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Szent Bálint nap vagy Valentine’s day?

Az új év mindig nagy elhatározásokkal indul, s nincs ez másként a
Pázmándi hírvivő háza táján sem. A
lap szerkesztőbizottságában már
érlelődik egy ideje a gondolat, hogy

Sokan berzenkednek, hogy minek nekünk február 14-én ez az
importált Valentin-őrület, mi közünk van hozzá? Jelentem, nagyon is
sok. Az egyik legrégebbi emlékünk, amiről a Wikipédia is tud, egy
kalotaszegi vetélő, amit 1883-ban Bálint napra, szerelmi ajándékként
készített valaki a párjának.
Persze, az igaz, hogy a Valentine elnevezés nem magyar, nálunk Szent
Bálintként tisztelik azt az ókori Rómában élt püspököt, aki jó ezer
évvel később, a 14. században vált a jegyesek és szerelmesek védőszentjévé. Szent Valentinus a keresztény hitéért halt mártírhalált II.
Claudius császár idején, Kr. után 269-ben, február 14-én. Claudius
nem csak a keresztényeket üldözte, de a saját katonáival is kegyetlenül bánt, azt tartotta, jobb harcos válik abból, akinek nincsen családja, felesége, ezért megtiltotta a nősülést a hadserege tagjainak.
Valentinus ennek a császári parancsnak is ellene szegült, pártolta a
szerelmeseket, s a keresztény hit szertartásának megfelelően megeskette azokat a párokat akik hozzá fordultak, még akkor is, ha a férjjelölt katona volt.
(folytatás a 9. oldalon)

szeretnénk az eddiginél többet szerepeltetni a fiatalokat, úgy is, hogy
minél több reményteljes, tehetséges
pázmándi fiatalt mutassunk be, s
úgy is, hogy az újságkészítésbe is
bevonjuk őket. Keressük tehát azokat az ifjú kollégákat, akik jó íráskészséggel rendelkeznek, és persze
kedvet, lelkesedést is éreznek ahhoz,
hogy az újságba, amely rólunk és
nekünk szól, rendszeresen írjanak,
a Hírvivőt különböző helyi eseményekről tudósítsák. Jelentkezni a
hirvivo@pazmand.hu
e-mail
címen lehet egy rövid bemutatkozó
írással, amely azt is tartalmazza,
milyen témákkal foglalkozna legszívesebben a jelölt, és milyen ötletekkel vágna neki az újságírásnak,
fotózásnak, lapkészítésnek…
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Találjunk önmagunkra, önmagunkban a jószolgálatra…

Polgármesteri köszöntő
Szívből kívánok mindenkinek szabad lélekben gazdag újévet!
Kívánom, hogy a világon a legszebb, legjobb dolgokat tapasztalják meg, amelyeket nem lehet látni vagy érinteni, hanem
csak a szívünkben érezni!
Fiataljaink jó példával járnak előttünk, ismét segítették időseinket,
amikor leesett a hó, önként mentek havat lapátolni. Jószolgálatuk
szívből jött, és a szívekig hatott
közösségünkben. ☺
Szavakban nehéz kimondani,
mennyi szeretetet, ragyogást ad
a lelkünknek, ha a szükségben
támaszai vagyunk embertársainknak.
Jónak lenni jó, azaz jó vásár
jónak lenni, főleg akkor, ha
hiszünk benne, hogy e földi örömök mellé ráadásképpen az örök
életet is megkaphatjuk, ahogy
azt Lengyel Sándor atyánk tanította. Ha körbetekintünk tágabb
világunkban, láthatjuk, hogy a
józan ész logikáját mindig felülírja a szeretet logikája! Ahogyan,
ha a vasat hidegen kalapáljuk,
legfeljebb összetörik, ugyanúgy
ha az embert szeretet nélkül,
hidegen neveljük, oktatjuk, a
bennünk lévő értékek nem fognak gyökeret ereszteni a gyermekeink lelkében! Ezért fogtunk
bele a boldogságórák előkészíté-

A Pázmánd TV új műsorral
minden pénteken
17 órától jelentkezik.
Ismétlések naponta 7.00,
12.00, 17.00, 21.00 órakor.
Aki a Pázmánd TV csatornát
nem éri el, a műsorokat az
interneten is megnézheti:
www.pazmandtv.hu

sébe is Zámbóné Vajda Adrienn
alpolgármester asszonnyal, hogy
a szakértő professzorok tudását
adhassuk háttérül pedagógusainknak és a szülőknek. A Teázós
Kultúrestek keretében pedig
valamennyi lakosunk bepillantást nyerhet majd ebbe a tágabb
világba. Miért? Hogy boldogabbak legyünk, céltudatosabbak,
magabiztosabbak, sikeresebbek
a család, a munka, a közösség
színterén. A legnagyobb kincs,
ha utódaink tarisznyájába az
emberség, önzetlenség, szeretet
értékekeit csempésszük bele,
amellett, hogy tehetségüket,
kreativitásukat is fejlesztjük.
Bármilyen anyagi gazdagságnál
többet ér, ha felnőttként le tudnak hajolni az elesettekhez, ha
kezet tudnak nyújtani a rászorulóknak, és meg tudják majd osztani javaik.
Már tudom, hogy a népességmegtartó képesség azonos a
képességmegtartó népességgel.
Ezt kérdésként tette fel egy tudós
kutató, mi pedig példánkkal bizonyítottunk. Tény, hogy a tudatlan, bizonytalanságban tartott,
információktól megfosztott lakosság egyszerűbb falat annak,
akinek nem a szolgálat a célja,
azonban Pázmándon ez már
soha többé nem rúghat labdába.
Célunk, kitartó munkánk iránya,
hogy tudásban gazdag és lelkiekben erős, boldog gyermekek cseperedjenek fel a gyermekek királyságában, akik tudják, hogyan
alakítják majd jövőjüket, és fejlesztik közösségünket. Jó látni,
amikor évről évre egyre több
gyermek teszi fel kezét kérdésemre, s egyre többen akarnak
polgármesterek lenni. ☺ Szorgo-

san dolgozunk azon, hogy ebben
jó példánkkal utat is mutassunk
számukra. Mosolygó szemeikben
látom, hogy a jövőnk az ő kezeikben biztonságban lesz.
Mi eltökéltek vagyunk emellett,
mert tudjuk, hogy a jót szolgáljuk, és bízunk abban, ami hitünk
szerint való. Ezt kérjük Önöktől
is, Tőled is! ☺
Merjünk jók lenni, merjünk a szeretet tüzét jól megrakva izzásba
hozni a gyermeki, és a fagyott
szíveket is. Lássák mindazt, ami
bennünket táplál, érezzék a
melegséget, amikor a szeretetet
gyakorolják, hiszen nem csak
beszélni kell a szeretetről, hanem
tetteinkkel is megélni.
Gondolj bele kedves Olvasó,
hogy a szánkózásról beszélni,
azt a képeken látni mennyire
más, mint a havas hegyoldalban
az ég és föld között repülve
leereszkedni.
Ha egyszer megérint meglátod,
hogy egy új világ tárul ki, mint
ahogy Pázmánd lakossága előtt
is, amikor befogadták, segítették
Csaba Testvér gyermekeit, és
teszik, tesszük ezt töretlenül,
amellett, hogy közösségünk valamennyi tagját vigyázó szemeink
és kinyújtott karunk óvja.
Mert közösséget teremteni,
összetartó, nagy családot alkotni
csak a pozitív eszmék, egymás
tisztelete mentén lehet.
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
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Hószolgálat
Szívesen és lelkesen mentek a hetedikes fiatalok
az önkormányzati hivatalba, hogy hólapátot ragadva jószolgálati tevékenységre jelentkezzenek.
Több idős néni és bácsi háza előtt, és a kertjeikben az
utakról takarították el a havat. A kezük munkája nyomán gyorsan járhatóvá váltak a járdák és kapubehajtók.
A nyugdíjasok örömmel fogadták őket, volt ahol sütemény és meleg ital is került hirtelenjében. A délelőtti
munka során néhány rövidebb utcát is járhatóbbá tettek, félrelapátolva a friss havat. Pázmándon nem titkolt
cél az, hogy a fiatalabb és idősebb generációkat összehozzák. A település vezetésének fontos, hogy a fiatalok
szeressenek a közösségért élni és dolgozni, ott, ahol
élnek, a szülőfalujukban. A havas időjárás beköszöntével önként, lelkesen ajánlották fel segítségüket a 7. osztályos fiúk: Matacz Máté, Czakó Péter, Czakó Gergő,
Domak Balázs, Nikolics János, Czikora Márk, Vagyóczki
Martin. Munkájuk végeztével a polgármesteri hivatalban is várta őket a pogácsa és a meleg tea. S az sem
elhanyagolható, hogy a polgármester igazgatói dicséretre is felterjesztette mindnyájukat.
evp

