
Lehetséges?

A címben a kérdôjel a leghang-
súlyosabb. Lehetséges lenne
nagyban is az, ami kicsiben, 
a szavazáskor sikerült, hogy a
szavazó bizottságok sok helyrôl
érkezett, eltérô korú, különféle
pártokkal szimpatizáló delegált-
jai olyan korrekten, jó hangulat-
ban és hatékonyan tudtak együtt
mûködni, hogy Pázmándon
mindkét szavazókörben hiba és
rendkívüli esemény nélkül zajlott
le a választás?
Hasonló kérdôjeleket vet fel a
„Pázmánd a világ szemével” címû
cikk is: vajon torzít a tükör, amit
mások tartanak elénk? Miért üt-
közik, és tényleg ütközik-e az
ôslakosok hagyományféltése a
beköltözôk (a „gyüttmentek”) újí-
tó szándékaival? Milyen ellenté-
tek bújnak meg a felszín alatt,
hogyan lehetne a meglévô és
mindig újratermelôdô feszültsé-
geket – csakúgy, mint az elektro-
mosság esetén – pozitív energia-
forrássá, építô erôvé alakítani?
Lehet-e egyáltalán?
Talán már az is elôrevisz, ha fel-
tesszük a kérdéseket, ha össze-
jövünk és beszélünk róluk…
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Legyen sport-
csarnokunk!
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a Tájház
12. oldal

Új folyam II/4. szám  Újság rólunk – nekünk  2014. április

Az országgyûlési választás nem helyi esemény, de mivel április 6-án falunk
lakóinak többsége is úgy alakította programját, hogy mise elôtt vagy mise
után, munkába menet vagy munkából jövet, a vasárnapi ebéd elôkészületei
közben vagy a délutáni szieszta idején, esetleg a hétvégi tennivalók szüne-
tében valamikor reggel 6 és este 19 óra között útba ejtse a Hét Forrás
Mûvelôdési Házat, és leadja a szavazatát, illik beszámolnunk róla, hogy ha
rajtunk múlt volna, milyen lenne az új Országgyûlés összetétele.
Nos, nagyon hasonló ahhoz, mint amilyen kép az ország szavazatainak 
összeszámlálása után kialakult.
Pázmánd lakossága két szavazókörben  adhatta le voksát.
Az 1-esben összesen 604-en éltek állampolgári jogukkal, és közülük a listán
306-an a Fidesz-KDNP pártszövetség mellé tették az X-et, 121-en szavaztak
a Jobbikra és 119-en az MSZP-Együtt-DK-PM-MLP-re. Az LMP 31 vokssal
ugyanúgy egy hajszállal az 5% fölé került, mint országosan, rajtuk kívül két-
számjegyû  szavazatszámmal nem büszkélkedhet egy további párt sem.

(folytatás a 3. oldalon) 

Arra voksoltunk, amire az ország

Pázmándi
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A köznevelési infrastruktúra-
bôvítô beruházások témájú pre-
zentációból kiderült, a Kormány-
program szerint a szociális biz-
tonság politikáját új alapokra kell
helyezni, ezen belül kiemelt sze-
repet kap a jövô építése, az ifjú-
ság és a sport támogatása. A te-
lepülés vezetése is kiemelt figyel-
met fordít a gyerekek egészséges
fejlôdésének, nevelésének támo-
gatására. Virányiné Reichenbach
Mónika polgármester asszony
örömmel számolt be a Hírvivô ol-
vasóinak, hogy a sokéves, több
minisztériummal való tárgyalá-
sok, folyamatos egyeztetések,

hosszú és kitartó munkafolyamat
eredményeként a várva várt pro-
jekt révbe ért. Amennyiben a
képviselôtestület is jóváhagyja,
májusban elkezdôdhetnek a
sportcsarnok létesítésének mun-
kálatai a Kempelen Farkas Tagis-
kola területén. A képviselôk
többsége eddig is aktívan közre-
mûködött a település eddigi fej-
lesztéseihez képest óriási beru-

házásnak számító Sportközpont
háttérmunkálataiban. Pázmánd
jó gazdasági helyzete és fejlôdô
tendenciája vezetett ahhoz, hogy
a kormány támogatásával, ön-
rész és TAO-program pályázati
kiegészítéssel, végre megvaló-
sulhat az eredeti tervhez képest
kétszer akkora sportcsarnok. Így
a leendô 25X45 méteres pályával
rendelkezô sportobjektum alkal-
mas lesz kosárlabdára, röplabdá-
ra, teremfocira, szabványos kézi-
labda és futball események meg-
rendezésére, valamint a létesít-
mény két részre osztva használ-
ható lesz majd tornaórákra is, így
megduplázódhat a tartható test-
nevelési órák száma. 
– Ez a gyermekeiért, fiataljaiért
élô, küzdô falu megérdemli végre,
hogy méltó helyen, helyben lát-
hassa azokat a hihetetlen ered-
ményeket, amelyeket sportolóink
elérnek, és végre a nagy rendez-
vényeken sem okoz problémát
majd a helyhiány. Amiért eddig
dolgoztunk rendületlenül, most
eredményekhez vezet. A folya-
matban lévô pályázataink mellett
ez az álmunk generációk vágyát
fogja beteljesíteni kis falunkban –
mondta a polgármester. 

Szerzô: 
Pázmánd Sajtó – Éger László  

Fotó: E.Várkonyi Péter

Legyen sportcsarnok Pázmándon!
Március 25-én már a konkrét
munkafolyamatokról egyez-
tetett Virányiné Reichenbach
Mónika polgármester a ki-
emelt sportlétesítmény-fej-
lesztésekkel, sportberuházá-
sokkal összefüggô kormány-
zati feladatok ellátásáért
felelôs kormánybiztos által
delegált szakemberrel.  

