
Vállalkozunk…

Ebben a számban egy új rovatot fe-
dezhetnek fel olvasóink. „Vállalkozás”
áll a lap tetején és néhány egyszerû és
becsületes reklámfogást ismertet, ami
mindenkinek jól jöhet, aki vállalkozás-
ba vágja a fejszéjét. Sokaknak talán
riasztóan vagy idegenül hangzik ez a
kifejezés, pedig igenis vállalkozás az
is, ha valaki értékesíteni szándékozik
a kertben megtermelt zöldségeket,
vagy éppen kiskacsákat nevel, hogy
karácsony táján eladja, s abból legyen
egy kis jövedelem kiegészítése. 
Vállalkozni lehet tehát kicsiben, kis
kockázattal, óvatosan lépkedve az is-
meretlen úton, és persze lehet nagy-
ban is, tôkével, kezdô beruházásokkal,
vállalati formában. A faluban egyre
többen váltják ki az ôstermelôi igazol-
ványt és a különbözô termékek feldol-
gozásához (lekvár, befôtt, tészta stb.)
szükséges kistermelôi igazolvány meg-
szerzése sem lehetetlen vállalkozás.
Csak vállalkozói kedv, kitartás, tanu-
lékonyság és egy kisbátorság kell
hozzá. Mi arra vállalkozunk, hogy a
lapban igyekszünk majd támogatni
ezt, s olyan információkkal szolgálni,
amelyek kis- és nagyobb vállalkozók-
nak egyaránt hasznosak, ötleteket
adnak, esetleg össze is hozzák az
üzletfeleket…

Szabó Hédy

Tanévzáró és
ballagás

6-7. oldal

Újabb tûzoltó
sikerek

12. oldal

A pázmándi
szecskavágó

13. oldal

Új folyam II/6. szám  Újság rólunk – nekünk  2014. június

„Pázmándi ember tiszteli a papját, ha meglátja, magasra emeli a kalap-
ját” tartja a mondás, s ez a tisztelet kiemelten igaz Lengyel Sándor cím-
zetes kanonok, nyugalmazott esperes úr, Pázmánd egykori plébánosa
és díszpolgára esetében, akit mindenki csak kedves atyánkként emleget
itt a faluban. Az esperes atya 1966. április 21-én kapta meg dispozíciós
kinevezését Pázmándra, s egészen 2009. november közepéig látta el
községünkben a lelkipásztori teendôket. Atyánk sok évvel ezelôtt így írt
magáról a falutörténeti könyvben: 
„Budapesten születtem, 1925. november 19-én. Édesapám nyugdíjas
vasutas, édesanyám 1950-ben meghalt, 4 élô testvérem mellett két ko-
rán elhunyt testvérem volt. Tárnokról utaztam be mindennap vonattal
Budapestre, iskolába. 

(folytatás a 4. oldalon)

Sándor atyánk pappá szentelésének 60. évfordulójára

Gyémántmise a székesegyházban

Pázmándi
h í r v i v ô
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– Mit vizsgált pontosan a pázmándi
hivatalban az Állami Számvevôszék?
– Szabályszerûségi ellenôrzést végez-
tek, az önkormányzat belsô kontroll-
rendszerének kialakítását, a kontroll-
tevékenységek és a belsô ellenôrzés
mûködését ellenôrizték a 2012-es év-
re vonatkozóan. 
– Mik voltak a vizsgálat megálla-
pításai?
– A vizsgált idôszakban önkormány-
zatunknál a belsô kontrollrendszer ki-
alakítása még nem felelt meg a jog-
szabályi elôírásoknak, az egyes kont-
rollterületek részfolyamatai tekinteté-
ben is ez volt a megállapítás. A belsô
ellenôrzés mûködése ugyan megfelelt
a törvényben elôírtaknak, de hiányos-
ságként állapították meg, hogy ez a
belsô ellenôrzés nem tudta feltárni a
belsô kontrollrendszer kialakításának
hiányosságait.
– Milyen határidôvel és milyen teendôi
vannak a vizsgálattal kapcsolatban a
hivatalnak?
– Részletes és konkrét javaslatokat
tartalmaz az ÁSZ jelentése arra vo-
natkozóan, hogy milyen dokumentu-
mokat, szabályzatokat kell elkészíte-
nie a jegyzônek, s milyen elôter-
jesztéseket, intézkedéseket kellett ne-
kem, mint polgármesternek megten-
nem a jogszabályi elôírásoknak való
megfelelés érdekében. Hangsúlyo-
zom, hogy a 2012-es év konkrét ese-
ményei, gazdálkodása tükrében vizs-
gálták a belsô kontrollrendszer kiépí-
tettségét, s mint az Domokos László,
az Állami Számvevôszék elnökének
levelébôl is kiderül, aki köszönetét fe-
jezte ki a közös munkáért, már az in-
tézkedési tervek elôtt letettünk min-
den hiányzó dokumentumot. Akiknek

lehetôségük van testületi üléseinket
megnézni az interneten vagy a Faluté-
vén, azok tudják, hogy hosszú hóna-
pok óta szinte minden ülésen újabb és
újabb szabályzatokat fogadtunk el,
fokozatosan tettük rendbe az elmúlt
évtizedek hiányosságait. 2013-ban
még advent idején is az általunk már
elôzetesen kért ÁSZ ellenôrzés majd
400 kérdésének megfelelôen próbál-
tuk összeszedni azt a 39 elvi, irányítá-
si szabályzatot, amelynek 1990 óta
egy önkormányzat birtokában kellene
lennie, és hivatalának, a jegyzô veze-
tésével, eszerint kellett volna mûköd-
nie. Kellett volna. Pázmándon sajnos
még 10 ilyen szabályozó rendszert
sem tudtunk felmutatni egészen a
múlt év végéig. Az ÁSZ jelentésének
bevezetôjében is szerepel, hogy az ön-
kormányzatok mûködésének jogsza-
bályai a rendszerváltásig és az uniós
csatlakozási tárgyalások megkezdésé-
ig nyúlnak vissza, azóta alakul az a
nagyon szigorú szabályrendszer,
amely igen komoly szervezetépítési fo-
lyamatokat igényel az önkormányza-
toktól az átlátható mûködés érdeké-
ben. De nem csüggedtünk, a szakem-
berek segítettek, és köszönet azért,
hogy nem csak az ellenôrzött 2012-es
év hiányosságait sikerült kijavítani,
hanem támogatásukkal a teljes hiva-
talszervezetet sikerült végre szabály-
szerûen felállítani. Köszönet továbbá
Tóth Lajos volt jegyzô úrnak és jelen-
legi jegyzônknek, Járfásné Andreá-
nak, akiknek a közös munka ellenére
ez a vállukat nyomta, hiszen olvasha-
tó az ÁSZ jelentésében, hogy a kifogá-
sok 90%-a a hivatalszervezet olyan 
hiányosságait észrevételezi, amely
jegyzôi hatáskör alá tartozik.

