
Választásaink

Reggel, még álmosan eldöntjük, hogy
melyik inget, ruhát, cipôt vegyük fel.
Este végigzongorázzuk a tévécsator-
nákat, hogy mire aludjunk el. A bolt-
ban válogatunk az áruk között, az ét-
teremben böngésszük az étlapot,
mielôtt rendelünk. A gyerekünknek
nevet választunk majd iskolákat, a
gyerekünk pedig pályát választ.
Egész életünk döntések sorozata, ruti-
nos választók vagyunk, így azt is
megtanultuk, hogy ha van alternatí-
va, korántsem biztos, hogy a testvé-
rünk ugyanazt az útvonalat választ-
ja, ha el akar érni egy távoli célt.
Egy önkormányzati választás eseté-
ben sem lehet kimondani, hogy csak
egy helyes út van, legfeljebb azt, hogy
vannak ízlések (és pofonok), amelyek
különbözôek, és végül vagy a nekem
tetszô jelölt kerül a testületbe illetve
annak élére, vagy az, aki a szomszéd-
nak, az anyósnak szimpatikus.
De ez mégiscsak egy verseny,
gyôztesekkel és vesztesekkel, nem?
De, az! Ám ahogyan egy versenyek-
kel tarkított falunap után is tud
együtt örülni a vesztes is és a
gyôztes is, most is jó lenne ezt a gya-
korlatot követni. Fogjuk fel úgy, hogy
Pázmánd gyôzni fog, ha azok fogják
irányítani a következô öt évben,
akiket a többség szeretne!

Önkormányzati
választások
6 – 7. oldal

Szüret-
köszöntô

8 – 9. oldal

Õszi 
programok

12 – 13. oldal

Új folyam II/9. szám Újság rólunk – nekünk 2014. szeptember

Ha olyan szerencsések vagyunk, hogy életünk során mindig vannak mellettünk
az idôsebb generációból, valami olyasmit kapunk, ami nélkül sokkal szegényeb-
bek lennénk. Nem feltétlenül azért, mert kevesebbet hibázunk, ha hallgatunk a
tapasztaltabbra, azt úgyis ritkán tesszük meg. Valahogy mindnyájunknak szük-
sége van arra, hogy néhányszor minden jó tanács dacára fejjel menjünk a fal-
nak, de kétségkívül az a szerencsésebb, aki mögött ilyenkor ott áll egy bölcs
öreg, hogy borogassa… 
Október elsejét 1991-ben nyilvánította az Idôsek Világnapjává az ENSZ közgyû-
lése. Ezen az egy napon a világ rájuk figyel, az idôsekre, akik nélkül nem men-
nénk semmire, akiktôl mindent tanultunk, s akikrôl akkor sem szabad elfeled-
keznünk, ha már ôk szorulnak a mi segítségünkre. Ünnepelhet a világ, de ez a
nap csak akkor tölti be a hivatását, ha figyelmeztet is: minden nap köszönjük
meg, amit tôlük kapunk, becsüljük meg, de fôleg szeressük az idôseket.
Pázmánd Község Önkormányzata évrôl-évre nagy figyelmet fordít az Idôsek
Világnapjának megünneplésére. Idén október 2-án köszöntik a pázmándi
szépkorúakat a Hét Forrás Mûvelôdési Ház nagytermében, ahol ezen alkalom-
ból a nagycsoportosok és az iskolások hagyományosan mûsorral is kedves-
kednek az ünnepelteknek.

Akikre mindig számíthatunk…

Pázmándi
h í r v i v ô
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Tisztelettel köszöntöm Önöket!

Eredményeink megôrzése mel-
lett, közös céljainkért dolgoztunk
Önökkel együtt nyáron is, s most,
az ôsz elérkeztével, Pázmánd la-
kosainak szorgalmas kitartása és
tenni akarásának eredményeként,
újabb fejlesztésekre van lehetôsé-
günk. Átgondolt, tudatos terve-
zéssel, önkéntesek segítségével
megvalósulhat az, ami eddig csak
álom volt, Pázmánd részese,
egyik települése lesz a Buda-
pest-Balaton kerékpárút fej-
lesztési projektnek! A kiemelt
kormányzati program keretében
megvalósuló beruházásnak kö-
szönhetôen településünk bekerül
a zöld turizmus vérkeringésébe.
Szívbôl köszönöm Veliczki Zol-
tán, Kossuth utcai lakosunk ön-
zetlen önkéntes segítségét, mun-
káját a szakmai egyeztetések so-
rán, valamint országgyûlési kép-
viselônk támogatását is. Nem kis
eredmény, hogy Pázmánd érinté-
sével valósul meg ez a kerékpár-
út, hiszen komoly verseny folyt a
községek közt, hogy ebbôl a mil-
liárdos beruházásból ki részesül-
het. Az utcabizalmik már hóna-
pokkal ezelôtt véleményezték az
elôzetes tervdokumentáció anya-
gát, hasznos észrevételeikkel
szintén hozzájárultak a pontos és
átgondolt munkához.
Vadászházi út – Kerékpárút? Igen!
S ezzel megoldódik a mezôgaz-
dászainkat, természetbarát lako-
sainkat napi szinten terhelô köz-

lekedési probléma, hiszen amint
láthatják a térképen a tervezett
kerékpárút a „Vadászházi út”
nyomvonalán halad keresztül,
amelyrôl az adott ingatlan tulaj-
donosai is tájékoztatva lettek. Fi-
gyelemmel a kormány dinamikus
munkaütemezésére, a következô
évek ezen nagyberuházása Páz-
mándon ismételten valamennyi-
ünk, különösen gyermekeink, fia-
taljaink érdekeit fogja szolgálni.
Pázmánd dinamikusan fejlôdik,
amely közös gondolkodásunk
eredménye. Hálásak vagyunk
Önöknek ezért!