A képviselôtestület határozata

Pázmánd Község Önkormányzatának képviselôtestülete 2014. március
31-én megtartott rendkívüli ülésén 40/2014. (III.31.) sz. határozatában
döntött a tornaterem építési projekthez való csatlakozási szándékáról.
„Pázmánd Község Önkormányzata képviselôtestülete köszönetét fejezi
ki, s egyben döntött arról, hogy a 1086/2014.(II.28.) kormányrendelet
szerint Pázmándon megépítendô tornaterem építési projekthez csatla-
kozik. Figyelemmel a Pázmándi gyerekek országosan kiemelkedô sport-
eredményeire, kéri, hogy a tervezett 18x30-as pálya helyett a 25x45 m-es
pályával rendelkezô tornaterem teljes körû tervezési, hatósági engedé-
lyezési, kivitelezési munkáit valósítsa meg a Nemzeti Sportközpontok.
Amennyiben ez jelen projekt keretében nem lehetséges, kéri a Testület,
hogy egyedi döntés alapján biztosítsák, hogy a két pálya közti különbö-
zetet (kb. 200 millió forint értékben) cégek elôzetes kötelezettségválla-
lásainak beszerzésével, TAO pénzekbôl teremthessük elô. Az önkor-
mányzat a szükséges elôzetes talajszerkezeti vizsgálatokkal, a lelátó- és
parkoló egységek, közmûbekötések kialakításával szándékozik hozzájá-
rulni a fejlesztéshez költségvetése terhére. A munkálatok idejére teljes
körû használati jogot biztosít a Nemzeti Sportközpontok részére az épí-
téssel összefüggésben szükséges területre vonatkozóan.”
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A „Minden születendô gyermek-
nek ültessünk egy fát!” akcióhoz
öt éve csatlakozott Pázmánd.
Március 29-én a 2012 év végén
és a 2013-ban született gyerme-
kek fáinak elültetésével folytató-
dott a nemes kezdeményezés a
település játszóterének is helyet
biztosító Emlékparkban. 
A Gemenc Zrt. együttmûködés
keretében vállalta, hogy minden
évben ingyenesen biztosít facse-
metéket az újszülött gyermekek
számára, illetve az idôközben ki-
száradt fákat újakkal pótolja.  Az
ültetések során szakmai segítsé-
get is nyújtanak az önkormány-
zatnak. Az erdôgazdaság idén 21
kislevelû hársfa csemetét adomá-
nyozott, amelyek a helyi talajvi-
szonyokhoz is jól igazodnak. Az
eddig elültetett fákat, amelyek az
iskola udvarát ékesítették, a
közeljövôben átültetik, hiszen az
iskola területén hamarosan

megkezdôdnek a sportcsarnok
építésének munkálatai. Az elmúlt
másfél évben született 21 gyer-
mek fái egy gyönyörû hársfasort
alkotnak majd, amelyek a játszó-
térnek is helyet biztosító Emlék-
parkban jól gondozhatók, nevel-

hetôk, és szép ékességei lehet-
nek Pázmándnak, „A gyermekek
királyságának”. 

Szerzô: Pázmánd Sajtó – 
Éger László

Fotó: Virányi Gergely

Saját hársfasor a pázmándi újszülötteknek

Pázmándi Pódium
Március 20-án indult hagyomány-
teremtô útjára az ingyenesen látogat-
ható Pázmándi Pódium Irodalmi 
Kávéház. 
A tervek szerint kéthavonta várja
majd az érdeklôdôket a Hét Forrás
Mûvelôdési Ház, ahol igazi kávéházi
hangulat varázsolódott a könyvtárba
az irodalom kedvelôinek. Az elsô al-
kalomra tervezett Márai Est sikeres-
nek bizonyult, hiszen több korosz-
tály is képviseltette magát. Csányi
Zoltán elôadásában Márai Sándor éle-
tét kísérhettük figyelemmel szüle-
tésétôl a haláláig. 
Manapság az irodalom nem egy
kelendô dolog, ezért is öröm, hogy a
tervezett összes szék „elkelt” a tizen-
négy évestôl a hetven évesig minden
korosztályt képviselô közönség kö-
rében. S ahogy a „keménykötésû”
Márai írta volna, a beszûrôdô páz-
mándi harangszó is tökéletes illesz-
kedéssel kondult az elôadás közben,
a legmegfelelôbb hatást teremtve. 

Pázmánd Sajtó – Éger László

Arra voksoltunk, amire az ország

(folytatás az elsô oldalról)

Gyakorlatilag a listához hasonlóan alakultak az egyéni jelöltekre le-
adott szavazatok is: a Parlamentbe bejutott négy párt jelöltjeinek
szavazatszáma az elôbbi sorrendben: 279, 120, 106, 25. Egyéniben
kiemelhetô az FKGP jelöltjének, dr. Molnos Levente Lórántnak az
eredménye, aki 57 szavazó szimpátiáját vívta ki.
A 2-es szavazókörben 20%-kal kevesebb volt a pázmándi szavazók
száma (igaz, itt szavaztak az átjelentkezettek is, akiknek szavaza-
tait a lakóhelyükön számolták össze utólag), de az arányok itt is ha-
sonlóak, csak itt az MSZP-Együtt-DK-PM-MLP néhány szavazattal
megelôzte a Jobbikot. 
A listán 493 érvényes szavazatból 236 jutott a Fidesz-KDNP-nek,
103 a baloldali pártok szövetségének, 100 a Jobbiknak, 31 az LMP-
nek; egyéniben 225-95-87-26 a szavazatok száma ugyanebben a
sorrendben. Az LMP-t ebben a szavazókörben is megelôzte a kis-
gazda jelölt 40 szavazattal.
Pázmándon a szavazás – ahogy az lenni szokott – rendben zajlott
le, rendkívüli esemény nem volt. A szavazatszámláló bizottságok
tagjai – bár pártszimpátiájuk értelemszerûen eltérô volt – rendkívül
korrekt, hatékony együttmûködésben tették a dolgukat, ennek is
köszönhetô, hogy a reggel ötkor – az elôkészületek elvégzésével –
megkezdett munkanapjuk a szavazatok többszöri átszámolását
követôen már éjfél elôtt véget érhetett.
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Az óvodás gyermekek életében a ta-
vasz megérkezte egyben a Húsvét kö-
zeledtét is jelenti. Hetek óta nagy izga-
lommal várták a húsvéti nyuszi érke-
zését. Verseket, énekeket, mondóká-
kat tanultak, húsvéti tojást díszítettek,
kiscsibéket, kiskacsákat színeztek,
vágtak, ragasztottak. Ezekhez az
elôkészületekhez csatlakoztak a
szülôk, nagyszülôk, testvérek április
11-én, pénteken, a családi barkács-
délutánon, ahol a szorgos kezek nyo-
mán szebbnél szebb húsvéti nyuszi-
fészkek, díszes tojások készültek. 
Április 14-én, hétfôn a gyermekek
nagy meglepetésére egy szívhez szóló
bábelôadás – A rút kiskacsa története
– fokozta tovább az ünnepi hangula-
tot. Az elôadásnak ôk is aktív részesei
lehettek, belebújhattak – igaz rövid
idôre – egy-egy szereplô „bôrébe”.
Ebben a felfokozott hangulatban,
minden gyermek örömére, az ünnep
elôtti szerdán ellátogatott az óvodá-
ba a húsvéti nyuszi. Az udvaron ját-
szadozó gyermekek, amerre jártak-
keltek mindenfelé meglepetéstojáso-
kat találtak a fûben. Az általuk készí-
tett fészek sem maradt üresen, aján-
dékcsomagokkal volt tele. A kis ke-
zek hamar megteltek a sok meglepe-
téssel, bár amikor meglátták, hogy az
egyik fa alatt egy kis ládában élô nyu-

szik is ugrándoznak, szívesen meg-
váltak (igaz csak kis idôre) a megér-
demelt ajándéktól azért, hogy megsi-
mogathassák a nyuszikat. Ezúton is
szeretnénk megköszönni a két nagy-
csoportos szülônek, hogy rendelke-
zésünkre bocsájtották a nyuszikat és
ezzel nagy örömet szereztek gyerme-
keinknek.
Április hónapban a leendô kiscsopor-
tos óvodások részére játszódélutánt
szerveztünk, amely május hónapban
még két alkalommal folytatódik. Ezen