– Akkor az aggódók megnyugodhat-
nak? Önkormányzatunk teljesíti, telje-
sítette a jelentés javaslatait, pótolja a
feltárt hiányosságokat? 
– A teljes ellenôrzési anyagot fel kíván-
juk tenni az internetre, kiegészítve a
levelezésekkel is, amelyek hûen tükrö-
zik, hogy önkormányzatunk beállt az
ÁSZ és a civil szervezetek közé, hiszen
elsôsorban a civil szervezetekkel kap-
csolatos hiányosságok nyomán észre-
vételezték az önkormányzati támoga-
tások nem megfelelô elszámolásait,
kiemelve a sportegyesületet, amely-
nek külön bekérték a teljes 2011-es el-
számolását és pályázatát is. Igyekez-
tünk minden segítséget megadni,
anyagi kiadások vállalásával komoly
szakembergárdát kértünk fel, ôk segí-
tik a pázmándi civil szervezeteket,
hogy az önkormányzati támogatásból
kapott közpénzeket átláthatóan és
szabályszerûen használhassák fel.
Tény, hogy az én polgármesterségem
elôtt még nem kellett a mindenkor ha-
tályos jogszabályoknak megfelelôen
elszámolni, így nagyon nehéz volt azt
elfogadtatni, hogy ez felsôbb utasítás
és törvényi elôírás, és nem az önkor-
mányzat vagy a képviselôtestület kí-
vánsága. Mára elmondható, hogy civil
szervezetink már tisztában vannak a
felállított, az ÁSZ által is elvárt pályá-
zati rendszer mûködésével, és együtt-
mûködésünk így már teljes mérték-
ben átláthatóvá válik. Köszönöm a kö-
zös munkát mindebben!
– Mindezek alapján úgy érzem, az
ellenôrzést és annak elôírásait pozití-
van élte meg a hivatal…
– Csak köszönni tudjuk a nagyon ala-
pos és korrekt ellenôrzést az ÁSZ-nak.
Egy iratkezelési szabályzat kivételé-
vel, amely kormányhivatali jóváha-
gyásra vár, évtizedes hiányosságokat
sikerült felszámolnunk a szakmai tá-
mogatásukkal, és mára hivatalszerve-
zetünk az elôírásoknak megfelelôen
épül fel. Így a tisztességes hivatali mû-
ködés már a belsô kontrollrendszer
különbözô kontrollterületein is nyil-
vánvalóan látszik. 

Nem elég tisztességesnek lenni, 
annak is kell látszani
Bejárta a hír a falut, hogy az Állami Számvevôszék ellenôrzést
tartott Pázmánd Község Önkormányzatának Hivatalában. Az
ÁSZ jelentése felkerült az internetre is, s ennek nyomán többen
érdeklôdtek, fórumokon kommenteltek. Voltak, akik jóindulatú
aggodalomtól vezérelve szólaltak meg, voltak, akik kevésbé po-
zitív hozzáállású megállapításokat tettek. Szerkesztôségünk
felkereste Reichenbach Mónika polgármesterasszonyt, hogy ad-
jon tényszerû felvilágosítást a felmerült kérdésekre.
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PKÖ képviselôtestülete döntött a 184/2.

hrsz.-ú (Bem utcai kertek vége) úthoz kap-

csolódó telkek ivóvíz és szennyvízcsatorna

gerinchálózat kiépítésének megvalósításá-

hoz benyújtott pályázatok elbírálásáról, és a

184/2. hrsz. úthoz kapcsolódó telkek ivó-

és szennyvíz beruházás árajánlatokból a

Domonics és Társa Kft. 28.044.013,- Ft-

os ajánlatát fogadta el.

(42/2014.(IV.29.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete az alábbiak sze-

rint döntött a 184/2. hrsz.-ú (Bem utcai

kertek vége) úthoz kapcsolódó telkek ivóvíz

és szennyvízcsatorna gerinchálózat kiépíté-

sének megvalósításáról:

1. Az ivó- és szennyvízcsatorna gerincháló-

zat kiépítését a 42/2014.(IV.29.) sz. hatá-

rozat alapján a Domonics és Társa Kft.

végzi el 28.044.013,- Ft összegben be-

nyújtott pályázata alapján.

2. Lôrincz Béla és Farsang Sándorné hozzá-

járulnak, hogy a telkük végén kivezessék

a gerinchálózatot azzal a kizárólagos fel-

tétellel, hogy a kiépítés során a kivitelezô

1-1 bekötést valósít meg Lôrincz Béla és

Farsang Sándorné Pázmánd, Szabadság

utcai lakosok telke végén.

3. Az önkormányzat a beruházást a felhasz-

nált eszközhasználati díj lekötésébôl

eredô kamatbevételekbôl fogja megvaló-

sítani, melyek visszapótlására kötelezett-

séget vállal a következô években a költ-

ségvetés terhére.

4. A kivitelezônek Majdán Bálintnál meg kell

valósítani az út felé esô ingatlanán a be-

kötést, tekintettel a 2. pontra. 

5. Amennyiben a 2. és 4. pontban elfoga-

dottak a kivitelezés során többletköltsé-

get okoznak, a kivitelezô indoklása mel-

lett a polgármesternek be kell terjeszteni

a képviselôtestület elé.

(47/2014.(IV.29.) számú határozat)

Pázmánd Község Önkormányzatának

képviselôtestülete a 2014. évi közbeszerzé-

si tervrôl a közbeszerzésekrôl szóló 2011.

évi CVIII. törvény 33.§-a alapján az Önkor-

mányzat, mint ajánlatkérô által 2014. évben

lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves

tervét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

A tervezett közbeszerzési eljárás tárgya:

tanösvény, becsült értéke 20 millió Ft,

a pénzügyi forrás pályázati pénz. Az eljá-

rás megindításának, illetve a közbeszerzés

megvalósításának tervezett idôpontja 2014.  

(48/2014.(IV.29.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete úgy döntött, hogy a

pázmándi Zsidókô-hegyi terület orszá-

gos védettség alá helyezés érdekében

kéri a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósá-

gát, hogy az önkormányzati rendeletben az

önkormányzat által védetté nyilvánított te-

rületek helyszíni bejárásával – az érintett in-

gatlan tulajdonosok bevonásával – közösen

döntsék el, hogy az elôterjesztett területe-

ken kívül mely területekkel bôvülhetnének

az országos védettség alá tartozó területek,

mert ez után az önkormányzati rendeletet

vissza kell vonni.

(61/2014.(IV.29.) számú határozat)

Pázmánd Község Önkormányzat képvise-

lôtestülete az alábbi határozatot hozta az

újszülöttek támogatására. Az önkormány-

zat gyermekenként 20.000 Ft támoga-

tásban részesíti a legalább 3 éve állandó

pázmándi lakosú (egyik szülô, és a gyermek

is állandó pázmándi lakosnak van bejelent-

ve) házas vagy élettársi kapcsolatban élô

(az élettársi kapcsolat közjegyzô által nyil-

vántartásba vett) családokat. A rendelet

2014. január 1-jei hatályú, a támogatást ön-

kormányzati igénylés alapján fizetik ki

azoknak, akik az újszülött születését anya-

könyvi kivonattal igazolják. A képviselô-

testület felkérte a jegyzôt, hogy készítse elô

a támogatásról szóló rendeletet, és egyben

feljogosította, hogy a szülôk a szociális ren-

delet megszületéséig az eddig már megszü-

letett babákra is az igényt benyújthassák, és

a támogatást számukra kifizethessék.

(72/2014.(IV.29.) számú határozat)

PKÖ képviselôtestülete határozatban

erôsítette meg, hogy elvárja a

72/2013.(V.17.) és 174/2013.(X.11.)

sz. önkormányzati határozatokban

foglaltak végrehajtását, s ennek értelmé-

ben felszólította a Pázmándi Vízi-közmû

Társulás Elszámoló Bizottság elnökét, Kutai

Tibort, hogy a határozatban foglaltaknak

2014. május 15-i határidôvel tegyen eleget.

Ennek értelmében, a belsô ellenôrzés által

megfogalmazottak szerint:

1. Készítsenek hiteles, leltárral alátámasz-

tott éves beszámolókat, ezeket küldjék

meg a területi illetékes cégbíróságnak;

2. Készítsenek – a projekt menedzser bevo-

násával – tételes leltárt a létesítmény mû-

szaki tartalmáról;

3. Hozzanak döntést a Társulat megszû-

nésérôl, a megszûnési eljárás meg-

kezdésérôl;

4. Készítsenek záró mérleget a Társulat te-

vékenységének lezárásához, a mérleg

sorokat leltárral támasszák alá;

A beruházásra vonatkozó iratok kerüljenek

rendezésre.

