
A kerek évfordulós születésnapo-
kat mindenki nagyon megünne-
peli, mert újabb tízet, újabb szá-
zat, újabb ötszázat kell várni a
hasonló alkalomra. Aki Pázmánd
címerére pillant, az tudja, hogy
itt a hét forrás vidékén, a Vértes
lábánál - már 500 éve is létezett
település, és hát ez a falu, a mi
Pázmándunk, fél évezredes törté-
nelmi múltjával, szépkorúan is
él, fejlődik, sőt – gondoljunk akár
csak a Sportcsarnokra – most
fiatalodik meg igazán!
Az ünnepet, a születésnapot min-
dig a vendégek, az ünneplők
teszik emlékezetessé, felejthetet-
lenné. Olyan eseményekkel, ren-
dezvényekkel kell rangot adni az
évfordulónak, hogy messzi föld-
ről is ellátogassanak az érdeklő-
dők Pázmándra, és mindenki
tudjon majd együtt örülni az
ünnepelttel. Öltöztessük ünneplő-
be a falut, magunkat, mert 2017
nevezetes év lesz, alig érnek
véget az év végi ünnepek, elkez-
dődik az egész éven át tartó!
Áldott karácsonyi ünnepeket
mindenkinek!

VJA

20 éves a
Nyugdíjas Klub 

10–11. oldal

Összefogás 
a templomért 

21. oldal

„Foci újra-
töltve...”

30–31. oldal
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Adventi készülődés Pázmándon

Az advent otthon is sok feladatot,
készülni valót rejt minden házi-
asszony számára, de a faluközös-
ség közös találkozásai is hagyo-
mányosak már. Kezdődik azzal,
hogy felállítják a község közös
karácsonyfáját a művelődési ház
udvarán, amit azután hétről hétre
szebbnél szebb díszekkel öltöz-
tetnek fel kicsik és nagyok. Idén a
karácsonyfát Murber Imrénének
köszönhetjük, tőle került a Hét
Forrás Művelődési Ház udvarára
az óriási fenyő, no és persze a
Pázmándi Önkéntes Tűzoltóknak valamint Dani Zsoltnak is hálásak
vagyunk, akik a szállításban, felállításban segítettek.

(Folytatás a oldalon)

Jön az ötszázadik 
születésnap!

Pázmándi
h í r v i v ô
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Kedves Pázmándiak, áldott
ünnepeket kívánok szívből
mindenkinek!

A mai, néhány pillanatig tartó
hóesésben elgondolkoztam azon,
hogy a fenti idézet, amelyet mot-
tómnak is tekintek, vajon miről
szól és kinek, és kik is azok, akik
számon kérnek…
Pár hónapja még azt mondtam
volna, hogy az, akinek a szükség-
letein túl a Jó Isten többet adott,
attól elvárja, hogy tegyen máso-
kért is. Segítse, gyámolítsa az
elesettet, az árvát, és különösen
figyeljen a gyermekekre, idősek-
re, ne csak anyagiakban, de lelki-
ekben is támaszuk legyen.
Éreztem, hogy rám sokat bíztak,
és most elárulok egy titkot. Azon
a 2010-es októberi éjszakán egy
tűzoltó felkapott kinn a János
tanyán, a lángoló tűz utolsó nyo-
maiként maradt elhaló szikrák
füstjében, s felkiáltott: „Te vagy a
polgármester!”. Ekkor óriási nyo-
más nehezedett rám. Öröm
helyett a feladatok sokasága
kavargott fejemben. Tudtam,
hogy a rám bízott lakosság terhe-
inek az átvállalása – amit addig is
szívvel lélekkel segítettem –, új
formában ölt majd testet. Akkori
terveim, vállalásaim (mert kocka
fejjel mindig tervezek, rövid-,
közép- és hosszú távon is ☺) sok-
szorosát sikerült megvalósítani
Önökkel együtt közösen. 
Még több a megoldásra váró fela-
dat, új célok, fejlesztések, beru-
házások, hogy jobb, szebb és bol-
dogabb legyen az élet Páz -
mándon és az országban. Ezt
most már határozottan mondha-
tom, hiszen több belügyminiszté-
riumi kutatási terület is velünk a
„pázmándi minta önkormányzati-
hivatali település-menedzsment-
tel” foglalkozik. Meghívottként
veszek részt az üléseken, és az
ország öt nagyvárosában kértek
fel minderről beszámolni, átadni

a tapasztalatainkat. Új úton
járunk, amelyben legfontosabb-
nak a tiszta és átlátható gazdál-
kodást tartom. Minden fillérért
megdolgozunk, és előbb levele-
zünk hónapokig, semmint kifizes-
sünk jogtalannak vélt követelése-
ket. Ötéves kitartó, kemény
munka volt amögött is, hogy az
EON által, szerződés nélkül
kiszámlázott 6,9 milliós követe-
lést – minden fórumot megjárva –
nullára szorítsuk le. Köszönöm
ebben Tóth László elnök úr, és
Sárkány Zoltán alpolgármester úr
segítségét. 
Visszatérve a kezdő idézethez –
„akire sokat bíztak, attól többet
kérnek számon” – számomra a Jó
Isten fele való elszámoltatásomat
fogalmazta meg. Az életben
azonban azt tapasztaltam, van-
nak, akik erre néha méltóbbnak
érzik magukat és mindenhatót
játszanak. A terhek átvállalása
helyett a számonkérések egysze-
rűbb mezején keresnek saját
zajos és tomboló lelküknek meg-
nyugvást. Belőlük is sokat fejlőd-
tem. Hálás vagyok azoknak, akik
a vezetői tréningjeik mellett, min-
dezek lelki hátterét is megtanítot-
ták nekem. 
Ma már tényleg minden rendelke-
zésünkre áll. Éjszakák sokasága,
számítások, tervezések által ölte-
nek testet vágyaink a pályázatok-
ban. Elmondhatom, a hosszú távú
(bőven túlnyúlva a 2019-es ciklu-
son) stratégiában megfogalma-
zottak majd 90%-a kész, benyúj-
tott, befogadott projektként vár
eredményre. Ebből több, mint
60% már elnyert. Mindezt a pályá-
zatok számához viszonyítottan
mondom, mert csarnokunk majd
500 milliós költsége révén ez
összegszerűségében, eredmé-
nyességben eléri a 95 % ot ☺, és
van olyan fejlesztés, amivel nem
terveztünk, s a Jóisten adománya-
ként tekintünk rá.
Előző beszámolóimban értesül-

hettek az újabb nyertes beruhá-
zásokról. 44 millió forintot költ-
hetünk a Presszó fennmaradó
tulajdonrészének megváltására, a
Kis-köz átalakítására, hogy elkez-
dődhessen a konyhává és közös-
ségi térré alakítása. Ebből finan-
szírozzuk a temető ravatalozójá-
nak fedett kültéri fa szerkezetét,
kerítését, hogy rossz időben is
megadhassák szeretteiknek a
végtisztességet.
A tavalyi összeg majd kétszere-
sét kapta településünk a kor-
mánytól a tűzifa kérelmére. Ez
ismét nagy munka lesz, előre is
hálásan kö szönöm az utcabizal-
miak hatékony szervezését min-
debben, hogy mindenkihez el -
jussanak a kérelmek. Keressék
őket bizalommal! 
Majd 6 millió forint érkezett a
számlánkra, ezen állami pénzből
újíthatjuk meg a hivatal eszközál-
lományát, számítógépes prog-
ramjait, és íródhatnak az átlátha-
tóbb gazdálkodás érdekében a
szabályzataink. 
Tény az is, hogy kb. 345 millió
forintot kötöttünk le állampapír-
ban fél/egy éves időtartamra.
Várjuk az eredményt a 320 milli-
ós kerékpárútra vonatkozóan (ez
az, amit ajándékként élünk meg).
Örömmel készülünk a hivatalos
hír bejelentésére, hogy Pázmánd
bekerülhet a nemzetközi kerék-

A polgármester köszöntője és beszámolója
„Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.” (Lk 12,48)”
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páros zöld turizmus vérkeringé-
sébe, azaz része lesz a Budapest-
Balaton kerékpárútnak. Köszö -
nöm azoknak, akik mindehhez a
földjeiket ajánlották fel, eszükbe
nem jutott az ingatlan spekuláció.
Összesen 7 nagyobb összegű és
volumenű fejlesztés vár támoga-
tásra. A Büszkeségpont kereté-
ben az Emlékpark újulhat meg. A
Sportpark által kortalan kikapcso-
lódást szeretnénk biztosítani. A
kerékpárút révén szeretnénk biz-
tonságosan, negyed óra alatt elér-
hetővé tenni a vasútállomást
Velencén. Új funkcióként, a gyer-
mekek királyságában, önálló
gyermek-egészségügyi közpon-
tot álmodtunk a régi hivatalba.
Jezsuita értékeink megóvása, fej-
lesztése, a plébánia, művelődési
ház zarándokközponttá szépülé-
se és egy ökoturisztikai központ
is része egy TOP os projektünk-
nek. A Tájház és a mellette lévő
épület lebontásával végre egyedi
faluközpont kezdhet kialakulni
egészen a Templomig, a Ha -
rangláb együttes felújításával a
VP-s pályázat segítségével.
Energetikai fejlesztésként az isko-
la épülete válhat korszerűbbé,
homlokzata, nyílászárói megszé-
pülhetnek és a megújuló energia
révén válna fenntarthatóvá az
intézmény. 
Mindezek kész vannak, benyúj-
tottuk őket, befogadták, az elbírá-
lásra várunk. Óriási munka volt,
még kilóra is sok ☺. Elsősorban a
jegyző asszonynak, a hivatal min-
den dolgozójának tartozom
köszönettel, és azoknak, akik
őszintén segítették munkájukkal
mindezt. De! Higgyék el, ennél
nagyobb kihívás a pontos, megfe-
lelő megvalósítása álmainknak, a
sok száz millióval tisztességesen
eredményt elérni a mai világban,
ezt tapasztalatból mondom, a
csarnokban töltött keddjeim, a
heti egyeztetések tanulságaként,
amelyekben Vékony Tamás segít-
ségét köszönöm.
Ezek a valódi tények. Ezek a célok
elérhetőek, ám főként békesség-
ben lehetséges mindez.