alkalmakkor a csöppségek és szüleik
bepillantást nyerhetnek az óvoda éle-
tébe. Megismerkedhetnek az óvodai
környezettel, játékokkal, a leendô tár-
saikkal, az óvodában dolgozókkal.
Minden alkalommal mesével, énekkel,
mondókával örvendeztetjük meg a
gyerekeket, és természetesen sosem
engedjük ôket üres kézzel haza. 
Kis kezük nyomán szebbnél-szebb 
alkotások készülnek, amelyek ezek-
nek a napoknak az elsô közös 
emlékévé válnak, és ha otthonukban
újra elôveszik, szívesen emlékeznek
vissza a közösen eltöltött szép 
pillanatokra.
Elindul óvodánkban a nagycsoportos
gyerekek számára készült biztonság-
ra nevelô program is. Az „Ovi-zsaru”
játékos, figyelemlekötô, érdekes,
kommunikációra épülô prevenciós
programsorozat. Több modulból áll,
amely mesékre, történetekre, szerep-
játszásra épül. Az elsô foglalkozást a
Gárdonyi Rendôrkapitányságtól Páz-
mánd körzeti megbízottja vezette. Az
ô szerepét ezután egy báb- Rendôr
Robi (Zsuzsa óvó néni) veszi át. A jú-
niusig tartó játékos foglalkozásokon
a gyerekek szinte észrevétlenül sze-
reznek ismereteket többek között: az
ismerkedés szabályairól, a szabályok,
utasítások betartásáról, idegennel va-
ló találkozásról, ajándék elfogadásá-
ról, egyedüli otthon tartózkodás sza-
bályairól, veszélyes eszközökrôl,
közlekedés szabályairól.

Tavasz a Pitypang oviban

Iskolánk 16 tanulója vett részt a Zrí-
nyi Ilona matematikaversenyen. 
Fejér megyében összesen 50 iskola
2122 diákja indult. A megyei ered-
ményeket március 8-án hirdették ki
a Hétvezér Általános Iskolában. Itt a
legeredményesebb 140 diákot jutal-
mazták. Ide meghívást kapott isko-
lánk egyik tanulója Stein Andor is,
aki a 188 nyolcadik osztályos
versenyzô közül 11. helyezést ért
el. Felkészítô tanára Varga Istvánné.
Szép eredmény Gránitz Nóráé is, aki
a 33. lett a 8. osztályosok között. 
A 173 hetedikes közül nagyon jó

eredményt ért el 42. helyezésével
Hegyi Csaba, felkészítô tanára
Segesdiné Sárközi Anna.
A 8. osztályosok csapatban is
kiemelkedô eredményt produkáltak,
az iskolák közötti csapatversenyben
6. helyezést értek el.
A csapat tagjai: Eipl Szabolcs, Gránitz
Nóra, Hirják Árpád, Kovács Viktória és
Stein Andor. Tanáruk: Varga Istvánné.

Matek sikerek
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A hagyományokhoz híven az évfor-
duló alkalmából különféle versenye-
ket rendezett iskolánk, amelyekre
szinte a megye egész területérôl ér-
keztek tanulók azzal a nem titkolt cél-
lal, hogy erôsítsék az iskolák közötti
kapcsolatot, és hogy a versenyek al-
kalmából diákjaink egymással és más
településekrôl érkezô tanulókkal is
összemérhessék tudásukat, ügyessé-
güket, gyorsaságukat. A rendezvény-
nyel méltó emléket szeretne állítani
az iskola az intézmény névadójának,
aki a mûvészetek és a tudományok
terén is kiemelkedôt alkotott.
A Kempelen napokon 13 iskola közel
800 tanulója vett részt a viadalokon,
amelyek között voltak házi versenyek
és nyitott, megyei bajnokságok is. 

A házi matematika versenyek
eredményei: 5. osztályban I. Molnár
Petra, II. Czakó Anna, III. Matacz Máté.
A 6. osztályban I. Lôrincz Ádám, II.
Eipl Máté, III. Hajdu Csilla.

A természettudományi verseny-
ben, 7.-8. osztályban I. Bárándi  Dá-
vid, II. Kovács Gergô, III. Hirják Árpád.
Az 5.-6. osztály versmondó ver-
senyén I. Czakó Anna, II. Gránitz Esz-
ter, III. Vagyóczki Martin.
7.-8. osztályban I. Farkasfalvi Alexand-
ra, II. Stein Andor, III. Gránitz Nóra.

Az angol házi versenyen 5. osz-
tályban I. Czakó Anna, II. Matacz Má-
té, 6. osztályban I. Lôrincz Ádám, II.
Eipl Máté, 7. osztályban I. Czakó Pet-
ra, II. Vagyóczki Petra, III.Nagy Enikô,
8. osztályban I. Kovács Viktória, II.
Farkasfalvi Alexandra, Stein Andor, III.
Hirják Árpád.

Az alsó tagozatos megyei matemati-
ka versenyen 14 iskola 104 tanulója
vett részt.
A legeredményesebb pázmándi tanu-
lók: Czakó Balázs 2.o., Sziládi Eszter
3.o., Molnár Fanni 4.o.

A természettudományi versenyen
5 iskola, 28 tanulója versengett.
I. Gránitz Nóra, Farkasfalvi Alexandra,

Czakó Petra és Vagyóczki Petra csapa-
ta, III. Stein Andor, Domak Kata,
Bárándi Ádám és Hegyi Csaba csapata.

A rajzverseny pázmándi díjazottjai:
Czakó Petra, Stein Andor, Vagyóczki
Martin, Czakó Anna, Vagyóczki Petra,
Molnár Petra, Gránitz Eszter, Pintér No-
émi, Rozgonyi Richárd, Matacz Máté,
Czakó Péter, Lôrincz Ádám, Csimadia
Botond, Eipl Máté, Ángyán Csaba, 
Hegyi Csaba, Farkasfalvi Alexandra.

A sakkverseny 71 diák részvételé-
vel zajlott. 1.-2. osztályban II. Besser
Lara, III. Reichenbach Flóra, 3.-4.  osz-
tályban I. Sziládi Eszter, II. Varga Lili,
III. Tóth Laura. A fiúk között a legjobb
eredményt Bôhm Zoltán érte el. 5-6.

osztályban a lányok között a legjobb
eredményt Sárvári Krisztina, a fiúk
között Farsang Illés érte el, 7- 8. osz-
tályban II. Farkasfalvi Alexandra, III.
Csurgó Csenge, a fiúk között III. 
Hegyi Csaba.
A mezei futóverseny, amelyen 192
tanuló vett részt, 1.-2. osztályban II.
Lôrincz Márton, 3.-4. osztályban I.
Kutai Szabolcs, 5.-6. osztályban I. Sár-
vári Krisztina, III. Hibácska Blanka, 7.-
8. osztályban I.Gránitz Nóra, III.
Veilandits Nóra, a fiúk között I. Nagy
Bence, II. Sziládi Norbert.