Az önkormányzat arra vonatkozóan is hatá-

rozott, hogy amennyiben erre a felszólítás-

ra sem történik meg a korábbi határozatok

végrehajtása, akkor felkér egy társulási

ügyekben jártas szakjogászt, hogy az adjon

jogi állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy

mi a teendô, ill. a belsô ellenôrzés vizsgálat

és a mûszaki dokumentáció alapján az ön-

kormányzat milyen lépesekre köteles.

A határozat értelmében a szakjogász felké-

résének a költségét 2014. május 6-ra elô

kell terjeszteni a szerzôdés-tervezettel

együtt.

(71/2014.(IV.29.) számú határozat)

Pázmánd Község Önkormányzatának

képviselôtestülete határozatban hatalmazta

fel a polgármestert, hogy megbízási

szerzôdés keretében igénybe vegye a Dr.

Bacsek György ügyvédi iroda szolgálatait a

Pázmándi Vízi-közmû Társulás vagyon

átadás-átvételével kapcsolatosan. A

megbízás az ajánlati levélben jelezett mun-

kák elvégzésére, az elsô pillérre vonat-

kozóan, és maximum 20 munkaórában

történik, 25.000, -Ft/óra+áfa megbízási

díjért. A képviselôtestület egyben felhatal-

mazta a polgármestert, hogy a rendelkezés-

re álló dokumentumokat az ügyvédi iroda

számára átadja.

(80/2014.(V.7.) számú határozat)

Pázmánd Község Önkormányzat képvise-

lôtestülete megtárgyalta a 2013. évi belsô

ellenôrzésrôl szóló elôterjesztést és hatá-

rozatban fogadta el a külsô erôforrás bevo-

násával (Vincent Auditor Számviteli Szolgál-

tató és Tanácsadó Kft.) elkészített, Pázmánd

Község belsô ellenôri, 2013. éves összefog-

laló jelentését.

(78/2014.(V.7.) számú határozat)

Pázmánd Község Önkormányzat képviselôtestületének 2014. 
április 29-ei és május 7-ei testületi üléseinek határozataiból
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Kelenföldre jártam elemibe, majd
a II. kerületbe, a Medve utcába
polgáriba, s késôbb  a Márvány
utcai felsôkereskedelmibe. Érett-
ségi után 1945. január 8-án
Érdrôl vittek el 3 és fél évre orosz
hadifogságba.” 
A fogságban hamarosan barakk-
fônök lett, és itt tartotta elsô pré-
dikációját is – meséli abban a do-
kumentumfilmben, amit 2006-
ban a Magyar Televízió mutatott
be, s amelyet a Pázmándi hírvivô
szerkesztôségének kérésére most
szabadon megtekinthetôvé tett a
Nemzeti Audiovizuális Archívum
(http://nava.hu/adatlap/?id=37018).
1948. június 27-én jött haza az
akkori Szovjetunióból, s napra
pontosan hat év múlva, 1954. jú-
nius 27-én szentelték pappá, mi-
után négy évig Székesfehérvá-
ron, majd az utolsó évben Szege-
den tanult a papi szeminárium-
ban. Még azon az ôszön Kápol-
násnyékre került, mint kántor-
hitoktató, majd 1955-tôl Elô-
szállásra helyezték, innen tíz hó-
nap elteltével Soponya – Nagy-
láng kántor-káplánjává nevezték
ki, majd Perkáta, s végül Tököl
lett mûködésének színhelye. Itt
érte 1966-ban a régóta áhított
plébánosi kinevezés, amely Páz-
mándra szólította. 
Községünkben az atya az elsô
napján Tóth Mihály kántort láto-
gatta meg, aki késôbb évtizede-
kig segítette szolgálatával az atya
és a hívek megelégedésére a papi
munkát. A falunkban ekkor még
nem sejtették az emberek, hogy a
püspök úr az elhunyt lelkipásztor,
Szabó Pál helyére újat küldött. Ezt
csak a vasárnapi szentmiséken
tudták meg, amelyek akkoriban
még reggel 8 órakor és 10 órakor
is voltak. A padok megteltek a hír-
re, sôt még a kórus alatt és a kó-
ruson is álltak a hívek. 

A plébánia és annak udvara igen
gazdátlan állapotban volt akkori-
ban, ezt az atya kérésére kezdték
el felújítani, szépíteni sok-sok ön-
kéntes munkával a falubéliek. 
Az elsô nagyobb ünnep a követ-
kezô évi elsôáldozás volt, ahol
22 gyermek járult elôször a

szentséghez. Atyánk a felújítások
közepette a hívek lelki életét is
építgette, zarándoklatokat, lelki-
gyakorlatokat szervezett, sok-
szor hívott vendég gyóntatókat 
a hívek számára. 
A legnagyobb boldogságot és
örömöt a gyermekek hitoktatásá-
ban találta meg. Szigorú volt, de
meg is lett az eredménye – aho-
gyan a filmben meséli –, a gyere-
kek szívesen jártak hittanórára,

és volt, hogy tizennyolcan is mi-
nistráltak a misén. Minden törté-
nést, a falunk, országunk, vilá-
gunk fontosabb eseményeit szor-
galmasan rögzítette a helytörté-
neti könyvbe. Megkezdte a rábí-
zott templomunk felújítását is, 
a hívek és a falu lakosságának 
segítségével, adományaikból. A
verebi hívôket sem hagyta magá-
ra, hiszen az Pázmánd fíliája, te-
hát ott is megkezdôdtek a mun-
kálatok a szép templom meg-
ôrzése érdekében. 
2004. július 18-án tarthattuk es-
peres atyánk aranymiséjét, pappá
szentelésének 50. évfordulóján,
amelyen a rokonok, ismerôsök
mellett a helyi és környékbeli pol-
gármesterek, jegyzôk, s híveinek
sokasága köszöntötte. A szentmi-
sét a püspöki titkár úrral együtt
celebrálta. A püspök úr másnap
nyolc papjával együtt érkezett
községünkbe, szeretett plébáno-
sunk köszöntésére. 
Az atya 43 évet töltött a pázmán-
di plébánián, élt közöttünk a falu-
ban. Pártoló tagja volt a népdal-
körnek, s ott volt rendszeresen a
sportpályán is. Ezek alatt az évti-
zedek alatt többször gyengélke-
dett, hiszen a betegség ôt sem kí-
mélte, de mindig igyekezett a
munkáját ellátni. A filmben büsz-
kén sorolja, hogy húszból leg-
alább tizennyolcat ô esketett a fa-
luban, majd minden újszülöttet
elhoztak megkeresztelni, s a
több, mint negyven év alatt csak
öt olyan eset volt, hogy nem ô kí-
sérte utolsó útjára az elhunytat.
Majd hirtelen és váratlanul ért
minket a bejelentése 2009. no-
vember 1-én, hogy betegsége mi-
att nem tudja tovább vállalni hívei
szolgálatát, élete hátralevô részét
pedig a székesfehérvári Papi Ott-
honban szeretné eltölteni. 
Ezek voltak a hozzánk intézett
szavai utolsó szentmiséjén 2009.
november 15-én: 