Civil kerekasztal
A pázmándi civil szervezetek illetékesei voltak a meghívottjai annak a kerekasztal beszélgetésnek, amelyet 2016. január 22-én tartottak a Hét Forrás Művelődési Házban.
Tóth László, az önkormányzat gazdasági bizottságának elnöke ismertette
az egybegyűltekkel, hogy melyek voltak azok pázmándi egyesületek és alapítványok, amelyek a törvényi előírásoknak megfelelően, pályázati rendszerben igényeltek, illetve kaptak
önkormányzati támogatást 2015-ben.
Mint a képviselőtől megtudhattuk,
27 bejegyzett civil szervezet van a
településünkön, s ezek nagy része
megfelel azoknak a rendeletben előírt
feltételeknek, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy önállóan pályázhassanak
támogatásra a mind eredményesebb
működésük érdekében. 2015-ben
5.286.233 Ft támogatási igény érkezett az önkormányzathoz, végül az
előírt pályázati procedúrát követően
két félév alatt összesen 3.255.000 Ft
támogatás valósulhatott meg a sikeres

pályázatok keretében.
Támogatásban részesült az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület Pázmánd, a Lovas
Egyesület, a Pázmánd NKSE, a
Pázmándi Iskola Gyermekeiért Alapítvány, A Polgárőr Egyesület, a Római
Katolikus Egyházközség, a Pázmánd
Sport Egyesület, a Pázmándi Spájz és
a Pázmándi Lövészklub.
A 2015-ös évben elnyert támogatással természetesen a szabályoknak
megfelelően el is kell számolniuk
a civil szervezeteknek, ez feltétele a

2016-ban benyújtandó pályázatoknak. Az elszámolásokat követően az
önkormányzat kiírja majd az ez évi
pályázatokat, amelyeknek kötelező
mellékletei a törvényszéki nyilvántartásba vételről szóló okirat száma, az
adott szervezet hatályos alapszabálya, nyilatkozatok a köztartozásokról,
a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról, a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
való megfelelőségről, s arról is, hogy
a szervezet ellen nincs folyamatban
megszüntető eljárás. Kötelező elem
még a tárgyévi költségvetés, igazolás
a mérlegbeszámoló bírósági letétbe
helyezéséről, valamint közzétételi
kérelem érintettség fennállása esetén.
Mint Tóth László elmondta, az önkormányzat pályázatra buzdít minden, a
törvényes feltételeknek megfelelő
pázmándi civil szervezetet, és azt is
kéri, hogy az egyesületek, klubok és
alapítványok ismertessék terveiket,
programjaikat az önkormányzat illetékeseivel, hogy összehangolhassák a
civil kezdeményezéseket az önkormányzati programokkal.
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Ha farsang, akkor fánk…
Egyre élénkebb az élet a Tájházban, mindig van valami új kezdeményezés. Most például a tradicionális ételreceptek összegyűjtésén fáradozik Lukács Józsefné Nusika, a Tájház gondnoka. S ha itt a farsang ideje, akkor adódik, hogy a gyűjteményben az elsők között fánk recept szerepeljen. Persze fánkból is van több, itt és most a forgácsfánk és a farsangi fánk
receptjét, képeit osztjuk meg a Pázmándi Hírvivő olvasóival.

A forgácsfánkot Orbán Erika
sütötte nekünk, s mellé a következő instrukciókat kaptuk: végy
l 30 dkg lisztet,
l 3 tojássárgáját,
l 1 evőkanál rumot,
l 1 dl tejfölt,
l 1 evőkanál citromlét,
l 1 citrom reszelt héját,
l csipetnyi sót,
l olajat a sütéshez,
l a tetejére 1 evőkanál porcukrot,
l 1 zacskó vaníliás cukrot,
l 2 evőkanál sárgabarack lekvárt.
– A tojássárgákat elkeverem a porcukorral és a tejföllel, ezután hozzáadom a rumot, a citromlevet, a sót, a
reszelt citrom héjat, majd a lisztet is
beleszórva alaposan összedolgozom.
Ha sima tésztává vált, akkor lisztezett deszkán késfok vékonyságúra
kinyújtom. Egy lisztbe mártott derelyemetszővel hosszúkás rudat vágok
belőle, majd a derelyemetszővel a
tészta közepén a hosszával párhuzamosan is bevágom. A végeket a vágásokon keresztülhúzom. Ezután bő,
forró olajban pirosra sütöm. Papírtörlőre téve a fölösleges olajat lecsurgatom róla, majd vaníliás cukorral

meghintem. Baracklekvárral tálalom.
A
farsangi
fánkot
Pintér
Józsefnétől lestük el. A recept a
következő: végy
l 1 kg finomlisztet,
l 5 dl tejet,
l 5 dkg élesztőt,
l 4 db tojássárgáját,
l 10 dkg porcukrot,
l 1/2 kg margarint,
l evőkanál rumot (vagy rumaromát).

– A lisztet egy tálba szitálom, a tejet
meglangyosítom, majd 1 dl tejben
elkeverem az élesztőt és 1 kiskanál
porcukrot. A liszt közepébe mélyedést készítek, beleöntöm az élesztős
tejet, a szélekről hintek rá egy kevés
lisztet, majd letakarom és hagyom
felfutni, úgy negyed óra alatt. Közben elkeverem a tojások sárgáját,
egy csipetnyi sót és a maradék porcukrot, majd a langyos tejhez adom.
Ha az élesztő felfutott, ráöntöm a
tojással elkevert tejet, olvasztott margarint adok hozzá, és kb.1 evőkanál
rumot. A tésztát megdagasztom,
akkor lesz jó, amikor az edény falától
elválik. Letakarva meleg helyen még
nagyjából egy óra alatt a kétszeresére kelesztem. Enyhén lisztezett deszkán ujjnyi vastagra nyújtom a tésztát
és lisztbe mártott pohárral pogácsákat szaggatok. Bő forró olajban kisütöm, papírtörlőn lecsepegtetem, porcukorral meghintem. Sárgabarack
lekvárral is adhatjuk.
Jó étvágyat!

Értékeink
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Ismét jótékonysági bál

Fogjunk össze a gyerekekért!
Február 20-án este kerül sor a Hét Forrás Művelődési Házban
az immár hagyományos jótékonysági bálra, amelynek teljes
bevételét a pázmándi óvodás és iskolás gyerekek kapják.
A rendezvény előkészületeiről Köllőné Sárvári Zsuzsannát,
a művelődési ház vezetőjét kérdeztük.

– Idén is hasonlóan igényesre és
elegánsra tervezzük a bált, mint
tavaly. Fontos a színvonalas környezet, a nívós műsor, a finom
ételek, de a legfontosabbak persze a gyerekek. Szeretném hangsúlyozni, hogy bár igen szép lesz
a bál, jó nevű művészek érkeznek, és minden eddiginél különlegesebb lesz a menüsor is, mindezeket felajánlásokból oldjuk
meg, a rendezvény teljes bevételét és a támogatójegyek árát is
az utolsó fillérig a gyerekekre
fordítjuk. A báli belépő 3000
forintba kerül majd, a támogatójegyek pedig 1500 forintba.
Kérünk mindenkit, hogy vegyen
részt az eseményen, vagy ha
valamiért nem tudna eljönni,
támogatójeggyel segítse a gyerekeket. A vállalkozóktól is szeretnénk kérni, hogy ha módjukban
áll, ajánljanak fel ajándéktár-

gyakat vagy szolgáltatásokat a
tombolára és az árverésre, mert
persze ezek is elengedhetetlen

programpontjai a hagyományos
jótékonysági bálnak.
– Ami – mint elmondtuk –, a gyerekek körül forog, de ha jól tudom,
a gyerekek személyesen meg is
jelennek majd a rendezvényen…
– Igen, de persze csak az elején,
azután ők aludni mennek, mi
pedig akár hajnalig is mulatozhatunk… Kis bemutatkozó műsorral lépnek fel az iskolások és
az óvodások, ez minden bizonynyal megalapozza majd a hangulatot. Azt gondoljuk, hogy az ő
őszinte mosolyuk mindenkit meggyőz majd, hogy érdemes jótékonynak lennie, hiszen nem lehet
pénzt nemesebb célra fordítani,
mint a gyerekek jólétére, fejlesztésére, oktatására.
– Elmondhatjuk, hogy mi a terv,
mi valósulhat meg majd a befolyt
összegből?
– Az iskola a logikus gondolkodást fejlesztő oktatási eszközökkel szeretné bővíteni a készletét,
az ovisok számára pedig kreatív
játékokat terveznek vásárolni az
intézmény vezetői.
Szabó Hédy

