-
emlékezéssé.

Mindenszentekkor azon szentekrôl
emlékeznek meg, akiknek nincs kü-
lön emléknapjuk. A IV. századtól
megemlékeztek az ünneprôl. 
Általános szokás lett, hogy Minden-
szentek napján rendbe teszik, és vi-
rággal díszítik a sírokat, amelyeken
gyertyát gyújtanak a halottak üdvé-
ért. Az ünnephez sokféle népi szo-
kás, hiedelem kapcsolódott. Magyar-
ország egyes vidékein harangoztat-
tak a család halottjaiért, máshol ételt
ajándékoztak a szegényeknek. Sokan
úgy tartották, hogy a halottak ezen
az éjszakán kikelnek a sírból, így a
családi lakomán nekik is terítettek, és
minden helyiségben lámpát gyújtot-
tak, hogy eligazodjanak a házban.
Egyes falvakban ezen a napon tartot-
ták meg a bíróválasztást, a cseléd-
fogadást, és ekkor újították meg az
egész tanácsot. A mindenszentek ün-
nepe, az utána következô halottak
napja miatt, annak vigíliája lett.

Egyházi
hírek

Tájház új szerepekben

A Pázmándi Tájházban megnyílt állandó kiál-
lítás nem csupán egy kulturális esemény fa-
lunk életében, hanem egy korszak kezdete
is. Ezzel a tárlattal nyílik új fejezet a Tájház
életében, ami a faluvezetés szándéka szerint
élôbbé válik a korábban megszokottnál. A
helyi néprajzi emlékeket, az Orisek életmû-
vet sorra megtekintik majd az óvodások és
az iskolások is, sôt a gyûjtemény interaktív módon beépül majd a tananyagba is,
például kihelyezett rajzóráknak is helyszínt ad majd a Tájház. A sokrétûbb prog-
ramok, új célok megvalósítása érdekében Lukács Józsefné (Nusika) megbízási
szerzôdés keretében gondnokként segíti a továbbiakban a mûvelôdési házhoz tar-
tozó Tájház kibôvült szerepkörének megvalósítását, gondozza a kiállításokat.
A Tájház és benne Orisek Ferenc fafaragó állandó kiállítása (Pázmánd, 
Fô utca 84. szám alatt)
2015. október 1-tôl, vasárnaponként 14 és 16.00 óra között látogatható, de
telefonon történô egyeztetés esetén (Lukács Józsefné: 06 70 3312-819) ettôl
eltérô idôpontban is megtekinthetô.
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A hagyományos szüreti felvonu-
lást és az esti szüreti bált is ma-
gába foglaló eseménysorozat
szeptember 19-én 13 órakor
kezdôdött a Fô utcai Tájházban,
ahol Orisek Ferenc fafaragó mes-
ternek, Pázmánd Község dísz-
polgárának nyílt állandó, önálló
kiállítása életmûvébôl, amelynek
a mester, a faluhoz való sokszá-
lú kötôdése miatt, nagy örö-
münkre Pázmándot találta
megfelelô színhelynek. A kiállí-
tott mûvek és a mester kísérô
szavai valamennyi érdeklôdôt
magával ragadták, sokan hosszú
percekig megbûvölten csodálták

a fából készült remekeket.
Délután 15 órától indult, a páz-
mándi fiatalok közremûködésé-
vel, a minden évben nagy érdek-
lôdéssel kísért szüreti felvonulás,
ahol a népviseletbe öltözött páz-
mándi fiúk és lányok színes for-
gataga, a zenés fogatok jó han-
gulatban vonultak végig a Deák,
a Fô, Vadász, Széchenyi és Béke
utca kövein. Ezt követte az izgal-
mas szôlôlopás és számos egyéb
hagyományôrzô program, ame-
lyen minden résztvevô nagy lel-
kesedéssel vett részt.
A nap folyamán, a sokszínû prog-
ram keretében került sor a „Tisz-
ta udvar, rendes ház” mozgalom,

Szüreti kavalkád Pázmándon
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valamint a Lekvárfôzôk versenyé-
nek díjátadójára. 
Az eseményt színesítették, no és
persze ízesítették is a pázmándi
Spájz termelôi, akik saját ter-
mékeik széles kínálatával csábí-

tották a résztvevôket.
Estétôl hajnalig pedig a Hét For-
rás Mûvelôdési Ház nagytermé-
ben mulatott a falu apraja-nagy-
ja, ahol vidám mûsor, jó zene és
izgalmas tombola gondoskodott
a jó szórakozásról.

Szerzô: Pázmánd Sajtó Fotók:
Pázmánd Sajtó, Csurgó Dorina 

ifj. Domak András Széchenyi u. 60.

Hajcsik Béla Széchenyi u. 64.

Heincz Ottó Alkotmány u. 2.

Nagy Gyula Gárdonyi G. u. 5.

Magyar Gábor Gárdonyi G. u. 8.

Konkoly László Konkoly tanya

Erdô Zoltán Nadapi u. 7.

Nyári János Szabadság u. 53.

Ambrus Imre Szabadság u..

Tóth Attila Fô u. 124.

Kuhinkó Zsolt Fô u. 122.

Besser Balázs Patakpart utca 4.

Oláh Istvánné Gesztenye fasor 19.

Varga István Táncsics M.  4.

Erdô Imre Táncsics M. 9.

Kolonics Jánosné Kossuth u. 23.

Kutai Gábor Rákóczi u. 2.

Dégi Attila Bem  J. u. 6/A

Lôrincz Zoltán Kertalja u. 10.

Zsigmond László Kertalja u. 16.

Böjte Richárd Vadász u.  37.

Ifj. Lôrincz László Béke u. 

Kolonics Attila Jókai M. u. 

Tiszta udvar, rendes ház 2015. díjazottjai 

Erdô Zoltánné – lekvár, szörp

Aranyminôsítés: feketeszeder 

Ezüstminôsítés: ôszibarack lekvár

Ezüstminôsítés: szôlôszörp 

Bronzminôsítés: fahéjas szilva szörp

Reichenbach Mónika – lekvár

Ezüstminôsítés: ôszibarack lekvár

Orbán Erika – dzsem

Aranyminôsítés: ôszibarack-feketeszeder 

Darabos Anikó – lekvár

Aranyminôsítés: ôszibarack lekvár

A lekvárfôzôk, szörpkészítôk 
versenyének díjazottjai
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S ha már megalakultak, meg is
szervezték 2007 ôszén az elsô
Pázmándi Toporgást, ami egy tel-
jesítmény túra volt, akkor még
három távon, 50, 35 és 20 kilo-
méteren. A cél a mai napig is az,
hogy megismertessék a Velencei-
hegységet és a hozzá kapcsolódó
településeket az ország közeleb-
bi, s távolabbi vidékeirôl érkezô
talpasaival. A túra sikeresnek bi-
zonyult, s azon mód hagyományt
is temetett. A következô év kis
változást és egyben fejlôdést is

hozott. Az 50 kilométeres távot
lecsökkentették 45-re. Az indok
az volt, hogy mivel a Velencei-
hegység kiterjedése nem túl
nagy, így csak bizonyos szaka-
szok ismétlésével lehetett meg-
rendezni a klasszikus 50-et, ez
viszont kicsit unalmasnak bizo-
nyult. Az elôrelépést pedig a nyá-
ri, éjszakai túra megszervezése
jelentette, egyelôre még csak egy
távon, 28 kilométeren. A fejlô-

désnek szerencsére nem lehetet
gátat szabni, évrôl-évre egyre
többen vettek részt a rendezvé-
nyeken, és a népszerûség újabb
korcsoportokat is megmozga-
tott. Minden alkalommal egyre
több gyerek és családos jelentke-
zett. Számukra viszont problé-
mát jelentett a hosszabb távok
teljesítése, így szükségszerûvé
vált ezek átgondolása. Ennek
szellemében született meg az
ôszi 8 kilométeres Totyorgó, ami
igazán a kicsiknek és a családok-
nak való kényelmes séta, vala-
mint a nyári, éjszakai 14 kilomé-
teres, ami szintén rögtön kedvelt
lett. Így érkezünk el az idei esz-
tendôhöz. 2015-ben az idôjárás
mindhárom túraidôpontban ke-
gyes volt hozzánk, így rekord lét-
számmal zárult a túra év. Több
mint ezer túratárs járta végig a
különbözô útvonalakat, s nem
egy olyan volt, aki minden eddigi
túrán részt vett. 
Egy kis statisztika 2015-bôl:
A januári, Fázós TOPorgósra 
3. alkalommal került sor, és 