„Megvan az ideje a hallgatásnak,
és megvan az ideje a beszédnek.”
Elnézést kérek Önöktől, hogy
hosszú hónapokig nem vettem
részt aktívan a programokon,
rendezvényeken. A háttérben
csendben dolgoztam a fenti célo-
kért. Elértük azt is, hogy intézmé-
nyeinkben gyermekeinknek, civil
szervezeteinknek mindenük meg-
legyen, ehhez biztosítsuk az
anyagiakat. Most év végével
pedig eljött az ideje annak, hogy
a munkámról beszámoljak.
Vallom, hogy boldogságot nem
ad vagyon, pompa és dicsfény,
csak nyugalom, és elfoglaltság,
de ígérem, személyes találkozá-
saink 2017-ben minden esemény-
re kiterjednek majd. Már nem
leszek az anyakönyvvezetés teen-
dőivel sem egyedül, amit az
elmúlt két évben szívvel lélekkel
teljesítek polgármesteri teendőim
mellett. Tudják ezt azok, akiknek
örömében osztozhattam, segítője
lehettem gyászában, vagy hadi-
gondozási támogatását intézhet-
tem, a sok más ezirányú feladat
mellett. 2017-től Kratancsik
Annával közösen látjuk majd el
ezt a munkát. 
Jövőre ünnepeljük településünk
első írásos emlékéhez viszonyí-
tott 500. évfordulóját. A progra-
mokban szintén sokak összefogá-
sa testesül majd meg. Vegyenek
részt rajta lehetőségeikhez mér-
ten. Közösségünk akkor lesz élő,
ha tagjai lelkiekben is otthonra
lelnek Pázmándon. Ha egy
„Szulejmán”, vagy „Maradj talpon”
helyett a tartalmas programokon,
szakemberek és szakképzett tré-
nerek előadásain kapcsolódhat-
nak ki. A mécsesek illata, konyha-
tündéreink által varázsolt finom-
ságok és meleg tea mellett szelle-
mileg is felfrissülhetnek. Szívből
örülök, hogy ezt egyre többen
fedezik fel. Tudják, hogy nem
várhatunk el gyermekeinktől
tudatosabb időeltöltést, ha mi is
csak a tévé és a számítógép bűv-
körében töltjük a téli estéket.
Példaértékű az a család, aki mun-
kából rohanva is behozta gyerme-

két az adventi Mikulásra, aki a
könyvtárban elérhető gyermekne-
velési, meseterápiás könyveket
és interaktív társasjátékokat
hasznosítja, aki a hidegben is
kísérte csemetéjét, hogy az új ját-
szótéri játékot elsőként birtokba
vehesse… Sorolhatnám, de nem
teszem, ezt Önök, Ti úgyis job-
ban tudjátok ☺ én pedig hálásan
köszönöm mindezeket a kis
figyelmességeket. 
Így karácsonykor pedig szánjunk
még több időt családunkra, szeret-
teinkre, és azokra is, akikre más
lehet, hogy nem gondol. Nézzünk
körbe és kopogjunk be oda, ahová
más nem kopog. Csak egy jó
szóra. Higgyük el, érdemes! 
2017-ben fejlesztéseink mellett
nagy távlatokba tekintünk.
Tesszük ezt lélekben erősen,
kitartóan, egyszerűen, szerényen
és vidáman. 
Hálás szívvel kívánom, hogy elé-
gedett, boldog életük része
legyen a belső béke, nyugalom,
gondolkodjanak csendben, csele-
kedjenek őszintén és nyílt szívvel! 
Ha ezt tesszük, önmagunkkal
harmóniában élünk, eltűnik a kri-
tika, a számonkérés, a kicsinyes-
ség, a düh, a harag és az irigység
az életünkből. Egyet ne feledjünk!
Minden, amit a másikban hibának
látunk, az csak az, amit magunk-
ban nem lelünk…
Áldott, ünnepeket kívánok Ferenc
pápánk 2016. december 8-án, a
Szeplőtelen Szűz Fogantatásának
Ünnepén, Templomunk búcsújá-
nak napján mondott szavaival:
„A te szeplőtelen tekintetedre van
szükségünk, hogy ismét tiszte-
lettel és megbecsüléssel, önző
érdekek és képmutatás nélkül
tudjunk az emberekre és a
dolgokra nézni. A te szeplőtelen
szívedre van szükségünk, hogy
önzetlenül tudjunk szeretni,
rejtett szándékok nélkül, a
másik javát keresve, egysze-
rűen és őszintén, álarc és koz-
metikázás nélkül.”

dr. Virányiné 
dr. Reichenbach Mónika
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Az ünnepi előkészületeket régóta
tervezi a faluvezetés, s ennek egyik
állomásaként november 29-én
összegyűltek mindazok, akiknek
javaslataira, közösségi munkájára,
véleményére mindig számíthatunk.
A munkaértekezlet célja az volt,
hogy formálódjon a 2017-es év
ünnepi tematikája, körvonalazód-
janak a programok, a résztvevők
kialakítsák az együttműködési fel-
tételeket. A megbeszélésen részt
vett Nádorfi Gabriella, a Szent
István Múzeum szakembere is, aki
támogatásáról biztosította a szer-
vezőket, elmondta, hogy milyen
lehetőségeket tud ajánlani a múze-
um szakemberei, múzeumpeda-
gógusai és anyagai révén. Ígérte,
hogy áttanulmányozza mindazo-
kat a kiállítási anyagokat, amelyek
a múzeumban rendelkezésre áll-
nak, s amelyek érdekesek lehetnek
Páz mánd számára. Természe tesen
figyelmeztetett azokra a szüksé-
ges engedélyezési- és adminisztra-

tív feladatokra is, amelyek elen-
gedhetetlenek egy-egy ilyen jelle-
gű kiállítás, rendezvény megvaló-
sítása során.
A résztvevők korszakokra bontot-
ták Pázmánd történelmét, hogy
ezek alapján alakítsák ki az ünnep-
ségsorozat tematikáját. Az első
korszak (amely magában foglalja
azt az időszakot is ami jóval meg-
előzte az első írásos emlékeket)
Pázmánd történelme a jezsuitákig,
a második a falunk a jezsuiták
korában, majd a következő kor-
szak a Kempelen család idejében
történt események, végül pedig
Pázmánd a Lyka család idejétől

napjainkig. Természetesen a közel-
múlt történetét sokféleképpen sze-
retnék megjeleníteni, amelyben
nagy szerepet tudnak vállalni a
civil szervezetek is. Fontos cél a
falu sportéletének bemutatása,
hiszen a sportegylet is kerek évfor-
dulót, a 70 éves születésnapját
ünnepli jövőre. Turisztikai szem-
pontból lehet jelentős különböző
kiadványok megjelentetése, a nép-
rajzi emlékek felelevenítése, a régi
mesterségek bemutatása, és nem
utolsó sorban a helyi hagyomá-
nyok, szokások, jellegzetes ételek
megismertetése az érdeklődőkkel.
Ötletekben tehát nincs hiány, a
következő lépés a pontos prog-
ramterv kidolgozása, amely konk-
rét időpontokat, eseményeket,
feladatokat és felelősöket is tartal-
maz már. Ebben benne lesznek
mindazok a már ezen a megbeszé-
lésen is megfogalmazódott konk-
rét vállalások is, amelyek elhang-
zottak a megbeszélés során.
Abban mindenki egyet értett, hogy
méltó megünneplés csak komoly
összefogással, sok önkéntes fela-
datvállalással képzelhető el, amit
persze szervezetten, összehangol-
tan kell megvalósítanunk.

2017-ben Pázmánd 500 éves lesz!
A 2017 jeles év lesz településünk történetében, hiszen
Pázmánd első írásos emlékei 1517-ből valók, s ez fél évezre-
des fennállását jelenti szeretett falunknak. Természetesen
ennek a szép évfordulónak megkülönböztetett figyelem jár,
szeretnénk is méltóképpen megünnepelni.

FELHÍVÁS! 
Pázmánd 500 éves születésnapja alkalmából

A Wikipedia Pázmánd történetéről a következőket írja:
„Pázmánd és környéke már ősidők óta lakott helynek
számít, amit a területén feltárt kora vaskorból szár-
mazó temető leletei, s az itt átmenő római hadi út, és
római kori település nyomai is bizonyítanak.
A falut és környékét még I. István király adta Hontnak
és Pázmánynak, az államalapítás idején, akiknek e
környék lett nyári szálláshelye, s a későbbiekben itt
alakult ki a mai falu is. Hont és Pázmány, a későbbi
Hont-Pázmány nemzetség megalapítója, s róluk vette
nevét a település. A tatárjárás idejéből a településről
írásos emlék nem maradt fenn, az 1500-as évekről
azonban már fennmaradt néhány adat: a
Székesfehérvárról kivonuló török csapatok útjába eső

települést a törökök temp-
lomával együtt felégették, s
az csak a 18. század elején
népesedett újra, nagyrészt
szlovák telepesekkel….”
Nekünk, azonban, akik itt
élünk Pázmándon, a MI
FALUNK. Egy település,
amelyik 500 éves írásos
múlttal rendelkezik, már
valóban történelmi léptékű.
2017 a településünk életé-
ben ezért kiemelten fontos.
A méltó megemlékezés, az

emlékezetes ünneplés csak akkor sikerülhet, ha
összefogunk, mindazok, akiknek ősei a messzi múlt
óta itt éltek, akik Pázmánd díszpolgárai, s akik
Pázmándot választották lakóhelyül.
Az Önkormányzat különböző eseményekkel készül
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az ünnepi évre, amiről nyilvánvalóan a településveze-
tői majd beszámolnak.
A magam részéről én azért szólok, kérek, és kopog-
tatok, hogy MI is vegyük ki a részünket a félévezredes
születésnapi megemlékezésből. Egy ünnep attól válik
ünneppé, hogy az ünneplők együtt ünnepelnek.
Kérek minden Pázmándhoz kötődő embert, hogy
vegyenek részt az előkészületekben, közösen szer-
vezzük és készüljünk, és legyen Pázmánd 500 éves
születésnapja olyan szép, hogy büszkék lehessenek
utódaink is erre a jeles eseményre.

„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek” 

/Ady Endre (A tűz csiholója)

Merjünk nagyot és bátran tervezni, és összefogva
azt megvalósítani. Hajrá Pázmánd! A múlt értékeire

alapozva, a jelenben tervezzük a jövőnket!
Kérek tehát mindenkit, civileket és civil szervezete-
ket, hogy gondolkodjanak el, miként és mivel tudná-
nak hozzájárulni egy sikeres rendezvényhez.
Várjuk ötleteiket, javaslataikat és felajánlásaikat az
alábbi személyeknél (a listát és az elérhetőségeket a
polgármesterasszony bocsájtotta a rendelkezésemre).
Együttműködésükre számítva, tisztelettel és szeretet-
tel kívánok Pázmánd lakosainak áldott, békés kará-
csonyi ünnepeket!