Ingyenes nettanfolyam idősebbeknek
Újra ingyenes Netnagyi tanfolyam indul február 11-én a Hét Forrás
Művelődési Házban.
A gyakorlati foglalkozásokra négy egymást követő csütörtökön
kerül sor délelőtt 10 órától 11.30-ig.
Öt fő részvétele lehetséges saját gép nélkül, ennyi számítógép rendelkezésre áll a művelődési
ház géptermében, de ha valakinek van saját laptopja, vagy
a családban akad aki kölcsönadja, akkor több jelentkezőt
is tudnak vállalni a szervezők.
Jelentkezni személyesen
lehet a Hét Forrás Művelődési Házban 2016.
február 6-áig.
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Pázmánd díszpolgára – Dr. Kerkuska László
Tavaly indított cikksorozatunkban Pázmánd község díszpolgárait, munkásságukat mutatjuk be, kiemelve gazdag életművükből mindazt, amiért ezt a kitüntetést elnyerhették.
Mostani írásunkban Dr. Kerkuska Lászlóról igyekszünk portrét festeni, aki 1998-ban kapta meg a Pázmánd Díszpolgára
kitüntető címet.
Egy havas-ónósesős téli délelőttön beszélgettünk, a velencei
rendelésről érkezett, és a pázmándi postán volt elintéznivalója. Mint elmondta, amíg a most
93 éves édesanyja még itthon
volt, igen sűrűn járt haza Pázmándra, de sajnos amióta a
fehérvári kórházban ápolják, oda
kell mennie látogatni…
Kerkuska doktor 1946-ban született Pázmándon. Családja történetét a XIX. századig vezette
vissza, anyai ágon az ősei ekkor
már pázmándiak voltak, az apai
felmenők ilyentájt kerültek ide
Verebről. Ahogy mesélte, az ő
személyes történetében a nagymamáktól kapott mérhetetlen
szeretet volt a meghatározó, s
ez az útravaló a mai napig kitart.
Anyai nagymamája önzetlen és
szeretetteljes gondoskodását
csak tíz éves koráig élvezhette,
de amit addig kapott tőle, az
máig feledhetetlen. Kisgyermekként egy fertőző betegségbe
majdnem belehalt, de a nagymama megtartó szeretete visszahozta. Nagyon szoros kötelék
alakult ki köztük, ennek a nagymamának árulta el először, úgy
8-9 évesen, hogy ő bizony orvos
szeretne lenni…
Persze, akinek szerencséje van,
annak nagymamából is kettő adatik, s neki az volt, mert a másiktól
is csak tömény szeretetet kapott.
1965-ben került fel Pestre az
orvosira és a kollégiumba. Akkoriban nem lehetett hazatelefonálni, hogy holnap érkezem, a
nagymama mégis 10 perccel azután náluk volt, ahogy ő hazaért. A
kérdésre, hogy mégis, honnan
tudta, csak annyi volt a válasz:
„megérzi azt az ember, kisfiam…”

Az első orvosi táska is a nagymama ajándéka volt, aki élete
végén, nagybetegen, a „jajház” –
mert így hívta a kórházat – intenzív osztályán ezekkel a szavak-

kal búcsúzott: ”a családunkra
jellemző alázattal szolgáld a
betegeket kisfiam, hogy kevesebb legyen a jaj”. S ő ehhez tartja magát azóta is.
1974-ben nősült, feleségét a
székesfehérvári Szent György
Kórházban ismerte meg. „Szimbiózisban élünk, az akkori
eskünket azóta is tartjuk” írta le
tömören több mint negyven
igazi szeretetben eltöltött év –
egy élet! – lényegét. A neje is
egészségügyi dolgozó volt, így
a hivatás is összekötötte őket,
no persze csak az igaz szerelem
és a két gyerek után. Kerkuska
doktor fia közgazdász, lánya
jogász, mindketten családot alapítottak már, és mára három
unoka aranyozza be a nagyszülők életét: Máté 11, Antika 7, a
kis Flóra 3 éves.

Amikor a karrierjéről faggattam,
rájöttem, hogy ez nem jó szó az
ő esetében. Az elhivatottság, a
szolgálat és a kemény munka
kifejezések sokkal inkább valók
rá. És a büszkeség, amiért sikerült örömet okoznia drága szüleinek, akik nagyon boldogok voltak, hogy belőle orvos vált. Édesanyja mindenhová elkísérte, még
amikor az egyetemre bekerült és
kollégiumba költözött, oda is,
azután éveken át rendszeresen
látogatta, édesapja pedig elismeréssel jegyezte meg, hogy az
orvosi munka nehezebb, mint
nekik az aratás volt. „Pedig –
mondja Kerkuska doktor – az
aratás iszonyú nehéz, hajnaltól
késő estig tartó, emberpróbáló
munka volt akkoriban”, s látszik,
hogy tudja miről beszél, hisz az
is kiderül, sokat időzött a pázmándi parasztemberek között.
„Mert senkitől nem lehetett
annyira tiszta, őszinte gondolatokat hallani, annyi bölcsességet tanulni, mint ezektől az
emberektől.”
Dr. Kerkuska László sebész,
gyermeksebész és traumatológus, a Szent György Kórház
gyermeksebészeti részlegének
vezetője élete során több szakmai elismerést és díjat is kapott
(Berzsenyi Zoltán Díj, BatthyányStrattmann László Díj, Kiváló
Munkáért elismerés), de valamennyi kitüntetése közül kettőt
érez legközelebb a szívéhez. Az
egyik az Aphelandra Díj – amelyet azok kaphatnak meg, akik
ebben az elanyagiasodott világban humanizmusukkal, az emberekért végzett kiemelkedő munkájukkal példaképül szolgálhatnak –, a másik pedig a Pázmánd
Díszpolgára kitüntető cím. „Mert
tudja – mondta végezetül a doktor úr – nagyon igaz az a
Kányádi Sándor idézet, hogy
„vannak vidékek legbelül”…
Szabó Hédy
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Egyházi hírek
Miserend: Február hó – 11 óra
Az új év kezdetén szeretnénk tájékoztatni a kedves híveket a 2015-ös év gazdálkodásáról, céljainkról és gondjainkról, valamint szeretnénk
köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik segítik, támogatják közösségünket.
A tavalyi évben a hívek egyházi hozzájárulása
október hónapig 1.306.500 Ft- volt, majd a
november hónapban kiküldött értesítő leveleink
után további 624.000. Ft összeg került befizetésre, amelyet hálásan köszönünk.
Sajnos azonban az elmúlt évben, illetve már években is több család nem fizetett egyházi hozzájárulást. Van olyan, aki 4-5 éve nem rendezi, sőt
több hívő testvérünk teljesen megtagadta a fizetést. A templomunk a pázmándiaké és ebből az
egyházi hozzájárulásból tudjuk csak fenntartani,
mert bevételünket csak az egyházi hozzájárulás
és a perselypénz képezi. Egyházi gyűjtések összege 84.674 Ft volt, amelyet továbbítottunk az
Egyházmegyei Hivatalnak. (Köszönjük a hívek
ebbéli adományait).
Perselybevételünk 822.090 Ft volt, ezzel együtt
tehát az éves bevételünk összesen 2.762.590 Ftot tett ki. Ebből kellett fedezni a kiadásokat,
vagyis a vízdíjat, villanyszámlát, postaköltséget,
oldallagos ellátást, fizetéseket és egyéb kiadásokat, amelyek teljes összege 2.943.229 Ft-ra rúgott. Nem kell tudósnak lennünk ahhoz, hogy láthassuk, a bevételeink nem fedezik a kiadásainkat,
az eltérés 180.639 Ft. Itt szeretnénk felhívni a
figyelmet arra, hogy a híresztelésekkel ellentétben, a perselypénzt nem fordíthatjuk teljesen a
templom javára, hiszen abból központi járulékot
kell fizetnünk a Püspökség felé. A templom fenntartása ténylegesen a hívek egyházi hozzájárulásából történik, tehát a közüzemi számlák, a dolgozók bére mind-mind ezen összeget terhelik.
Egyházi hozzájárulás szentségkiszolgáltatás előtt
visszamenőleges három évre kérhető, amelynek
minimum összege jelenleg keresőnként 2.500 Ft.
Szeretettel kérjük tehát azokat, akiknek elmaradásuk van, hogy mielőbb rendezzék. A templom
nem a saját tulajdonunk, azt az utókortól kapjuk
kölcsönbe. 1718 óta bizonyosan többször kellett
áldozatot hozni elődeinknek is, hiszen megért ez
a templom tűzvészt, háborúkat, természeti csapásokat. Templomunk most ismét nagy segítségre
szorul. Ilyen szép templom nincs a környéken,
tegyünk érte, őrizzük meg az utókornak!
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A plébánia képviselőtestülete és a
hívek nevében is
hálásan köszönjük
egy pázmándi adományozónk ajándékát, aki templomunk külső felújításához 3 millió forint
adománnyal járult
hozzá és további 5
millió forint kamatmentes kölcsönt is nyújt a munkák befejezéséhez.
Ez az adomány azonban még mindig csak töredéke a teljes összegnek, ezért továbbra is várjuk a
templomot megóvni akaró, jószándékú emberek
bármilyen csekély anyagi-, dologi-, eszköz- vagy
bármely egyéb más segítségét, amit előre is hálásan köszönünk.
A jövő évi stóladíjak változtatásáról egyelőre nem
kaptunk értesítést.
2016-ban is hivatali időben a plébánián, péntekenként délután 5 és fél 7 között intézhetik ügyeiket.
Minden eseményről (temetés, keresztelő, esküvő,
sírkőáldás, gyászmise) egyeztetés miatt mindig
értesíteni kell vagy a világi elnököt, Halász
Károlynét vagy dr. Noske Richárdnét. Telefonszámaik megtalálhatók a templom-, illetve a plébánia hirdetőtábláján.
Köszönjük Nagy András 2015. év során végzett
munkáját. Nagy András önzetlenül segít elhárítani
templomunk villannyal kapcsolatos problémáit.
Köszönjük a Napos Netnek a plébánián és a templomban is az ingyen elérhető hálózatot! Köszönjük
a Fejérvéd Biztonsági Szolgáltató Kft.-nek, hogy
több éve ingyenesen biztosítják a plébániát.
Köszönjük Farsang Lászlónak, Vagyóczki
Károlynak mindig áldozatos, gyors munkájukat,
Kiss Péternek Sándor atyánk síremlékén végzett
munkáját. Júliusban a vihar mindkét templomban
kárt tett. Köszönjük Halász Péternek és Pintér
Nándornak a vihar okozta károk rendbetételét.
Köszönet mindenkinek, aki itt nem került említésre, de bármely csekély dolgot tett templomunk,
egyházunk érdekében.
Végezetül hálásak vagyunk Krisztián atyának papi
munkájáért, hiszen mindig igyekszik a hívek
segítségére lenni. A Jóisten adjon neki erőt további munkájához. A világi elnök köszöni a képviselőtestületi tagok tavalyi munkáját. Köszönjük
a kántornak, sekrestyéseknek, gitárosoknak,
ministránsoknak, felolvasóknak munkájukat.
Minden kedves hívőnek kívánunk a Jó Isten áldásában gazdag új esztendőt!
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Három éves a Pázmándi Spájz Egyesület
A Pázmándi Spájz Egyesületet 2013. januárjában jegyezték be,
jelenleg 26 tagja, és egy fő pártoló tagja van. A megalakulás óta
a fő cél nem változott, továbbra is a helyi termelők segítése cél.