Pázmándi TOPorgó Természetjáró Egyesület

Sétálunk, sétálunk, egy kis
dombra lecsücsülünk …

A Velencei-hegységen túl …

Az egyesületi élet azonban nem merül ki, a helyi teljesítménytúrák
szervezésében. Szorosan a profilunkhoz kapcsolódóan, részt ve-
szünk az ország más régióiban és testvér egyesületek szervezésé-
ben megrendezésre kerülô eseményeken is. Évek óta visszajáró
vendégei vagyunk a székesfehérvári természetjárók túráinak mind
résztvevôként, mind segítô szervezôként. Idôrôl-idôre megtalálha-
tóak vagyunk a már nagy hagyományokkal rendelkezô Gerecse tú-
rák legkülönbözôbb távjain. Tavasszal a Mátrában, nyáron a Ba-
konyban, Vértesben és így tovább. Részt veszünk a Velencei-hegy-
ségben megrendezett tavaszi geo túrákon, mint segítôk. Szerve-
zünk turista útkarbantartást, turista jelek felújítását, vagy akár sze-
mét szedést is az erdôben. Évrôl-évre megjelenünk helyi civil szer-
vezetek által rendezett Falukerülésen, vagy akár a gárdonyi városi
adventi vásáron. A cél mindig ugyanaz. Kimozdítani az embereket
az otthoni tespedt kényelembôl, de akár a lelket, testet romboló
apátiából is.  Szeretnénk megmutatni, hogy minden idôben megta-
lálható a szépség és a harmónia a természetben, és a természettel.
Nem kell flancos, divatos felszerelés, hogy kimozduljon az ember
a négy fal közül, végtére estére így is, úgy is nyakig koszosak le-
szünk. Persze nem árt, ha nem ázunk át. De egy kis esô sem lehet
akadály! Merjünk kíváncsiak és merjünk piszkosak lenni. Vegyünk
példát a sok-sok gyerektôl, akik a Totyorgón vonulnak, s arról 
szövik a terveket, hogy ha nagyobbak lesznek, majd ôk is színes
csigaházszerû hátizsákot öltenek, s elmennek egy hosszú távra,
akár a „nagyok”.

Kevés híján tíz esztendeje néhány lelkes természet- és ország-
járó fiatal – mellesleg jó barátok – elhatározták, hogy formát
adnak az addig csak saját szórakoztatásukra végzett termé-
szetjáró barangolásaiknak és megpróbálják másokkal is meg-
szerettetni a szervezett túrázás szépségeit. Így jött létre 2007-
ben a Pázmándi TOPorgó Természetjáró Egyesület.
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184-en vettek részt rajta.
A júliusi TOPorgók éjszakája, már
a 8. nyarát érte meg 28Km -es tá-
von, 4. éve pedig a rövidebb,
14Km-es táv is elrajtolt. Ezeken
összesen 390-en caplattak az éj-
szakában.
Az októberi „nagy” túra idén is
vitte a prímet. Ha az elsô 50-est
is beleszámítjuk, akkor a 45-ös,
35-ös és 20-as távokon immáron
9. alkalommal lehetett bejárni a
környék természeti szépségeit,
s az 5. alkalommal megrende-
zett 8 km-es Totyorgáson csalá-
dok és diákok tucatjai rótták a

kilométereket, összességében
közel 550-en.
Végezetül már csak egyetlen kér-
dés marad: Mi a cél? A válasz pe-
dig egyszerû. Tovább vinni az
eddig elért eredményeket. Még
több, még jobb túrákat szervez-
ni, s mások rendezvényein részt

venni, újabb tájakat megismerni,
barátságokat kötni. A már meg-
szerzett „híveket” megtartani és
minél több újat szerezni. Gyere-
ket és felnôttet a mindennapok-
ból kimozdítani, s az eddig meg-
tartott függetlenséget megôrizni. 
Egyszerûbben: Sétálni, sétálni,
egy kis dombra lecsücsülni… és a
világra rácsodálkozni… csüccs.

Huszár Attila

Segítség az 
oktatásban

Két éve az egyesület együtt-
mûködési megállapodást kö-
tött a Kápolnásnyéki Vörös-
marty Gimnáziummal. Az
újonnan bevezetett közösségi
szociális munka keretein belül
az egyesület végzi a termé-
szetvédelmi projekt men-
torálását. A program kereté-
ben középiskolásokat foga-
dunk rendezvényeinken, akik
aztán a lebonyolítás legkülön-
félébb területein tevékenyked-
nek. De itt nem ér véget az is-
kolákkal való együttmûködés.
Szerveztük már tanulmányi
osztálykirándulást szintén a
Vörösmarty alsós osztályának,
de az idei ôszi túrán a
pázmándi általános iskola
több mint 80 diákja öko túra
keretében járta be a legrövi-
debb távunkat.
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Idestova huszonöt éve már – lám-
lám, már ez is egy negyed század! –
hogy október elsején világszerte
megünnepeljük az idôseket. S hogy
kik számítanak annak? Hát a hivata-
los besorolás szerint a 60. életévüket
betöltöttek, bár biztos, hogy jó néhá-
nyuk erre felcsattan, mondván, hogy
„idôs ám az öregapád”! 
Úgy tartják, hogy mindenki annyi
éves, amennyinek érzi magát, s el-
nézve a pázmándi idôsek napi ün-
nepségen készült képeket, hála Is-
tennek, jó néhány fiatalos mosolyú,

élénk tekintetû arcot láthatunk.
Falunkban közel félezer szépkorút
tartanak számon az illetékesek, ôk
kapják a meghívót az ünnepségre,
ahol évrôl-évre szeretettel köszön-
tik, finom ételekkel várják ôket az
Ifjúsági Klub fiataljai, énekelnek,
zenélnek nekik az óvodások és az
iskolások, s ajándékokkal igyekez-
nek kedveskedni az önkormányzat
tisztségviselôi.
Legyen hát szép kor mindnyájuknak
a hatvan feletti évek sora! Vegyük kö-

rül szeretettel a nagyikat, nagypapá-
kat, törôdjünk velük úgy, ahogyan
szeretnénk, ha majd velünk is törôd-
nének a gyermekeink, unokáink. 
Mi nagymamák és nagypapák pedig
tegyük felejthetetlenné az unokáink
gyerekkorát, mert így válhatunk hal-
hatatlanná, a meghitt gyermekkori
emlékek, a nyári szünidô hangulata,
a nagymama sütijének illata révén,
amely évtizedek múltán is vissza-
idéznek majd bennünket…

Az Idôsek Világnapját ünnepeltük
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Levél Burián Józseftôl, a Páz-
mánd Községért Érdemérem
kitüntetettjétôl

A hagyományoknak megfelelôen,
idén is augusztus 20-án, Szent Ist-
ván király és az új kenyér ünnepén
került sor a pázmándi kitüntetések
átadására. Ennek keretében kapta
meg Burián József, a Pázmánd SE
elnöke is – aki hosszú évtizedek
óta vállal aktív szerepet Pázmánd
közösségi sportéletében – a
Pázmánd Községért Érdemérmet.
Sajnos hivatalos elfoglaltsága miatt
nem tudott személyesen jelen len-
ni a templomi ünnepségen, így az
alábbi, szerkesztôségünkhöz eljut-
tatott levélben mondott köszöne-
tet az elismerô címért.

„Tisztelt Pázmándiak, és akik a ki-
tüntetésre javasoltak Pázmánd
Község Önkormányzatának kép-
viselô testületénél!
Nagyon sajnálom, hogy ha valakit
is megbántottam és kellemetlen
helyzetbe hoztam azzal, hogy az
ünnepségen nem vettem részt, és
így a kitüntetést sem tudtam át-

venni. Augusztus 20-án reggel 
6-tól este 18 óráig dolgoztam.
Amikor az értesítést megkaptam,
már nem lehetett megoldani, hogy
itthon lehessek. 
Kérem megértésüket, és köszönöm
a megtiszteltetést!

Burián József, Pázmánd SE”

Köszönet az odafigyelésért,
törôdésért Boros Józsefnétôl

Augusztus hónapban többször is
elôfordult, hogy távközlési szolgál-
tatásokat értékesítô szakemberek
járták a falut, s keresték meg aján-
lataikkal Pázmánd lakosait. Minden
ilyen esetben az utcabizalmik és a
falu vezetése is felhívja a figyelmet
a kötelezô óvatosságra, hiszen az
ártalmatlan üzleti megkeresés egy-
ben alkalom lehet arra is, hogy ille-
téktelenek üzletkötônek adva ki
magukat, rossz szándékkal jussa-
nak be idôs emberek otthonaiba. A
figyelmeztetés mindig úgy szól,
hogy egyedülálló ne engedjen be
az otthonába idegent, illetve
gyôzôdjön meg róla, hogy az illetô
valóban az, akinek kiadja magát.
Ha bizonytalan, akkor kérje a
szomszédság, a polgárôrség vagy
az utacabizalmi segítségét.
Nos, augusztus 31-én Sárvári
Károlyné, az Arany János utca bi-
zalmija azt látta, hogy nem egy,
nem is kettô, hanem szám szerint
négy üzletkötô ment be Boros
Józsefné, Annuska nénihez.
Érthetô módon nem tetszett ez ne-

ki, így azonnal cselekedett: felhívta
Erdô Béla polgárôrt és szólt Vajda
Klárának, Annus néni szomszédjá-
nak is. Ôk jöttek is haladéktalanul,
és segítettek. Szerencsére nem volt
baj, az üzletkötôk valóban
üzletkötôk voltak, csak a helyzet
volt szokatlan, hogy egyszerre né-
gyen érkeztek ugyanarra a címre,
ahol végül is hitelt érdemlôen iga-
zolták a kilétüket.
Az intézkedés mégsem volt felesle-
ges, megmutatta, hogy Páz-
mándon az emberek figyelnek egy-
másra, az utcabizalmik fokozott
felelôsséget éreznek az utcában la-
kók iránt, s a polgárôrség a szoká-
sos hatékonysággal azonnal ott te-
rem, ahol szükség van rá. Boros
Józsefné, Annuska is így érezte, s a
köszönetét egy olvasói levélben
megfogalmazva juttatta el a hír-
vivônek, hogy mások is lássák,
mennyire hálás a figyelemért és a
törôdésért.