Faluközpont – hagyomány-
teremtô, -éltetô kulturális köz-
pont – tanösvény, ezek a
Pázmánd számára elôirányzott
130.000.000 forintos beruházási
támogatás fô tartópillérei. Ennek a
komplex beruházásnak a kereté-
ben lehetôségünk nyílik létrehozni
egy korszerû és esztétikus falu-
központot, környezetbarát tech-

nológiával felújított, megépített
útburkolatokkal, újonnan ki-
épített buszöblökkel, virágos és
zöld felületek kialakításával, és
egy hagyományéltetô kulturá-
lis központ megvalósításával.
A kitûzött célok eléréséhez minde-
nek elôtt elengedhetetlenül szük-
séges volt, hogy községünk ön-
kormányzata rendelkezzen egy in-
gatlantulajdonnal, amelyben kiala-
kíthatjuk a hagyományéltetô kul-
turális központot is, hiszen a tá-
mogatás csak a komplex beruhá-
zás megvalósításra vehetô igény-
be. Szívbôl köszönjük Hollósi Atti-

la képviselô úr óriási segítségét, ki-
tartását abban az egyezetô mun-
kában, amelyet heteken át folytat-
tunk az ÁFÉSZ felsô vezetésével.
Hollósi Attila tanár úrral közösen
elsôdleges célunk volt, hogy
Pázmándé, a falunké legyen az
egyébként eladásra nem szánt
presszó-ingatlan, amely a legalkal-
masabb arra a célra, hogy mind a

Polgármesteri beszámoló
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faluközpont, mind pedig a kulturá-
lis centrum megvalósulhasson. 
Bár képviselôtestületünk – Keller
Károly hiányzásával – 6 fôvel egy-
hangúan megszavazta az ingatlan
hihetetlenül kedvezô áron,
17.000.000 forintért történô meg-
vételét, azóta sajnos vannak pró-
bálkozások a szerzôdés aláírásá-
nak megakadályozására. Ám a té-
nyek egyértelmûek, minden a tör-
vényes módon zajlott, a döntés
megszületett, amelyet a kép-
viselôtestület többsége nem kíván
megváltoztatni. A Presszó a falué
lesz! Kizárólag így tudjuk megvaló-
sítani azt, hogy ennek a számunk-
ra elôirányzott, 130 milliós fejlesz-
tésnek a során elkészüljön a falu-
központ teljes átalakítása, és a Táj-
ház/Hagyományteremtô Kulturális
Központ is végre községünk ékes-
sége lehessen. A faluközpontra
vonatkozóan 2014-ben már elké-
szültek közel 400.000 forintért a

tervek, amelyeket most Önöknek
is szeretnénk megmutatni. Tuda-
tosan készítettük elô ezt is, hogy a
teljes településfejlesztés egy egy-
séget képezzen. 
Évszak független beruházásként
része a komplex projektnek a tár-
sadalmi egyeztetéssel megter-
vezett Tanösvény is, amelynek
lovas-, geológiai-, erdei-, történel-
mi és biológiai útvonalai egész
évben – kiegészülve a kerékpárút
fejlesztéssel – még vonzóbbá te-
szik majd településünket.
Itt szeretném, többek kérésének
eleget téve, tájékoztatni Önöket,
hogy a Tanösvény geológiai út-
vonalára tervezett játszótér
egyik játékának a fantázianeve
az „aranymosó”: Én lennék a leg-
boldogabb, ha valóban aranyat
is moshatnánk a falu határában,
de ez persze egy naiv feltétele-
zés vagy butuska vád, bárkitôl is
származik. 

A projekt része még, a kerékpár-
úthoz csatlakozva, egy útfej-
lesztés is, amely a Határ utca-
Malom utca- Falukert- Lovarda út-
vonalon lehetôvé fogja tenni,
hogy a Nemzeti Lovas Programba
már beregisztrált Lovardában, az
iskolarendszerû és ingyenes lovas-
oktatásra gyermekeink kerékpár-
ral el tudjanak jutni. A Nemzeti
Lovas Program koordinátorai a
helyszíni ellenôrzéseket már elvé-
gezték, megfelelônek minôsítve 
a lovardát. Köszönjük Jakus 
Henriettának és férjének együtt-
mûködésüket, hogy Lovardájuk-
nak köszönhetôen Pázmándon
is elindulhat az intézményesí-
tett lovasoktatás.
Ezek a legfrissebb – Pázmánd 
lakosainak szorgalmas, kitartó
munkáját elismerô – közös ered-
ményeink!

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika 
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PKÖ képviselôtestületének
140/2014.(VIII.28.) határozata
a teljesítményértékelés alap-
ját képezô célok meghatáro-
zására

Pázmánd Község Önkormányza-
tának képviselôtestülete a köz-
szolgálati egyéni teljesítmény-
értékelésrôl szóló 10/2013.
(I.21.) Kormányrendelet 12. § (1)
bekezdésében foglaltakra figye-
lemmel a Pázmándi Közös Ön-
kormányzati Hivatal köztiszt-
viselôinek szakmai munkája érté-
kelése alapját képezô 2014. évi
célokat az alábbiak szerint 
határozza meg.

Testület munkájával 
kapcsolatosan:
1.)Közremûködés a Képviselô-

testület munkatervéhez igazo-
dóan a testületi ülések napiren-
di pontjai szerinti, valamint az
egyéb testületi döntést igénylô
ügyek megfelelô idôben tör-
ténô elôkészítésében, szaksze-
rû, jogszabályoknak megfelelô
célszerûségi és gazdaságossá-
gi szempontokat is figyelembe
vevô elôterjesztésekkel a Kép-
viselô-testületi döntés szakmai
megalapozásában.

2.)A fejlesztési célok megvalósítá-
sát segítô pályázatok elkészíté-
se, ezzel összhangban a hiva-
tali munka hatékony végzése
Képviselô-testület döntésinek
végrehajtásában:
a.) Kintlévôségek behajtására

a szükséges intézkedések
megtétele.

b.) Közremûködés a hatályos
önkormányzati rendeletek
felülvizsgálatát követôen
a rendelet egységes szer-
kezetbe foglalásában

3.)Szakszerû tájékoztatás nyújtás
a költségvetés végrehajtásával
kapcsolatosan

4.)A község külsô arculatának 
javítása.

Hatósági munka területén:
1.)Az államigazgatási és hatósági

ügyek intézése során a szak-
szerûség és jogszerûség bizto-
sítása, eljárási határidôk szigo-
rú betartása

2.)Az elektronikus közigazgatás
alkalmazásának kiterjesztése a
lakosság elektronikus és egyéb
tájékoztatás színvonalának
emelése

3.)Ügyfélbarát, humánus és jog-
követô köztisztviselôi ügy-
intézés

4.)A 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
hatálya alá tartozó és egyéb
ügyek, gyors, jogszerû intézé-
se, különös tekintettel az eljá-
rási határidôk betartására.

