
Azt mondják az orvosok, a pszicholó-
gusok, hogy „Slow Christmas” kell az
emberiségnek, Lassú Karácsony,
vagyis ha nem akarunk infarktust
vagy agyvérzést kapni az egész éven
át tartó stresszt követő vásárlási,
ajándékozási, ünneplési, zabálási
évvégi hajrában, akkor lassítsuk le
magunkat az adventi és ünnepi idő-
szakban, csendesebben, nyugodtab-
ban, lassabban várjuk a Jézuskát!
Ez nem könnyű lecke, a városban, ahol
a felsorolt stresszfaktorokhoz hozzá-
jön a csúcsforgalmi őrület is, egyene-
sen lehetetlen elvárás, lelassulásra,
elcsendesedésre maximum faluhelyen
van esély. Mondjuk itt Pázmándon,
ahol a szembejövők szinte mind meg-
süvegelni való ismerősök, így csak
meg-megállva haladunk, ahol fél-egy
órákat szomszédolunk, ahol ha esik a
hó, az is lassabban szállingózik, és
csendesebben ül le a portákat lassan
mindenütt kinővő óriásfenyők ágaira...
Ha meg nem esik, akkor is egy piciny-
két nagyobb türelemmel zajlik a vára-
kozás, az advent, az ünnep – itt vala-
hogy mindenképp békésebb, áldot-
tabb a karácsony! Őrizzük meg 2018-
ra is ezt a nyugalmat, ezt a csendet,
az egészségünk megőrzésének legegy-
szerűbb fegyverét, a nyugodt, méltó-
ságteljes, kiszámítható lassúságot!

Pázmándi 
ételek 

8–11. oldal

Állandó 
programok 

16–17. oldal

Szent Vendel
szobrok 

24–25. oldal

Új folyam V/4. összevont szám     Újság rólunk – nekünk     2017. december

Áldott karácsonyt Pázmánd!

A szokásokhoz híven idén is gazdag programok mellett folyt a kará-
csonyi készülődés Pázmándon. 
November 26-án vasárnap – ami még nem volt igazán adventi hétvége
– délután 3 órakor kezdődött az adventi készülődés. Először a szabad-
ban, a történelmi emlékpark területén kezdődött az ünneplés, mert itt
adták át a település lakóinak azokat a szabadtéri fitness eszközöket,
amelyek egészséges környezetben biztosítanak majd játékos mozgási
lehetőséget a családok minden tagjának. Ezt a programot a jó meleg
művelődési házban vidám grincsfa és adventi koszorú készítés követ-
te Kertészné Darabos Anikó szakszerű vezetése mellett. Ez alkalom-
mal Dr. Nagy Lajos professzor úr, Pázmánd díszpolgára volt a meghí-
vott díszvendég.

Lassan a testtel!

Pázmándi
h  r v i v ô

(folytatás a 6. oldalon)
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Mindenekelőtt hálás köszönetet
szeretnék mondani mindazok-
nak, akik támogató szavaik mel-
lett nem voltak restek a tettek
terén sem 2017-ben! Legutóbb
épp egy trafótűzben kellett azon-
nal cselekedni, augusztus elején
vihar, hőségriadó miatt volt
szükség a fokozott helytállásra,
az október végi orkán erejű szél-
viharban is példás összefogással
segítettük egymást a kárelhárí-
tásban, helyreállításban. Külön
szeretném kiemelni az utcabizal-
mikat, akik minden helyzetben
tudták mit kell tenni. Szabad -
idejük nagy részét az értünk vég-
zett munkának szentelik, a Jó
Isten áldja meg őket mindezért!
Nem is olyan régen például két-

napos aktív készenlétet tett szük-
ségessé egy ismeretlen autó a
Nadapi út végén, amelyet végül a
rendőrség segítségével távolítot-
tunk. Ez a nem megszokott hely-
zet sokakban életre hívta a
közösségi felelősségvállalást.
Látható, hogy az ilyen rendkívüli
helyzetekben a lakosság tevé-
keny támogatására is szükség
van, amellett hogy tűzoltóink,

polgárőreink elhivatottan végzik
a munkájukat.
Persze az ilyen különleges
napoknál sokkal több az egysze-
rű hétköznap, amikor az átlag-
ember azt érzékeli, mehetnének
gyorsabban is a dolgok. Isten
malmainál talán csak abürokrácia
malmai őrölnek lassabban. Így
volt ez a Petőfi utcáról történő
kihajtást könnyítő tükör és a táb-
lák elhelyezése terén is, több
hónapos folyamatos levelezés és
helyszíni szemlék sokasága után
valósulhatott meg végre, de ezt
is elértük!
Programokban, tartalmas sza-
badidőben gazdag évet zárha-
tunk. A védőháló a családokért
rendezvény és képzés sorozat

épp csak elindult december 8-án,
ez majd 2018-ban teljesedik ki.
Viszont a Légy tudatos szülő,és a
Párkapcsolati tréning, majd az Élj
egészségesen programok átszőt-
ték az évet, s mind-mind egy célt
szolgáltak: a Pázmándon élők
képességeinek fejlesztését, tudá-
sának gazdagítását és tájékozott-
ságának növelését. Miért? Mert
egy tudatos és jó lelkű ember, s a

közösség, ahová tartozik, óriási
sikereket érhet el. És a közösség-
nek mindenkire nagy szüksége
van. Mindenkinek megvan a
helye és szerepe, ahol és amiben
hasznára lehet környezetének, és
teljes életet élhet. Fiataljaink ezt
profin művelik, kiemelt érdem az
övék! A szüretibálra készülve pél-
dául a nótakör segítségével fej-
lesztették ének tudásukat, elsajá-
tították a hagyományos éneke-
ket, no és még országgyűlési
képviselőnket is táncba vitték.
Tessely Zoltán pedig viszonzás-
képpen tippeket adott a csősz -
leányoknak és legényeknek.:)
Mondhatják, könnyű Pázmándon
egy polgármesternek, ahol utca-
bizalmik, aktív civilek és komatá-
las hölgyek támogatják a munká-
ját. Igen, és hálás is vagyok,
hogy ők a jócselekedetekben
sosem fáradnak el. Néha ezért
kitüntetés is jár, Fejér megyében
kiemelkedően végzett Jó szol -
gálatáért kapott elismerést
Erdőné Kolonics Éva, akinek szív-
ből gratulálunk!
Településünk fennállásának 500.
évfordulóját ünnepeltük egész
évben, s ebben díszpolgáraink is
tevékenyen részt vettek. Farsang
Andrea előadása például „A talaj

Évösszegző polgármesteri beszámoló
„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.
Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.”

/Pál levele a galatákhoz 6, 9-10./

Fotó: Klotz Miklós
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amiből élünk” címmel maradandó
élmény marad számunkra.
Orisek Ferenc Pázmándnak aján-
dékozott fafaragásai hamarosan
méltó helyüket is elfoglalhatják a
plébánián. Látogatást is tettünk
Csemőn Orisek Ferencnél, ahol
díszvendégnek érezhettük
magunkat. Külön öröm volt szá-
munkra, hogy Dr Nagy Lajos pro-
fesszorunk éppen ebben az

évben, március 14 én részesült a
Magyar Érdemrend tisztikereszt-
je kitüntetésben.
Nyáron hihetetlen önkéntes
munka és teherbírás jellemezte a
gyerekek számára a tartalmas
szünidő érdekében meghirdetett
táborok szervezőit is. A 2017-es
nyár legsikeresebb programjai a
horgásztáborok voltak, ahol 52
gyerek igazán színvonalas, profi
vezetés mellett tölthetett el két
hetet az országos kitüntetést is
elnyert Fűzfás tó festői környeze-
tében. Nappaluk és éjszakáik is e
körül forogtak Simon Jánosnak és
az általa vezetett, diákmunkások-
kal és a művelődési ház dolgozó-
jával, Hersics Ramónával kiegé-
szült kis csapatnak. Mindezt
„vatikáni valutáért” mert Páz -
mánd a világ közepe számukra is
és céljuk az volt, hogy gyermeke-
ink tényleg királyságukban érez-
hessék magukat! Ugyanez a lelke-
sedés vezeti hónapról hónapra a
baba mama torna lelkes anyuká-

it, Sárváriné Hargitay Annát és
Kertész-Kárpáti Laurát, akik ko -
moly szakértelemmel és magas
szintű végzettséggel rendelkez-
nek, de Pázmándon ingyenesen
tartanak foglalkozásokat a ba -
báknak és mamáknak. El né zést
kérek azoktól, akiket nem volt
lehetőségem kiemelni, de mun-
kájukért köszönetünket és hálán-
kat fogadják nagy szeretettel.!

Tudjuk, hogy a netfüggőség
valós veszélyt jelent gyermeke-
inkre, de bízunk a felnövekvő
generációban és kiváltképp a
szüleikben, hogy tudatosan tud-
ják hasznosítani a gyermekek
javára a virtuális világ lehetősé-
geit. A digitális jövő kiállításon
jártak iskolásaink, ahol nagy
érdeklődéssel fordultak a talál-
mányok felé, és ismerkedtek a

legújabb eszközökkel, s a gya-
korlatban is kipróbálhattak olyan
dolgokat, amiket eddig még a
tévében is alig láthattak.
Az 500 éves évforduló keretében
rendezett kiállítások sokatmon-
dó, tartalmas élményeket nyújtó
képei mellett meséltünk a széke-
lyekről Köllő Béla segítségével.
Megismerkedhettünk közelebb-
ről a tót hagyományokkal a nóta-
kör dalain keresztül. Hollósi
Attila szakmai vezetésével és
Bartha Krisztina kertészmérnök
segítségével az iskolakertbe 
20 fa, 30 som, 17 homoktövis
került, amelynek terméseit el is
fogyaszthatják majd a gyerekek.
50 kékszakáll pedig díszsort
alkotva szépíti a környezetet. Az
óvoda kertje is gazdagodott
Kakas Erzsi neni irányításával,
dolgos kezek málna, szeder,
egres, josta, és áfonya bokrokat
ültettek. Varga Norbert adomá-

nya révén immáron egy fából
faragott kastély is hirdeti
Pázmándon, hogy itt fontos
emberek élnek és ők a gyerekek!
s ha már fa, az sem elhanyagol-
ható, hogy 500 akácot telepítet-
tünk a leendő Budapest-Balaton
kerékpárút mentén a vadászok-
kal közösen, majd ősszel 800
gyümölcsfát ültettünk a jövőnek!
Újszülöttjeinknek 2017 tavaszán
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is elültettük életerős szilvafái-
kat, hogy jelképezzék, gyerme-
keink is eképpen eresszenek
gyökeret szülőföldjükben. Hálát
érdemel és példa előttünk a
szépkorúak lelkesedése, akik
unokáiknak ültették hogy bő -
séggel teremjen a kis cserje.
Elmondták, hogy ha a Jó Isten
adott fát, akkor   bizton ad majd
erőt is, hogy azok gyömölcsét
ízes lekvárjaikban kóstolhassuk. 
2017-től az önkormányzat a
keresztény alapvető értékek
védelmében kiemelten együtt-

működik az egyházzal. Temp -
lomunk közelgő 300 éves évfor-
dulója is erre kötelez minket. A
templom mindenkié, hangoztatja
egyházközségünk elnöke, s mi
csatlakozunk hozzá. A közösség
életének lelki központja fontos,
felekezettől függetlenül, minden
pázmándi ember számára. Az
egyházi községi anyák napja ren-
dezvény résztvevőinek nagy
száma is jelzi, jó úton járunk. A
Pázmánd Zsidókő-hegyén álló
keresztek, és a vallások helyi,
előítéletmentes tisztelete egyedi
ökumenizmus ma Európában.
Ezért is váltak talán az elmúlt
években családjaink Európa vilá-
gítótornyaivá, a tudatos és érték-
alapú közösség mintáivá. Ne
feledjük, 2012-ben „Az év család-

barát önkormányzata” lettünk,
2013-ban „Az év önkéntes tele-
pülése” címet szereztük meg,
2017-ben pedig „Az év települé-
se” és az európai energiahaté-
konysági verseny magyarországi
nyertese Pázmánd! Ezek az ered-
mények mind közös munkánk,
aktív szolgálatunk elismerése. A
siker mindannyiunké, azoké is,
akik eddig még nem, de a jövő-
ben válnak részeseivé a tevékeny
hétköznapoknak. Így nyert kitün-
tető címet kolléganőnk is, a
község közbiztonsági referensét,