Termelőink első bemutatkozása a
Manó Vendégház udvarán 2012.
novemberében volt, ezt követően
alakult meg az egyesületünk.
Rendezvényeket, kirakodó vásárokat szervezünk, a két legjelentősebb eseményünk a Mártonnapi Spájzolás, amelyet minden
év novemberében tartunk, valamint ezüst vasárnap az Adventi
kirakodó vásár. A Márton-napi
Spájzoláskor Lúdas Matyival és
libáival, valamint Döbrögi urasággal tölthetik a látogatók a délutánt. A 2015-ös évben felkérésünkre műsorral készültek a
Pázmándi Pitypang Óvoda gyer-

A megalakulásunk óta számos,
a falunkon kívüli rendezvényre is
kaptunk meghívást és tettünk
eleget a felkéréseknek. A 2015ös évben egyesületünk tagjaival
30 különböző rendezvényen
találkozhattak az érdeklődők,
amelyek közül a legjelentősebbek az OMÉK, a III. Magyar
Sajtmustra, az adventi kirakodóvásár a Velence Korzón, valamint
Csákváron a Floriána napok vol-

Fotók: Kovács László
mekei is, Kalász Máté és tanítványai, valamint közösen énekelhettünk a Tót-Pázmándi Nótakörrel
is. A műsort követően többen
finomabbnál finomabb helyi termékekkel, vagy tombola nyereménnyel indulhattak haza.

tak. Reméljük, hogy az idei évben
is minél több helyen tehetünk
eleget a meghívásoknak, és
Facebook oldalunk mellett elindíthatjuk saját weboldalunkat is.

Kultúra napján a Tájházban
A magyar kultúra napját 1989 óta
ünnepeljük január 22-én, azon a
napon, amikor Kölcsey Ferenc befejezte, s a kéziraton lévő dátum tanúsága szerint letisztázta a Himnuszt
Csekén. Az évfordulón, A magyar
kultúra napján tartott rendezvényeken a nemzeti öntudatunk, a hagyományaink és a múltunk éltetése, az
értékeink megóvása a cél. Így van
ez Pázmándon is, ahol idén az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai a
Tájházban tartottak megemlékezést
a kultúra napja alkalmából, közös
verseléssel, énekléssel.

Gulyás Nikoletta

Értékeink
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Szent Bálint nap vagy Valentine’s day?
(folytatás az első oldalról)
Hazánkban Szent Bálintot az epilepsziások védőszentjeként is
jegyzik, a nyavajatörésre (epilepsziára) hajlamosak gyakorta
viseltek a nyakukban Bálint
keresztet – más néven frászkeresztet –, hogy az megóvja őket a
rohamoktól.
A magyar népi hagyomány minden jeles naphoz fűz valami időjárással kapcsolatos megfigyelést
is, úgy tartották, ha Bálint napon
tiszta, hideg idő van, akkor jó
lesz a termés. Egy népi mondás
szerint Bálint napon választanak
párt a verebek, egy másik szerint
ekkor jönnek vissza a vándorló
vadgalambok. És ugyebár egy
csókolózó gerlepárnál nincs is
direktebb szerelmi szimbólum…
Angliában a 15. század óta vannak Valentine párok, akik február
14-én megajándékozzák, kö-

szöntik egymást üdvözlettel,
virággal és költeményekkel.
Bálint nap éjszakáját Shakespeare is megénekelte, a Hamletben a megtébolyult Ophelia
dalol egy lányról, aki Bálint nap
éjjelén bement a választott
legényhez, de onnan már nem
leányként távozott…
A kereskedelmi Bálint nap, vagyis
a Valentine’s day az 1800-as évek
terméke, az ünnep a maga forgalmával – amit jórészt a virágárusok
és édesség boltok bonyolítanak –
szépen lassan a második helyre
jött fel a karácsony után.
A legdominánsabb Valentin napi
szimbólum természetesen a szív –
piros szívecskékben tobzódnak a
kirakatok februárban –, a második
legerősebb a vörös rózsa, de persze megjelennek a képeslapokon
a pajkos Kupidók is, a rusztikusabb változatokon pedig a galambok. Szerelmi szimbólum még a

Ha(m)vas szerelem
Néha az embernek kedve van egy nagyot sétálni, de olyan jó
nagyot a hóban, a frissben, amelyik még ropog, mert szűz, amikor
rálépnek. Gyermekkori álmok válhatnak ismét valóra, felnőttként.