5.)A Választási feladatok pontos,
szakszerû ellátása.

Gazdálkodással 
kapcsolatban:
1.)Az új számviteli szabályok

zökkenômentes bevezetése az
önkormányzat és az intézmé-
nyek könyvvitelében

2.)A jogszabályokban meghatá-
rozott adatszolgáltatási köte-
lezettség maradéktalan telje-
sítése

3.)Átmenetileg szabad pénzesz-
közök optimális idejû lekötése

4.)Aktív közremûködés a kintlé-
vôségek csökkentésében,
azonnali reagálás a halmozó-
dás megelôzése érdekében

PKÖ képviselôtestületének
134/2014. (VIII.28.) határoza-
ta önkormányzati ingatlant
érintô hozzájáruló nyilatkozat
megadásáról

A képviselôtestület megtárgyalta
a Lusimag Kereskedelmi Kft. kérel-
mét és úgy döntött, hogy hozzájá-
rul a Pázmánd, Széchenyi u. 38.
szám alatti ingatlanon, mint a
LUSIMAG Kereskedelmi Kft. levele-
zési cím bejelentéséhez azzal a

feltétellel, amennyiben a lakcím
változik, akkor automatikusan
megszûnik a levelezési cím. Leve-
lezési címhez hozzájárulás csak a
lakóhelye idejéig érvényes.

PKÖ képviselôtestületének
133/2014. (VIII.28.) határoza-
ta a Szôlôhegyi közvilágítás
bôvítéssel kapcsolatos ké-
relemrôl

A képviselôtestület döntése értel-
mében az önkormányzat felkéri 
a Tó-Vill Kft-t arra, hogy a
Szôlôhegy 4646 hrsz.-ú ingatlan-
hoz tartozó út közvilágítással
történô ellátása érdekében készít-
sen alternatívákat – hagyományos
közvilágítás, mozgásérzékelôvel
ellátott közvilágítás, napelemes
közvilágítás –, és adjon árajánlato-
kat azok költségeire.

PKÖ képviselôtestülete
146/2014.(VIII.28.) határozata
az óvodavezetôi feladatok el-
látásáról

A képviselôtestület „Az óvoda-
vezetôi feladatok ellátása” címû
elôterjesztés tárgyában az alábbi
döntést hozta:
A Képviselôtestület a „a pedagó-
gusok elômeneteli rendszerérôl és
a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben
történô végrehajtásáról” ren-
delkezô 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet 24. § (1) és (3) be-
kezdésében foglaltak szerint mi-
vel a Pázmándi Pitypang Óvoda
óvodavezetôjének az intézmény-
vezetôi feladatok ellátására szóló
megbízása a megbízás határidejé-
nek lejárta elôtt megszûnt, ezért
2014. augusztus 18. napjától
kezdôdôen a magasabb vezetôi
pályázat elbírálása idôpontjáig, de
legkésôbb 2015. augusztus 17.

Pázmánd Község Önkormányzat 2014. augusztus 28-án 
megtartott testületi ülésének határozataiból
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napjáig – az intézményvezetôi fel-
adatok ellátásával Domak
Tibornét bízza meg, akinek hatá-
rozatlan idôtartamú közalkalma-
zotti kinevezése – a munkáltatói
jogutódlásra tekintettel – változat-
lanul fennáll. A Képviselôtestület a
vezetôi pótlék összegét a Kjt. 70.
§ (2) bekezdés b) pontja alapján a
pótlékalap 250 százalékában ha-
tározza meg.

PKÖ képviselôtestülete
148/2014.(VIII.28.) határozata
a 146/2014.(VIII.28.)sz. hatá-
rozat módosításáról

A képviselôtestület a 146/2014.
(VIII.28.) határozatának 1. pontjá-
ban szereplô óvodavezetôi kine-
vezési idôpontját az alábbiak sze-
rint módosítja. Domak Tiborné 
intézményvezetôi feladatok ellátá-
sával 2014. augusztus 28. napjá-
tól kezdôdôen a magasabb
vezetôi pályázat elbírálása
idôpontjáig, de legkésôbb 2015.
augusztus 17. napjáig bízza meg. 

PKÖ képviselôtestületének
145/2014. (VIII.28.) határoza-
ta a Pázmándi Pitypang Óvoda
óvodavezetôi beosztásának
ellátásra vonatkozó pályázati
felhívásról

A képviselôtestület a „közalkalma-
zottak jogállásáról” szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és
20/B. §-a alapján pályázatot hir-
det a Pázmándi Pitypang Óvoda
óvodavezetôi (magasabb vezetôi)
beosztásának ellátására.

PKÖ képviselôtestületének
124/2014. (VIII.28.) sz. hatá-
rozata az önkormányzati va-
gyongyarapodással kapcso-
latban

A képviselôtestület a vagyongya-
rapodással kapcsolatos elôter-
jesztés kapcsán az alábbi határo-
zatot hozta:

Felhatalmazza a polgármestert a
szerzôdés aláírására, a Tó-Coop
Zrt. tulajdonában lévô 472 és 464
hrsz.-ú ingatlanok, melyek jelen-
leg a Tó-Coop Kereskedelmi Szol-
gáltató zrt. tulajdonában vannak
adás-vételére 17 mFt összegben,
melynek elsô részletét – 5 mFt-ot
– a szerzôdés aláírásakor, a költ-
ségvetés figyelembe vételével, a
fennmaradó részt további 5 évig
250,- eFt/hó összegben fizeti ki. 
A Tó-Coop Zrt. biztosítja az ön-
kormányzatot arról, hogy a
szerzôdés aláírását követôen az
önkormányzatot azonnal megilleti
a használat, és a hasznok szedé-
se, a birtokjog pedig az utolsó
részlet kifizetésével kerül birtok-
ba, akkor száll át teljes mértékben
az önkormányzatra. Az önkor-
mányzat a kifizetett 5 mFt-os elsô
részlet erejéig kerül tulajdoni
részarányba, azt követôen pedig
az utolsó részlet, a teljes 17 mFt
megfizetése után 1/1 hányadban
kerül tulajdonába.

