
Mi a boldogság? Mindenkinek és min-
den életkorban más és más. Fiatalként
a beteljesült szerelem, anyaként-apa-
ként a család és a gyermek, sikerorien-
tált felnőttként az elégedettség az
eredményeinkkel, idősebb korban az
unokák és persze az egészség…
Pázmándon tréningsorozat indult a
tinédzser korosztály számára, hogy
könnyebben boldoguljanak a világban,
hogy tudják, milyen módon álljanak a
különböző kapcsolataikhoz, mi a fontos
például egy párkapcsolatban. Kényes,
intim témák is szóba kerülnek, de a leg-
fontosabb, hogy azt tudatosítsák a gye-
rekekben, hogy minden megoldandó
problémához, életviteli kérdéshez pozi-
tív életszemlélettel, tudatosan viszo-
nyuljanak. Az első tréningen 23 fiatal
vett részt, s hogy jó úton járnak, azt az
is mutatja, hogy arra a kérdésre, hogy
mi a fontos a kapcsolatokban ilyen
válaszok születtek: törődés, elfogadás,
szeretet, önmegvalósítás, támogatás,
bizalom…
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Pázmándi
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Lomtalanítás lesz május 19-én

Elkészült a tájékoztató plakát, véglegesedett az időpont, újra lesz
tavaszi lomtalanítás Pázmándon. Ismét szigorú rendben zajlanak majd
a dolgok, lomokat a település biztonsága érdekében tilos az utcára
kihelyezni, be kell szállítani minden lomtalanításra szánt tárgyat
május 19-én reggel 8 és délután 16 óra között a Pázmánd Béke utca
2. szám alatti önkormányzati területre, idén itt lesz a gyűjtőhely.
Behozható lomok: nagy méretű bútorok és használati tárgyak, fém- és
papír hulladékok, kiselejtezett háztartási gépek, elektronikus hulladé-
kok, valamint kidobásra szánt autógumik. A 70 év felettieknek, akik
nem tudják megoldani a lomok beszállítását a gyűjtőhelyre, idén is
segítenek a civil szervezetek önkéntesei, a tűzoltók és polgárőrség
tagjai. A beszállított lomokat idén is szétválogatva értékesítik, s a
befolyt összeg, ahogy eddig is mindig, a civil szervezeteké lesz.
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– Jó pár hónapja beszélgettünk így a
lapba szánt hírekről…
– Igen, tudom, ezzel arra is céloztál,
hogy igen nehezen jön össze az újság,
szükség lenne lelkes, jó tollú munkatár-
sakra, ugye? Én is érzem, s minden
erőmmel azon vagyok, hogy ebben
segítsek, remélem hamarosan megoldó-
dik a gond, de ez úton is kérem a telepü-
lés fiataljait, akik segíteni tudnának és
szeretnének, jelentkezzenek! Olya nok ra
számítunk, akik részt tudnak venni a
különböző eseményeken, a fotózás sem
áll messze tőlük, és belefér az idejükbe
egy-egy rövid beszámoló megírása… 
– Ha már több hónapot kell most átível-
nünk, legyen ez az interjú amolyan
összegző beszélgetés.
– Hála Istennek és köszönet Pázmánd
lakosainak, van mit összegeznünk.
Nagyon sok beruházásunk fejeződött
be az elmúlt hetekben, vagy fejeződik
be hamarosan, néhány pedig a hosszas
tervezés és előkészület után – ilyen pél-
dául a kerékpárút – a megvalósítási
szakaszba érkezett. A kivitelezések előtt
több a munka, ami nem látványos.
Szépen csendben dolgozunk. 
– Amikor majd olvassák a lapot az
emberek, itt az interjú mellett lesz egy
plakát arról, hogy mi minden valósult
meg az elmúlt négy évben Pázmándon. 
– Minden eredményre nagyon büszkék
vagyunk, s minden fejlesztésnél egyen-
ként is elmondható, hogy nem jöhetett
volna létre a lakosaink, a pázmándi
emberek összefogása és közös munká-
ja nélkül. Hálás köszönetünket fejezzük
ki azoknak, akik mindezt támogatták,
értünk és velünk együtt dolgoztak
Pázmánd felvirágoztatásában. A
munka folytatódik 2018-ban is, több
mint fél milliárd forint összegben való-
sulnak meg további fejlesztéseink.”
– A kerékpár út, a presszóból megálmo-
dott konyha, a turisztikai beruházások
megannyi gazdasági lehetőséget is rej-
tenek az itt élő emberek számára.

– Igen, amit  elindítottunk, kezd beérni,
s nincs megállás, a fejlesztések csúcs-
éve 2019 lesz. Az  ingatlanfejlesztése-
ket követik majd a közösségi terek, köz-
terek és parkok, a faluközpont teljes
körű átalakítása és az összefüggő tele-
püléskép kialakítása. Rengetegen
érdeklődnek,  érkeznek Pázmándra,
választják otthonuknak szülőföldünket.
A Szerelemvölgy mára fogalom és az
esküvők paradicsoma ma Pázmánd!
Szállások, szolgáltatások gazdagodnak
az önkormányzat egyedi esküvői révén.
A fent említett beruházásokkal kiegé-
szülve a település igazi idegenforgalmi
kuriózum lesz, Magyarország legna-
gyobb kerékpár turisztikai csomópont-
ja, a világ egyetlen lelki zarándokköz-
pontja.  Az eredményeinket látva-hall-
va, a község gyönyörű adottságait meg-
tapasztalva nagy számban érkeznek
fiatal családok. Segítünk nekik letele-
pedni, új utcák nyitásával és közműve-
sítésével, amit Pázmánd saját forrásból
valósít meg. Az oktatási intézmények
fejlesztése, korszerűsítése is hozzájárul
ahhoz, hogy Pázmánd fiatalodjon, kis-
gyermekes családok népesítsék be,
akiknek nyugodt, egészséges életteret,
szép környezetet tudunk biztosítani. A
szolgáltatást kínáló helyiek pedig ala-
pozhatnak erre, fejleszthetik a saját
vállalkozásaikat, korszerűen és nívó-
san, hiszen már van mire építeni.
– Ha már a családokról beszélünk, ne
felejtkezzünk meg arról sem, hogy
közeleg az Anyák napja. Három gyer-
mekes édesanyaként ez biztosan az
egyik legszebb ünnep számodra is…
– Természetesen. Engem köszöntenek
gyermekeim, s én is hálás szívvel
köszöntöm az édesanyámat, nagyma-
mámat, és minden édesanyát, nagyma-
mát, dédnagymamát Pázmándon, akik
naponta erőt adnak, támogatnak min-
ket, később születetteket. 
Egy személyes történetet osztanék meg
az olvasókkal. 17 évesen az általam tisz-

telt történelem tanárom kérdést intézett
hozzánk, érettségi előtt állókhoz. Kinek
mi az álma, vágya, mi akar lenni, ha a
nagybetűs életbe kilép. Volt választék:
mérnök, orvos, ügyvéd, de volt aki
Magyarország első női miniszterelnöke
akart lenni :-) Vidéki tanár-gépész szü-
lők 4 gyerekes, nem anyagiakban gaz-
dag... imádott családommal a gyenge
kisebbséget képviseltem. Magam erejé-
ből, tudásvágyam által ösztönözve küz-
döttem végig iskolás évem. Mikor hoz-
zám érkezett a kérdés, tanárom vála-
szolt helyettem “Moncsi te ne akarj más
lenni, jó leszel anyának” Mondta min-
dezt az általam nagyra tartott pedagó-
gus mélyen lenézően, gúnyosan. Belém
mart a fájdalom. Elsősorban anya akar-
tam lenni, és mellette ezer más, ami nél-
kül hiszem, nem is lehetnék jó anya.
Válaszom csak annyi volt, hogy:
“Számomra az, hogy jó édesanya lehes-
sek, igenis nagy kihívás, és sajnálom,
hogy ez másoknak lealacsonyító...”
Könnyeimmel küszködtem, de erős
maradtam, hiszen még nevetés is követ-
te, pont a miniszterelnöknek készülő
lánytól, a tanár megbélyegzését.
Akár vállaljuk, akár nem, korunkban
helyre kell tennünk jó néhány civilizáci-
ós problémát. Igenis elférfiasodtunk mi
nők, és elnőiesedtek férfijaink. Ezért
mindannyian felelősek vagyunk! Az idő
kerekét nem lehet visszaforgatni, nem
is vezetne eredményre. A változásokhoz
alkalmazkodnunk kell és kihozni belőle
a legtöbbet. Azonban térjünk vissza
arra az 1999-es évre, mikor 17 évesen
álmom próbálták összetörni, azt a
jezsuita, keresztény pázmándi gyökere-
im vérembe tápláltak, hogy egy nőnek
igenis legcsodálatosabb küldetése e föl-
dön jó édesanyának lenni, és ez több,
sokkal több, mint bármi más a világon!
Ilyen padokban el sem mertem monda-

Polgármesteri interjú
Amikor előző lapszámunk megjelent, még a karácsonyra készü-
lődött a falu apraja nagyja. Azóta eltelt a tél, beköszöntött a
tavasz, sőt, április igazi bolond időjárása már a nyarat idézi. 
Az eltelt hónapok munkájáról, eredményeiről a Virányiné 
dr. Reichenbach Mónika polgármesterasszonyt kérdeztük.
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ni kiskori álmom, óvónéni szerettem
volna lenni.  Mellékvágányon a férfiak
világába a Rendőrtiszti Főiskolára
kerültem, de célom fel nem adtam!
Tanultam küzdést, tűrtem a megaláz-
tatást is a kiképzéseken. 
Míg kortársaim az élvezeteket hajszol-
ták a szórakozás mellett, én iskola után
rohantam a WC-t pucolni a Váci utcai
gyorsétterembe zárásig. DE NEKEM
VOLT CÉLOM! Anya akartam lenni,
megvalósítani önmagam. A Jó Isten
által találtunk egymásra gyermekeim
apukájával, férjemmel. Így lettem 18
évesen menyasszony, 19 évesen fele-
ség. Ugye milyen furcsán hangzik? :-)
Azt hinnénk ez a múlt század párkap-
csolati idillje, és mégsem. Számunkra
egyértelmű volt, hogy nem mamahotel-
ben húzzuk meg magunkat, hanem a
szinte semmi pénzből, ösztöndíjból, a
magunk erejéből boldoguljunk. IGAZ!
Nem volt wellness hétvége, közös trendi
sportolás, drága ruhák. Mi a közös éle-
tünkre készültünk. Elkezdtünk dolgozni,
és álmaink megvalósítani. Újabb iskolá-
ba jártunk, születtek a gyerekek. Nóri,
Geri, Robi. Továbbra sem voltak idilli
kiruccanások, nem posztolhattunk
volna utazásainkról. Gyűjtögettünk, és
elkezdtünk építkezni saját két karunk
családjaink segítő keze egészítette ki.
Talán ez volt az az időszak, mikor a leg-
inkább elkezdtem férfiasodni sajnos. A
dolgos kéz mindig jól jött, így alapoz-
tam, hordtam a követ, részt vettem
minden munkában, minden férfimun-
kában, mert ezzel is spóroltunk.
Időközben másik álmunk is teljesült,
ledoktoráltunk. IGEN! Azonnal arra gon-
doltam felkeresem tanárom, azonban a
temetésére mehettem már csak el. Míg
imádkoztam sírjánál, elmondtam mit
éreztem akkor ott 17 évesen. Tudtam
ott van és hallja gondolataim. Moncsi
nem csak anya lett, jó anyukája lett 3
tündéri manónak! 3 éve pedig újabb kis-
fiút rendelt mellénk a Jó Isten.
Tény, Tanárom szavai mélyen belém
ívódva adtak „csakazértismegmuta-
tom” erőt a hétköznapok sodrában. 
Hihetetlen logisztika amit az édesanyák
megvalósítanak, hogy mindenre jusson
idő, mindenhol ott kell lenni. Ma a csa-
lád szíve a nők vállán nyugszik. Míg a
tüzet őriztük, vártuk a vadászatból
hazatérő, tesztoszteronnal dúsított

vérű ősemberünk nem kellett napi 8-10
órákat munkahelyeken dolgozni mellet-
te. Ha néha egy férfi megy késve az
iskolába, csak mosolyognak, dicsérve,
hogy mintaapa, de ha ezt nőként
teszem, sokszor megvető tekintetekkel
találkozom, hogy nem érek oda soha
sehova. A valóságban alkalmazkod-
nunk kell korunkhoz, őrizve a család, a
nemek szerepének bástyáit. Hiba volt
számomra is az elférfiasodás! Ma már
tudom, rohanásban is nőnek kell
maradnom.
Nem állítom, hogy így kell csinálni, én is
követtem el hibákat, de tanultam belő-
le. Rengeteg pszichológiai könyvet olva-
sok, hallgatom az előadásokat. Célom
van, minden távon, és téren, családom-
ban, falumban, karrieremben is. Mert a

KARRIER szó ne legyen egy nőre vonat-
koztatva megbélyegzés! :-) Lehetetlen
nincs csak tehetetlen.  Azon dolgozom,
hogy az édesanyák boldog mosollyal
élhessék meg minden pillanatát életük-
nek. Családjaink boldogságának záloga
a nők, édesanyák, gyermekek mosolya.
Férfijainknak ez ad emberfeletti erőt és
örömet otthonainkban.
Egy nő számára IGENIS a legnagyobb
kihívás “a világ legcsodálatosabb anyu-
kájának” lenni, főleg, mikor ezt a kislá-
nyától hallhatja  Nekem ez megada-
tott, és mindennél többet ér. Akkor 17
évesen jól döntöttem, és ma sem ten-
ném másképp. Hosszú út vezetett idáig,
de ezért érdemes küzdeni! 
A Jó Isten kísérje minden édesanya,
nagymama, dédnagymama útját! 
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Ponta Judit elmondta, hogy a két
település közötti kerékpáros elér-
hetőség javítása a mindennapos,

munkába járó (ezt nevezik szak-
szerűen hivatásforgalminak) for-
galom mellett a turisztikai kerék-

páros közlekedés fellendülését is
hozhatja, hiszen a nyéki oldalon
az új út eléri majd a Velencei-tó
körüli kerékpárutat. Későbbiek -
ben, ha majd a 811-es főút men-
tén tervezett nyomvonalat egé-
szében sikerül megvalósítani
(Bicske-Felcsút-Alcsútdoboz-
Vértesacsa-Lovasberény-Vereb-
Pázmánd-Kápolnásnyék), azzal
Pázmánd az országos kerékpáros
gerinchálózat részévé is válik.
Arra a kérdésre, hogy merre is
vezet pontosan a tervezett bicik-
liút, Judit elmondta, hogy a
kápolnásnyéki Deák Ferenc utca
és Arany János utca sarkától
indul, az Arany János utcáról a
Kutas sorra fordul jobbra, s erre
halad az autópályán átívelő
mezőgazdasági átkelő híd felé,
ami továbbra is vegyes forgalmú
mezőgazdasági út marad, s a
hídon is közlekednek majd mező-
gazdasági járművek, azután is,
hogy felfestik erre a kerékpárút
jelzéseit. Nadapot érintve az út
eléri majd az Andor forrást, s azt
követően az erdősor mentén
halad Pázmánd felé, ahol megér-

Az alábbi hivatalos sajtóközleményben olvashatjuk, hogy a
Széchenyi 2020 program keretében, 320 millió forintos vissza
nem térítendő európai uniós támogatással valósul meg a
Pázmándot Kápolnásnyékkel összekötő kerékpárút. A projekt
részleteiről Ponta Judit közlekedési szakembert kérdeztük,
aki a pázmándi önkormányzat megbízásából szakmailag 
koordinálja a pályázat megvalósítását.