Hajdú Zsuzsanna 
tel.: +36202225458 (email: zsuzsanna@hajdu.dk)

Lukács Józsefné: tel.: +36703312819
Kuhinkó Sarolta: tel.: +36205827661
Fodor Petra: tel.: +36204317085
Halász Károlyné Krisztina: tel.: +36304391688

Erre az alkalomra – jelentette be
Virányiné Reichenbach Mónika, a
település polgármestere és a
Tessely Zoltán, országgyűlési
képviselő – Ferenc pápát is meg-
invitálták. Azonban a jeles alkalo-
mig sem tétlenkednek a helyiek.
A polgármester elmondta: az
egész év a település 500. és a
templom 300. évfordulójának
jegyében telik: tavasszal átadják
a jelenleg is készülő sportcsarno-
kot. Ha az időjárás engedi, elkez-
dik az egészségközpont felújítá-
sát. Közel nyolcszáz gyümölcsfát
készülnek elültetni – így kialakít-
va egy parkot – rendeznek fotó-
kiállítást és bemutatják az eddigi
kutatások eredményeit
– Szeretnénk ezen túlmenően egy
Jezsuita birtokot is létrehozni,
amely egyedi turisztikai látvá-
nyosságként szolgálna. Ennek
kapcsán újítanánk fel a rendhá-
zat, a kálváriát, az altemplomokat
és kutatnánk az eddig még felde-
rítetlen barlangokat, amelyekben

egykor a rend tagjai éltek. Ez ter-
mészetesen egy hosszútávú pro-
jekt – mondta el a községvezető,
aki az országgyűlési képviselővel
együtt, azt is bejelentette két
pályázatot is megnyertek ebben
az évben: a kapott, közel ötven-
millió forintból a települést még
biztonságosabbá, komfortosabbá
szeretnék tenni. A tervek között
szerepel egy a közétkeztetést szol-
gáló épület megvásárlására és

kialakítására, egy bicikliút sza-
kasz felújítása, a temető kerítésé-
nek cseréje, egy fa „beálló” kialakí-
tása, és a hivatal gépparkjának
megújítása is. Amikor 2012 ben a

állam úgy döntött, átvállalja az
eladósodott önkormányzatok ter-
heit, Pázmándtól nem volt mint
átvállalni, az emberek maguk,
együtt tették rendbe a dolgokat –
mondta el Tessely Zoltán a pol-
gármesteri hivatalban megtartott
tájékoztatón, hangsúlyozva: ezért
is érdemel most több pályázati
támogatást a település, mely
egyébként segítség nélkül is folya-
matosan fejlődik.”

Fotó: Sebestyén Lilla, Feol.hu

Ferenc pápát is meghívtuk…!
Közös sajtótájékoztatót tartott december elején a polgármester
és Tessely Zoltán képviselő úr. Mint azt a Feol megírta: „moz-
galmas 2017 előtt áll a település: felújításokkal, ünnepségekkel,
tárlatokkal tisztelegnek majd a község ötszáz éves múltja előtt.”
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Advent első vasárnapján, novem-
ber 27-én a házigazda az önkor-
mányzat és a Pázmánd Községért
Közalapítvány volt. A program a
játszótéren kezdődött, egy újabb
köztéri játék átadásával, aminek
a kisgyermekes családok örülhet-
nek, hiszen egyre szebb és kor-
szerűbb a játszóterünk. Ezt
követte a már hagyományosnak
mondható adventi koszorú készí-
tés a művházban Darabos Anikó
vezetésével, s persze játszóház a
gyerekeknek, s, hogy a férfiak se
unatkozzanak, nekik külön prog-
rammal és helyszínnel kedves-
kedtek a szervezők. Az első gyer-

tyát a koszorún Orisek Ferenc
díszpolgárunk, Pázmánd fafara-
gó művésze gyújtotta meg.
A második vasárnap természete-
sen a Mikulás jegyében telt. A
vendégvárásról és a sütivásárról
a Pázmándi Pitypang Óvoda
Szülői Munkaközössége gondos-
kodott. Ismételten volt kézmű-
ves foglalkozás, szerepeltek is
az ovisok, s azután jött a gyere-
kek igazi öröme, amikor megér-
kezett a Mikulás. A sok ajándék

Adventi készülődés Pázmándon
(folytatás az 1. oldalról)
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kiosztása mellett a nagyszakállú-
nak még arra is volt gondja,
hogy meggyújtsa a koszorún a
2. gyertyát.
A harmadik vasárnapon ismét
díszpolgár, Dr. Farsang Andrea
gyújtotta meg a koszorú 3. gyer-
tyáját, az est házigazdája ezúttal
az önkormányzat mellett az
Iskola Szülői Munkaközössége
volt. A résztvevők megismerked-
hettek Velencei Ritával, a páz-
mándi írónővel, akinek most
jelent meg új novelláskötete (róla
és könyveiről külön írásban is

foglalkozunk). A Kempelen
Farkas Általános Iskola diákjai-
nak műsora mellett ismét volt
ajándékosztás, ezúttal jubileumi
emblémával ellátott finom lisztet
kaptak a résztvevők. A gyerekek
ismét játszhattak, de volt közös
Luca-búza ültetés is, a finom for-
ralt bor, a kisebbeknek a tea, no
és a remek karácsonyi káposzta
pedig mindenkinek jól esett…
Advent 4. vasárnapja már lapzár-
tánk utánra esik, persze a prog-
ram már ismert. Csurgó Imre
bácsi külön fel is hívta a figyel-
memet, hogy a Barátság
Vadásztársaság nagy-nagy szere-
tettel várja a közösen ünnepelni
vágyókat, s hogy milyen finom

vadpörkölttel igyekeznek majd
emlékezetessé tenni az ünnep
előtti utolsó vasárnapi összejöve-
telt. A koszorún az utolsó gyer-
tyát Dr. Kerkuska László gyújtja
meg, a finom falatok mellett a
gyerekeknek lesz bábszínház, az
iskola művészet tagozatos tanu-
lói zenei műsorral kedveskednek,
s azt se felejtsük el, hogy akiket
érdekel, azok ezen a délutánon
bejárhatják a készülő sportcsar-
nokot. Mi már olvasóink kedvéért
korábban megtettük, s a látottak-
ról képriportban számolunk be.

Szabó Hédy
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Azért hisszük, hogy a falu akár
névadó is lehetne, mert a válasz-
tásban valóban életének színte-
rei játszották a főszerepet, gye-
rekkorát a tágabb család tagjai-
nak köszönhetően gyakran töl-
tötte a Velencei-tó környékén.
„Első lakhelyem után adta volna
magát a Gárdonyi név is – csak-

hogy azt már lefoglalták előt-
tem” – írja magáról a weblapján,
ami arra is tanúbizonyság, hogy
humora is van…
Bár már 17 évesen eldöntötte,
hogy író lesz, igazán azzá a
húszas éveinek közepén vált,
amikor is az Accordia Kiadó
pályázatán nívódíjakat nyert, és
antológiákban is megjelentek írá-
sai. Az írás iránti elkötelezettség
(úgyis, mint grafománia:) valami-
képp párosult nála a (kéz)írás
tudománya – a grafológia – iránti
érdeklődéssel is, hiszen az 1999-
ben megszerzett bölcsész diplo-
mája mellé grafológusi végzett-
séggel is büszkélkedhet. 
Az első nagyobb lélegzetű műve,

a Kávé és krémes 2015-ben
jelent meg, és egy társat kereső,
a mindennapi életben csetlő-
botló Annamariról szól, akit egy
egyes szám első személyben írt
naplóból ismerünk meg egyre
jobban, s aki – talán épp ezért is
– némiképp Bridget Jones-ra
emlékeztet.

A rövidebb írások az idei év
végére rendeződtek novelláskö-
tetbe, a „Levendulaméz” 41
romantikus, humoros, megható
vagy épp meglepő – részben élet-
rajzi ihletésű – történetet sora-
koztat fel.
A pázmándi írónő bemutatkozó
oldala, amin keresztül írásaiba is
beletekinthetünk:
http://www.velenceirita.hu/

Advent 3. vasárnapjának vendége volt Velencei Rita

A pázmándi írónő
Az adventi rendezvénysorozat keretében a harmadik vasárnap
mutatkozott be a falunak Velencei Rita írónő, aki lakhelye sze-
rint akár a „Pázmándi” művésznevet is felvehette volna, csak
hát a művésznév-választás valamivel régebben történt annál,
minthogy Pázmándra költözött. 

A Netnagyi tanfolyam végzős „diákjai”
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Készül a sportcsarnok
Látványos szakaszához érkezett a falu új sportlétesítményének épít-
kezése, közel a befejezés, ami a jövő év elejére várható. Ádvent utol-
só vasárnapján az érdeklődők be is tekinthettek a kulisszák mögé,
hogy saját szemükkel győződhessenek meg, milyen szép os lesz a
falu új büszkesége.
Lapzártánkkal nem tudtuk megvárni a csoportos bejárást, ezért a
Pázmándi hírvivő fotósa, E. Várkonyi Pétert egy hétfői munkanapon
szemlélte meg és vette lencsevégre az építkezés utolsó fázisainak
munkálatait. A képek magukért beszélnek.

Cseri László művezető
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Közösen tekintettünk vissza az elmúlt
két évtizedre az alapítókkal, a jelenlegi
tagokkal és azokkal is, akik ha rövid
ideig is, de tagok voltak. Persze ennek a
visszaemlékezésnek is a lelke, ahogyan
mindig, Gergely Józsefné Anci néni volt,
aki megalakulásunk óta a klub vezetője. 
Vendégeink is voltak, a környékbeli klu-
bok képviselői, Velen céről, Vereb ről,
Nadapról, Kajá szóról és Besnyőről.
A Pázmándi Népdalkör és Citera ze ne -
kar, a Röpike Néptánc együttes és a Tót-

Pázmándi Nótakör ünnepi műsora után
finom vacsorával láttuk vendégül a
résztvevőket. A vacsorát Nagyné
Kovács Ildikó, óvodánk szakácsnője
készítette, az alapanyagokhoz az anya-
giakat az önkormányzat biztosította.
Köszönjük!
Ezek után sok-sok finom sütemény
került az asztalra, amit klubtagjaink
sütöttek, valamint a két születésnapi
torta is, az egyik a Röpikések ajándéka,
a másik pedig a klubunk ajándékaként.
Nagyon jó hangulatban telt el délután,
azután az este is, amikor megkezdődött
a tánc, melyhez Molnár István szinteti-
zátoron szolgáltatta a zenét.

Húszéves az Őszirózsa Nyugdíjas Klub
December 3-án egy hangulatos délutánon ünnepeltük a nyugdíjas
klub megalakulásának 20 éves évfordulóját a művelődési házban.
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Kedves Klubtagok!
Az elmúlt 20 évben Önök semmit nem öregedtek. Szemükben ugyanúgy csillog
a szeretet, arcukon mindig mosoly van. Nem számít az ősz haj, nem számíta-
nak a ráncok, az életszeretet, a kedvesség, bölcsesség mindenkit fiatalon tart.
Kívánom Önöknek, hogy családtagjaik szeretete aranyozza be hétköznapjaikat
és ünnepeiket. Legyen részük jó egészségben, vidámságban, békességben.