Tóth Józsefnét tüntették ki márci-
us 1-én. A pázmándi tó környé-
kének kialakításáért és a tó körüli
szabadidős programok szervezé-
séért pedig szintén országos
díjat tudhatunk magunkénak.
Igen! Ezt is megcsináltuk! A sze-
méttelepből varázsoltunk csodá-
latos természeti környezetet
gyermekeinknek. Kemény évek
vannak mögöttünk ebben, és
hamarosan széleskörű tájékozta-
tást adunk erről is.
2017. május 19. Pázmándon a
megvalósult álom napja a telepü-
lés történelmében. Sport közpon -
tunk átadóján elmondhattam,
hogy ez a kis közösség, amely
bizalmával megtisztelt, nem csak
mer nagyot álmodni, de azt meg-
valósítani sem rest! Hála minda-

zért a támogatásért, amelyben
emberek százai együtt, egy szív-
vel és lélekkel gondolkoztak, dol-
goztak, és imádkoztak! A
Sportközpont telítettsége, ki -
használtsága eléri a 100% ot! Az
ingyenesen is elérhető sportági
foglalkozások mellett rendszere-
sek itt a neves sportolók is, akik
példájukkal és kitartásukkal vál-
tak gyermekeink, fiataljaink pél-
daképeivé. A Fradi, a Fehérvár
hokisai mellett nagy sikere volt a
kézilabdakupának is, amelyeket
mind volt iskolaigazgatónk,
Perjés András szervez. 
Ép testben ép lélek Pázmándon!
Ezen szellemben újul meg az
egészségház is, amelyben év ele-
jén az új fogorvosi ellátást is
több mint egymillió forinttal
támogatta az önkormányzat. 
A ravatalozó fa szerkezete is
hamarosan elkészül, és tavasszal
folytatódik a fejlesztés a közvilá-
gítás kiépítésével a temetőben. 
Fejlesztéseink, elnyert pályázata-
ink felsorolása mögött emberfe-
letti munka áll. Ezt látja mindenki
aki ezekben részt vesz, és objek-
tíven követi a testület tagjainak
tevékenységét. Az új kút fúrása,
a parkoló, járda, és híd építés, a
Menő menza pályázat, a Jezsuita
örökségeink turisztikai célú fej-
lesztése, az iskola/rendház teljes
energetikai felújítása, a kerékpár-
utak, a közművesítések, a külte-
rületi utak tervezése, a megújult
történelmi emlékpark egyedi
interaktív programokkal....és
még sorolhatnánk.
Vannak, akiknek mindezek fonto-
sak, de számukra még ennél is
nagyobb álom vált valóra 2017
ben. Tűzoltóink elhivatottsága,
apáról fiúra szálló örökségük
révén vérükké tette a mi szolgá-
latunkat. Értünk, családjainkért
az életüket sem féltik. Hálás
köszönetünk vezetett minket el
Tóth Laszló gazdasági bizottsági
elnök szakmai hozzáértő irányí-
tása mellett, alpolgármesterünk-
kel, Sárkány Zoltánnal Ausztri á -
ba, Rutzingba, Hörschingbe.
Jártunkban keltünkben egy tűzol-
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tóautóval gazdagodtunk.
Megható volt látni amikor könny
csordult a szemekből, ahogy a
tűzoltó szertár elé ért Pázmánd
féltett és megbecsült új kincse.
Ezért érdemes dolgozni, szívet
melengető tudni hogy jó kezek-
ben hasznosulnak a kitartó mun-
kával megszerzett forintok a tele-
pülésen. 
Intézményeinkben a szorgos hét-
köznapok mellett az új elvárá-
soknak, jogszabályi változások-
nak való megfelelés is óriási
energiákat mozgat meg. Ezeknek
megfelelni kötelességünk! A jó
vezetők és a jó kollektíva, amely
képes napjaink dinamikusan vál-
tozó világában is helyt állni és az
új kihívásoknak megfelelni, nél-
külözhetetlen. 2019-től új kor-
szakot írunk majd. Várhatóan a
források célzottan Brüsszelből
érkeznek, pályázni az uniós

közegben, megfelelő nyelvisme-
rettel alapvető elvárás lesz. Erre
fel kell készülni! Folyamatban
lévő projektekben, amelyekről
majd később számolunk be, mi
már ezt gyakoroljuk :-) Le -
hetetlent nem ismerünk, és nem
lankadunk. Egy jó tanács, amit én
is megtanultam munkám során:
“Jó ha néha kihúzzák alólunk a
szőnyeget. Így megérezhetjük,
hogy mi a szikla és mi csak
homok alattunk.” (Madeleine 

L. Engel) Fejlődni, értékeinket
megőrizni csak sziklára építkez-
ve lehet! 
Hol a szükség, ott a segítség –
tartja a mondás. Támogatók
sokasága segítette munkánkat
2017 ben is, amikor buzgó szív-
vel álltunk helyt a kárpátaljai gye-
rekek táboroztatásánál, árvahá-

zaknak adományoztunk, a rozsá-
lyi óvoda festését vállaltuk.
Miért? Azért, hogy példánkkal
élen járjunk. 
A szükségletekig gazdagodás
felett részt vállalni mások terhei-
ben emberi lényünk fontos része.
Ezt láttuk díszpolgárainktól is.
Dr. Kerkuska László adventi gon-
dolatai nyomán évről évre feltöl-
tődhetünk, anekdotáit hallgatva
régi korok pázmándi életébe pil-
lanthatunk be. Szívből köszön-

jük, hogy orvosi hivatásában is
községünk valamennyi lakosa
számíthat segítségére a bajban!
Ahogy gondolataimat indítottam:
“A jó cselekvésében pedig ne
fáradjunk el, mert a maga idejé-
ben aratunk majd, ha meg nem
lankadunk, ezért tehát, míg
időnk van, tegyünk jót mindenki-

vel, leginkább pedig azokkal,
akik testvéreink a hitben.” 2017
számunkra erről szólt. Ha jók
vagyunk, alázatosak és szolgálat-
készek, embertársainkat is ilyen-
nek látjuk, hisz másokban min-
dig önmagunk képe tükröződik
vissza.
Áldott békés ünnepet kívá-
nunk az egész testület, az
önkormányzati dolgozók
nevében is minden kedves
Pázmándi Hírvivő olvasónk-
nak! Az ünnep a szívekben él,
az őszinte, érdek nélküli sze-
retetben!

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika 
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December 3-án, advent első
vasárnapján ismét sokan össze-
gyűltek a Hét Forrás Művelődési
Házban, amelynek udvarán ekkor
már állt Pázmánd idei karácsony-
fája. Idén Mészárosné Orisek

Eszter adományozta a fenyőfát a
községnek, amit – mint mindig –
most is az önkéntes tűzoltók állí-
tottak a helyére. Megkezdődött a
díszítése is, Illés Ibolya, aki köz-
munkásként dolgozik Páz -
mándon, csodás díszeket készí-
tett a mindenki karácsonyfájára.
Ezen a délutánon a gyerekek
műsorában gyönyörködhettek az
érdeklődők, a házgazdák az
óvoda és az iskola szülői munka-
közösségei voltak, kínáltak finom
káposztát, rengeteg sütit sütöt-
tek a jótékonysági sütivásárra,
volt forró tea és forralt bor a
nagyobbaknak, sőt a Vadász
Társaság jóvoltából még vadpör-
költ is ízesítette az együttlétet.
Az első gyertyát az adventi
koszorún Dr. Kerkuska László,
Pázmánd díszpolgára gyújtotta
meg, s egy ünnepi üzenetet is
küldött másik díszpolgárunk,
Orisek Ferenc. Ezen a délutánon
volt még szappankészítő kézmű-

ves foglalkozás és egy vidám
gyermekkoncert is, a Kis Kata
zenekar Pattanj pajtás című
műsorát élvezhették a gyerekek.
Advent harmadik vasárnapján a
templomban gyülekeztek a prog-
ram résztvevői, mert ez a vasár-
nap „A Mi Templomunk Napja”

volt. Köszöntőjében Halászné
Kriszta világi elnök arra hívta fel
a figyelmet, hogy a templom
nemcsak a hívek, hanem az
egész falu tulajdona, amelyet
őseinktől kaptunk, és kötelessé-
günk ezt az örökséget továbbad-
nunk. A Mi Templomunk Napja
hagyomány a tavalyi évben
indult útnak és ebben az évben
mindenki szemtanúja lehetett,
hogy templomunk külső vakola-
ta, ahogyan tervezve volt, az
összefogásnak is köszönhetően
megújult. Megköszönte minden-
kinek az adományát, legyen az
bármely csekély is, amellyel segí-
tette a felújítási munkálatokat.
Sajnos azonban ezek a munkála-
tok még nem érhettek véget,
mondta Kriszta, hiszen a torony
és a templom környezete és
rendbetételre szorul, de nagy

Áldott karácsonyt Pázmánd!
(folytatás az 1. oldalról)
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öröm, hogy amikor az idei évben
elkezdték szervezni a progra-
mot, mindenki egy szóra a szere-
tet jegyében magáénak érezte a
hívást és szívesen jöttek fellépő
vendégeink is. A Mi Templomunk
Napja hagyomány lesz a további
években is, és ha már túlleszünk
minden felújításon, akkor is sze-
retnének a templomban össze-
gyűlni, hogy megpihenve együtt

ünnepeljék egyrészt a templom
fennállását, másrészt a közösség
és a szeretet erejét. Ezen a délu-
tánon a templomban az adventi
koszorú második gyertyáját a
polgármesterrel közösen
Konkoly László, és Konkolyné
Galamb Tünde gyújtotta meg. A
templomi műsort a velencei
kórus és a pázmándi általános
iskolások adták, volt furulya,
orgona és zongora játék is, éne-
keltek az iskolások, a Verebi
Dalos Ajkú Asszonyok, fellépett
Kalászné Fúják Zsuzsanna a
Szellőrózsa Népdalkörrel, majd a
plébániára megérkezett a gyere-
kek nagy örömére a Mikulás is.
Természetesen most sem marad-
hattak el a finom falatok, volt
gulyás, pogácsa, forralt bor és
tea is.
Advent harmadik vasárnapján,
december 17-én az Őszirózsa
Nyugdíjas Klub és a Pázmándi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület vol-

tak a házigazdák. Fellépett a
Pázmándi Népdalkör és Citera -
zenekar, és kreatív kézműves
foglalkozás is, termésekből
készítettek csodás díszeket az
ügyes kezűek. Az adventi koszo-
rú harmadik gyertyáját Farsang
Andrea díszpolgárunk gyújtotta
meg, s ezen a délutánon a közön-
ség megismerhette a Pázmánd
500. évfordulója alkalmából

készített Pázmándi ízes élet,
hagyományok című színes kiad-
ványt is, amit nagyon vártak már
a falu lakói. A bemutatóra igazán
jó alkalom volt ez a délután,
hiszen azok az asszonyok, akik
megfőzték, elkészítették a fotó-
zásra a kiadványban szereplő jel-
legzetes pázmándi ételeket,
most is házigazdái voltak az
adventi délutánnak, s nagy öröm-
mel nézegették a munkájuk ered-
ményeként létrejött szép színes
füzetet, amelyet Klotz Miklós
fotográfus fotói illusztráltak.
Sajátos helyzet idén, hogy
advent negyedik vasárnapja
egyben szenteste is, így akkor
már mindenki otthon ünnepel a
családjával. 
A Hírvivő nevében is szeret-
nénk szeretettel meghitt,
áldott karácsonyt kívánni
minden családnak, régi és
új, kicsi és nagy pázmándi
lakosnak!
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Igazi közösségi megmozdulás
eredményeképpen jöhetett létre
a Pázmándi ízes élet, hagyo-
mányok című színes kiadvány.
Már hónapok óta folyt a gyűjtő-
munka és az egyezkedés, hogy
mik is azok a tradicionális étkek,
amelyeknek mindenképpen
benne kell lenniük egy ilyen
képes gyűjteményben. Novem -
ber ben azután – egy Nyugdíjas
Klub rendezvény alkalmával –
személyes megbeszélésre, mun-
kamegosztásra is sor került.
Akkor már biztos volt, hogy az
ételekről színvonalas művész
fotók készülnek Klotz Miklós, a
falunkban élő fotográfus jóvoltá-
ból, s a helyszín, a fotózás kellé-
kei is minőségiek lesznek, hiszen
a Bálint Borárium rendelkezé-
sünkre bocsátotta a teljes étter-
met, a korhű és autentikus tár-

gyak pedig a Pázmándi Tájház
gyűjteményéből kerültek ki.
Aki ért hozzá, tudja, hogy az
ételfotózás aprólékos, külön
szakértelmet igénylő munka.

Feltétele persze, hogy ízlésesen
elkészített, friss ételek legyenek,
amiket meg is kell főznie-sütnie
valakinek. Szerencsére a Nyug -
díjas klub „hetvenkedő asszo-
nyai” között szép számmal akad-
tak jelentkezők, akik vállalták,
hogy elkészítik a régi, sokak
által ismert és kedvelt ételeket,
süteményeket, hogy ezek meg-
örökítésével is gazdagítsuk

A település fennállásának ötszázadik évfordulóját sok és vál-
tozatos eseménnyel ünnepeltük a 2017-es év folyamán. Ennek
a megemlékezés-sorozatnak az utolsó eleme az a kiadvány,
amelyben Pázmánd régi étkeit, hagyományait és szokásait
igyekeztünk megörökíteni.