Lengyel Sándor esperes atya pappá
szentelésének 60. évfordulójára
(folytatás az elsô oldalról)
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„43 és fél évvel ezelôtt jöttem ide
közétek, Shvoy Lajos megyéspüs-
pök úr kérésetekre helyezett ide
plébánosnak. Azt mondta: olyan
papot adok nektek, akit meg fog-
tok emlegetni. 
A püspök ígérete szerint Páz-
mánd és Vereb község jó papja
igyekeztem lenni. Mint a község
24. plébánosa, a leghosszabb 
43 és fél évemet töltöttem itt, és
november hó 19-én 84. életévem-
mel életem felét is, papságom 
55 évébôl pedig csak 12 évet
más községekben. 
Szentbeszédeimre, esküvôi-, teme-
tési beszédeimre igyekeztem min-
dig minél jobban felkészülni, a hit-
oktatásban igen sok örömöm volt,
amit tôletek, jó szülôktôl, gyer-
mekeitektôl kaptam, voltak szép
számmal ministránsok is. Ittlétem
alatt gazdagodtunk a ti jóságo-
tokból mise és ministránsruhák-
ban is. Megújult sok mindenben
pázmándi, verebi templomunk.
Munkámat dicséretesen segítette
kántoraink, hitoktatóink, sekres-
tyésünk példás helytállása. Most
már nem bírtam a munkát, halló-
készülékkel sem tudok helytállni,
ezért kértem megyéspüspökünk-
tôl a nyugállományba helyezést,
aki által a székesfehérvári kitûnô
Papi Otthonba nyertem november
15-ével elhelyezést. Tudom, ilyen
hosszú idô alatt közel kerültünk
egymáshoz és így nehéz az elvá-
lás, de mint jó keresztények bú-
csúzunk el egymástól, és megkö-
szönöm a tôletek kapott szerete-
tet, jóságot. Kérek a Jóistentôl ke-
gyelmet, hogy Krisztus jó papjá-
hoz méltón éljek és pihenjek pap-
testvéreim között és készüljek a
Vele való találkozásra. A mai na-

pon utoljára mondom: Az Úr le-
gyen veletek! Áldjon meg bennete-
ket a Mindenható Isten, az Atya, 
a Fiú és a Szentlélek!” 
Lengyel Sándor, kedves plébános
atyánk, 2014. június 24-én pappá
szentelésének 60. évfordulóját,
vagyis gyémánt miséjét ünnepelte
a székesfehérvári bazilikában, ro-
konainak, híveinek, paptársainak
és szeretett püspökének körében. 
Tisztelettel és szeretettel kö-
szöntjük ebbôl az alkalomból és

mi is ünnepeljük hálatelt lélekkel,
kérve a Jóistent, hogy fordítsa fe-
lé orcáját, és áldja meg továbbra
is kedves esperes atyánkat!   

Miserend: Június hó – 11 óra.
Július hó – 10 óra.

Egyházi programok júniusban: 

2014. június utolsó hetében hittantá-
bort szervezünk. Színes programok-
kal várjuk a gyermekeket.
2014. június 24-én, kedden 10
órakor a székesfehérvári bazili-
kában ünnepelte Lengyel Sándor
címzetes kanonok atya papi pályafu-

tásának 60. évfordulóját. Sándor atya 43 évig volt községünk
papja 1966 és 2009 között. Nagy szeretettel gondoljunk rá! A Jóis-
ten áldja meg ôt egészségben! Kedvenc versével köszöntjük:

Szeretnék lenni: nagy, nagy feltaláló.

Szerkesztenék. egy apró masinát,

Nem felemelni mázsás terheket,

Csupán azért csak, hogy folyton ketyegjen:

Szeretet, szeretet, szeretet.

Szeretnék lenni nagy orvosprofesszor

És végeznék sok operációt,

Felnyitanám az emberszíveket

S beletenném ketyegni masinámat:

Szeretet, szeretet, szeretet.

És minden szív szeretetrôl ketyegne,

Nem lenne gyáros, munkanélküli,

Boldogok lennének az emberek

És kormányozná az egész világot

Szeretet, szeretet, szeretet.

A bankár megnyitná a páncélszekrényt.

A betörô eldobná kulcsait,

A fösvény ingyen adna kenyeret,

Amint ketyegne szép harmóniában:

Szeretet, szeretet, szeretet.

A sofôr nem káromkodna az utcán,

A kocsis nem verné meg lovait

Ha nem bírnák a terhes szekeret.

Az emberek segítnének ketyegve:

Szeretet, szeretet, szeretet.

Kicsorbulna a kardoknak az éle,

Az ágyúkat rozsda emésztené

És elfelednénk, mik a fegyverek,

És élnénk boldog, élô szívveréssel:

Szeretet, szeretet, szeretet.

A templomok mindennap megtelnének,

És nem lenne csípôs polémia.

Nem döntenénk egymásra hegyeket,

Csak dalolnánk s a ritmust szívünk verné:

Szeretet, szeretet, szeretet.

Szeretnék lenni nagy, nagy feltaláló,

Szeretnek lenni, tehát nem vagyok.

De legalább én magam ketyegek:

Legyen bennünk egy csöpp testvéri érzés:

Szeretet, szeretet, szeretet.

Egyházi hírek

P.Tóth Ede O.F.M:  Szeretnék lenni

Farsang Áron (8. osztály)
rajza, készült: 2013-ban
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„Kedves Gyerekek!
Mielôtt értékelném egész éves tanul-
mányi munkátokat, emlékeztetlek
benneteket arra, milyen elhatározás-
sal kellett nekiindulni szeptemberben
a tanévnek.
Mindenkit arra kértünk, jól jegyezze
meg azt, hogy a tanulás vezet a tu-
dáshoz, a tudás az ember szabadsá-
gához. Tudással az ember mindent
elérhet. Szeretném megdicsérni
mindazon tanulókat, akik megfogad-
va az intelmeket, kiemelkedô és jó ta-
nulmányi eredményt értek el ebben a
tanévben.
Idén 154 tanuló járt iskolánkba, kö-
zülük 16-an kitûnô, 33-an jeles és 54-
en jó eredményt értek el. A 17 kitûnô
tanuló név szerint: 
Az elsô osztályban kiválóan teljesített
Szendrei Eszter Boglárka, a második
osztályban kitûnô lett Czakó Balázs,
Czakó Bori, Lovistyek Kitti, Pintér No-
émi, Reichenbach Flóra, Takács Ilona

Anna. A 4. osztályban Molnár Fanni,
az 5. osztályban Czakó Anna,
Domak Balázs és Gránitz Eszter lett
kitûnô. A 6. osztályban Lôrincz

Ádám, a 7. osztályban Czakó Petra,
Bárándi Ádám és Vagyóczki Petra, a
8. osztályban Domak Kata, Gránitz

Nóra és Stein Andor végeztek tiszta
ötös eredménnyel. Ez a sok szép bizo-
nyítvány azt is jelenti: a Kempelen
Farkas Tagiskola 154 diákja teljesí-
tette tanulmányi kötelezettségét és
felsôbb osztályba léphet. 52 tanuló
kap jutalomkönyvet és nagyon sokan
kapnak még elismerô oklevelet a bi-
zonyítványuk mellé.
A nyolcadikosainkra is büszkék va-

gyunk, hiszen majdnem mindannyi-
an érettségit adó középiskolába ke-
rültek, heten gimnáziumban, tizen-
egyen szakközépiskolában és hár-
man szakiskolában tanulnak tovább.
Bízunk benne, hogy sikeresen megáll-
ják majd helyüket, és szép emlékeket
visznek magukkal iskolánkból.
Tanulmányi eredményetek mellett
ebben az évben különbözô szaktár-
gyi és sportversenyeken is kiválóan
szerepeltetek.
12 iskolák közötti versenyen 130 ta-
nulónk szerepelt, 8 megyei szintû
versenyen 67 tanulónk, 5 országos
versenyen 21 tanulónk vett részt és
ért el kimagasló eredményeket.”
A jók közül a legjobbaknak könyvju-
talmakat adott át Domak András, a
Pázmándi Általános Iskola Gyerme-
keiért Alapítvány elnöke, aki a ha-
gyományoknak megfelelôen a leg-
eredményesebb tanulókat jutalmaz-
ta. Ezután az igazgató úr a
szülôkhöz fordult.
„Kedves Szülôk!
Önöknek is gratulálok ezekhez a

Izgalmas utolsó napok, áció, káció, akáció, és végre vaká-
cióóó! Az iskolának vége, van akinek csak a nyári szünet ere-
jéig, van akinek – legalábbis általános iskolai formában – örök-
re. A gyerekek szép ünneplô ruhában álltak az árnyas fák alatt
és hallgatták az igazgató úr tanévzáró búcsúbeszédét.

