
Hatvan éve, hogy 1956-ban kitört a for-
radalom. Az akkor fiatalok mára nagy-
szülők, emlékeik a mai iskolásoknak
lassan csak történelem. Mesélnünk kell
hát, sokat, hogy még egy ideig szemé-
lyes maradhasson a szabadság napja.
56 október 23-án a nagymamám a
Dunaparton sétáltatott. Aggódva fi -
gyelte, hogy a Petőfi szobor körül
egyre nagyobb a tömeg, egyre kilátás-
talanabb a hazajutás egy babakocsis
csecsemővel. Édesapám munkából jö -
vet sietett a segítségére, szólt az egye-
temistáknak, hogy „srácok, a babako-
csit valahogyan ki kellene hozni
onnan”! A fiúk-lányok a fejük fölé emel-
ve adogattak egymásnak engem ko -
csistul-mindenestül. Nem voltam ve -
szélyben, s azóta is emlegetem, hogy a
forradalom gyermeke vagyok…
Kemény Botond könyvtárosunk a féltve
őrzött családi gyűjtemény kincseivel és
a hozzájuk tartozó történetekkel igyek-
szik közel vinni a gyerekekhez az 56-os
eseményeket. Hogy minél több szemé-
lyes érzéssel álljanak ott az ünnepsége-
ken, kezükben a lyukas zászlóval…

-dy

Mesés 
délutánok

4. oldal

Pázmándi 
sziklák 

8–9. oldal

Pilates az
egészségért

15. oldal

Új folyam IV/10. szám Újság rólunk – nekünk 2016. október

Séta a pázmándi temetőben

Lassan 15 éve már, hogy közöm van
Pázmándhoz, s igyekszem a falu -
közösség mind hasznosabb tagja
lenni, de bevallom, a temetőben most
jártam először. 
Aki a budapesti Újköztemető hatalmas,
és mi tagadás kissé rendezetlen, sok-
szor szemetes, elhanyagolt környeze-
téhez szokott, az rácsodálkozik arra a
tisztaságra, rendre és gondozottságra,
amit a pázmándi temetőben sétálva
tapasztal.
Temetőben bóklászni mindig melanko-
likus, de egyben megnyugtató is. Az
ember böngészi a sírfeliratokat, szá-
molgatja az évszámok keretezte
elmúlt életek éveit, s ha ezt egy olyan
kis faluban teszi, mint Pázmánd, szá-
mos ismerős családnévre is rábukkan.
Mindenszentekkor és Halottak napján
a temető is ünnepi ruhába öltözik, min-
den sírhant szépen rendbe téve, friss
virágokkal és pislákoló mécsesekkel
díszítve, még a legrégebbiek is, még

az ismeretlen katonák nyughelye is.
Végtelen nyugalom és csend honolt a
pázmándi temetőben azon az október
végi délutánon, amikor a fényképek
készültek, csak a költő sorai duruzsol-
tak a fülünkben, tisztelegve a halottak
emléke előtt:

Pázmándi
h í r v i v ô

Halottak

„Volt emberek.

Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.

Nem téve semmit, nem akarva semmit,

hatnak tovább.

Futók közt titokzatos megállók.

A mély, sötét vizekbe néma, lassú

hálók.

Képek,

már megdermedtek és örökre

szépek.

Nem-élők,

mindent felejtő, mindent porba ejtő

henyélők,

kiknek kezéből a haraszt alatt

lassan kihullt a dús tapasztalat.”

(Kosztolányi Dezső)

Forradalom, gyerekek
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Az ősz ismét nagy horderejű változá-
sokat, döntéseket tartogatott szá-
munkra. Mikor ezen cikket elkezdtem
írni ismét egy kicsit megcsúszva
(elárulom mindig miattam késik a lap☺
mert nemhogy cenzúrázni nem tisz-
tem, de a kért írásokat sincs időm saj-
nos produkálni Hédynek) és említet-
tem valakinek, hogy mik foglalkoztat-
nak minket itt Pázmándon, azt vála-
szolta: „na ne mondd, hogy itt ezekkel
törődnek…” Tény, hogy ez a valaki
nem ismeri lakosainkat. Nemrég
tévedt közénk, és sajnos az ítélkezés
könnyű útját választva, alulbecsülte
közösségünket. Ezeket a soraimat
olvasva bizonyára magára ismer, és
talán átértékeli, hirtelen hozott tükrét,
hiszen tény, hogy azt kritizáljuk
másokban, amivel nem vagyunk meg-
békélve saját magunkban…
Brexit, népszavazás, amerikai elnök-
választás… Pár hete nagyanyai nagy-
nénémmel találkoztam csütörtökön a
Presszó előtt, ahol nagy témák kerül-
nek szóba a várakozás perceiben.
Üdvözöltem, és figyelmesen megkér-
deztem, hogy érzi magát. Aggódva
válaszolt, hogy jól-jól, de lányom ez a
menekültkérdés, ez nem hagy nyu-
godni engem… Mi lesz itt? Percek
alatt megvilágosodott számomra,
hogy korábban született lakosaink
sokkal tájékozottabbak a világ nagy
kérdéseiben, tisztában vannak a vál-
tozások mikéntjével, tapasztalataikon
keresztül szűrik, értékelik a média for-
gatagában az információkat. Javaslom
kortársaimnak és a fiatalabb generáci-

óknak is, környezetükben gyűjtsék be
a tanácsokat, javaslatokat, azt a világ-
képet, értékrendet, amely adott szép-
korú lakosaink gondolataiban csak
ránk vár ☺
Mindezek közben falunkban a fejlő-
dés, a közösség szolgálata továbbra
is a fő irányvonalunk. Beszámolhatok
elvégzett és a folyamatban lévő mun-
kákról is. Ismét van nyertes pályáza-
tunk. Idén majd kétszeres összegre
tartott méltónak minket a kormány a
tűzifa pályázatban. 79 m3 fa szétosz-
tása lesz a feladata a Tóth László kép-
viselő úr vezette bizottságnak.
Szívből köszönöm az utcabizalmik
segítségét, nélkülük nem tudtunk
volna elérni mindenkit, ahogy ezt
tesszük minden évben. Idén is kérem,
keressék utcabizalmijukat. 2016.
november utolsó hetében elérhető
lesz már az új igénylőlap, amelyet
azonnal eljuttatunk a kérelmezőknek,
és a hivatalban is elérhetők lesznek
kollégáim, akik szeretettel várják
majd Önöket. A hónap vége előtt még
ne kérjék/keressék az igénylőlapot,
tekintettel arra, hogy rendeletalkotás
is szükséges, amelynek melléklete
lesz az aktualizált adattartalmú igény-
lőlap.
Van egy másik nagy hírünk, amit itt
most csak sejtetni szeretnék, s amit
adventkor fogunk bejelenteni. Régóta
terveztük, dédelgettük ezt az álmot,
és sok-sok önkormányzat versengett
érte, hiszen alapjaiban hordoz nagye-
rejű változásokat, jelentős fejlődést
jelent majd azoknak, akik a kedvez-

ményezettjei lesznek. ☺ Ezzel a fej-
lesztéssel Pázmánd olyan vérkerin-
gésbe kerül be, amelynek értékei a
természet, az aktív turizmus és a
helyi értékek, termékek megkülön-
böztetett figyelme. 
És akkor a Sportcsarnok… épül szé-
pül, rettenetes sok munkát jelentve
szinte napi szinten számunkra, de
szívből köszönöm ebben mindenki-
nek a tanácsát, jó szándékú javasla-
tát. Tervezetten advent egyik vasár-
napján szeretnénk látogatást, bete-
kintést biztosítani, ennek részleteit
egyeztetjük a kivitelezővel, hogy a
saját szemükkel is láthassák álmaik
beteljesülését, gyermekeink, unoká-
ink jövőjét meghatározó közös beru-
házásunkat.
Ősszel behúzódunk a szobába, szíve-
sebben találkozunk a művelődési ház-
ban is. Jó alkalom ez arra, hogy ismét
együtt gondolkodjunk, beszélges-
sünk gyermekeinkkel való kapcsola-
tunkról, legyünk ebben minél tudato-
sabbak, hogy valóban boldog gyer-
mekeket nevelhessünk, bővíthessük
ismereteinket. Csat lakoz zanak ahhoz
a több, mint 40 szülőhöz, akik hóna-
pok óta várják, hogy folytatódjon az a
szakmai előadássorozat, amelynek
nincs vége, hisz fejlődni mindig van
hova, tanulni élethosszig kell ☺ Boldog
gyermekeink mosolya pedig kísérje
minden percünket, ezért tenni érde-
mes és kötelesség is Pázmándon ☺
Aranysárga mosolygós őszi napokat
estéket kívánok Önöknek!