Pázmánd régi étkei, hagyományai
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Pázmánd néprajzi kincsestárát.
Külön köszönetet mondunk az
elkészített finomságokért
Farsang Lászlóné Kati néninek,
Fodor Viktorné Juló néninek,
Kutai Tiborné Marika néninek,
Lukács Józsefné Nusikának,
Murber Imréné Bözsi néninek,
Pintér Józsefné Kakas Erzsi néni-
nek, Szendrei Józsefné Rozika
néninek, Tóth Istvánné Vera néni-
nek, Tóth Lajosné Ildi néninek,
Vagyóczki Józsefné Erziske néni-
nek. Volt egy férfi is a szakácsok
között, a kocsonyát Orisek

László főzte, és egy „korhatár
alatti” hölgy is, a polgármester-
asszony személyében: Mónika a
nagymamája hájas süteményé-
nek receptje alapján sütött egy
nagy tál süteményt. 
Két hosszú estén keresztül folyt
a fényképezés a Boráriumban,
többen megjegyezték, hogy lent-
ről az útról villámlásokat lehetett
észlelni a hegyoldal felől, persze
ezek csak a nagy teljesítményű
vakuk, lámpák fényei voltak.
Minden bizonnyal felmerül a kér-
dés: és mi lett a sok jóféle enni-

való sorsa? Jelentjük: utolsó sze-
mig megette a szorgos stáb, s
azóta még elkötelezettebb hívei
a hagyományok ápolásának...! 

Dolgos 
hétköznapok
Szerepelnek az elkészített ételek
között egyszerű, kint a földeken
töltött munkás napokon könnyen
összedobható ételek is, mint a
híres nevezetes pázmándi
vakarcs, amit szinte naponta
készítettek valamikor a helybéli
asszonyok, vagy a nagymama
élesztős kelt pitéje, amit percek
alatt bekeverve a leves mellé
sütöttek a vacsorához. Nagyon
egyszerű étel a kukorica prósza
és a krumplikása is, amihez csak
hagymás zsír kellett és igazán
laktató étel került az asztalra
akkor is, amikor már igen sovány
volt a konyhapénz.

Böjtös ételek

Pázmánd katolikus falu lévén szi-
gorúan betartotta a vallási előírá-
sokat, így a húsvéti nagyböjt és
karácsonyi kisböjt idejére is meg-
voltak a hagyományos ételek.
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A tejes bableves a legszigorúbb
követelményeknek is megfelel,
hiszen még egy kis zsír sincs
benne, s a molnár szaggatott
elnevezésű, leginkább a túrós
csuszához hasonlítható ételnek
is volt böjtös változata, amikor
kihagyták belőle a töpörtyűt és a
kakastaréjra sütött szalonnát, így
a mákos guba mellett ezt is
fogyasztották még karácsony
szent estéjén is, amikor a hithű
katolikusok nem ettek húst, csak
legfeljebb halat.

A fülétől a farkáig

A disznóvágás hagyományai sem
maradhattak ki a kiadványból,
ennek is vannak helyi szokásai
szép számmal. Mondják Páz -
mándról, hogy dolgos, takarékos,
igyekvő népek lakták mindenkor,
s ez a disznóvágás alkalmával is
megmutatkozott. Ahogyan az
ételek mellé az asszonyok fel-
idézték a múltat, kikerekedett,
hogy a disznó minden porcikáját
felhasználták, nem veszett kárba
semmi. A színhús leválasztása
után fennmaradt húsos csontból
készül a fejedelmi orjaleves, a

belsőségekből a savanyú leves, a
bőrkékből és kevésbé nemes
részekből a jóféle kocsonya. A
levesben főtt hús mellé paradi-
csomszósz és nagygombóc
dukált, de még a gombóc készíté-
sekor használt főzővizet sem
öntötték ki, hiszen abból könnyű
kis krumplileves készülhet, ha
meg a gombócból maradna más-
napra, hát azt összetörve, egy kis
zsíron átforgatva reggelire tálal-
ták. Akkori ban ugyan nem voltak
divatban még az olyan kifejezé-

sek, mint a „fenntartható fejlődés”
és a „környezettudatos élet”,
nagyanyáink mégis sokat tettek a
Földért pusztán azzal, hogy nem
dobtak a szemétbe semmi hasz-
nálhatót és megbecsülték az étel
minden morzsáját.

Nemzetiségi 
hagyományok
Pázmándot sokáig Tótpázmánd -
nak is hívták, az ide betelepített
szlovák nemzetiségiek okán,
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akik persze hozták magukkal a
saját ételeiket, szokásaikat.
Ebből az időből maradt fenn
nálunk a húsvéti sibálás hagyo-
mánya, ami talán azért élőbb
szokás Pázmándon, mint más
szlovák nemzetiségű falvakban,
mert Pázmándra az is jellemző,
hogy nagyon zárt, összetartó
közösség volt hosszú időn át,
nem nézték jó szemmel azt sem,
ha egy fiatal nem a faluból
választott párt. Ma is ismert szo-
kás, hogy a másik nagy tradíció-

ként fennmaradt szüreti felvonu-
lásra és bálra csak pázmándi fiú
hívhatott meg lányt, később már
persze akár a falun kívüli párja is
kísérhette a legényt. Szlovák ere-
detű étel a gyűjteményben a tar-
kedli, aminek – csakúgy, mint a
vakarcsnak – sokféle, máshol is
ismert változata van, a pázmán-
dira az egyszerűség a jellemző,
így gyorsan elkészíthető akár
egésznapos földműves munka
után is.
Füzet a hagyományok éltetéséért

A most elkészült Pázmánd ízei,
hagyományai című kiadvánnyal
a faluvezetés célja a hagyomá-
nyok ápolása, a helyi szokások
megismertetése volt, szeretnék,
ha a fiatalok, a beköltözők is
megismernék a korábbi generáci-
ók által örökül hagyott kincseket,
és tovább ápolnák elődeink szo-
kásait. Ennek egyik nagyon egy-
szerű, de talán a legfontosabb
része, ha beszélgetünk az idő-
sekkel, nagymamákkal és nagy-
papákkal, azokkal, akik még köz-
tünk vannak, s akik olyan nagy
szeretettel sütik nekünk a süte-
ményeket, amiknek az íze egész
életünkben elkísér bennünket,
vagy fonják a sibát, amiből min-
den pázmándi ház padlásán talál-
hatunk. A kiadvány készítése
során gazdagodott a Tájház gyűj-
teménye is, odakerült a most
sütött híres lakodalmi kulcsos
perec s a fotózáshoz felkutatott
jellegzetes helyi borosüveg is,
amelynek a nyakára húzták a
hagyományos pázmándi lakoda-
lom során, hogy ajándékba adják
a kántornak, a jegyzőnek.

Szabó Hédy
Fotók: Klotz Miklós
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Szeptember óta mozgalmas idő-
szakot tudhatnak maguk mögött.
Az elsősök megismerkedtek az
iskolai szabályokkal, a diákélettel,
a nyolcadikosok készülnek a fel-
vételire. Beindult a művészeti
iskola keretében a furulya-, zon-
gora- és gitároktatás. A
Sportközpontban lévő új tornate-
remnek köszönhetően délutánon-

ként többféle sportággal is ismer-
kedhetnek a tanulók. Minden osz-
tályban szorgalmas munka folyik,
amelybe novemberben a szülők
is betekinthettek a nyílt nap kere-
tein belül.
December hónapban az adventi
készülődés jegyében közös gyer-
tyagyújtással hangolódnak az
ünnepekre, amelyeken a felsős,
etikát tanuló gyerekek adnak
műsort Veszelovszkiné Lencsés
Szilvia vezetésével. December 5-
én ellátogatott az iskolásokhoz a
Mikulás, aki mesékkel, történe-
tekkel örvendeztette meg a kicsi-
ket és nagyokat és persze min-
denkinek kiosztotta az ajándék-

csomagot is. A gyerekek verssel,
énekkel köszöntötték a vendéget.
A hét utolsó napján pedig fergete-
ges Mikulás buliban kóstolhattak
finom sütiket, lehetett kézműves-
kedni, táncolni és a hagyományos
játékok sem maradtak el.
Az ősz folyamán több versenyen
is részt vettek az iskola tanulói. 
„Névadónk hava”
2017. november 15-én rendezték
meg Kápolnásnyéken a Névadónk
hava rendezvénysorozat mate-
matikaversenyét felsős és gimna-
zista diákoknak. A pázmándi
iskolát a felső tagozatból 12 diák
képviselte. Legeredményesebbek
az 5. osztályos tanulók voltak:

Az idei tanévben több új pedagógus kezdte meg munkáját a
pázmándi iskolában. Az intézmény új vezetője Balogné Szücs
Klára, kémiát tanít Nickl Erika, földrajzot és természetismere-
tet Zrubec Melinda, napközit vezet és testnevelést tanít
Czinege Katalin. 

Hírek az iskolából
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Pintér Péter Imre III. és Roszik
Júlia Ida VI. helyezett lett 39 ötö-
dikes közül, tanáruk Varga
Istvánné. 
Az alsósok versmondó versenyén
Kiripolszki Kolos első osztályos
tanuló harmadik helyezést ért el,
ő Farsang Attiláné tanítványa.
Megyei környezetvédelmi és
egészségügyi vetélkedő:
Az idei évben a nemzetközi szak-
mai napok keretében rendezték
meg a megyei környezetvédelmi
és egészségügyi vetélkedőt a
székesfehérvári Bugát Pál
Szakgimnázium és Szak -
középiskolában. Büszkék lehe-
tünk arra, hogy a pázmándi is -

kola tanulói 18 csapat közül 
II. helyezést értek el. A csapat
tagjai: Besser Fanni, Noske Nóra

és Szántó Klaudia 8. osztályos
diákok, felkészítő tanáruk
Domakné Tóth Edit.

Az iskola új igazgatónője
2017. szeptemberétől új igazgató vezeti az általános iskolát Pázmándon. 
Balogné Szücs Klára több diplomás tanító, tanár, különböző szaktanári és közok-
tatási szakmai végzettségekkel rendelkezik, s nem mellesleg férjével hét gyerme-
ket nevelnek. A pázmándi iskola életét és fejlődését a fenntartó oldaláról már
korábban is figyelemmel kísérte, így kívülről és – a vezetéssel való folyamatos kap-
csolattartás alapján – belülről is sok információja volt az intézményben folyó mun-
káról, mielőtt elvállalta az iskolavezetést. Mint elmondta, az intézményvezetéshez
szükséges tudása és képzettségei mellett plusz erőforrásokkal is rendelkezik,
keresztyénsége erőt, stabil értékrendet, kitartást, megállni tudást ad minden
nehéz ségben, nagycsaládos mivoltából pedig empátiát, rendszerszemléletet, jó

időbeosztást, rugalmasságot, gyors problémamegoldást hozott magával. Célja, hogy az iskola életében
szerepet játszó közösségek tagjaival – a kollégákkal, diákokkal, szülőkkel – jó viszonyt ápoljon, így tudja
megvalósítani a maga elé kitűzött szakmai célokat, amelyek középpontjában mindig a gyermekek érdeke
áll. – Olyan iskolának a működéséért szeretnék dolgozni, amelyben a tanulók kellemes légkörben, egyéni
képességeiknek megfelelően tudnak fejlődni, ahol a szülők azt érzik, hogy az itt dolgozó pedagógusok 
lelkiismeretes, hatékony pedagógiai munkát végeznek, ahol a fenntartó mindent elkövet azért, hogy 
a külső körülmények is lehetővé tegyék a szakmai munkát.



14                                                                                                                       Események

Izgalmas ötletekkel, játékokkal
csalogatták a családokat az óvo-
dába, november végén.
Mikulások, karácsonyi díszek,
figurák, esztétikus képek
készültek. Mindenki: apukák,
anyukák, nagymamák, testvérek
előtt megnyílt néhány órára a
gyermek intézmény, és kipró-
bálhatták, milyen, az óvó néni-

vel együtt játszani, és alkotni.
A falu első adventi gyertyagyújtá-
sán a nagycsoportos óvodások
adtak műsort. Verssel, énekkel
köszöntötték az egybegyűlteket.
Meglepetést is tartogattak az
emberek számára. A kicsik egy
héten át díszítettek, vágtak, hogy
a szeretet jelképével mindenkit
megajándékozhassanak. A több
száz apró szívecskét aztán az
anyukájukkal szétosztották, és
mindenkit arra kértek, adják át
annak, akinek még nem jutott.
Az óvodásoktól kiindulva, így a
szeretet néhány percre, körbe
járt a faluban.