Lukács Józsefné
(aki a Klub megalakulását még aktív dolgozóként segítette, 

jelenleg nyugdíjasként, a Klub tagja)

Kedves Gergelyné Ancika!
Köszönjük Neked az elmúlt 20 év munkáját. Kívánjunk, hogy továbbra is
maradjon meg a jókedved, tenniakarásod, munkabírásod, jó egészséged, hogy
még sokáig folytathasd a klub vezetését.

az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai
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Az őszi szünet után nyílt napo-
kon lehetett megtekinteni az
iskolában folyó munkát. Sok
szülő és nagyszülő látogatott el
hozzánk és figyelte meg cseme-
téjét az egyes tanórákon.
Novemberben pedig Dr. Bálint
Sándor szülész, nőgyógyász
szakorvos és pszichoterapeuta
tartott előadást a nyolcadiko-
soknak a kamaszkor nagy kér-
déseiről.
November 11-én csatlakoztunk
az országos kezdeményezéshez,
gyertyát gyújtottunk a katonahő-
sök emlékére 11 órakor, a
harangszó megszólalásakor,
Vitéz Hajdú Szabolcs pedig a
hetedik és nyolcadik évfolyamo-
soknak mesélt az 1956-os ese-
ményekről.
A nyolcadikosok számára sűrű a
félév hátralévő része, hiszen
folyamatosan készülnek életük
első komoly megmérettetésére, a
felvételire. Az ősz folyamán volt

diákjaink közül többen visszalá-
togattak hozzánk, hogy a pálya-
választáshoz próbáljanak segít-
séget nyújtani azzal, hogy
elmondják tapasztalataikat és
bemutassák jelenlegi iskolájukat.
Ezek az osztályfőnöki órák
nagyon népszerűek. A gyerekek-

nek hitelesebb saját korosztá-
lyuktól hallani a felvételivel, a
továbbtanulással kapcsolatos
információkat, hiszen ők mindezt
nem is olyan régen végigcsinál-
ták. Közben azért másra is jutott
idejük. November 23-án
Székesfehérváron néztek meg
egy igen tanulságos, de mégis
nagyon szórakoztató színházi
előadást Novák Péter rendezésé-
ben, amelynek Weöres Sándor
megzenésített versei adták az
alapját.
Iskolánk tanulói közül sokan vet-
tek részt a kápolnásnyéki iskola
Névadónk Hava keretében szer-
vezett versenyeken és szép ered-
ményeket értek el. A matematika
versenyen a harmadikosok közül
Hibácska Gellért 4., a negyedike-
seknél Roszik Júlia Ida 6. helye-
zett lett.
A természettudományi csapat-
versenyen 10 csapat közül 3.
helyezést ért el Czakó Anna,
Molnár Petra, Szántó Klaudia. A
fiúk csapata negyedik lett,
Domak Balázs, Matacz Máté,
Lőrincz Tamás részvételével.
Az alsós versmondó versenyen
és az angol nyelvi vetélkedőn is
több diákunk részt vett, ahol szé-
pen szerepeltek.
Idén ősszel kicsit későn, eléggé
hűvös időben került sor a papír-

Késő őszi élmények az iskolában
Mozgalmasan teltek az ősz utolsó hetei a pázmándi iskolások
számára. Október 29-én a szülői munkaközösség egy játékos,
táncos suli-bulit rendezett. A népszerű játékok mellett („lufi-
tánc”, újságos tánc) volt kézműves sarok, arcfestés, töklám-
pás verseny és tánc is. A szülők finom sütiket készítettek. Aki
megéhezett ehetett lángost, és a játékok valamint a tánc szü-
netében limonádéval frissülhetett fel.
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gyűjtésre. Köszönjük a szülőknek,
rokonoknak és ismerősöknek,
hogy segítették a gyerekek lelkes
gyűjtögetését. A versenyt a 3.
osztályosok nyerték, akik egy
finom tortát kaptak, de egy osz-
tály sem maradt jutalom nélkül.

Az idei évben a nemzetközi szak-
mai napok keretében rendezték
meg a megyei környezetvédelmi
és egészségügyi vetélkedőt  a
székesfehérvári  Bugát Pál Szak -
gimnázium és Szak közép -
iskolában. Büszkék vagyunk rá,

hogy iskolánk csapata 5. helye-
zett lett 20 csapat közül. A csa-
pat tagjai: Czakó Anna, Gránitz
Eszter és Hegyi Patrícia 8. osztá-
lyos tanulók , felkészítő tanáruk
Domakné Tóth Edit.

Farsang Attiláné

Azt hisszük mindenki ismeri, a
világ legtermészetesebb dolga.

Nem tanítják az iskolában sem,
mert nem lehet tanítani, csak

átélni, megkapni valakitől, aki
ismeri a titkát. Mert van titka, és
szerencsés, aki tudja.
„Azt akarom, hogy szeressen.”
„Vele minden konfliktust elkerü-
lök, hiszen szeretem.” „Akkor
tudom, hogy szeret, ha mindig
velem van.” Szeretem, mert csak
az enyém.” A legnagyobb tévhi-
tek ezek. Rózsaszín ködös, kislá-
nyos álmok, lányregények életet
romboló elképzelései, mert aki
így szeret, soha nem lesz boldog,
és akit így szeretnek, az sem.
Hogy mi a titka ennek a művé-
szeket leggyakrabban megihlető,
különlegesen fantasztikus érzés-
nek, azt vesszük górcső alá a
„Mesés” délutánok következő
előadásán. Kovács Jánosné drá-
mapedagógus, óvónő vezetésé-
vel izgalmas és érdekes játékok
várnak ránk, és egy gyönyörű
mese. Ezúttal megint közös prog-
ramra hívjuk a gyerekeket és a
szülőket. 
A falu boldog gyermekeiért indí-
tott programsorozat következő
előadása tehát 2017. január 13-
án, 17 órakor kezdődik a Hét
Forrás Művelődési Házban.

Új év, új mesék

Hogy mi az igazi szeretet? A novemberben indult „Mesés délu-
tánok” előadássorozat január 13-ai foglalkozásán az egyik leg-
különlegesebb és legalapvetőbb érzésünké, a szereteté lesz a
főszerep.
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A koncert előtt a meghívott hall-
gatóságot finom teával és frissen
sült pogácsával kínálták a háziak.
A több mint hét éve, éppen a
zene világnapján alakult, izgal-
mas műsor-összeállításaival
nemcsak a zeneszerető közön-

ség, hanem a zenész szakma
érdeklődését is felkeltő kamara-
kórus ezúttal a késő reneszánsz
angol szerző, I. Erzsébet királynő
kedvenc muzsikusa, William Byrd
műveit társította 20. század végi
ausztrál kórusmuzsikával. Az
énekesek a távoli kontinens leg-
különbözőbb hangjait varázsol-
ták a ház falai közé, melyekből
ki-kihallatszottak az ott élő ősla-
kosokra jellemző éneklési
módok, izgalmas hangzások is. A
vendégek remek hangulatú,
nagyszerű zenei élményben
részesülhettek a Rimini
Kórusversenyen és a Bécsi
Schubert Versenyen is több díjat

elnyert énekegyüttes jóvoltából.
Mint az egyik hallgató a műsor

után megjegyezte: a kórus hang-
zása már önmagában gyönyörű,
az énekesek azt csinálnak a

hangjukkal, amit akarnak.
A Csernyik Balázs és Mészáros
Mátyás vezetésével működő
tizenhárom tagú kórus egy-egy
izgalmas téma, zenetörténeti
jelenség köré szerkeszti műsora-
it, a korai polifóniától napjainkig
minden korszak zenéjéből szaba-
don válogatva. Koncertjein
nemegyszer szerepel ősbemuta-
tó és magyarországi bemutató,
vagy kifejezetten az adott műsor
kedvéért felkutatott kompozíció.
Ars poeticájuk része a zenei
kalandvágy, a művek tisztelete,
ugyanakkor a jog az előadómű-
vészi szabadsághoz. Ahogyan
koncertjeiken tapasztalni, és
mint nevük is jelzi: nemcsak a
hangokat, a csendet is át kell élni
a zene élvezetéhez. 
A sikeres hangversenyt közös
koccintás zárta.

A kórusnál E.Várkonyi Péter járt

Adventi házimuzsika Pázmándon
A Széchenyi utca egyik házá-
ba invitálta Pázmánd lakosait
a több nemzetközi versenyen
díjat nyert Capella Silentium
énekegyüttes. A rögtönzött
hangversenyterem megtelt,
az érdeklődők élvezettel hall-
gatták a változatos muzsikát.
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500 éves a falunk
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Karácsony Karácsony
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A Mikulás természetesen idén
sem felejtette el a pázmándi
önkéntes tűzoltók gyermekeit
felköszönteni. Így hát a „Mikulás
központ” Tűzoltó Mikulást kül-
dött a huszonegy kisgyermek-
nek és persze a nagyobbaknak
is. Mindnyájukat egy-egy piros
csomaggal lepte meg, amelyeket
a Fejér megyei Tűzoltó Szö -
vetség küldött. A Tűzoltó Mi -
kulás, aki láthatóan igen jókedvű
volt, sok-sok humorral fűszerez-
ve taglalta a gyermekek egész

évi viselkedését. Mindenkihez
volt jó szava, de persze nem
maradt el a kis dorgálás sem, ha
a helyzet úgy kívánta. Kevin, a
Mikulás kísérője is nagyban hoz-
zájárult a jó hangulathoz. A fia-
talok annyira jól érezték magu-
kat a tűzoltó szertárban – ahol
hangulatos zene mellett élvez-
hették a finom falatokat, sütiket –,
hogy alig akartak hazamenni.
Azért, hogy a sötétben mindenki
épségben hazataláljon, a Mikulás
úgy intézte, hogy a résztvevőket
az egyesület nemrégen kapott
tűzoltóautója vitte haza. Egyszer

egy esztendőben ez is megenged-
hető, főleg, ha a Mikulás kéri...

E.Várkonyi Péter is ott volt 
a szertárban

Tűzoltó
Mikulás
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Pünkösd hava

18–22. hét

Pünkösd

Pünkösd
A munka
ünnepe

Húsvét

HúsvétNagy-
péntek



20 Események

Közelebb jött a megyeszékhely és a főváros

Természetesen senki nem hozta közelebb Székesfehérvárt vagy Budapestet Pázmándhoz, de annak köszönhetően, hogy
a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ kezdeményezése alapján az NFM engedélyezte a településünket is
érintő buszmenetrend módosítást, a Vereb Kápolnásnyék és a Lovasberény Székesfehérvár között közlekedő járatok
átszállásmentes összekapcsolása révén többször és egyszerűbben megközelíthetővé vált (és ezzel mindenképp közelebb
is került) Kápolnásnyék (illetve onnan vasúttal a főváros) és a megyeszékhely is. December 11-étől Lovasberény felöl –
Pázmándon keresztül – munkanapokon este hét után is  el lehet jutni lehet a vasútállomásra, míg ellenirányban
Kápolnásnyékről 19:50-kor indul busz Pázmánd-Vereb-Lovasberény érintésével, amely este 9 tájban ér Székesfehérvárra.
A két vonal átszállásmentes összekapcsolásáért az önkormányzat (a testületen belül mindenek előtt Tóth László, a
gazdasági bizottság elnöke) régóta lobbizott, bízva abban, hogy a járatok kihasználtsága igazolni fogja a lépés meg-
tételének indokoltságát.

A Merkaba Központ – amelyet
Pázmándon kívánnak felépíteni meg-
álmodói – azzal a céllal jött létre,
hogy számos módszerrel, illetve
ezek szintézisével segítse az embe-
reket a boldog és teljes élet megtalá-
lásában, megélésében.