„Tisztelt Szerkesztôség!
Szeretném, ha a következô hírvi-
vôben a köszönetemet leközölnék. 
Köszönöm utcabizalminknak, Sár-
vári Károlyné Andinak, Vajda Klára
szomszédasszonyomnak és nem
utolsó sorban Erdô Béla polgárôr
úrnak, hogy augusztus 31-én oda-
figyelésükkel és gyors reagálásuk-
kal perceken belül tisztázták a
helyzetet és vigyázták a biztonsá-
gomat. Kívánok nekik erôt, egész-
séget, kitartást önzetlen munká-
jukhoz!

Tisztelettel: Boros Józsefné,
Pázmánd, Arany János u. 3.”

A Pázmándi hírvivô postaládájából
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Ahogy a vôfélyek általában, Ernô
bácsi pázmándi vôfényként sza-
bad idejének nagy részét vidá-
man, aktívan töltötte, „irányítot-
ta” a lakodalmakat. Nem kellett a
falunak megismernie, hiszen ide

született, s ma is Pázmándon él.
Szülei szintén idevalósiak, sôt az
unokatestvérek, rokonok közül is
sokan itt élnek. Ahogyan akkori-
ban sokan, ô is megjárta a sza-
márlétra szinte valamennyi fokát
élete során. Az általános iskola
után nagy szükség volt az ô
munkájára is, kellett a pénz a
családnak. Ekkor még a Rákosi
korszakot írjuk. A munkásévek
után a katonaság következett,
majd amikor leszerelt a szôlô-
gazdaságban kezdett dolgozni
és meg is nôsült, elvette Farkas
Magdolnát, akivel a mai napig
együtt élnek. Magdus néni is sok
helyre elkísérte, amikor a rokon-

ság, barátok, közeli ismerôsök
esküdtek.
– Hogyan kezdôdött ez a
vôfénység?
– Úgy jött, hogy egyáltalán nem
terveztem – kezdi a mesét Ernô bá-
csi, aki napra pontosan emlékszik,
hogy 1977. április 16-án volt az
elsô igazi vôfény megbízása Csur-
gó Béla és Pálinkás Jutka
esküvôjén. Ezt a felkérést, és azu-
tán a késôbbieket is annak a beug-

A falu vôfénye
A régi pázmándiaknak nem kell bemutatni Ernô bácsit. Har-
mincöt évig volt – ahogyan azt Pázmándon mondják – a falu
vôfénye, ott volt szinte minden lakodalomban. Mára továbbad-
ta ezt a hivatást is a fiatalabbaknak, s napi munkája már csak
a kertbe szólítja, a ház körül tevékenykedik, énekelni pedig a
népdalkörbe jár. Az Idôsek napja apropóján Zsilovics Ernônél
jártunk, aki decemberben lesz 77 éves.
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rásnak köszönhette, amikor a
nagynénje fiának a lagziján kise-
gítô vôfényként olyan sikere lett,
hogy többé nem volt megállás.
– A fiús háznál segítettem be.
Nagyjából képben voltam, ismer-
tem a rigmusokat, így nem vallot-
tam szégyent. Azután, amikor
egyre többen kértek, folyamato-
san magolni, gyûjteni kezdtem a
szövegeket, megkerestem a régi
vôfényeket, Szendrei Andrást,
Kerkuska Istvánt és Nagy Lajost, s
igyekeztem megtanulni tôlük min-
dent. S ôk jó szívvel segítettek, ta-
nítottak, ahogyan azután én is to-
vábbadtam a tudásomat és a
gyûjteményemet Kerkuska Zoli-
nak, Csurgó Csabának. Még a
tetôcserépbôl készült sípomat is,
igaz a kettô közül csak az egyiket,
a másikat megtartottam emlékbe.
– Milyen kellékei vannak még egy
vôfénynek? Van valamilyen jel-
legzetes viselet? 
– Egy normál öltöny kell csak, de
a bokrétás kalap, az elengedhe-
tetlen. No meg a vôfénybot, ami-
re a menyasszony a babos
kendôt, vagy más néven a bécsi

kendôt kötötte. Késôbb azután
ezt a kendôt szalagok váltották
fel, olyasmi, mint a ballagóké,
van is a botomon belôle bôven –
folytatja Ernô bácsi, s Magdus
néni már hozza is a legendás

vôfénybotot és bokrétás kalapot.
– Ernô bácsi szeretett mulatni is a
lakodalmakban?
– Mi az hogy! – veszi át a szót
Magdus néni. – Sokszor volt,
hogy csak reggel jött haza, néz-

tem az órát, istenem, már kilenc
is elmúlt…
A falu vôfénye 35 éven át énekelt
és ropta a táncot az esküvôkön a
Szikla, a Dominó vagy a Harmó-
nia zenekar muzsikájára. Aho-

gyan mondja, ezt se józanul, se
részegen nem lehet csinálni, tud-
ni kell a határokat. S mert ô tud-
ja, 2012. augusztus 18-dika után
– pontosan emlékszik, ekkor volt
Domak Anikó esküvôje – már

nem vállalt több vôfény munkát.
Maradtak a ház körüli teendôk és
a család, a két gyermeküktôl szü-
letett öt unoka, ôk az élet ajándé-
kai a nagyszülôknek. Tizenegy
terítéket raknak az asztalra, ha
eljön a szeretet ünnepe vagy ép-
pen egy családi születésnapi 
összejövetel. 
Elmondhatjuk, hogy Zsilovics
Ernôt azért ma is utoléri a vôfény
múltja. Tavaly, amikor a hagyo-
mányôrzô lakodalmat rendezték a
faluban, beöltözött mint régen, és
ismét elemében érezte magát „ta-
nítványaival”, akikkel közösen se-
gédkeztek az „ifjú pár” egybekelé-
sének ünnepében. Ezen a napon is
hajnalig tartott a dáridó, mint
azelôtt, és Ernô bácsi most sem
adta alább, fújta a verseket,
mondta a rigmusokat és irányítot-
ta a lakodalmat, mint egykoron… 

fotó és írás: 
E.Várkonyi Péter és Szabó Hédy
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Amikor a hagyományôrzés fon-
tosságáról és szerepérôl beszé-
lünk az óvodai nevelésben, úgyis
fogalmazhatunk, hogy mindnyá-
junk közös kincseit adjuk tovább
legdrágább kincseinknek, a gyer-
mekeinknek. S hogyan tehetjük
ezt a legeredményesebben? Gyer-
mekek nevelésérôl lévén szó, a
leghatékonyabb a gyakorlati pél-
da ereje, ezért az óvodai életben
átélt élmények közvetítésével mu-
tathatjuk meg a helyes utat a
gyermekeknek. A régi hagyomá-
nyok felelevenítésével, megismer-
tetésével átörökíthetjük elôdeink
népszokásait. Ünnepeink, hagyo-
mányaink „újraélésével” éreztet-
hetjük a leginkább, hogy annak a
világnak, amelybe a lurkók bele-
születtek, gazdag múltja és rajtuk
is múló jövôje van. A magyar nép
néphagyományaiban annyi derûs,
jókedvû csalafintaság van, amivel
érdemes megismertetni a gyerme-
keket. A közös játék hatalmas
sodró ereje magával ragadja az
egész gyermekcsoportot.

A gyermekek a koruknak meg-
felelô szinten, életkori sajátossá-
gaihoz igazítva, észrevétlenül is-
merik meg a naptári év jeles nap-
jait, az évrôl- évre visszatérô jel-
képekkel, élményszerû, örömteli
cselekvésekkel együtt. Ezek az
élmények hagyományaink tiszte-
letére, a közösségi érzés erôsí-
tésére, egymás megbecsülésére,
szeretetére, elfogadására nevelik
gyermekeinket.
Óvodánk nevelôtestülete mindig
nagy gondot fordított a hagyo-
mányápolásra, mely az óvodai
programunkban is kiemelt terü-
let. Pázmándon a szüretnek, a

szüreti mulatságnak régi, szép
hagyományai vannak. Ezt ápol-
juk az óvodában is. Minden cso-
port kis mûsorral készült az ün-
nepre. A családoktól szôlôt, a
Törley Pezsgôpincészettôl ismét
finom mustot kaptak a gyerekek.
A szépen feldíszített színpadon
még a kiscsoportosok is bátran
énekeltek, verseltek. A megérde-
melt jutalom a mûsorok után a
szôlô és kifli lopás volt. Délután
boldogan vitték haza ajándéku-
kat a kis üveg mustot és perecet.