Az iskola köszönetet mond mind-
azoknak, akik ebben a két hétben va-
lamilyen módon segítségükre voltak
abban, hogy a rendezvény sikeres és
eredményes legyen.

Kempelen Napok az iskolában
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Egyre többeket vonz a táncház
A Kalász Máté vezette tánc-
ház egyre kelendôbb a tele-
pülésen. A Hét Forrás Mû-
velôdési Ház ad helyet idôrôl-
idôre az eseménynek. A Juni-
or Príma Primissima díjas
népzenésszel beszélgettem. 

Mekkora az érdeklôdés a magyar
táncház iránt? 
Szerencsére, növekvô tendenciá-
ról számolhatok be a létszámot
illetôen. Magyar emberek magyar
zenére szeretnek leginkább tán-

colni, s akinek ez fontos, megje-
lenik, és jól érzi magát a mûvelô-
dési házban. A lehetôségért pe-
dig köszönet jár a település veze-
tésének, akiknek szintén kiemel-
kedôen fontos a kultúra és a ha-
gyományok ôrzése. 

Miért fontos ma, hogy legyenek
táncházak? 
Az értékeinket, hagyományain-
kat meg kell ôrizni. Sok minden
mással együtt, ez is létünk meg-
határozó eleme, amelyet köteles-

ségünk ápolni és továbbadni. Ha
egyre többen gondoljuk így és te-
szünk is érte, gyermekeinknek,
unokáinknak továbbadva mind-
ezt, még nagyon sokáig örömün-
ket lelhetjük benne. 

Milyen repertoárral várjátok 
a „hagyományôrzô” szórakozni
vágyókat?
A gyerekektôl a nagyszülôkig
mindenkit szívesen látunk a tánc-
házban, ezért elég széles reper-
toárral rendelkezünk. A gyere-
keknek leginkább a Dunántúli
táncrendeket játsszuk, míg a fel-
nôtteket erdélyi muzsikával szó-
rakoztatjuk. 

Mikor lesz legközelebb magyar
táncház? 
Május 16-án, kivételesen pénte-
ken várunk mindenkit szeretettel
18 órától a Hét Forrás Mûvelôdési
Házban. Reméljük, az elején em-
lített létszámbeli növekvô ten-
dencia nem áll meg, és késôbb a
helyszûke miatt kell aggódnunk. 

Táncház: Szerzô – Pázmánd
sajtó – Éger László, 

Fotó: Sárvári Zsuzsanna
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Hamarosan két mûfajban is találkoz-
hatunk olyan alkotásokkal, amelyek
Pázmándról szólnak.
Mint ismeretes, tavaly nyáron a Szent
István Egyetem oktatóinak és dok-
toranduszainak személyében faluku-
tatók jártak településünkön, akik szá-
mos, a falu életét jellemzô témakör-
ben végeztek kutatásokat. Az infor-
mációk megszerzésére többféle mód-
szert is alkalmaztak, dokumentumo-
kat és adatbázisokat vizsgáltak, meg-
figyeléseket végeztek, interjúkat ké-
szítettek, és 127 kitöltött kérdôívet is
elemeztek munkájuk során. Kutatása-
ik eredményeképpen született meg az
Acta Regionis Rurum címû periodika
hetedik kötete, amely foglalkozik
Pázmánd földrajzi adottságaival, a
mezôgazdaság és a területhasználat
itteni szokásaival, Pázmánd mentális-
és szociális helyzetével, a turizmus
fejlesztése és a fenntartható fejlôdés
érdekében tett újításainkkal. Mint Mol-
nár Melinda docens a kötet elôsza-
vában írja, Pázmándot mindenekelôtt
az tette vonzóvá a kutatásaik számá-
ra, hogy rendkívül erôs marketing-
kommunikációval, és az internetes,
közmédiabeli híradások szerint rend-
kívül sokféle társadalmi, gazdasági in-
novációval is jellemezhetô.
A másik, közeljövôben bemutatásra
kerülô alkotás egy pályázati támoga-
tással készült film, amelyet készítôi,
Szekeres Csaba és Gáspár Judit éve-
ken át forgattak. A film témája az öko-
lógia, amelyrôl elsô pillanatban min-
denkinek a természet- és környezet-
védelem jut eszébe, azonban Szeke-
res Csaba, a film készítése közben
szerzett tapasztalatai alapján úgy fo-
galmazott, rá kellett jönnie, hogy az
ökológia nem más, mint az emberek
együttélése. Környezetünk megóvása
ugyanis elsôsorban attól függ, miként
tudunk, vagy nem tudunk békében
együtt élni. A film fôszereplôje Gáspár
Mátyás és a nevéhez fûzôdô off grid,
azaz a közmûhálózatoktól független,

természet közeli életmód kísérlete,
amely Havaii Nagy Szigetén
kezdôdött az ottani Mesefalu építésé-
vel, majd itthon folytatódott a páz-
mándi Mesefalu Öko-Közösség meg-
alakulásával. A filmet akár portréfilm-
ként is értelmezhetnénk, de mivel az
elmúlt két-három év történetében
jelentôs szerepet kaptak a Pázmán-
don történtek, több annál, környezet-
rajz is, ami tükröt tart elénk, megmu-
tatva jó szándékú törekvéseink mel-
lett a botlásainkat is, közösségünk
fény- és árnyoldalait egyaránt.
Mindkét mû azért született meg, mert
Pázmándról olyan hírek kerülnek ki a
világba, hogy az itt élôk fogékonyak
az újra, sokat tesznek a környezetü-
kért, a természet védelméért, a kö-
zösség építéséért. Ugyanakkor kö-
zelebbrôl vizsgálva a települési viszo-
nyokat, mindkét esetben az lett a kö-
vetkeztetés, hogy belülrôl a helyzet
sokkal bonyolultabb, visszásságok-
kal terhelt, és az új kezdeményezé-
sek fogadtatása nem mindig pozitív.
Persze ez így természetes, a híradá-
sok mindig a különlegességeket eme-
lik ki, a hétköznapi valósághoz kevés
közük van. Ugyanakkor egy sor na-
gyon fontos kérdésre is rávilágítanak,
amin érdemes elgondolkodnunk,

amit érdemes lenne közösen megvi-
tatnunk, elemeznünk. Például arra,
hogy vajon az újítási kísérletek való-
ban veszélyesek lennének a hagyo-
mányok ôrzésére, a betelepülôk pe-
dig a falu értékeinek megóvását ve-
szélyeztetnék? Vagy éppen a régi ér-
tékek és vele egy idôben a nyitott, in-
novatív szemlélet lenne az, aminek
köszönhetôen egyre több fiatal, nem
egyszer magasan kvalifikált kisgyer-
mekes család vásárol házat Páz-
mándon? Akik azután amellett, hogy
boldogan és lelkesen ismerkednek a
hagyományokkal, sok értéket is hoz-
nak Pázmándra, s akiknek köszön-
hetôen a folyamatos népességfogyás
helyett immár a 2100-as lélekszámot
is meghaladja a falu, s az iparûzési
adóforintok száma is közel három-
szorosa a néhány évvel ezelôttinek.
Ez pedig sok-sok lehetôséget jelent a
falu számára, ami talán megéri az
erôfeszítést mindkét oldalnak. Az
idejövôknek az alkalmazkodás és a
beilleszkedés nehézségeinek vállalá-
sát egy, a nagyvárosinál emberibb,
természetközelibb élet reményében,
a régi pázmándiaknak pedig a befo-
gadás, a segítségnyújtás fáradalmait
a falu fejlôdésének érdekében.
Egy alkalom a közös gondolkodásra:
május 9-én pénteken 17.30-kor a Hét
Forrás Mûvelôdési Házban megnéz-
hetjük Szekeres Csaba filmjét, mielôtt
még azt bemutatná a köztévé, és
beszélgethetünk a falukutatókkal is
ezekrôl a kérdésekrôl.