PKÖ képviselôtestületének
126/2014. (VIII.28.) határoza-
ta az Erzsébet programhoz 
kötött személyszállítás költ-
ségeinek utólagos jóváha-
gyására

A képviselôtestület megtárgyalta
az elôterjesztésben szereplô Er-
zsébet programhoz kötött sze-
mélyszállítás költségeit, és utólag
jóváhagyta az alábbiak szerint:
Mogyoród Versenypályára történô
szállítás buszköltsége 55.000 Ft+
Áfa, azaz 69.850 Ft. 
Zánka személyszállítás 115.260
Ft+ Áfa, azaz 146.380 Ft költségé-
nek kifizetéséhez hozzájárul.

PKÖ képviselôtestületének
130/2014. (VIII.28.) határoza-

ta a 1106-1107. hrsz.-hoz kap-
csolódó útszélesítés módosí-
tására a rendezési terv felül-
vizsgálata során

A képviselôtestület megtárgyalta
és elfogadta a 116-1107 hrsz.-on
lévô ingatlan út szélesítésével
kapcsolatos rendezési terv módo-
sítása során kért kialakítás jóváha-
gyását és a 1106-1107. hrsz.-ú in-
gatlan esetében az út céljára jelölt
rész Ambrus Zoltán tulajdonos ké-
résének megfelelôen úgy ad helyt,
hogy a két helyrajzi szám arányo-
san kerüljön kialakításra, 10
méterrôl 8 méterre csökkenjen az
út elosztása. 

PKÖ képviselôtestületének
127/2014. (VIII.28.) határoza-
ta a Péter Cerny Alapítvány 
támogatására

A képviselôtestület megtárgyalta
és elfogadta az elôterjesztésben
szereplô Péter Cerny Alapítvány
részére 15.418,- Ft értékben
történô támogatást.

PKÖ képviselôtestületének
131/2014. (VIII.28.) határoza-
ta a Pázmánd 503/10., 503/9,
illetve 503/8. hrsz.-ú ingatla-
nokat érintô kb. 3000 m2 terü-
let „Z” besorolásának átminô-
sítésérôl

A képviselôtestület megtárgyalta
és elutasítja a Pázmánd 503/10.,
503/9, illetve 503/8. hrsz.-ú in-
gatlanokat érintô  rendezési terv
módosítása során kért átmi-
nôsítést és a Pázmánd 503/10.,
503/9, illetve 503/8. hrsz.-ú in-
gatlanokat érintô kb. 3000 m2 te-
rület „Z” besorolását nem változ-
tatja meg. 
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– A Helyi Választási Bizottságot a
képviselô-testület választotta meg, és
3 személybôl áll. A bizottság elnöke
Domak András, azaz én vagyok, az
elnökhelyettes Szendrei Józsefné,
Nyáriné Dani Anita pedig mint a bi-
zottság tagja segíti a munkánkat. A
bizottságnak két póttagja is van, de
ôk csak akkor lépnek munkába, ha
szükség lesz rá.
Pázmánd községben két szavazókör
van, mindkettô a Hét Forrás Mûvelô-
dési Házban mûködik. (Azok, akik
nem elôször szavaznak, ezt jól tud-
ják, hiszen a Nemzeti Választási Iro-
dától az értesítést erre mindenki
megkapta, és már az elmúlt választá-
sokon is itt mûködtek a bizottságok.) 
– Az elsô szavazóknak azonban min-
den információ újdonság, ezért az ô
kedvükért foglaljuk össze, hogy a sza-
vazás milyen formában történik.
– Minden szavazónak a Szavazat-
számláló Bizottság elé kell mennie
ahhoz, hogy a szavazásra bejelent-

kezzen. A Szavazatszámláló Bizott-
ság tagjai elôször egyeztetik az ada-
tokat, amelyhez az alábbi okmányok
szükségesek: személyazonosító iga-
zolvány, vagy akinek még az van, a
régi típusú könyvecske formájú sze-
mélyi igazolvány, vagy ideiglenes
személyi igazolvány, esetleg vezetôi
engedély, vagy pedig útlevél. Rövi-
den: a hivatalos arcképes igazolvá-
nyok alkalmasak az adategyeztetés-
hez. Szükséges még a lakcím igazolá-
sára alkalmas dokumentum: lakcím-
kártya, vagy régi, könyvecske alakú
személyi igazolvány, amely tartal-
mazza a lakcímet.
Miután az adategyeztetés megtör-
tént, a választópolgárnak alá kell ír-
nia a névjegyzéket, ami arra szolgál
igazolásul, hogy részt vett a szavazá-
son. Ezt követôen a Szavazatszámlá-
ló Bizottság egy tagja átadja a válasz-
tópolgár részére a szavazólapokat,
amelyet a választópolgár elôtt bélye-
gez le a polgármesteri hivatal hivata-

los bélyegzôjével, és átadja a szava-
zólapok mellé a borítékot is. A három
szavazólap közül egy a helyi polgár-
mester jelöltekre, egy a helyi kép-
viselô jelöltekre, egy pedig a megyei
közgyûlés listájára van kiállítva. Ezt
követôen a választópolgár bemegy a
szavazófülkébe, és a szavazólapok
alapján megteszi voksát a fülkében
elhelyezett tollal. Fontos, hogy a pol-
gármester jelölteknél csak egy sze-
mélyre lehet érvényesen szavazni. A
képviselô jelölteknél, ahol 14 kép-
viselô neve szerepel a sorsolás sor-
rendjében, csak úgy lehet érvényesen
szavazni, ha valaki hat személyre,
vagy annál kevesebbre adja le sza-
vazatát. A megyei listánál a pártok-
ra lehet voksot leadni érvényesen
úgy, hogy csak egy pártra voksol 
a szavazó. 
Ezt követôen a szavazólapokat össze
kell hajtani, belehelyezni a borítékba,
és fülkébôl kimenve a Szavazat-

Helyi önkormányzati választás 2014
Mint ismeretes, Magyarország köztársasági elnöke 2014.
október 12-ére tûzte ki a helyi önkormányzati választások
idôpontját. A Hírvivô szerkesztôsége megkérte Domak
Andrást, a pázmándi Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy
röviden foglalja össze a választásokkal kapcsolatos leg-
fontosabb tudnivalókat.