Hamarosan indul a „Kápolnásnyék – Pázmánd között kialakítandó kerékpárút”
projekt megvalósítása

Biciklivel biztonságos úton Nyékig

Idén kezdődik a „Kápolnásnyék – Pázmánd között 
kialakítandó kerékpárút” című projekt megvalósítása

A Széchenyi 2020 program keretében, euró-
pai uniós támogatással valósul meg
Pázmándot Kápolnásnyékkel összekötő
kerékpárút. Alapvető cél egy hatékonyan
működő, összefüggő kerékpáros úthálózat
megvalósítása, melynek legfontosabb lép-
csőfoka egy összekötő, a térségi céloknak
leginkább megfelelő gerinc úthálózat kialakí-
tása, amelynek első lépéseként kerül megva-
lósításra a két települést összekötő, az M7
autópálya felett átívelő közlekedési szem-
pontból biztonságosabb útszakasz fejleszté-
se. A projektet, a TOP-3.1.1 pályázati konst-
rukció keretében Kápolnásnyék Község

Önkormányzata és Pázmánd Község
Önkormányzata közösen valósítja meg – az
utóbbi önkormányzat konzorciumi vezetésé-
vel –, melyhez 320 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyertek el. 

A térségi települések közötti kerékpáros elérhetőség javí-
tása a mindennapos, munkába járó (hivatásforgalmi) for-
galom mellett a turisztikai kerékpáros közlekedés fellen-
dülését, térnyerését eredményezi. A térség tervezett
gerinchálózatának egyik alapvető elemeként, egy észak-
déli irányban húzódó nyomvonal kialakításának lehetősé-
ge került vizsgálat alá az elmúlt években. A vizsgált nyom-
vonal a 811. főút mentén kerül kialakításra, Bicske –
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kezik majd a Nadapi út tetejére.
Hivatalosan a Nadapi út egy
bizonyos szakasza is a projekt
részeként szerepel, valamivel a
Konkoly tanya feletti részig. Van,
ahol a projekt megvalósítása
során teljesen új utat kell építeni,
mert eddig csak földút volt, van,
ahol kiszélesítik az eddig meglé-
vő utat, s van, ahol csak felfes-
téssel jelölik az új kerékpárút lét-
rejöttét. A két település közös
fejlesztésének eredményeként
összesen 5,1 km kialakított
kerékpárforgalmi létesítmény
jön létre, ezen belül pedig a fel-
újított vagy korszerűsített utak

teljes hossza 1,33 km lesz..
Arra a kérdésre, hogy az új út
mennyivel lesz hosszabb vagy
rövidebb annál, ahogyan a kerék-
párosok ma el tudnak jutni

Pázmándról Kápolnásnyékre,
Judit azt válaszolta, hogy kb. 
2-300 méterrel hosszabb lesz
ugyan, de ezt a kis többletet
bőven megéri majd bevállalni,
hiszen így jóval biztonságosabb
lesz majd a Kápolnásnyékre való
lejutás a mostani lehetőségnél,
amikor is muszáj érinteni az
autópálya 42. kilóméterénél lévő
fel- és lehajtót, ami mindenkép-

pen balesetveszélyesebb a terve-
zett biztonságos és kifejezetten
kerékpáros útvonalnál.

-dy

Felcsút – Alcsútdoboz – Vértesacsa – Lovasberény – Vereb
– Pázmánd –Kápolnásnyék útvonalon. 
Az érintett települések felfűzésén túl a nyomvonal kap-
csolódik a Velencei-tó körüli kerékpárúthoz, és közvetlen
elérést biztosít Székesfehérvár felé. A javasolt nyomvonal
a szomszédos települések összekötésével, az érintett
települések forgalmat generáló területeinek összekapcso-
lásával alapvetően hivatásforgalmi célokat szolgál. A
hálózati adottságok miatt, a tervezett nyomvonal vonal-
vezetése megfelelően kiszolgálja a turisztikai kerékpáros
közlekedés igényeit is.
Jelen pályázat Pázmánd-Kápolnásnyék nyomvonal fejlesz-
tését tűzte ki célul első ütemként, amely nem pusztán egy
újabb kerékpáros útfejlesztés, hanem a pályázatot benyúj-
tó és elbíráló vezetők részéről a hangsúly azon volt és van,
hogy az M7 autópálya felett kerüljön kialakításra egy olyan
közlekedés biztonsági szempontból elfogadható kerékpár
hálózati elem, amely megépítésével kikerülhetővé válik a

kerékpározók számára a 42. kilométernél található autópá-
lya le- és felhajtó.
A közös fejlesztés eredményeként 5,1 km kialakított
kerékpárforgalmi létesítmény jön létre, ezen belül pedig
a felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza 1,33
km, illetve 2 db kialakított új, forgalomcsillapított övezet
kerül kialakításra.
A TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00015 számú projekt várható
befejező dátuma 2019. december 31.

További információ kérhető:
Virányiné Reichenbach Mónika, polgármester
+36 22 238 004
polghiv@pazmand.hu

Simon János, sajtóreferens
+36 20 467 3339
info@velenceitomedia.hu
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A Béke utca 2. szám alatt, az
“Egészségház energetikai felújí-
tása” projekt keretében tavaly
decemberig megvalósult a teljes
épület homlokzati nyílászáróinak
cseréje, a homlokzat hőszigetelé-
se, padlásfödém hőszigetelése, a
tető héjazatának cseréje, bejárati
védőtető építése, a napelemes
rendszer kiépítése és a két szol-
gálati lakás fűtésének korszerűsí-
tése, összesen 30.226.000,- Ft
értékben, pályázati forrásból –
foglalta össze Müller Imre szak-
szerűen azt, aminek eredménye-
képpen megújult és megszépült
orvosi rendelők, szolgálati laká-
sok, energetikailag korszerű épü-
let várja a pázmándi lakosokat. 
Az újjávarázsolt egészségházban
gyermek- és felnőtt háziorvosi
rendelés, fogorvosi rendelő,
védőnői szolgálat működik,

ahogy eddig is, de sokkal esztéti-
kusabb környezetben, megszé-
pült váróteremmel, amelybe új
berendezési tárgyak is kerülnek.
Az épület belső felújítása még
tart, hamarosan elkészül a belső
festés és az elektromos betáplá-

lás megújítása, ami azért szüksé-
ges, hogy az energetikai rend-
szer fogadni tudja a korábban a
tetőre telepített napelemes rend-
szer által termelt energiát. Végül
megtörténik a szolgálati lakások-

ban a vízellátás korszerűsítése is.
A belső munkálatok bekerülési
költsége 4.158.000 Ft, amit saját
forrásból fedez az önkormány-
zat. A hátralévő munkák pályáz-
tatása megtörtént, az épületbel-
ső felújításának várható befejezé-
se május vége.

A Fő utca 75. szám mögötti terü-
leten a “Térköves út- és parkoló -
építés” című projekt keretében
tavaly decemberig megvalósult
az út és parkoló kialakítása, a tér-
köves járdaépítés és a csapadék-
víz elvezetése. Ugyanennek a
beruházásnak a részeként a
Kisköz úton található gyalogos
híd is teljesen megújul ez év
tavaszán. A teljes beruházás érté-
ke 28.493.000 Ft, mely szintén
pályázati forrásból valósul meg –
folytatja Müller Imre.
Ez az építkezés egy nagyobb sza-
bású terv része, mint arról már
többször írtunk, a végső cél egy
korszerű, minden igényt kielégí-

Megújult egészségház, 
temetői felújítások, térköves út és 
új parkoló Pázmándon
Örvendetes módon sokat és sokszor írhatunk nyertes pályáza-
tokról, támogatott önkormányzati beruházásokról. Idén
tavasszal több építés-felújítás is befejeződik, vegyük hát
sorra ezeket, lássuk, hogy mi és mennyiből, s nem utolsó sor-
ban mikorra szépül meg Pázmándon. A kivitelezésért felelős
műszaki ellenőrt, Müller Imrét kérdezte a Pázmándi hírvivő.
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tő községi konyha és közösségi
tér kialakítása, amelynek kényel-
mes működéséhez elengedhetet-
len az új út és parkoló.

A “Köztemető felújítása” projekt
keretében 2017 decemberében
egy új favázas ravatalozó készült
padokkal, valamint a bejárati kerí-
tést is felújítottuk, ami összesen
3.800.000 forintba került, s ez is
pályázati forrásból valósulhatott
meg – mondja a műszaki ellenőr.
– Ugyanitt május közepéig a rava-
talozóhoz tartozó épület homlok-
zati festése is elkészül, amelyhez
az önkormányzat saját forrást
biztosít 853.000 Ft értékben.
Következő lépésként a közteme-
tő áramellátása is újjá lesz építve
a térvilágítás kialakításával
együtt ez év nyár elején. A meg-
valósítás az áramszolgáltatóval
már egyeztetve lett, a kivitelezők
pályáztatása pedig most van
folyamatban. A beruházás várha-
tó értéke 2.160.000 Ft, amelyet
az önkormányzat ugyancsak
saját forrásból valósít meg.

112 köbméter tűzifa
Pontosan ennyi szociális tűzifát sikerült kiosztani februárban azok-
nak a kérelmezőknek, akik az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kér-
tek támogatást az önkormányzattól. Pázmánd Község
Önkormányzata ismét sikeresen pályázott és nyert, s így 90 kérel-
mező 1-1 köbméter tűzifa támogatásban részesült, 22 rászorulónak
pedig fejenként 2 köbméter tűzifa jutott, s ennyivel sikerült meg-
könnyíteni számukra a téli hideg átvészelését. A szociális tűzifa
támogatás megszervezésében és lebonyolításában ismét oroszlán-
részt vállaltak az utcabizalmik, a szétosztás nem könnyű munkájá-
ban való részvételükért pedig név szerint is szeretnénk köszönetet
mondani Andrusek Valériának, Deli Gábornak és Deli Gáborné
Katalinnak, Erdő Bélának, Imre Andrásnak, Szendrei Lászlónak és
Tóth József Krisztiánnak.
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A mini bölcsődék személyi- és
tárgyi feltételeiben, illetve mód-
szertani szempontból is eltérően
működnek a családi bölcsődék-
től. Összetettebb feltételrend-
szernek kell megfelelniük mind
az engedélyeztetés, mind a szol-
gáltatás nyújtás terén. Az irány-
adó szakmai követelményeket
módszertani levelek, a bölcsődei
alapprogram és számos rendelet,
törvény szabályozza. 

– A gyermekek befogadását
(beszoktatását) családlátogatás
előzi meg, ahol lehetőséget
kapunk, hogy közelebb kerüljünk
a leendő bölcsődés gyermekhez
otthoni környezetében – mondja
Kékesi Andrea, a bölcsőde egyik
kisgyermek nevelője. – A beszok-
tatás megtervezésekor figyelem-
be vesszük a családok igényeit, 
1-2 hetente fogadunk új gyereke-
ket. Általában ebben az érkezési
sorrendben állítjuk fel a „gondo-
zási sorrendet”, amely biztosítja
a gyermekek számára az állan-
dóságot. 

A bölcsődés korosztályú gyerme-
keknek kiemelten fontos a sze-
mélyi- és tárgyi állandóság,
amely biztonságot nyújt számuk-
ra ebben az érzékeny életsza-
kaszban. A kis asztaloknál min-
den gyermeknek saját helye,
azaz ülésrend van. Az elsők

között lévő gyermekek ezt a
rendszert szempillantás alatt
megszokták, amikor eljön az
étkezések ideje, rutinosan ülnek
saját helyükre, és boldogan jegy-
zik meg napjában többször is:
„ez az én helyem”. 

– Ezt a biztonságérzetet a folya-
matos és rugalmas napirenddel
is szeretnénk megerősíteni a
gyermekekben – folytatja Andrea. 

– Napirendjükben minimálisak a
várakozási idők, elkerülve ezzel a
lehetséges frusztrációt, illetve
rugalmasan alkalmazkodik az
egyéni- és csoportos szükségle-
tekhez, időjáráshoz, évszakok-
hoz. Legfőbb célunk, hogy a böl-
csődei ellátás rendszerébe beke-
rülő pázmándi kisgyermekek
kiegyensúlyozott, egészséges kör-
nyezetben fejlődhessenek, és a

ránk bízott gyermekek szülei
nyugodt szívvel, támogató hát-
térrel térhessenek vissza a
munka világába – fejezi be
Andrea.
A most megnyílt mini bölcsőde
tízmillió forint vissza nem térí-
tendő pályázati támogatásból

Fejlesztés, fejlesztés, fejlesztés…
2018. március 5-én nyitotta meg kapuját a Pázmándi Pitypang
Bölcsőde. A mini bölcsődei csoport az óvoda épületében került
kialakításra, abban a csoportszobában, ahol ezt megelőzően
családi bölcsőde (jogelődje családi napközi) működött.
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valósult meg, ez a beruházás
95%-át tette ki, 5% önerőt pedig
az önkormányzat fedezett. De
ezzel még nincs vége a tervek
szerint, ez csupán az első lépése
a gyermekintézmények tovább-

fejlesztésének Pázmándon. A
mini bölcsődében jelenleg 7-8
kisgyermek elhelyezésére van
lehetőség, de az örvendetesen
magas gyermeklétszám miatt itt
biztosan nem lehet megállni. A
következő lépés – egy újabb, a
közeljövőben várható pályázat
keretében – egy olyan építkezés
lesz, aminek eredményeképpen
kétcsoportos bölcsődévé bővül a
mostani mini bölcsőde, ahol a
gyereklétszám is 24-28 főre
emelkedhet majd.
Persze a bölcsődésekből előbb-
utóbb ovisok, majd iskolások
lesznek, úgyhogy a tervezésnél
hosszabb távra kell gondolkodni,
s ehhez a polgármester asszony
szerint már minden előkészületet
megtettek. Ahogy mondani szok-
ták, „csőben van” egy olyan
pályázat is, ami a közelmúltban
az önkormányzat tulajdonába
került presszó épületének kor-
szerű főzőkonyhává, ebédlővé és
közösségi térré alakítását teszi
majd lehetővé. A magas színvo-
nalú konyhára és a modern, önki-

szolgáló étkezőre több szem-
pontból is nagy szükség van. Az
óvoda négy csoportosra való
átalakításához meg kell szüntetni
a mostani óvodai konyhát, s
mivel az iskolai létszám is megkí-

vánja a bővítést – és a műemlék
épületben ez másképp nem
lehetséges –, az iskolai tálaló-
konyhát és étkezőt is. 
A presszó épülete valamikor
régen már egyszer betöltött
hasonló szerepkört, persze
korántsem olyan színvonalon,

mint ahogyan azt a jelenlegi ter-
vek előrevetítik. Több, egymásra
épülő pályázatnak köszönhetően
a mostani cél egy 500 adagot elő-
állítani tudó, korszerűen felsze-
relt konyha és egy szépen beren-
dezett étkező, ahol naponta elké-
szítik mind a bölcsisek, ovisok és
iskolások, valamint a szociális
étkeztetésben résztvevők ebéd-
jét. Emellett a konyha feladata
lesz az is, hogy a turisztikai fej-
lesztésekhez megfelelő étkezési
háttérlehetőséget is biztosítson a
faluban, s ezzel egyben megte-
remtse a gazdasági feltételeit is
annak, hogy Pázmándon a gyer-
mek- és szociális étkeztetés a leg-
jobb és legegészségesebb lehes-
sen a lehető legalacsonyabb áron.
A presszó átalakításának első
lépéseként – s ehhez már a búto-
rok is megvannak – egy olyan
közösségi kis tér kialakítására is
sor kerül, ahol a község nyugdí-
jasai, kisgyermekes anyukái –
akik más vendéglátóipari helyek-

re értelemszerűen nem ülnek be
– tapasztalatot cserélhessenek,
jókat beszélgethessenek egy
kávé vagy kakaó, egy kis süte-
mény mellett, amiért csak jelké-
pes árat, adományt kérnek majd
a gyermekintézmények alapítvá-
nyai számára.
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A magyar lakosság egészségi
állapota jelenleg elmarad a
Magyarország társadalmi-gazda-
sági fejlettsége alapján elvárható
szinttől – szerepel a pályázati
kiírásban. 
A daganatos és szív-érrendszeri
betegségek mellett a mentális
megbetegedések előfordulása is
nagyarányú, amely tényezők
összességében nagy betegségter-
het jelentenek az ország számára.
2014-ben a lakosság 55%-ának állt
fenn krónikus betegsége. 
Legelterjedtebbek a magasvér -
nyomás (31%), a derék- vagy
hátfájás (21%) és a szív- és
érrendszeri betegségek, továb-
bá jelentős megbetegedések
még az allergia (12%) és a lakos-

ság 8%-át érintő cukorbetegség. 
A magyar felnőtt lakosság több,
mint fele túlsúlyos vagy elhízott,
ezen belül a fiatal nők 23%-a, a
fiatal férfiak 40%-a szenved ettől
a problémától. 
A felsorolt betegségek jelentős
hányada vezethető vissza a nem
megfelelő táplálkozásra, valamint
a helytelen (ülő, fizikailag inaktív)
életmódra, ezért a lakosság 
egészségmagatartásában jelentős
javulást kell elérni, és ehhez bizto-
sítani szükséges a megfelelő fizi-
kai-, társadalmi-, gazdasági- és
jogi környezetet – szögezi le a
pályázati dokumentum. 
Az egészség fejlesztésének és
az egészségmagatartásból
eredő hátrányok csökkentésé-
nek egyik fontos módszere a
tudatos táplálkozás és az 
egészséges életstílus, életmód

Menő menza Pázmándon
Húszmillió forint pályázati támogatást nyert a Pázmándi
Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány ez év elején. A
pályázati felhívás célja – amelynek az elérésére a támogatás
fordítható – az egészséges életvitelhez szükséges tudás és
készségek elsajátításának a hatékony támogatása, ezzel az
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében a gyer-
mekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javí-
tása, a várható élettartam és az egészségben eltöltött élet-
évek számának növelése.