Tanévzáró- és ballagási ünnepség az iskolában

Szerenád a tanároknak

Nyolcadikos fiúk és lányok járták Pázmánd utcáit és adtak éjszakai
szerenádot a ballagás elôtt a tanáraiknak. Két szülô is elkísérte ôket,
Kolonics Attila és Nagy Zsolt hangszerrel kísérték a gyerekek énekét.
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szép eredményekhez. A tanévben el-
ért sikerekrôl az iskola honlapján tá-
jékozódhatnak. Köszönöm segítségü-
ket, mellyel rendezvényeinket, tanul-
mányi kirándulásainkat és sportver-
senyeinket támogatták. Segítették az
iskola mûködését, szépítették a gyer-
mekek környezetét, bekapcsolódtak
iskolánk programjaiba. A tanév
egyik legkiemelkedôbb önkormány-
zati és szülôi rendezvénye a jóté-
konysági bál volt, melynek 140.000
Ft-os bevételébôl sakk-készleteket,
sakk-logika- és oktatási segédeszkö-
zöket, logikai játékokat vásároltunk,
amelyek nagymértékben segítették a
gyermekek egyéni fejlesztését.
Ezúton szeretném megköszönni a
szülôi közösség vezetôinek, az alapít-
vány vezetôjének és tagjainak önkén-
tes tevékenységét, szervezô munká-
ját és támogatásukat. Köszönet az
IKSZT dolgozóinak, a Pázmándi
Sportegyesületnek valamint az Ön-
kéntes Tûzoltó Egyesületnek egész

évben nyújtott segítségükért.”
Végül Perjés András, a tagiskola igaz-
gatója kollégáinak mondott köszö-
netet a tanév eredményességéért, a
sok törôdésért, szeretetért, amellyel
tanítványaikat nevelték, tanították
ebben a tanévben is. A tanítók, taná-

rok áldozatos munkáját egy Kálmán
Attilától idézett gondolattal jellemez-
te az intézmény vezetôje: 

„Nevelni többnyire csak személyes
életpéldával lehet. Következetességgel,
igényességgel, türelemmel és szeretet-
tel gyermeket, felnôttet egyaránt.”

Négy év során végzett kiváló tanul-
mányi eredményéért könyvjutalmat
kapott Molnár Fanni.
Nyolc éven keresztül tanúsított kivá-
ló tanulmányi eredményéért és pél-
damutató magatartásáért elismerés-
ben részesült Gránitz Nóra és Stein
Andor.
A Zrínyi Ilona matematika verseny
legeredményesebb pázmándi tanu-
lója Stein Andor, aki a megyei verse-
nyen 11. helyezett lett, felkészítô ta-
nára Varga Istvánné.
Angol egyfordulós országos levele-
zô versenyen iskolánk csapata elsô
helyezést ért el. A csapat tagjai:
Farkasfalvi Alexandra, Gránitz Nóra,
Kovács Viktória és Stein Andor 8.
osztályos tanulók voltak, felkészítô-
jük Vetô Katalin tanárnô.
A megyei Teleki Pál földrajz verseny
2. helyezettje a 8. osztályos Kovács
Viktória lett. Felkészítô pedagógus:
Wagnerné Orisek Judit.
A Bendegúz nyelvész megyei fordu-
lón Stein Andor 6. lett.
A Bendegúz Tudásbajnokság me-

gyei versenyén iskolánk több ta-
nulója is jól szerepelt, ezért a Sze-
geden megtartott országos verse-
nyen is képviselhették megyénket,
iskolánkat. Elôször a megyei ered-
mények:
Stein Andor 8. osztályos magyarból
és matematikából elsô, Kovács
Gergô Márk 6. évfolyamos tanuló
természetismeretbôl elsô, Gránitz
Nóra nyolcadikosunk matematiká-
ból második helyezés ért el.
Felkészítôk: Domakné Tóth Edit,
Reichenbach Ottóné, Varga Istvánné
és Wagnerné Orisek Judit tanárnôk.
A gyerekek az országos versenyen
is megállták helyüket: Stein Andor
magyarból tízedik, matematikából
hatodik, Gránitz Nóra matematiká-
ból hetedik helyen végzett.
A felsorolt megyei és országos ver-
senyeken való eredményes szerep-
lésért könyvjutalmat vehetett át 
Perjés András tagiskola vezetôtôl:
Kovács Gergô Márk, Farkasfalvi 
Alexandra, Gránitz Nóra, Kovács 
Viktória, Stein Andor.
A Bendegúz Akadémia kiemelkedô
tehetséggondozó munkájáért juta-

lomban részesítette Varga Istvánné
tanárnôt.
Az országos szépíró verseny dön-
tôjén 4. helyezést ért el Hibácska
Zsófia 6. osztályos tanuló. 
A sport terén is szép sikereket értek
el iskolásaink. Szivacskézilabdázó-
ink sikeresen szerepeltek a tanév so-
rán. Soponyán megyei U8-as bajnok-
ságot nyertek meg. 
Hibácska Blanka 6. osztályos diá-
kunk az elmúlt évek kiemelkedô ké-
zilabda tevékenysége eredménye-
ként felvételt nyert a Magyar Nemze-
ti Kézilabda Akadémiára, tanulmá-
nyait így szeptembertôl Balatonlel-
lén folytatja. Emlékül stílusosan egy
labdát vehetett át az igazgató úrtól. 
Gratulálunk minden díjazottnak és
mindazoknak, akik a különbözô ver-
senyeken mindent megtettek azért,
hogy jól szerepeljenek. Külön elis-
merés illeti azokat a 8. osztályos lá-
nyokat, akik a különbözô rendezvé-
nyek mindegyikén szereplésükkel
képviselték a pázmándi Kempelen
Farkas Tagiskolát: Balogh Barbara,
Domak Kata, Domak Melinda,
Kolonics Dóra, Veilandits Nóra.

A legsikeresebbek
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A különbözô forrásokból érkezô
támogatásoknak köszönhetôen
az alapítvány a 2013/14-es tan-
év során is jelentôs beruházások
megvalósításában tudta támo-
gatni az óvodát. Nagy örömünk-
re minden szobában felépült a
parajdi sóból készült sófal, ami
mostantól hosszú éveken át teszi
egészségesebbé a csoportszo-
bák levegôjét. Az eddigi évekhez
hasonlóan az alapítvány támo-
gatta az óvodai kézimunka alap-
anyagok beszerzését és a gyer-
meknap lebonyolítását. Pázmánd
Község Önkormányzatának kö-
szönhetôen támogathattuk a
nagycsoportosok búcsúajándé-

kát és búcsúkirándulását is.
Szerencsére sokan nem feled-
keztek meg az adó 1% felajánlá-
sáról, ebbôl 217.000 Ft bevéte-
lünk keletkezett. Az elôzô évhez
hasonlóan az Agromark 2000
Zrt. is támogatta alapítványun-
kat 100.000 Ft-tal és több ma-
gánszemély is utalt át támoga-
tást az alapítvány számlájára.
Második alkalommal rendeztünk
leander-vásárt az óvodában, 
Hámori Mariann ajánlott fel
kertészetébôl csodaszép, erôs
leandereket. A növényeknek óri-
ási sikerük volt, értékesítésük-
bôl 60.000 Ft bevételünk kelet-
kezett. Az óvodai szakkörök díja

és az elektronikus hulladékgyûj-
tés bevételei az alapítvány va-
gyonát tovább gyarapították.
Mivel az alapítványnak mûködési
költsége nincs, minden pénzt az
óvoda fejlesztésére fordítunk,
együttmûködve az óvoda vezeté-
sével, dolgozóival és az óvoda
szülôi munkaközösségével. Kö-
szönjük mindenkinek, aki ebben
az évben is támogatásra érde-
mesnek tartotta az alapítványt,
akár anyagilag, akár egyéb támo-
gatás formájában. 