Szabó Hédy

Pázmánd a világ szemével
Közös beszélgetésre és filmnézésre hívunk mindenkit, régi és
új pázmándit, idôset és fiatalt május 9-én este fél 6-ra a Hét
Forrás Mûvelôdési Házba.

A Magyar Madártani Egyesület
minden évben a „Fülemülék éj-
szakája” programmal ünnepli a
Madarak és Fák Napját. A Termé-
szet- és Vadvédelmi Központ
több idôpontban is csatlakozik a
programhoz:
– április 30-án (szerda) 19.00 óra-
kor az idôsebbeket;
– május 09-én (péntek) 17.00 óra-
kor az erdei ovisokat és kisgyere-
keseket, majd este 19.00 órakor
a felnôtteket;

– május 16-án 20.00 órakor pedig
az éjszakai túrára vállalkozókat
várják.
Találkozó a Zalka Máté utca végé-
nél, a program idôtartama: 1-1,5
óra.

Fülemülék éjszakája
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Locsolók és 
piros tojás
Idén sem maradt el a hagyomá-
nyos, csoportos locsolkodás, 
a fiúk csapatba verôdve, vizes-
vödörrel, sibával felszerelkezve
indultak a lányos házakhoz. Már
korán reggel elindult Pálinkás
Norbert, Erdô Zoltán, Kutai Dá-
vid, Domak Ádám, Erdô Róbert,
Domak Dániel, Kerkuska Miklós,
Gránitz Mátyás, Kerkuska László,
Kuhinka Zsolt, Tóth Olivér, Barna
József, Kolonics Attila és Faragó
Péter, hogy délig végigjárják az
ismerôs lányokat, akik miután
megtörölköztek a kiadós locso-
lás után, természetesen sok fi-
nomsággal, jófajta itókával kínál-
ták a fiúkat.

Kép és szöveg: evárkonyi
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– Nagyapa, te már nagyon sok
sibát fontál, most nekem is se-
gíts, kérlek! – mondja András bá-
csi hétéves Laura unokája, aki, ha
alkalom adódik, be-beszáll a
sibafonás készítésbe. A család-
ban talán ô az egyetlen, aki örö-
kölheti ezt a szép mesterséget,
természetesen a nagypapa taní-
tása mellett…
Fûzfavesszô, temérdek szál, ami
az alkalmi látogató szemébe ötlik,
ha belép Köllôékhez. Kötegekben
fekszik, feldolgozásra várva.
– Apámtól tanultam, lestem el a
kosárfonás minden fortélyát. Ô
szabad idejében csak font és
font, megállás nélkül. Nem köte-
lességbôl, hanem kedvtelésbôl
csinálta. Így gyermekkorom óta
figyelhettem, hogyan is kerül ki
kezei közül a „borító”, a tyúkok-
csibék ôrzôje, hogyan lesz egy
egyszerû üvegbôl szép fonott bo-
ros flaska vagy miként készül a
kosár az asszonyoknak, véka a
tojásoknak és ég sorolhatnám –
kezdi a mesét Bandi bácsi. – Ak-
koriban még többen foglalkoztak
ezzel a mesterséggel. Az elké-

szült árut vitték a környezô fal-
vakba, Berénybe, Kajászóra,
Martonba, de persze elôször
Pázmándon próbálták eladni a
javakat.
András bácsi immáron 77 évesen
is rendületlenül, és nem kevés
energiával dolgozik, fon és tanít-
ja a fiatalokat. A Hét Forrás
Mûvelôdési Házban idôrôl idôre
igyekszik bevezetni a gyermeke-

ket és a fiatalokat a siba készítés
titkaiba.
– A nyersanyagot a vízpartok kö-
zelében szedem, ott ahol a hábo-
rú elôtt a falu vezetôi a temetô
alatti részre füzest telepítettek.
Még ma is jól lehet ott vesszôt

vágni. Késôbb, amikor a ter-
melôszövetkezet rendezett tanfo-
lyamokat, apámék egységekben
gyártották a vékát, aztán adták
el. Majd a termelôszövetkezettel
együtt ez a tevékenység is meg-
szûnt, a fákat kivágták, el akar-
ták adni, de nem sikerült. Nem si-
került, mert „szilánkosak” voltak,
nem vették meg – folytatja.
Késôbb azután munka egyre ke-
vesebb lett, a mûanyag kiszorí-
totta a natúr dolgokat. Most,
hogy ismét divatba jött a termé-
szetes anyagok használata, újra
sokan keresik a kaspókat, ólakat,
nagyobb kosarakat, keltetôket,
fáskosarakat a kandallókhoz.
Maradjunk azonban a sibánál,
amely a húsvét egyik alap kellé-
ke, legalábbis Pázmándon. A
környezô településeken is hagyo-
mány a sibálás, de a mi falunk-
ban nélkülözhetetlen kelléke 
a fiataloknak és idôsebbeknek is
a siba húsvétkor. Errôl így mesél
András bácsi.
– A siba legtöbbször 8 szál
vesszôbôl készül, de lehet 9 szál-
ból is csinálni, azt kígyóhátúnak

Köllô papa, a sibakirály
Sorozatunk elején olyan mesterségeket ígértünk az olvasó-
nak, amelyek Pázmándon, a falunkban, kihalóban vannak és
utánpótlásuk csaknem lehetetlen. Most, Köllô András bácsi
mesterségét, a siba- és a kosárfonást idézzük fel.
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hívják. A legvékonyabbat 4 szál-
ból fonják, de a 8 szálból fonott a
legszebb és ez tekinthetô a hagyo-
mányosnak is. A siba készítésének
legelsô lépése, amikor a vesszô
vastag végét egy erre használatos
késsel vágják be. Az egyenlô hosz-
szúságúra vágott vesszôt összete-
kerik. A végét valakinek össze kell
tartania, vagy odaerôsítenie vala-
mihez. A fonás végén csomó zárja
a munkát és a szálakat. A sibát
húsvéthétfô elôtti napokban készí-
tik. Jómagam húsvét elôtt elég so-
kat készítek a fiataloknak, akik
nagyon hálásak ezért. Cserébe
csak azt kérem, hogy jövôre ta-
nulják meg a készítését. Ebben
természetesen a segítségükre va-
gyok, már idén is többeknek mu-
tattam már meg a készítés vala-

mennyi fortélyát. Ha netán valaki
még nem tanulta meg, de szeret-
né, jöjjön csak bátran, hiszen
most is 150 szál várja a pincében,
hogy csodás siba készüljön belôle.
Beszélgetésünk végére Laura is
elkészült a maga sibájával, per-
sze nagypapa szeretetteljes se-
gítségével. 
– Viheted haza anyának, te csi-
náltad, és igazán ügyes vagy 
Laura – köszön el az unokától. 
Búcsúzóul én is kaptam egy
gyönyörû sibát. Biztosan hasz-
nálni is fogom, ha húsvét hétfôn
útra kelek…

kép és szöveg: E.Várkonyi Péter

Miserend: Április hó – 11 óra.
Májuss hó – 10 óra.