Kisiskolásként, amikor még az
első osztályt tapostuk, alig vártuk
a telet, a havat, hogy a szánkóval
suhanjunk a friss hóban. Hangulata van a fehér világnak. A

madarak éjszakánként búvóhelyet és meleget keresnek az örökzöldek lombjai között, nappal
előmerészkednek, és megtalálják
a bogyókat, a madáretetőben a

gyűrű is, no és persze a kesztyű
meg a csipke, utalva arra, hogy
valamikor régen elég volt elejteni
egy kesztyűt vagy egy csipkés
zsebkendőt a kiszemelt férfiú lába
elé, aki tudta, hogy mire számíthat, ha felveszi…

magokat. Az ember séta közben
a szélcsendes időben ropogtatja
a havat, néha-néha hátranéz,
hogy a lábnyomát lesse, ahogy a
hóban kirajzolódik. Az erdő ilyenkor is csendes, az ágak fehérsége
megadja a módját a szépnek. A
napsütésben még fehérebb minden, szebbek a fények, az
árnyak, a fekete és a színek játéka csodát művel ilyenkor. S ami
nappal ragyogóan fehér, az az est
közeledtével, az éjszaka leple
alatt csak úgy világít. Élesen kivehetőek az árnyékok, és könnyen
észre lehet venni az üzenetet is,
amelyet valaki szerelemből írt a
havas utca borításába. „Szeretlek
Niki!” – kiált a felirat. Vallomás
egy lánynak, egy titokzatosnak,
hiszen talán soha nem tudjuk
meg, ki is az a Niki, akihez az
udvarlás szól, a téli hóban. Ő
vajon tudja, hogy neki, s hogy
kitől származik az üzenet?
Niki, láttad...?
e.várkonyi
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Egy babakocsi meséje
Véletlenül találkoztunk, igaz annak már legalább 20 éve. Már
akkoriban is megragadott a kis műhely, a régi, fényesre használt szerszámok varázsa, a különböző tartozékok kopottsága.
Órákig el tudtam nézni, ahogy a szerszámokkal bánik.
Valamelyik nap utam ismét hozzá vitt, mert igen különlegeset
hallottam. Csurgó József kárpitos szép kocsmák, presszók
elhasznált székeit újítja fel, és egy több mint 50 éves babakocsit is újjávarázsol. Ehhez már nem csupán a több évtizedes
szakmai gyakorlat kell, ebben a régi tárgyak iránti szeretet is
nagy szerepet játszik. Csurgó József mesél.

ahol dolgozni kezdtem. Autók üléshuzatait javítottam, később mentőautók motorhűtőit, takaróit és
teherautók ponyváit varrtam. Az
Afit tönkrement, de Martonvásáron
folytattam, amit Budapesten abbahagytam. Persze ez sem tartott
sokáig, ez is tönkrement. Baracska
volt a következő állomás, később
pedig Pázmánd, ahol apám szülőházánál „találtunk” nekem egy
műhelyt, ami nem volt más, mint
egy fa alatti terület. Itt zakatolt a

tesen a régihez való vonzódás is
kell. Józsefnek simogatja a lelkét,
ha így dolgozhat. Mindezt persze
csak kedvtelésből, szeretetből,
csakis ebből!
– Negyven évvel ezelőtt tanultam ki
a szakmát. Igaz, először asztalosnak jelentkeztem a szakközépbe,
de már nem volt hely. Volt azonban
a kárpitosoknál, így odacsapódtam. Első munkahelyem a már
csaknem ismeretlen, egykori Afit
volt /autójavító szövetkezet volt
egykoron Budapesten. A szerk./,

spéci varrógép, aminek nemcsak a
hangja hallatszott messze a faluban, hanem a szakmám dicsérete
is. Egyre többen kerestek meg és
adtak munkát. Kanapékat, fotelokat húztam- és alakítottam át.
Itt megakad a mese szála, közbe
kell szólnom, hiszen nem a múltért
találkoztam Csurgó Józseffel. A hír,
amiért befordultam hozzá az, hogy
egy több mint 50 éves sport babakocsit varázsolt újjá romjaiból. Egy
falubéli, aki szintén nagyon szereti
a régi tárgyakat, kereste fel és

A mester előre bocsátja, hogy a
csaknem 40 évig végzett kárpitos
szakmáját ma már nem gyakorolja
hivatásszerűen. Az idő eljárt felette, pontosabban a foglalkozásának
ideje múlt el. Ma már csak hobbiból, kedvtelésből dolgozik. Fizetségét nem lehet pénzben mérni, a
barátok, ismerősök családtagok
azért mindig megtalálják a módját,
hogy egy üveg borban, egy kacsában, libában, némi „disznóféleségekben” fejezzék ki hálájukat a
profi munkáért, amihez természe-
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„találtak” egymásra. Az újfalusi
lakó nála hagyott egy romos,
kopott, csaknem használhatatlan
babakocsit, azzal a kéréssel, hogy
varázsolja újjá. Egy olyan babakocsit, amelyet az interneten, a sokak
által ismert, használt cikkeket hirdető Vaterán csaknem 50 ezer
forintért adnának el ma is. A precíz
eladó dollárban is feltüntette az
árat: 154,74 dollár.
Ő nem mondott nemet, mert tudta,
hogy nagy kihívás számára a
rekonstrukció. Nagy türelemmel
fogott hozzá, miután beszerezte a
kellékeket, a különleges szerszámokat, eszközöket. Kellett sok csavar, sok bognárszeg, kecskelábú
szeghúzó, erős varrógép, amely
kézzel is hajtható, dekli- kemény
karton, rétegelt lemez és sorolhatnánk a végtelenségig. Ezekben a
türelem nincs benne, pedig Csurgó
József hitvallása szerint ennek a
szakmának a lényege a türelem és
a megfigyelés. Neki mindegyikből
van bőven. Tudja, ha türelmes,
akkor nagyon szép lesz a munkája.
– Először a vázat szedtem szét és
figyeltem, hogyan is dolgoztak
anno. Csaknem kézimunka volt az
egész akkortájt. Minden darabon
meglátszott a kézművesség jegye.
Apró darabokra szedtem szét az
oldalát, a hátát, az ablakát, majd
az új anyagból ragasztottam, raktam ismét össze. Jól kellett, hogy
zárjon, mert eső ellen e lehúzható

11

roló védte a babát. Ma már ilyen
„építmény” nem is létezik, ma már
csak az összecsukható kocsikkal
járnak többnyire. Akkoriban nem
lehetett összezárni, akkora helyet
foglaltak el, hogy buszra, villamosra nem lehetett velük felszállni.
Ezek az „Ikarus” típusok a játszótérre, és a sétákra voltak alkalmasak. Igaz, az akkoriban nagyon
korszerűek voltak és borsos áruk is
volt. – fejezi be.
Történetünknek azonban itt még
nincs vége, mert a falubeli, veterán-kedvelő, retro tárgyak csodálója, a „megrendelő”, az elkészült
babakocsival egyik rokonát látogatta meg, aki csaknem elszédült a
látványtól, amikor meglátta az
„Ikarust”. Ő ugyanis a kórházhoz

Ikarust a csecsemőknek!
A szlogen a múlt század ötvenes
éveiből származik, s ahogy az a
Totalcar magazin oldalán olvasható, egy 1949-es minisztertanácsi határozat rendelkezett az
Uhri Testvérek, a Repülőgépgyár
Rt. és a szintén mátyásföldi székhelyű Ikarus Gép- és Fémáru Rt.
cégek összevonásáról, s az ezekből alakított Ikarus Karosszéria
és Járműgyár Nemzeti Vállalat
létrejöttéről. Az új cég profilja
kiterjedt gyakorlatilag mindenre,

vitte az 50-es évek babakocsiját,
hogy ismerőse azzal vigye haza az
újszülött gyermekét. Csodát varázsolt Csurgó József kárpitos, és
csodát kapott az újszülött kisbaba
is Budapesten.
A mester elmondása szerint
a családban sokan voltak, akiknek kézügyességük megélhetést
adott. Mára azonban csak ő
maradt, családjából senki nem
örökölte és nem viszi tovább ezt
a szakmát. S ha igaz is, hogy
világhíre nincs Csurgó Józsefnek
– amire nem is vágyik –, a környéken, a falujában szinte mindenki ismeri. Aki pedig még nem,
még az is megismerheti…
E.Várkonyi Péter írása és fotói