Szeptember 30.-án Benedek Elek
születésnapján (a népmese vi-

lágnapján) a meséé, a mesélésé
volt a fôszerep. Az aulában ösz-
szegyûlve mindhárom csoport
bemutatta kedvenc meséjét a
többieknek. A nagycsoportosok
elmesélték A kiskakas gyémánt
fél krajcárja címû mesét. Öröm
volt látni, ahogyan a kisebbekkel
együtt közösen nevettek a török-
császár butaságán. A középsô
csoportosok A kiscipó és A répa
címû mesét játszották el társaik-
nak, míg a legkisebbek is bátran
énekeltek, és mutogatták el az
Erdô mélyén házikót és hallgat-

Beköszöntött ôszanyó az óvodában is
„Jött ôszanyó hideg széllel, 

Aranysárga vízfestékkel. 

Sárgák lettek a levelek, 

Fújtak, fújtak ôszi szelek…”
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ták figyelmesen az óvó nénik ál-
tal mesélt Iciri-picirit és A három
kismalac meséket.

Október1.-én nagycsoportosaink
is köszöntötték községünk lakóit
Idôsek napján. Kedves kis mû-
sorukat tapssal köszönték meg a
mamák ás a papák.

A rendszeres zenei nevelés fej-
leszti a gyermek megfigyelô-
képességét, emlékezetét, serkenti
gondolkodását, logikus gondolko-
dásra készteti, tehát nagymérték-
ben elôsegíti értelmi fejlôdését.  A
közös éneklés fegyelmezettséget,
önuralmat kíván, ezáltal fejlôdik a
gyermek akaratereje is. Zenei él-
ményt az óvodában elsôsorban a
közös éneklés nyújt. 
Már Kodály Zoltán is kiemelte a
zene nemzetnevelô szerepét.
Szerinte: „Az óvodás korban kell
lerakni a nemzeti hovatartozás
alapjait. A tudatalatti nemzeti vo-
nások legjobb megalapozója a
néphagyomány, elsôsorban a já-
ték- és gyermekdalaival.” 
Többek között ezért is tartottuk
fontosnak, hogy az óvodában is
megünnepeljük a Zene világ-
napját. Minden csoport nagy lel-
kesedéssel készült erre a napra.
Hangszerekkel ismerkedtünk,
hangszert készítettünk, sokat

énekeltünk, közösen zenéltünk,
táncoltunk.

A jeles napokra emlékezve az Ál-
latok világnapját (október 5.) is
megünnepeltük. Kibôvítve mi ál-
latok hetét tartottunk az óvo-
dánkban. Állatsimogatás, mesé-
lés, barkácsolás, diafilm nézege-
tés és bábmûsor várta a gyereke-
ket az állatok hete keretében. A
lovas kocsikázás sajnos az
esôzés miatt elmaradt, de majd
tavasszal bepótoljuk. V. Juliska
néninél nagy érdeklôdéssel néz-
ték meg a gyerekek a sok-sok házi-
állatot. Lelkesen etették répale-
véllel a kecskéket, lucernával a
nyulakat, kukoricával a tyúkokat.
A bátrabbak megsimogathatták a

nyuszikat, bárányokat, de Juliska
néni kiscicája is kézrôl kézre járt.

Évek óta nagy sikerrel rendezzük
meg óvodánkban a zöldség kiállí-
tást. Az idei évben változtattunk
kicsit, és Egészséghetet tartot-
tunk. Makk Marci jött vendégség-
be a gyerekekhez. 
„Makk Marci egy derék gyerek,
Mindig vidám, sokat nevet, Ját-
szik, ugrál, tornázik, Hóban
csúszkál, nem fázik, Télen-nyá-
ron jól mulat, Mert egészséges,
mint a makk!” – mondogattuk
egy héten keresztül a gyerekek-
kel. A mozgásra, az egészséges
táplálkozásra, a környezetvéde-
lemre, a megfelelô higiéniai szo-
kásokra, illetve a lelki egészség-

védelemre fókuszálva terveztük
meg a tevékenységeinket.
A zöldségfélék fogyasztásának
fontosságára hívtuk fel a gyere-
kek figyelmét. Sokféle zöldséggel
ismerkedtünk, megneveztük,
megtapintottuk, megszagoltuk,
megízleltük és végül elfogyasz-
tottuk ôket. 
Egy biztos: sok tevékenység, sok
élmény és sok-sok játék- vár ezek
után is az óvodában a gyerekekre.

A nevelôtestület nevében:
Domak Tiborné óvodavezetô



16 Intézmények

Új kezedeményezés, hogy októ-
bertôl az óvoda parkolójában két
gyûjtôládát is találhatunk. Az
egyikben kartonpapírt, a másik-
ban pet palackokat gyûjtenek
már néhány hete a gyerekek szü-
lei, de az óvoda vezetése azt ké-
ri, hogy mindenki, aki csak tehe-
ti, hozza ki ide az ásványvizes
vagy üdítôs mûanyag palacko-
kat, a kiürült dobozokat, mert
ezért egy hulladékfeldolgozó fi-
zet az óvodának, s ezt a pénzt a

gyerekekre fordítják. A palacko-
kat tisztán, összenyomva, ku-
pakkal lezárva kérik a gyûjtô-

ládába bedobni, mert ezzel a
módszerrel sokkal több palack
belefér a faládába. Ha vesszük 
a fáradságot, és elhozzuk idáig 
a kiürült palackokat, azzal két le-
gyet is üthetünk egy csapásra:
amellett, hogy a gyerekeknek
pénzt gyûjtünk, a többi szelektív
hulladéktároló sem telik meg
olyan hamar, s talán nem lesz
annyira rendetlen, rumlis a hulla-
déksziget a Fehér kereszt mellet
sem… 

Pet palack és hullám karton gyûtés az óvodában

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdô
napjától legalább napi négy órában óvodai fog-
lalkozáson vesz részt. [Nemzeti köznevelésrôl
szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
8. § (2) bekezdés]
Öt éves kortól a gyermek, napi négy órában kö-
teles óvodai nevelésben részt venni. (öt éves kortól
nincs felmentési lehetôség!)

A kötelezô óvodáztatásban részt vevô 
gyermek hiányzása az óvodából 2015. szep-
tember 1-tôl:
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol ma-
rad, mulasztását igazolnia kell.
A mulasztás igazolása minden óvodaköteles gyer-
mekre egyformán kötelezô, akit nem mentettek
fel az óvodakötelezettség alól, akár négy órát,
akár többet tartózkodik az óvodában.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

a) a szülô írásbeli kérelmére a gyermek a házi-
rendben meghatározottak szerint  

engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) a gyermek beteg volt, és azt a házirendben

meghatározottak szerint igazolja,
c) a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb

alapos indok miatt nem tudott óvodába járá-
si kötelezettségének eleget tenni.

Családi pótlék: szigorúbb feltétel
Jövô évtôl megvonhatják a családi pótlékot, ha a
gyermek nem jár óvodába.
Már ôsztôl kötelezô az óvoda, de csak januártól
„büntetik” a hiányzást. 
Ez eddig csak az iskolás gyerekek hiányzásánál 
(50 igazolatlan óra után) volt így. 
Ha a gyermek öt napnál többet hiányzik az óvodá-
ból, a jegyzô felkeresi a szülôt, és szóban figyel-
mezteti. Ha az igazolatlan hiányzások száma felkú-
szik húszra az adott tanévben, akkor januártól
megvonható a családi pótlék. Napi négy órát kell az
óvodában tölteni a gyereknek ahhoz, hogy ne hi-
ányzásnak számítson.

Szigorúan ellenôrzik is, mikor, miért hiányzik
a gyermek. 
Például míg korábban el lehetett vinni a gyermeket
egy orvosi vizsgálatra anélkül, hogy errôl külön
igazolást kellett volna kérni, most minden hiány-
zást igazolni kell, és külön kikérô papíron 
jelezni, ha bármilyen okból elvinné a szülô 
a gyereket.

EZÉRT KÉRJÜK A PÁZMÁNDI PITYPANG ÓVO-
DÁBAN IS, HOGY A GYERMEK MINDEN HIÁNY-
ZÁSÁRÓL LEGYEN IGAZOLÁS (orvosi, vagy 
1-1 napról a szülô által írt).

Hiányzás a kötelezô óvodai foglalkozásokról
2015. szeptember 1-tôl
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A 2015. október 27-i baba-mama
klubban 10.30-tól Fizl Kata, baba-
jelnyelv oktató mutatja be mód-
szerét. Az oktató szerint a baba-
jelnyelv a kisbabák és szüleik éle-
tét megkönnyítô módszer, amely
az egymás közti kommunikációt
teszi hatékonyabbá jóval a be-
szédkészség kialakulása elôtt. Vé-
leménye szerint a babajelnyelv
hatékonyan elôsegíti a beszédér-
tést, és erôsíti a kommunikációs
készséget. 
Várunk minden érdeklôdôt a Hét
Forrás Mûvelôdési Házban!
A részvétel ingyenes. 