Jelentôsen megváltoztak az
ôszi önkormányzati választás
szabályai.

A legfontosabb változás, hogy
amíg 2010-ben még négy évre vá-
lasztottunk helyi önkormányzati
képviselôket és polgármestereket,
most október 12-én már öt évre vá-
lasztjuk meg ôket.

A tízezer, vagy annál kevesebb la-
kosú településeken, mint amilyen
Pázmánd is, a képviselôket a tele-
pülés választópolgárai egyéni lis-
tás (korábban kislistásnak neve-

zett) választási rendszerben vá-
lasztják meg.
A megyei önkormányzati képvise-
lôket megyei listán választjuk, min-
den megye egy választókerületet
alkot, amelynek nem része a me-
gyei jogú város, valamint a fôvá-
ros. A megyei választókerületben
listát az a jelölôszervezet állítha-
tott, amely a választókerület vá-
lasztópolgárai fél százalékának
ajánlását összegyûjtötte.

A polgármestert a települések vá-
lasztópolgárai közvetlenül választ-
ják. Polgármesterjelölt - a tízezer,
vagy annál kevesebb lakosú tele-
pülésen - az lehetett, akit a telepü-
lés választópolgárainak legalább 3

százaléka jelöltnek ajánlott.
A helyi önkormányzati képviselôk
és polgármesterek választásával
egy idôben tartják a nemzetiségi
választásokat is. Újdonság, hogy
idén egyszerre tartják a helyi, a te-
rületi és az országos nemzetiségi
önkormányzati választást.

Változás van az átjelentkezéssel
szavazás feltételeinél is. A mostani
választáson csak az jelentkezhet át
a lakóhelyétôl eltérô, másik ma-
gyarországi településre, aki a vá-
lasztás kitûzését megelôzôen leg-
alább harminc nappal létesített tar-
tózkodási helyet, és annak érvé-
nyessége legalább a szavazás nap-
jáig tart.

Változások
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számláló Bizottság elôtt lévô urnába
kell bedobni. 
Itt szeretném megjegyezni azt, hogy
a fülke biztosítja a szavazás titkossá-
gát. A fülkében semmiféle olyan be-
rendezés nincs, és soha nem is volt,
amibôl arra lehetne következtetni
vagy látni, hogy valaki kire szava-
zott. Ezt azért tartom fontosnak ki-
emelni, mert felvetôdött ilyen jellegû
gondolat, amit a legmesszebb menô-
kig szeretnék elhessegetni, mint kép-
telenséget!
Hallottam olyan aggodalmat is, hogy
a szavazólapok meg vannak jelölve
arra vonatkozóan, hogy ki szavazott
az adott lapon. Ez a feltételezés is tel-
jesen alaptalan, ilyen sem volt soha
és nem is lesz, annál is inkább, mivel
a bizottság tagjainak erre sem ideje,
sem lehetôsége nincs. A szavazóla-
pot, mint említettem, a választópol-
gár elôtt emelik ki a csomagból, amin
semmiféle jelzés nincs, és nem is le-
het. A bizottságnak az a feladata,

hogy a munkáját törvényesen végez-
ze, és ezek a dolgok alapvetô, tör-
vényben szabályozott kérdések. A bi-
zottság tagjai esküt tesznek, mielôtt
elkezdik munkájukat, és az esküjük,
valamint a becsületességük is arra
kötelezi ôket, hogy a munkájukat a
törvények betartásával végezzék el,
amiért büntetôjogi felelôsséggel is
tartoznak. 
Szeretném megjegyezni azt is, hogy
a Szavazatszámláló Bizottság Elnöké-
nek a szavazás egész ideje alatt, ami
reggel 6 órától este 19 óráig tart,
rendszeresen és folyamatosan
ellenôriznie kell a szavazófülkét an-
nak érdekében, hogy a feltételek min-

den szavazónak egyformán biztosí-
tottak legyenek, és a fülkében csak
azok a tárgyak legyenek, amelyek
oda tartoznak. 

– Mi történik a szavazás befejezése,
azaz este 19 óra után?
A szavazás befejezését követôen a
Szavazatszámláló Bizottságok meg-
kezdik a szavazatok összeszámlálá-
sát. Mielôtt ezt megkezdik, elsô fel-
adatuk, hogy a megmaradt nyomtat-
ványokat külön-külön megfelelô cso-
magolásba tegyék, amelyet aláírá-
sukkal és hivatalos bélyegzôvel lát-
nak el. Amikor a megmaradt nyom-
tatványokat lezárt csomagokba rak-
ták, csak azt követôen kezdôdhet a
szavazatok összeszámlálása. Külön-
válogatják az érvényes és az érvény-
telen, valamint a rontott szavazóla-
pokat, és ezután végzik el az össze-

számlálást. Amikor ezzel is készen
vannak, jegyzôkönyvben rögzítik a
szavazati arányokat, és a szavazóla-
pokat is külön-külön csomagokba
rakják, amelyet szintén aláírnak és
bélyegzôvel látnak el úgy, hogy az
sértetlen maradjon.
A jegyzôkönyveket ezt követôen a
Helyi Választási Irodába (a Hivatalba)
hozzák be, ahol a Helyi Választási Iro-
da vezetôje, a jegyzô, annak helyette-
se, valamint a Helyi Választási Bizott-
ság összesít, és ez alapján mondja 
ki a szavazás eredményét, eredmé-
nyességét. 
A Pázmánd-TV mûsorában is el-
mondtam a riporter kérdésére, zár-
szóként, hogy tisztelettel kérem
községünk lakóit valamennyi válasz-
tási szerv nevében, hogy próbáljunk
meg egymás mellett békességben
lenni. Ne kiabáljunk egymásra sem-
miféle rosszalló megjegyzést, mert
úgy gondolom, az nem viszi elôre a
falu fejlôdését, sôt tovább mélyíti
esetleg az egymással szembeni ha-
ragot. A másfél évvel ezelôtti
idôközi választás után többen eljöt-
tek a Hivatalhoz, úgynevezett „Béke
gyertyát” gyújtani. Akkor azt mond-
ták, hogy borítsunk fátylat az elmúlt
idôszakra, és éljünk egymás mellett
békében. Úgy gondolom, hogy jó
lenne ezt községünkben véglegesen
megvalósítani, hogy nyugalomban
élhessünk egymás mellet.