Önkormányzati hírek                                                                                                   11

kialakítása még gyermekkorban. 
A gyermekek harmonikus testi,
szellemi, valamint lelki fejlődésé-
hez különösen fontos a rendsze-
res testmozgás és az egészséges
táplálkozás. 
A kiegyensúlyozott táplálkozás
az életfolyamatok működéséhez
szükséges energiát szolgáltató
zsírokat és szénhidrátokat, test-
építő fehérjéket, az anyagcsere
szabályozásában részt vevő vita-
minokat és ásványi anyagokat
olyan mennyiségben és arány-
ban tartalmazza, amely optimáli-
san biztosítja az egészség meg-
óvását, illetve a betegségek
megelőzését. 
A kiegyensúlyozott táplálkozás a
fejlődés és a növekedés egyik
alapfeltétele. Ebben az életkor-
ban alakul ki az ízlés, a táplálko-
zási szokások, a helyes étkezési
mód és a kulturált étkezési
magatartás. 
Az ekkor megszerzett ismeretek
meghatározó befolyást gyakorol-
nak az egész további életre. 
Végül, de nem utolsó sorban a
gyermekek rendszeres, életvitel-
szerű testmozgása, valamint a
megfelelő, kiegyensúlyozott táp-
lálkozása bizonyítottan hozzájá-
rul az iskolai teljesítményhez is,
segíti a tanulást, csökkenti az
iskolai hiányzások számát. 
Ezért a pályázat keretében 
a nyertes iskolai alapítvány 
feladata az iskolás gyermekek
egészséges táplálkozáshoz
szükséges tudása és készségei

megszerzésének támogatása a
szülők bevonásával 
Ezt különböző olyan ismeretter-

jesztő és szemléletformáló prog-
ramok keretében igyekszik meg-
valósítani az alapítvány, mint
amilyen a május 1-jei Menő
Majális főzőversenye is lesz. 
A pályázat másik fontos célja a
gyermekek intézményi étkezteté-
sének tárgyi körülményeinek
javítása, ami annyit tesz, hogy az
elnyert 20 millióból 5,6 millió Ft a
gyermekek étkezését biztosító
konyha eszközeinek korszerűsí-
tésére, fejlesztésére fordítható. 
A pályázati programok megvaló-
sítása 2018 februárjában kezdő-
dött, s 2019 február végéig tart
majd, ez idő alatt 20 különböző,
a pályázat céljait elősegítő prog-
ramot terveznek megvalósítani.
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– A Hét Forrás Művelődési Házban
2015 óta rendszeresen indítunk
,,Netnagyi tanfolyamot” Simon János
segítségével – mondja Fodor Petra a
művelődési ház munkatársa. – Nagyon
nagy sikere szokott lenni az idősek
körében. Simon Jánosnak köszönhető-
en gördülékenyen tudnak haladni az
idősek a tanfolyam során, ahol az ala-
poktól kezdjük, a számítógép bekap-
csolásától jutunk el az elektronikus
levelezésig és persze az internethasz-
nálatig. Fontosnak tartjuk, hogy az idő-
seknek is napi rutinjává váljon a számí-
tástechnikai eszközök kezelése és a
világhálón való szörfözés, hiszen a mai

világban ez már nélkülözhetetlen, és a
gyerekek, unokák sem mindig vannak
kéznél, hogy segítsenek a nagymamá-
nak, nagypapának. A tanfolyamokon
eddig a leselejtezett számítógépeinket
használtuk. Sajnos 2018-ra ezek vég-
leg elavultak vagy felmondták a szol-
gálatot, így nagy izgalommal és nagy
reményekkel adtuk be ezt a pályázatot,
ami végül sikerrel járt.
Mi mindent tud vásárolni az önkor-
mányzat a pályázaton elnyert támo-
gatásból?
– Három új laptopot és az azokhoz
szükséges szoftvereket, két táblagé-
pet és két okostelefont, valamint pro-
jektort, fénymásolóként és faxként is
használható multifunkcionális nyom-
tatót, beltéri- és kültéri Wifi eszközö-
ket. Reményeink szerint 2018 év
végén már ezekkel a korszerűbb
gépekkel tudjuk újraindítani a
Netnagyi tanfolyamot.

Új számítógépek a Netnagyiknak
Időről időre örömmel számolunk be a nyertes önkormányzati
pályázatokról. A „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése”
című pályázat keretében most sok olyan új eszköz beszerzésére
kerülhet sor, amit a már végzett, vagy ezután a számítógépes
tanfolyamokon résztvevő „netnagyik” is használhatnak majd.
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P. Horváth Ágnes tréner szerint csak-
nem minden betegségünk lelki ere-
detű, és a legtöbbért a stressz fele-
lős. Ha túl sok stressz ér bennünket,
először csak nyugtalanságot, feszült-
séget, szorongást érzünk, de ha nem

tudjuk legyőzni, akkor egyre görcsö-
sebbé, túlfeszítetté válunk, és ha
még mindig nem tudtunk magunkon
segíteni, akkor jön a depresszió, a
pánik, esetleg az agresszió, majd a
testi tünetek. Sokan nem tudják ma
még, hogy az erős, krónikus stressz
észrevétlenül betegíti meg a testün-
ket. Gyengíti a szívünket, növeli a
vérnyomást, a vércukorszintet, csök-
ken az immunitás és akár rákbeteg-
ség kialakulásához is vezethet.
– Miben segíthet az autogén tréning?
– Aki megtanul ellazulni, ennek a
negatív folyamatnak gátat tud vetni.
Az autogén tréninggel néhány perc
kell csupán, hogy helyreálljon a testi
és lelki egyensúly, és a szorongás, a
félelem, a düh helyébe derű, béke és
nyugalom költözzön – vezet be a mód-
szer lényegébe P. Horváth Ágnes. – A

gondolataink kitisztulnak, a kapcso-
lataink javulnak, az immunrendsze-
rünk pedig ismét a régi lesz. Sokan
úgy érzik némi gyakorlás után, mint-
ha átkarolná őket a világ, s ez azért
van, mert az ősbizalom állapotába

tudjuk visszahelyezni magunkat.
Abba a nagyon biztonságos érzésbe,
amit az anyaölben éltünk át egykor.
A két agyfélteke harmóniába kerül
egymással, és öngyógyító folyamatok
indulnak el bennünk.
– Milyen előnyei lehetnek még a tré-
ningnek?
– Az autogén tréning óriási előnye,
hogy nem adjuk ki kezünkből az
önmagunk feletti irányítást.
Ezenkívül csak egyszer kell megta-
nulnunk, utána bárki bármikor elő-
vehetjük és segítségül hívhatjuk, ha
szükségét érezzük. A tréning során
megtanulunk a testi és lelki jelzése-
inkre figyelni. Önismeretünk nő,
magabiztosabbá válunk, kibontakoz-
nak a bennünk rejlő lehetőségek.
Vissza kapjuk a hitet, hogy bízhatunk
önmagunkban.

– Hogyan és mikor alakult ki ez a
módszer?
– A módszert a 20. században dolgoz-
ta ki Schultz berlini pszichiáter, de
végül is csak az 1920-as években
mutatta be szélesebb körben, amikor
már tudományosan is igazolta a haté-
konyságát. Eleinte orvosi célokra hasz-
nálták, kiegészítő gyógymódként. Mert
nem csak egészségvédő hatása fontos,
ez a módszer egyben a fájdalom keze-
lésének újfajta módja is. Csökkenti a
testi és lelki fájdalmat, ezt pedig úgy
éri el, hogy megtanít bennünket magá-
ra a fájdalomra koncentrálni. Az
ébrenlét és az álom közötti, ellazult
állapotban pedig tudatközelbe kerül-
nek az elfojtott traumák is, amelyeket
az agy így képes lebontani. A relaxált
állapot így megszabadíthat bennünket
olyan elfojtott, rossz emlékektől, ame-
lyekről többnyire nem is tudunk, de
rossz irányba terelik az életünket. 
– Azok számára is segíthet, akik nem
tudják jól kipihenni magukat, alvás-
problémákkal küzdenek?
– Igen. Az alvásnak fontos szerepe
van az életünkben. Ekkor dolgozzuk
fel a napi történéseket, regenerálódik
a szervezetünk, szépül a bőrünk stb.
Az autogén tréning segítségével nyu-
godtabbá válnak az éjszakáink, a
szervezetünk hatékonyabban rege-
nerálódhat. Javul a teljesítményünk
is. A sportolóknál ki is mutatható ez.
Azok pedig, akik túlhajszoltak, kime-
rültek, néhány perc relaxációval
ismét erőt meríthetnek, mert 10-15
perc relaxáció 2-3 óra alvással ér fel.

Szabadulás a testet és 
lelket romboló stressztől
Február végén kezdődött az a 14 hetes autogén tréning a Hét
Forrás Művelődési Házban, amely a stressz leküzdésében
segít. Nyolc résztvevő találkozik itt hetente, hogy a módszer
segítségével – amely könnyen elsajátítható – kivédjék a súlyos
stressz egészségkárosító hatását.
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Idei évben ünnepeljük Templomunk és plébániánk
fennállásának 300. évét! 

Nagy öröm ez számunkra, és úgy gondolom a
község számára is az lehet, ha csak egy kicsit is
belegondolunk, hogy mennyi idő is ez az évszám,
és ezen idő alatt Pázmánd fennmaradt.
Köszönhetően a Jezsuita atyáknak, akik az elnép-
telenedett falut benépesítették. Nagy szó, ha arra
gondolunk, hogy templomunk mi mindent élt át
ezen idő alatt, hálával tartozunk elődeinknek,
hogy megőrizték számunkra ezeket az értékeket,
és egyben hatalmas feladat is hárul ránk, hiszen
mi sem lehetünk tétlenek: az egyház ügyében fela-
datot kaptunk, és nem más által, mint a kereszt-
ség. A keresztség szentsége által részesülünk
ugyanis az Istengyermeki életben és ez által
válunk az egyháznak tagjává is. Amit majdan a
többi szentség (oltáriszentség, bérmálás) által
még erősebbé tehetünk, hiszen akkor már saját
magunk kell tanúságot tenni hitünkről. Azonban
senki ne gondolja, hogy a kimondott szavaknak
nincs jelentősége, mert igen is jelentős súlya van.
Mi néhányan a kimondott szavak miatt, és hitbéli
meggyőződésünk által próbálunk templomunkért
és egyházközségünkért minden áldozatot megten-
ni, hogy amit mi megkaptunk azt tovább is tudjuk
adni, legalább olyan állapotban. 

Ez azonban nem könnyű és sokszor hálátlan 
feladat is egyben.

Talán feladataink hosszú sora látszik abból, hogy
próbáljuk a templom állagát javítani, igyekszünk
mindenre megoldást találni, de sajnos önerő híján,
csak pályázatokból ez megoldhatatlan, mi mégis
küzdünk és reméljük, hogy az idei éveben talán
ismét sikerül valamit előrébb lépnünk. 

A gonosz sajnos a mai világunkban már nem csak
„körüljár” már gyűjti a lelkeket, csakis mi magunk
tudjuk őt megállítani. Tudom, és mindnyájan tud-
juk, hogy ma már nem a templom és a szentmise
az elsődleges az emberek mindennapjaiban
(vasárnapjaiban), pedig ha az hiányzik, akkor az
Isten áldása munkánkon sincs rajta, de ezt sajnos
elfeledjük, és elfeledtetik velünk. 

Isten nem büntetni jött az embert, hanem meggyó-
gyítani, de azt nekünk is akarni kell. Akarjunk mi
is meggyógyulni, mint a vak Jeruzsálem előtt,
vagy, mint a bűnös asszony, és higgyük végre el,

hogy mi csak picinyke, gyarló emberek vagyunk.
Krisztus megváltott minkent szeretetből, kereszt-
halála és feltámadása által, minden bűnünket
magára vette nagypénteken és el is törölte, de mi
mindig visszahullunk bűneinkbe, mert magunkkal
hordozzuk gyarlóságunkat. Bűneiknek, rossz szo-
kásainknak csak akarattal tudunk ellenállni.
„Akinek van füle, hallja meg” (Jel 2,6) 

Azért kicsit bízva a jövőben és Istenben én
hiszem, hogy többünknek van füle a hallásra. 

Kedves Testvérek, Pázmándiak, a templomot fenn-
tartani, gondozni, megőrizni, renoválni kell,
hasonlóan, mint a saját házunkat is, de azt egy
vagy két ember egyedül nem tudja megtenni. Ha
az idősebb testvéreink már nem töltik meg a pado-
kat, ha a kicsiket nem fogjuk kézen és visszük
magunkkal, akkor vajon megéri -e a következő
évtizedeket a templom és az egyházközség? 

A választ mindenki a saját lelkiismeretében megta-
lálja, de ne feledjük, a kimondott ígéreteket, amit
az Isten házában tettünk, egyszer majd számon
kérik rajtunk. 

Egyházi hírek
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Ezért fontos tovább dolgoznunk, hogy ezt az üze-
netet ne csak ebben a néhány sorban olvassuk,
hanem át is élhessük legalább még 300 évig a „MI
TEMPLOMUNKBAN”!

Ezúton is Hálásan köszönjük a Pázmándiak
adakozását, összefogását templomunk érde-
kében, és kérjük továbbra is szeretettel
türelmüket, mi most sem tétlenkedünk, mun-
kálatok, előkészületek most is zajlanak a
háttérben, amelyek reményeink szerint
hamarosan látványos formát öltenek.
Türelmüket és megértésüket, segítségüket,
imáikat köszönjük!