Az elsők között az óvodába láto-
gatott el a Mikulás Pázmándon,
december 6-án. A kiscsoportosok
megilletődve, de bátran köszön-
tötték. A középsősök körülra-
jongták, a nagycsoportosok
pedig illemtudóan végighallgat-
ták a mesét, amit a csomagok
mellé ajándékba kaptak. Grimm
Holle anyója elvarázsolta őket az
ősz szakállú előadásában, aztán
vidáman figyelték, mi az, amit
megdicsér.

P. Horváth Ágnes

Ünnepi készülődés az óvodában
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Megérkezett a Tűzoltó Mikulás!
Ebben az évben a Mikulásnak nem sikerült a hétvé-
gére tennie a saját ünnepét, a megszokott hatodi-
kát, amikor csaknem az egész világon ezen a napon
várják a gyermekek a Mikulást, és ezen az ünnepen
kapják meg a várva várt piros zacskós csomagot. A
naptári csúszás miatt most hét közepén gyülekez-
tek a picinyek és a kicsit nagyobbak is az Önkéntes
Tűzoltóság pázmándi tűzoltó szertárába, ahova
megérkezett a piros kabátba öltözött, szakállas
Tűzoltó Télapó. Csaknem harminc gyermek kapta

meg tőle az ajándékot. A szemüveges öregnek min-
denkihez volt néhány kedves szava és biztató mon-
data, hogy a következő évben is legyenek jók és a
tanulásban is szorgoskodjanak. A csomagok átadá-
sa után vidám tánccal köszöntötték az ünnepet a
tűzoltó szertárban a résztvevők, volt némi harapni-
való is. Természetesen a felnőttek sem maradhattak
le a koccintásról...

-evp
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Jóga
A jóga összetett mozgásrendszer, amelyhez gondo-
lati rendszer és életmód is társul. Körülbelül 5000
éve alakult ki, így kiforrott, összetett „sporttal” van
dolgunk. Legalábbis mi, nyugatiak általában a moz-
gáson keresztül tudjuk megközelíteni a jóga rend-

szerét, habár valójában egész életmódról van szó,
melynek eredeti célja az volt, hogy megvilágoso-
dáshoz segítse a gyakorlót.
A jógaórát tisztító légzéssel, tisztító, az ízületeket
finoman átmozgató bemelegítéssel kezdjük, majd
ászanákat (testhelyzeteket) és sorozatokat (össze-
fűzött ászanák) végzünk. Ezekre többféle variáció is
létezik, így mindenki a saját szintjének, állapotának
megfelelően gyakorol. Az órát relaxációval zárjuk.
Jógaoktatóként kétféle órát szoktam tartani: jóga-
táncot és Áyurvedikus jógát. A jógatánc egy dinami-
kus irányzat, ahol táncszerűen összefűzött soroza-
tokat is gyakorlunk. Az Áyurvedikus jógában a
hangsúly a kiegyensúlyozáson van. Bár ez is kitűnő-
en edzi a fizikai testet, a gyakorlatok kiegyensú-
lyozzák a doshákat (a testet felépítő elemek), így
minden alkatú embernek megfelelőek, és akkor is
jól hatnak az egyénre, ha esetleg nem tudja erős
fizikai erőbedobással végezni a gyakorlatokat.
A jógaóra tehát jó hatással van a fizikai testre, meg-
őrzi a gerinc és az ízületek egészségét, fejleszti az
izomzatot. Emellett a testhelyzetek a belső szervek-
nek is masszázst adnak, és élénkítik vérkeringésü-

ket. Különösen jó hatású a jóga a szív egészségének
megőrzése terén. Emellett nyugtat és a lelki harmó-
nia érzését nyújtja.
Gyakori jelenség, hogy a jógázóknak régen hurcolt
életproblémáikat sikerül megoldaniuk. Ennek oka
az, hogy a jóga segít megtartani a jelenlétet. Ez azt
jelenti, kevésbé rágódunk a múlton, kevésbé aggó-
dunk a jövő miatt. Teljes figyelmünket a jelenre
összpontosítva természetesen az életünket is job-
ban kormányozzuk. A jógának ez a törekvése
összecseng Jézus tanításával: „Ne aggódjatok tehát
a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért;
elég minden napnak a maga baja.”
Az óra időpontja: csütörtökönként 18-19.30-ig, hely-
szín a művelődési ház, bejelentkezés Szilágyi-Nagy
Ildikónál e-mailben: szilagyinagyildiko@gmail.com

Ingyenes baba-mama torna
A pázmándi Baba-mama torna ingyenesen elérhető
minden kisgyermekes anyukának. Az órákat két
aerobik sportoktatói végzettséggel rendelkező lány
tartja felváltva, akik maguk is édesanyák. Anna egy
3 éves fiú, és egy 1 éves kislány édesanyja,
Laurának egy 9 hónapos kislánya van. Anna koráb-
ban is tartott ilyen órákat, első gyermeke születése
után, Laura májusban csatlakozott hozzá. A tornák
preventív jellegű erősítő, alakformáló órák, melye-

ken nem kerül feledésbe a mély hátizmok, és a szét-
nyílt hasizmok regenerációja sem. A művelődési
ház emeleti baba-szobájában, ahol az edzések zaj-
lanak, a gyerekek kedvükre játszhatnak folyamatos
felügyelet mellett, de ha nyűgösek, akkor velük
együtt végezhető gyakorlatokkal folytatódik az
edzés. A zenére történő óra menete, egy alapos
bemelegítés után egy könnyű koreográfia betanulá-
sa, amit egy erősítő rész követ, majd egy szintén

Állandó programok a Hét Forrás
Művelődési Ház szervezésében
Télvíz idején is rendszeresen megtelik a
közösségi ház, sokféle mozgásfajtát kínáló
programok között válogathatnak azok, akik a
hideg időjárás ellenére is aktív életet szeretné-
nek élni, valamint nyelvtanfolyam is várja azo-
kat, akik angoltudásukat szeretnék fejleszteni.



alapos nyújtással fejeződik be az óra. A torna ked-
denként délelőtt van, bővebb információt a
Pázmándi baba-mama torna facebook csoportban
lehet kérni. A jó hangulat garantált!

Tartásjavítás, alakformálás
Tóth Barbara szeretettel vár mindazokat ingyenes
tornaóráira, akik szeretnének kicsit többet foglal-
kozni az egészségükkel. A rendszeres mozgás erő-
síti az izmokat, a nyújtások révén javul a testtartás,
mérséklődnek a mozgásszervi problémák, így hasz-
nos lehet az idősebbeknek is. Az órák időpontja
minden héten szerdán este 7-8-ig vannak az új
Sportközpontban, ahol túlzás nélkül élmény is egy-
ben a mozgás.

Siba néptáncoktatás gyerekeknek
Pázmándon négy évvel ezelőtt indult a néptáncok-
tatás iskolai keretek között, majd ennek hatására
tavaly megalakult a Siba Táncegyüttes azon gyere-
kek kérésére, akik szerették volna jobban elsajátíta-
ni a magyar néptáncot. 24 fővel kezdte meg a
közös munkát Kalászné Fuják Zsuzsanna, és azóta
annyi új tag csatlakozott hozzájuk, hogy idén szep-
temberben már két – egy iskolás és egy óvodás kor-
osztályú - csoporttal játszanak, táncolnak hetente. 
Fuják Zsuzsanna elmondta, hogy nagyon fontosnak
tartja, hogy először a gyerekek a saját tájegységük-
kel, azaz a Mezőföld táncaival, dalaival ismerkedje-
nek meg, majd utána sorra veszik a magyarlakta
terület tánchagyományait. Ezenkívül terveznek még
színház- és táncházlátogatást is az év folyamán. 
A cél az, hogy a próbatermen kívül is természetes
legyen a gyerekek számára az éneklés, a tánc, és a
hagyományaink őrzése.

Próbatermük nyitva áll minden táncolni vágyó gyer-
mek számára! A foglalkozások gyakoriak, egy héten
többször is találkozik a csoport. További informáci-
ók, jelentkezés: Kalászné Fuják Zsuzsanna, +36 30
730 3254 

Angol nyelvtanfolyam több szinten
Március elején kezdődtek el az angol nyelvtanfo-
lyamok a művelődési házban, amelyre az előzetes
szintfelmérő során két csoport alakult ki, egy
középhaladó és egy haladó. Mindkét csoportnál a
középfokú nyelvvizsga (EURO B2) a kitűzött cél, de
más-más tempóban. Manapság nagy szükség van a
nyelvtudásra, mivel hihetetlenül kitárult a világ előt-
tünk, és a diplomához is elengedhetetlen ma már
legalább egy nyelvvizsga. Ennek tudatában tanít
immár 17 éve felnőtteket, gyerekeket, középiskolás
diákokat és egyetemistákat egyaránt Simon
Zsuzsanna nyelvtanár.
A két csoport a következő időpontokban van: haladó
hétfőnként 16.30-18.30-ig, középhaladó hétfőnként
18.30-20-óráig, és szerdánkét: 18-19.30-ig.
A tananyag a New English File tankönyvcsalád
English Grammar in Use, illetve egyéb kiegészítő
anyagok, nyelvvizsga feladatok.
A csoportok kis létszámúak, de 6-8 főig még szere-
tettel várja a nyelvet tanulni vágyókat Simon
Zsuzsanna. Ha lenne igény a teljesen kezdő csoport
beindítására is, heti 1 alkalommal még erre is lenne
lehetőség.
További információk: Simon Zsuzsanna angol nyelv-
tanár, telefon: +36 30 302 0028
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Baleset volt, de szerencsére – már
ami a személyi sérülést illeti – nem
komoly. Egy hatalmas kútfúró tor-
nyot szállító jármű borult az árok-
ba, azt kellett menteni. A kútfúró
Pázmándra érkezett, hogy új, a
település vízellátását javító kutat
fúrjon a régi, meghibásodott kút
helyett. Az önkormányzat facebook
oldalán olvashattuk, hogy a kútfúró
mentése nem okozott komoly fenn-
akadást a tervezett munkálatok-
ban, s elkezdődik a várva várt beru-
házás, amiben több év egyeztető
munkája van, s ami remélhetőleg
hosszú időre megoldja majd a tele-
pülésünk vízellátását mennyiségi
és minőségi értelemben is.
Megkérdeztük Sárkány Zoltán
alpolgármestert, milyen beruházás-
ról is van szó, milyen eredményt
várhatunk a kútfúrástól és mikorra
valósul meg az új kút üzembe
helyezése?
Sárkány Zoltán elmondta, hogy két
kút együttesen biztosítja Pázmánd
vezetékes vízellátását. Egy kisebb
hozamú, sekélyebb kút a Sportpálya
szomszédságában, s egy nagyobb,

amely mélyebben fekvő talajréteg-
ből adja a vizet, s ami a Fehér
Kereszt közelében van, a DRV terü-
letén. A két kút vizét a Szőlőhegyen
lévő tározóba pumpálják fel, s a két-
féle víz keverve, onnan jut a háztar-
tások vízvezetékeibe. 
A nagyobb teljesítményű, a Fehér
Kereszt mellett működő kút az
utóbbi időben kevesebb vizet
adott már, részben eltömődött, a
körülötte lévő talajréteg egy része
beomlott. A lakosság ebből szeren-
csére nem sokat vett észre, még
nyáron sem volt ideiglenesen sem
vízhiány, amikor a fogyasztás a
legmagasabb, de a vízügyeseknek
főtt a feje, mert a víztározó nem
olyan tempóban töltődött, aho-
gyan az zavartalan működés ese-
tén szokásos.
Ennek a kútnak a kijavítása nem lát-
szott jó megoldásnak, nyilvánvaló-
vá vált, hogy új kútra van szüksége
Pázmándnak. Az ilyen beruházás
azonban nem olcsó, s az anyagiak
mellett számos egyéb tervezési és
kivitelezési problémát is felvet. A
kérdés megértéséhez tudni kell,

hogy a falu vízhálózata önkor-
mányzati tulajdon, a vízszolgálta-
tást azonban a DRV (Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.) végzi, amely
eszközhasználati díjat (is) fizet
ezért az önkormányzatnak. Végül a
tárgyalások során abban állapodott
meg a két fél, hogy az eszközhasz-
nálati díj terhére a DRV megelőlege-
zi a kútfúrás költségeit, így az
anyagi akadály elhárult, már „csak”
a tervezési és technológiai kérdése-
ket kellett megoldani.
Végül megszületett a döntés: a leg-
jobb megoldásnak az bizonyult,
hogy a régi kút mellett, úgyneve-
zett melléfúrással hozzák létre az
új kutat. Felmerül a kérdés, hogy ha
ezen a helyen a régi kút mellett
beomlott a talaj, nem történhet-e
meg ez az új kút esetében is, de az
alpolgármester elmondta, hogy
más technológiával készül az új
kút, végig be lesz csövezve, s így
nem fenyeget a beomlás veszélye.
Az új pázmándi kút fúrása tehát
elkezdődött, aki arra jár, láthatja is
munkában a fúrótornyot. A munká-
latok várhatóan a jövő év első felé-
ben befejeződnek, így nyárra, ami-
kor a nagyobb terhelés várható, már
nagyobb részben az új kút szolgál-
tatja a vizet Pázmánd vízhálózatába.