Boldog II. János Pál pápa szentté
avatása
Hívek egy csoportja kezdeményezte
szentté avatását. Ennek elsô lépcsôfo-
ka a boldoggá avatás. XVI. Benedek
pápa boldoggá avatta 2011. május 1-
én. A boldoggá avatás egyik feltétele,
hogy történjen legalább egy olyan csoda, amely bizonyíthatóan az
ô közbenjárásának tudható be. Egy francia apáca felgyógyulásának
csodája köthetô a nevéhez, de két újabb gyógyulást is az ô közben-
járásának tulajdonítanak.  2014. április 27-én, húsvét második va-
sárnapján, az Isteni irgalmasság ünnepén Ferenc pápa boldog XXIII.
János pápával együtt szentté avatja Rómában, a Szent Péter téren.

Egyházi programok májusban: 

2014. május 4. vasárnap- Édesanyák, nagymamák és a tûzol-
tók megáldása a 10 órai szentmise keretében.
2014. május 25. vasárnap - 10 órakor kezdôdik az  Elsôáldozás.

Május hagyományosan Szûz Máriának szentelt hónap. Pünkösd ha-
va, tavaszutó, ígéret hava. A hívek tiszteletüket a rózsafüzér imád-
kozásával és litániákkal, könyörgô imádságokkal fejezik ki. Ebben a
hónapban különösen is megmutatkozik katolikus kereszténysé-

günk egyik sajátossága: a ben-
sôséges Mária-tisztelet. A hús-
vét és május hónap arra hívja
meg szívünket, hogy egyedül-
álló módon nyíljon meg Mária
elôtt – tanította Boldog II. János
Pál pápa. A nagy Mária-tisztelô
tanítása figyelmeztet bennün-
ket: „A különbözô népek és
nemzetek közül azok, amelyek
a földön nemzedékeken át hit-
tel fogadják Krisztusnak, a
megtestesült Igének, az
Üdvözítônek titkát, nemcsak
hogy tisztelettel fordulnak Má-
riához, és bizalommal járulnak
hozzá, mint anyához, hanem
az ô hitébôl erôt is merítenek
saját hitükhöz. És pontosan ez
az élô részesedés Mária hité-
ben teszi ôt jelenvalóvá az egy-
háznak, mint Isten új népének
zarándokútján, az egész föld-
kerekségen.” 

„Néked ajánljuk, Szûz-
anyánk,
A legszebb hónap alkonyát.
Ezer nép híven zengi ma:
Ó, üdvözlégy, Mária!

Énekli tiszta gyermekajk
S kik érzik a sok földi bajt,
Esengve száll szívük dala:
Ó, üdvözlégy, Mária!

Hallja a bûnös és zokog,
Hogy elhagyta a hajlokot,
Melyben a legszentebb ima:
Ó, üdvözlégy, Mária!

Ó, tudjuk: május estelén
Az égben is több lesz a fény
S zengôbb az angyalok dala:
Ó, üdvözlégy, Mária!”

Egyházi hírek
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A gondolatot tett követte, s
2005. augusztus 28-án megnyílt
a Pázmándi Tájház a Fô utca 78.
szám alatt, amely a legautentiku-

sabb épület a faluban, az anyaga,
belsô szerkezeti elrendezése a
múlt század hagyományos pa-
raszti életének jellemzôit hordoz-

za magán. A falak föld és szalma
keverékébôl épültek, a konyha és
a szoba padlója sárgaföldes, a
mennyezet fából készült, a tûz-
hely kemenceként benyúlik a
szobába is, ahol az ágy, sarok-
pad, asztal, szekrény, komód és
egyéb, a régi életmódra jellemzô
berendezések, képek sorakoz-
nak. A konyha és szoba alatt ta-
lálható egy pince, aminek a szel-
lôzôje a szobába nyílik, így télen
fût, nyáron hût. A konyha tár-
gyai, berendezései a múlt egy-
szerû, szerény, ám annál prakti-
kusabb életmódját idézik.
Kilenc éve fogadja a betérôket a
Pázmándi Közalapítvány által bé-
relt Tájház, ahol a különbözô
adományokból kapott és gyûjtött
tárgyak láthatók. A nyugdíjas
klub asszonycsapata minden ta-
vasszal elvégzi itt is a hagyomá-
nyos tavaszi nagytakarítást, aho-
va idén a Pázmándi Hírvivôt is
engedték bepillantani.
Minden tárgyhoz fûzi a „takarító-
kat” valamilyen emlék. Kérdezés
nélkül is mesélnek, s nem csak a
tárgyak, hanem Szendrei
Józsefné Róza néni, Pintér
Józsefné Erzsi néni, Fodor
Viktorné Julcsi néni, és Lukács
Józsefné Nusi is. Szavaik nyomán
megelevenedik a régi, otthoni ke-
nyérsütés szertartása, amelynek
kellékei a kenyérkosár, a teknyô,
a meleg kemence, a kovász, a

Mesél 
a Tájház
„Nálam otthon is van ilyen
skanzen” – összegezte a lá-
tottakat Kraft Jánosné Gabi
néni, amikor csaknem tíz év-
vel ezelôtt a falubéli nyugdí-
jasokkal a szentendrei sza-
badtéri múzeumba kirándul-
tak. Ennek nyomán merült fel
az ötlet, hogy Pázmándon is
meg kellene valósítani egy
tájházat, ahol a múlt kincseit
meg lehet ôrizni és ki is lehet
állítani az utókor számára.
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liszt, a só és a víz voltak. Egy hé-
ten kétszer is sült a kenyér az
olyan háznál, ahol tíz éhes szájat
is jól kellett lakatni.
A négy asszony csaknem egymás
szavába vágva mesél és mesél.
Megtudjuk, hogy a fazekas desz-
kán – amit mindenki maga készí-
tett magának – tartották a mázas
cserépedényeket és a hagyomá-
nyos sparhelton készült az étel,
amelyet fával kellett fûteni vagy
csuhéval, esetleg szotyola szár-
ral. Ha fôztek, alaposan be is fû-
tötte a házat a sparhelt, amely-
nek sütôjében sült a kalács, a po-
gácsa, a tetején a fazékban fôtt a
leves és az ebéd többi része.
Szó kerül a stafírungról is. Az el-
sô, úgynevezett tisztaszobában
gyûjtögették az eladósorban lévô
lánynak a dunnát, a párnákat, a
huzatokat, a törülközôket, hogy
mire elérkezett a menyegzô ide-
je, minden szükséges holmija
meglegyen az asszonyélethez.
Stelázsinak hívták a mai polc-
rendszer elôdjét, belinder kendô
volt a kabát helyett, s a falat hím-
zett falvédô védte. Magasra ve-
tették az ágyat, az asztal köré 
sarokpadra ültek étkezéskor, s a
ház mögött, a hátsó udvarban
gazdasági épület állt, ahol a csa-
lád élelmezését szolgáló állato-
kat, a tyúkokat, libákat, kacsákat,
disznókat tartották, hogy csak
villanásokat elevenítsünk fel egy