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika 

Pol gár mes teri gondolatok
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PKÖ képviselőtestületének
138/2016.(VIII.09.) határozata
értelmében a képviselőtestület, mint a
Gárdony szennyvízelvezetési agglo-
merációhoz tartozó település támo-
gatja, hogy Zichyújfalu Önkormányza-
ta a Nemzeti Települési Szenny -
vízelvezetési és –tisztítási Meg -
valósítási Programról szóló 25/2002.
(II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklete
alapján a települési szennyvízkezelés-
re megállapított Gárdony agglomerá-
cióhoz csatlakozzon.
Pázmánd Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete együttműkö-
dik az agglomerációhoz csatlakozni
kívánó település Önkormányzatainak
Képviselő-testületeivel a települési
szennyvíz-elvezetés és a szennyvi-
zek biológiai szennyvíztisztításának,
illetőleg a települési szennyvíz árta-
lommentes elhelyezésének megvaló-
sításra érdekében.
A megfogalmazott célok megvalósí-
tása érdekében Pázmánd Község
Önkormányzatának Képviselő-testü-

lete kéri a Dunántúli Regionális
Vízmű szakmai támogatását a
szennyvízelvezetési agglomeráció-
ba történő átsorolási kérelem elké-
szítésében.

PKÖ képviselőtestületének
139/2016. (VIII.09.) határozata
értelmében a képviselőtestület meg-
tárgyalta és elfogadta a DRV Zrt által
megküldött megállapodás terveze-
tet. A gördülő fejlesztési terv elfoga-
dása mellett az önkormányzat kinyil-
vánította, hogy a vízvagyonához
továbbra is ragaszkodik. Az elvárt
vagyonértékelést már 2013-ban elvé-
geztette önkormányzatunk a saját
költségén, azt állami tulajdonba nem
kívánja adni.

PKÖ képviselőtestületének
145/2016. (VIII.09.) számú hatá-
rozata értelmében a képviselőtestü-
let megtárgyalta a Fejér Megyei
Kormányhivatal FE/02/398-
12/2016. számú tájékoztatóját a

Kormányhivatal 2016. október 31.
határnapig megállapított törvényes-
ségi felügyeleti ellenőrzési munka-
tervéről. A képviselőtestület megis-
merte és tudomásul veszi a tájé-
koztatóban foglaltakat, és megteszi
a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy a jogszabályi
kötelezettségek teljesítése megtör-
ténjen.
PKÖ képviselőtestületének 172/
2016.(VIII.20.) határozata értelmé-
ben a képviselőtestület a 485 hrsz.
alatt szereplő Pázmándi Boldogságos
Szűz Szeplőtelen Fogantatású Római
katolikus templomot, amely a 2476.
Pázmánd, Fő utca 47. szám alatt
található, helyi védelem alá helyezi.

PKÖ képviselőtestületének
173/2016.(VIII.20.) határozata
értelmében a képviselőtestület a 801
hrsz. alatt szereplő Pázmándi
Tájházat, mely a 2476. Pázmánd, Fő
utca 84. szám alatt található, helyi
védelem alá helyezi.

Pázmánd Község Önkormányzatának 2016. augusztus 9-én és
augusztus 20-án megtartott testületi ülésének határozataiból
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A legnagyobb boldogság, ha gyer-
mekünk vidám és gondtalan, ám
naponta adódnak forró pillanatok,
amikor azon törjük a fejünket, mivel
teszünk jót neki, mit csinálhatnánk
sokkal jobban? Nincs biztos recept,
de vannak támpontok, amelyekkel
jó, ha tisztában vagyunk. 
Neveléslélektani támpontokat adnak
a szülőknek a tavasszal kezdődött
előadássorozat újabb állomásai,
amelyek novemberben folytatódnak
a művelődési házban. 

Az egyes programok alkalmával
szakértők adják át gyermeknevelés-
sel kapcsolatos tudásukat a hallga-
tóságnak. Találkozhatnak a szülők
többek között Dr. Guseo András
ideggyógyász-pszichiáterrel, aki a
tudatalatti programozása kapcsán
mondja el, hogyan válhat mérgező-
vé egy szülő. Géczy Gábor tanár-fizi-
kus, a Természetes Gyógymódok
Egyetemének tanszékvezetője a
népi gyógymódokba, a gyermekne-
velés ősi tudásába ad betekintést. A
programokra a szülőket gyermeke-
ikkel együtt várják a szervezők. 
Első alkalommal, november 11-én
délután 5 órakor, próbákkal teli
mesés kirándulás indul Mese -

országba, a rút kiskacsa birodalmá-
ba. Míg a kicsik az élményeiket
papírra vetik vagy gyurmába öntik,
addig a felnőttek gyakorolhatják,
hogyan beszélgessenek gyermeke-
ikkel, hogy kapcsolatuk javuljon,
milyen kérdésekkel tudnak a legin-

kább segíteni nekik, ha problémájuk
van. A foglalkozást P. Horváth
Ágnes, óvónő, terapeuta tartja.
A programok a továbbiakban kéthe-
tente, péntekenként, ugyancsak
délután 5 órakor kezdődnek a Hét
Forrás Művelődési Házban.

Folytatódik a boldog gyermeke-
kért indított programsorozat

Újra Mesés
délutánok
Pázmándon
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Mi se rend: október hó – 11 óra
november hó – 10 óra

November 1-jén a temetői szertartás délután 16 órakor
lesz. November 2-án a halottak napi szentmise délután
17 órakor kezdődik.
Templomunk külső vakolatának felújítási munkálatai
már mindenki számára látható szakaszba érkeztek,
köszönet a sok háttérben zajló előkészületért minda-
zoknak, akik ezen fáradoztak és fáradoznak továbbra
is, hogy a munka biztonságosan kivitelezhetővé váljék.
Köszönet illeti mindazokat, akik bármilyen csekély ado-
mánnyal is, de hozzájárultak a munkálatokhoz, ami
nem kevés pénzbe fog kerülni, és sajnos az
Egyházközségnek nincs arra lehetősége, hogy ezt önál-
lóan fedezni tudja. Ezért szeretettel kérünk továbbra is
minden jószándékú pázmándit és nem pázmándit is,
hogy amennyiben tudja, támogassa munkánkat, hogy a
falu ékét, a település szívét jelentő templomot megőriz-
hessük unokáink számára is. Sajnos az már bizonyossá
vált, hogy helyben lakó plébánosunk belátható időn
belül már nem lesz, de nem hagyhatjuk, hogy ez a gyö-
kereiben is katolikus közösség, az a hely, amelyet a
Jezsuita atyák ránk hagyományoztak, a semmibe vesz-
szen. Most van helye, ideje az összefogásnak, különö-
sen azért is, mivel településünk a jövő évben nemcsak a
falu fennállásának nevezetes jubileumát, de a templom
fennállásának 300. éves évfordulóját is ünnepli majd.
A templom megmentésére hívtuk létre „a mi TEMPLO-
MUNK napját” melyre ezúton is szeretettel hívunk min-
denkit december 10-én du. 14 órától a nyitott templom-
ba és a plébániára, ahol is egy támogatói jegy megvá-
sárlásáért cserébe meleg étellel, itallal és sok színes
programmal várjuk a kicsiket, nagyokat, fiatalokat és
időseket egyaránt. 
A MUNKÁLATOK A SZENTMISÉK RENDJÉT NEM
BEFOLYÁSOLJÁK! 

Hittanos tudnivalók
Az idei évben is, mint mindig, készülnek a harmadik
osztályos gyermekek a szentáldozásra. Ebben a tanév-
ben újra bérmálás is lesz. Mindkét szentség felvételéhez
szükséges azonban az a tudás, amely megalapozza a
keresztény életet. Ezért kérem a szülőket és a gyerme-
keket is, hogy a szentmiséken való megjelenésről ne
feledkezzünk el. Mivel egy szokás csak akkor alakul ki,
ha azt többször is teljesítjük, csak akkor tanulunk meg
valamit, ha azt sokszor gyakoroljuk, hogy a gyakorlat,
jelen esetben a szentmisén való megjelenés, szokássá
válhassék, igen fontos a kisgyermekek szentmisére való
hozatala, rosszabb esetben küldése. Persze a mai roha-
nó világban nem kis áldozat ez, de gondoljuk csak

végig, mennyi másra fordítunk ennél sokkal több időt! A
rendszeres szentmisén való részvétellel tanulják meg
gyermekeink, hogyan kell viselkedni a templomban, a
közösségben, itt találkozhatnak a szertartás menetével,
és megtapasztalhatják a közös imádság erejét is. 
A bérmálkozásra készülő nagyobb gyermekeinknél fon-
tos lenne az is, hogy kialakuljon a rendszeres lelkiisme-
retvizsgálat és a szentgyónás menete. Hiszen amikor
kisiskolásként megtanuljuk a gyónást, akkor a bűneink
nem olyan mértékűek, mint felnőtt korba lépő fiatal-
ként. Sajnos ezt sokan elfelejtik. A szentmise elején lévő
gyónás csak a bocsánatos (kisebb) bűneinket törli el,
más bűnök alól nem add feloldozást, ahhoz szűkséges
a teljes gyónás is.
Nemcsak lelki életben kell fejlődni a szentségfelvételhez,
hanem tudásban is, így mindkét esetben, az elsőáldozás,
illetve a bérmálkozás előtt is vizsgázni fognak a gyer-
mekek. Az alapvető tudás az imádságok és a tízparan-
csolat, amely kiegészül elsőáldozóink esetében a bűn, a
bűnbocsánat, az Oltáriszentség alapításával és annak
Jézussal való kapcsolatának ismeretével. Nagyobbak
esetében hitünk tömör ismeretével az Ószövetségtől
kezdve, Jézus életén át az Egyházunk ismeretéig. Ami
nem kis feladat egyik esetben sem. Ehhez a tanórákon
minden segítséget és tudást megpróbálok átadni, de
szükség lesz a kiadott anyagok otthoni forgatására,
tanulására is. Ehhez, és ebben kérem a szülők segítsé-
gét, amelyet előre is hálásan köszönök, hogy minden
gyermek magabiztossá váljék hitének ismeretében. 
Az elsőáldozás tervezett időpontja: 2017. 05. 21. vasárnap!
A bérmálás tervezett (általunk kért, de Püspöki jóváha-
gyás kell hozzá) időpontja: 2017. 04. 23. vasárnap!
A plébánia hivatalos ügyfélfogadása november 1-től
megváltozik, a megszokott péntek délutáni időt a rosz-
szabb időjárás és a korai sötétedés miatt tavaszig szü-
neteltetjük. Helyette vasárnap a szentmisék előtt és
után 1 órával lehet hivatalos ügyeket intézni a sekres-
tyében, illetve egyéb esetben a kiírt telefonszámok bár-
melyike hívható! Megértésüket köszönjük! 
Itt hívnánk fel a figyelmet arra is, hogy akinek az egyházi
hozzájárulásban elmaradása van, év végéhez közeledvén,
lehetőségeihez mérten szíveskedjék rendezni azt.