További információk találhatók 
az alábbi internetes oldalon:
http://www.babajelnyelv.hu;
vagy érdeklôdjön e-mailben:
vedono@pazmand.hu

Herczeg Anna Mária védônô

Ismerkedjünk a babajelnyelvvel Az elsô betûk
A kisgyermekeknek mindig izgal-
mas kalandot jelent a betûk titok-
zatos világa, van aki már 2-3 éve-
sen felismeri a neve kezdô-
betûjét, sôt elnevezi az alma be-
tût, papa betût…
Ezért is kedves figyelmesség az
önkormányzat részérôl a „baba-
betûk”, ami nem más, mint a
gyermek nevének betûi polisztirol
habból kivágva és mindenféle
szépséges anyaggal bevonva, de-

korálva. A legszebb az egészben
az, hogy a csupasz mûanyag be-
tûk dekorálását a mûvelôdési ház
munkatársai saját kezûleg végzik,
így lesz az ajándék igazán szemé-
lyes, szívhez szóló. 
A kezdeményezés szerint a 2015-
ben Pázmándon született gyerekek
kapták meg elôször a névbetûiket
az Anyatejes világnap alkalmából,
de mivel a szülôknek annyira tet-
szett a falra ragasztható vagy a pol-
con a saját „lábán” is megálló baba-
név, hogy kérték, hadd lehessen a
nagyobb testvérkéknek is ilyen… És
ki tud ellenállni egy ilyen kérésnek
a gyerekek királyságában? Persze,
hogy kapnak ôk is, sôt azóta még
néhány verebi kisgyerek számára is
megrendelték, aki a babaklub fog-
lalkozásaira Pázmándra átjár…
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Jógatánc

A jóga világát nem könnyû átlát-
ni, hiszen egy rendkívül össze-
tett mozgásrendszerrôl van szó,
melyhez gondolati rendszer és
életmód is társul. Ráadásul a jóga
sok ezer éve alakult ki, így való-
ban kiforrott, összetett „sporttal”
van dolgunk. A jógára utaló leg-
régebbi régészeti lelet körülbelül
5000 éves. Az Indus-völgyi pe-
csétlôn egy jógaülésben helyet

foglaló, bika szarvakkal ren-
delkezô ember látható. A jóga ha-
gyományát sokáig csak szóban
adta tovább a mester egy-egy ta-
nítványnak. Az elsô írott emlé-
künk csak Kr. e. 4. században ke-
letkezett. Patandzsali indiai bölcs
jóga-szutrái azonban nem részle-
tes magyarázatok, inkább vázla-
tos leírások. A jógának tehát 
egyáltalán nem csaptak akkora
hírverést, mint manapság – még-
is több ezer éve él és fejlôdik ez

a mozgásrendszer. Mi lehet ben-
ne annyira jó és hasznos, hogy
kiállta az idô próbáját?
Hatékony: A jógázók pontosan
végzik a testhelyzeteket és soro-
zatokat. Fejlôdik test-tudatossá-
guk, ezáltal mint edzés, a jóga
rendkívül hatékony.
A teljes emberre hat: Akik ki-
tartóan járnak jógázni, arról szá-
molnak be, hogy nem csak testi
egészségük fejlôdött. Fizikai tes-
tük mellett javult összpontosítási
képességük, nyugodtabbak, jobb
a hangulatuk, türelmesebbek ma-
gukkal és a családjukkal. Gyako-
ri, hogy a jógázóknak régen hur-
colt életproblémáikat sikerül
megoldaniuk. Ennek oka az,
hogy a jóga segít megtartani a je-

Jógatánc és családi torna – mindenkinek

Jó ideje írom a Hírvivôbe az egészséggel, sporttal kapcsola-
tos cikkeket. Most eljött az idô, hogy „a saját házam táján
söprögessek”, és bemutassam a jógatáncot, amelyet a
mûvelôdési házban tartok. A jóga bárkinek megfelelô sport,
a családi torna pedig egy olyan óra, amelyen szülôk és gye-
rekek mozoghatnak együtt. 

„Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért; elég minden napnak 
a maga baja.” (Máté evangéliuma)

– Hogyan alakult ki a jóga, a harmo-
nikus mozgások iránti szereteted?
– 1995-ben, 17 éves koromban
kezdem jógázni egy „véletlen” kö-
vetkeztében: a Magyar Könyv-
klub katalógusában megláttam a
Jóga mindenkinek címû könyvet,
megrendeltem, és elkezdtem a
könyv segítségével, egyedül gya-
korolni. Akkor még nem lehetett
könnyen jógaórát találni a vidéki
városban, ahol laktam. Pár év
múlva azonban a „véletlen” egy
dunántúli kis faluba költöztetett,
ahol az egyik szomszéd „véletle-
nül” épp jógaoktató diplomát
szerzett a Buddhista Fôiskolán,
tôle tudtam tanulni. Késôbb Bu-

dapesten éltem, itt már sokkal
könnyebb volt jógaórát találni. A
táncpedagógus végzettségemet
2006-ban szereztem a Tánc-
pedagógusok Országos Szövetsé-
génél, az 520 órás modern tánc
pedagógus szaktanfolyamon. Ak-
tívan táncoltam azokban az
években, és közben doktori kép-
zésre jártam. 2008-ban szerez-
tem PhD fokozatot irodalomtudo-
mány területén.
– Irodalom, tánc, fotózás, a mun-
ka a teljes életedet kitölthetné, te
mégis fontosnak tartod, hogy ezt
a szemléletet és tudást önzetle-
nül megoszd másokkal is.
– Azt a mozgásanyagot, amit a
tánc és a jóga ötvözésével létre-
hoztam, elôször a magam szá-
mára fejlesztettem ki. Nem töre-
kedtem arra, hogy újdonságot
alkossak, inkább a kitûnô
mestereimtôl kapott tudást alkal-
maztam a saját élethelyzetemre.

Jógát, tornát tart a Hét Forrás Mûvelôdési Házban, az egész-
séges élelmiszerekrôl, sportról ír az újságunknak, írásaiból,
képeirôl és minden mozdulatából sugárzik az egészségtuda-
tos életszemlélet, a harmóniára való törekvés a természettel.
Bemutatjuk Dr. Szilágyi-Nagy Ildikót, aki sokszínû munkássá-
ga mellett rendszeres szerzôje a Pázmándi Hírvivônek is.

Tánc, természet, harmónia, testi-lelki egészség
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lenlétet. Ez azt jelenti, kevésbé
rágódunk a múlton, kevésbé ag-
gódunk a jövô miatt. Teljes fi-
gyelmünket a jelenre összponto-
sítva természetesen az életünket
is jobban kormányozzuk. A jógá-
nak ez a törekvése összecseng
Jézus tanításával: „Ne aggódjatok
tehát a holnapért, mert a holnap
majd aggódik magáért; elég min-
den napnak a maga baja.”
Feltölt, energiát ad: A jóga ki-
egyensúlyozó hatású. Az Ájurvé-
da (az indiai élettan) szerint
mindannyian bizonyos alkattal
születünk, mely a 3 elem valami-
lyen keverékébôl áll (A 3 elem:
tûz, víz, szél). Ezek egyensúlya
sokszor felborul, ez betegséghez
vezet. A jóga segít megtartani,
helyreállítani az egyensúlyt.
Jógaórán három fô szempon-
tunk van: Légzés, mozgás, tar-
tás. Figyelünk arra, hogy teljes
légzéssel lélegezzünk, azaz átlé-
legezzük a tüdônket. Mozgásunk

folyamatos és megnyújtott. A ge-
rincünk semleges tartásban van.
Ahelyett tehát, hogy olyan kül-
sôdleges szempontok vezetnék
az edzésünket mint súlyok, is-
métlésszámok, idôk, távok, há-
rom olyan szempontra figyelünk,
mely közvetlenül saját testünkre
és lelkünkre hat. Természetesen
semmi probléma nincs azokkal a
sportágakkal, melyek a fenti
külsô szempontokra figyelnek,
hiszen sikerélményt ad, ha pl. jó
idôvel teljesítünk egy távot – de a
jóga az egyénre teszi a hang-
súlyt. Célja, hogy az egyént saját
magához képest fejlessze. Ezért
végezheti örömmel és eredmé-
nyesen bárki. Itt nincsenek
„sportági követelmények”.
A jóga nem kötôdik valláshoz.
Amikor keletkezett, az emberek
még nem vallásokban gondol-
kodtak, ahogy mi tesszük ma-
napság. A mai világvallások 
akkor még nem léteztek, illetve

kialakulóban voltak. A jóga egyi-
ke volt a szemléletmódoknak,
melyet önállóan is lehetett hasz-
nálni arra, hogy az ember jobbá
váljon. Késôbb több vallási irány-
zat segítségül hívta. Hindu, majd
buddhista szerzetesek a jóga 
segítségével ôrizték meg egész-
ségüket. Ôk gyakran elvonultan,
mindentôl távol meditáltak, 
nem volt lehetôségük „beugrani 
a háziorvoshoz valami gyógy-
szerért”, szükségük volt tehát
egy hatékony egészségmegôrzô
„sportra”.
A jógához légzô gyakorlatok,
meditáció és olyan életmód is
hozzá tartozik, melyben az em-
ber arra törekszik, hogy ne árt-
son más élôlényeknek, erôszak-
mentesen éljen. Látható tehát,
hogy szerteágazó rendszerrôl
van szó, melybôl manapság szá-
munkra leginkább az egészség-
megôrzô sport vált hangsúlyos-
sá. Ebbôl a nagy rendszerbôl