A Helyi Választási Bizottság 2014.
szeptember 8-án a jogszabályi
elôírások alapján elvégezte a sor-
solást, amely meghatározza, hogy
a szavazólapon a jelöltek neve mi-
lyen sorrendben szerepel majd. 

A bizottsági ülésen több képviselô-
jelölt, illetve polgármesterjelölt is je-
len volt és a sorsolásban is részt vet-
tek. Az összes jelölt a választási felté-
teleknek megfelelôen adta le az aján-
ló íveket, amely alapján a Bizottság a
szükséges döntést meghozhatta.
A sorsolás eredményeként a szavazó-
lapon a jelöltek névsora az alábbiak
szerint fog megjelenni:

Polgármesterjelöltek:
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
Lôrincz László
Keller Károly
Képviselôjelöltek:
Zámbóné Vajda Adrienn
Kutai Tibor
Nagy Gábor
Lôrincz László
Tóth László
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
Sárkány Zoltán
Kerkuska Zoltán
Horváth István
Gulyás Nikoletta
Radványi Gábor
Kiss Tibor
Jambrik József
Bartos György

Akikre szavazhatunk
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A szeptember 13-án, az egész fa-
lun végigvonuló, táncoló fiatalo-
kat a lakóházuk kapujába kitele-
pült lakosok integetve, szeretettel
üdvözölték. A menet néha-néha
meg-megállt, ilyenkor finom bor-
ral kínálták a felvonulókat, majd a
szüreti sátornál a lovasok, a haj-
tók, a zenészek és a népviselete-
sek átköltöztek a szôlôlevéllel,
szôlôvel, kiflikkel feldíszített
ponyva alá, ahol vígan folytató-
dott a zene és a tánc. A pol-
gárôrök összehangolt munkáját
dicséri, hogy mindez fennakadás

nélkül zajlott, pedig egy lakodal-
mas menet is végigvonult az
úton. A legviharosabb tapsot az
apró óvodások aratták, akik szí-
nes ruhácskáikban keltek táncra.
A nap folyamán a „Tiszta udvar,
rendes ház” verseny, valamint a
Lekvárfôzôk legjobbjai is díjazás-
ban részesültek. A színpadi pro-
dukciók tetôpontjaként a Böjte
Csaba vezette Dévai Szent Ferenc

Alapítvány kulturális nagykövete,
a Kiss Kata zenekar tette emléke-
zetessé a délutánt. Este pedig a
népviseletet báli ruhára cserélve
zajlott a hagyományosan népsze-
rû szüreti mulatság.

Szöveg és fotók: 
E. Várkonyi Péter

Tánc, mulatság, felvonulás –
Pázmánd egyik legjelentôsebb hagyományôrzô ünnepe a
szüreti felvonulás és bál. Színpompás népviseletbe öltö-
zött lányok és fiúk, büszkén lépegetô lovak, lovaskocsin
muzsikáló zenekar, hajnalig tartó mulatozás jellemzi.
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– szüretköszöntô Pázmándon

Pázmándi lekvár-, szörp verseny gyôztesei:

Lekvár kategória 
BRONZ minôsítés: Pintér Józsefné Erzsi néni (FÜGE LEKVÁR)
EZÜST minôsítés: Erdô Zoltánné Márta (Körte Lekvár)
ARANY minôsítés: Zámbóné Vajda Adrienn (Levendulás-Meggy Lekvár),
Darabos Anikó (Barack lekvár)
KÜLÖNDÍJ: Darabos Anikó (Tök Lekvár)

Dzsem kategória
EZÜST minôsítés: Darabos Anikó (Eper Dzsem)

Szörp kategória
BRONZ minôsítés: Erdô Zoltánné Márta (Körte Szörp)

Akik elnyerték a „Tiszta udvar,
rendes ház” címet:

Kiss Éva (Rákóczi u. 15.)
Nagy László (Vadász u. 26.)
Orisek Gábor (Szabadság u. 3)
Fazekas Lászlóné Nyárai Katalin

(Rákóczi u. 10.)
Szanyó Albert (Diófa u. 2.)
Hersics Tibor (Diófa u. 1.)
Szendrei Tamás

(Gesztenye fasor 17.)
Farsang Lászlóné (Széchenyi u. 21.)
Csurgó Zsolt (Fô u. 105.)
Ambrus Ferencné

(Szabadság u. 61.)
Csurgó Ferenc (Szabadság u. 69.)
Nyárai István (Szabadság u. 54.)
Baksa Bálint – Aranyos Petra 

(Nadapi u. 5.)
Vagyóczki Károly (Bem utca 25.)
Karsai Éva (Deák F. u. 64.)
Máté Edit (Szabadság u.23.)
Zsigmond László (Alkotmány u. 14.)
Orisekné Mészáros Eszter

(Kertalja u.13.)
Lukács Sándor (Alkotmány u. 5.)
Pintér Józsefné (Szabadság u. 30.)
Kratancsik Gyula (Deák F. u. 41.)
Kószegi Józsefné (Fô u. 104.)
Kovács Eszter (Széchenyi u.37.)
Németh Gyuláné (Szabadság u. 15.)
Lôrincz László (Széchenyi u. 30.)
Csurgó Károly (Kossuth u. 11.)
Tóthné Sziládi Veronika

(Széchenyi u. 24.)
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Jó hangulatban, lelkes, együttmû-
ködô, hivatását szeretô dolgozók-
kal kezdtük el az új tanévet a
Pázmándi Pitypang Óvodában.
Szeptemberben 1-én 13 kisgyer-
mek kezdte meg az óvodás éveit,
lépte át elôször az óvoda kapuját.
Velük együtt ma az óvoda gyer-
meklétszáma 71 fô. A legkisebbek
beszoktatása, az idôsebb gyerekek
visszaszoktatása zökkenômente-