régmúlt élet képeibôl. A ma már
múzeumként üzemelô portán a
gazdasági épület folytatásában

van a fészer, ahol a hagyomá-
nyos falusi élet eszközeit, szer-
számait mutatják be.
Mert ma már mindez csak em-
lék, de emellett felbecsülhetet-
len érték is mindnyájunknak,
akik tiszteljük a felmenôink
munkáját, küzdelmeit, ôrizzük a
hagyományokat, Pázmánd múlt-
béli kincseit.
A Pázmándi Tájház május 1.-je és
szeptember 30.-a között szerdá-
tól- vasárnapig, délelôtt 9 és 12
óra között várja az érdeklôdôket,
a téli nyitva tartás szerint októ-
ber 1.-tôl-április 30.-áig szerdá-
tól-vasárnapig 10 és 16 óra kö-
zött lehet látogatni a kiállítást,
hétfô és kedd télen is, nyáron is
szünnap. 

E.Várkonyi Péter riportja
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A kiskutya nem rögtön tanulja meg,
hol a területe határa, és még azt sem
érti, hogy az a feladata, hogy ezen
belül maradjon. Kíváncsi is, így a
legkisebb kerítéslyukon is kibújik,
ha a gazda nem tartja rajta a szemét.
Márpedig senki sem tudja egész nap
a kutyáját szórakoztatni! Szerencsé-
re ezek az okos állatok gyorsan ta-
nulnak. Elôbb azonban nekünk, em-
bereknek kell megtanulni, hogyan
nevelhetjük erôszakmentesen a ku-
tyánkat, az állat természetes ösztö-
neit kihasználva. Senkinek nem jó,
ha a kutya kóborol. Veszélyes az ál-
lat számára, hiszen elüthetik, befog-
hatják vagy megijedhet, és félelmé-

ben megharaphat valakit – így ked-
vencünket akár veszélyes ebnek is
nyilváníthatják. 
Tudjuk, ha egy kutya nem akar egy
kertben megmaradni, erôszakkal
nincs esélyünk, hogy ott tartsuk.
Egyes fajták még a villanypásztort
is kicselezik! Ezért jó taktika, ha rá-
vesszük a kutyát, hogy akarjon a
kerítésen belül maradni, és nélkü-
lünk ne kóboroljon az utcán.
Kutyakiképzô szakemberek azt ja-
vasolják, építsünk erôs köteléket a
kutyánkkal – így magától marad ott-

hon! A köteléképítést legjobb kisku-
tya korban kezdeni, de felnôtt álla-
tokkal is jó eredményt érhetünk el.
Az alábbi trükkök nem igényelnek
különösebb idôt, csak egy kis figyel-
met. Lényegük, hogy a kutyatulaj-
donos megmutatja a kutyájának: „Jó
gazda vagyok, gondoskodom rólad,
és én vagyok a fônök.” – Azaz, mi-
vel a kutya falkaállat, be kell neki bi-
zonyítani, hogy a gazda a falkave-
zér. Ha az eb elfogadja a gazdát 
falkavezérnek, nem fog többé ön-
álló utakra indulni.

1. Ötperces szabály

Amikor hazaérkezünk, úgy nyissuk
ki a kaput, haladjunk át a kerten, és
lépjünk be a házba, hogy nem figye-
lünk a kutyára. Öt percig nézzük ôt
levegônek, mintha ott sem lenne.
Vigyázat, szemünk sarkából sem
szabad rápillantani! Tilos neki kö-
szönni és hízelegni, öt percig. Öt
perc leteltével hívjuk magunkhoz,
és simogassuk meg – ekkor történ-
het meg az üdvözlési szertartás. Az
ötperces szabály hatására a kutya a
felugrálásról is leszokik.

2. Behívás

Két gazda szükséges hozzá, és
nagy adag jutalomfalat. (Pl. fél kari-
ka virslik. A falat ne legyen nagy,
hogy ne lakjon hamar jól vele a ku-
tya, hiszen akkor elveszíti érdek-
lôdését). A kerten belül változtatjuk

Gyakran elôfordul, hogy a ku-
tyák önálló sétára indulnak a
falu utcáin. Egész nap pompá-
san szórakoznak azzal, hogy a
környékbeli ebeket keresik föl.
Mivel az állatoknak kitûnô az
idôérzékük, gyakori, hogy dél-
utánra már otthon várják a gaz-
dát, mint a kisangyalok. Ho-
gyan vegyük rá a kutyánkat,
hogy ne kóboroljon az utcán?

Mit tegyünk, ha kutyasétáltatás közben
idegen kutya támad meg bennünket?

Az utcán kóborló kutyák leginkább a pórázon sétáltatott ebeket szere-
tik megtámadni. Sokszor csak játszani akarnának, de a gazda ezt táma-
dásnak véli, és megijed. A pórázon vezetett kutyában pedig félelmet
kelt az, hogy ô meg van kötve, míg a másik eb szabadon mozoghat.
Ebbôl a találkozásból gyakran az egyik vagy mindkét kutya csúnyán
megtépázva kerül ki! Ilyen-
kor azonnal engedjük el a
kutyánkat a pórázról. Ne áll-
junk meg, hanem határo-
zottan haladjunk eredeti
uticélunk felé. Ha mindkét
kutya szabadon van,
egyikôjük valószínûleg el-
fut, vagy felhagy a támadás-
sal, amikor vélt vagy valós
territóriumát (egyes kutyák
az egész utcát annak tekin-
tik) elhagyjuk.

Kutyanyelven
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a helyünket, és felváltva behívjuk a
kutyát, és ha megérkezik, megjutal-
mazzuk. Miután az egyik gazda
megjutalmazta és megdicsérte – er-
re bôven szánjunk idôt – hívja a má-
sik gazda. Így a kutya megtanulja,
hogy ha behívásra megjelenik, min-
dig jó falatok és szeretet várja.
Ha a kutyánk kiszaladt vagy elkóbo-
rolt, és hívásra vagy magától haza-
jön, ne szidjuk és ne büntessük
meg. A kutya a szidást az elôzô 
cselekedetére vonatkoztatja, azaz:
„Hazajöttem, erre megbüntettek.
Legközelebb nem jövök haza!”