Rövidesen kiderült, hogy sok más
ember is hasznát látja a jóga-
táncnak, ezért elkezdtem ezt ta-
nítani itt, Pázmándon. Táncta-
nárként korábban is felnôttekkel
foglalkoztam, ebbôl a tapaszta-
latból írtam egy módszertani ta-
nulmányt (A semleges test A ne-
utrális test elve és a flow alkal-
mazása amatôrök és félprofik
táncoktatásában). Nemrég tud-

tam meg, hogy a tanulmányom
jelenleg kötelezô olvasmány a
Szegedi Egyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzô Kar fejlesztô pe-
dagógus hallgatóinak. Örülök,
hogy ilyen formában is haszno-
sul ez a tudás!
– Miért éppen Pázmánd? 
– Pázmándra a párom révén ke-
rültem, itt kezdtem aktívan részt
venni egy ökologikus udvarkert ki-

alakításában. Az én részem fôleg
az állatok gondozása (kecske, ba-
romfi), és a tej és termények fel-
dolgozása lett. Bár régi gazdálko-
dó családból származom, a gya-
korlatban az elsô években azért
meg kellett küzdenem a feladat-
tal. Szerencsére az itteni emberek
sokat segítettek a tapasztalatuk-
kal. Pázmánd alkalmas arra,
hogy az ember elvonultabb életet
éljen, és jobban ki tudja teljesíteni
belsô érékeit. Arra törekszem az
életemben, hogy a világban le-
gyen kevesebb az erôszak, és több
a szeretô kedvesség, az együttér-
zés, az együtt örvendezés és a de-
rû. Ez csupa kívánatos és pozitív
érték, mégsem könnyû megvalósí-
tani, hiszen a mai világban sok a
fölösleges sallang, röviden szólva,
az ostobaság, amit kívülrôl ránk
kényszerítenek. De ha minden
egyén törekszik arra, hogy a szív
tettei határozzák meg cselekede-
teit, akkor máris egy kicsit jobb a
világ, és jobban érezzük magun-
kat benne.
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mindenki annyit hasznosít a ma-
ga számára, amennyire éppen
szüksége van, amennyit épp
hasznosítani képes.
A pázmándi Hét Forrás Mûvelô-
dési Házban jógatánc órát tartok.
Ez egy dinamikus irányzat, ahol
nem csak hosszan kitartott test-
helyzeteket, hanem összefûzött

sorozatokat is gyakorlunk. (Több
olyan hagyományos jóga irány-
zat is létezik, amely a testhelyze-
teket dinamikus sorozatokba fû-
zi.) Az órán sokféle ember vesz
részt, van teljesen kezdô, és van,
aki több éve gyakorol. A jóga-
órák úgy épülnek fel, hogy bár-
milyen szinten álló ember tudja
követni, illetve megtalálja benne
a kihívást. Ôsszel általában rész-
letesen elmagyarázom a test-
helyzeteket, sorozatokat, így tel-
jesen kezdôk is könnyen bekap-
csolódnak. Kis kitartással azon-
ban az év bármelyik szakában fel
lehet venni a fonalat.
A visszajelzések alapján a jógá-
zók elôször nehéznek érzik a
szokatlan testhelyzeteket, a so-
rozatokat pedig nem könnyen
jegyzik meg. Pár óra elteltével
azonban maguk is meglepôdnek,
milyen gyorsan lehet fejlôdni. Ki-
tartásuk jutalma az, hogy javul
az életminôségük. Sokan beszá-
molnak arról, hogy mozgásszervi
panaszaik elmúlnak, egészségük

javul. A jógaórám nem terápiás
célú, de mivel javítja az általános
állapotot, segít megôrizni az
egészséget. Bár a jógázók nagy
önfegyelemre is szert tesznek, az
órákon jó a hangulat, az emberek
már a társaság kedvéért is szeret-
nek eljárni. Minden jógatánc óra
végén rövid relaxációt tartok,

mindenkinek ez a kedvence. (Az
óra idôpontja: csütörtök 18-
19.30, a csatlakozási lehetôség
folyamatos.)

Családi torna

A családi torna ötletét unokahú-
gom és néhány falubeli szülô ad-
ta. Unokahúgom lovagol, és sok
panaszt hallok arról, hogy beme-
revíti a lovaglás. Ugyanerrôl pa-
naszkodtak más szülôk is, akik-
nek gyerekei lovagolnak, kaja-
koznak, néptáncolnak, vagy más,
a gerincet és csípôt intenzíven
igénybe vevô sportot mûvelnek.
Miért van ez? Sportolni nem
egészséges?!
De egészséges, és a feni sportok-
kal nincs is semmi baj. A bemere-
vedés jelenségét inkább akkor
értjük meg, ha egész életmódun-
kat, és gyerekeink életmódját is,
nagyító alá vesszük. Ennek az
életmódnak a lényege: egyoldalú
és hosszas terhelés. Ki ezt, ki azt,
de túl hosszan és kizárólagosan

csinálja. Csak autót szerelünk,
csak irodában ülünk, csak iskolá-
ba járunk. Ehhez képest jó, ha el-
megyünk egy-egy edzésre –
azonban ezeken fôleg a sportági
jellegzetességeket fejleszti az
edzô, táncoktató, nem marad idô
az általános fejlesztésre és ki-
egyensúlyozásra. Ráadásul egy-
egy sportághoz speciális körül-
mények kellenek, így, ha ezek
adottak, természetesen ezeket
igyekszik az edzô kihasználni.
Fenti példáinknál: a lovardában
lovagolunk, kajakpályán eve-
zünk, táncteremben táncolunk.
Érthetô tehát, hogy a kiegészítô
edzésre kevés az idô és a kedv.
Nem véletlen, hogy a profi spor-
tolók mindig felvesznek egy-egy
kiegészítô sportágat is. Nyújtást,
erôsítést, gyógytornát, Pilatest
vagy jógát.
A családi tornát ilyen kiegészítô
sportnak szánom azoknak a
gyerekeknek (7 éves kortól),
akik kedvenc sportjuk mellett
szeretnének másképp is mozog-
ni: megtanulni nyújtani, ellazul-
ni, tudatosan bánni a testünkkel,
mélyen lélegezni. Tehát: karban-
tartani a testet. Ahogy átgondol-
tam az óra anyagát, rájöttem,
hogy ez a torna önállóan is meg-
állja a helyét, sôt: A munkában
megfáradt szülôknek is jót ten-
ne, ha gyerekükkel együtt lehe-
vernének a tornaszônyegre, és
együtt tornáznának! A 45 perces
órán egyszerû gyakorlatokat
végzünk, melyek erôsítik a törzs
izmait, nyújtják a hátizmokat,
rugalmassá teszik a csípôt, ella-
zítják a vállat és a nyakat. Meg-
tanulunk a légzésre összponto-
sítani, és elengedni az izomfe-
szüléseket. A családi torna kelle-
mes közös program, és nagyon
hasznos mindenkinek. Szeretet-
tel várom a családokat! (Az óra
tervezett idôpontja: csütörtök
17-17.45-ig., 8 fô jelentkezésé-
vel indul.)

További információ: 
szilagyinagyildiko@gmail.com

Dr Szilágyi-Nagy Ildikó
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A törpe nebáncsvirág, és a ne-
báncsvirágfélék népes családja,
amely közel 850 tagot számlál, ne-
vét onnan kapta, hogy termése a
legkisebb érintésre felnyílik és
szórja a magokat szerteszét. A Ke-
let-Afrikából származó törpe ne-
báncsvirág csak az 1970-es évek-
ben kezdett elterjedni, de nagyon
gyorsan hódított, mi sem bizonyít-
ja jobban, mint az, hogy igazi „csa-
ládias” becenevet kapott: pistike.
Lôrincz-Csonka Éva Petra pázmándi
kertjében is jól megtalálta a helyét,
és szép jövônek néz elébe ez a szín-
pompás, egynyári virág.
– Nagyon szereti ezt az árnyékos he-
lyett itt, a diófa alatt. Egész nyáron
folyamatosan virágzott, szépen el-
bokrosodott, egészen a fagyokig fog
pompázni. Idén palántaként vettem,
de most majd fogok belôle magot,
és jövôre a kert többi részébe is ül-
tetek, friss, vidám színeivel jól ki-
emel minden kerti részletet. Nagyon
szeretek kertészkedni, igazán krea-

tív tevékenységnek tartom, egy szí-
nes, ötletes kert sok örömet jelent
annak is, aki létrehozza, annak is,
aki élvezi a látványt és persze an-
nak a korosztálynak is, aki még
csak játszik benne.
Könnyen észrevenni egy kerten, ha
tulajdonosa szeretettel, lelkesedés-
sel gondozza. Az eddigi riportja-
inkban meglátogatott kertek eseté-

ben is szavak nélkül tudtuk, meny-
nyire szeretnek a tulajdonosaik a
virágokkal foglalatoskodni, és
hogy mekkora örömet jelentenek
számukra az egészséges, szépen
nyíló virágaik. De nem csak a tulaj-
donosok számára, hanem gyerme-
keik, családjuk, ismerôseik számá-
ra is élmény az ilyen környezet. Ha
pedig egy szép kert szép emlékek-
kel is párosul, akkor a fiatalabb ge-
neráció tagjai között is mindig
akad olyan, aki továbbviszi a ker-
tészkedés hagyományát, a virágok
szeretetét. 