Május hónapban lesz Pünkösd: a Szentlélek eljö-
vetelének ünnepe. A húsvét utáni 50. napon
ünnepeljük a Szent ajándékainak kiáradását, ez
a nap az új törvény és az Egyház születésnapja
is egyben. A húsvéti idő a pünkösdöt követő
szombattal ér véget, és ekkor veszi kezdetét az
évközi idő! 

Pünkösd ünnepe sokak számára egyet jelent a
zarándoklattal, Erdélybe, a Babba Máriához
Csíksomlyóra veszik útjukat évről-évre a páz-
mándiak is, hogy részük legyen abban a csodála-
tos dologban a Csíksomlyói búcsúban, ami a
magyarságunkat és kereszténységünket is egy-
befonja. Teszik ezt ma nemzetünkből több tízez-
ren azért, hogy elvigyék lelki fáradtságukat, ter-
heiket, bűneiket és várják a Boldogasszony segít-
ségét. Teszik azért is, mert aki egyszer is érezte
a Csíksomlyói búcsú áhítatát, az tudja, az megér-
ti, hogy mit is vesztettünk mi magyarok
Trianonnál, megérti, hogy a vallásos és a világi
élet nem különválasztható egymástól! Aki pedig
egyszer is átélhette ezt a csodát, annak szíve
bizony mindig visszavágyik oda!

Pünkösd után május utolsó vasárnapján lesz az
idei évben az elsőáldozás, a gyermekek készül-
nek, számukra a felkészüléshez szükséges anya-
got írott formában már eljuttattam, a templomi
próbák pedig május hónapban indulnak. 
Elsőáldozás szép reggelén a plébánián gyüle-
keznek a gyermekek. A szentmise végén a plébá-
nia udvarra az atya vezetésével mennek át, ahol
elfogyasztják a szeretet reggelit! Kérjük a szülőket
és hozzátartozókat, a plébánia kapujában vára-
kozzanak ezen idő alatt, ajándékaikat csak a reg-
geli után adják át! Megértésüket előre is köszönjük!
Június első vasárnapján lesz Krisztus Testének
és Vérének ünnepe – Úr napja! Most is szeretet-
tel várjuk a gunyhók építésére, a virágok kötésére
mindazokat, akiknek kedve és ideje engedi, hogy
csatlakozzanak!
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– Mi Atyánk, aki a mennyekben
vagy...
– Igen?
– Kérlek, ne zavarj, imádkozom.
– De te megszólítottál!
– Én téged szólítottalak? Biztos, hogy
nem! Csak imádkozom: Mi Atyánk,
aki a mennyekben vagy...
– Újra megszólítottál.
– Mit csináltam?
– Megszólítottál. Azt mondtad: Mi
atyánk, aki a mennyekben vagy. És
itt vagyok. Mit akarsz?
– Ezt nem gondoltam komolyan.
Csak elkezdtem mondani a reggeli
imádságomat. Minden reggel elmon-

dom a “Miatyánk”-ot. Ezután mindig
jól érzem magam. Olyan érzés ez,
mintha elvégeztem volna a köteles-
ségemet.
– Jó, akkor mondd tovább!
– Szenteltessék meg a Te neved!
– Egy pillanat. Mire gondolsz?
– Ez azt jelenti, azt jelenti... Ó, édes
Istenem, nem tudom, mit jelent!
Honnan is tudnám? Ez egyszerűen
az imához tartozik. Különben mit is
jelent ez?
– Tiszteletet, szentséget, mindenek
felett dicséretet és csodálatot.
– Jól hangzik. Eddig sohasem gon-
doltam erre. Jöjjön el a Te országod,

legyen meg a Te akaratod, amint a
mennyben úgy itt a földön is.
– Komolyan gondoltad?
– Természetesen, miért ne?
– És mit tettél ennek érdekében?
– Ennek érdekében? Semmit, úgy
hiszem. Sokszor gondolkozom,
milyen szép lenne, ha Te itt lent
mindent a kezedbe vennél úgy, aho-
gyan azt ott fent teszed.
– Te talán nem vagy a kezemben?
– Igen..., járok a templomba...
– Nem ezt kérdeztem. Hogyan állsz
heveskedéseiddel, a türelmeddel?
Ezekkel mindig gondod van, nem?
És hogyan gazdálkodsz a pénzed-
del? Mindig minden csak neked kell?
Milyen könyveket olvasol? Mit nézel
a tévében?
– Ne mondd ezt nekem! vagyok én
is olyan jó, mint mások az egyhá-
zunkban.
– Bocsánat, azt hittem, hogy azt
kéred, legyen meg az akaratom. Ha
ezt tényleg így gondolod, akkor csi-
szolnom kell rajtad, és e szerint cse-
lekednem.
– Igen, természetesen. Tudom, van-
nak problémáim. Miután emlékez-
tetsz, eszembe jut egy pár dolog.
– Nekem is.
– Eddig ezeken nem sokat gondol-
koztam, de azért szívesen megsza-
badulnék tőlük. Őszintén szólva, szí-
vesen lennék szabad.
– Jó. Most, hogy előbbre jutottunk,
dolgozzunk együtt! Biztosan lesznek
győzelmeink, és büszke lehetek
majd rád.
– Igen, Uram, de nekem még be kell
fejeznem ezt az imádságot. Ma ez
sokkal több időt vesz igénybe, mint
általában szokott. 
Mindennapi kenyerünket add meg
nekünk ma!
– A kenyered megvan! Csak segítene,
ha az evésben is mértékes lennél!
– Ez már mindig így lesz? Kritizálsz?
Csak teljesítem vallásos kötelessége-
met, és egyszer csak úgy hirtelen
megszólítasz, és a gyengeségeimre
emlékeztetsz!
– Az imádság veszélyes dolog.
Azzal hozzám fordulsz. Kérdéseket
teszel fel. Ezáltal teljesen más
ember lehetsz. Inkább szeretném
nyomatékosabbá tenni, hogy tarts ki

Egy kis elmélkedni való!
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az imádságban! És hogy van tovább?
– ...Merjem tovább mondani?
– Mit nem mersz elmondani? Mitől
félsz?
– Már most tudom, mit fogsz vála-
szolni.
– Előbb azért csak folytasd!
– Bocsásd meg vétkeinket, miképpen
mi is megbocsátunk az ellenünk vét-
kezőknek!
– Mi van a szomszéddal?
– Tudtam, hogy ezzel fogsz jönni! De
hát a szomszéd hazugságokat mon-
dott rólam, és emiatt mások a csalá-
domról pletykálnak. Még a pénzt
sem adta meg, amivel tartozik.
Megesküdtem, hogy ezt nem
hagyom annyiban!
– Akkor mit jelent a te imádságod?
– Nem gondolom komolyan.
– Legalább őszinte vagy. De jónak
találod azt, hogy másokra haragszol?
– Nem de talán akkor jobban leszek,
ha a bosszúm betelt. Azt fogja lega-
lább kívánni, hogy sohase legyen a
közelünkben.
– Számodra ez nem lesz jobb,
hanem rosszabb. A bosszú ugyanis
nem tesz boldoggá. Gondold meg,
mennyire boldogtalan vagy most.
De én mindent megváltoztathatok.
– Meg tudnád tenni? De hogyan?
– Bocsáss meg a szomszédodnak,
hiszen én is megbocsátok neked. A
szomszédodnak is le kell rendeznie
a gyűlöletét, a bűneit. De te szabad
leszel, ha megbocsátasz, és a szí-
vedben békesség lesz.
– Ó, igazad van! Neked mindig iga-
zad van! Belátom, fontosabb, hogy
veled való kapcsolatom rendben
legyen, mint a bosszúvágyam a
szomszédommal szemben. 
De..! ...Na, jó. Megbocsátok. Segíts
neki is, hogy megtalálja a helyes
utat, Uram! Ha most őrá gondolok,
nyomorúságosan érezheti magát,
mint mindenki, aki állandóan rosz-
szat tesz másoknak. Kérlek, mutasd
meg neki is valamilyen módon a
szabadulást!
– Na látod! Így talán nem sokkal
jobb? És hogy vagy most?
– Tulajdonképpen egészen jól. Azt
hiszem, ha ma este lefekszem, ez
lesz az első alkalom, hogy nem
leszek olyan rettenetesen túlfeszí-

tett, mint eddig. Talán még jobban
is fogok aludni.
– Még nem fejezted be az imádsá-
godat.
– Igen, igazad van. És ne vígy min-
ket kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól!
– Jó, akkor ezt is megteszem. De
kerülj minden olyan dolgot, ami
kísértésbe vihet!
– Mire gondolsz?
– Ne kapcsold be a tévét, mielőtt át
nem gondolod, mit akarsz megnéz-
ni, és érdemes-e? Gondold át,
hogyan osztod be az idődet, kikkel
barátkozol, miről beszélgettek!
Gondolkozz el azon, mi az, ami szá-
modra becses és értékes az életben!
Mindenekelőtt arra kérlek, ne csak a
szükség idején fordulj hozzám!
– Az utolsó mondatot nem értettem.
– De hát ezt olyan sokszor megte-
szed! Valahogy belekerülsz a nehéz -
ségekbe vagy egy rossz helyzetbe,
és akkor hozzám szaladsz és ezt
mondod: “Uram, kérlek, segíts ki
ebből, soha többé nem csinálok
ilyet.” Emlékszel ezekre?
– Igen, Uram. Szégyellem magam,
sajnálom.
– Mindig megőriztelek. De te meg-
tartottad az ígéreteid?

– Nem, legtöbb esetben nem. Eddig
mindig azt hittem, meg tudom tenni
azt, amit akarok, ha a “Miatyánk”-ot
elmondom. Például ezt a mai beszél-
getést veled nem terveztem.
– És hogyan folytatódik az ima?
– Tied az ország, a hatalom és a
dicsőség, mindörökké. Ámen.
– Tudod, milyen dicsőség lehetne
ez? Minek örülnék igazán?
– Nem, de szívesen megtudnám.
Örömet szeretnék szerezni neked.
Egyre inkább kezdem érteni,
milyen dicsőség lenne, ha valóban
követnélek.
– Ezzel már a kérdésedet meg is
válaszoltad.
– Valóban?
– Igen, számomra a dicsőség azt
jelenti, hogyha a hozzád hasonló
emberek valóban szeretnek engem.
Jó lenne, ha látnák, hogy a kapcso-
lat köztünk helyreállt. Miután egyes
bűneidet megbeszéltük, és ezek
már nem zavarnak bennünket, cso-
dálkozni fogsz, hogy mit fogunk
tenni közösen.
– Uram, engedd meg, hogy meglát-
hassam, mit tudunk együtt megvaló-
sítani!
– Majd meglátod, ezt át fogod élni!
– Köszönöm!”

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2481 VELENCE Zárt u. 2  /  Tel/Fax: 22/470-288  /  E-mail: human01@freemail.hu

Gyermekjóléti szolgáltatás:
Segítséget ad a szülőknek, hogy biztosítani tudják 
a gyermekek testi, lelki, értelmi és érzelmi fejlődésének
feltételeit. A településen működő intézményekkel 
együttműködve elősegíti a gyermekek veszélyeztetett-
ségének megszüntetését.

Családsegítés: 
Segítségnyújtás azon személynek, akiknek a családjában működési zavar,
konfliktus illetve krízis helyzet alakult ki. 

Segítségnyújtás:  

• Hivatalos ügyek intézésében
• Nyomtatványok, kérelmek 

kitöltésében
• Jogi ügyekben továbbirányítás
• Pszichológiai tanácsadás
• Családtámogatási ellátások 

igénybevételében

Családsegítő: Halász Károlyné (06 30-3619-662)
Fogadó óra: szerda: 13.00. – 14.00.

/Polgármesteri Hivatal, Pázmánd Fő utca 80./
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Természetesen Pázmándon is a
sonka tojással a húsvéti hagyo-
mányos ünnepi eledel, amihez
húsvéti fonott kalácsot sütnek az
asszonyok. A sonkát régebben
egy hithű katolikus család csak
azután fogyasztotta el, hogy azt
a templomban megszentelték, és
csak húsvét vasárnap reggelén
láttak hozzá, mert a régi hagyo-
mányok szerint a feltámadási
körmenet is éjszaka volt, hiszen
Jézus húsvét vasárnap hajnalra
támadt fel halottaiból. 
Más dunántúli falvakban az idő-
sebbek még emlékeznek a
hagyományos húsvéti korbácso-
lásra, Pázmándon – amelynek
neve is sokáig Tótpázmánd volt –
viszont élénken él ma is a sibálás
hagyománya. Ez a tavaszi rítus
persze nem valami büntetés,
hanem a húsvéthoz kötődő ter-

mékenységi és megtisztulási
varázslás egyike. Elsősorban a
lányok, asszonyok szépségének
kiteljesítését célozta, hiszen úgy
tartják, a sibált lány egészséges,
friss és szép lesz. Elenged -

hetetlen kelléke a fűzfavesszőből
font siba.
Pázmándon a sibakészítés mos-
tanság Köllő Bandi bácsi nevéhez
fűződik, aki így beszélt a Hírvivő
egy korábbi számában a sibafo-
nás fortélyairól: „a siba legtöbb-
ször nyolc szál vesszőből készül,
de lehet kilenc szálból is csinálni,
azt kígyóhátúnak hívják. A legvé-
konyabbat négy szálból fonják,
de a nyolc szálból fonott a leg-
szebb és ez tekinthető a hagyo-
mányosnak is. A siba készítésé-
nek legelső lépése, amikor a
vessző vastag végét egy erre
használatos késsel vágják be. Az
egyenlő hosszúságúra vágott
vesszőt összetekerik. A végét
valakinek össze kell tartania,
vagy odaerősítenie valamihez. A
fonás végén csomó zárja a mun-
kát és a szálakat”.
A sibálás húsvét hétfői népszo-
kás, amikor is a legények gyalo-
gosan bejárják a falut, sibákkal
és hideg vizes vödrökkel felsze-
relkezve keresik fel a lányokat. A
bőséges locsolás után elnáspán-
golják őket a következő rigmus
kíséretében: „sibiribi tojásos,
keléses bolhásos, esztendőre
friss légy, ne olyan lusta, mint
most!” A locsolást és sibálást egy-
szerű piros tojással, finom süte-
ményekkel és persze a nagyobb
fiúknak, férfiaknak itallal köszö-
nik meg a háziak.
A keresztény egyház szertartása-
iban a hosszú ünnepi időszak
átfogja a kora tavasz és a nyár
elejei hónapokat. Az előkészületi
idő a húsvét előtti nagyböjt,
amely Jézus negyvennapos siva-
tagi böjtjének emlékére, önmeg-
tartóztatására tanít. Ezt nagyobb,