Hálásan köszönjük!
Halász Károlyné világi elnök

Egyházi hírek
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Az egészség hetén sokszínű program keretében foglal-
koztak a gyerekek mindazzal, ami ebbe a témakörbe tar-
tozik. Egyik nap a védőnéni látogatta meg az óvodát és
beszélgetett a gyerekekkel, egy másik nap H. Gábor men-

tőtiszt (a Bugát Pál Egészségügyi Iskola tanára) tartott egy
nagyon érdekes előadást. A gyerekek nagy figyelemmel
nézték a mentőtáskából előkerülő eszközöket, amelyeket
kézbe is vehettek. A legbátrabbak a stabil oldalfekvést is
kipróbálhatták egymáson bemutatva.
Természetesen az is előkerült a hét során, hogy melyek
azok az egészséges élelmiszerek, amelyeket nyugodtan
fogyaszthatunk, sőt fogyasztanunk is kell a saját érde-
künkben. Játékos módon ismerkedtek a gyerekek a zöld-
ségek, gyümölcsök jótékony hatásaival, megkóstoltak
sok finomságot, sőt még a sütőtök változatos elkészíté-
sében is részt vettek. Eközben megismerkedtek, sőt
készítettek is táplálékpiramist, olvasgattak oktató
képeskönyveket és témába vágó mesefilmet is nézeget-
tek a hét folyamán.

Egészséghét az óvodában
A legfontosabb az egészség – halljuk sokszor a jó
tanácsot életünk során, de vajon mit is jelent ez
egy kisgyermek számára, érti-e a téma fontossá-
gát? Október közepén egészséghetet tartottak az
óvodában, hogy minél több oldalról körüljárják a
kérdést, és megértessék az ovisokkal, miért is a
legnagyobb kincsünk az egészség.

A Kempelen Farkas Általános
Iskolában tanórák keretében folyik
sakkoktatás, így erre „rákészülve”
gondoltuk úgy az óvodában, hogy
még iskola előtt megismertetjük a
gyerekekkel ezt a „játékot”.
Szénási Edit óvónénink a Pázmándi
Óvoda Gyermekeiért Alapítvány segít-
ségével elvégzett egy óvodapedagógu-
soknak szervezett továbbképzést. A
tanfolyam végeztével október közepén
Edit néni elindította a sakk szakkört. A
tudomány mai állása szerint 5 éves kor-
ban célszerű elkezdeni a sakkal való
foglalkozást, mivel a sakk alapjaival
tisztában levő gyerekek sokkal jobban
illeszkednek be az általános iskola
támasztotta feladat-orientált rendszer-
be. Ők kevésbé küszködnek tanulási
nehézségekkel, magasabb fokú problé-
ma-megoldó készségre tesznek szert.
Nagy csopor tosoknak kifejezetten ajánl-

ják „iskola előkészítőként” a sakkot.
Sok-sok érdekes játék és mese útján
szeretnénk megtanítani a gyerekeket
sakkozni, bevezetni őket ebbe az érde-
kes, izgalmas világba. A kis létszámmal
folyó, délutáni szakkör keretében tar-
tott „órákon” a jelentkezett gyerekek
vidám hangulatban ismerkednek meg a
64 mező ország lakóival. Fontosnak
tartjuk, hogy a jó kedélyű foglalkozáso-
kon sok-sok sikerélményt szerezzenek
a gyerekek, ezáltal építve jellemüket.
Minden alkalommal „házi feladatot” is
kapnak a gyerekek, melyet otthon
készítenek el, remélhetőleg szülői felü-
gyelet mellett.
A sakk változatos, igazságos és az
összes fejlesztő hatása mellett
mégiscsak egy játék, amit a legki-
sebbektől kezdve a legidősebbekig
mindenki játszhat.
A szakkörre járó gyerekek a tanév

végére megtanulják a sakk szabály-
rendszerét, a figurák menetmódját és
tulajdonságait, megismerkednek a
sakkjáték világával, alapvető logikai
összefüggéseivel. Reméljük, hogy az
izgága gyerekek, akik öt percet alig tud-
nak nyugodtan ülni, idővel akár egy tel-
jes sakkpartit is lejátszanak, és úgy
ülnek mintha odaragasztották volna
őket a tábla mellé.
(Ha valakinek van felesleges, nem hasz-
nált nagyméretű sakktáblája szívesen
elfogadjuk.)

Ovis sakkoktatás
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A homokozó volt a legnépszerűbb,
de a hinta, a csúszda és a kisszínpad
is nagyon jó időtöltésnek bizonyult.
A gesztenyefák alatt remekül lehetett
bújócskázni és fogócskázni.
Az őszi udvar más lehetőségeket is
adott. A kisebbek rengeteg gesztenyét
gyűjtöttek, amiből különböző figurákat
készítettek, sőt a táskákba is került,
hogy otthon folytatódjon a gesztenye-
bábok gyártása. Kiderült az is, hogy a
gesztenye másra is jó, például remekül
gurul a csúszdán, lehet vele számolni
és célba dobni is. Mostanában, hogy
hidegebb lett az időjárás, a benti fej-
lesztő- és társasjátékokkal lehet a délu-
táni szabadidőt elütni. 
Délelőttönként, az ismétlések és gya-
korlások után, lassan befejeződik az
év eleji felmérők megírása és elkez-
dődnek az új ismeretet feldolgozó
tanórák, hogy év végére mindenki
több tudásra tegyen szert és eggyel
magasabb szintre jusson. 
A tanulás mellett iskolánk diákjai
több eseményen is részt vettek.
Szeptember 24-én minden osztály
egy érdekes és izgalmas, feladatok-
kal tűzdelt séta során járta be a falut
az ÖKO nap keretében. A pontgyűjtő
versenyt a negyedik osztályosok
nyerték meg, jutalmuk egy kenuzás
lesz a Velencei-tó hullámain.

Szeptember 29-én műsorral köszön-
tötték az iskola tanulói községünk
idősebb tagjait. Felléptek a zongora

szakos tanulók, az énekkar, a negye-
dikesek egy jelenetet adtak elő, és a
gyerekek verssel is kedveskedtek a
vendégeknek.

Szeptember 30-án a Magyar
Diáksport Napján két órát töltöttek a
gyerekek közös mozgással. Kicsik és
nagyok egyaránt futással melegítet-
tek be. Ezután amíg az alsósok
vegyes csapatokat alkotva sorverse-
nyekben, majd fociban és kidobóban
versenyeztek, addig a felsősök foci-
és kézilabda bajnokságot rendeztek. 
A hagyományokhoz híven október 
6-án a hatodik osztályosok ünnepi
műsorával emlékeztünk az aradi vér-

tanúkra. A gyerekek színvonalas elő-
adással idézték fel 1849 őszének
eseményeit, majd a műsor után a
kopjafánál koszorúzásra került sor. 

Hétköznapok és ünnepnapok az iskolában
Egyre rövidebbek és hűvösebbek a nappalok, de szerencsére
a szeptember és az október is tartogatott még szép napokat,
így a diákok sokat tartózkodhattak a szabadban, az alsósok is
kihasználhatták az iskola játszóterét. 
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Dr. Tarsoly Péter a Zsidókő-hegy kiala-
kulásáról, a barlangok titkos rejtelme-
iről, csodáiról és élővilágáról mesélt,
miközben a kis csapat négy órán

keresztül mászta a sziklákat, kúszott
felfelé vagy éppen lefelé a meredek
hegyoldalban és törmeléklejtőn. A
túra közben felmerülő kérdésekre
kimerítő választ kaphatott mindenki.
Megtudtuk például, hogy a Nadap-
pázmándi hegysorban a Zsidókő-hegy
a 35-37 millió éve lezajlódott andezit-
vulkanizmus legkeletibb tagja, alap-
anyaga különböző szemnagyságú
vulkáni törmelékből megszilárdult
kőzet (agglomerátum), amelyet az
utóvulkáni működés során a meleg
vizes oldatok, gőzök, gázok átjártak;
ezzel átkovásították a kőzet anyagát,
jellegzetesen aprószemcsés, fekete
kőzetszövetet alkotva. 