Szöveg és fotó: Czinkóczki Mária

Pistikék a kertben
Szeptember-októberben általában még sokféle virág nyílik a
kertekben. Megszûnt a nyári forróság, amit még a nyáron vi-
rágzó növények is nehezen bírnak, több a csapadék, a „vén-
asszonyok nyarán” új életre kel a kert. Most egy olyan, ôsszel
is teljes pompájában nyíló egynyári virágot mutatunk be,
amely ugyan nem régi vendége kertjeinknek, de nagyon gyor-
san otthonra talált nálunk Pázmándon is.
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Sikeres kézis kezdés

A kézilabdaszezon késôbb kezdôdik,
mint a foci, így ott szeptember köze-
pén még csak az elsô forduló zajlott
le, de az legalább sikeresen: mindkét
csapatunk gyôzött idegenben, és el-
hozták mind a 4 pontot. Az ifik 22:36
(12:16), míg a felnôttek 22:33
(10:18)-as sikert arattak. Mindkettô
meccset simán hoztuk, igaz nem a
legnagyobb ellenfelek ellen játszot-
tunk, így messzemenô következteté-
seket nem szabad levonni ebbôl a két
eredménybôl. De reménykedjünk
benne, hogy a lányok idén még annál
is sikeresebbek lesznek, mint amilye-
nek tavaly voltak.
Szeptember 26-án csapataink a
Vecsés gárdait látták vendégül. Ifi csa-
patunk ismételten sima sikert vitt vég-
hez, ahol ugyan nem verte rommá az
ellenfelet, de nem is hagyta, hogy a
vendégcsapat túl sok vizet zavarjon. 
Két órával késôbb felnôtt csapatunk
pedig egy kiütéses gyôzelemmel
küldte haza a vecsésieket. Úgy gon-
dolom errôl a meccsrôl nincs is mit
írni, a 32:17-es gyôzelem magáért
beszél, elég annyi, hogy KO-t vittek
be az ellenfélnek.
Október 4-én ifiseink gyôztek kiütés-
sel. Idegenben verték meg a
Szigetszentmiklóst 15:31-re. Ehhez is
csak annyit tudok hozzá tenni, hogy a
lányok csírájában fojtották el a hazai-
ak minden kezdeményezését, akik

nem is mutattak sok ellenállást.
Kis idô elteltével felnôtt játékosaink
léptek színre. Ezen a mérkôzésen saj-
nos már nem egy Vecsés szintû csa-
pat volt az ellenfél. A mérkôzés mind-
végig szoros volt, ráadásul a félidôre
döntetlennel vonultak a csapatok. Az-
tán a második félidôben 4 góllal bizo-
nyult jobbnak a Szigetszentmiklós,
így a csapatunk elszenvedte a szezon
elsô vereségét.
Október 17-én a lányok Fehérvárra
látogattak, ahol ifi csapatunk sorsát
megnehezítette jó pár külsô tényezô,
bár így is sikerrel vették az akadályt.
Kiállították a legjobb góllövônket,
ám a csapat ezen is túllépett, és a vé-
gén egy nagyszerû kétgólos gyôzel-
met arattak.
Ugyanezen a napon felnôtt csapatunk
is egy kemény és színvonalas meccset
játszott, bár itt most nem nekünk ked-
vezett a végjáték. A mérkôzés végig
szoros volt, s végül a hazaiak 1 góllal
jobbnak bizonyultak. Úgy gondolom,
hogy búslakodásra nincsen ok, mert
idegenben az FKC II-tôl 1 góllal kikap-
ni nem lehet szégyen. Tavasszal 
visszavágunk nekik!

Foci akadályokkal

Ami a focit illeti, az általános számve-
tés arról, hogy milyen játékos mozgá-
sok voltak, és hogy nagyjából milyen
helyezést várhatunk el csapatainktól,
az augusztus végi Hírvivôben már
megjelent, így most az eddig elért
eredményeken szaladjunk végig. 
Augusztus közepén indult a bajnok-
ság, felnôtt csapatunk 16-án, az ifi 15-
én kezdett. Sajnos a felnôttelnél a rajt
elég rosszul sikerült, már-már kiüté-
ses vereséget szenvedtünk el idegen-
ben Csákvár csapatától, 6:0 arányban.
Az ifi csapatunk – bár nem volt tel-
jes –, ennél sokkal jobban kezdett:
hazai pályán tartotta itthon a 3 pon-

tot Bakonycsernye ellen, 3:1-es 
eredménnyel.
A felnôttek ugyanezt sajnos nem tud-
ták produkálni, láthatóan még mindig
nem lendültek bele a bajnokságba,
2:5-re kaptak ki egy – másik – bajnok-
aspiráns csapattól.
Az ifjak viszont folytatni tudták siker-
sorozatukat, s bár megtizedelve lép-
tek pályára, Mány csapatát 8:2-es vég-
eredménnyel küldték haza. Érdemes
megemlíteni hogy a mérkôzésen
Preimayer Bence 7 gólt szerzett és ez-
zel a mérkôzés végén a góllövô lista
élére került. Mány felnôtt csapata el-
len ugyanez a bravúr nem sikerült, de
ezúttal legalább az 1 pontot érô dön-
tetlen megvolt. 
Augusztus 29-én fiataljaink itthon fo-
gadták a tavalyi bajnok Nádasdladány
csapatát. A mérkôzés parázs csatát
hozott, és végül az elsô félidôben
megszerzett 2:0-ás vezetés elégnek
bizonyult a gyôzelemhez, még úgy is,
hogy a második félidôben az ellenfél
talált be a mi kapunkba. Szerencsére
csak egyszer. Harmincadikán az „öre-
gek” fogadták Iszka újjáépülô csapa-
tát, és végre megszületett az elsô
gyôzelem, nem is akármilyen arány-
ban. Az egész mérkôzést uraltuk, és
megérdemelten nyertünk 5:0-ra. 
Ifi csapatunknak a heves esôzések mi-
att elmaradt a szeptember 5-ei
mérkôzése, míg a felnôtt csapat 6-án
Pettenden vendégeskedett. A papír-
forma gyôzelmet ígért, de a döcögôs
indulás ezt majdnem megkérdô-
jelezte. Azután szerencsére berúgtuk
az elsô gólt, és innen kezdve biztosan
menetelt a csapat a 0:5-ös végered-
mény felé, s ezzel megszületett a fel-
nôttek második gyôzelme.
Az eddig száz százalékos fiatalok
szeptember 12-én Fehérvárról is sze-
rették volna elhozni a 3 pontot, ám a
sors és a balszerencse közbeszólt.
Elég foghíjas kerettel vágtunk neki az

A legutóbbi hírvivôben még nem voltak információink 
a kézilabdásokról, így – ahogy ígértem is – velük illik kezdeni
a kéthavi összefoglalót.

Gólok és pontok az 
elmúlt két hónapból
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összecsapásnak, amit nem is kezd-
tünk jól, ám a 40. percben egy hihe-
tetlen szép és váratlan góllal megsze-
reztük a vezetést. Sajnos ennek nem
sokáig örülhettünk, mivel 5 percre rá
gólt kaptunk, s így a szünetben dön-
tetlenre állt a meccs. A második
félidôben sem sikerült javítani a játé-
kon, ráadásul kaptunk egy potyagólt
és egy kiállítást is, így végül 2:1-re a
fehérváriak gyôztek. 
Másnap a felnôttek is Fehérvárra láto-
gattak, s ôk „bosszút álltak” az ifikért,
már az elsô félidôben beállították a
1:4-es végeredményt.
Ezután fiataljanik pótolták a szeptem-
ber 5-én elmaradt mérkôzésüket, amit
sikerrel vívtak meg. A játék egyáltalán
nem volt jónak mondható, de annak
örülhettünk, hogy a 3 pont meglett, a
meccs végeredménye 1:0.
Hatodikán vasárnap csapataink
Bodajkot látták vendégül, ahol mind-
két mérkôzésen sajnos négy góllal
alul maradtunk... Az ificsapat ismétel-
ten foghíjasan állt ki, és sima 4:0-ás
vereséget szenvedett. Nem lehet azt
mondani, hogy nem küzdöttünk vol-
na, de a játék nagyon akadozott, és
be kell vallani, ezen a meccsen az el-
lenfél jobb volt mint mi, és megérde-
melten nyertek. A felnôtteknél a fog-
híjasság veszélye nem állt fent, mivel
összesen 7 csere ült a padon, és rosz-
szul sem játszottunk, de a szerencse
nem volt velünk. Az ellenfél az összes
hibánkat meg is büntette, s a végered-
mény sajnos 1:5 lett.
Szeptember 27-én kivételesen egy na-
pon játszott felnôtt és ifi csapatunk is
akik Pákozdra látogattak ekkor.
Ifistáink jó pár hiányzóval a tarsolyuk-
ban érkeztek a mérkôzésre, ahol vé-
gül 3:0-ra kikaptak, bár a játék képe
alapján nem volt ekkora különbség a
két csapat között. A felnôttek számá-