Húsvét után, pünkösd előtt
A Pázmándi hírvivő új folyama is immár öt évre tekint vissza,
s persze korábban is volt újság a faluban. Ezalatt a sok év
alatt számtalanszor volt már szó a velünk élő szokásokról,
hagyományokról, húsvéti locsolásról, sibálásról. Ugyanakkor
talán soha nem volt annyi új beköltöző a mi kis falunkba, mint
az utóbbi időben, így a kedvükért összefoglaljuk a tavaszi
ünnepkörhöz kapcsolódó tudnivalókat és népszokásokat,
amelyek talán valamennyi pázmándi élő hagyomány között a
legélőbbnek mondhatók.
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kisebb ünnepek követik, s a hús-
véti ünnepkör a pünkösddel
zárul. A ciklus a karácsonyi ünne-
pi szakasz párja, de jóval régebbi
annál.
Húsvéthoz kapcsolódva pünkösd
is mozgóünnep, amely május 10-e
és június 13-a közé esik. Az
ünnep elnevezése a görög pente-
kosztész, azaz “ötvenedik” szóból
származik, ugyanis ez az ünnep a
húsvét utáni 50. napon kezdődik,
ami idén május 20-ára esik.
Pünkösd ünnepét a keresztény
egyház annak emlékére tartja,
hogy Jézus mennybemenetele
után a Szentlélek leszállt az apos-
tolokra. Az 50 nap a zsidó vallás-
ból ered. Ők ünnepelték a
pészach utáni ötvenedik az ara-
tás, az első gyümölcsök, majd
később a Tízparancsolat adomá-
nyozásának ünnepét.
A magyar pünkösdi szokásokban
a keresztény szokások kevered-
tek az ősi, pogány szokásokkal, a
már meglévő pogány hagyomá-
nyokra épültek rá a keresztény
elemek, és olvadtak össze egy
ünneppé.
Krisztus mennybemenetele után
az apostolok, Mária és a legköze-
lebbi tanítványok közösen ünne-
pelték pünkösdöt. Hirtelen hatal-
mas szél támadt, amely betöltöt-
te az egész házat, ahol össze-
gyűltek. Majd lángnyelvek jelen-
tek meg, melyet szétoszlottak és
leszálltak mindegyikükre: meg-
teltek Szentlélekkel. Ezután
különféle nyelveken kezdtek el

beszélni, ahogy a Lélek adta neki,
hogy szóljanak. A Jeruzsálemben
tartózkodók meglepve tapasztal-
ták, hogy amit az apostolok mon-
danak, ki-ki a maga nyelvén meg-
érti. Előállott Szent Péter és prédi-
kálni kezdett. Sokan megértették
beszédét, és belőlük alakultak az

első keresztény gyülekezetek.
Pünkösd tehát az egyház szüle-
tésnapja is.
Pünkösdi szokásokkal kapcsolat-
ban két dolog jut azonnal az
emberek eszébe, a pünkösdi
királyság és a pünkösdi rózsa. A
pünkösdi királyválasztás régen
versenyekkel történt, amolyan
ügyesség vagy vitézség próba is
volt, s aki megnyerte, az valóban
királynak érezhette magát, mert
sokfelé egy évig ingyen ihatott a
kocsmában. Később már inkább
csak a gyerekek választottak
népi játékok keretében pünkösdi
királyt, de Pázmándon már csak a
legidősebbek emlékeznek arra is,
hogy játszottak ilyesfélét. Élő
hagyomány azonban, hogy pün-
kösdi rózsával díszítenek az
ünnepkor, s az is, hogy a faluból
viszonylag sokan elzarándokol-
nak pünkösdkor Csíksomlyóra.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy

– a szociális segítést is magába foglaló – személyi gondozást biztosít.

Személyi gondozás:

olyan célzott segítés, mely az igénybe vevő rendszeres hosszabb idejű 
támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb

életminőség elérését.

Szociális segítés:

az ellátott mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben 
tartásában mindennapi ügyeinek intézésében nyújt segítséget.

Házi segítségnyújtás igénybevétele telefonos vagy 
személyes kérelemre történik.

Intézményi térítési díj:

Személyi gondozás: 650.-Ft/óra – Szociális segítés: 1 500.-Ft/óra

Humán Család-és Gyermekjóléti Szolgálat: Velence Zárt u. 2.
Tel: 06-22-589-157

E-mail: human01@velenceph.t-online.hu
Palánki Katalin (hsg. egységvezető): 06-30/915-1895

Földesi Józsefné (települési gondozónő): 06-30-903-9912
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Március 24.-én a kissé hűvös idő elle-
nére is sokan látogattak ki a Tájház
udvarára.
Mint minden évben, idén is volt nyuszi
és kecskesimogató, kézműves foglal-
kozás keretében tojásfestés a legki-
sebbeknek.   A sibafonás, a helyi ke -
men cében készült kenyérlángos, a
kalács- és sütemény sütő verseny is
része volt a napnak.
Rendezvényünk idei védnöke Pálfi
János volt, aki a Pázmándért Köz -
alapítvány elnöke is egyben.
Köszöntő szavaiban János bácsi fel-
idézte a keresztény ünnep jelentősé-
gét, Krisz tus feltámadása a keresz-
ténység második legjelentősebb egy-
házi ünnepe.
Húsvét idején kicsit “feltámad” a ter-
mészet is, téli álmukból újra élednek a
növények.
Minden évben felelevenednek a régi

pázmándi szokások is, a siba fonása, a
tojásfestés és a locsolkodás. Lőrincz
László mesélt kicsit e hagyományok-
ról, aztán a szavait tettek követték…
Felelevenedett a régi pázmándi
hagyomány, a sibálás rigmusa. Jó volt
látni, ahogy a fiatalok évről évre elő-
veszik régi ruhájukat és felidézik e
pázmándi szokást.

A Tót-Pázmándi Nótakör zenéjére és
nótáira sokan dalra fakadtak. Zsilovics
Ernő bácsi nosztalgiázva újra elmon-
dott néhány strófát a régi lakodalmas
versekből.
Természetesen nem maradhatott el a
sütemény- és kalácssütő verseny sem.
Miközben a kemencében készült a
finom kenyérlángos, a három tagú

zsűri végig kóstolta a beérkezett
finomságokat. Harmadik helyezett
lett Takács Jánosné almás sütemé-
nye, második lett Kerkuska Eszter
fonott kalácsa. A zsűri a legfinomabb-
nak ítélte, és az első díjjal jutalmazta
Pintér Józsefné hagyományosan
készült diós kalácsát.
Késő estig szólt a nóta és fogyott a
lángos…

Pázmándi Spájz Egyesület

Húsvéti Spájzolás a Tájházban...
A Pázmándi Spájz Egyesület többéves hagyományát folytatva
idén is megrendezte húsvéti kirakodó vásárral egybekötött, a
régi pázmándi szokásokat felidéző családi délutánját.
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– Másfél éve költöztünk Páz -
mándra, miután rájöttünk, hogy
a hegyen ültetett szőlőnk és az
időközben megismert barátaink
miatt minden szabadidőnket itt

töltjük – meséli Brigitta – így hát
lehoztuk állatainkat is Buda -
pestről, és immár a szőlőhegy
lábánál élünk nagy boldogság-
ban férjemmel, két fiunkkal és

népes gazdaságunkkal. Az idő
múlásával még több nagyon ked-
ves barátra leltünk itt.
– És neked köszönhetően a 8 éve
alakult Babos Bábos Társulat is
eljött Pázmándra karácsonykor. 
– Igen, szerepeltünk a művelődési
házban egy karácsonyi bábelő-
adással a kedves pázmándi
közönség előtt. Magunk készítet-
te bábokkal és díszletekkel hoz-
zuk közel a mesék világát a picik
és a kicsik számára. A bábozás
számunkra nagy öröm, mely
folyamatosan végigkísér bennün-
ket szerte az országban.
Repertoárunk egyre bővül, mint
ahogy azon helyek száma is,
ahova újra és újra visszavárnak
bennünket. A bábelőadásokon
kívül Wekerle-telepen, ahonnan
elindultunk, már több bábos
mese-utat is szerveztünk nagy
sikerrel sok felnőtt- és gyermek-
önkéntes bevonásával. Tár -
sulatunkat fémjelzi, hogy bábos
társam, Babos Eszter idén febru-
ár 25-én részesült a Magyar
Bábjátékosok Egyesületének nagy
elismerésében, a Mészáros
Vincéné díjban. Ezt a díjat olyan
személyeknek ítélik oda, akik
sokat tesznek a kisgyermekek
bábos fejlesztése érdekében.
Eszter 9 éve elkezdett Bábos
Mesekuckó foglalkozása mára
már védjegyes foglalkozás, ame-
lyet országszerte elérhetővé tett
sok-sok gyermek és család szá-
mára. Ennek érdekében folyama-
tosan tart képzéseket óvodapeda-
gógusoknak és lelkes szülőknek.
Három éve bővül már a bábos
mesekuckót tartók köre, amely-
nek én is tagja vagyok. 
– Ami Pázmánd számára is nagy
öröm, hiszen januártól rendsze-
resen vannak ilyen foglalkozások
a pázmándi kicsinyeknek…
– Örömmel tölt el, hogy Páz -
mándon is tarthatok Bábos
Mesekuckó foglalkozásokat az

Az országos ismertséggel rendelkező Babos Bábos Társulat
karácsony táján Pázmándon is megörvendeztette egy szép elő-
adással a legkisebbeket. Urbánné Biró Brigittával, a társulat
egyik tagjával beszélgettünk, aki pázmándi lakosként év eleje
óta rendszeresen tart Bábos Mesekuckó foglalkozásokat a Hét
Forrás Művelődési Házban.

Bábos Mesekuckó foglalkozások
Pázmándon
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ismerős anyukák kérésére. A
művelődési ház emeletén minden
páratlan hét csütörtök délelőtt
várom az ovi előtt álló piciket egy
utazásra a mesék világába. Ez a
komplex fejlesztés pont a zsenge
gyermekkorban ad segítséget a
picik nyitogatásához, fizikai-,
szellemi- és szociális fejlesztésé-
hez. Foglalkozásunk három rész-
ből áll: kifejezetten babaszínház
jellegű bábjáték, mesetorna a
babákra hangolva, közös zenélés
és maszatolás, gyurmálkodás,
kézműveskedés, amely eredmé-
nyeként készül egy emlék báb,
ami hazavihető, s így otthon is
elővehető, felidézhető az élmény.
Két saját tizenéves fiamon látom,
mennyire sokat számít, hogy
annak idején az ovi előtti időszak-
ban részt vettek ők is ilyen jellegű

fejlesztésen. Nagyon jó képessé-
gű gyermekek lettek. Kitűnő
tanulók, szép sportteljesítménye-
ket érnek el, fejlett a zenei érzé-
kük. Ajánlom a Bábos Mesekuckó
foglalkozást minden pici számá-
ra, hogy kinyíljanak, segítse őket
képességeik kifejlődésében
akkor, amikor a legfogékonyab-
bak rá. Ismerkedjenek a közös-
séggel még a biztonságot adó
anyai ölből.
– Hol tájékozódhatnak a szülők
ezekről a foglalkozásokról
bővebben?
– A Bábos Mesekuckó foglalkozás-
ról még többet olvashatnak a
babostarsulat.hu weboldalunkon.
A facebookon pedig „Bábos
Mesekuckó Pázmándon” zárt cso-
portunkba várom minden kedves
érdeklődő család bejelentkezését!
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Évek óta minden kisgyermeknek ültetnek egy „saját”
kis fát a születését követő tavaszon. Idén áprilisban a
2017-ben született harminc kisgyermek kapta meg a
saját kis cseresznye vagy szilva fácskáját, amely majd
együtt növekszik kis gazdájával. Idén a tavaly meg-
kezdett liget gazdagodott újabb facsemetékkel a
Vörös Kereszt környékén, s ha olyan örvendetesen
alakulnak a születési számok a településünkön, mint
az elmúlt 2-3 évben, akkor komoly fásításnak örvend-
hetünk Pázmándon! Ígér jük, ha majd ezek a gyerekek
együtt szedik a cseresznyét, szilvát az elmúlt 1-2
évben ültetett fákról, annak is szánunk majd egy
hasonlóan gazdag képriportot!

Gyümölcsös liget a Vörös Keresztnél
Újabb harminc gyümölcsfa csemetével gyarapodott a pázmándi Vörös Keresztnél alakuló fás
liget. A 2017-ben született gyermekek fáit ültették el a szülőkkel közösen az immár hagyo-
mánnyá vált szokásnak megfelelően.
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A faültetés szervezői köszönetet mondanak Hollósi
Attilának és Csurgó Zsoltnak, akik segítettek „előásni” a
fáknak a gödröket, Csurgó Norbertnek külön köszöni a
polgármesterasszony a gyors tettrekészséget, hiszen a
rendezvény kezdete előtt néhány perccel, lehetetlent
nem ismerve oldott meg tereprendezési feladatokat.
Kiss Péternek köszönjük a faültetéshez a vízellátás biz-
tosítását, a tündéri ovisoknak meg a hangulatos mű -
sort, amivel emelték az esemény fényét. Végül, de nem
utolsó sorban, Simon Jánosnak is köszönjük a videófel-
vételt, hiszen ennek köszönhetően ez az emlék örökre
megmarad felvételen a családok számára, s a paz-
mandtv.hu oldalon minden érdeklődő megtekintheti.
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Támogatás különböző célokra kér-
hető, úgymint a szervezet működé-
si kiadásainak finanszírozásához, a
szervezet által szervezett rendezvé-
nyek, programok megvalósításá-
hoz, vagy a civil szervezet által

benyújtott pályázatok önrészének
biztosításához, esetleg a hazai és
nemzetközi kapcsolataik ápolásá-
val, működtetésével kapcsolatos
kiadások fedezéséhez.
Működési kiadás fedezéséhez támo-
gatás kérhető a székhely, működési
hely fenntartásával és működtetésé-
vel kapcsolatos költségekre, külön-
böző irodatechnikai berendezések-
re, a civil szervezet működéséhez
szükséges egyéb eszközök és tarto-
zékaik beszerzésére, bérlésére, javí-
tására, kommunikációs költségekre,
mint például a szervezet honlapjá-
nak szerkesztésére és fenntartásá-
ra, kiadványok beszerzésére, admi-
nisztrációs és ügyintézési tevékeny-
séggel kapcsolatos költségekre –
kivéve a munkabért és közterheit,
valamint a megbízási díjakat.

Támogatható még a tagság, a part-
nerek, a segítők kapcsolattartását
szolgáló belföldi utazások útiköltsé-
ge, szállásdíja, a civil szervezet
bemutatását és tevékenységének
megismertetését célzó általános

tájékoztatási és marketing költsé-
gek, valamint a civil szervezet tagja-
it érintő – a létesítő okiratba foglalt
cél szerinti tevékenységhez kapcso-
lódó – képzés költsége, útiköltség
és szállásdíj.
A civil szervezet által rendezett
programok esetén támogatás igé-
nyelhető a programon résztvevők
tiszteletdíjának kifizetésére, fogyó-
eszköz, papír, írószer beszerzésére,

különböző szolgáltatások igénybe-
vételére, úti- és szállásköltség meg-
fizetésére.
A pályázatra olyan – Magyar -
országon bejegyzett és pázmándi
székhellyel rendelkező – civil szer-
vezetek (egyesületek, alapítványok
és szövetségek) jelentkezhetnek,
amelyek megfelelnek a következő
feltételeknek: önkéntes alapon
szerveződő, közcélú, nem haszon-
szerzés céljából alakult nonprofit
szervezetek, függetlenek a helyi,
regionális és központi kormányzat-
tól, közintézményektől, köztestü-
letektől, politikai pártoktól, vala-
mint for-profit szervezetektől, és a
pályázat beadása előtt legalább
egy (2) éve bejegyzésre kerültek,
azóta aktívan működnek, és nincs
köztartozásuk. Az egyházi intéz-
mények és politikai pártok nem
tekinthetők civil szervezetnek.
A benyújtott pályázatokat az
önkormányzat gazdasági bizottsá-
ga véleményezi, a támogatás oda-
ítéléséről a képviselő-testület dönt
a pályázat benyújtási határidejét
követő soros ülésén. Az eredmé-
nyéről – a döntést követő 15
napon belül – a pályázók írásban
értesítést kapnak.
A tavalyi évben a pázmándi civil
szervezetek közül sikerrel pályázott
támogatásért a Lovas Egyesület, az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Pázmánd, a Pázmándi Óvoda
Gyermekeiért Alapítvány, a
Pázmándi Iskola Gyermekeiért
Alapítvány, a Pázmándi Spájz
Egyesület, a Polgárőr Egyesület, a
Lövészklub, a Római Katolikus
Plébánia és a sportegyesületek, úgy-
mint a Pázmándi NKSE, és a Sport
Egyesület Pázmánd Kézilabda- és a
Labdarúgó Szakosztálya is, össze-
sen 2.230.000 Ft összegben.