amiből hiány volt akkoriban. Így
esett, hogy az Ikarus többek
között babakocsikat is gyártott.
1952-től több mint negyvenezer,
akkoriban igen korszerűnek számító babakocsi készült az
Ikarusban, behúzható redőnnyel,
ami az időjárástól védte a csecsemőket, és celluloid oldalablakokkal. A tervhivatal már az első
gyártási évben húszezer klasszikus- és ötezer sport-babakocsit
rendelt a gyártól, s a sikerre való
tekintettel a babakocsi üzletág
egészen a hatvanas évekig virágzott az Ikarusban.
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Hulladékgyűjtés és szemétkedés
Amíg volt, szidtuk, hogy rendetlen és szégyenfoltja a falunak,
amióta nincs, azóta hiányoljuk. A Fehér Keresztnél megszűnt
hulladékszigetről és általában a „szeméthelyzetről” kérdeztük
Erdő Béla közterület felügyelőt.
– Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk, legjobb az elejéről kezdeni, hogyan is alakult ki az a hulladéksziget ott a Fehér
Kereszt háta mögött. Tudni kell, hogy a
terület a DRV védterületéhez tartozik, s
az, hogy oda konténereket telepítettünk, magával vonta, hogy felelősséggel tartoztunk annak tisztaságáért.
Arra viszont senki sem számított, hogy
környezettudatos, szelektív hulladékgyűjtés helyett az egészséget, sőt a vízbázist is veszélyeztető gátlástalan szemetelés lesz a dolog vége – mondja
Erdő Béla. – A szürke szemetes konténerekkel pedig az volt a cél, hogy a szőlőhegyi ingatlantulajdonosoknak is
legyen egy hely, ahová a háztartási
szemetet lehozhatják. Eleinte heti egy
alkalommal üríttettük, majd amikor ez
kevésnek bizonyult, hetente kétszer is
elszállíttattuk a konténerek tartalmát.
Az elmúlt fél-háromnegyed évben
azonban elszabadult a pokol, mindenféle oda nem illő hulladék és maradvány került a konténerekbe. Sitt, árulkodó céges melléktermékek, de még
levágott disznófej is. Azután ezek a
normális szemétnek egyáltalán nem
nevezhető dolgok megjelentek a szelektív gyűjtőkben is…

– Azt hallottuk, hogy nem csak a faluból hordtak ide mindenféle veszélyes,
vagy pusztán oda nem illő hulladékot.
– Igen, bizonyíték is van rá, nem véletlenül mondtam, hogy árulkodó volt az
a sok szemét, mert voltak például
olyan dolgok, amin rajta volt, hogy
melyik cégtől származik. Szóval kezdett a helyzet tarthatatlanná válni, a
szelektív gyűjtés egyáltalán nem volt
szelektív, de a DRV illetékesei is megelégelték a dolgot, attól tartottak, hogy
a sok szerves melléktermék vagy vegyszer akár veszélyes lehet a vízbázisra
is. Így nem maradt más hátra, ezt a
szigetet meg kellett szüntetnünk.
– Ami azért szomorú, mert ez visszalépésként is értékelhető…
– Visszalépés akkor lenne, ha valóban
a szelektív hulladékgyűjtés lehetősége
szűnt volna meg, de sajnálatos módon
épp arra volt szükség, hogy a környezetszennyezést szüntessük meg.
Szelektív sziget továbbra is van egy a
foci pályánál, s az óvodában is felállítottak két tárolót, műanyag palackoknak és kartonnak, s ha ide elvisszük a
kiürült ásványvizes palackokat és a
kartonhulladékot, akkor az még pénzt
is jelent a gyerekeink javára.

– S mi lesz a szőlőhegyi telektulajdonosokkal?
– Itt is muszáj pontosítani, mert sok a
félreértés. A szőlőhegyieknek is módjukban áll ugyanúgy szerződést kötni a
VHG-vel, mint a falu többi lakójának, s
ha ez megtörténne, nagy valószínűséggel a legtöbb helyre fel is menne a
kukásautó, mint ahogy már most is felmegy néhány lakoshoz. Az is félreértés,
hogy a kommunális adóban – amit ők
is fizetnek – ez a szolgáltatás benne
lenne. Kommunális adót mindenki
fizet, s mégis van szemétdíja is. De ha
a szerződés bármilyen okból nem megoldható – akár azért, mert nem állandó
lakos, vagy épp a telek megközelítése
problémás – , akkor is van megoldás.
Az önkormányzatnál lehet kapni 350
forintért olyan matricát, amivel egy
110 literes szemeteszsák elvitelét válthatjuk meg. A felmatricázott, összekötött zsákot pedig le lehet tenni valakinek a kitett kukája mellé, esetleg le
lehet hozni a művelődési házhoz.
– Tehát van megoldás, csak jóakarat
kell, és persze felelősség a környezetünk iránt.
– Az utóbbit kiemelném, mert sajnos
romlik a helyzet a focipálya melletti
szelektív konténereknél is, sőt még a
temetői hulladéktárolókba is belekerülnek olyan dolgok, amik nem odavalók.
–Minden év elején szoktunk kapni szemétszállítási naptárt...
– Igen, ez a közeljövőben várható is, de
annyit már tudunk, hogy 2016-ban is
péntekenként jön a kukásautó, ahogy
megszoktuk. Havonta egyszer, meghatározott időpontban lesz szelektív szemétszállítás is, a naptár szerint jön
majd a műanyag- és a papírszállító
autó. Helyi szokásaink sem változnak,
jó előre meghirdetjük majd, mikor lesz
lomtalanítás a nyáron, és mikor ősszel
a lombtalanítás, ami az összegyűjtött
zöldhulladék elszállítását jelenti. Ettől
eltérő időpontokban saját költségünkre
kérhetünk konténert a feleslegessé vált
holmiknak, az építkezési sittet pedig
kizárólag erre a célra megrendelt konténerekbe szabad tenni.
-dy
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Kutyavilág
Egy 2016 januárjától megváltozott kormányrendelet értelmében tilos az ebeket tartósan kikötve tartani. A szabályozás módosítását sokan és
sokféleképpen magyarázzák,
számtalan cikk jelent meg a
témáról a médiában is, vannak, akik a kutyák tömeges
elaltatásával riogatnak. Igyekeztünk utánajárni, miként is
kell pontosan értelmezni a
rendeletet, s milyen reakciókkal találkozott állatorvosunk,
Dr. Kutasi Péter Pázmándon.
A rendeletmódosítást sokszor minden
valós alapot nélkülöző formában tolmácsolják a különböző orgánumok,
írja a Nébih portálján megjelent tájékoztató cikk, amely szerint azért volt
szükség az új szabályozásra, mert sajnos még ma is vannak olyanok, akik a
kutyát egyszerű „jelzőrendszerként”
kikötve, kennelbe zárva, vagy egy
hátsó kertbe „száműzve” tartják, egyetlen elvárásuk az állattal szemben, hogy
riassza el a betörőt vagy a rókát.
Miközben tudjuk, hogy a kutya az
egyetlen olyan állatfaj, amely fajtársaival szemben is inkább az ember társaságát választja, és szüksége is van rá,
hiszen „társadalmi lénnyé” vált az
emberrel való évezredes együttélésben. Az emberrel szembeni kutyatámadások vizsgálatakor azt láthatjuk,
hogy a komoly sérüléssel vagy akár
halállal végződő esetek nagy részét
rosszul szocializált, tehát olyan kutyák
okozzák, akiket megfosztottak attól a
lehetőségtől, hogy megfelelő kapcsolatot alakítsanak ki az emberekkel.
Természetesen nagyon nehéz lenne
jogszabályi keretek között minden
egyedre, fajtára, tartási módra pontosan meghatározni, hogy hány perc
séta, közös játék, irányított tevékenység szükséges ahhoz, hogy leghűségesebb társunk jól szocializált, boldog,
kiegyensúlyozott lényként élhessen.
A tájékoztató kitér arra is, hogy több
száz, nagyon is eltérő igényű kutyafajtát ismerünk, így rendkívül nehéz
lenne általános előírásokat alkalmazni,