Némethné Czinkóczki Mária
Pázmándi Óvoda Gyermekeiért

Alapítvány Kuratóriumi Elnök

A Pázmándi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
tanévvégi beszámolója

Huszonkét méhecske csoportos
kisgyermek ballagott el óvo-
dánkból egy nagyon szép balla-
gási ünnepség keretében május
31-én. Akiket büszkén, bátran
engedünk utukra: Gáncs Vanda,
Hibácska Gellért, Keller Károly,
Kemény Szabolcs, Lukács Rebe-
ka, Nagy Zsombor, Németh Má-
té, Maráz Mátyás, Orisek Kata,

Pálfi Dávid, Pintér Benedek, Rácz
Roland, Szabó Zsanett, Szedlák
András, Szekeres Artúr, Szeke-
res Lóránt, Szendrei Ádám, Ta-
kács Janka, Tilli Dalma, Varga
Balázs, Virányi Róbert, Zámbó
Zsombor. Reméljük, mindannyi-
an megállják a helyüket az isko-
lában, és szüleik büszkék lesz-
nek rájuk.

Ballagtak a méhecskék is Búcsúztok az óvodától:

„Másé lesz a jeletek…
Itt marad a mackó, nyuszi,
Nem játszik már veletek.”
Kívánjuk, hogy lépteitek
Sikeresek legyenek,
S mint a szorgos méhecskék,
Érdemeket gyûjtsetek!

Ezt kívánják nektek az 
óvó nénik!
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Eredményes év

Az óvodai szülôi munkaközösség
2013/2014-es nevelési éve is te-
vékenyen telt.
Egész évben számos gyermek-
programot tartottunk az óvó né-
nikkel közösen.
A családi délutánok alatt rende-
zett süti vásárokból összesen
69.000 forintunk lett, az óvodai
farsangra sütött sütikbôl és a bü-
fé bevételébôl összesen 228.000
forint érkezett a kasszánkba.
Az önkormányzat által szervezett
jótékonysági bálból 252.000 fo-
rintot kaptunk.
A szülôi munkaközösség ezen
bevételekbôl, valamint egy vállal-
kozó által felajánlott összegbôl
régi álmát valósította meg. Sike-
rült egy szép fészekhintát vásá-
rolni az óvoda udvarára, melyet a
gyermekek Gyermeknapon már
birtokba is vehettek.
A szülôi munkaközösség köszö-
netet szeretne mondani az elmúlt
évben lelkes, kitartó, és áldozatos
munkájáért: Takács Jánosnénak,
Orisekné Varga Katalinnak, Villá-
nyi Ágnesnek, Némethné Tíber
Mónikának, Lukácsné Sipos Szilvi-
ának, Kadlicsek Beatrixnek és
Rácz-Lovízer Anikónak.
Köszöntet szeretnénk még mon-
dani minden óvó néninek, dajka
néninek, konyhás néninek, szü-
lônek, nagyszülônek és valamen-
nyi önkéntes segítônek, akik bár-
milyen formában támogatták
munkánkat az év során. Várjuk a
segítô kezeket a következô neve-
lési évben is.

Június 5-én kerültek új tulajdonosaik-
hoz azok a paprika- és paradicsom
palánták, amelyeket Pázmánd Köz-
ség Önkormányzata ajánlott fel min-
den bölcsôdés és óvodás csemeté-
nek. A szülôk éppen gyermekeiket
igyekeztek hazafelé terelgetni, mikor
is a szülôi munkaközösség vezetôje,
Zámbóné Vajda Adrienn, Takácsné
Katival meglepetésként kiosztotta a
családoknak a névre szóló táblácská-
val ellátott, egyenként hat palántából
álló kis csomagocskát. 

Pázmánd Sajtó – Éger László

Palánták a csemetéknek
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Az egyes helyszíneken az állo-
máshoz kapcsolódó kérdésekre
kellett válaszolni, és ügyességi
feladatokat is kaptak az indulók.
Tíz órakor gyülekezett a falu né-
pe, hogy regisztrálja magát a ver-
senyre a Buczkó tanya jurtájá-
ban. Innen indultak a csapatok és
ide is érkeztek vissza több mint
hatórányi járás után. A terepen
voltak emelkedôk, gránátdobás
és lövészet, máshol vallási is-
meretekbôl kellett vizsgázni. A
tájházban a régi mesterségek
eszközeit kellett felismerni, míg
a Pázmándi Spájz állomásán töb-
bek között „tehén mozaikot” kel-
lett kirakni. A Nosztalgia Jármû
Egyesületnél a régi autók tulaj-
donságai tették próbára a ve-
télkedôket. Az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület laktanyájában ha tûzol-
tásra nem is került sor, de tudni

kellett a riasztás menetét és a fel-
szerelés néhány darabját is illett
felismerni. A Lovas Egyesület ke-

mény kérdései nem mindenkinek
hozták meg a sikert, de ostor-
csattogtatással plusz pontokat
lehetett szerezni. A Szekértolók-

nál érdekes közmondásokért ad-
ták a pontokat, majd egy malom-
játék színesítette a versenyt. So-

Falut kerültünk Pünkösdkor
Második alkalommal került megrendezésre Pünkösdkor az a
tíz kilométeres kalandos túra, amelynek során az egymással
vetélkedô, maximum 10 fôs csapatok bejárták az egész falut,
érintve minden fontosabb állomást és nevezetességet. 



rolhatnánk még a többi verseny-
helyszín furfangos kérdéseit is,
de az igazi kemény próba mégis
a jó meleg nyári napsütésben 
a versenyzôk elôtt álló gyalogtú-
ra volt. A nagy menetelés után 
a végállomáson a csapolt sör és 
a frissen fôzött bográcsos ételek
már a kihívás végét és a felada-
tok teljesítését jelentette.

lejegyzte, leképezte: -e.várkonyi

Események 11
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Ez a jelenlegi gyôzelem a legkö-
zelebbi Nemzetközi Ifjúsági
Olimpiára szóló belépôje lett a
csapatnak. Lengyelországba – a
következô helyszínre – készül-
nek most már, hogy ott is bizo-

nyítsanak. Egyre több országot
járnak be, és mindenhol otthagy-
ják névjegyüket. A tavalyi fran-
ciaországi verseny után idén a
lengyel nemzetközi versenyen
való részvétel a csapat vitathatat-
lan sikere, az eredménytôl füg-
getlenül is.
Az idei iskolai év kezdete után,
tavaly novemberben a felkészü-
lés is megkezdôdött. Domak Ti-
bor, az önkéntesek tûzoltó pa-
rancsnoka és Lôrincz László, az
ifjúsági csapatért felelôs vezette
az edzéseket. A felnôtteket, akik
ugyancsak indultak a zánkai
megmérettetésen, Kratancsik Dó-
ra és Kratancsik Dávid készítette
fel. Negyvenen utaztak a VII. Ifjú-
sági- és az V. Hagyományos Or-
szágos Versenyre, ahol akadály-
pálya, váltófutás és szerelési szá-
mok várták ôket.
Pázmándon több évtizedes ha-
gyomány, hogy a gyerekek, fiata-
lok önkéntes tûzoltóképzésben
vesznek részt. Így volt ez már id.
Domak András parancsnok idejé-
ben is. A technika folyamatosan

fejlôdik, ma már mások a feltéte-
lek és a versenyszámok, de az
akarat, ami mindig sikerre viszi a
versenyzôinket, a régi. A „ki-
öregedettekek”, akik ifjúsági ver-
senyen már nem indulhatnak, a

felnôtt csapatban folytathatják,
ameddig akarattal, fizikummal
bírják. Nem mellékes megjegyez-
ni, hogy nagy szerepe van a
résztvevôk toborzásakor a min-
den évben – Domak Zsuzsa veze-
tésével – megrendezett, igen
népszerû tûzoltó táboroknak. 
Zánkára csaknem ugyanannyi
szurkoló utazott, mint ver-
senyzô. Nagyszülôk, testvérek,
rokonok. A buszt vezetô Majdán
Bálint három unokája is részt vett