sen megtörtént. A kiscsoportba 24
kisgyermek jár, nevelôik: Domak
Tiborné és Szanyó Lászlóné óvó-
nôk, Hersics Ramóna pedagógiai
asszisztens, valamint Mucska Aran-
ka dajka. A középsô csoportba 20
kisgyermek jár, nevelôik: Bordács
Andrea és Németh Attiláné óvónôk,
valamint Nyáriné Dani Anita dajka.
A nagycsoportosok létszáma 27
gyermek, nevelôik: Kerkuskáné
Lukács Mária és Pordány-Horváth
Ágnes óvónôk, valamint Daniné 
Galambos Adrienn dajka.
Óvodánkba nem csak kiscsoporto-
sok érkeztek, hanem új dolgozók
is. Bordács Andrea óvónô
Pázmándi lakos, két kislány édes-
anyja. Nyitott, gyermek centrikus,
szereti a népmûvészetet, népi játé-
kokat. Óvodapedagógusi végzett-
sége mellett mûvészeti szolgálta-
tásszervezôi, és népi játszóházi
foglalkozásvezetôi szakképesítése

is van. A csoportban szívesen bar-
kácsol, kézmûveskedik, életkori
sajátosságaiknak megfelelôen is-
merteti meg a gyerekekkel a népi
kultúrát. Hamar beilleszkedett az
óvoda életébe, szeret itt dolgozni,
és a gyerekek is szeretik a „nagy
óvónénit”.
Németh Attiláné, Cili néni Kápolnás-
nyéken lakik. Három kislány gyer-
meke van. A gyerekekkel a csoport-

ban hamar összeszoktak, kolléga-
nôjével, Andi nénivel örömmel dol-
goznak óvodánkban. Elmondása
szerint nagyon tetszik neki a falu,
az óvoda, a dolgozók közössége,
már pár hét után otthonosan érzi
magát a Pitypang Óvodában. Örö-
münkre óvodapedagógusi végzett-
sége mellett a gyógypedagógusi,
pszichopedagógiai végzettségét is
hasznosítani tudjuk. Szakértelmé-
re, kedvességére nagyon építünk,
számítunk.
Nemcsak a gyerekek, hanem a táj is
melengeti nap, mint nap a lelkét
Pordány-Horváth Ágnesnek, miköz-
ben Székesfehérvárról autózik hoz-
zánk. 18 évig dolgozott egy szé-
kesfehérvári óvodában, miközben
drámapedagógus végzettséget is
szerzett. Késôbb a Fehérvár Televí-
zióban mesélt és bábozott, majd
bemondó-mûsorvezetô és szer-
kesztô-riporter lett. Pszichológiát,

majd meseterápiát, családterápiát
is tanult. A gyerekeknek kreatív
foglalkozásokat és jobb agyféltekét
fejlesztô mesés relaxációt is tart- a
mi óvodásaink is gazdagodhatnak
vele! Nagyon örülünk érkezésének,
kedves természetét hamar megsze-
rették a gyerekek is.
Mucska Aranka a legkisebbek daj-
ka nénije lett. Pázmándi lakos, két
felnôtt fia van. Már régóta szere-
tett volna az óvodánkban dolgoz-
ni, hogy itt hasznosíthassa dajkai
ismereteit. Szeret a gyerekek kö-
zött lenni, türelmes munkájával
hozzájárul a gondozásukhoz, ne-
velésükhöz.
Daniné Galambos Adrienn a nagy-
csoport dajka nénije. Ô is pázmán-
di lakos, két kisgyermek édesanyja.
A dajkai végzettségét örömmel
kezdte el gyakorolni. A gondozási
és nevelési feladatokat lelkesen
végzi, a gyerekek szeretetét élvezi.
Az újonnan érkezettekkel nagyon
sokoldalú, tanult pedagógusok ke-
rültek a nevelôtestületbe. A peda-
gógus értékközvetítô szerepe ki-
emelkedô fontosságú a gyerekek
nevelése szempontjából. Elenged-
hetetlen, hogy jó kapcsolat alakul-
jon ki nem csak a pedagógus és a
gyermek, de a pedagógus és a szü-
lô között is. A jó kapcsolat az alap-
ja a nyílt kommunikációnak, a prob-
lémák megbeszélésének, a közös
megoldások keresésének is. Bízom
abban, hogy minden óvodai dolgo-
zó a munkájával segíteni tudja a
Pitypang Óvoda sikeres mûködését!
A tanév során a nevelés mellett vál-
tozatos tevékenységformákkal, sok
élményt, tudást adó programokkal
színesítjük a gyerekek mindennap-
jait. Az elsô program a szüreti mu-
latság volt, melyet szép idôben, az
udvaron tartottunk. Elôször a kikiál-
tók versének tapsolhattak a gyere-
kek, majd a csoportok színpadi sze-
replése, tánca következett. Termé-
szetesen szabad volt a szôlô és a
kifli lopás is!

Domak Tiborné /mb. óvodavezetô

Új tanév a Pitypang óvodában
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Miserend: Október hó – 11 óra

Október a rózsafüzér hónap-
ja. A katolikusok minden évben
a májusi és az októberi hónapot
Szûz Máriának ajánlják fel. 
A legenda így szól: „Egy jámbor
szerzetes a XIII. században gyak-
ran és szívesen imádkozott el öt-
ven Üdvözlégyet egymás után.
Egyszer imádságát követôen lá-
tomásban megjelent elôtte Szûz
Mária, s homlokát ugyanannyi
rózsából font füzér díszítette,
mint ahány Üdvözlégyet a szer-
zetes elmondott. A legenda 
szerint innen ered a rózsafüzér
elnevezés.” 
Október 7. Rózsafüzér
Királynôjének ünnepét Szent
V. Piusz pápa rendelte el az
1571. évi lepantói tengeri csata
emlékére. A gyôzelmet a rózsa-
füzér imádkozása által a Boldog-
ságos Szûznek tulajdonította. „A
rózsafüzérrel a keresztény nép
beiratkozik Mária iskolájába.”
Prohászka Ottokár székesfehér-
vári püspök mondta: „Hitbôl
imádkozunk, ha Krisztusban el-
mélyedünk.” Ezt tesszük a szent-
olvasó imádkozása közben:
imádságosan elmélkedünk Jézus-
ról, édesanyjával való kapcsola-
táról, evangéliumi jelenetek, va-
gyis titok segítségével. Így lesz a
rózsafüzér az „Evangélium kicsi-
ben” Boldog II. János Pál pápa
szavaival.