Civil szervezetek 
támogatása Pázmándon
Március hónapban pályáztak a pázmándi civil szervezetek az
idei támogatásokért. Pázmánd község Önkormányzata ez évi
költségvetésében 3.255.000 Ft-ot különített el a civil szerveze-
tek számára.

KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT:
FÓKUSZ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Nyitvatartási időn kívül felmerülő csak gyermekvédelmi 
krízishelyzetben hívható telefonszám: 

+36-30/383-7670
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A mese valójában több évtizedre
nyúlik vissza, hiszen már az is
sokéves történet, amikor az
önkéntes tűzoltó egyesületünk
kapott egy Ifa fecskendőt. Ennek
öröme betöltötte akkor az egész
tűzoltóságunkat. Azóta azonban
eltelt jó néhány év, és úgy döntöt-
tünk, hogy nagyon kellene már
egy újabb, egy korszerűbb, egy a
mai kor követelményeinek is
megfelelő tűzoltóautó – meséli a
történetet Pálinkás Péter és E.
Várkonyi Péter.
A tavalyi évben, 2017-ben talán

még az internetfüggőket is meg-
hazudtolva lógtunk a weboldala-
kon, böngésztük a szertárunkban
– volt, aki otthon is – az oldalakat,
és kutattunk, keresgéltünk egy
jobb tűzoltóautó után. Egy olyan
után, ami még nagyon sokáig
kiszolgál majd bennünket, és ha
riasztáskor menni kell, mindig a
spiccen leszünk vele. Viszonylag
közel Magyar országhoz, Német -
országban, Ausztriában keresgél-
tünk, hogyha rábukkanunk egy jó
vételre, azonnal tudjunk indulni.
Természetesen találtunk több

autót, ami így-úgy megfelelt
volna, de az igazit még hosszabb
ideig kellett keresnünk. 
Azután belefutottunk a jóba…
Több hónapos kutakodás után lel-
tünk meg egy Steyr típust, ami
nagyon megfelelt volna az igénye-
inknek. Elindult a vásárlási gépe-
zet. Egy kis osztrák falucska tűzol-
tósága, Rutzing akart túladni a
kétezer literes tűzoltóautójukon,
mert újra váltottak. Felvettük a
kapcsolatot a parancsnokkal.
Egyik tagtársunk családi kapcsola-
ta Ausztriában segítségünkre volt
a több hónapig tartó tárgyalás-
ban, majd a vásárlásban is. A rész-
letekbe nem merülnénk bele túl-
ságosan, de jó sok idő eltelt, mire
az adás-vételt sikerült aláírnunk.
Először is ellátogattunk a kis
falucskába, ahol a mi kis csapa-
tunk szakmai szemmel, alaposan
végig mustrálta a járgányt. Itthon
a fotók birtokában és a megszer-
zett tapasztalatokat is figyelembe
véve, komolyan elkezdtünk az

Az új tűzoltóautónk Pázmándra 
kerülésének története
Februárban két olyan nagyobb tűzeset is volt a környékünkön,
ahová a pázmándi tűzoltók is kivonultak, s részt vettek a tűz
sikeres megfékezésében. Kápolnásnyéken egy pizzéria tető-
szerkezete gyulladt ki és a szomszédos banképületet is fenye-
gette a tűz, Vereben pedig egy családi ház melléképületében
csaptak fel a lángok. A pázmándi önkéntes tűzoltók a falu új
tűzoltóautójával vettek részt a műveletekben, amivel nagyon
elégedettek és igazán büszkék is rá, hiszen maguk kutatták
fel, s fáradságot nem kímélve tettek meg mindent azért, hogy
a tűzoltó egyesületünknek a réginél egy sokkal korszerűbb
járműve lehessen…
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üggyel foglalkozni. Nem lehet
véka alá rejteni, hogy az adás-
vétel egyik legfontosabb kitétele
az ár volt, s azt sem, hogy az
osztrákok ajánlata nekünk sok
volt. Az autó azonban nagyon
jónak ígérkezett, így belefogtunk
a komolyabb tárgyalásba és az
alkuba. Az osztrák családi-baráti
tolmácsunk sokat segített ebben,
nélküle lehet, hogy holtvágányra
jutottunk volna. Így viszont a tár-
gyalások, ha hosszabban is, de
jól alakultak. Kialakult a végső ár
– a nekünk legkedvezőbb – és
megállapodtunk abban is, milyen
málházással kapjuk meg az autót.
A végső aláírás előtt többször jár-
tuk meg a Pázmánd – Rutzing
útvonalat, amíg a végleges vásár-
lás létre nem jött. A legfontosabb
út természetesen az adás-vétel
aláírása volt, ezen már a polgár-
mester asszony és az alpolgár-
mester úr is részt vett a társasá-
gunkban. Ők itt látták meg elő-
ször Pázmánd jövőbeni tűzoltó-
autóját, itt találkoztak először az
alapos és mindenre kiható szer-
vezésünk után a parancsnokkal, a
helyi tűzoltóság képviselőivel. A
küldetés, az aláírással tulajdon-
képpen véget is ért. A helyi
önkormányzat átutalta a teljes

vételárat, és a pénzügyi tranzak-
cióval végérvényesen is a falué
lett egy a régi Ifánál sokkal kor-
szerűbb tűzoltóautó, amelyre
már nagyon vágytunk. A több
éves álom valóra vált! Az új szer-
zeményt saját lábán, pontosab-
ban kerekein hoztuk haza. 
Az autót rövid időn belül felmatri-
cáztuk, megkapta településünk
címerét, nevét. A mese, amivel az
elején kezdtünk, itt véget is érhet-
ne, de egy ilyen jármű esetében
ekkor kezdődik csak igazán a tör-
ténet... Azóta már több bevetésen

is volt Steyrünk. Legutóbb
Kápolnásnyéken, a Finom Étkek
Házánál, ahol sikerült megfékezni
a tűz tovább terjedését, és
Vereben, ahol egy családi ház
melléképülete gyulladt ki, és a
beavatkozásunkkal megakadá-
lyoztuk, hogy a mellette lévő
lakóépület is lángra kapjon. A
Steyr ezekkel a riasztásokkal és
több más kisebb tűz- és kárese-
tekkel átesett a pázmándi önkén-
tesek „tűzkeresztségén”. 

pp-evp
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Vida Ágnes rendszeresen publikál
szaklapokban (Anyák Lapja,
Babapatika), hívják televíziókba, a
Kismamablogot, amit 2007.
augusztusában indított, évente
mintegy 2 millió egyedi látogató
olvassa. Mint magáról mondja,
már pszichológia és pedagógia
szakos egyetemi hallgatóként is
érdekelte a gyermeklélektan.
Pszichológusként végzett, első
gyermeke születése előtt kezdte
el magát beleásni a csecsemőlé-
lektan tudományába. 2005 óta
foglalkozik csecsemőkkel, totyo-
gókkal és szüleikkel, hiszen az
egészen kicsik esetében nem csak
a gyermek, hanem a szülei visel-
kedését is tanulmányozni kell.
Azon dolgozik, hogy a kismamák,
szülők számára legnehezebben
kezelhető problémákra találjon
olyan megoldásokat, amelyeket
sikerrel alkalmazhatnak.
Alapvető szemléletmódja minden
problémával kapcsolatban, hogy
mielőtt cselekednénk, a mások
által javasolt bevált módszereket

alkalmaznánk, gondolkodjunk el.
Ismerjük meg a gyereket!
Ismerjük meg a probléma gyöke-
rét! Ismerjük meg a helyzetet!
Csak azután cselekedjünk.
Nincsenek kész receptek, amik
mindenkinél működnek, mindig
a gyerek természetének és a

körülményeknek az ismeretében
szabad csak bármilyen nevelési
módszert bevetni.
Erről, és még sok egyéb érdekes
és hasznos, a kisgyermekneve-
léssel kapcsolatos gyakorlati kér-
désről, tudnivalóról volt szó már-
cius 27-én délután a Hét Forrás
Művelődési Házban. Az előadás-
ra és az azt követő kötetlen
beszélgetésre a „Védőháló csa-
ládjainkért” programsorozat
keretében került sor, az ese-

ményről több órás videófelvétel
is készült, amit néhány hét múlva
tűz majd műsorára a Pázmánd
TV, így aki lemaradt, de szeretné
megismerni az ezen a délutánon
elhangzottakat, megnézheti
majd a tévéadást, vagy a videót a
pazmandtv.hu weboldalon.

Neves babapszichológus tartott előadást Pázmándon

Ismerd meg a gyermekedet!
Szülői feladatokról, nevelési módszerekről tartott workshopot
március 27-én Vida Ágnes, Magyarország egyik legismertebb
babapszichológusa. Az előadásról videófelvétel is készült,
amit néhány hét múlva megnézhetünk a Pázmánd TV műsorán,
illetve a tévé weboldalán.
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Március 14-én Ráckeresztúrra utaztak matematika
versenyre a pázmándi ötödik osztályos tanulók. A
Keresztúr-kupa matematikaversenyén igazán szép

eredményt sikerült elérniük, hiszen harmadik helyen
végeztek. A csapat tagjai: Pintér Péter Imre, Roszik
Júlia Ida és Veszelovszki Villő. Büszkék lehetünk rájuk!

Eredményes versenyzőink
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Prágai Tamás József Attila-díjas
író, költő, szerkesztő, irodalomtör-
ténész Pázmándon élt több, mint
tíz évet, 2015-ben bekövetkezett
haláláig. Talán ezért is, a rendez-
vényt nagy érdeklődés kísérte, és
jó néhány barátja eljött az estre. A
közönségben voltak azonban
olyanok is, akik már nem találkoz-
hattak az íróval – őket a kortárs
irodalmon kívül a szép borok is
csábíthatták a programra.
Prágai Tamás szőlészkedett,
borászkodott, és álma volt, hogy
Pázmándon saját kézműves borá-
szatot hozzon létre, és hozzá is
fogott ehhez. Örömmel tapasztal-
ta, hogy másokat is magával raga-
dott az Etyek-Budai borvidékhez
tartozó Pázmándi Szőlőhegy jó
adottsága, és hasonlóan gondol-
kodnak a borászatról, mint ő: A
bort nem kell csinálni, hanem
hagyni kell, hogy a természetes

folyamatok útján kiforrja magát.
Így a prózaestet a szervezők bor-
kóstolóval kötötték össze. A kéz-
műves borokat az ApróKertek
Pincészet jóvoltából kóstolhatták
meg a résztvevők, a borokat
Veliczky Zoltán és Schubert Ádám
mutatta be.

Az estet Kemény Botond nyitotta
meg, akit a pázmándiak jól
ismernek könyvtárosként. Három
éve is a könyvtár adott otthont a
Bor és Irodalom című előadás-
nak, amelyet még Prágai Tamás
maga tartott. 
A bevezetőben az est moderátora,
Szilágyi-Nagy Ildikó, a Guttenberg
Pál Népfőiskola elnökségi tagja
elmondta: az író nem csak a szőlő-
művelés és borkultúra révén kötő-
dött a szőlőhöz, hanem gnoszti-
kus keresztény családi gyökerei
miatt is. Fontos volt számára a
kereszténység manicheus ága.
Máni követői úgy tartották, hogy
egyik feladatuk a fény felszabadí-
tása, legtöbb fényt pedig három
növényből, a tökből, borsóból, és
a szőlőből lehet felszabadítani.
Az esten A freskó című novellát
olvasta fel a moderátor, amelyet
az olvasók az Arcok buborékban
című kötetből ismerhetnek. A

novella öt részre tagolódik, köz-
tük egy-egy bort kóstolhattak a
résztvevők. Az elbeszélés egy kis
faluban játszódik, ahová egy ide-
gen, egy „slusszmester” kerül, aki
az egyik helyi presszó falára festi
a törzsvendégeket. Titok zatos
módon az emberi alakok egymás

Bor és irodalom

Prágai Tamás prózaest és borkóstoló
a Magyar Széppróza Napja alkalmából
A Magyar Költészet Napját 1964 óta ünnepeljük, a kezdemé-
nyezés a Magyar Írószövetségtől indult. Ehhez hasonlóan,
szintén a Magyar Írószövetség kezdeményezte, hogy 2018.
február 18-án, Jókai Mór születésnapján első ízben, majd attól
kezdve minden évben ezen a napon rendezzék meg Kárpát-
medence szerte a Magyar Széppróza Napját. Az országos ren-
dezvénysorozathoz már az első évben Pázmánd is csatlako-
zott február 16-án egy olyan rendhagyó író-olvasó találkozó-
val, ahol az író testben nem volt jelen.
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után tűnnek el a képről, helyük-
ben megnyílik a gyönyörű táj.
Ekkor látszik, hogy a tájban az
ember mennyire felesleges elem.
Csakhogy közben egy-egy törzs-
vendég, aki eltűnik a képről, kiko-
pik az életből is: meghal. A törté-
net olyan izgalmas, hogy a közön-
ség időnként megfeledkezett arról

is, hogy kortyolgassa a bort.
Vajon mi a festett alakok rejtélyes
eltűnésének kulcsa? A felolvasás
végén kiderült. Aki nem volt ott,
az pedig kikölcsönözheti a kötetet
a könyvtárból.
A borkóstolón öt tételt töltöttek a
vendégek poharába, és a két
borász, Veliczky Zoltán és
Schubert Ádám, miközben a
borokat mutatták be, személyes
emlékeiket is felidézték az íróval
kapcsolatban, akinek présháza
szomszédos volt az ApróKertek
Pincészettel. Emlékezetes maradt
például egy beszélgetés, amely-
ben arról esett szó, hogy egy
alkotás, legyen az bor vagy vers,
akkor hiteles, ha nem akar más-
nak látszani, mint ami. A vegyes
fehérbor vagy egy szórakoztató
regény akkor jó, ha nem akar
másnak látszani. Szó esett arról
is, hogy a bor és irodalom „műve-
lői” között az az óriási különb-
ség, hogy egy borászon nem
kérik számon idős korában, mit
alkotott harminc évesen, míg egy
író minden szava állásfoglalás-
nak számít, és megmarad könyv
formájában – ezt a terhet nem

minden személyiség tudja visel-
ni. Személyes mozzanatok, kér-
dések is előkerültek, így az író
Balatonhoz való kötődése, illetve
a későbbi somogyi „kalandja”,
amikor egy tanyán próbálta ki,
hogyan gazdálkodik egy író nem
csak a szavakkal, hanem a föld-
del, növényekkel, állatokkal is.