– Önmagunk megismerése az élet
egyik legnagyobb kihívása és általá-
ban igen hosszú idő, sok kudarc és
negatív tapasztalat után jövünk rá
arra, hogy kik is vagyunk valójában.
Az önmegismerés az élet alapvető
célja – mondja Bernáth Tamás, a köz-
pont vezetője. – Amennyiben megis-
mertük önmagunkat, akkor azt is
elmondhatjuk, hogy másokat is isme-
rünk, az önismeret elsajátításával
eljutunk oda, hogy az egész világ-
mindenség ismerté válik számunkra.
Az önismeret egyben  mások ismere-
tének alapja. A rész megismerésével
megismerhetjük a többi részt és
ezzel egyidőben az egészet is. Ezt a
kínai kozmológia a mikrokozmosz-
makrokozmosz hasonlatával írja le,
de ugyanide vezet a hermészi „ahogy

lent, úgy fent, ahogy kint, úgy bent”
logikája is. A mikrokozmoszt, azaz
saját belső tulajdonságainkat és
működésünket megismerve, egyben
megismerjük a makrokozmoszt is,
azaz a külső világ működésének
ismeretéhez is eljutunk.
A Merkaba Központ tanfolyamokat,
foglalkozásokat, előadásokat szervez,
amelyek során szert tehetünk alapos
önismeretre. Az első előadásra a Hét
Forrás Művelődési Házban került sor
december 12-én, amelynek témája a
kártyák világa volt. A résztvevők meg-
ismerkedhettek a Symbolon, a Tarot és
a Lenormand rendszerével, azt vizsgál-
ták, a kártyák hogyan tudnak segíteni a
hétköznapi életben, a párkapcsolatok, a
gyermeknevelés, a pénz, az egészség
és a munka területén. 

Ismerd meg önmagad
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Ez alatt a három évszázad alatt több-
ször fenyegette pusztulás a mi temp-
lomunkat, de az itt élők sosem hagy-
ták. Most sem könnyű a helyzet, a
templom felújításra szorul, s mint
azt többször olvashattuk az egyházi
hírekben, mostanára kimerültek a
lehetőségek, nincs újabb pályázat,
nincs több támogatás, az Egyház -
község lehetőségei is végesek, csak
magunkra számíthatunk.
Előző számunkban hirdette meg a

plébániánk képviselőtestülete a „Mi
templomunk napját”, ahová minden
Pázmándot és a pázmándi temp -
lomot szeretőt vártak-hívtak decem-
ber 10-én délutánra. Az eseményről
hangulatos élmény beszámolót is
olvashatnak, most a sok kép mellé
álljon itt a részletes program: a helyi

Kempelen Farkas iskola diákjai, a
Verebi Asszonykórus, a Pázmándi
Népdalkör, és Fuják Zsuzsanna veze-
tésével a Szederinda Népdalkör tag-
jai adták a műsort. Az iskola néptán-
cos gyermekei a regölési szokásokat,
a harmadik osztályosok a téli nép-
szokások közül a lucázást mutatták
be Mundrok Csilla felkészí tésével.
Darabos Anikó kézműves foglalkozá-
son várta a legkisebbeket. Kora esté-
re ide is megérkezett a Mikulás, a
gyermekek örömére. 

E.Várkonyi Péter képriportja

Az ünnepi szent-
misék rendje: 

December 24-én éjfélkor Kótai
Róbert atya, mutatja be a szentmisét!
December 25-én délelőtt 11-kor
a gyermekek betlehemi műsorával
kezdődik az ünnepi mise.
December 26-án délelőtt 10-kor,
december 31-én este 18-kor,
január 1-jén 10-kor lesznek a
szentmisék!

Összefogás a templomért
2017 nem csak a falu 500 éves fennállása okán lesz nevezetes
esztendő Pázmánd életében, még egy kerek évforduló kötődik
majd ehhez az évszámhoz, mégpedig az, hogy a templomunk
300 éves lesz ebben az évben. 



22 Értékeink

Szombaton gyönyörű napsütésre
ébredtünk, szinte tavasz volt. Ez
kicsit oldotta a hangulatot, mert
hittük is meg nem is, hogy a kora
délután kezdődő templomi prog-
ramsorozatunknak – amit Halászné
Kriszta, világi elnökünk állított
össze és szervezett – lesz közön-
sége, hogy a kb. 160 adag gulyás-
nak lesz majd gaz-dája a műsor
végeztével. Különösen úgy, hogy
Lukács Kató a plébánia bejáratánál
a meghirdetett – „egyél jót és
tegyél jót” – támogatói jegyeinket
ajánlja az érkezőknek. 
Még javában tartott a főzés-készü-
lődés, amikor megérkeztek az első
fellépők a plébánián kialakított
öltö-zőhöz. Aztán befutottak a
sütemény-adományok is tálca
számra. Ezek a jelek bátorítottak
bennünket: sikerülhet a mi templo-

munk napja! Délután négy órára
minden elkészült, egészen belak-
tuk a téli plébánia udvart: szólt az
ádventi- karácsonyi zene, útbaiga-

zító táblák voltak kihelyezve.
Ebben nagy segítségünkre volt
Kerkuska Imre barátom és tagtár-
sam (pázmándiaknak Kis Csiriz), a
pázmándi TOPorgó Egyesület elnö-
ke, aki egy tömegrendezvényhez
szabva, nagy hozzáértéssel irányí-
totta a készülődést. 
A rendezők közül egyesek már
„kimerészkedtek” a plébánia udvar
utcai kerítéséig. 
A látvány szinte leírhatatlan volt! A
TOPorgó Egyesület túrarendezvé-
nyeihez mérhetően, a templomka-
pu előtt és után, a Fő utca két olda-
lán, legalább 70 m hosszban álltak
az autók. A templom előtt nagy
tömeg. 
Az üstök alatt eloltottam a tüzet és
átmentem a templomba. Tömve
volt, akárcsak az éjféli misén.
Legalább kétszázan lehettek, és
hangos taps kísérte a fellépők pro-
dukcióit. Kerkuska Zoltán barátom
(pázmándiaknak Nagy Csiriz) volt a
templomi programok „házigazdá-
ja”. Szak értelemmel és jó ízléssel
oldotta meg a feladatot. 
Az utolsó három műsorszámot lát-
tam. A regölők és lucázók a
Kempelen Farkas Általános Iskola

2016. december 10. szombat: „A mi templomunk napja” – gyűjtés a templom felújítására: „Egyél
jót és tegyél jót” (A év, Mt 17,10-13)

„A mi templomunk napján” 
lakodalmat ültünk

Az előkészület már előző nap pénteken délután elkezdődött:
az igazi lakodalmas előkészület szerint sátrat állítottunk,
négy üstöt kértünk kölcsön, hogy „kifőzzük a templomunk
lakodalmát”, ahogy Pázmándon mondják a falusi lakodalom
konyhai munkáit. Terveink szerint egyik üstben gulyásleves-
sel, a másikban „kondás levessel" (a gulyás disznóból) a har-
madikban a legjobb, pázmándi házi adomány-borokból váloga-
tott meleg borral, a negyedikben teával készültünk. 



Értékeink 23

diákjai voltak: tudták a szövegüket
és évezték a játékot, elhittem min-
den mozdulatukat. 
A nyéki Szederindát most hallottam
először. Gyönyörűen szólt az ének.
Erő és a dal szeretete zengett a
templomunkban – mindeközben
gyakran egymásra néztek és mosoly
volt az arcukon. Az éjféli mise előtt,
egy dalcsokorral, a templomunkban
lenne a helyük. Remélem Zsuzsa
kötélnek áll és megoldja a gyerme-
kek felügyeletét. Szép karácsonyi
meglepetés lenne…
A Pázmándi Népdalkör és Citera -
zenekar ismerősen és szépen
szólt, az Ady vers nagyszerű volt a

végén, több mint 30 éve szól
nálunk ez a bakelit – pontosabban
1983 karácsonyán először.
Gulyásaink – a hírek szerint – fino-
mak voltak – néha „kicsit zsíros!” –,
a „lakodalmas” sátrat fűtöttük, a
bort melegen tartottuk, a tea is
fogyott. Becslésünk szerint 160-
170 adag gulyást oszthattunk ki. 
A Mikulás még éppen világossal
érkezett. A zsákjából finom
Balaton Bumm szeletek potyogtak.
A felnőtt korúak is (pl. Anci néni)
fürgén hajoltak le érte.
Az udvari vendéglátás hat óra után
ért véget.
Minden kiadott támogató jegyet
összeg szerint feljegyeztünk és

gyors számvetést csináltunk. Az
adomá-nyok összege 2016.
december 10-én 567.000,- Ft volt,
ami a vasárnapi mise után
620.000,- Ft-ra emelkedett. 
Köszönjük a fellépőknek, hogy elfo-
gadták a meghívásunkat, köszönjük
minden pázmándinak és nem páz-
mándinak, hogy meghallották a
kérésünket és támogatták a „mi
templomunk” megújulását. 
Látva az összefogást nincs kétsé-
gem afelől, hogy Pázmándon „…a
templom pedig megújul!” 

Pázmánd Plébánia
Képviselőtestülete

Noske Richárd képviselő
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Dr. Farsang Andrea

Andreával a közelmúltban találkoz-
hattunk személyesen, hiszen advent
3. vasárnapján ő gyújtotta meg a
település adventi koszorúján a har-
madik, az örömöt szimbolizáló gyer-
tyát. 2014-ben kapta meg a Pázmánd
Dísz polgára kitüntető címet az 1967-
ben, Farsang András és Pálinkás
Rozália második gyermekeként szü-
letett Habil Farsang Andrea. Általá-
nos iskoláját Pázmándon végezte,
majd a székesfehérvári József Attila
Gimnáziumban érettségizett. Ezt
követően 1986-1991 között a szege-
di József Attila Tudomány egyetem
hallgatója volt, ahol 1991-ben mate-
matika-földrajz-számítástechnika
szakos középiskolai tanári diplomát
szerzett. 1991-től tanársegédként,
majd adjunktusként, 2005-től
docensként a Szegedi Tudomány -
egyetem Természeti Földrajzi és
Geoinformatikai Tanszékének okta-
tója. PhD disszertációját 1997-ben
védte meg. 1998-tól a gödöllői Szent
István Tudomány egyetemen talajtani
szakmérnöki képzésén vett részt,

diplomáját 2000-ben szerezte. 2010-
ben habilitált a Szegedi Tudo mány -
egyetemen, habilitációs dolgozatát
„A feltalaj makro- és mikroelem tar-
talmának remobilizációja, környezeti
vonatkozásai” címmel védte meg.
Számos külföldi tanulmányúton, ill.
ösztöndíjas programon vett részt.
Tudományos pályafutására legna-
gyobb hatást az 1992-93-ban a
németországi Johann Wolfgang
Goethe Egyetemen (Frankfurt am
Main), majd 1995-96-ban a Berni
Egyetem Talajtani Tanszékén eltöl-
tött egy-egy év jelentette. Több
hónapot töltött ezen kívül a
Tübingeni (1994), valamint a
Hannoveri (2000) és a Kieli
Tudományegyetemeken (2002) is.
Az SZTE földrajztanár szak képzés-
felelőse, valamint a környezetmér-
nök Bsc és MSc szakok szakfelelőse.
2007 óta a Kör nye zettudományi
Intézet vezető helyettese, 2014 óta
SZTE Természettudományi és Infor -
matikai Kar Oktatási Dékán -
helyettese. Számos hazai és nem-
zetközi tudományos szervezet
tagja, a Szegedi Akadémiai