Új kutat fúr Pázmándnak a DRV
Néhány hete hazafelé tartva a faluba, tűzoltó- és rendőrautó
villogó lámpáira lettünk figyelmesek. Mi történhetett – néz-
tünk egymásra aggódva, csak nem valami komoly baleset?
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December hónapban a szentmisék rendje a vasár-
naponként délelőtt 11 óra.
December 2-án a Capella Silentium kórus koncert-
jét hallgathatjuk meg délután 16 órától!
December 24-én vasárnap délelőtt 11 órakor és –
mivel ez a nap Krisztus születésének éjszakája –
éjjel 24 órakor is lesz szentmise! 
Karácsony első ünnepén, december 25-én délelőtt
háromnegyed 11-től a gyermekek Betlehemes
műsorát hallgathatjuk meg, majd a szentmise
következik, karácsony második ünnepén, decem-
ber 26 -án pedig a szentmise 10 órakor kezdődik!
December 31-én a szentmise délelőtt 11-kor kez-
dődik, amelyben hálát adunk az egész évért
Istennek. 

A templomról

Templomunk külső vakolatának felújítási munká-
latai, ahogyan terveztük, idén tavasszal befejeződ-
tek, azonban vannak még előttünk olyan hatalmas
feladatok, mint a torony, ami mindenkinek szemet
szúrt, amikor kimaradt a vakolásból, vagy a han-
gosítás, amely igen rossz állapotban van, és még
sorolhatnám teendőink sokaságát… 
Sokszor hirdettük, hogy a torony statikai állapota
sajnos rossz, ezért nem is lehet jelenleg külső
vakolattal ellátni. A torony felújítási munkálatai,
valamint a templom környezetének rendbetétele
további 50 milliós beruház lenne. Az
Egyházközségnek nincs arra lehetősége, hogy ezt
önállóan fedezni tudja. Ígéreteket kaptunk, hogy
esetlegesen sikeres pályázatok útján valamely
összeg elnyerhető lenne, de ténylegesen jelenleg –
a híresztelésekkel ellentétben – nincs a kezünkben
pénz! Az Egyházközségnek önálló jövedelme nin-
csen, csak a hívek adománya és az egyházi hozzá-
járulás az, amivel gazdálkodhat, viszont azt min-
denki elképzelheti, ha többen ezen kötelezettsé-
günknek nem tesznek eleget, akkor sajnos nincs is
mit elkölteni, nem lehet építeni, renoválni. 
Ezért ezúton is kérem tisztelettel az Egyházközség
nevében azokat, akik nem rendezték eddig elma-
radt, vagy ez évi hozzájárulásukat, tegyék ezt
meg. Ennek mértéke törvényileg a fizetés fél szá-
zaléka lenne, ami Pázmándon jelenleg: 2500 Ft
összeg/fő kereső egy évre! Ha ezt az összeget
elosztjuk, minden hónapban 208 Ft-ot kapunk, ma
már ez az összeg sajnos egy kiló kenyér ára sincs! 
A templom nem a mi tulajdonunk, mi is örököltük

és tovább is kell adnunk, és csakis a mi felelőssé-
günk, hogy mit fognak kapni gyermekeink, unoká-
ink, mi marad az utókor számára. Ezért szeretettel
kérünk továbbra is minden jószándékú pázmándit
és nem pázmándit is, amennyiben tudja, támogas-
sa munkánkat, hogy a falu ékét, a település szívét
megőrizhessük unokáink számára is. Sajnos az

már bizonyossá vált, hogy helyben lakó plébáno-
sunk a mi időnkben már nem lesz, de nem hagy-
hatjuk, hogy ez a gyökereiben is katolikus közös-
ség, az a hely, amelyet a Jezsuiták atyák ránk
hagyományoztak, a semmibe vesszen. Most van
helye, ideje az összefogásnak!!! 
A templom megmentésére hívtuk létre a „mi TEMP-
LOMUNK napját” amelyre ezúton ebben az éveben
is szeretettel várunk mindenkit december 10-én
délután 14 órától, a nyitott templomba és a plébá-
niára, ahol egy támogatói jegy megvásárlása fejé-
ben meleg étellel, itallal és sok színes programmal
várjuk a kicsiket, nagyokat, fiatalokat és időseket
egyaránt. 

Egyházi hírek



MÁRCIUS

H K Sze Cs P Szo V
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Böjtmás hava

9–13. hét
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ünnep

JANUÁR

H K Sze Cs P Szo V
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15 16 17 18 19 20 21
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1–5. hét
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FEBRUÁR
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Nagy-
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JÚNIUS

Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
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Szent Iván hava

22–26. hétÁPRILIS

H K Sze Cs P Szo V

1
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9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Szent György hava

13–17. hét
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H K Sze Cs P Szo V
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7 8 9 10 11 12 13
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Pünkösd hava

18–22. hét

Pünkösd

Pünkösd

A munka
ünnepe

Húsvét

Húsvét

Fotók: Klotz Miklós
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AUGUSZTUS

H K Sze Cs P Szo V
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6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
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31–35. hét SZEPTEMBER

H K Sze Cs P Szo V
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Szent Mihály hava

35–39. hétJÚLIUS

H K Sze Cs P Szo V

1
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Szent Jakab hava

26–31. hét

30 31
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ünnep

PÁZMÁNPÁZMÁN



OKTÓBER

H K Sze Cs P Szo V

1 2 3 4 5 6 7
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Mindszent hava

39–44. hét NOVEMBER

H K Sze Cs P Szo V

1 2 3 4
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12 13 14 15 16 17 18
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Szent András hava

44–48. hét

Minden-
szentek

DECEMBER

H K Sze Cs P Szo V

1 2
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10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
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31

Karácsony hava

48–52. hét

Karácsony Karácsony

Nemzeti
ünnep

Fotók: Klotz Miklós
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Idén október 20-án az Agromark
területén megtalált, 1709-ben
készült szobortalapzatra készít-
tetett Szent Vendel alakot avatta
fel Dr. Vécsei László, az
Agromark egyik tulajdonos veze-
tője. Mint elmondta, a talapzat
bozótirtás közben került elő a
hajdani községi legelőről.
Tekintettel arra, hogy magának a
szobornak a töredékét sem sike-
rült megtalálniuk, ezért az erede-
ti talapzatra Máhr Ferenc csákbe-
rényi szobrászművész készített
odaillő új szobrot az Agromark
megbízásából, amit Tallér
Krisztián plébános áldott meg.
A szőlőhegyi Szent Vendel szob-

rot a Szőlőhegyi Baráti Kör tagjai
restauráltatták saját költségükön
Richter Ferenc kőszobrász mes-
terrel, s 2011 októberében avat-

ták fel. Ez a szobor a belevésett
dátum szerint 1710-ben készült.
Ha a falu egyik részén találnak
egy talapzatot, a másik részén
pedig egy szobrot talapzat nél-
kül, felmerül a kérdés: vajon nem
lehetséges, hogy a két darabnak
köze van egymáshoz?
Nos, sok körülmény arra enged
következtetni, hogy minden
bizonnyal két különböző Vendel
szobrot állíthattak a jezsuiták,
Pázmánd akkori urai a XVIII. szá-
zad elején. 1637-től az ő birto-
kukban volt Pázmánd, s legelőjük
volt fenn a hegyen is, s lent is
(ma az Agromark területei itt
vannak), ahol az állatokat itatták
egy ásott kútból.
Sokan emlékeznek rá, hogy az
Agromark által most felavatott
szobor eredeti alakja még az
ötvenes-hatvanas években is állt
– igaz, már törötten és nem is
pont ott, ahol most felavatták – s
a mérete is más volt, mint a sző-
lőhegyi szoboré, ami a talapzat
arányaiból is látszik. A hegyen
lévő szobor a bal vállába vésett
dátum tanúsága szerint 1938-

Szent Vendel szobrok Pázmándon
Október 20-án Szent Vendel szobrot avattak Pázmándon,
immár a másodikat a faluban, hiszen egy, a jószágok védő-
szentjét ábrázoló alkotás már van a Szőlőhegyen.
Megpróbáltunk utána járni a két szobor történetének…



Értékeink                                                                                                                          25

ban már átesett egy felújításon, a
ma élő rokonság szerint Csurgó
Miklós végezte a munkálatokat.
Ez a szobor a második világhábo-
rúban is a hegyen állt, a közelé-
ben állomásozó tüzérségtől több
lövést is kapott, s Kerkuska
Gáborné Giza néni elmondása
szerint a háború után a megcson-
kított szobrot az ő családja vitte
be a présházukba, hogy megvéd-
jék a további rongálástól és meg-
őrizzék az utókornak. Amikor
később a présházat átalakították,

a szobortorzó a külső fal mellé
került beton talapzatra. Itt találta
meg a Baráti Kör, innen szállítot-
ták el javításra, s az eredeti
helyére állították fel. Így a
Csurgó család szerint ez a szo-
bor mindig a hegyen volt, akkor
is, amikor a lenti szobor, illetve
annak maradványai még álltak a
kút melletti legelőn.
Tehát Pázmándnak két Szent
Vendel szobra is lehetett az 1700-
as évek elejétől, s van most újra,
immár több, mint 300 év után.

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

Új védőnő: Papp Judit
elérhetősége: 06 20 425 5154
Rendelési idő Pázmándon: : csecsemő
tanácsadás szerdán 10 – 12 óráig, váran-
dós tanácsadás: szerdán 13 – 15 óráig
Rendelési idő Vereben: minden
második csütörtökön (páros héten) 
10 – 12 óráig csecsemő tanácsadás

Fogorvosi rendelés
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: Halász Károlyné
Krízishelyzetben hívható: 

06 30 3619 662

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

Ki volt Szent Vendel?

Ahogyan azt avató beszédében Dr. Vécsei
László is ismertette, a legenda szerint ír,
más forrás alapján frank származású
Vendel 554 körül Skóciában született, s a
mesébe hajló hagyomány szerint királyfi
volt. A keresztény műveltség, a papság
iránti vonzódását atyja nem nézte jó szem-
mel, s nyájainak őrzését bízta rá. Az ifjú szí-
vében a juhok legeltetése közben, a mezők
csendjében megérlelődött a szemlélődés
utáni vágy: elhatározta, hogy remete lesz.
Hat társával Rómába zarándokolt.
Hazatérvén, a remeteség iránti vágytól
vezérelve, egy Rajna vidéki erdőben kunyhót építettek. Szigorú böj-
töléssel és imádsággal pusztai remeteként éltek, olykor koldulni
kényszerülve. 
A legenda szerint egyszer egy helyi gazda megszidta Vendelt: ahe-
lyett, hogy tétlenkedve koldul, inkább dolgozna és ő segítene máso-
kon. Vendel elszegődött a gazdához, aki előbb disznóit, majd mar-
háit és juhait bízta rá. Mindig a legjobb legelőt kereste a juhoknak,
fáradságot nem kímélve járta nyájával a dombokat.
Vendel pásztorként gyakran vitte a nyáját egy bizonyos hegyre, és
ott csendben imádkozott. Egyszercsak jött a gazda, és dühös volt,
mert nem tudta elképzelni, hogy Vendel napnyugta előtt hazaviszi
az nyájat. Amikor azonban a gazda hazaért, meglátta otthon a pász-
tort és a nyájat. Felismerve, hogy ez Isten csodája, teljesítette
Vendel legnagyobb vágyát, és remetekolostort épített a gazdaság
közelében. 
A körülötte letelepedett remeték mélyen tisztelték és elöljárójukká
választották Vendelt. Az egyik legenda szerint szerzetesrendet
alkottak, kolostort építettek, és a bencés regula szerint élő közös-
ség apátjává választották. 617-ben halt meg, azon a helyen temet-
ték el, ahol remetekunyhója állt. Ereklyéit a németországi Saar
vidéki St. Wendel városában őrzik, sírja fölé kápolnát emeltek,
mely – a nevéhez fűződő csodáknak köszönhetően – zarándok-
hellyé vált. Csodás közbenjárásáról főleg a járványos betegségek
áldozatai tettek tanúságot, illetve azok, akik állataik bajaiban hív-
ták őt segítségül.
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Nekünk sikerült, mert a mi szom-
szédunk, Lenke néni bőkezűen
osztotta hozzá a szeretetet, segí-
tőkészséget, humort, gondosko-
dást. Mikor idejöttünk – még be
se költöztünk, éppen felújítottuk
a mindenki által csak Majdán-
házként, vagy „Mári néném háza-
ként” ismert portát – rögtön ott
termett az udvaron, s már
mesélt, mesélt, olyan élénkség-
gel és bővérű humorral, hogy
dőltünk a kacagástól. Ellátott jó
tanácsokkal, tojással és barack-
kal, és szinte sose kért semmit,
úgy kellett rátukmálni egy kis
segítséget, hogy elmegyünk mi a
postára, ha jeges az út, vagy
kocsival kivisszük a temetőbe
Mindenszenttekkor…
Lenke néni 1962-ben ment férjhez
Izsányi Imréhez, akkor költözött
Pázmándra. Itt élte le legszebb
éveit, itt volt fiatalasszony, ide szü-
lettek a lányai, több évig itt dolgo-
zott a Pázmándi Szölő és Borászati
Vállalatnál, majd innen járt fel mun-
kába az ORFI-ba. Itt szövődtek a