A felolvasás és borkóstoló után
kötetlen beszélgetés kezdődött
arról, mi a szerepe manapság az
olvasásnak. Kinek milyenek az
olvasási-, illetve borfogyasztási
szokásai. Ezzel kapcsolatban a
résztvevők személyes tapasztala-
taikat is megosztották, így kide-
rült, hogy az irodalomnak
nagyon is van létjogosultsága
egy mai ember életében.
A vendégek élvezték a borokat,
aki pedig nem volt ott, az az
ApróKertek következő borkóstoló-
ján ismerheti meg az ökologikus

tudatossággal elkészített termé-
szethű borokat.
A rendezvény a Guttenberg Pál
Népfőiskola és a Magyar Író -
szövetség rendezvénysorozata
keretében zajlott, a helyszínt
Pázmánd Község Önkormány zata
biztosította, az est lebonyolításá-
ban a Művelődési Ház munkatársai
segítettek, amit ez úton is köszön-
nek a szervezők.
Az est címe, Bor és Irodalom, amel-
lett, hogy emlékezés Prágai
Tamásra, a tervek szerint egy
tematikus sorozat kezdete is,
amelynek következő része a Drog
és Irodalom címet viseli majd.
Természetesen szó sincs arról,
hogy a borkóstolás után a drogo-
kat fogják kipróbálni a résztvevők,
viszont megismerkedhetnek majd
egy olyan íróval, Kubiszyn
Viktorral, aki sok évet töltött a
keménydrogok fogságában, és
hitelesen tud beszélni a függőség-

ről és a leszokásról. A Bor és
Irodalom est felnőtteknek szólt, a
Drog és Irodalom est viszont érde-
kes és hasznos lehet nem csak a
szülőknek, de tizenéves fiatalok-
nak is. Hiszen a függőségek –
drog-, alkohol-, játék- és internet-
függőség – sajnos a fiatalokat is
közvetlenül veszélyeztetik, és kivé-
teles alkalom számukra, ha olyan
íróval találkozhatnak, aki nem csak
szaktudását, de saját élményeit is
meg tudja osztani velük.

Dr. Szilágyi-Nagy Ildikó
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– Az egyik chipolvasót az önkor-
mányzat vette, a másik a páz-
mándi kutyaiskolában található,
így több helyre is fordulhatunk, ha
elkóborolt, segítségre szoruló
kutyát találunk Pázmándon –
mondja Fodor Petra, aki a telefon-
számát is kitette a Facebookra,
hogy könnyen értesíthető legyen,
ha szükség lenne rá. – Mindkét

chipolvasó hely tagja a Vigyél
Haza Alapítvány hálózatának.
Mint az a neten olvasható, a
Vigyél Haza Alapítvány tíz éve
dolgozik az Illatos úti, árva és
sérült kutyák gyógyításáért, örök-
befogadási esélyeinek növelésé-
ért, gazdához juttatásáért. Ez a
cél vezette őket akkor is, amikor
honlapjukra feltették azt a mobil-

telefonra letölthető kutyakereső
alkalmazást is, aminek segítségé-
vel megtalálhatjuk elveszett
kutyánkat, értesíthetünk máso-
kat, ha gazdátlan kutyát látunk,
vagy válogathatunk a gazdira
váró, árva kutyusok között is. 
Az alkalmazás letölthető a
http://w-ebkereso.hu/ címen.
Petra jó szívvel ajánlja az alkalma-
zás használatát minden kutyasze-
rető pázmándinak, akikből sze-
rencsére sok van. Látszik ez
akkor is, ha valaki gazdátlan
kutyát lát Pázmánd területén,
azonnal élénken keresi a segítsé-
get Facebookon, s igyekszik min-
dent megtenni, hogy a szeren-
csétlenül járt kutyus hazataláljon.
– A Vigyél Haza Alapítvány webol-
dalán található egy nagyon tartal-
mas ismeretterjesztő anyag is –
mondja Petra – fontos tudnivalók-
kal, jogszabályi információkkal,
amit minden felelős kutyatartó
figyelmébe jó szívvel ajánlok, hogy
tisztába legyünk mindazzal, amit
tudnunk kell ahhoz, hogy meg tud-
juk ítélni, mi magunk, vagy a kör-
nyezetünkben élő más kutyatartók
helyesen tartják és gondozzák-e a
kutyáikat. A „Kutyakötelesség”
címet viselő, pdf-ben letölthető
információs füzet a https://
vigyelhaza.hu/wp-content/
uploads/2015/02/Kutyakotelesseg
_V%C3%A9gleges.pdf címen talál-
ható. Aki pedig adója egy százalé-
kával szeretné segíteni az alapít-
vány munkáját, az keresse fel a
https://vigyelhaza.hu/ado-egy-
szazalekrol/ webcímet – javasolja
végül Petra.

Pázmándon immár két helyen is található olyan chipolvasó,
amelynek segítségével a talált, elkóborolt kutyák könnyebben
visszajuttathatók a gazdáiknak. A chipolvasók segítségével
Pázmánd is csatlakozott a „Vigyél Haza Alapítvány” mikrochip
leolvasó helyeihez. Az alapítvány munkájáról és arról, hogy
mi a teendő, ha gazdátlan kutyát találunk, Fodor Petrát, a
művelődési ház munkatársát kérdeztük, aki köztudottan elkö-
telezett kutyabarát is egyben.

Kis kutya, nagy kutya,
kutyakötelesség
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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

Május 1-től a védőnő Paksy Bernadett
elérhetősége: 22-238-004/208 mellék
e-mail: vedono@pazmand.hu
Rendelési idő Pázmándon:
páros hét: kedd csecsemő tanácsadás
9:00 – 11:00, csütörtök : várandós
tanácsadás 9:00 – 11:00
páratlan hét: kedd: csecsemő tanács-
adás 9:00 – 11:00, csütörtök: várandós
tanácsadás: 9:00 – 11:00
Rendelési idő Vereben:
páros héten hétfőn: csecsemő tanács-
adás: 9:00 – 11:00
páratlan héten: hétfőn várandós tanács-
adás: 9:00 – 11:00
Helyettes védőnő: Szita Ildikó
22/368-017, 20/569-4250

Fogorvosi rendelés
A fogorvos: Dr. Kuczin Ronald
Rendelési idő: 
Hétfő: 14.30 – 20.30-ig 
Kedd: 7.30 – 13.30-ig (8 – 11-ig isk.fog.)
csütörtök: 7.30 – 13-30-ig.
Sürgősségi ellátás:
Érd, Jenei Fogászat: 06 20 250 8242
Teljes körű fogászati ellátás előre beje-
lentkezés alapján történik.
06 22 238 004 és 06 22 238 005
(a 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
Családsegítő: Halász Károlyné 

06 30 3619 662

Falugazdász: Nagy János
Telefon: 06 70 4362 461

Utcabizalmi hálózat Pázmándon

Utca                                       utcabizalmi neve                   Elérhetősége

Bem u.                                       Szabó Hedvíg                              20/9343-078

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

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

Fő u.                                          Köllő Józsefné                              20/453-7142

Vadász u.                                  Lukács Katalin                             20/939-7894

                                                 Domak András                             20/934-1867

Kertalja u.                                  Orisekné Mészáros Eszter                                

Alkotmány u.                             Veilandits Krisztina                      70/211-4367

Deák F. u.                                  Kiss Gyuláné                                20/416-4056

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

Gesztenye fasor                         Lukács Károlyné                            22/463-809

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

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

Rákóczi u.                                  Kiss Éva                                         22/463-657

Vörösmarty u.                            Kolonics Jánosné                           22/463-755

Határ u.

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

Jókai u.

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

Szabadság u.                             Csurgó Ferenc                               22/463-625

                                                 Zámbóné Vajda Adrienn              30/607-2215

Diófa u.                                     Takács Jánosné                              22/463-903

Mező u.                                     Kertész Ferencné                         30/675-5925

János tanya                                Sás Tiborné                                                      

Konkoly tanya                           Konkoly László                            20/924-2078

Gergely tanya                            Szarka Piroska                             20/960-4832

Szőlő-hegy                                 Lazarovits János                          20/512-2824
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Két éve vagyok lelkes rajongója az
otthoni szappan készítésnek – mond-
ja Arday Zsuzsa, aki önkéntesen,
díjazás nélkül vállalta a foglalkozá-
sok vezetését. – A sok-sok szappan
készítése közben észrevettem, hogy
az alkotás öröme mennyire feldobja
az embert. Amikor ide költöztünk
Pázmándra, és megtudtam, hogy
mennyire erős a közösségi szellem a
faluban, megkerestem a polgármes-
tert, hogy a közösségi alkotás és
művészet egyik formájának lehetősé-
get és teret kérjek. Az önkormányzat
támogatólag állt a kezdeményezé-

semhez, s biztosította a szükséges
hozzávalókat. Így került sor két alka-
lommal (novemberben és januárban)
egy-egy szappan készítő workshop
megrendezésére. 
A workshop programja három lépé-
ses. Első alkalommal önti szappanba
a kis csapat a saját alkotását és
művészetét, második alkalommal
kiszabadítja a darabkákat a formá-
ból, és harmadik alkalommal, ha

még mindig megvan az érdeklődése,
eljön a már megérett szappankájáért. 
Az elmúlt két alkalom azt mutatja,
hogy szeretünk játszani, van érdeklő-
dés a közösségi alkotás iránt, és haj-
lam is a művészkedésre. Ennek örü-
lök, mert rengeteg ötletem van, jól
érezheti magát az is, aki még nem
csinált szappant, meg az is, aki már
profi benne – fejezi be Arday Zsuzsa,
akivel a művelődési ház munkatársai
már tervezik a következő, tavaszi
workshopot.

Szappankészítő workshopokon vehettek részt az érdeklődők a
Hét Forrás Művelődési Házban. Télen, amikor korán sötétedik,
nincs is jobb foglalatosság, mint egy kis kézművesség, finom
illatú alkotásokkal…

Illatos alkotások



Visszatekintés                                                                                                                37

Pázmándi anzix
Az anzix szó jelentése látképes postai üdvözlőlap.
Üdvözlőlapot postán már szinte egyáltalán nem kül-
dünk, van helyette facebook meg instagram, ide
töltjük fel az utazásaink során készített fotóinkat,
itt tudatjuk a világgal, merre járunk, hadd üsse meg
a guta az irigykedőket. Egy-két emberöltővel koráb-
ban azonban olyan képek és képeslapok készültek,
amilyeneket most ideidézünk, ha valaki Pázmándon
járt a múlt század első felében, ehhez hasonlókon
küldte üdvözletét azoknak, akikkel tudatni akarta,
milyen szépséges hely is a mi falucskánk. A képeket
Fodor Andrástól kaptuk, neki köszönjük a kirándu-
lást a múltba.
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Immár évek óta májusban rend-
szeresen sor kerül itt a hagyomá-
nyos, vásárral egybekötött Ízes-
ínyes ünnepre, egy rendezvény-
re, ahol megnyílik Nagyi kamrája,

ahol a pincékben, spájzokban
tartott csemegék titkai feltárul-
nak, ahol a kézműves mesterek
saját maguk által készített porté-

káikat kínálják. A látogatók egy-
egy ízletes bort kóstolgatva gyö-
nyörködhetnek a csodás panorá-
mában, jól megtöltött szerelem-
völgyi kosárral elkalandozhatnak

a szőlődombokon, megkereshet-
nek egy-egy pihenésre termett
lankát. 
A 2018. május 12-13 án immár
hetedik alkalommal megrende-
zésre kerülő Ízes-ínyes ünnep és

vásár helyszíne a Pázmánd
Szerelemvölgyben elhelyezkedő
Bálint Borárium és környezete, a
gyönyörűen felújított egykori
jezsuita dézsmapince és az azt
körülvevő hatalmas szőlőskert és
szabad terület, amely megfelelő
helyet biztosít a vásározóknak, s
ahol a gyerekeket fantasztikus

játszótér is várja…
Az esemény két pillére, az ízek
harmóniája és a természet sugallta
hangulatok, amelynek eredménye
a pázmándi GASZTROmantika,
amibe bárki beleszippanthat, aki

GASZTROmantika a Szerelemvölgyben
A Szerelemvölgy kétség kívül az egyik leginkább turistacsalo-
gató része Pázmándnak, az itt megrendezett eseményekre az
ország minden tájáról érkeznek vendégek, sőt azt is mondhat-
juk, hogy országosan is az egyik legkedveltebb esküvői hely-
színné vált a közelmúltban. 
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ezen a hétvégén ellátogat a
Szerelemvölgybe.
Az évszázadokon át rangos bor-
termelői hagyományokkal ren-
delkező terület reneszánszát éli.

Ezen a hétvégén azonban nem
csak a helyi gyümölcsök nemes
nedűit kóstolhatják meg a hoz-
zánk ellátogatók, mert hoztunk a
rendezvényre az Óperencián túl-
ról, 7 ha alatti szőlőterülettel
bíró, ámde remek kézműves
borokat készítő borászok palack-
ba zárt kincseit az ország külön-
böző borvidékeiről.
Eddig a fatüzelésű tűzhelyen és
annak sütőjében készített ínyenc -
ségek miatt tértek be ide a láto-
gatók, az idei évtől a sparheltes

panoráma teraszon a szabadba,
csodálatos látképben gyönyör-
ködve grill különlegességekkel is
várják a csipegetni vagy lakmá-
rozni vágyókat.
És mint az egy rendes ünnepen

és vásáron illik,megannyi kézmű-
ves kínálja majd egyedi portéká-
it, úgy mint sajtot, szörpöt, lek-
várt, mézet, zöldséget, fűszere-
ket, szappant, krémet, gyertyát…
A gyerekeket, vagy ahogy a borá-
riumosok mondják, a kicsi pulyá-
kat a játszótér mellett sok-sok
egyéb játék, kaland és móka várja
a Levendula Játszóház és
Alkotóműhely, s nem utolsó sor-
ban a Pázmándi ÖTE tűzoltói és az
egyesület tűzoltóautója jóvoltából.
A Bálint Borárium csapata szeret-
né, ha minél többen részesévé
válnának a pázmándi GASZTRO -
mantikának, ezért várják az
érdeklődők telefonhívását a +36
20 274 20 66 telefonszámon,
illetve további részleteket ígér-
nek a www.balintborarium.hu
honlapon, s a facebook.
com/balintborarium közösségi
oldalon.
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Tavasszal ugyebár elengedhetet-
len a nagytakarítás. Kell ez azért
is, hogy kisöpörjük végre a telet,
a hideget, a rosszkedvet, felfris-
sítsük, tavaszi ruhába öltöztes-
sük a lakást is, hadd legyenek
hófehérek a tavaszi szélben meg-
lebbenő függönyök, kerüljön az
ablakba friss virág! 
Ha szerencsénk van és szép
napot fogunk ki a nagytakarítás-
ra, szellőztessünk sokat, s ne
csak a lakást, de az ágyneműket,
takarókat, bútorhuzatokat, dísz-
párnákat is. Az ablaktisztítás
elengedhetetlen, s ha környezet-
tudatosak akarunk lenni, akkor a
drága vegyszerek helyett hasz-
nálhatunk ecetet is, az üveg csil-
logni fog. Az ecetes víz szőnyeg-
tisztításra is kiválóan alkalmas,
nem csupán eltünteti a koszt, de
felfrissíti a szőnyeg színeit is. A
töményebb fajtájú ecet jól oldja a
zsíros, szappanos lerakódást a
lefolyóban - legalább annyira,
mint a drága dugulásgátlók.
Vízkőoldó helyett érdemesebb

előbb ecetes vízzel, majd kétszer
sima csapvízzel átforralni a víz-
forraló tartályát, és egy óra
múlva hófehér, szagtalan lesz
annak belseje.

A citrom szépen fehéríti a kony-
haasztal lapját, valamint a házi-
munkában tönkrement kezeket,
keményíti a körmöket és fehéríti
a bőrt is. A félbevágott és kifa-
csart citrom az edényeket, a
mosogatót, a fürdőszobai kéz-

mosót is illatossá és fényessé
tudja varázsolni.
A savanyúkáposzta levének sző-
nyegtisztításra való alkalmassá-
ga régóta ismert. Újjáéleszti, fel-
élénkíti az elkoszolódott szőnyeg
mintáit, ráadásul ezt a levet úgyis
mindenki kiöntené egyébként.
Ezen kívül csak súrolókefére és
türelmes kézi munkára van szük-
ség, de nem is kerül így súlyos
ezrekbe egy szőnyeg kitisztítása.