A túra során többek között lehető-
ség volt arra is, hogy egy sziklaha-
sadékban kipróbáljuk a barlangá -
szok által gyakran használt kétfalas

kéménymászó technikát is; de
bekúszhattunk egy alig egy hónapja
felfedezett kisbarlangba is, amely
olyan borsókő képződményeket
rejt, amelyek kialakulásuknál fogva

igazi ritkaságnak számítanak.
– A mészkővidékeken megszokott bor-
sókőképződéssel szemben (kalcitból és
aragonitból képződnek) ezeket bakté-
riumok hozzák létre olyan módon,
hogy a kvarcot lebontják, vízben oldó-
dó amorf opállá alakítják, majd az
opál pattogatott kukorica, szarvas-
agancs formájában a telített oldatból
a párolgás miatt kicsapódik a barlang
falára – magyarázta Dr. Tarsoly Péter
Kevesen ismerhetik Pázmánd hegyol-

dalának a titkait, a sok rejtett zugot: a
Kuszoda-álbarlangot, a Hasadék-, és a
Szedres barlangot, a Csalavér-barlan-
got és sorolni lehetne még legalább
négy-öt, a hegyoldalban rejtőző szik-

Sziklahasadékokban,
erdőben Pázmándon
Barlangász– és erdőismereti túrára invitálta a Kutatók Éjszakáját
követő napon az érdeklődőket Pázmándon Szarka Piroska vadgaz-
da-mérnök, az erdő- és a természet szerelmese. Délelőtt a Velencei-
hegység barlangjait feltáró barlangkutatót, az Óbudai Egyetem
Alba Regia Műszaki Kar adjunktusát, Dr. Tarsoly Pétert kísérhet-
tük el a Zsidókő-hegy rejtett barlangjaihoz, délután pedig az Erdők
Hete nyitányaként, Szarka Piroska vezetésével őszi erdőismereti
tereptúrán vehettünk részt. 
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lás búvóhelyet. A négyórás rendkívüli
barlangászás záróélménye egy rejtett
barlang volt, amelybe a két és féléves
Schubert Johanna is bekúszott édes-
anyjával. A túrán csaknem kétszáz
fotó készült, amely érdekes élményt
nyújthat azok számára is, akik talán a
közeljövőben nem másznak a zegzu-
gos hegyoldalba és nem barlangász-
kodnak egyhamar, de a felvételeket
mindig megnézhetik.
Ne felejtsük el, hogy a barlangok a
nagyközönség számára – a baleset-
veszély és a rongálások elkerülése
végett, ill. a sajátos mikroklíma és az
ott kialakult élővilág védelme érde-

kében – csak időnként és csak szak-
vezetéssel látogathatók, hiszen a
barlangok az egész ország területén
a törvény erejénél fogva „ex lege”
védettek.
S aki délelőtt nem fáradt el eléggé,
ebéd után folytathatta a túrázást
Szarka Piroskával a Ter mészet- és
Vadvédelmi Köz pont ligeterdejében.
A 3 és fél órás szakvezetés végére a
kis csapat tagjai már nem csak zöldet,
füvet, fát és bokrot láttak a dombol-
dalban, hanem egy tökéletesen műkö-
dő ökoszisztémát, mely feltárta nekik
titkait. Gyönyörű napsütéses idővel
búcsúzott az ősz, a túrázók pedig
lélekben feltöltődve térhettek haza
egy élményekben gazdag nap végén. 

Kép és szöveg: E.Várkonyi Péter
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ki betegségével nem gondol, elhanyagolt kórsága uj nyavalyá-
ra fajul; ki bűnével nem törődik, ujabb bűnökbe rohanva,
elmerül; s igy történt Gerővel is. Julcsától utálva, egy kevés-
sé elbánkódott; de azután a gonoszabb szellem erőt vévén

rajta, elhatározá magát kebléből a búbánatot, e gonosz vendéget és rossz
madarat borral önteni ki. Társakat keresett tehát, s pár percz múlva
rátalált Csurgu1a Ádám- és Vantula Györgyre, és két más fiatal ember-
re, kik Vantulának a jó szivü tót embernek, akkoriban Pázmándon a
legtehetősebb boros gazda fiának szőlejébe mentek borókázni, s a vasár-
napi est munkátlan unalmait elűzni. Szívesen látták és hívták velők
Pált, s még szivesebben hallá meghivó szózatjokat a Julcsa leverő sza-
vaitól megszomjazott Gerő. Késő tíz óráig borozgattak a hajlék katla-
nában élesztett tűz mellett; haza menni nem szándékoztak, mert őszi
hűvös permeteg eső veré a kis hajlék ablakát; éheztek, de kenyéren kívül
semmijök sem volt, és ezt vasárnapi estére keveslék. Gerő szivét meg-
szállotta az ördög; egy gonosz javaslatot tőn és javaslata elfogadtatott;
elindultak hárman: Gerő, Bokri Sándor, és Csurgula, s a szőllők délkele-
ti sarkához közel álló urasági juhakolból két kövér ürüt elorzának; leö-
lék azokat a pinczében, s egyiknek legjavából magoknak pörköltet
készítve annyira ettek és ittak, hogy csakhamar lerészegülve a présház-
ba takarított kákakévékre leheverésztek, és elaludtak. Reggeli hét óra
volt már, midőn fölébredének; kedvetlenek, és szomorúak valának mind-
nyájan; eszökbe jutott éji gonosz tettök, s haragosan furdalva szivöket
sem egymásra tekinteni sem egymáshoz szólani nem mertek. Bokri
Sándor volt első, kinek lelkéből kitört a félelem viszhangja, társaihoz igy
szólván: „Barátim! az éjszaka gonosz uton jártunk; jaj nekünk, ha meg-
tudják!” Csurgula öklével dörzsölte szemeit, s érthetlenül mormogott
valamit fogai között; de Gerő elkáromlá magát, s egy fölkapott faabrin-
csot haragtól remegő kézzel hajitva Bokrihoz, monda: „Gyáva eb! miért
jöttél el tehát velünk, ha rettegsz!? jó félj nyomorult! fölakasztanak; –
ha el nem áruljátok magatok, nem tudja ezt meg az Isten angyala sem!”
– így biztatta s bátoritá Gerő magát és társait, de hasztalanul.
„Vessetek egy kis földet arra az ürü vérre ott az ajtónál! kiálta Vantula.
„Micsoda vérre!? te vaksi! – válaszolá Gerő – még a vizet is vérnek
nézed; most öntötte ki a korsóból Ádám öcsém.” „Tehát vigyétek –
monda továbbá Vantula – vigyétek ki pinczémből az ürüket, mert nem
akarnám, hogy itt megtalálják azokat!” „Hohó! – feleié Gerő – jó is
volna bizony most kivinni azokat; meglátná az egész világ; hanem elás-
suk inkább itt a pinczében, ha akarod; jó lesz-e?u „Micsoda!? fölkiáltott
Vantula boszusan és megrémülve – nem ássátok biz azt ide, még ezért
az országért sem; hiszen soha többé nem mernék a pinczémbe lépni, mert
félnék, hogy az ürü a pincze fenekén elböditi magát.”“ – A mint a legé-
nyek így felesülnének és töprenkednének azon, valljon mit volnának a
két ürüvel teendők íme, egyszerre több ember léptei hallatszanak kivül a
gyalog ösvényen; az ispány és a hajdu, a helység bírája és a kis biró vol-
tak ezek, s egyenesen a présháznak tartva elállták az ajtót. „Vantula
Gyuri! nyisd föl az ajtót! – kiálta a biró erős mogyoró botjával élénken
kopogatva annak kilincsét; de Vantula nem felelt, és senki nem felele,
mert ijedtökben mindnyájan megnémulának. „Vantula! bocsáss be! ugy
is tudom, hogy itt vagy; no! csak szaporán!” – kiálta ismét a biró, ismé-
telve; botjával a szapora kopogást, és nem hiába; megnyílt az ajtó, s

belől a ház közepén tömegben állott az öt bűnös, halavány arczczal,
leeresztett kezekkel, és dobogó szívvel adván meg magokat. Mind az
öten elkísértettek az urasági tömlöczbe, honnét csak a három hét után
tartott uri szék alkalmával szabadultak meg, miután az ürük árát lefi-
zették és érdemlett testi büntetéssel is fenyítettek volna; azonkívül pedig
Gerő Pál, mint a bűnténynek javaslója és fövégrehajtója, mivelhogy épen
katona fogdosás volt, a katonai, hadfogadószék elébe állíttatott, kato-
nának fölruháztatott: December hó végső napjaiban inditották útra
Gerőt Dalmát ország fővárosába Zárába; kimondhatlan gyűlölséget,
átkot és bosszuállási esküt vitt magával Julcsa iránt, kinek hidegszivü-
sége okozá, mint ö hivé, jelen balsorsát, és az áruló iránt, kit azonban
mai napig föl nem fedezhetett. Gerő jól viselte magát Zárában; köteles-
ségeit híven teljesíté s gyakorlatait jól betanulá, s azonkívül nem társal-
gott soha senkivel. Vitéz társai részint nevették részint csodálták őt,
mert Gerőnek különös foglalkozása volt. A zárai katonai laktanyának