hiszen egészen más a mozgásigénye
például egy mopsznak és más egy
szetternek, más hőmérsékleten érzi jól
magát egy bernáthegyi és máson egy
szőrtelen fajta – a rendkívül változatos
keverékekről nem is beszélve. Tehát
szinte minden eset – az alapvető, jogszabályokban rögzített kötelezettségeken felül – egyedi elbírálást igényelne.
Például nem lehet kimondani, hogy az
időszakosan használt lánc rosszabb,
mint a kenneles tartás. Egy jól megválasztott futólánc, melyet a „történések”
közelében, ingergazdag környezetben
helyeznek el, egyrészt nagy mozgásteret biztosíthat a kutyának, másrészt
kevésbé zárja őt ki az emberekkel való
kapcsolat lehetőségéből, mint egy, az
udvar végében elhelyezett kennel.
Ugyanakkor, ha ez a kennel csak a
kutya pihenését szolgálja, de a nap
nagy részét szabadon töltheti a kertben és rendszeresen sétálni is viszik,
foglalkoznak vele, akkor természetesen az is megfelelő.
Mindebből az következik, hogy a rendelet előírásai egyfajta követendő
irányt határoznak meg, segítve a felelős állattartási szokások kialakulását.
Két dolgot – a felelős állattartást és az
ember testi épségének védelmét – kell
szinkronba hoznunk, törekedni kell
arra, hogy csak az tartson állatot, aki e
két igénynek meg tud felelni.
A Nébih portálon megjelent írás szerint
tehát nem az a közvetlen és azonnali
cél, hogy minden kutya végleg lekerüljön a láncról, akkor is, ha az adott állat

szocializáltsága és a környezete nem
biztosítja a biztonságos tartás feltételeit, de az mindenképpen cél, hogy ezután egy kutya se kerüljön tartósan láncra. Nagyon fontos tudni, hogy – ellentétben különböző riogatásokkal – nem
követ el bűncselekményt az, aki vét a
vonatkozó rendelet előírásai ellen,
hiszen ezek alapvetően nem a Btk-ba
ütköző cselekedetek. Ha egy láncon
tartott kutyán szeretne valaki segíteni,
akkor nem is a rendőrséget, hanem a
jegyzőt illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell értesítenie. A
kivizsgálást követően elsősorban a
hibák, hiányosságok javítására kötelezhető az állat gazdája, ennek meg nem
történte esetén kiszabható állatvédelmi bírság, amelynek alapösszege
15.000 Ft. Ez az összeg minősített esetekben – jogszabályban meghatározott
mértékben – szorzókkal növelhető.
Dr. Kutasi Pétert a Pázmándon tapasztaltakról kérdeztük. Mint elmondta, a
faluban szerencsére senki nem kérte
tőle, hogy a rendelet miatt altasson el
kutyát, de kicsit tágabb környezetünkből, például a bicskei gyepmesteri
telepről kapott olyan híreket, hogy hirtelen nagyon sok kutya került be a
telepre. Állatorvosunk szerint nem
olyan nehéz megfelelni az új szabályozásnak, ő mindenkinek, aki igényli, szívesen segít felvilágosítással, tanácsokkal. Az is örvendetes – mondta Kutasi
doktor –, hogy a pázmándiak túlnyomó többsége szeretetben gondozza a
kutyáját, kevés a kirívó eset.
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Az egészséges csecsemő táplálása
Védőnői munkám során a 0-12 hónapos korú babák gondozása kapcsán az egyik leggyakrabban előkerülő téma a csecsemők táplálása. Mikor, mit, mennyit – gyakran a családban
a különböző generációk képviselőinek eltérő a véleménye
a baba táplálásával kapcsolatban. Az alábbi összefoglalót
a Magyarországon érvényben levő csecsemőtáplálási szakmai
protokoll alapján állítottam össze.
Az egészséges csecsemő optimális
táplálási módja a 6 hónapos korig
tartó – a csecsemő igénye szerinti –
kizárólagos szoptatás. A szoptatás – a
hozzátáplálás mellett – egyéves korig
a domináns táplálási mód. Az anyatej
a csecsemő fejlődéséhez szükséges
összes folyadékot és tápanyagot tartalmazza. Az egészséges újszülöttnek
nincs szüksége víz, tea, glukóz oldat,
tápszer, stb. kiegészítésre, csak
akkor, ha az orvosi szempontból
indokolt.
A csecsemő igényeit az első hat élethónapban a kizárólagos szoptatás
optimálisan kielégíti. Ebben az életszakaszban bármilyen pótlás megkezdésének eldöntése orvosi feladat: az anyatej-helyettesítő tápszer
elkezdése is orvosi javaslat alapján
történik.
A hozzátáplálásra, a különböző ételek
bevezetésére 6 hónapos kor körül
kerül sor. Anyatejes táplálás hiánya
esetén legkorábban a 4 hónapos kor
betöltését követően kezdhető meg a
hozzátáplálás.
Az első ételek lehetnek gyümölcsök,
majd gluténmentes (pl. rizs) gabonafélék, glutén-tartalmú (búza, árpa, rozs,
zab) gabonafélék, és főzelékfélék.
Az ételek bevezetésének sorrendje
nem szigorúan kötött, de minden
területen a fokozatosságra kell törekedni. Egyszerre csak egy új ételt, kis
mennyiségben (10-20 g) adjunk és
fokozatosan emeljük az adagot. Ha az
elválasztás a cél, az a célszerű, hogy
2-4 hét alatt váltsunk ki egy szoptatást. Az új ételek 3-5 nap különbséggel kövessék egymást, de abban az
esetben, ha valamely új ételt a csecsemő nem fogyaszt szívesen, vagy
problémát észlel a szülő, semmiképpen ne erőltesse annak folytatását.
Ha a gyümölcsöt választjuk, akkor az

alma és az őszibarack után óvatosan
idénygyümölcsként a sárgadinnye, a
meggy, a cseresznye, a hámozott szilva, majd a körte, déligyümölcsök (narancs, banán stb.) következnek. A gyümölcsöt lé, majd pép formájában adjuk.
Csecsemőnél kerüljük az apró magvas,
nehezen tisztítható (eper, málna, kivi)

cékla, a saláta, a sütőtök, a szelőtök,
a gesztenye, a brokkoli, a kelbimbó,
a spenót, a zöldborsó, a zöldbab és a
spárga következzék. Nehezebben
emészthető rosttartalmuk miatt a
kelkáposztát, karalábét, karfiolt csak
8 hónapos kor után próbáljuk meg.
Főzelékek készítéséhez bio-termesztésű zöldség lenne az ideális, de
ennek hiányában mindenképpen
törekedjünk arra, hogy ellenőrzött
beszerzési helyről (élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartása)
vásárolt alapanyagot használjunk, és
ha az alapanyag magas nitrát tartalma nem zárható ki, akkor inkább

gyümölcsöket. Friss hiányában mélyhűtött gyümölcs is adható.
A főzelékfélék bevezetését burgonyával kezdjük, és a csecsemőkor idején
leginkább ezzel történjen a sűrítés is.
Ezenkívül a rántás helyett használhatunk rizs, illetve kukoricapelyhet is.
Texturáltság szempontjából a csecsemő kora, és a zöldség fajtája szerint
döntünk passzírozás vagy turmixolás
mellett (zöldborsó héját csak passzírozással lehet eltávolítani). Darabosan
csak akkor adjuk, ha már zápfogai is
vannak, amelyekkel meg tudja őrölni
a főzelékrészeket.
A rágásra szoktatást általában 8-10
hónapos kor körül kezdjük úgy,
hogy egy-egy nagyobb, de egészen
puha darabot hagyunk a főzelékben,
amit az ínyével összenyomhat. A
főzelék kezdetben mézsűrűségű,
később a csecsemő ízléséhez igazodik. A burgonya után a sárgarépa, a

kész bébiételt válasszunk. (A nitrát
tartalmú élelmiszereknél még az
elkészítés és a fogyasztás közötti
időtartamnak is jelentősége van!).
Spenótot, sóskát magas oxalát tartalma miatt csak hetente egy alkalommal adjunk. Gyorsfagyasztott alapanyagot használhatunk, de a csecsemő ne kapjon tartósítószert, festékanyagot, mesterséges édesítőt tartalmazó élelmiszert.
A főzelék komplettálása és a vashiány
megelőzése céljából 6-7 hónapos kortól adjunk húst is. (Fiatal állattól, zsírtalanított, elsősorban baromfi és sertés.) Húskészítményt, felvágottat ne
használjunk. A hal (szálkamentes
édesvízi) adása táplálkozás-élettani
szempontból hasznos lenne, de fokozott figyelmet igényel a túlérzékenység gyakorisága szempontjából. A
csirkemáj adása előnyei mellett
méregtelenítő-szerv szerepe miatt