barátságok is, amelyek elkísérték
egy életen át, s itt jutott a benne
lévő sok-sok szeretetből a szom-
szédoknak is, nekünk is.
Nem felejtem, hogy amikor végre
berendezkedtünk, mafla pesti-
ként igyekeztem megtartani

rendben a kertet is, amit örököl-
tünk a házzal. Mindent locsol-
tam, ami virágzott, így a kerítés
mentén azt a sárga valamit is,
amiről fogalmam se volt, miként
hívják. Lenke néni ott termett
mellettem, s a maga utánozhatat-
lan hanghordozásával felvilágosí-
tott: „Tudod-e, hogy ez ám gaz..?
Ja. Ki kell húzni…! Most!”
Húztam is azonnal, engedelme-
sen, eszembe se jutott ellenkez-
ni, olyan egyértelmű volt, hogy
csak támogatást, jó szándékot és
sok-sok tudást, tapasztalatot
kaphatok tőle, amit meg kell
becsülnöm.
Ezt a tudást, és az évek során fel-
gyülemlett tapasztalatot sosem
sajnálta senkitől, mindenben
benne volt, mindenre kapható
volt. Mikor azzal kopogtattam
be, hogy lesz itt a faluban a kis-
lányoknak csajos tábor, s igazán
megmutathatná nekik a csigá-
zást, azonnal ráállt arra is. Vittük
hozzá a lányokat, gyúrta a tész-
tát, vette elő a fiókból a kis szer-
számokat, s tekeredtek a keze

alatt a tésztacsigák. A lányok
meg buzgón igyekeztek utánoz-
ni, s kapták is a biztatást, a dicsé-
retet, a jó szót és simogatást. És
persze a sok-sok tésztát, amit
aznap belefőztünk a magunk
készítette levesbe…

Jó szomszédság

Búcsú Lenke nénitől
A rossz szomszédságról van közmondás, tudjuk, hogy török
átok, de arról, hogy mekkora áldás egy jó szomszédság, nem
találtam megfelelő szólást. Azt – úgy látszik – mindenkinek a
saját tapasztalatai alapján kell megtöltenie tartalommal.
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Lenke néni csigatésztájára azt
mondják, az alföldi szokás, onnan
hozta… Szerintem sokan itt
Pázmándon ismertük meg, s ettünk
olyan finom húslevest ezzel a csiga-
tésztával, mint sehol máshol, soha.
Fáradhatatlanul gyártotta a csiga-
tésztát a konyhaszéken kuporodva
még akkor is, amikor ettől már
nagyon fájt a háta és a lába. Maradt

is ebből a tésztából még a kamrá-
ban idén karácsonyra is…
Mikor bekerült a kórházba, a csa-
láddal együtt abban reményked-
tünk, a szívműtét révén még kie-
rőszakolható a sorstól néhány
olyan év, amit aktívan eltölthet
szeretett kertjében, a tyúkok,
kacsák között. A sors viszont
nem alkudozik, hiába sikerült a

műtét, jött más baj, s nem volt
bőkezű Lenke nénivel. 
Izsányi Imréné, született Lép
Lenke élt 75 évet, ebből ötven -
ötöt Pázmándon, s most már itt
pihen, ebben a földben, örökre.
Emlékét pedig szeretettel őriz-
zük, sokan, nagyon sokan.

Szabó Hédy

Osztálytalálkozó

1956-ban, tehát 61 éve, a páz-
mándi általános iskolában vég-
zett öreg diákok osztálytalálko-
zóján készült a kép októberben.
Hosszú idő után tavaly már tar-
tottak egy találkozót, akkor hatá-
rozták el, hogy évente összejön-
nek egy kis beszélgetésre, emlé-
kezésre. Sajnos betegség és
egyéb okok miatt idén csak öten
voltak ott, de már tervezik a
nagyobb létszámú, következő
eseményt. A képen balról jobbra:
Kratancsik Béla, Tóth Teréz, Erdő
János, Pintér Viktória, Bognár
Péter látható.
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A hatnapos tábor alatt mindenki
rengeteg élménnyel gazdagodott
és számos új emberrel ismerke-
dett meg. A Pázmándi iskolát 
36 gyerek és 4 kísérő képviselte.
Színvonalas megnyitó estével
indult a tábor programja a gyere-
kek számára. A megnyitó után
táncos mulatsággal készültek a
tábori animátorok. A zenés est
nagyon népszerű volt, élmény
volt látni az ugráló tömeget. A
következő napokban megérke-
zett a strandidő is, így természe-
tesen a Balaton vize volt a befutó
a legtöbbeknél. A tábori animáto-
rok színvonalas, tartalmas prog-
ramokkal készültek az egész hét
folyamán. A megérkezés napjától
az üdülés végéig reggeli torná-
val, sportprogramokkal és kéz-

műves foglalkozásokkal várták a
résztvevőket. Igyekeztek a gye-
rekek számára egy minél élvez-
hetőbb programsorozatot össze-
állítani a hétre. A mindennapi
strandolás mellett választhattak
a sárkányhajózás, a sétahajózás,
a kalandpark, a vízi móka és a
tanösvény adta lehetőségekből
Emellett a mieink részt vettek a
nappali kincskeresésben és az
éjszakai akadályversenyben is.
Külön említésre méltó az „Egy
perc és nyersz vetélkedő”, ahol a
Pázmándi iskola tanulói nyerték
el az első helyezést. Az izgalmas
és élménydús programok között
bőséges reggelit, ebédet és
vacsorát kaptak a gyerekek. Az
esték sokszor éjfélig nyúló kár-
tyapartikkal teltek. Ren geteget
nevetés, vidám percek, és ami
talán a legfontosabb, örök emlé-
kek és élmények. Összes ségében
csapatunk kiváló, hetet tölthetett
a nyár zárásaként a Balaton part-
ján. Köszönet az Önkormányzat -
nak, hogy a nyári diákmunka
keretein belül, tábori kísérőként
mi is részesei lehettünk ennek az
„élményvonatnak”.

Domak Dániel, Kerkuska Miklós

Nyárutói emlékek az Erzsébet-táborból
Igaz, a nyár már csak emlék így a tél közeledtével, de ki ne
emlékezne szívesen a napsütötte nyaralásokra, a vízparti nap-
lementékre, a fagyizásokra? Iskolánk tanulói biztosan, akik 
a zánkai Erzsébet-tábor utolsó nyári turnusában, közel 
1400 gyerekkel együtt nyaralhattak.
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Készítettek egy „terülj-terülj” asz-
talkát, volt ott pincepörkölt,
pogácsa, süti, sör, bor, pálinka,
de a „hab a tortán” az volt, hogy
bejelentkezett az eseményre egy
zenész is, aki ingyen és bérment-
ve 1-2 órára bemutatkozó zenét
szolgáltatott. Ez aztán olyan jóra
sikeredett, hogy a kampós bot is

majdnem táncra kerekedett…
Azok a kezek, amik rendesen az
unokák fejét simogatják, azok a

lábak, amelyek séta közben pró-
bálnak velük a lépést tartani, a
pad alatt fürgén megmozdultak
az ismert dallamokra: „Józsi, hol
vagy, gyere, gyere…” 
Sajnos már sokan tudjuk, hol
van…
De az élet megy tovább, és a
„Hetvenkedő Nyugdíjasok” sze-
retnék, ha ez a kis közösség még
tudna magának egy-két ilyen kel-
lemes délutánt szerezni, ahol
örülnek annak, hogy együtt
lehetnek…

Mindenki névnapja a Tájházban
A nyár elmúltával az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagja elérke-
zettnek látták az időt, hogy megünnepeljék egymást, a hóna-
pok során felgyülemlett névnaposokat. 
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A szépen feldíszített kocsikon
népviseletbe öltözött leányok
ültek és daloltak, míg a fiúk lova-
golva vonultak a falu közepén
felállított díszes sátorhoz. A
kocsis mellett elől ült a „Bíró és a
Bíróné”, egy házasság előtt álló
helybéli fiatal pár, egy másik
kocsi pedig a zenekart szállította. 

Pázmándon mai napig tartó szo-
kás, hogy csak pázmándi legény
hívhat meg a felvonulásra páz-
mándi leányt, vagy nem páz-
mándi párját. A babos kendő fel-
kötése is hagyomány Páz -
mándon. A csőszlegénynek a
csőszleány – a csőszök vigyáz-
nak a sátorban a koszorúra és a
szüreti kiflire - köti fel az apáról
fiúra öröklődő kendőt, amikor
megérkezik a lányért lóháton.
Ezután mennek közösen a gyü-

Szüreti felvonulás és bál
A hagyományőrzés jegyében idén szeptemberben is megren-
dezték Pázmándon a szüreti felvonulást és bált. A vígasság a
szokásnak megfelelően délután kezdődött, a lovasok és lovas-
kocsik felvonulásával. 

Fotók: Virányi Gergely



Visszatekintés                                                                                                                31

lekező helyre, ahonnan együtt
indul az összes felvonuló a falu
végére. 
Zenével, énekléssel és tánccal
kezdődött a menet, amely végig-
haladt a falu főútján, ahol még a
forgalmat is korlátozni kellett. A
„Kisbíró” a hagyományos tréfás
rigmussal hívta meg az út men-
tén nézelődő falulakókat az esti
szüreti bálra:

„Közhírré tétetik!
Ismét eljött szüret napja,

Részeg minden gyerek apja.
Mi sem vagyunk rest közibük állni

Szüreti mulatságot csinálni.
Az újfaluból jöttünk,

Bortól és a sörtől mámorosan 
hirdetve fennhangon,

Hogy a szüret véget ért, 
falunkban, Pázmándon.
Jöttünk nagy ünnepléssel 

a falunknak végéről,
Meg-megállva minden utca sarkán,

hol nagy a népség.
Nyissátok ki fületeket 

és hallgassátok:
A mai napnak délutánján 

5 órakor a főtéren 
mulatsággal nyitunk,
Melyre minden időset 

és fiatalt várunk.
Megpályázhatják a bort, 

a kiflit és a szőlőt,
De jaj annak akit a csőszök 

megcsípnek a lopáson, 
mert fizet az busásan.

A bíró előtt pénzzel minden 
csibészség megváltható,

Tehát a bugyellárist mindenki
magához vegye,

de ne üresen, hanem 
pénzzel tömve tele.

A mulatság 8 órakor 
folytatódik bállal,

Jöjjön minden legény oldalán 
egy lánnyal.

Akire rákacsint a bíró vagy 
a bíróné szeme,

Az a bálba ingyen mehet be.
Garantáljuk, hogy tánc közben 

lesz mindenkiben 
elég tüdő és szikra,

Mert a zenét szolgáltatja 
a pázmándi SZIKLA.

Eközben a rongyos jelmezbe
bújt, „cigánygyerekek” akik a fel-
vonulókat kísérték, a nézők

közül, akit csak értek, össze -
kormoztak. 
A Hét Forrás Művelődési Ház
előtt várta a felvonulókat a fiatal
legények és leányok által szőlőle-
velekkel, szőlőfürtökkel, színes
szalagokkal feldíszített sátor,
közepén a koszorúval, boros-
üveggel és a hatalmas kiflivel. A
hagyományok szerint a táncolók
ezt megpróbálják ellopni, a „cső-
szöknek” pedig ezt kell megaka-
dályozniuk. Akit rajtakaptak a
lopási kísérleten, annak fizetnie
kellett. A tánc addig tartott, amíg
a koszorút végül sikerült valaki-
nek mégis elcsennie. 
A délutáni vigasságot az esti bál
követte, ahol hajnalig mulatoztak
a bálozók…
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Péter – aki a Hírvivőnek is oszlo-
pos munkatársa és az újságban
megjelenő fotók zöme is az ő
munkája – több mint tízezer fotó-
ból válogatta ki a kiállítás anyagát
Bazánth Ivola fotográfus segítsé-
gével. Ivola aki a kiállítás megnyi-
tását is vállalta, megnyitóbeszé-
dében kihangsúlyozta, komoly
erényük ezeknek a képeknek az,
ahogy a fotóriporter kihasználja a
fények és az árnyak játékát. 