háta mögött elhagyatott nagy kert volt, s a kertben öszvedült nagysze-
rű épületnek régi romjai, mellyek tengeri mohával, röpkényekkel, folyó-
ka- és egyébféle csalitokkal sürün benőve vaIának; e romok között tar-
tózkodott folytonosan Gerő; majd ült ott óra számra és lesett valamit,
majd csuszot és mászott a néha görgeteg köveken; egy szekrénykét hor-
doza magával untalan, mellynek tartalmát szorgosan rejtegető minden-
ki előtt, bogarakat, pilléket s egyéb kisebb nagyobb férgeket, csigákat és
különféle füveket rakott bele, a nélkül hogy az valaha megtellett volna;
senki nem tudta kilesni Gerő rejtélyes játékát csak őrmesterének és a tize-
desnek vállá és mutatá meg azt, barátságos elhallgatás ígérete mellett.
Gerő azonban nem volt sokáig Zárában; békeség lett a birodalomban, s
Gerő sokakkal együtt bizonytalan időre haza bocsájtaték. Szorgosan
hozta hóna alatt szekrényét hazája felé; vigyázott arra sokkal inkább
mint sem az előtt; titkon és remegve nyitá föl azt naponkint több ízben,
s csak vékony nyíláson ereszté be összevádászott bogárkáit s füveit.
Nagy-pénteken este érkezett Gerő a pázmándi határba, azon határba,
mellyből ezelőtt tizenhat holnappal akaratja ellen elviteték; este felé
vala már az idő, és az égi nap épen fáradt remegéssel hajtá le fejét a
nadapi bérczek mögé, midőn Gerő a zsidókő alatti kőkereszthez közele-
dék, melly előtt egy tisztes öreg asszony térden állva imádkozék. Gerő
megismeré, hogy ez a helység öreg kovácsnéja, s leült a kereszt melletti
zöldülő dombocskára, hogy pihenjen. A kovácsné, részint mert imáját

Gerő és boszuja
Beszély (III. rész)
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végezé, részint mert a jövevénynek közeli s pajkos települése buzgóságát
zavará, fölkele s a keresztet háromszor megcsókolván, elindula, hogy
visszatérjen; de Gerő megszokott pajkosságait gyakorlandó, megszólitá
őt, mondván: „Öreg néném! miért csókolgatja azt a keresztet? talán
azért, mivel majd annyi idős, mint öreg néném ?” Az öreg kovácsné ráte-
kinte az idegenre, s első pillanatában is megismeré benne Gerőt; harag és
szánalom fogá el kebelét, s igy felele: „Édes fiam! azért csókolom meg e
keresztet, mert életem minden örömei, s minden áldások, miket birok,
általa vannak!” „No, s hát mi az a nagy áldás, mivel néném asszony bir?
talán az a negyedfél patkó, s az a törött pöröly ott a műhely közepén?”
Gerőnek ezen, s egyéb a keresztet gunyoló szavai fölinditák az öreg
kovácsné lelkét, s megkeserült szivének érzelmei e szavakban törtek ki
tisztes ajkairól: „Szegény Gerő, szegény Gerő; az Isten mindenható ujja,
vitt el téged a helységből, s az Isten végtelen kegyelme vezérelt haza;
tehát ez a háladattosság a jó ég iránt?! igy kell neked haza térni!? Mikor
ide érkeztél, meg kelle vala e keresztet csókolnod és igy szólanod: Hála
neked jó Istenem, Atyám, védelmem, vezérem és táplálóm! hála neked!
hogy szerencsésen visszavezéreltél hazámba, szülőföldemre, szülödaj-
kám hő karjába; és te hála fejében meggyalázod az Urnak keresztjét, s
kigúnyolod a jámbort, az öreget, ki a Megváltó keresztjét az Ő szenve-
désének emléknapjaiban tiszteletből és hálából megcsókolja! vagy akarod
tán tudni valóban, hogy én miért csókolám meg e keresztet? Tudd meg
tehát Gerő: megcsókoltam e keresztet, mert ez emlékeztető jele az én édes
Megváltómnak, ki érettem a magas keresztfán vérét kiontotta; megcsó-
koltam e keresztet, mert ez az Isten végtelen szerelmének záloga, ki egy-
szülött fiát adta, hogy halálig szeressen minket, s ki azonkívül fölnyit-
ja kezeit, és betölt mindeneket és engem is áldásaival; megcsókolám a
keresztet, mert ennek látása engem jóra ösztönöz; mert tudom, hogy az
függött a keresztfán, ki mindeneket jól cselekedett, és nekünk is páran-
csolá, hogy mindenekkel jót tegyünk, hogy szeressük még ellenségeinket
is; megcsókoltam e keresztet, mert ennek látása engem is, téged is visz-
szatart a büntől; mert ha bün fia vagy, ha vétket viszesz lelkedben, vagy
szivedben rosz akarat ül, ha valakinek személye s vagyona iránt ártani
vágyó szándékkal sietsz, és akkor elmégysz e kereszt mellett, és rátekin-
tesz, ugy-e akkor eszedbe jut az imádandó Isten, ki mindeneket lát, még
a gondolatot is; ki a veséket vizsgálja, s ki előtt mi sincsen elrejtve, még
az sem, a mi a szívnek rejtekében van, ugy-e akkor eszedbe jut az Isten,
ki nyomodban jár mindenütt, álnok lépéseidet híven követi, s csak azért
nem ragad e pillanatban torkon, mert megtérésedet várja; ugy-e akkor
eszedbe jut az Isten, az igaz bíró, kinek kezeibe esni rettenetes, mert ő a
világ jövendő bírája, ki előtt mindnyájunknak megkell jelenni, hogy elve-
gye kiki az ő jutalmát, vagy büntetését; ezen bírónak gondolatára, ha
még egészen ördöggé nem változott lelked, ha van még szivedben csak
egy szikrája az istenifélelemnek, bizonyára magadba szállandasz, és ha
egyszer nem, másszor, a keresztnek tekintetére ugy elolvad szivedben a
gonosz szándék, mint elolvad a fényes napsugár előtt a hófuvalom; meg-
csókoltam e keresztet Gerő; mert ez a kereszt útmutató az istenes életre;
birj te minden tudománynyal és bölcseséggel, ha a kereszt titkát nem
érted és nem szereted, akkor mit se tudsz; de legyek én járatlan a világ
hiu tudományaiban, a Krisztus keresztjének értelme fölülhalad minden
tudományt elmémben; mert a kereszt az alattvalók tüköre, a szolgák
törvénykönyve, a népnek iskolája, az erénynek ösztöne a tudatlan
embernek predikácziója; a kereszt egy arany utmutató, egy soha nem
hibázó napóra, egy titkos erejü rózsaláncz, melly követésre inti és magá-
val az égbe fölhuzza az embert; megcsókoltam Gerő a keresztet, mert ez
a kereszt nekem nagy vigasztalásom az életben; ha szegény vagyok, és
nyomasztó szükség terhel; ha beteg vagyok és nyavalyák nyomoritanak;

ha szerencsétlen vagyok és veszedelmek érnek; ha kesergek és nincs
ember, ki megvigasztalna bánatomban, akkor örömmel függesztem sze-
meimet a keresztre; s mikor ráemlékezem, hogy Krisztus is szenvedett
érettem, példát adván nekem, miként kellessék szenvedni, oh! Akkor
Gerő megédesül lelkemben a szenvedés malasztja s az örök élet édes
reményében béketűréssel s örömmel hordozom nehéz keresztemet; sőt
megcsókoltam e keresztet Gerő! mert ez  a  kereszt vigasztal engem a
halálban is; ez a kereszt az én föltámadásom záloga; mert én tudom, a
mit te nem tudsz Gerő, hogy mikor Megváltóm meghalt a keresztfán,
megtörte a halálnak erejét, s a halálból föltámadván, megerősített engem
ama reményben, hogy én sem maradok örökké a sirban, hanem rám is föl-
viradand egykor, az ő idejében a föltámadás szent hajnala; azért, ha ma,