Egészségünk

15

meggondolandó, és legfeljebb hetente egyszer, fiatal állaté adható. Állati
fehérje komplettálásra a tojás is hasznos, 8 hónapos kortól ajánlott a főtt
tojásnak a szétválasztott sárgája,
majd 1 év felett a fehérje. Csecsemők
nem táplálhatók vegetáriánus diétával. Ha mégis akkor legalább 500 ml
anyatejet, vagy tápszert kell kapniuk!
Tehéntejet 12 hónapos kor alatt ne
adjunk, de tejterméket (sajt, túró, joghurt), amennyiben nincs a családtagok között tejallergiás, kis mennyiségben adhatunk, legkorábban 7-9
hónapos kortól. A kecsketej önmagában táplálkozás-élettani szempontból
nem megfelelő, mivel egyes vitaminokban (B6, B12, C, D, folsav) szegény, ásványi-anyag tartalma pedig
magas. Adása azonban kiegészítő
táplálékként egészséges csecsemőknek egy éves kor körül nem ellenjavallt, amennyiben hatóságilag ellenőr-

zött, és allergiás reakciót nem vált ki.
A főzelékbe 6-7 hónapos kortól növényi olaj adása is ajánlott (1 dl-hez 1
kávéskanál). Az ételt lehetőleg ne sózzuk, és ne cukrozzuk. Nagyobb csecsemőnél alkalmazhatunk enyhe
fűszerezést, pl. zöldpetrezselyem,
kapor, fehérrépa stb.
Egy éves kor alatt méz fogyasztása
nem ajánlott. Kakaó szintén 12 hónapos kor után adható.
Az olajos magvak nem adhatók az
allergia kialakulásának veszélye miatt.
Az étel mennyiségi szükséglete szempontjából kiemelendő még, hogy az
elfogyasztott táplálék mennyisége
egy éves korig ne haladja meg naponta az 1000 grammot.
A fenti táplálási javaslatok mellett, és
azokat kiegészítve, érdemes figyelembe venni a NÉBIH tájékoztatását,
amelyben felhívják a figyelmünket
arra, hogy csecsemőknél nitrát mér-

Babahíradó

löttek érkezésekor kifüggeszti a babazászlót a polgármesteri hivatal falára,
és ajándékkal is kedveskedik: a kis-

2015-ben összesen 23 kisbaba született Pázmándra, 12 kislány és 11 kisfiú. Ez nagyon szép szám, s bár sajnos még több volt a halálozás (29 fő,
16 nő és 13 férfi), mégis örvendetes,
hogy Pázmánd lakossága – a beköltözőknek köszönhetően – nem fogy,
hanem gyarapszik, 2015 végén
összesen 2108-an voltunk.
A babáknak az egész falu nagyon örül,
s a családok áldozatos szeretete mellett a háttérintézmények is minden
tőlük telhetőt megtesznek a kisgyermekekért. Az önkormányzat az újszü-

gyermek nevét úgynevezett bababetűk formájában megkapják a családok,
ezzel díszíthetik a babaszobát. A
mamák számára a legtöbb intézmé-

gezést okozhat – a magas nitrát tartalmú (ásott kutas) ivóvíz fogyasztásán kívül – a házi készítésű sárgarépa püré és a főtt cékla is, pontosabban az elkészített cékla és sárgarépa
lében 1-2 napos tárolás alatt feldúsuló nitrát jelenléte. A nyolc hónaposnál fiatalabb csecsemők azért veszélyeztetettek, mert szervezetükben
még fejletlen a nitrát lebontó enzim.
A NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság felmérő
vizsgálatot végzett a nyers cékla és
sárgarépa nitrát tartalmának meghatározására. Az eredmények azt
mutatják, hogy a cékla nitrát tartalma nem elhanyagolható, ezért csecsemők számára még frissen készítve sem ajánlott! A nitrát tartalom
növekedését a hűtve tárolással nem
lehet megakadályozni. Ugyanakkor a
bébiételek nitrát tartalma szigorúan
és rendszeresen ellenőrzött, az élelmiszeripar által előállított bébiételek
esetében 200 mg/kg nitrát határérték került meghatározásra.
Forrás:
Egészségügyi
közlöny
2009/21. szám (2009. november 25.)
Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja az egészséges csecsemő (0-12 hónap) táplálásáról;
valamint: portal.nebih.gov.hu
Herczeg Anna Mária védőnő,
telefon: 06-22-238-004 /208 mellék
e-mail: vedono@pazmand.hu

nyes gyakorlati segítséget az újszülött
körül a gyermekorvos és a védőnőnk,
Herczeg Anna Mária odafigyelése, gondoskodása, tanácsai jelentik. Nagyon
hasznos, és egyben kellemes időtöltést, tapasztalatcserét jelentenek a
babaklub összejövetelei, amelyek a
művelődési ház megszépült környezetében mindig valami fontos témát is
körbejárnak amellett, hogy mamák és
babák jókat beszélgethetnek, játszhatnak együtt. Van babamasszázs és
különböző babafoglalkozások is, a
nagyobbacskákat pedig várja a Dumbó
Családi Napközi, amely tulajdonképpen a bölcsőde szerepét tölti be a
falunkban.
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Királyi konyha a gyerekek királyságában
Új fényképalbum került fel Pázmánd község Facebook oldalára. Ide töltik fel majd folyamatosan a helyi közétkeztetésben
dolgozó munkatársak azokat az ételeket ábrázoló fényképeket, amelyeket a gyerekek kérésére készítenek el, ugyanakkor mindenben megfelelnek a korszerű és egészséges étkezés, valamint a kiváló, friss alapanyagok követelményének.
Az első kép egy igen ínycsiklandozó, tésztában sült virslit ábrázol,
de követik ezt sorra majd az étrenden szereplő ételek képei, a padlizsán krémé és a pizzáé is, utóbbiból havonta legalább egyet el kell
készíteniük a szakácsoknak. S,
hogy miért kell? Mert a gyerekek
így döntöttek! Ugyanis az étrendet
az óvodások és iskolások által
kedvelt ételek előtérbe helyezésével kell összeállítaniuk, úgy, ahogyan az a kérdőíves felmérésből
kiderült. És nyugalom, nem kell
attól félni, hogy a gyerekek mindig
csokis piskótát ennének, mert a
kérdőíven felsorolt ételeket a legkorszerűbb táplálkozási alapelvek
szerint állították össze a kérdezők,
bőséggel szerepelnek benne gabonák, pl. a falukertben termelt tön-

Pázmándi
hírvivô

kölybúza, zöldségfélék, főzelékek,
mártások, baromfi és hal, de ha az
ezekből készült ételek közül lehet
rangsorolni, akkor miért ne azokat
főznék, amiknek a gyerekek igazán örülnek?
Pázmándon sem jut több egy gyerek napi étkeztetésére, mint máshol az országban, s ez egyik korosztálynál sem éri el a napi 500 Ftot. De mégis egészségesebb, ha a
helyben, vegyszermentesen megtermelt zöldségeket, gyümölcsö-

ket használják alapanyagul, s ha
fagyasztott helyet „igazi” krumpli
fő a fazekakban, még ha macerásabb is a pucolása, és ízfokozós
adalékok helyett friss zöldfűszerrel történik az ízesítés. A pázmán-

di gyerekek margarin helyett igazi
vajat kapnak a kenyerükre és
gyakran kerül fürjtojás is a tányérjukra, s ha lehetőség van rá, mert
éppen nincs „apasztás”, akkor parlagfüvet legelt kecske tejét is
isszák az allergia elkerülése érdekében. A lényeg az igyekezetben
és az akaratban van, megkérdezték a srácokat, s a konyhán dolgozók többlet munkájáért a gyerekek
jó étvágya, egészsége és lelkesedése nyújt kárpótlást.
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Bálint nap a Szerelemvölgyben
Romantikus, gyertyafényes vacsorával várja az ünnepelni kívánó
párokat február 13-án délután 4-től és este 18.30-tól a Bálint
Borárium. Különleges menüsorral készülnek a hölgyeknek és az
uraknak is, amelyet remek borok kíséretében a dézsma pincében,
vagy a panoráma teraszon szolgálnak fel. Előzetes asztalfoglalásra
szükség van: e-mailen az info@balintborarium.hu címen, vagy a
06 20 209 5919-es telefonszámon.
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1037 Budapest, Királylaki út 46.
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Anyakönyvi hírek
2016-ot két kislány köszöntésével kezdhetjük, 2016. január 9-én
született Kalász Anna, édesanyja Fuják Zsuzsanna, 2015. 10. hó
18-án pedig Németh Mona Lili, az ő édesanyja Antal Krisztina.
Mindkét családnak nagyon sok boldogságot, jó egészséget, és gyermekmosolytól ragyogó új évet kívánunk sok szeretettel!