3. Séta

Egy vérbeli falkavezér vadászatra
vezeti a falkát. A gazda tekintélye
akkor nô a kutya szemében, ha tel-
jesíti a falkavezér kötelességét: sé-
tálni viszi ôt. Amikor indulunk, a
gazda lépjen ki elôször a kapun,
csak utána a kutya. Kutyánk, ha pó-
rázon vezetjük, soha ne haladhas-
son elôttünk. Természetesen biz-
tonságos helyen futkározhat és eltá-
volodhat. Érdemes ilyenkor is né-
hányszor behívni és megjutalmazni
(simogatással vagy falattal), hogy a
séta végén is örömmel jelenjen meg
a hívásra.

4. Bôségkosár

Ehhez a gyakorlathoz sok apró juta-
lomfalatra lesz szükség. Pl. szalámi
apró darabokban, fél karika virslik,
fôtt májdarabok, sajtkockák. A nap
folyamán véletlenszerû idôközök-
ben, pl. 10 percenként, 30 percen-
ként, 5 percenként, jelenjünk meg a
bejárati ajtóban, és hívjuk magunk-
hoz a kutyát. Érkezéskor kapjon ju-
talomfalatot és sok dicséretet. Né-
hány héten át, heti 1-2 nap járjunk el
így. A kutyának bevésôdik, hogy ér-
demes otthon maradni, mert otthon
mindig számíthat valami finomra.

5. Gesztusevés

Készítsünk elô magunknak valami
kézbe vehetô ételt, mielôtt a ku-
tyánkat etetjük. Lehet egy szál ropi
is. A kutya táljával a kezünkben, a

ropit eldugva, várjuk meg, míg a ku-
tyánk a figyelmét ránk összponto-
sítja. Ez könnyû lesz, hiszen a va-
csorájáról van szó! Aztán tegyünk
úgy, mintha a ropit a tányérjából
vettük volna ki, és látványosan fo-
gyasszuk el a kutya elôtt. A kutya
csak ez után kapja meg a tányérját.
Ez a kis trükk hatékonyan bevési: a
gazda a falkavezér, hiszen ô evett
elôször, és a kutyának adta a mara-
dékot – ahogyan egy farkasfalkában
is történik.
A kutya a gazda után egyen. Azaz
elôször mi vacsorázzunk meg, ne
kapjon a kutya közben az asztalról
sem, kizárólag azt követôen, hogy
mi már befejeztük az étkezést.
A kutya, ahogyan az ember is, falka-
állat. Ha megismerjük a természe-
tét, megtanulhatjuk, hogyan mû-
ködjünk együtt vele úgy, hogy az az
állat számára és számunkra is
örömteli és gyümölcsözô legyen. A
szidás, kiabálás, verés csekély ered-
ményre vezet, viszont a kutya imád

jutalmat kapni, és keresi gazdája el-
ismerését és szeretetét. Ennek se-
gítségével elképesztô dolgokat tud
megtanulni: hó alól sérülteket kiás-
ni, vak embernek segíteni, epilep-
sziás rohamot elôre jelezni, sôt, a
veteránkutyák még azt is felismerik,
ha gazdájuknak rémálma van! Ha
már az ember megszelídítette és
kutyájává tette a farkast, igazán
megtehet érte annyit, hogy megta-
nul emberhez méltóan bánni az eb-
bel, azaz megtanul a kutya nyelvén.

Dr Szilágyi-Nagy Ildikó

Kutya és gyerek

A gyereket meg kell tanítani arra, hogyan kell egy kutyával bánni, kü-
lönben tudatlanságból könnyen fájdalmat okozhat az állatnak vagy
megijesztheti, amire a kutya harapással reagálhat. Sokszor látok végte-
len türelmû ebeket, akiken kis gazdájuk különféle kínzásokat (szerinte
tréfákat) hajt végre, de vigyázzunk, mert a kutya türelme is véges. 9 év-
nél fiatalabb gyereket nem ajánlatos egyedül hagyni kutyával, amíg
meg nem tanulta, hogyan kell állattal bánni. Kemény dió, ha ezt a szülô
se tudja! Szerencsére nálunk is van kutyaiskola, ahol a gazdák megta-
nulhatnak kutyanyelven, és gyakorlatias könyvek is kaphatók a témá-
ban. Ha úgy véljük, kutyánk különösen nehéz eset, keressünk föl szak-
embert – biztos, hogy tud megoldást!

A cikk az alábbi könyvek fel-
használásával készült. Mind-
kettôben további, hatékony ku-
tyás tippek találhatók.
Tamar Geller, Kutyaszeretet, a
kutyák játékos, erôszakmentes
nevelése
Jan Fennel, Kutyapszichológia
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Anyakönyvi hírek

Egy csodás ikerpárral gyarapo-
dott településünk szüleik nagy-
nagy örömére. Izsányi Villô és
Izsányi Kende 2014. március
30-án születtek, édesanyjuk 
Kocsis NIkoletta, édesapjuk
Izsányi Tibor. Sok-sok boldog-
ságot és jó egészséget kívánunk
a boldog családnak!

Isten éltesse a 90 éves Keller Károlyné
Juliska nénit!

A „koszorús Juliska” becenevet büszkén viselô Keller Károlyné április 6-án
lépett életének kilencvenedik évébe. 

Ezen jeles alkalom tiszteletéül virággal és ajándékkal köszöntötték, vala-
mint Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor által aláírt emléklapot
nyújtottak át Juliska néninek Virányiné Reichenbach Mónika polgármester
asszony vezetésével Sárkány Zoltán alpolgármester és Járfás Péterné
jegyzôasszony. Juliska néni meghatódva fogadta a köszöntôket, és el-
mondta, milyen nagy örömet és boldogságot jelent számára, hogy fontos
tagja a közösségnek. Sokat mesélt a múltról, annak szépségeirôl, s arról is,
hogy minden nap hálát ad a szép emlékekért és a már kissé nehézkes, de
még mindig boldog jelenért. 

Tisztelt gazdálkodók!

Falugazdász ügyfélfogadás (ôstermelôi igazolvány ügyintézés) a Mûvelôdési
Házban, szerdánként 8–16 óráig. Személyes, földhasználati és Agrárkamarai
adatok szükségesek. Nagy János falugazdász, 06-70-436-2461.

Lomtalanítás
Idén június 21-én lesz Pázmándon a
lomtalanítás, 8 és 16 óra között lehet
az iskolaudvarra szállítani a felesle-
gessé vált lim-lomot. A központi
gyûjtôhely kialakítását  idén is az in-
dokolja, hogy a „lomizók” ilyenkor
szokásos turkálása révén ne váljon
szemétbányává a falu. Akik saját
erôbôl vagy a szomszédok támogatá-
sával nem tudják megoldani a szállí-
tást, azoknak az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület és a Polgárôr Egyesület se-
gít. A segítség kölcsönös, a hulladék-
hasznosításból akár több százezer 
forintos bevételhez juthatnak a
pázmándi civil szervezetek.

Pázmándi
h í r v i v ô