Bizottság Föld- és Környezet -
tudományi Szak bi zottság titkára.
2015-től az Agrokémia és Talajtan
folyóirat társ-szerkesztője, számos
nemzetközi folyóirat felkért bírálója.
2016-ban az MTA által kiírt pályáza-
ton elnyerte az MTA Földrajz Szak -
módszertani Kutatócsoport alapítá-
sának jogát és 4 éves támogatását.
Nevéhez száznál is több tudományos
közlemény, öt szakkönyv, ill. felsőok-
tatási tankönyv fűződik, három továb-
bi szakkönyv szerkesztője, irányításá-
val több, mint 110 szakdolgozat, dip-
lomamunka és öt PhD disszertáció
készült. Eddigi oktató- és kutató mun-
kájának elismeréseként 2007-ben
Mester Tanár Arany érmet, 2010-ben
Magyar Felső oktatásért Emlék -
plakettet, 2014-ben az SZTE
Természet tudo mányi és Informatikai
Kar hallgatói által adományozott
Arany kréta díjat, 2016-ban Rektori
Elismerő Oklevelet kapott. 
2016. december 6-án sikeresen meg-
védte Akadémiai Doktori értekezését
a Magyar Tudomá nyos Akadémián
11 fős bizottság előtt, így Magyar -
országon negyedik nőként érdemelte
ki természetföldrajzi tudományterü-
leten az MTA doktora címet. 
Férjével, M. Tóth Tivadar geológus
tanszékvezető egyetemi tanárral
három gyermeket (Orsolya, Márton
és Borbála) nevelnek. 

Nagyjából egy éve indítottuk útjára Pázmánd díszpolgárait ismertető sorozatunkat. A szerkesztésben nem
volt előre elhatározott sorrend, inkább az aktualitások adták az egymásutániságot. A most következő két
bemutatóval zárul a cikkek sora, s ez a két írás – elnézést az olvasótól – ismétléseket is tartalmaz. Dr.
Farsang Andrea 2014-ben kapta meg a díszpolgári címet, s az akkori, a kitüntetése kapcsán összeállított mél-
tatást már az új folyamú Pázmándi hírvivő közölhette, Sándor atyáról, falunk egykori legendás papjáról
pedig többször is szóltunk már, legutóbb részletesen akkor, amikor szomorú szívvel búcsúztunk tőle…

Egy cikksorozat a végéhez közeledik...

Pázmánd díszpolgárai
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Lengyel Sándor
esperes atya

1966-ban nevezték ki plébánosnak
Pázmándra, az akkor elhunyt lelki-
pásztor, Szabó Pál helyére. A hívek
ezt a vasárnapi szentmiséken tudták
meg, amelyek akkoriban még reggel
8 órakor és 10 órakor is voltak. A
padok megteltek a hírre, sőt még a
kórus alatt és a kóruson is álltak.
A plébánia és annak udvara igen
gazdátlan állapotban volt akkoriban,
ezt az atya kérésére kezdték el fel-
újítani, szépíteni sok-sok önkéntes
munkával a falubéliek. Az első
nagyobb ünnep a következő évi
elsőáldozás volt, ahol 22 gyermek
járult először a szentséghez. Atyánk
a felújítások közepette a hívek lelki
életét is építgette, zarándoklatokat,
lelkigyakorlatokat szervezett, sok-
szor hívott vendég gyóntatókat a
hívek számára.
A legnagyobb boldogságot és örö-
möt a gyermekek hitoktatásában
találta meg. Szigorú volt, de meg is
lett az eredménye, a gyerekek szíve-
sen jártak hittanórára, és volt, hogy
tizennyolcan is ministráltak a misén.
Minden történést, a falunk, orszá-
gunk, világunk fontosabb eseménye-
it szorgalmasan rögzítette a helytör-
téneti könyvbe. Megkezdte a rábízott
templomunk felújítását is, a hívek és
a falu lakosságának segítségével,
adományaikból. A verebi hívőket
sem hagyta magára, hiszen az

Pázmánd fíliája, tehát ott is megkez-
dődtek a munkálatok a szép temp-
lom megőrzése érdekében.
2004. július 18-án tartotta esperes
atyánk az aranymiséjét, pappá szen-
telésének 50. évfordulóján, amelyen
a rokonok, ismerősök mellett a helyi
és környékbeli polgármesterek, jegy-
zők, s híveinek sokasága köszöntöt-
te. A szentmisét a püspöki titkár
úrral együtt celebrálta.
Az atya 43 évet töltött a pázmándi
plébánián, élt hívei között a faluban.
Pártoló tagja volt a népdalkörnek, s
ott volt rendszeresen a sportpályán
is. Egy, a róla készült filmben büsz-
kén sorolta, hogy húszból legalább
tizennyolcat ő esketett a faluban,
majd minden újszülöttet elhoztak
megkeresztelni, s a több, mint negy-
ven év alatt csak öt olyan eset volt,
hogy nem ő kísérte utolsó útjára az
elhunytat. Majd 2009. november 1-
én bejelentette, hogy betegsége
miatt nem tudja tovább vállalni hívei
szolgálatát, élete hátralevő részét
pedig a székesfehérvári Papi
Otthonban szeretné eltölteni. Utolsó
szentmiséjét 2009. november 15-én
tartotta híveinek, ahol így búcsúzott:
„43 és fél évvel ezelőtt jöttem ide
közétek, Shvoy Lajos megyéspüspök
úr kérésetekre helyezett ide plébá-
nosnak. Azt mondta: olyan papot
adok nektek, akit meg fogtok emle-
getni. A püspök ígérete szerint
Pázmánd és Vereb község jó papja
igyekeztem lenni. Mint a község 24.

plébánosa, a leghosszabb 43 és fél
évemet töltöttem itt, papságom 55
évéből pedig csak 12 évet más közsé-
gekben. Szentbeszédeimre, esküvői-,
temetési beszédeimre igyekeztem
mindig minél jobban felkészülni, a
hitoktatásban igen sok örömöm volt,
amit tőletek, jó szülőktől, gyermekei-
tektől kaptam, voltak szép számmal
ministránsok is. Ittlétem alatt gazda-
godtunk a ti jóságotokból mise és
ministránsruhákban is. Megújult sok
mindenben pázmándi, verebi templo-
munk. Munkámat dicséretesen segí-
tette kántoraink, hitoktatóink, sek-
restyésünk példás helytállása. Most
már nem bírtam a munkát, hallóké-
szülékkel sem tudok helytállni, ezért
kértem megyéspüspökünktől a nyu-
gállományba helyezést. Tudom, ilyen
hosszú idő alatt közel kerültünk egy-
máshoz és így nehéz az elválás, de
mint jó keresztények búcsúzunk el
egymástól, és megköszönöm a tőle-
tek kapott szeretetet, jóságot. Kérek
a Jóistentől kegyelmet, hogy Krisztus
jó papjához méltón éljek és pihenjek
paptestvéreim között és készüljek a
Vele való találkozásra. A mai napon
utoljára mondom: Az Úr legyen vele-
tek! Áldjon meg benneteket a
Mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek!”
Az 1997-ben díszpolgári címet
kapott Lengyel Sándor, kedves plé-
bános atyánk, 2014. június 24-én
még megérte pappá szentelésének
60. évfordulóját, gyémánt miséjét a
székesfehérvári bazilikában, rokona-
inak, híveinek, paptársainak és sze-
retett püspökének körében ünnepel-
hette. Egy évvel ezután veszítettük
el, 2015. május 4-én, pappá szente-
lésének 61. évében, szentségekkel
ellátva tért meg az Úrhoz.
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Amióta a vidéki ember megterme-
li a zöldséget, gyümölcsöt, neveli
az állatait, szívesen kereskedik is
ezekkel, ezért is jár a piacra. A
városi ember meg rá van kénysze-
rítve, hogy vásárolni járjon, és sze-
rencsére egyre inkább keresi a
háztáji kacsát, libát, szalonnát,
kolbászt, a rikító sárgájú tojást, és
természetesen a zöldség-gyü-
mölcs féléket. Egykoron Pázmán -
don sokan teljes háztájit tartottak.
Ehhez „igazi” gazda kellett, aki
értett az állatokhoz és a kertműve-
léshez egyaránt. Mára a falunkban
szakosodtak a termelők, van aki
tojást ad el, van aki sajtot vagy
zöldséget, esetleg húsárut. Ők
valamennyien azután egyszer csak
úgy gondolták, hogy jobb lenne
közösséget alkotniuk, s megalakí-
tották a Pázmándi Spájz
Egyesületet. Ennek januárban lesz
négy éve. Az elgondolás és az azt
követő tettek is beváltak, az egye-

sület tagjai együtt csaknem min-
den vásárlói igényt kielégítenek.
különböző szervezett programo-
kon, összejöveteleken teszik pró-
bára magukat, mindig emelve a

színvonalat. Kiderült, hogy a Spájz
termékei a finomság és a folyama-
tosan jó színvonal miatt igen kere-
settek nemcsak a falu határain
belül, hanem azon kívül is. 
– Ha nem lennénk, ma már jog-
gal elmondhatnánk magunkról,
hogy hiányoznánk – kezdi a
beszélgetést az elnök. – Egy-egy
kitelepüléskor lehetőség van több
árucikk értékesítésére helyben is,
vagy egész Fejér megyében, mert
Pázmándtól 40 kilométer távolsá-
gig árusíthatunk. A hírünk gyor-
san terjedt, szájról-szájra, de az
internet útján is, a honlapunk
(www.pazmandispajz.hu )
segítségével. Gyakran találko-
zunk más szervezőkkel, akik a