ra viszont már szebb eredmény szüle-
tett. Két azonos tudású csapat harcolt
a pontokért, amibôl végül a mieink
jöttek ki jobban. Az elsô félidôben a fi-
úk egyértelmûen uralták a meccset,
majd a második félidôben visszavet-
tek a lendületbôl, de a gyôzelmet így
sem engedték ki a kezükbôl, és
gyôztek 1:3-ra.
Október 3-án fiataljaink Etyek csapa-
tát látták vendégül. A mérkôzés na-
gyon sima meccsnek ígérkezett a ta-
bellán elfoglalt helyek alapján. Ám,
mint ahogyan az az eredményen lát-
szik, a vendégek nagyon jól tartották
magukat és végül csak egy 3:0-ás ve-
reségbe szaladtak bele. A mi szem-
pontunkból ez egy nagyon „nyögve-
nyelôs” meccs volt, ahol 90 percen ke-
resztül kínlódtunk, aminek a végére
azért meg is lett az eredménye, bár a
helyzet alapján akár 10 góllal is nyer-
hettünk volna…
Másnap felnôtt játékosainkon volt a
sor, hogy megvívják a soron követ-
kezô csatájukat a bajnokságban. A
csapat végig harcosan játszott, ami-
nek az eredménye egy simának
mondható 4:1-es siker lett.
Egy hét elteltével ismét fiataljainkon
volt a sor, hogy megmutassák tudá-
suk legjavát, bár a mérkôzés nem a
indult a legjobban. A 20. percben már
2:0 volt a hazai csapat javára, ám a
csapat nem tört meg, ment tovább.
Még az elsô félidôben csökkentettük
hátrányunkat egy értékesített büntetô
után, így ismét nyílt lett a mérkôzés.
Majd a 2. félidô elején ismét villantott
a csapat, s már X is volt az állás. A má-
sodik félidôben az ellenfélnek jó pilla-
natai sem voltak, mi nyomtuk végig,
aminek az utolsó percekben meg is
lett az eredménye. Egy megpattanó
szabadrúgást követôen megszerez-
tük a vezetést, amelyet meg is tartot-

tunk a meccs végéig, és így nagyon
fontos 3 pontot szereztünk.
Következô nap „öregjeinken” volt a sor
hogy alkossanak valamit, és mit ne
mondjak, nem is kicsit alkottak. Az ed-
dig összesen egy döntetlent játszó
Pátka ellen elértek egy 0:0-ás döntet-
lent, ami nagy szó… Idegenben, a baj-
noki cím egyik várományosától elvenni
két pontot!?!? Le a kalappal a fiúk elôtt!
Október 17-én ifistáink az örök ellen-
fél Kápolnásnyék csapatát fogadták.
Ahhoz képest, hogy milyen jó meccs-
nek ígérkezett,olyannyira gyenge
lett… Mondhatom, hogy csapatunk-
ban mindenki a saját tudása alatt sze-
repelt, s 15 perc után, egy elég érthe-
tetlen tett következtében, még em-
berhátrányba is kerültünk. Ezután a
csapat fejben teljesen összeomlott,
így a vége egy már-már kiütésbe haj-
ló vereség lett… El kell ismerni, hogy
a nyékiek teljesen megérdemelten 
vitték el mind a 3 pontot. Ezúton is
gratulálok nekik.
Egy nap elteltével felnôtt csapatunk
látta vendégül a „szomszédokat”.
Elsôre ez a meccs is jó kis összecsa-
pásnak ígérkezett, ám az ifivel ellen-
tétben ez tényleg izgalmasra is sikere-
dett. A végeredmény már az elsô
félidôben kialakult, bár a mérkôzést
egy kicsit beárnyékolta a rendkívül
sok sárga lap, na meg a páros kiállí-
tás. Ha belegondolunk, a megyében
ezek az igazi meccsek..
Összegezve: mindkét csapatunknak
van még mit javítania, de minden
meccsen van esélyük akár a jobbak el-
leni gyôzelemre is. Kérjük szurkolóin-
kat, hogy minél többen jöjjenek buz-
dítani csapatainkat, amikor csak tehe-
tik. Elhihetik, hogy ez minden játékos
számára nagyon fontos. Addig is: 
HAJRÁ PÁZMÁND!!!!

Hajdú Tamás
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Kiadja: 
Pázmánd Község Önkormányzata

2476 Pázmánd, Fô utca 80.
Telefon: +36-22-238-005

Felelôs kiadó: 
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika

Szerkeszti a szerkesztôbizottság

Felelôs szerkesztô: Szabó Hédy
hirvivo@pazmand.hu

Nyomdai munkák: 
GELBERT ECO Print Kft.

1037 Budapest, Királylaki út 46.

Olvasói leveleket e-mailben 
a hirvivo@pazmand.hu címre, vagy

a Polgármesteri Hivatal udvarán
elhelyezett postaládába várjuk.

Internetes oldalunk: 
http://hirvivo.pazmand.hu

Az elmúlt évekhez hasonlóan az
idei évben is elkészült az ôszi de-
koráció az óvodában Zámbóné
Vajda Adrienn (alpolgármester
asszony és a szülôi munkaközös-
ség elnöke) vezetésével. Köszön-
jük Rácz Tímeának és Vereckei 

Annának, a szülôi munkaközösség
tagjainak a dekoráció kivitelezés-
ében a segítséget. Továbbá na-
gyon köszönjük azoknak a szülôk-
nek nagyszülôknek, akik a dekorá-
cióhoz szükséges ôszt idézô tár-
gyakat begyûjtötték nekünk!

Anyakönyvi hírek

Szeptember hónapban csak a hó vége felé örülhettünk új jövevénynek, 24-én szü-
letett meg Márton Milán, édesanyja Mártonné Halász Hajnalka, édesapja Márton
Zsolt. Alig egy héten belül viszont újabb kisbaba látta meg a napvilágot, Szendrei
Dorina Laura szeptember 29-én érkezett közénk, édesanyja Szendreiné Balogh
Melinda, édesapja Szendrei Szilárd.
Az október hónap egy kisfiúval örvendeztette meg Pázmándot, 7-én megszüle-
tett Rozmaring Ádám Martin, akinek édesanyja Rozmaringné Mészáros 
Mónika, édesapja pedig Rozmaring Tamás.
Az ôsz beköszöntével véget ér az esküvôi szezon, de azért szeptemberben 
még két ifjú pár is egybekelt, 2015.szeptember 5-én Orisek Péter és Török
Gabriella, szeptember 26-án pedig Lôrincz Péter és Gyovai Petra.
Az újszülött kisbabáknak és családjaiknak, no és persze a frissen házasodott fia-
taloknak is szívbôl kívánunk nagyon sok boldogságot, örömöt és jó egészséget!

Az anyakönyvi hírek rovatban a Hírvivôben eddig csak az örömhíreket, a kisba-
bák érkezését és a boldogító igeneket közöltük, a fájdalmas búcsúkat, egy-egy
pázmándi honfitársunk elhunytát nem, s ennek oka van. Sokan kérdezik, miért
nem írjuk meg a halálhíreket is? Nos azért nem, mert ezt csak kérésre tehet-
jük, hozzájárulás nélkül ugyanis kegyeleti jogokat sértenénk. Ezért, aki az 
újság hasábjain is szeretné tudatni szeretett családtagjának elvesztését, úgy
kérjük, jelezze azt az önkormányzatnál, vagy akár közvetlenül az újságnak, 
a hirvivo@pazmand.hu e-mail címen, s mi közzétesszük a szomorú hírt a soron
következô Pázmándi Hírvivôben.

Pázmándi
h í r v i v ô

Õszi dekoráció az óvodában Pázmándi szalma 
a kirakatokban

Egy Facebookon közölt, szalma-
bálákat ábrázoló kép ihlette meg
a nemzetközi farmeres boltháló-
zat, a Retro Jeans kirakatren-
dezôjét. Megkereste hát a kép tu-
lajdonosát, s ennek a kapcsolat-
nak az lett az eredménye, hogy
200 pázmándi szalmabálát vásá-
rolt a cég, s ezek kerültek Európa
számos farmerboltjának ôszi ki-
rakatába 26 magyarországi üz-
letben, de még Szlovákiában és
Csehországban is. A szalmát a
környezettudatosság jegyében –
ha majd cserélik a dekorációt –
az Állatkert kapja meg.