a versenyen, s az eredményhir-
detésen szem nem maradt szára-
zon. A lelátóról a „hajrá Páz-
mánd!” kiáltás harsogott túl min-
den szurkolói buzdítást. 
A sok gyakorlás, a szakmai veze-
tôk szigorú és szakképzett felké-
szítése ismét meghozta az ered-
ményt, egy újabb elsô helyezést
az önkéntes tûzoltócsapatnak és
Pázmándnak. A falu a fogadáskor
nem is volt hálátlan, sokan élje-
neztek, tapsoltak, sírtak örömük-
ben, amikor a szertár elé begör-
dült a csapat busza. A hivatalos
eredmény, számokban:
Ifjúsági lánycsapat: akadálypá-
lya 2. hely, váltófutás 1. hely.
Összesítésben: elsô hely, 1016,09
ponttal.
Ifjúsági fiúk: akadálypálya 6.
hely, váltófutás 3. hely. Összesí-
tésben: 6. hely, 1022,36 ponttal.
A felnôtt nôk a 4. helyezést
hozták el.
Az elsô helyezést elért ifi 
lányok: Herczeg Henrietta, 
Zsigmond Gréta, Nagy Enikô,
Weilandits Nóra, Kolonics Dóra,
Vagyócki Petra, Domak Kata, Né-
meth Kriszta Fanni, Hersics Patrí-
cia, Csurgó Dorina.
Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Pázmánd és a falu köszöni az
eredményt és a részvételt!

e.várkonyi
fotó: Csurgó Dorina

Tûzoltó lányok újabb gyôzelme!
Egy újabb év, egy újabb verseny, és ismét egy gyôzelem! 
A pázmándi Önkéntes Tûzoltó Egyesület fiatal versenyzôi 
országos versenyen arattak újabb sikereket Zánkán.
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A falunkban talán egyetlen ilyen
masina van. Vagyócki Imre évti-
zedek óta dolgozik vele, Lovas-
berénybôl került hozzá, akkori-
ban igen tisztes összegért, 5000
forintért. A mai értéke ennek a
tízszerese is lehet.

– Kinn a mezôn levágjuk a kuko-
ricaszárat, kévébe kötjük, haza-
hozzuk. Késôbb ezeket a szára-
kat betesszük a szecskavágóba,
mely a szálakat összevagdossa
kis darabokra. A bikának, borjú-
nak, tehénnek nagyon finom 
falatok ezek – kezdi a mesét 
Imre bácsi. Csak nagyobb ké-
rôdzônek való ez az ételfajta. Ha
nem szecskáznánk a kukorica-
szárat, akkor az állat csak a le-
velét enné meg. 
Milyen gép is ez a szecskavágó? –
kérdezheti joggal a kíváncsi
érdeklôdô. Ma már csak olyan he-
lyeken látni, ahol örökölték a
dédapától, majd a nagyapától
késôbb a fiúra szállt. 
– Szezonálisan használom – foly-
tatja Imre bácsi. – Kézzel hajtom,
habár lehetne motorral is felsze-
relni, de akkor túl gyorsan forog-

na. Egy kézzel kell tömni, öt szá-
lanként adagolom, és a hengerek
maguk viszik be a késhez a ter-
ményt. Három késnek van helye,
most csak egy van benne. A há-
rom kés apróbbra vágná, ekkor
már polyva lenne belôle, amit

össze kellene keverni abrakkal,
és daraként adni. Ez a berende-
zés kisipari alkotás, ezt a szer-

kezetbôl lehet látni. Akkoriban,
talán 60-70 éve, kovács és aszta-
los kellet a gyártásához. Ôk állí-
tották össze. Két nagy kereket
tettek bele, így nagy lendülettel
lehet hajtani, kevés erôvel.
A borjaknak és a teheneknek kell
a szecska, éjszakánként cseme-
géznek belôle. Igazi „édesség” ez
az állatoknak, a nagy etetés után
kapják meg, hogy reggelig nas-
soljanak belôle, elszórakozzanak
vele, mert ez nem más mint gyo-
mortöltelék...
Amíg állat lesz, addig szecska-
vágó is lesz, ezt nem helyettesíti
semmilyen más szerszám. Oko-
sak voltak az elôdeink, akkoriban
igen sok hasznos szerszám ké-
szült. Ezeket ma sem helyettesít-
heti semmi más, hiába is va-
gyunk a XXI. században.

Kép és szöveg: E.Várkonyi Péter

A pázmándi szecskavágó
Kihalófélben lévô mesterségeket bemutató sorozatunkban ez-
úttal egy ritka és régi szerszám, a szecskavágó a fôszereplô.
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A legjobb áru és szolgáltatás is
igényel némi reklámot, hogy az
emberekhez eljusson a híre. Azaz,
bármilyen terméket és szolgálta-
tást szeretnénk értékesíteni, egy
kis reklámkampány megkönnyíti a
dolgunkat.
Nézzünk néhány egyszerû, olcsó
és becsületes reklámfogást, ame-
lyet az üzleti tudományok szak-
emberei ajánlanak! Ezeknek az el-
veknek az a lényege, hogy az em-
bereknek gyorsan és frappánsan
kell pozitív üzenetet küldenünk, és
tömören kell bemutatnunk nekik
az árucikkünket. 
Viszonzás: Az ember könnyeb-
ben mond igent valakinek, akinek
tartozik egy szívességgel. Pl. egy
éttermi felmérésben azt találták,
ha a pincér a számlával együtt a
vendégnek egy cukorkát is ad, 3%-
kal nô a borravaló. Ha két cukorkát
nyújt át, a borravaló 14%-kal nô.
Sôt, 23%-kal nô a borravaló, ha a
pincér elôször egy cukorkát ad,
majd személyre szólóan még
egyet átnyújt: „Önöknek, mert
kedves visszatérô vendégeink,
adok még egyet”. Tehát érdemes
apró ajándékot adni, mégpedig
úgy, hogy te légy az elsô, aki ad,
és személyre szólóan, váratlanul
érkezzen az apró reklámajándék,
de még jobb ha egy termékminta.
Például: „kóstolja meg az akácmé-
zünket is!”
Hiány: Az emberek többet akar-
nak azokból a dolgokból, ame-
lyekbôl kevés van.
Pl. 2003-ban a brit légitársaság be-
jelentette, hogy nem üzemelteti
tovább a London-New York járatot.
A repülôjegy eladás másnap ug-
rásszerûen megnôtt. Tehát ne
csak terméked elônyeit ecseteld,
hanem arról is tájékoztasd a
vevôdet, mi az egyedi a terméked-
ben, és mit veszíthet, ha nem lesz
az övé. Például: „ezt a medvehagy-
más sajtot csak a szezonban ké-
szítjük, már csak egy hétig lesz.” 
Tekintély: Az emberek jobban
hisznek azoknak, akik láthatóan bi-

zonyítják a rátermettségüket, jogo-
sultságukat. Tehát láthatóvá kell
tennünk azt, ami igazolja a tudá-
sunkat, szakértelmünket. Pl. ha
cukrászversenyt nyertünk, a díj-
nyertes torta fényképét függesz-
szük ki, a szaktudásunkat igazoló
oklevél másolatát tegyük ki a falra.
A referenciamunkáinkból készült
albumot helyezzük ki nézegetésre.