Péternek már több kiállítását is
megcsodálhattuk, legutóbb a
régi, már-már elfeledett pázmán-
di mesterségeket mutatta be kép-
sorozatban azt követően, hogy a
hírvivőben cikksorozatot is írt a
mesterségek és a hozzájuk tarto-
zó eszközök, emlékek őrzőiről,
egy letűnt kor utolsó tanúiról. A
település számára óriási érték,
hogy egy köztünk élő riporter
időről-időre jelen van, és meg-
örökíti a Pázmándon élők élők
mindennapjait és ünnepeit. 
A falusi élet feldolgozása a továb-
biakban folyamatos célja 
E. Várkonyi Péternek, a pillanatok
megörökítése számára épp oly
fontos, akárcsak a képeken az
emlékek sokaknak. Az idén

ősszel bemutatott képek, ame-
lyekből most mi is adunk egy kis
ízelítőt, mesélnek többek között
a hagyományos szüreti felvonu-
lásokról, a májusfa- állítás szoká-
sairól, a lakodalmakról, a májusi
ébresztőről, az aratás ünnepéről,
a húsvéti locsolkodásról és a
sibálásról, a disznóvágás hagyo-
mányos rítusairól. 
A kiállítás megnyitóját élénk
érdeklődés övezte, szívből gratu-
lálunk az alkotónak és a kiállítás
társrendezőinek, Vagyóczki
Zsoltnak és Pálinkás Péternek.

Pázmándi életképek
E. Várkonyi Péter fotóriporternek „Pázmándi hagyományok,
pázmándi ünnepek” címmel, csaknem hetven riportfotóból
nyílt kiállítása a szüreti felvonulás délutánján a Hét Forrás
Művelődési Házban.

A megnyitón

Egy kép a kiállításról

Bazánth Ivola megnyitója



Visszatekintés                                                                                                                33

A határban

Húsvéti ünnepen

Margit nébi gúnárjai

Szüretelők 1990-ben

Zenés májusi ébresztő_1

Tímea és Zsolt lakodalma 25 éve

Zenés májusi ébresztő_2

Aratási ünnepen
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Hatalmas tökök termettek idén Orisek Gábor páz-
mándi birtokán. Az őstermelő lányától, Amerikából
kapott magokat, ezeket ültette el még áprilisban a
több mint egy holdnyi földjén. 
Októberben „szüreteltem” a termést – mesélte a
nyugdíjas kertész.  Sok magot a földben vadászó
pajorok ettek meg, de mivel egy fészekbe több
magot is ültetek, így túljárok az eszükön, és a
végső győzelem az enyém, illetve a gyermekeké. A
gigantikusra nőtt tököknek ugyanis nagyon örülnek
a kicsinyek, ezért egyet a helyi óvodának ajándé-
koztam. Ők a látványtól is betelnek már. Ráadásul,
ha kézzel meg is érinthetik, még nagyobb az örö-
mük. Egy másik óriást nemrég vittek el Budapestre,
ott is egy óvoda bejáratát díszíti már. Ezen kívül,
természetesen kisebb dísztökök is uralták a kert
egy részét, amelynek Halloween-kor kezdődött az
igazi szezonja. Mostanában egyre több felnőtt és
gyermek is faragja ezt a néha különleges formákat
is produkáló termést – fejezte be a beszélgetést a
termelő, egy jó nagy tök árnyékában, az őszi nap-
sütésben. 
képaláírás: Az óriás tököket termelő Orisek Gábort
Kormos kutyájával fotóztuk a háza előtt.

kép és szöveg: E.Várkonyi Péter

A Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség
minden évben Vida Pál emlékgyűrű
adományozásával ismeri el azoknak
a Fejér megyében önkéntes tűzoltó
szolgálatot vállaló bajtársaknak a
munkáját, akik hosszú időn keresz-
tül, kimagasló teljesítményt nyújtot-
tak a tűzvédelem, a szervezett
önkéntes tűzoltó mozgalom érde-
kében. A Fejér Megyei Tűzoltó
Szövetség 2017-ben, az elnökségi
tagok egybehangzó döntése alap-
ján, Vida Pál emlékgyűrű kitüntetés-
ben részesítette E. Várkonyi Pétert,
a Pázmándi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tagját. E. Várkonyi Péter
aktív tagja, mind a pázmándi, mind
a Fejér megyei önkéntes tűzoltók
életének. Számos feladatot vállal
magára az egyesületében, fotóri-
porterként pedig folyamatosan elő-
segíti, hogy a tűzoltó egyesületeket,

a tagok önzetlen munkáját megis-
merjék az állampolgárok. Az elis-
merést a Fejér Megyei Tűzoltó
Szövetség elnöke, Molnár József
tűzoltó alezredes távollétében a

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója, Magosi
Lajos tűzoltó ezredes adta át.

fotó: Bisztricz Anett

Emlékgyűrű az önkéntes munkáért

Tökök óriás kivitelben
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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

A 2017. december 10-én életbe
lépő helyközi autóbusz menet-
rend Kápolnásnyék, Pázmánd és
Vereb településeken élők számá-
ra is pozitív menetrendi változá-
sokat biztosít.
A kápolnásnyéki Vörösmarty
Mihály Általános, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola kiszol-
gálása délután 13:50 és 16:40
órakor Pettend irányába biztosí-
tott volt, azonban Pázmánd és
Vereb irányába csak 14:44 óra-
kor volt lehetséges.
Egyeztetést kezdeményeztünk a
KNYKK Zrt.-vel és az intézmény
igazgatójával annak érdekében,
hogy Verebről 16 óra 20 perckor
Kápolnásnyéken keresztül az
iskola érintésével Pettend irányá-

ba közlekedő 8155/554 sz. járat
10 perccel korábban történő köz-
lekedtetésével megoldható
legyen, hogy 16:30 óra körül
Pázmánd-Vereb irányba is legyen
plusz közvetlen hazajutási lehe-
tőség a diákok számára.
A december 10-től bevezetendő
változással Kápolnásnyék vasútál-
lomásról jelenleg 15:50 és 16:50
órás indulások mellett iskolai napo-
kon 16:25 órakor is közlekedni fog
új autóbuszjárat Pázmánd-Vereb
irányába, megvárva Budapest,
Kőbánya-Kispest felől a 16:19
órára érkező vonatot. Az autóbusz
16:30 órakor betér az iskolához
így a pázmándi és verebi diákok
számára a közvetlen hazajutás is
biztosítottá válik.

A fent említett új (Kápolnásnyék
vasútállomásról iskolai napokon
16:25 órakor induló) járatra a
Székesfehérvárról 15:35 órakor
Martonvásárig közlekedő
(8024/135 sz.) közlekedő járat-
ról a jelenlegi 45 perces várako-
zás helyett mindössze 20 perces
várakozási idővel lesz lehetőség
átszállni, ezáltal megkönnyítve a
Székesfehérvár-Pákozd irányából
érkező utasok eljutási lehetősé-
gét Pázmánd-Vereb irányába.
Az új eljutásilehetőségekről szó-
lóhirdetmény a KNYKK Zrt. hon-
lapján megtalálható:
http://www.knykk.hu/index.php/
aktualis-hirek/461-helykoezi-
m e n e t r e n d v a l t o z a s - f e j e r -
megyeben-2017-december-10-tol

2017. december 10-én életbe lép az új menetrend
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A közlekedésben a téli időszak
tudatos felkészülést igényel.
Megváltoznak az út- és látási
viszonyok, amelyekhez a gyalo-
gosoknak és a járművezetőknek
egyaránt alkalmazkodniuk kell.
A gépjárműveket – főleg hosz-
szabb autóút előtt – ajánlatos ala-
posan átnézni, megvizsgálva
minden biztonsági berendezést
és tartozékot. Elengedhetetlen az
akkumulátor, a gumiabroncsok,
a világítás és a fékrendszer elle-
nőrzése. A téli közlekedés kap-
csán ezek mellett a gépkocsival
történő közlekedés fontos kellé-
ke lehet a jól működő ablaktörlő,
a jégkaparó, a jégoldó spray, a
megfelelő  ablakmosó folyadék
vagy a páramentesítő. Az  ablak-
törlő  gumikat már a tél beállta
előtt érdemes kicserélni, hiszen
az elhasználódott gumi nem
töröl, hanem maszatol. Az  akku-
mulátor esetében ellenőrizni kell
a pólusok és vezetékek állapotát,
ha pedig huzamosabb ideig nem
használják az autót, érdemes az
akkumulátort kiszerelni és mele-
gebb helyen tárolni.
A téli időszakban a látási viszo-
nyok gyakran rosszak, korán
sötétedik, hosszabb ideig kell
használni a gépjármű világítóbe-

rendezéseit – ezért is nagyon
fontos, hogy azok megfelelően
működjenek. A fényszórókat és a
többi lámpát ilyenkor gyakrab-
ban kell tisztítani. Ugyanakkor a
rosszabb látási viszonyok miatt
nagyobb követési távolságot tart-

va lassabban kell vezetni, így
kisebb a balesetek bekövetkezté-
nek kockázata, rossz manővere-
zés esetén pedig a hibák köny-
nyebben korrigálhatók.
A síkos utakon való  fékezés  tel-
jes összpontosítást kíván, ráadá-
sul a fékút télen általában hosz-

szabb, mint optimális fékezésnél.
Amennyiben a kocsiban nincs
blokkolásgátló (ABS), úgy a kere-
kek gyorsan leblokkolnak, a
jármű kormányozhatatlanná vál-
hat és könnyen kicsúszhat.
Ilyenkor lábunkat vegyük le a
fékről, hozzuk egyenesbe az
autót, és csak akkor fékezzünk,
amikor az autó már újra a kívánt
irányban áll.
Javasoljuk, hogy aki teheti, pró-
bálja ki a téli tanpályás vezetési
gyakorlást, amely nagyon sok új

ismeretet nyújthat, és a gépko-
csivezető éles helyzetben is
tudni fogja mit kell tennie, ha a
jármű megcsúszik, kifarol vagy
kicsúszik az útról.
A csúszós, jeges utakon való biz-
tonságos közlekedéshez  téli
gumikra van szükség. Még akkor

Téli autózás
Hasznos közlekedésbiztonsági ajánlásokat fogalmazott meg a
járművezetőknek és gyalogosoknak a téli átállással kapcsolat-
ban a Gárdonyi Rendőrkapitányság.
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is téli abroncsokkal induljunk
útnak, ha éppen nincs hó. A nyári
gumi már +7 fok alatt csúszni
kezd, fagypont körüli hőmérsék-
leten megmerevedik, nagyon kis
tapadással rendelkezik, így hasz-
nálata veszélyes lehet. A téli
gumit ezzel szemben úgy fejlesz-
tették ki, hogy alacsony hőmér-
sékleten megnő a tapadási érté-
ke. Ezek az abroncsok különle-
ges anyagból készülnek, speciá-
lis bordázattal vannak ellátva, és
rendkívül alacsony hőmérséklet
esetén is rugalmasak marad-
nak.  Téli gumival rövidebb a
fékút is.  A nyomás a téli gumik-
ban 0,2-0,3 barral legyen maga-
sabb, mint a nyári abroncsokban,
mert a túl alacsony nyomás befo-
lyásolja a profil öntisztuló képes-
ségét. A téli gumikkal kapcsolat-
ban néha elhangzik, hogy azok
igen drágák, ezért egyes szakem-
berek áthidaló megoldást java-
solnak: a négy évszakos gumi
nem helyettesíti ugyan a téli
gumit, de lényegesen jobb, mint
a nyári abroncs.
Heves hóesés vagy fagyott hóta-
karó esetén jó szolgálatot tehet a
hólánc, melyet érdemes a hajtott
tengelyen lévő kerékre rakni, így
kormányozható marad az autó. A
hólánc feltételét és levételét
érdemes még otthon kipróbálni,
hogy a gyakorlatlanság ne okoz-
zon problémát a hidegben. Ez
nem jelenti azt, hogy mindenki-
nek készenlétben kell tartani a
hóláncot a tél beköszöntével, de
azt tudni kell, amennyiben a

„Hólánc használata kötelező” táb-
lát kihelyezik, az adott úton – a
„Hólánc használata kötelező
vége” tábláig – csak olyan jármű-
vek közlekedhetnek, amelyek
legalább egy hajtott tengelyén a
gumiabroncsok hólánccal vannak
felszerelve. Amennyiben e korlá-

tozó jelzőtáblát közúti határátke-
lőhelyen helyezték el, csak azok
a járművek léphetnek be a
Magyar Köztársaság területére,
amelyeken készenlétben van
legalább egy hajtott tengely
gumiabroncsainak felszerelésé-
hez szükséges hólánc. Hóláncot
csak havas, jeges úton szabad
használni.
Aki hosszabb téli autóútra
indul, a fentieken kívül érde-
mes figyelnie az alábbiakra is:
– Huzamosabb utazás esetén

szükség lehet takaróra, téli

ruhadarabokra, lapátra (autó
hóból való kiszabadítása ese-
tén), rugalmas vontatókötélre,
fagymentesítő zárolajozóra,
elegendő mennyiségű élelmi-
szerre és italra is.