A Spájz Pázmándon
Karácsonyra készülődik a januárban negyedik születésnapját
ünneplő Pázmándi Spájz Egyesület. Ahogyan eddig minden
évben, úgy idén is nagy forgalmat bonyolított le úgy a kör-
nyező településeken, mint a saját falunkban is. Tavaly 29 ren-
dezvényen vettek részt az év 52 hetében. Karácsony idején
megszaporodnak a meghívások, sokan keresik áruikat, hisz
mindig kiváló a minőség és biztos a megjelenésük is. Az egye-
sület idei tevékenységéről és az elmúlt három év tapasztala-
tairól Kratancsik László elnökkel beszélgettünk.
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látottak alapján hívnak meg min-
ket a legkülönbözőbb vásárokba,
találkozókra. Mi meg természete-
sen örömmel megyünk, mert
ezzel visszük hírnevünket min-
denfelé. Szállítjuk az áruinkat is,
amelyek jól bejáratottak már:
méz, gyümölcs, zöldség, bor, lek-
vár, szörpök, savanyúságok, saj-
tok, befőttek, házi tojások, kony-
hakész húsáruk, hidegen sajtolt
olajfélék. A felsorolásnak alig
lehet a végére jutni, csaknem
minden ételféleség megtalálható
a palettánkon. Mind ezeket ajánl-
juk vásárlóiknak, akik terméke-
ink megbízhatósága alapján ked-

velnek bennünket, mert a minő-
ség mindig ugyanaz.
A minőség mindig ugyanaz, és egy
ideje a tagok létszáma sem válto-
zik. Az alapításnál még csak tizen-
kilencen voltak, mára ez a szám
harminchat lett. Három év alatt
ennyien látták úgy, hogy érdemes
az egyesület tagjává válni. Fontos
megjegyezni, hogy nem csak kis-
termelő vagy őstermelő lépheti át
az egyesület képzeletbeli kapuját,
várnak mindenkit, aki egyetért az
alapszabályzatban rögzített tema-
tikával. Ha valaki szimpatizál a
tagokkal és az elképzelésekkel,
hasznos ötletei vannak, és kéri tag-
ságát, felveszik a tagok közé. 
– Az egyesületnek a hagyományőr-

zés is a feladata – folytatja az
elnök. – Elsősorban pázmándi
hagyományokat elevenítünk fel
mind több alkalommal és viszünk
tovább. Fontos szempont az érté-
kesítés is, hiszen a megtermelt
árut el kell adnunk. Erre kidolgo-
zott tematikánk van. Falun belül
mindenki maga intézheti az
eladást, önállóan vagy zárt lán-
con. Ki lehet és ki is kell elégíteni a
vásárlói igényeket. Az egyesület
heti listát készít a terményekből,
amelyből minden vásárló válogat-
hat aszerint, hogy mire is van
szüksége? Részt veszünk a közét-
keztetésben is, mint egyéni terme-

lők, szállítunk az óvodának és az
iskolának is. Adventkor nem győ-
zünk eleget tenni a meghívások-
nak, hiszen karácsony előtt min-
denki a szépet és a jót keresi.
Ahova elkötelezzük magunkat,
oda mindig eljutunk. – fejezi be
Kratancsik László. 
A Pázmándi Spájz Egyesület hiva-
talosan is bejegyzett civil szerve-
zet. Pázmándon egy évben három
rendezvényt tartanak, egyet hús-
vétkor, egyet a születésnapjuk
táján Márton napi spájzolással, és
természetesen rendeznek kará-
csonyi vásárt is. Kis költségvetés-
sel dolgoznak, tagdíjat szednek,
pályázatokon vesznek részt. Egyre
bővítik a részvételi arányukat a
környező településeken is, amely-
ből csak néhányat sorolnánk a tel-
jesség nélkül: Herceg halomra,
Csák vár ra járnak, Gárdonyban és
Iváncsán is árusítanak, Nadapra és
Velencére is ellátogatnak mindig... 
Befejezési mottóként elmondhat-
juk, hogy a Pázmándi Spájznak
nemcsak az a célja, hogy a meg-
termelt portéka, áru elfogyjon,
azon túladjanak, hanem az is fon-
tos, hogy megőrizzék a hagyomá-
nyokat is. Ez a hitvallás ezidáig
sikerrel járt!

A spájz rendezvényein 
E.Várkonyi Péter járt 
Kratancsik Lászlóval
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Sötét oldalnak nevezem, de nem
kell hagynunk, hogy legyűrjön
minket. A karácsonyi ünnepi idő-
szak időjárás és munkakultúra
szempontjából az év legnehezebb
szakaszában van: ekkor a legke-

vesebb a napfény a környezetünk-
ben, illetve ősszel túl kell esnünk
az óraátállításon. Sok munkahe-
lyen ekkorra időzítik a különböző
zárásokat. Egy másik szempont-
ból nézve november és december
a szél elem csúcsidőszaka, ami
nem kedvez az elme nyugalmá-
nak, az ízületeknek és a fogaknak.
Fogorvosok tapasztalata, hogy
novemberben, decemberben van
a legtöbb munkájuk, és ugyanezt
tapasztalják a mentálhigiénés,
pszichológus, pszichiáter szakem-
berek is. Ráadásul sokunkat elso-
dor a karácsonyi bevásárlás is,
amivel -valljuk be - szintén köny-
nyű átlépni a józan ész szabta
határokat.
Ha fentebb kissé túlzóan fekete
képet is festettem az adventi,

karácsonyi időszakról, arra két
tudományos cikk ösztönzött,
amelyet nemrégiben olvastam, és
amely alátámasztja a fenti megfi-
gyeléseket.
Az egyik cikk egy amerikai egye-

tem kutatásáról szólt, amelyben
matematikailag is bizonyították
azt a tapasztalati megfigyelést,
hogy az ember mentális, érzelmi
egészségéhez szükséges a nap-
fény. A kutatásban egy pszicholó-
gus, egy fizika professzor és egy
statisztikus szakember klinikai és
időjárásra vonatkozó adatokat
vetett össze. Az eredmény birto-
kában immár tudományos alátá-
masztást is nyert, hogy az időjá-
rás befolyásolja a szezonális han-
gulatzavarokat, az időjárás kom-
ponensei közül pedig a napsüté-
ses órák száma a lényeges.
Másképp megfogalmazva: a nap-
fény tartja egyensúlyban az érzel-
mi distressz szintjét. Egyszerűen
szólva, a sötétebb, fényhiányo-
sabb időszakban, amilyen a tél,

könnyen mellre szívjuk a dolgo-
kat, könnyen feszültek és lehan-
goltak leszünk.
A másik cikkben taglalt vizsgálat
azt bizonyította, hogy az őszi óra-
átállítás depressziót okoz. A tanul-
mányt a dániai Aarhus Egyetem
munkatársai végezték, az északi
országok pedig, tudjuk, nagyha-
talmak a depressziót illetően.
Dániában a klinikákon kezelt dep-
ressziósok száma megnő rögtön a
téli időszámításra való áttérés
után. A 185 419 klinikai diagnosz-
tizált esetet vizsgáló elemzés
alapján a depressziós esetek
növekedését az óraátállításnak
tulajdonítják. Ezek súlyos, klinikai
esetek, de feltételezik, hogy eny-
hébb depressziót, illetve hangu-
latzavarokat is okoz a téli időszá-
mításra való áttérés. Javasolják,
hogy a depresszióra hajlamos
emberek és környezetük tudato-
san kompenzálják az óraátállítás
rossz hatását, amely az átállítást
követő 1 hónapban a legerősebb.
A mélyebb okokat találgatva újra
a napsütés hiánya merült föl: a 8
órás munkarend olyan életmódot
követel meg, amely nem teszi
lehetővé, hogy a kora reggeli, illet-
ve a délutáni napfényt begyűjt-
sük, hiszen legtöbb ember a nap-
fényes időszakot egy sötét mun-
kahelyen kénytelen tölteni – az
óraátállítás pedig még jobban
eltolja életünket a nap sötét sza-
kaszába.
Jézus születése maga is értelmez-
hető egyfajta lelki fény eljövetel-
ének, de tudjuk, hogy a téli nap-
fordulót számos kultúra az egé-
szen anyagi szinten is megtapasz-
talható fény eljövetele miatt ünne-
pelte. A fent röviden ismertetett
kutatások klinikai eseteket tár-
gyalnak, ám azok, akik hajlamo-
sak a hétköznapi lehangoltságra
vagy a hangulatzavarokra, jobb,
ha tudatosan beavatkoznak az
időszak rossz hatását illetően,
hogy elkerüljék a kellemetlen köz-
érzetet. Megnyugtató az a tudat,
hogy a Karácsony (valószínűleg)
minden évben eljön, és hamaro-
san már hosszabbodnak a nappa-

Napfordulós hangulatok
A Karácsony sokaknak az év egyik legszebb ünnepe – erről
talán nem is kell meggyőzni senkit – , de a nyugati keresztény
kultúrában mindenesetre az egyik legnagyobb ünnep. Nem
szükséges sorolni azt sem, mennyi mindent ünnepelhetünk,
mennyi mindennek örülhetünk ilyenkor. Van azonban a kará-
csonynak egy sötétebb oldala is.
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lok, több lesz a fény körülöttünk,
így bennünk is.
Vajon mivel tudjuk ellensúlyozni a
sötét oldalt? Legjobb, ha készí-
tünk magunknak egy listát, ame-
lyen összegyűjtjük, az életmó-
dunkba milyen elemek beiktatása
hozhat segítséget. Sok lehetőség
van, mindenkinek más-más válik
be. Alább csak néhány ötlet,
milyen kategóriákban gondolkod-
hatunk.
Étkezés: magnéziumot és omega-
3 zsírsavat tartalmazó ételek (pél-
dául brokkoli, diófélék). Utolsó
étkezés napnyugta után legfel-
jebb egy órával. Szezámmag, sze-
zámolaj, és más jó minőségű,
hidegen sajtolt olajok fogyasztá-
sa. Melegítő és szélcsökkentő
fűszerek fogyasztása (például
fahéj, kömény, feketebors). a túl
sok élénkítő italt érdemes kerülni,
hiszen az élénkítés után a lehan-
goltság szakasza következik.
Mozgás: rendszeres, edzettsé-
günknek megfelelő mozgás. Ha
nem is tudunk egy teljes edzést
elvégezni naponta, azért minden
nap legyen egy rövidebb mozgás-
programunk.
Szabad levegő, napfény: rendsze-
res séta vagy szabadban végzett
bármilyen tevékenység, világos-
ban. Nem baj, ha kevés az idő,
már 5-10 perc is számít!
Relaxáció: minden nap tudatosan
iktassunk be relaxációt. Össze-
kapcsolhatjuk ezt valamilyen sze-
mélyes rituáléval is, például meg-
figyelhetjük, ahogy a világos
sötétre vált, gyújthatunk gyertyát,
imádkozhatunk – lényeg, hogy

pár percet szánjunk arra, hogy
magunkba nézzünk.
Lehetőségünk szerint fekve vagy
ülve, légzésfigyeléssel egybeköt-
ve lazítsuk el a testet sorba véve a
testtájakat. A relaxáció 5 perctől
akár 1,5 óra hosszú is lehet, de
már 2 perces légzésfigyelés is

érezhető frissítő hatással jár.
Alvás: a kialvatlanság a lehangolt-
sághoz vezető legbiztosabb út.
Elegendő mennyiségű és jó minő-
ségű alvást biztosítsunk magunk-
nak. 1 óra alváshátralékot másnap
már csak 2 órányi alvással tud
pótolni a szervezet.
Biztosan mindenki tudná még
folytatni a sort, mi az, ami őt ösz-
tönzi, formában tartja, jobb kedv-
re hangolja. Ezek mind olyan dol-
gok, amelyekről nem elég gondol-
kodni és beszélni, csinálni kell
őket. Előbb-utóbb, néhány hét
alatt a napi rutin részévé válnak,
és sokat segítenek abban, hogy
könnyebben, nyugodtabban és
örömtelibben haladjanak a hét-
köznapok és az ünnepek is.