Kedvelés: Szívesebben üzlete-
lünk olyanokkal, akik hasonlóak
hozzánk, kedveljük egymást, és
azonos az érdeklôdési körünk.
Egy vizsgálat során az egyik cso-
portnak azt az utasítást adták: „az
idô pénz, minél hamarabb térjetek
az üzletre.” A felek 55%-a kötött si-
keresen szerzôdést. A másik cso-
port azt az utasítást kapta: „Mielôtt
az üzletre tértek, ismerkedjetek,
beszélgessetek, osszátok meg sze-
mélyes érdeklôdési körötöket.
Csak utána térjetek az üzletre.” Eb-
ben a csoportban a tagok 90%-a
kötött sikeresen szerzôdést. Az ok:
jobban megbízunk azokban, akik
hasonlóak hozzánk, és akikrôl azt
gondoljuk, együttmûködnek célja-
ink megvalósításában.
Konszenzus: Legtöbb ember sze-
retné azt csinálni, amit a többség.
Pl. egy szállodában, a mosodai
számla csökkentése érdekében, ki-
függesztettek egy táblát: „használ-
ja újra a törölközôjét, ezzel kíméli

környezetét.” Ennek hatására nôtt
ugyan a törölközôjüket újrahasz-
náló vendégek száma, ám a teljes
sikert ez a tábla hozta meg: „az eb-
ben a szobában lakó vendégeink
75 százaléka újrahasználta töröl-
közôjét.” Így 33%-os növekedést
értek el a törölközôt újrahasználó
vendégek számában, azaz a mo-
sodaszámla harmadára csökkent.
Tehát ne csak a saját meggyôzô-
erôdre hagyatkozz, hanem mondd
el azt is, mit és hogyan csinál a

többi hasonló ember az adott szi-
tuációban. Pl. „mostanában sokan
vitték a kérôdzôk gyomorpanaszá-
ra az Em-Bio tápszert,és a többsé-
güknek bevált.”
A feni tippek arról szóltak, meny-
nyire számít, hogyan szólítjuk
meg az embereket. Ám ne felejt-
sük el azt sem, hogy a középpont-
ban a termékünk, szolgáltatásunk
áll. Azaz errôl igyekezzünk rövi-
den, érthetôen hiteles információt
adni. Ehhez természetesen szük-
séges, hogy mi magunk is jól is-
merjük, amit kínálunk. Például tud-
juk, hogy a sajtot vékony, nagy fe-
lületû szeletekben érdemes kóstol-
tatni, hiszen így érvényesül jól az
íze, nem pedig kockákban. Tehát
meg kell találnunk, a mi szakterü-
letünkön mi a legfontosabb infor-
máció, ami a vevônket elégedett
vásárlóvá teszi!
Sikeres vállalkozást kívánok!

Dr Szilágyi-Nagy Ildikó

Jó bornak is kell a cégér
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1920. június 4-én a Versailles mel-
letti Nagy-Trianon palotában szüle-
tett döntés értelmében a vesztes
központi hatalmak oldalán harcoló
Magyar Királyság területének mint-
egy kétharmadát elcsatolták.
Pontosan 94 éve, budapesti idô
szerint 16 óra 32 perckor került
sor az aláírásra. Percre pontosan
Pázmándon is ekkor kezdôdött 

a megemlékezés, a végén pedig
felcsendült a Nemzeti Összetar-
tozás dala is.
„Nemzetünk tragédiájára mind-
örökké emlékezve, ugyanakkor tör-
ténelmi felelôsségünket is szem
elôtt tartva, a gyász évfordulója
szülte Emléknap ma lehetôség is
egyben, hogy megmutassuk: a tör-
ténelem viharos idôszakában külsô

hatalmak ugyan elválaszthattak
bennünket, de kulturális gyöke-
reinktôl, közös nyelvünktôl, nemze-
ti hovatartozásunktól nem foszthat-
tak meg, hiszen az országhatárok
szabdalta nemzetközösségünk
oszthatatlan egész.”

Pázmánd Sajtó – Éger László 
Fotó: Hajdú Zsuzsanna

A Nemzeti Összetartozás Napja

– Bírja még Bandi bácsi? 
– Ennyi mosolygós gyermek kö-
zött? Viccelsz? 
– Emlékszik még, hogy kezdôdött? 
– 1992-ben alakult meg a Pázmán-
di Általános Iskola Gyermekeiért
Alapítvány. Pár évre rá elhatároz-
ta, hogy évente megrendezi a gyer-
meknapot az iskolában. Sok éven
át ezt a megtisztelô, kuratóriumi
elnöki pozíciót a feleségem töltötte
be, majd sajnálatos halálát
követôen, többek kérésének eleget
téve, vettem át én a stafétabotot. 

– Kik segítenek általában a szerve-
zésben? 
– Az alapítvány kuratóriumának
tagjai mellet az iskolai szülôi mun-
kaközösség és a nyolcadikosok is
segítenek. 
– Szemlátomást még senki nem
halt éhen és szomjan ezen a jeles
napon…
– Természetesen errôl is gondos-
kodunk. A szülôk kenik a zsíros,
lekváros kenyereket, tekerik a
sok-sok lekváros és kakaós 
palacsintát.

– Ahogy az elején is elhangzott,
töretlen lelkesedéssel vesz részt
Bandi bácsi a különbözô esemé-
nyek szervezésében. Ezt sokak
nevében köszönhetjük. 
– Ez nagyon jól esik, és remélem
sokáig így lesz még, egészségben. 

Pázmánd Sajtó – Éger László
Fotó: Sárvári Zsuzsanna

Gyermeknap az iskolában
Több évtizede rendezi a Pázmándi Általános Iskola Gyermekeiért
Alapítvány az iskolai gyermeknapot. Idén sem volt ez másként.
Domak Bandi bácsival, a kuratórium elnökével beszélgettem. 
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A Fejér megyei gyermeksakkver-
senyt a község önkormányzata
és a Királysakk SE jóvoltából, má-
jus 24-én, Pázmánd Kupa néven
a Hét Forrás Mûvelôdési Házban
rendezték négy korcsoportban. 
A sakkverseny harmadik állomá-
sán is új sakktehetségek felfede-
zése volt a cél. A hatfordulós,
svájci rendszerû versenyben, 20-
20 perc gondolkodási idôvel,
órahasználattal, fide rapid sza-
bályok szerint mérkôztek a fe-
lek. A lányokat és fiúkat külön
értékelték, az elsô három helye-

zett érem díjazásban részesült.
A negyedik korcsoportban kor-
határ nélkül a felnôttek is össze-
mérhették tudásukat. Minden
korcsoport abszolút gyôztesei
Pázmánd Kupa feliratú serleggel
lettek gazdagabbak. 

A Pázmánd Kupa gyôztesei:
I. korcsoport: Kun Bálint 
II. korcsoport: Csajbók Levente
III. korcsoport: Ambrus Bence 
IV. korcsoport: Horváth József

Pázmánd Sajtó – Éger László

Megyei diáksakkverseny Pázmándon

Marika néni örömmel várta alkalmi
látogatóit, mesélt 55 évig tartó há-
zasságáról, férjével való találkozá-
sáról, gyermekeirôl. Elmondása
szerint a múlt rögös talajától a je-
len szépségéig hosszú és tartalmas
út vezetett. Virágot, ajándékot, va-
lamint Magyarország miniszterel-
nöke, Orbán Viktor által aláírt em-

léklapot adott át Marika néninek
Virányiné Reichenbach Mónika pol-
gármester asszony és Járfás
Péterné jegyzô asszony. Még na-
gyon sok, élményekkel teli évet kí-
vánunk, jó egészségben!

Szerzô, fotók: Pázmánd Sajtó –
Éger László

Boldog születésnapot Marika néni!

Anyakönyvi hírek
Két házasságkötés történt az el-
múlt egy hónap alatt, 2014.május
31-én Kovács László és Kovács-
Elbert Melinda, június 21-én pe-
dig Baros Gábor és Baros-Csapó
Lívia tartotta a menyegzôjét
Pázmándon.
Egy csodaszép újszülött kislány-
nak, Gáncs Gerdának örülhet-
tünk 2014. június 5-én, édesany-
ja Vörös Csilla. Mindnyájuknak
nagyon boldog, hosszú életet kí-
vánunk!

Domak Andrásné, Marika nénit 90. születésnapja alkalmából
köszöntötték a település vezetôi.

Pázmándi
h í r v i v ô