A nagyszemű só kiválóan alkalmas
kristályvázák újjávarázsolására. A
cigarettahamu és a fogkrém
(annak akár legolcsóbb változata
is) pedig fényessé teszi az ezüstöt.
Sok felszabadult helyet, rende-
zettebb környezetet, vidámabb

Környezetbarát tavaszi nagytakarítás
A természetes, régi takarító kellékek és anyagok újbóli felfe-
dezése ma már világmozgalom. Bár kétségtelenül több kézi
munkára van szükség a régi eszközökkel való munkavégzés-
hez, ezt kompenzálja azok olcsó ára és a természetben való
könnyebb lebomlásuk. Ráadásul ezekre kevesebben vagyunk
allergiások is, mint az erős, mérgező vegyi anyagokra.
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szobaképet eredményez egy ala-
pos rendrakás és portalanítás:
rakjuk el a játékokat, dobjuk sze-
lektív hulladékgyűjtőbe a régi
újságokat, portalanítsuk a polco-
kat, takarítsunk a cipősszekrény-
ben is, és pakoljuk el az előzete-
sen megtisztított téli cipőket,
csizmákat. Ha egy pár régi zoknit
megtöltünk szódabikarbónával,
majd a bekötözött végű zoknikat
beletesszük azokba a cipőkbe,
amelyeket szagtalanítani szeret-
nénk, esetleg teafa vagy grape -
fruit illóolajtat is csepegtetünk a
zoknira, az fertőtlenít, és jó illa-

túak lesznek a cipőink.
A pakolás a pincére, tárolóra is
ráfér, tegyük a holmikat jól átte-
kinthető, feliratozott dobozokba,
mert bár amikor rendet rakunk,
még mindenre emlékezni vélünk,
de rövid idő elteltével már meg-
indul a reménytelen keresgélés.
A konyha nagytakarítása marad-
hat az ünnepek utánra. A sok
húsvéti sütés-főzés nyomot
hagyott a tűzhelyen, tűzhelyben,
ezt legjobb az ünnepek utáni
hetekben eltüntetni, ránk fér a
nagy evészetek után egy kis
sütőcsiszitolás vagy hűtőtakarí-

tás. A tűzhelyet nedves ruhával
töröljük le, majd amíg még
meleg, szórjunk rá szódabikarbó-
nát és hagyjuk egy órán át hatni,
mielőtt tisztára törölnénk. A sütő
kitakarításához szódabikarbóná-
ból és vízből készítsünk homo-
gén pasztát, majd egy szivacs
segítségével kenjük el az így
kapott anyagot a sütő belsejé-
ben. (Elektromos sütő esetén
figyeljünk arra, hogy elkerüljük
az elektromos részeket).
Hagyjuk, hogy a paszta kifejtse
hatását, majd néhány óra múlva
súroljuk tisztára a sütőt.

Az autóra is ráfér!

Tavasszal az autónkra is ráfér
egy kis takarítás, s azt is végez-
hetjük vegyszermentesen, kör-
nyezetbarát tisztítószerrel.
A szódabikarbóna a kocsi tisztí-
tásánál is hasznos lehet. Kevés
vízzel készített pasztával kifé-
nyesíthetjük az autó krómozott
részeit, sőt, a korrodált akku-
mulátorvégeket is letakaríthat-
juk szódabikarbónás pasztával.
A pasztát minden alkalommal
tiszta és száraz ronggyal töröl-
gessük le.

Ha az autó belseje kellemetlen,
füstős szagú, azon is könnyen

segíthetünk azzal, ha a hamutartót
is megtöltjük szódabikarbónával.
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A kellemes, langyos idő bekö-
szöntével nemcsak a növények
kelnek új életre, sajnos a bűnö-
zők is megjelenhetnek a kertes
házaknál, a nyitott ablakoknál,
annak reményében, hogy oda
beosonva értéket találnak. A
hosszú téli napok után örömmel
engedjük be a napsugarakat
lakásunkba, élvezzük a kerti

munkát, s utána a jól megérde-
melt pihenést a szabadban.
Szívesen beszélgetünk szomszé-
dainkkal, barátainkkal a jó leve-
gőn. Ahhoz, hogy jogsértés ne
rontsa el hangulatunkat, a rend-
őrség arra kér minket, hogy
fogadjuk meg az alábbi bűnmeg-
előzési tanácsokat.
l Ha otthon tartózkodunk, nap-

közben is zárjuk be a bejárati
ajtót, hiszen nem biztos, hogy
észrevesszük a hívatlan láto-
gatót! Miközben a szobában
tévézünk, a tolvaj csendben
magával viheti a bejárat köze-

lében található értékeinket. A
zsákmány többnyire táska sze-
mélyes iratokkal, készpénzzel.
Az anyagi veszteségen túl,
ilyenkor az okmányok pótlása
csak fokozza a kárt és a bosz-
szúságot.

l Ha csak rövid időre hagyjuk el
lakásunkat, vendégeinket
kísérjük ki vagy éppen ismerő-

seinkkel váltunk pár szót az
utcán, akkor is mindig zárjuk
be az ajtót!

l A szellőztetéssel is legyünk
óvatosak! Ne hagyjuk kitárva a
földszintes házak ablakait, ha
nem tartózkodunk a szobában!
Elég egy pillanat és a tolvaj
már bent is van a szobában és
viszi, amit értékesnek talál.

l Aki kertes házban lakik, ne
felejtse el, elképzelhető, hogy
a kerti munka hevében fel sem
tűnik a rossz szándékú látoga-
tó érkezése! Amíg a kert hátsó
végében dolgozunk, vagy

esetleg csak kint pihenünk, a
nyitva hagyott kapun, ajtón
keresztül a tettes gond nélkül
bejuthat otthonunkba és ész-
revétlenül távozhat értékeink-
kel együtt.

l Ajtónyitás előtt minden eset-
ben győződjünk meg az érke-
ző személy kilétéről. Ha idege-
nek csengetnek be, szolgálta-
tást ajánlanak, rosszullétet
színlelnek, ne engedjük be
őket a házba. A magukat „hiva-
talos személyeknek,” kiadó
emberektől is kérjük el az iga-
zolványát.

l Amennyiben a hívatlan vendég
már akaratunk ellenére belé-
pett a házba, ne hagyjuk egy
pillanatra sem felügyelet nél-
kül és hívjunk segítséget!

l Érdemes házi leltárt készíteni
az értékesebb vagyontárgyak-
ról, feltüntetve azok egyedi jel-
lemzőit, azonosító számát.

l Lehetőség szerint nagyobb
összegű készpénzt ne tartsunk
otthon, ha mégis pénzt tartunk
a lakásában, azt ne hagyjuk
látható helyen, lemez, vagy
pénzkazettában tároljuk.

A rendőrség kéri a lakosságot,
hogy fordítsunk figyelmet lakó-
környezetünkre is. Ha gyanúsan
mozgó idegeneket látunk,
jegyezzük meg személyleírásu-
kat, az általuk használt jármű
típusát, színét, rendszámát és
hívjuk bizalommal a 112-es tele-
fonszámot!

A Gárdonyi Rendőrfőkapitányság felhívásban figyelmezteti a
lakosságot, hogy a tavasz beköszöntével még fokozottabban
védekezzünk az illetéktelen betolakodók, tolvajok ellen.

Védekezzünk a 
besurranó tolvajok ellen!
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A technikai fejlődés következtében
az internet a mindennapok része lett
– írja a megye lakóinak szánt hírleve-
lében a Fejér Megyei Rendőr-
Főkapitányság. Használatával köny-
nyebbé, egyszerűbbe tehetjük éle-
tünket, de a virtuális tér valós veszé-
lyeket is rejt. Digitálisan tárolt sze-
mélyes és pénzügyi adataink megfe-
lelő védelem hiányában illetéktelen

személyekhez kerülhetnek. Az elkö-
vetők módszerei időről-időre változ-
nak, de az ajánlott biztonsági intéz-
kedések és magatartási szabályok
tudatos betartásával jelentősen csök-
kenthetők a felmerülő kockázatok.

Biztonságos környezet
A technikai megoldások – akár csak az
otthonunk védelmében – jelentik az
első lépcsőt. Gondoskodjunk arról,
hogy a számítógépünk és az otthoni
hálózatunk is biztonságos legyen.
Ennek érdekében rendszeresen tele-
pítsük számítógépünkön az operációs
rendszer és a felhasználói programok
frissítéseit. Mobileszkö zeinken is fris-
sítsük az alkalmazásokat! A vírusok (és
egyéb kártékony programok) elleni
védekezés céljából feltétlenül javasolt
vírusírtó program telepítése és frissíté-

se is! Az sem mindegy, hogyan hasz-
náljuk pl. a Facebook vagy egyéb
közösségi média fiókunkat. A felhasz-
nálói fiókok felületén állítsuk be, hogy
a kritikus műveletekhez (pl. program
telepítése) a felhasználó engedélyére
legyen szükség! Ne állítsuk a böngé-
sző biztonsági beállításait az „ajánlott”
szint alá, és ismeretlen eredetű szoft-
vereket ne telepítsünk!

Tudatos internethasználat
A legjobb zár és riasztó sem ér sem-
mit, ha a tulajdonos átadja a kulcsot
és a kódot, vagy nyitva hagyja az
ajtót és nem kapcsolja be a riasztót.
Az interneten keresztül érkező lopás-
veszélyek néhány egyszerű szabály
betartásával elkerülhetők: csak isme-
rős feladó által küldött e-mail mellék-
letét nyissuk meg, soha ne adjunk
meg jelszót, PIN kódot e-mailben kül-
dött kérésre, és belépéskor mindig
gépeljük be az URL címet, ne a kapott
linkre kattintva lépjünk be egy oldal-
ra! Online történő bankkártyás fize-
tésnél mindig győződjünk meg arról,
hogy valódi bank oldalon adjuk meg
az adatokat, más oldalon (pl. kereske-
dő oldalán) ne adjuk meg azokat, s
ami még igen fontos, hogy a felhasz-
nálói nevet és jelszót csak tanúsít-

vánnyal rendelkező (https előtaggal
rendelkező) oldalon adjunk meg!

Adataink fokozott védelme
Otthon az értékeink (készpénz,
ékszer) védelmére, ha előrelátók
vagyunk, okos megoldásokat (érték-
tároló, széf) használunk. A digitálisan
tárolt adataink védelme érdekében is
fokozott körültekintéssel járjunk el:
egyrészt, hogy illetéktelen személyek
ne férjenek hozzá, másrészt elveszté-
sük (pl. technikai probléma, szándé-
kos károkozás) esetén is vissza tudjuk
állítani őket. Ezért azután ne aduk
meg senkinek felhasználói nevünket
és jelszavunkat, s a közöségi oldala-
kon ne legyen nyilvános a profilunk, a
személyes adatainkat, és a megosz-
tott tartalmakat csak az ismerőseink
láthassák! Amellett, hogyha előrelátó-
an csoportosítjuk ismerőseinket és
ezáltal korlátozzuk, hogy ki mit lát-
hat, egy-egy oldalra vagy alkalmazás-
ba közösségi profillal csak akkor lép-
jünk be, ha ellenőriztük, hogy az oldal
vagy alkalmazás milyen személyes
adatához fér hozzá. (születésnap, 
e-mail cím, ismerőseinek köre stb.)!
Szükség esetén módosíthatjuk is az
elérhető információk körét.
Előfordulhat, hogy más által is hasz-
nált számítógépen internetezünk,
ilyenkor – ha befejeztük az netezést
– minden esetben jelentkezzünk ki a
közösségi oldalról, levelezéséből! A
böngésző bezárása nem elegendő!
Feltétlenül fontos, hogy rendszere-
sen készítsünk biztonsági másolatot
fontos adatainkról. Erre alkalmas
lehet egy külső merevlemez, amit
csak a biztonsági mentés idejére
csatlakoztatunk a számítógéphez
vagy olyan online tárhely, amely
tárolja a fájlok korábbi verzióját is.
Szakemeberek is bevallják, hogy
100%-os biztonság nincs, de a biz-
tonságos környezet megteremtésé-
vel, tudatos internethasználattal és
adatainak fokozott védelmével biz-
tonságosabbá tehetjük az internet-
használatot.

www.police.hu

Az adatlopás is sok kárt okozhat
Nem csak fizikai értékeinket, a pénzünket, értéktárgyainkat
kell óvnunk a besurranó tolvajoktól, az adataink védelme
legalább olyan fontos.
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Pázmándi
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Megújult a Hegyalja vendéglő
terasza, kényelmes garnitúrák
várják a szép időben szabadban
ebédelni, vacsorázni vagy fagy‐
laltozni vágyó vendégeket.
Dőljünk hátra, élvezzük a finom
ízeket, a figyelmes kiszolgálást, a
jó levegőt és a szép környezetet.

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

Csak kényelmesen!

Bár az igazi esküvői sze-
zon csak ezután kezdő-
dik, az év első negyedé-
ben is voltak fiatalok,
akik dacolva téllel,
hideggel, hűvös kora
tavasszal, nem vártak,
megtartották életük
egyik legfontosabb ese-
ményét, az esküvőjüket.
Balázsi Sándor és Márton Erika szilveszterre időzítették a nagy
eseményt, így duplán volt okuk a vigadalomra, 2017. december 
31-én mondták ki a boldogító igent. Őket követte frasang idején
Száraz Sándor és Aszalós Magdolna, akik 2018. február 5-én
kötötték össze az életüket. Március 19-én esküdtek örök hűséget
egymásnak Krausz Zsolt és Poszkoli Szilvia, majd 2018. április
16-án Batta Imre és Deák Krisztina Judit. Végh Gyula és
Bagarus Mária 2018. április 20-án esküdtek, igazi, nyarat idéző
melegben, orgonavirágzásban és ragyogó napsütésben.
Mindnyájuknak szívből gratulálunk és kívánjuk, hogy legyenek
nagyon boldogok, minden álmuk váljon valóra!

Friss házasok

Előző számunk megjelenése óta is örvendetesen sok baba született
Pázmándon. Kőszegi Máté, akinek édesanyja Weil Beáta, még
tavaly, pontosan 2017. december 16-án született, s még az év vége
előtt, december 30-án érkezett Szebényi Bertalan, édesanyja
Miklós Julianna Ildikó.
Szügyi Liza Anna már az új évben, pontosan 2018. január 15-én
örvendeztette meg az őt nagyon váró családját, a kis Liza Anna édes-
anyja Bartha Krisztina.
Takács Dorina 2018. január 24-én született, édesanyja Tóth
Gabriella. Rögtön egy napra rá, 2018. január 25-én érkezett Németh
Nóra, az ő édesanyja Horváth Krisztina. Másnap is volt öröm, 2018.
január 26-án született Kovács Emma, édesanyja Fodor Rita.
Gránitz Bertold egy héttel később, 2018. február 2-án jött a világra,
édesanyja Horváth Anita. Márciusban három kisbabának örvendhet-
tünk, Faragó Norman Teodor 2018. március 8-án érkezett, édes-
anyja Janata Ágnes, Szabó Vince március 20-án, az ő anyukája
Marton Nikolett, majd Rohály Kornélnak lengett a kék zászló, aki
2018. március 29-én született meg, édesanyja Melis Krisztina. A sort
lapunk nyomdába kerüléséig Bohács Marica Katica zárta, aki
2018. április 10-én érkezett, édesanyja Kormos Tünde.
Tavalyi utolsó számunkból egy sajnálatos mulasztás miatt kimaradt
Munkácsi Ármin köszöntése, ezt szeretnénk pótolni most, s egyben
elnézést is kérünk a szülőktől, Munkácsi Zoltántól és az édesanyától,
Munkácsi-Erdő Melindától. Ármin 2017. szeptember 22-én született.
Valamennyi kisbabának és szüleiknek, nagyszüleiknek valamint
egész szerető családjuknak szívből gratulálunk a Pázmándi hírvivő
munkatársai nevében!

Gólya hírek