vagy holnap meghalok is, nem fogom elrémíteni, vagy megszomoritani
sem magamat sem férjemet; hanem keblemre húzom őt, hogy érezze szi-
vemnek végső dobbanását, és így, szólók hozzá: Isten hozzád kedves
párom! szemeimre, hosszú álom kezd szállni; neked adom ime! jegygyű-
rűmet, tedd el, majd visszakérem tőled holnap reggel, a föltámadásnak
szép reggelén; – és ha én meghalok, gyermekeimet nem fogom kesergő
szavakkal megszomoritani; hanem nyoszolyámhoz intem valamennyit,
megáldom őket egyenkint, és így szólok hozzájok: kedves gyermekeim! én
nagyon elfáradtam e hosszú életnap terhei alatt; már én most lefekszem
és aluszom; de ti még ébren legyetek, és ne aludjatok, hanem inkább
imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; vigyázzatok a gyertyára, lel-
keteknek, s üdvösségteknek gyertyájára; nektek adom ime földi házom
kulcsait, vegyétek el; majd visszakérem tőletek holnap reggel, a föltáma-
dásnak dicső reggelén. 
Megcsókolom én ezután is a keresztet; mert a kereszt az élők reménye, a
halottak föltámadása, a vakok vezére, a sánták botja; megcsókolom a
keresztet igen is, mert ámbár én szegény nem vagyok, de azért nincsen
okom másban dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztusnak kereszt-
jében!” – így beszélt Gerőnek a jámbor kovácsné; így védte a kereszt
dicsőségét az együgyű aggnő, és mikor igy védte a keresztet, akkor sze-
mei szikráztak, arcza belső harcz szent lángjától égett; s mig a kovács-
né a rendes ösvényen hazafelé ballagott, addig Gerő átvágott a lejtős
hegyoldalon, s kényesen rejtegetve titkos szekrénykéjét, az öreg kovács-
nénál sokkal előbb haza ért.
Gerőnek haza érkezése újságot igen, de örömet nem okozott; szüleit kivé-
ve senki nem örült neki; ő most is a régi volt, s egyéb változás nem tör-
tént rajta, minthogy a dologtól végkép elszokott; atyja semmi munkára
rá nem veheté; szekrényével bajlódott örökösen , s annak tartalmát sen-
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kinek látni nem engedé; félénken rejtegeté szem elől, s ha valaki felőle
kérdést tőn, Gerő azonnal dühbejött, s a legszelídebb kérdést is a leg-
durvább gorombasággal utasita vissza. Megérkezése után első gondja
vala Lukács Julcsát látni; meglátta, és megszerette őt sokkal inkább
mint sem az előtt; a harag pedig és a boszuállás fölforott lelkében sok-
kal nagyobb mértékben mint sem azelőtt; mert Julcsa többé nem volt
hajadon; Julcsa most a helység legszebb ifjú nője, és pedig egy kis szőke
gyermek szelid édes anyja – Vantainé volt.
Husvét másod ünnepén, midőn mindenek az ünnepek örömeiben osztoz-
ván, Emmauz emlékére házaikon kivül vigadoznának, s midőn az ifjú
Vantai házában is csak egyedül Julcsa üldögélne, és szőke kis fiát böl-
csőjébe fektetve dalolgatva ringatná; egy öreg nőt látunk az ifjú Vantai
házába belépni, azon öreg nőt, ki másfél év előtt Gerőtől a jegy ajándé-
kokat Julcsának visszavívő; az öreg néne Julcsához lépe a bölcső mellé,
s nagy kendője alól egy iskátulát vőn elő, mellyet nyájas bizalommal a
fiatal nőnek nyújtva, így szóla: „Kedves Julis húgom! köszöntet téged
számos számtalanszor Gerő Pál, és azt izeni általam, hogy szeret téged
most is jobban mint valaha, és el sem is felejt mindaddig, míg a tóban
halak laknak; de azért nem kívánja, hogy te is szeressed őt, mert az
többé nem lehet; inkább nem is bánja, ha soha vele nem szólasz is, hanem
azokért a régi megbántásokért ezerszer bocsánatot kér, és küldi neked
ajándokul s emlékül eme kis iskátulát, mellyben olasz nyakgyöngyök,
szalagok és különféle gyöngyházak vannak, mellyeket Dalmátziában
számodra öszvegyüjtött; itt van ime Juliskám! ne vesd meg szegény
Palinak ajándékát!” Vantainé mosolyogva nyúlt az iskatuláért, s már
föl nyitandó vala, midőn a folyosó ablakon által valakit érkezni , s a
konyha felé tartani észrevőn; elrejté azért gyorsan az iskátulát a bölcső-
ben fekvő kis fiának vánkosa alá. Vantainénak egy barátnéja érkezék
látogatóba, kivel midőn egy kevéssé beszélgetne, az előbbi öreg nő nagy
gyorsasággal eltávozék; de a barátné is kevés ideig tartózkodék, s annak
bucsuvétele után Vantainé ismét a bölcsöhez üle, s kezét a kis vánkos
alá nyújtá, hogy az iskátulát elő vegye; de ime! titkos félelem lepte meg
őt, szive dobogni kezdett, kezei s egész valója reszketésbe jött. Istenem!
– mondá magában – mitől reszketek én? s miért rejtem el előbb is olly
ijedten érkező barátném elöl ez ajándékot!? talán nem szabad nekem
ajándékot elvenni mástól férjemen kivül? – itt egy kevéssé elgondolko-
zék, összekapcsolt kezeit térdére nyugasztá, szemei mozdulatlanul függ-
tek a bölcsőben szunnyadó ártatlannak arczain, s majd fejét igenlőleg
hajtogatva így folytatá szavait; Bizony nem szabad! bizony nem sza-
bad! ha ez ajándékot férjem elől eltitkolnám, s ő utánam majd megtalál-
ná, megszűnnék azonnal keblem hűségében való szent bizalma; marc-
zangoló gyanú támadna szivében; megszabadulna lánczairól a félté-
kenység ördöge, s házi boldogságunk szép egét befelhősitve villámokat
táplálna, s menyköveket szórna; ha pedig megmutatnám ez ajándékot
férjemnek, és vele büszkélkednék, valljon tudna-e reám nézni többé sze-
rető szemének szép tüzével? s nem lennék-e nevetséges a világ előtt is, ha
mint szelid galamb egy tolvaj szarkának tollaiba fölöltöznék? – vissza-
küldöm tehát Gerő ajándékát, igen is, visszaküldöm még ma! Itt kezébe
vette ismét az iskátulát, hogy legalább fölnyissa és tartalmát megte-
kintse; de az iskatula fölső része szorosan volt nyomva mélyebb alsóré-
szére; azért melléhez szoritá azt Vantainé, és ugy kísérté fölszakaszta-
ni; – roppant már egyet az iskatula tető, hanem e roppanásra sajátságos
hang üté meg Vantainé füleit; ugy tetszék neki, mintha tiltakozó ember
hosszu pisszentését hallaná; létevé gyorsan az iskátulát, majd ijedve és
bámulva visszafordulván, megtekinté a szoba minden zugait, hogy
látná, ki lehetett az?! de nem talála senkit és semmit a szobában; a pisz-
szenés szelídebb mértékben egyre hallaték, s Vantainé ujját füléhez

illeszté, akarván erővel jól hallani, és figyele; hangosan dobogott keblé-
ben a nyugtalan szív s végre igy szóla magában: Ez bizonyára őrző
angyalom intő hangja volt! talán az ajándék igen kedves lenne, és gyön-
ge szivemet kísértetbe vinné; nem nyitom föl tehát eme pokolgépet;
legyőzöm szemeim tilos kívánságát, s összetiprom fejét a ház ördögének!
– e szavakat mondván kiment az utczára, egy kevéssé háza előtt álla, s
meglátva Gerőnek örökbe fogadott árva gyermekét, behivá őt, általadá
neki az iskátulát, hogy haza vinné s Pali bácsijának a kezébe adná.
Lelkendezve futott a kis árva gyermek az iskátulával, hogy játékát mie-
lőbb folytathassa; Vantainé pedig bement a szobába, s megállott a falon