– Hosszabb utak előtt érdemes
tájékozódni az Útinformnál az

út – és időjárási viszonyokról.
Előfordulhatnak olyan helyze-
tek is, amikor nem érdemes
kockáztatni, és biztonságo-
sabb, ha vonattal indulunk
útnak.

– Az országos médiumokon kívül
érdemes figyelemmel kísérni a
helyi sajtó, rádió és televízió
híradásait, beszámolóit, hiszen
ezeken keresztül is fontos és
hasznos információkat szerez-
hetünk a közlekedéssel és köz-
lekedésbiztonsággal kapcso-
latban.
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Fel kell hívni a közúti forgalom-
ban résztvevők figyelmét, hogy
mindig az időjárási-, látási- és
útviszonyoknak megfelelően
vezessék gépjárműveiket, pró-
báljanak meg fokozatosan alkal-
mazkodni a megváltozott látási
és útviszonyokhoz, tekintettel az
esetleges ködös, esős, havas idő-
járásra. Nagyobb követési távol-
ság tartásával megelőzhetők az
erre az időszakra leginkább jel-
lemző balesetek. Lassabb, körül-
tekintőbb, előrelátóbb vezetéssel
meg lehet előzni a gyalogos bale-
seteket, még ha azt a gyalogos
figyelmetlensége is váltotta ki.
Ebben az időszakban fokozott
figyelemmel kell lenni a „zebrák”,
iskolák, buszmegállók környékén
figyelmetlenül az úttestre lépő
gyalogosokra.
Mostanában sokat emlegetjük a
„látni és látszani” szókapcsolatot.
Baleseti elemzések igazolják,
hogy a legtöbb halálos kerékpá-
ros baleset abból adódik, hogy a
kerékpáron nem volt világítás, a
kerékpáros nem volt látható! A
gyalogosok elütésénél is hasonló
a helyzet, a gyalogos „beleol-
vadt” környezetébe. A fényvisz-
szaverő dzseki, fényvisszaverő
karszalag, matrica láthatóvá tesz,
megvédhet.  Lakott területen
kívül mind a kerékpárosoknak,
mind a gyalogosoknak éjszaka és
korlátozott látási viszonyok ese-
tén fényvisszaverő ruházatot kell
viselni.  A fényvisszaverő anya-
gok és prizmák nem helyettesít-
hetik a világítást, de növelik a lát-
hatóságot, és ezzel a biztonsá-
got. Egy fényvisszaverő prizmát
már 100 – 200 méterről észre
lehet venni. A fényvisszaverő
eszközök és megfelelő öltözék
viselete, valamint a jól működő
világítás esetén a gyalogosok és
a kerékpárosok sötétben is jól
láthatóvá válnak.
A biztonságos kerékpározás-
hoz a KRESZ ismerete mellett
hozzátartozik a gyakorlat és
a járművek megfelelő felsze-
relése, műszaki állapota is. A
kerékpárt fel kell szerelni:

a) könnyen kezelhető, megbíz-
ható kormányberendezéssel,
amely semmilyen helyzeté-
ben nem akadályozza a
kerékpár egyéb kezelőszerve-
inek működtetését,

b) két, egymástól függetlenül
működtethető, száraz és ned-
ves időben egyaránt hatásos
fékszerkezettel, amelyek
közül az egyik az első, a

másik a hátsó kerékre hat,
c) hangjelző berendezéssel,

amely csak csengőhangot
adhat,

d) egy előre fehér vagy kadmi-
umsárga fényt adó, sötétben,
tiszta időben legalább 150
méter távolságról látható
lámpával,

e) egy hátra piros fényt adó,
sötétben, tiszta időben lega-
lább 150 méter távolságról
látható helyzetjelző lámpával,

f) elől egy fehér, hátul egy
vagy két piros színű, szim-
metrikusan elhelyezett, nem
háromszög alakú fényvissza-
verővel, és

g) legalább az első keréken, lega-
lább 2 db, egy átmérő mentén
elhelyezett borostyánsárga
színű, mindkét oldal felé hatá-
sos oldalsó fényvisszaverővel
(küllőprizmával). A küllőpriz-
mák helyett vagy mellett alkal-
mazható két oldalon fehér

fényvisszaverő körgyűrű felü-
let is a kerékpántok közvetlen
közelében vagy az ENSZ-EGB
88. sz. előírásának megfelelő
gumiabroncsokon.

A d) és e) pontjában meghatáro-
zott világító berendezés elhe-
lyezhető a kerékpárt hajtó sze-
mélyen is. A világító berendezé-
sek által kibocsátott fény villogó
üzemmódú is lehet.

Ebben az időszakban fokozottan
kell figyelni az  oldalszélre  is,
hiszen a kerékpár könnyen felbo-
rul, ha egy nagy sebességű gép-
jármű elhalad mellette. Sok bale-
set oka a szabálytalan  kanyaro-
dás, ezért lényeges, hogy a
művelet megkezdése előtt a
kerékpáros mindig nézzen hátra,
és ne feledkezzen meg az irány-
jelzésről sem.
Ezen alapvető szabályok és taná-
csok betartásával minimálisra
csökkenthető a balesetek kocká-
zata még a kritikusabb téli idő-
szakban is.
Hasznos tanácsok és a „Látni és
Látszani 2017 – egymásért” kam-
pánnyal kapcsolatos információk
a www.police.hu
www.latnieslatszani.hu
www.baleset-megelozes.eu
oldalakon érhetők el.
Jó utat és balesetmentes közleke-
dést kíván a Gárdonyi Rendőr -
kapitányság!
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Az alábbi levelet a polgármesterasszony kapta Orisek Mártától, Orisek Ferenc fafaragó 
mester, községünk díszpolgárának lányától, aki édesapja üzenete mellett e sorokat írta:

Kedves Mónika!

Kezembe került a Nők Lapja hasábjain megjelent írás
Pázmándról. Nem tudtam, hogy minden nemzedék
életét szívén viselő, a butáni modellt példának tekin-
tő, a közösség tagjainak boldogság-indexére
figyelő, világnézetileg is koncepciózus vezetés
valósul meg éppen abban a faluban, ahova
én olyan nagy örömmel utaztam kicsi gyer-
mekkoromtól a nagyszüleimhez, amíg éltek. 
Elmondhatatlanul hálás vagyok Istennek, hogy
édesapám szülőfaluja ilyen áldott szellemben
fejlődhet. 
Örömmel tennék én is ezért a faluért. Van
egy édesapám faragásaival illusztrált
verseskötetem, amelyből szívesen fel-
ajánlok a könyvtár számára egy pél-
dányt, esetleg be is mutatom a kötetet, ha
erre van igény. A kötet megjelenésének
lehetőségét országos irodalmi pályáza-
ton nyertem, a Szent István Társulat
adta ki. Az egyik versemben példá-
ul a réteskészítésről is megemlé-
kezem úgy, ahogy azt
Kuhinkó nagyanyámtól láttam.

Szeretettel üdvözli és áldott, békés
karácsonyt, eredményes további
munkálkodást kíván őszinte
elismeréssel:

Orisek Márta

Postaládánkból

Orisek Márta:

Múlhatatlan menyegzőre 

Álmomban

született a tér,

fény-ízű levegőt

teregettek a hegyek

barna bütykös ujjakon,

napszítta kézfejeken, mint

asszonyok rétesnek a tésztát,

hatalmas, áttetsző levegőhártyát

lebegtettek esővert bütyök-ormok,

hegyláncok hulláma vonta szét egek

érzékenyen vibráló membránfeszülését

egyre távolabbra tágulón és vékonyabban,

lenge bizonyosságot a semmi és valami közt:

a hegy-anyák barázdált kézfején lebbent, terült

a fény és éj, ég és mély, se szakadék, se maradék,

szél sodorja, nap süti, múlhatatlan menyegzőre elég.
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Ezt a hatalmas csomag gyümöl-
csöt a december 3-ai adventi
ünnepségre adományozta
Czakó Balázs és Mikó Józsefné,
hogy a gyerekek finom, friss,
és egészséges narancsot és
banánt majszolhassanak egész
délután. Köszönet érte!

Legutóbbi számunk óta 13 jegyespár állt anyakönyvvezető elé
Pázmándon. 2017.augusztus 5-én Takács István és Szmetana
Nikolett, 17-én Mezei Zsolt és Németh Vivien Mariann, 19-én
Karsai Zoltán és Horváth Edit, majd 26-án Preil Ádám é s
Kovács Barbara. Szeptember 1-jén Balázs Gergő és Sikora
Anita, 2-án Domak Tamás és Hersics Ramóna, 16-án Susztár
Csaba és Feke Anikó, 23-án Czukor Zoltán és Szabó Anett, majd
30-án Szendrei Imre és Turi Éva, valamint Szolnok István és
Kovács Adrienn mondták ki a boldogító igent. Október 7-én háza-
sodott össze Kertész Péter és Darabos Anikó, 28-án Grósz Ákos
László és Búza Marianna, majd november 11-én Kuntner Ferenc
és Nagy Polett Ágnes. Nagyon szép közös életet kívánunk!

Esküvők

Utoljára februárban írtunk 2017-ben született babákról, a jubileumi
számból az anyakönyvi híreknek ez a fejezete kimaradt, úgyhogy
most – hála Istennek – van pótolnivalónk bőven.
Ha jól számoltunk, Pázmándon a 2017-es esztendőben az újszülöt-
tek száma meghaladja a harmincat! Harminc új kis élettel gazda-
godtunk, köztük két ikerpár is van, ahogy az a nagykönyvben meg
van írva, ketten kisfiúk, ketten kislányok. Szebbnél szebb nevek,
szebbnél szebb gyerekek, mi is lehetne örvendetesebb hír így kará-
csony táján?
Kertész Aisa 2017. március 7-én született, édesanyja Kárpáti
Laura. Őt követte Lázi Emma Mira március 13-án, az ő anyukája
Sautermeister Judit, majd érkezett egy fiatalember, Sipos Ármin
László az ünnepen március15-én, édesanyja Schalkammer Viola.
Horváth Fanni Laura május 27-én látta meg a napvilágot, édesany-
ja Vas Gyöngyi, s persze az egész család örömére, majd újra fiúk jöt-
tek, Besser Márk június 1-én, édesanyja Hegyi Tímea és Szanyó
Noel június 3-án, az ő anyukája Kondor Rita. Az ikerlányok, Matus
Borbála és Matus Blanka június 9-én örvendeztették meg a vilá-
got, édesanyjuk Barta Zsuzsanna. Kolonics Hanna, akinek édesany-
ja Nagy Hajnalka, június 16-án született, Mihajlov Anasztázia júni-
us 21-én, édesanyja Kristóf Ramóna. Nyár közepén érkezett
Farsang Ákos július 19-én, édesanyja Kőszegi Valéria, majd őt
követte Balogh Olivér július 28-án, édesanyja Kőszegi Erzsébet.
Augusztusban egy kislány született Pázmándra, Kőrösi Iduna
Frida 7-én, anyukáka Szabó Gyöngyvér, majd ugyancsak egy kislány
szeptemberben, Zeitler Vera 29-én, édesanyja Stumpf Ágnes.
Októberben a sort egy kislány kezdte, Fekete Luca Mira mindjárt
október 1-jén, édesanyja Czakó Csilla, majd jöttek a fiú ikrek
Bandúr Bence és Bandúr Marcell október 12-én, az ő édesanyjuk
Magyar Nikolett. Reichenbach Benjamin november 4-én jött a
világra, édesanyja Tóth Ildikó, T. Hoen Gellért Ruben pedig
november 7-én, édesanyja Szabadi Emese. Novemberben még két
kisgyermek született, Gránicz Boglárka 16-án, az ő édesanyja
Gulyás Nikolett, és Kovács Kende Álmos november 30-án, anyuká-
ja Szabadi Annamária. Minden kisgyermek családjának nagyon sok
boldogságot és jó egészséget kívánunk szeretettel!

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

Gyerekek, gyerekek, gyerekek

Köszönet