SZ-N I

Utcabizalmi hálózat Pázmándon

Utca utcabizalmi neve Elérhetősége

Bem u. Szabó Hedvíg 20/9343-078

Kossuth L. u. Kolonics Jánosné 22/463-266

Táncsics M. u. Erdőné Kolonics Éva 22/463-774

Fő u. Köllő Józsefné 20/453-7142

Vadász u. Lukács Katalin 20/939-7894

Domak András 20/934-1867

Kertalja u. Orisekné Mészáros Eszter

Alkotmány u. Veilandits Krisztina 70/211-4367

Deák F. u. Kiss Gyuláné 20/416-4056

Petőfi S. u. – Nadapi u. Nyárainé Dani Anita 20/346-4927

Gesztenye fasor Lukács Károlyné 22/463-809

Gárdonyi G. u. Sárvári Tiborné 22/463-825

Arany J. u. Sárvári Károlyné 22/463-843

Rákóczi u. Kiss Éva 22/463-657

Vörösmarty u. Kolonics Jánosné 22/463-755

Határ u.

József A. u. Ambrus Péterné 22/463-961

Jókai u.

Széchenyi u. – Béke u. Farsang Judit 20/348-4068

Szabadság u. Csurgó Ferenc 22/463-625

Zámbóné Vajda Adrienn 30/607-2215

Diófa u. Takács Jánosné 22/463-903

Mező u. Kertész Ferencné 30/675-5925

János tanya Sás Tiborné

Konkoly tanya Konkoly László 20/924-2078

Gergely tanya Szarka Piroska 20/960-4832

Szőlő-hegy Lazarovits János 20/512-2824
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Nagy megtiszteltetés, és egyben
meglepetés ért 2016 nyarán a
Pázmándi Sportegyesület részé-
ről. Az Elnök úr azzal a elképze-
léssel fordult felém, hogy a lab-
darúgó utánpótlás csapatok (13
éves korig) képzése , az én irá-
nyításom alatt történjen. Rövid
gondolkodás után az ajánlatot
elfogadtam. A cél érdekében
jelentkeztem és felvételt nyertem
az MLSZ által indított Grassroots
„C” edzőképző tanfolyamára.
Tisztában voltam vele, hogy
ekkora feladat egy ember számá-
ra túl nagy falat, ezért kértem fel
a helyi foci csapat két fiatal játé-
kosát, Kerkuska Lászlót és Miklós
Mátét segédedzőnek, és a legki-
sebbek foglalkozásának gördülé-
kenyebbé tételéhez  feleségemet
Lőrincz-Csonka Éva Petrát.
Augusztusban kezdtük el az
edzéseket. A gyerekek nagy ked-
vel és érdeklődéssel vetették bele
magukat a közös munkába. A
edzéseket egyre többen figyelték
a pálya széléről is, s idővel egyre
több gyermek csatlakozott hoz-
zánk, s egyre több szülő hozta le
gyermekét azzal, hogy szeretne
edzésre járni. Ennek eredménye
az lett, hogy a játékosok száma a
hónap végére szinte megduplá-
zódott. Az edzés látogatottságra

jellemző, hogy hiányzó szinte
csak betegség esetén van.
Külön öröm volt minden játékos
számára, hogy az őszi Bozsik

sorozaton a Sportegyesület Tao-s
pályázaton nyert pénzéből vásá-
rolt, új szerelésében futhatott ki
a pályára. Az előző évekhez
hasonlóan négy korosztályban
képviseltük magunkat a soroza-
ton. Létszám gondunk egyetlen
alkalommal sem volt, sőt több
korosztályban alkalmanként két

csapatnyi játékossal vettünk
részt. A tornák jó hangulatban
teltek, köszönhető ez annak is ,
hogy a játékosok egyre többször
ismerhették meg a siker ízét. Bár
a siker, az eredményesség fon-
tos, én elsősorban a játék meg-
szerettetését a mozgás örömét
tekintem az elsődleges célnak. 
Köszönetet szeretnék mondani a
Sportegyesületnek, aki a felszere-
lést biztosítja, az önkormányzat-
nak, a polgármesterasszonynak,
aki rendelkezésünkre bocsájtotta
a hivatal kisbuszát, valamint a
rengeteg fénymásolási lehetősé-
get, s a Hét Forrás Művelődési
Háznak amely biztosította a gye-
rekek téli felkészüléséhez a ter-
met. Továbbá szeretnénk köszö-
netet mondani azoknak a vállala-
toknak és vállalkozóknak is, akik
a TAO-n keresztül támogattak
bennünket. A legnagyobb köszö-
net azonban mindenképpen a
szülőket illeti, akik időt és pénzt

nem sajnálva segítették a mun-
kánkat és a gyermekeik gondta-
lan szórakozását.
Természetesen továbbra is vár-
juk a gyerekek jelentkezését (fiú-
kat-lányokat egyaránt) akik csat-
lakozni szeretnének hozzánk.  

Lőrincz Zoltán

„Foci újratöltve…”

U7: Nagy Nimród, Kutai Gergő, Veilandits Erik, Sipos Patrik Balázs, 
a képről hiányzik Kroó Áron
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U9: Domak Bence, Csog Levente, Noske Márton, Szendrei Ádám,
Kiripolszki Soma Sándor,Kerkuska László felkészítő edző, 

Nagy Zsombor, Szabó Dávid, Hibácska Gellért, Zámbó Zsombor, 
a képről hiányzik Németh Bence

U11: Urbán Szabolcs Barnabás, Vikár Kincső, Szombathy Ádám,
Hegyi Bence, Kecskés-Bajai Zsombor, Urbán Balázs Álmos, Simon

Richárd, Domak Márk, vendég játékosként Szendrei Ádám és Nagy
Zsombor az U9-es csapatból

U13: Vagyóczki Norbert, Czakó Balázs, Molnár Tibor Marcell,
Czikora Zalán, Füzesi Márton, Farkasfalvi Szabiolcs, Lőrincz

Bertalan, Bercsik Róbert Félix, Lőrincz Márton, Szombathy Gergő, 
a képről hiányzik Takács Kristóf

Fontos tudnivalók

Háziorvosi rendelés:
Hétfő: 13:00–16:00
Kedd: 09:00–10:00
(sürgős esetek ellátása)
Szerda: 14:00–17:00
Csütörtök: 09:00–10:00
(sürgős esetek ellátása)
Péntek: 09:00–12:00
Rendel: Dr. Kornseé Zoltán
Rendelő: 06 22 463 093
Mobil: 06 30 6902613

Gyermekorvosi rendelés:
Hétfő: 10:30–12:00
Kedd: –
Szerda: 11:00–12:00
Csütörtök: 12:00–13:00
Péntek: 10:30–12:00
tanácsadás szerdán 10:00–11:00
Rendel: Dr. Szalai Lídia
Mobil: 06 30 421 1782

Fogorvosi rendelés
2017. január 2.-től új fogorvos látja 
el a fogászati ellátást Pázmándon, 
a Béke utca 2. szám alatt lévő fogorvosi
rendelőben!
A fogorvos: Dr. Kuczin Ronald
Rendelési idő: 
Hétfő: 14.30 – 20.30-ig 
Kedd: 7.30 – 13.30-ig 

(8 – 11 óráig iskolafogászat)
csütörtök: 7.30 – 13-30-ig.
Sürgősségi ellátás:
Érd, Jenei Fogászat: 06 20 250 8242
Teljes körű fogászati ellátás előre beje-
lentkezés alapján történik.
Bejelentkezés a rendelő telefonszámán:
06 22 238 004 és 06 22 238 005
(a Polgármesteri Hivatalból történő 
kapcsolással). 
Tekintettel a változó körülményekre
pontos felvilágosítás a Hivatalban.

Gyógyszertári nyitva tartás:
Hétfő: 11:00–16:00
Kedd: 09:00–13:00
Szerda: 10:30–16:00
Csütörtök: 09:00–13:00
Péntek: 09:00–13:00
Telefon: 06 22 463 039

Az önkormányzati hivatal ügyfélfo-
gadási rendje:
Hétfő: 8 –12 óráig és 13 – 17 óráig
Szerda: 8 – 12 óráig és 13 – 15 óráig
Péntek: 8 – 12 óráig.

Humán Családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat
(2481 Velence, Zárt utca 2).
Ügyfélfogadási idő: a pázmándi 
önkormányzati hivatalban (Fő utca 80.) 
Szerdán: 10 – 11 óráig. 
Családsegítő: Kovács Fanni
Krízishelyzetben hívható: 

06 30 3837 670

Falugazdász: Nagy János
Ügyfélfogadási idő: szerdán 10 – 16
óráig a Hét Forrás Művelődési Házban.
Telefon: 06 20 3245 406, 
06 70 4362 461

Tájház gyűjtemény és kiállítás
Nyitva tartás: vasárnap 14 és 16 óra
között, vagy telefonos egyeztetés:
Lukács Józsefné: 06 70 3312–819
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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

Címlapfotó: E. Várkonyi Péter
„Épülő sportcsarnok Pázmándon”

Nyomdai munkák: 
PÁTRIA NYOMDA ZRT.

1117 Budapest, Hunyadi János út 7.

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

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

Pázmándi
h í r v i v ô

Köszönet az Agromarknak

Többen, valamikori TSZ dolgozók –
mára mindannyian nyugdíjasok – kér-
ték szerkesztőségünket, hogy az újság
hasábjain köszönjük meg a nevükben
az Agromark Zrt. tulajdonosainak – és
persze Erdőné Kolonics Évának, aki az
akciót szervezte –, azt a karácsonyi
meglepetéscsomagot, ami többüknek
könnyeket csalt a szemébe. Nagyon jól
esik az idős embereknek, hogy valami-

kori munkahelyük máig nem feledkezik meg róluk, és természetesen nagy
segítség a nyugdíjasoknak a sok finomság is, ami a csomagban érkezett, de
legfőképpen a gondoskodást és az odafigyelést értékelik nagyra és köszönik
szépen – mondta el lapunknak az egyik megajándékozott.

Anyakönyvi hírek
Két kis Levente született legutóbbi
lapszámunk óta, Orisek Levente,
akinek édesanyja Török Gabriella,
december 6-án, Magyar Levente,
édesanyja Kéri Ágota, pedig novem-
ber 9-én. Sok boldogságot kívánunk! 

Postaládánkból

A Pázmánd TV új műsorral 
péntekenként 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

Hulladékszállítás
Rövidesen véget ér 2016, de a VHG
naptára még április végéig érvény-
ben marad. Eszerint a kommunális
(háztartási) hulladékot Pázmándon
továbbra is péntekenként szállítják
el, a házhoz menő szelektív hulla-
dékgyűjtés időpontja pedig a követ-
kező négy hónapban: január 20.,
február 17., március 17., április 21.