függő régiségtől feketült nagy kép előtt, melly ábrázolá szent Pál apos-
tolt Málta szigetében, midőn a száraz venyige közül kezére ugró veszé-
lyes mérgü vipera kigyót kezéről a tüzbe veti, s a lakosok kifogyhatlan
csodálkozására sértetlen marad; e kép előtt állott meg Vantainé: majd
összekapcsolá kezeit, s szemeit a képre fölemelvén  így imádkozék:
Köszönöm jó Istenem! mennyei atyám! hogy erőt adtál kíváncsiságomat
legyőzhetni; köszönöm hogy leráztad kezeimről is a tilos és vétkes aján-
dékot, a családi boldogság megölő kígyóját; oh Isten! oh atyám! szaggasd
ki szivemből a vétek konkolyát, és áldd meg lelkemet, hogy minden lép-
temen mennyei virágot teremjen a hűség! Most fölemelte bölcsőjéből a
siránkozó kis fiút, kiment vele az udvarra, s ott csókolgatta örömében;
az esti lenge szellő lágyan ölelte át a hű a kedves jó anyát; a kert füle-
müléje dicsérő éneket zengett neki; leszállt a békeség angyali keblébe, s a
pirosan nyugvó nap rajzolt feje körül szivárvány-koszorút. —
Rendkívüli esemény adta magát elő: rettentő a bünnek, vérfagylaló a
gonoszságnak, nagyszerű és vigasztaló az Isten igazsága fölött örvendő
kebelnek. Esti tizedfél óra volt, setét borongós idő; Gerő félittasan bal-
lag haza felé, s a mint Vantaiék háza előtt elballag, fülhasító lárma,
szivkeseritő jajgatás vonja magara figyelmét: Gerő megdöbben, az ablak
felé fordul, s gyönge világot látt átszivárogni az ablakoknak leeresztett
fehér függönyei közül; Gerő lekapja süvegét s bal hóna alá üti; testében
megborzad, szemei villognak, elcsikorgatja dühében fogait, s marokra
szorított jobb kezével az ablakot fenyegetve alig érthető s őrülten neve-
tő hangon igy beszél: „Hah! olvasón nevelt szelid galamb! te rózsa levé-
len táplált hitvány féreg! mikor kezemet megvetéd viperának neveztél,
most tehát viperáddá lettem; – hogy tetszik galambom!? Ugy-e keserű
mint én valék!? ugy-e fagylaló dér mint én valék!? ugy-e tövis mint én
valék szivedben!? ugy-e ezt nem édesiti meg Vantai szerelme!? ne takard
el kebledet, hiszen most rózsa terem rajta, és nem könköly! – csak ordíts,
csak jajgass drága szép teremtés! holnapután illyenkor megtiportam
immár, átkoztam sírodat!” – így őrjöngött Gerő az éj sötétében s e sza-
vakra láb hegyen hogy senkitől ne láttassék ballagott haza. Lefeküdt
ágyára, és aludni kezde; apja és anyja, és a kis fogadott fiu már jó izün
aluvának; Gerőt is nem sokára elnyomá az álom, hanem ezen álom nem
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sokáig tartott. Egy fél órai aluvás után, Gerő borzasztó kiáltások s két-
ségbe ejtő jajgatások. között rémüle föl álmából; majd mikint tébolyodott
ugrált a szobában hol egyik, hol másik bútorhoz ütődve; majd a földre
vetve magát kinos segélykiáltások között kapálódzott hentergett, ruhá-
it tépdelte, és tajtékozó ajakkal kiáltozá: „Jaj nekem! mennyei szent
atyám! jaj! segítsenek rajtam! mindjárt megöl; mindjárt meghalok!” – Az
árva gyermek fölijedt álmából, s nem tudván a dolgot mire vélni, sikol-
tott; a szülők is fölrémültek, s leugorván az ágyról, világot akarának
gyújtani, de megrémülésökben a tüzszereket nem találák. „Mindjárt édes
Palim, mindjárt!” zokogá remegve az eszét vesztett anya rendkívüli
kínokban a földön hentergő s jajgató fiának; de Gerő nem várta meg a
segélyt, őrülten ugrott föl a hideg földről, s az ajtónak rohanva egy pil-
lanatban fölnyitá azt, és bódító kiáltások között öltözetlenül elszala-
dott, senki sem látta merre és hova; csak az egész helységben föllázult s
félelmesen vonító ebek csaholása tanusitá, hogy a helység valamelly
házában nagy bajnak kell lennie. Szegény öreg szülők azt hivék, hogy
Pál megőrült; fölkelték a jó szomszédokat is, és utána eredvén, keresték
egész éjente, de hasztalanul. Reggel találták meg őt, – és hol!? – Oh
Istenem a zsidókő mellett a kereszt tövében feküdött meghalva, élettele-
nül; körmei, s ronggyá tépett fehér ruhái vérfoltokkal égtek; mellén,

oldalán és karjain apró vörös sebhelyek valának magasan földagadt s
szélesen kiterjedt kék daganatokkal; – ez kígyó-marás volt! – Vipera
volt ez iskátulában. mellyet Gerő az öreg néne által a szelíd lelkű
Vantainénak ajándékul küldött, s mellyet Vantainé fölnyitatlanul az
árva gyermek által visszaküldött Gerőnek, de a gyermek azt kíváncsi-
ságból a szobában fölnyitá, és iszonyú tartalmától megrémülve a földre
veté közel Gerő Pál ágyához; a gyermek nem merte kivallani senkinek;
üresen tette az iskátulát Pali bátyjának ágya fejébe, de vele sem szólha-
tott, mert Pál igen későn érkezett haza; ezt a kígyót leste Gerő untalan
Zárában, a röpkény- és bozótokbal benőtt kövek közt a kígyók és varan-
csok, a tarantula és skorpiók iszonyú tanyáján, mindaddig, mígnem
egyet megfogni sikerült neki; e kígyót rejtegette ő olly szorgosan szem
elől a kis szekrényben; e kígyónak fogta ő a sok férget és bogarat; ennek
szedte a különféle mérges növényeket; e kígyóval akará megrémíteni, de
ha lehetendett megmaratni Julcsát, mivel őt kezéről lemondva viperának
nevezé; e kigyó piszentett az iskátulában, mikor azt Juliska fölakarta
nyitni; mert az Isten, ki megvédi az ártatlant, s ki az őt félőket megsér-
teni nem engedi, megőrizte Vantainét is kegyelmesen; sőt a gyilkos fegy-
vert Gerő ellen forditá, intő tanúságul azoknak, kik ártatlanok ellen

gonoszat forralnak, hogy erről is megemlékezzenek az Urnak ama 
szavairól: a millyen mértékkel ti mértek másnak, ollyannal méretik 
vissza nektek is.—
És ime! ez volt Gerőnek boszuja, mellyet szült az irigység, táplált a sze-
relem, megkeserített a tolvajság, és elitélt az Isten; hogy pedig e törté-
netben Isten keze működött, kétségen kivül helyezi Gerőnek s társainak
elfogatása Vantula pinczejében. Mikor tudnillik Gerő, Bokri és
Csurgula elindulának ürü orzás végett a pinczéből, akkor meglátott
Gerő egy karikás ostort függeni a borház falán; ezen ostort lerántá a
szegről azon szándékbók, hogy annak segélyével könnyebben megfog-
hassa az ürüt; azonban midőn prédájokat kötözve vállaikra vennék,
Gerő a karikás ostort a juhakolban feledé, s azt a rablást hajnalban ész-
revevő számadó juhász megtalálván, már korán reggel a kastélyba bevin-
ni szándékozék, hogy a történetet megjelentse, és az ostort mint a bűn-
tény valódi tanújelét bemutassa; a mint pedig a számodó juhász
Vantula háza előtt az ostorral ballagna, Vantnlának kis fia épen az
iskolába menni szándékozék, és megismeré a juhász kezében az ostort, és
igy szólitá meg: „Számodó bácsi! hol vette maga Gyuri bátyámnak az
ostorát?” és ime? ezen együgyü kérdéssel a kis gyermek elárulá az orgaz-
dát, és az egész büntanyát akaratja ellen is fölfedezni segité. —
Harmadnapra reggeli nyolcz órakor volt temetése Gerő Pálnak; csaknem
egész Pázmánd megjelent gyászos és példás temetésén; részint a ritka
történet csodájára; részint, hogy a jámborabb öreg Gerőnek kesergő szi-
vét megvigasztalhassák.
E napon még két más érdekes temetés foglalkoztatá a pázmándiakat;
ugyan is déli tizenegy órakor négy koszorús leányka vitte ki sírjához
Vantainé kis szőke gyermekét; ki azon este halt meg hirtelen görcsökben,
mikor Gerő Pálnak gyász esete történt. Vantai és nője az érzékeny lelkű
Lukács Julcsa nagy jajgatással siraták a haldokló kedves első szülöttet;
és ez volt ama kinos jajgatás, mellyet Gerő a setét utcza közepén olly
átkos kárörömmel hallgatott s mellyet az általa küldött ajándék pokol
müvének lenni csalatkozva gondolt.
A legnagyobb és legérzékenyebb temetés esti hat órakor volt; a helység
kovácsának nőjét temették; ez öreg nő volt, ki jámborsága, kegyessége és
egyéb erényei miatt egész Pázmándnak tiszteletét, és szerelmét birta,
csak a zsidók gyűlölték őt egyedül; ez volt amaz öreg nő, kit Gerő
Zárábóli visszatértekor a keresztnél imádkozva talált; ez volt amaz
öreg nő, kit Gerő a keresztnél a kereszttel együtt érzékenyen megbán-
tott: ez volt amaz öreg nő, ki Gerőnek a kereszt tiszteletéről olly érzé-
keny szivbeszédet tartott. Szegény öreg nő; nem csókolhatta meg többé
a keresztet olly forrón, olly szeretetdusan; hanem most már szinről szín-
re látja és örökre birja mennyei honában. Azt, kinek győzelmi jelét a

keresztet itt a földön egykor hős
lélekkel védte; sokat beszélettek
róla Pázmánd környékében min-
denek, de legtöbbet a zsidók; öreg
társa, férje a sirig keseregte öt, az
elfelejthetlen jó és szelíd lelket;
emlékkövet is emeltetett neki ezen
egyszerű fölírassál:

E sirhalom alatt nyugszik
RÓZENFELD MÁRIA

VASTELEKI ANDORNÉ
Meghalt életének 68-dik évében

1807-ben
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A savanyú káposzta nem csak a
magyar, de az orosz, ukrán, lengyel,
cseh, szlovák és a német konyha
gyakori alapanyaga is. Nagy vonalak-
ban: Gyalult ká poszta, víz és só, egy
hordóba, edénybe vagy vödörbe
zárva – és néhány hét múlva kész a
savanyú káposzta. Ha azonban mik-
roszkóppal is betekinthetnénk a
káposztáshordóba, látnánk, hogy
hasznos baktériumok milliói fejlőd-
nek és végzik munkájukat.
Az idő előrehaladtával különböző
hullámokban különböző baktériumok
indulnak szaporodásnak. Ezek anyag-
csere-termékei okozzák, hogy a ká -
poszta kémhatása és enzimjei meg-
változnak. Végtermékként a gyalult
káposzta levében főképp tejsavat,
kiegészítésképp ecetsavat és propi-
onsavat találunk, továbbá szén-dioxi-
dot, nyomokban alkoholt, és aromás
észtereket – mindezek alkotják a
savanyú káposztát.
A boltokban olyan termékeket talá-
lunk, amelyek ellenőrzött üzemi körül-
mények között készültek, pontosan a
kívánt baktériumokkal oltották őket. A
házi savanyítás, fermentálás során a

zöldségen jelen lévő mikroorganiz-
musok, a levegőben lebegő, és a
készítő kezén lakó baktériumok mind
hozzájárulnak a termék egyediségé-
hez. Ezekben a véletlenszerű keveré-
kekben is megtalálhatóak a hasznos
baktériumok. A fermentálás biztonsá-
gos eljárás, mivel a tejsavtermelő bak-
tériumok egyrészt savassá teszik az
étel kémhatását, másrészt természe-
tes módon bocsátanak ki olyan anya-
gokat (például hidrogén-peroxidot és
bakteriocint is), amelyek gátolják a
káros, ételmérgezést okozó mikro -
organizmusok szaporodását. Hibák
azért becsúszhatnak a készítés folya-
mán, ezért érdemes megtanulni meg-
különböztetni a fermentálás folyama-
tához tartozó jelenségeket az esetle-
ges káros folyamatoktól, például a
káros penészek megjelenésétől.
A fermentált élelmiszerek jótékony
hatásának kulcsa az élő baktériumkul-
túra. Ezek laboratóriumi vizsgálata
bizonyította, hogy segítenek megelőz-
ni a felső légúti fertőzéseket, a húgyúti
fertőzéseket, enyhítik az allergiás
tüneteket, és csökkentik a szív- és
érrendszeri kockázatot. A savanyú

káposzta megnyugtatja az emésztő-
rendszert. A népi gyógyászat aftára
naponta többszöri savanyú káposzta
lével való öblögetést ajánl. Érdekes
vizsgálati eredmény azonban, hogy az
élő baktériumok leginkább az élelmi-
szerrel együtt fogyasztva, bizonyos
együttállásban hasznosak. Egy egérkí-
sérlet például bizonyította, hogy a fer-
mentált tejben található baktérium
védte az egereket a vastagbélgyulla-
dástól. Ugyanerre azonban az elkülö-
nített baktérium nem volt képes.
Savanyú káposzta és más fermentált
zöldség esetében a rosttartalom segít
a hasznos baktériumok „tenyésztésé-
ben”, és felerősíti jó hatásukat. 
A savanyú káposzta nem csak élőfló-
rában, de vitaminokban (B-, C-, K-vita-
min), és ásványi anyagokban is gaz-
dag. Kalcium, magnézium, vas, káli-
um, réz és mangán tartalma mellett
folsav is található benne. A szem
egészségét megőrző két antioxidáns,
a lutein és a zeaxantin, szintén meg-
található a savanyú káposztában.
Egyetlen hátránya, hogy raffinózt tar-
talmaz, amely egy galaktózból, fruk-
tózból és glükózból álló triszacharid,
s amit a vékonybél nem tud lebontani,
így, nagy mennyiségben felfúvódást
okozhat. A fenti jótékony anyagok a
hőkezelés nélküli savanyú káposztá-
ban találhatók meg, így érdemes a jó
minőségű házi termékeket keresni a
konzervek helyett.

SZ-N I

Savanyú káposzta
Az emberiség történetében egy évezrede jelen van a fermentálás, mint
az élelmiszerek tartósításának módja. A fermentálás azonban nem csu-
pán megnöveli a szavatossági időt, de új ízekkel és előnyökkel is felru-
házza az élelmiszereket. Gondoljunk csak a joghurtra, vagy a savanyú
káposztára, mely kihagyhatatlan hozzávalója a magyar konyhának, a
töltött káposzta, székelygulyás, erdélyi rakott káposzta, korhelyleves
alapanyaga. Éppen elérkeztünk a káposztasavanyítás szezonjához!

Fermentálás =
erjedés

A fermentálás olyan eljárás, amely-
nek során a szénhidrátok, amik
például a növényi alapanyagokban
vagy tejtermékekben jelen vannak,
átalakulnak savakká, gázokká, és
esetleg alkohollá is. A savanyú
káposzta esetében a növény felszí-
nén természetes módon előforduló
tejsav baktériumok (főképp
Lactobacillus, Leuconostoc, és
Pediococcus) felelősek az átalaku-
lásért, amelyeknek anyagcsere
végterméke a tejsav.



Ha azt mondja valaki nekünk,
hogy ki kellene próbálni a Pilates-t,
akkor ezek a kifogások még erő-
teljesebbek: persze, megint vala-
mi új hóbort, ez aztán már vég-
képp nem nekünk való! Pedig ez
nem igaz, a Tímár Gabi vezetésé-
vel a művelődési házban induló
foglalkozássorozat bátran ajánl-
ható mindenkinek! Nem kor
függő, és a fizikális problémák se
jelentenek akadályt. Sajnos a
gerincproblémák, a gerincferdü-
lés, de akár sérv is, már népbe-
tegség a fiatalok körében is. A
Pilates gyakorlatoknak az a for-
mája, amit Gabi tanít, hatéko-
nyan javítja a testtartást, nyújtja
és lazítja a megfeszült izmokat,
másfelől aktívizálja és tónikussá
teszi azokat. Kiválóan hat a hor-
monrendszerre és a mélyizmokra
is. A gyakorlatsor gerinc- és izü-
letkímélő, amelynek rengeteg a
jótékony hatása.
Timár Gabriella Pilates oktató 
a munkája mellett a TEGYE
Természetes Gyógymódok
Tanácsadó szakán tanul utolsó
évesként. Gyerekkora óta a sport
teszi ki az élete nagy részét,
ezért is választotta ezt a hivatást
magának. Teevékenysége során
sok degeneratív betegséggel
küszködő emberrel találkozott
már, akiknek tudott segíteni a
Pilates módszerével, ami egyben
gyógytornaként is megállja a
helyét, hiszen ez az eredeti
Pilates továbbfejlesztett változa-
ta, ami ortopéd orvosok és
gyógytornászok segítségével ala-
kult ki. Így a foglalkozásokon
elsődleges szempontként a test-

tartás korrigálásra koncentrál,
majd a helyes testtartásra építi
fel az izomzatot a módszer gya-
korlatainak a segítségével.
Gabi minden pázmándi érdeklő-
dőnek azt ajánlja, hogy próbálja
ki az első órát ingyen, s ha

tanácsra lenne szüksége, nyu-
godtan keresse meg őt
Facebookon vagy telefonon.
(Facebook: Gabi Timár, telefon-
szám: 06 20 240 0116)
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Ajándékozzunk magunknak
egy kis egészséget!
Napi egy óra mozgás óriási lépés az egészségért. Sokszor hall-
hattuk már ezt, de ha el is fogadjuk, rögtön utána „zsebből”
soroljuk a kifogásainkat: mert ugye nem érünk rá, meg amúgy
se tudnánk, mert gerincferdülésünk van, fájnak az ízületeink,
nem bírják ezeket a mostanság divatos mozgásformákat, meg
hát öregek is vagyunk ehhez, elég nekünk a rohangálás a gye-
rekkel, a munka otthon is és persze ott van még a kert is…
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Pázmándi
h í r v i v ô

Anyakönyvi hírek

Az esküvői szezonnak vége, így októberben nem volt esküvő, de két
kisbabának örülhetünk. 2016. szeptember 30-án született Radácsi
Márton, akinek édesanyja: Orisek Anna, és október 5-én Juhász
Petra, az ő édesanyja Novák Léna. Mindkét családnak sok boldog-
ságot és jó egészséget kívánunk!

Jubileumi osztálytalálkozó

Az 1956-ban Pázmándon végzett 8. osztály 60 éves találkozóját
tartotta a Hegyalja vendéglőben október 1-jén. 
A huszonkét akkor végzett diákból ma már csak 9-en voltak jelen,
s emlékeztek meg azokról is, akik már elmentek. Felidézték az isko-
lás éveket, előkerültek a régi fényképek. Ki-ki elmesélte életútját,
megmutatta a családjáról készült fotókat. Vidám hangulatban telt a
délután. 

első sor: Tóth Teréz, Nagy Erzsébet, Torma Julianna, 
Kovács Erzsébet, Tóth Erzsébet, Pintér Viktória
hátsó sor: Erdő János, Kratancsik Béla, Bognár Péter

Védőnői Szolgálat

Herczeg Anna Mária védőnő
2476 Pázmánd Béke u. 2.
Tel: 06-22-238-004 (a Polgármesteri
Hivatalból történő kapcsolással). 
e-mail: vedono@pazmand.hu

Várandós- és Nővédelmi
Tanácsadás:
szerda 8 – 10 óráig (előjegyzés alapján)

Csecsemő- és Gyermek Tanácsadás:
Gyermekorvossal közösen: 
szerda 10-11 óráig
Önálló védőnői tanácsadás: 
szerda 11-12 óráig, illetve időpont-
egyeztetés szerint.

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