Egyházi hírek
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A Szent Mihály napi hagyomány-
ôrzô programokat szeptember
utolsó hétvégéjén rendezik ország-
szerte. A települések kulturális, kö-
zösségi eseményekkel és országo-
san összehangolt tûzgyújtással
vesznek részt a programsorozat-
ban, aminek támogatására pályáz-
hattak is a kormányzatnál. Az „Itt-
hon vagy – Magyarország, szeret-
lek” programsorozat keretében a
kormány idén egymilliárd forintos
keretösszegben támogatja a nyer-
tes önkormányzatok kulturális,
hagyományôrzô programjait.
Szent Mihály a katolikus hagyo-
mány szerint egyike a hét arkan-
gyalnak, a mennyei hadak vezére.
Jelképe hatalmas kardja, amivel
legyôzi a gonoszt, hiszen az ô Is-
ten iránti hûsége megingathatat-
lan. Szent Mihály napjához sokféle
néphagyomány is társul. E nappal
kezdôdött régen az úgynevezett
kisfarsang ideje, a lakodalmazások

ôszi idôszaka, ami Katalin napjáig
(november 25.) tartott. Ez a nap a
gazdasági év fordulója is. A pász-
torok ilyenkor adtak számot a rá-
juk bízott jószágokról. Sokféle
idôjárással kapcsolatos szólás,
közmondás is ismeretes Szent 
Mihály napra vonatkozóan. Ha
Szent Mihály éjszakáján a juhok
vagy a disznók összefeküdtek,
hosszú erôs telet vártak, ellenkezô
esetben enyhét. A természeti válto-
zások napjának is tartották, ekkor
megszakad a fû gyökere, megszû-
nik a mézelés, a halak zöme a víz
fenekére húzódik.
Pázmánd is gazdag programmal
csatlakozott az idei országos meg-
mozduláshoz és az összehangolt
„együtt az ország, együtt a falu”
Szent Mihály napi tûzgyújtáshoz,
amire este fél kilenckor került sor. A
nappal az ÖKO programok kereté-
ben telt, a résztvevôket sokféle, a
környezettudatos életmóddal kap-

csolatos ügyességi feladat, interak-
tív játék várta. Ebédkor az asztalra
került a híres és hagyományos
pázmándi vakarcs is, a délutánt pe-
dig Vastag Csaba koncertje tette
igaz élménnyé.

Itt az ôsz, rövidülnek a nappa-
lok, a korai sötétedés miatt több
idônk és nagyobb kedvünk van
behúzódni egy jó meleg helyre
és valami kellemes programmal,
jó társaságban múlatni az idôt.
Az idei szeptemberben is meg-
kezdôdnek az ôszi teázós kultú-
restek, ahol érdekes beszélgeté-
sek, elôadások, sokszínû élmé-
nyek várják azokat, akik elláto-
gatnak a Hét Forrás Mûvelôdési
Házba.
Szeptember 19-én Ölvedi Réka
„Remek Élet kutató”, nôinspirá-
tor Mennyit ér egy nô, ha kívül-
belül nô? címû interaktív elô-
adásával indult a szezon.
Szeptember 25-én, csütörtö-
kön került sor a Pázmándi Pódi-
umon az I. Pázmándi Gyermek-
és Ifjúsági Kulturális Fesztivál
díjátadó ünnepségére és a
gyôztes produkciók bemutatá-

sára, amely remek családi prog-
ram volt kicsiknek és nagyoknak
egyaránt.
Szeptember 26-án, ugyancsak
az ôszi teázós kultúrestek kere-
tében nyílt meg E. Várkonyi 
Péter Elfeledett mesterségek
Pázmándon címû fotókiállítása,
amelyet egészen október végéig
megtekinthetünk. A szép fotók
amellett, hogy szemet gyönyör-
ködtetôek, még egy fontos hiva-
tást betöltenek: éltetik a minket
körülvevô hagyományokat.

Október 3-án az ôszi teázós
kultúrestek következô esemé-
nye Klotz Miklós fotózásról szó-
ló elôadása lesz, vetítéssel, 
a fotólabor bemutatásával.
Október 17-én az Országos
Könyvtári Napok alkalmából
községünkbe érkezik a Lábita
színház, s Csernik Szende 
székely lábbábos elôadása 
szórakoztatja majd a nagy-
csoportosokat és az elsô osztá-
lyosokat.
Október 24-én az ôszi teázós
kultúrestek a Kávészünet Együt-
tes koncertjével folytatódik. Az
akusztikus duó formációtól
megzenésített verseket hallha-
tunk, a kultúra fiatal nagyköve-
tei a Csillag Születik tehetség-
kutató egykori versenyzôi.
Október 30-án az ôszi teázós
kultúrestek vendége P. Horváth
Ágnes meseterapeuta, novem-
ber 7-én pedig Thurzó Nazira
pszichológus lesz.

Õszi kulturális programok

Szent Mihály napi tûzgyújtás és programok 

FOTÓ
VÁLOGATÁS

ELFELEDETT MESTERSÉGEK

P Á Z M Á N D O N
ELFELEDETT MESTERSÉGEK

P Á Z M Á N D O N

E .  VÁ R K O N Y I  
P É T E R
K É P E I B Ô L

2 0 1 4
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Az elôadó Ölvedi Réka 7 éve kép-
viseli az egészséges életmódot,
tanulmányozza és gyakorolja a
„Remek Életet”. De nem volt ez
mindig így. Sokáig élte a

rejtôzködô nôk életét. Azokét,
akik lelkük problémái miatt testü-
ket igyekeznek felhasználni arra,
hogy védjék magukat. Túlsúly,
bô és fiús ruhák jellemezték, és
egyáltalán nem érezte önmaga
értékét, csodáját. Nagy utat tett
meg azóta… Szándéka, hogy má-
soknak is megmutassa a csodála-
tos átváltozás útját, lehetôségét.
Hogy hogyan fedezhetô fel a
nôkben lévô érték? A témát, a
visszajelzéseket és a vendéglét-
számot tekintve az est várakozá-
son felüli sikert hozott.
– Egyre több nô életében jön el az
a pillanat, mikor erre a kérdésre
keresnek választ. Valami törté-
nik. Valaminek lassan vége lesz
és egy teljesen új születik. A nôk
önmagukra ébrednek, sokszor ki-

törnek vagy el se kötelezôdnek.
Keresnek. Mit? A Férfit? Inkább a
magyarázatot. Mi történt? Hol

van a Nô és hol a Férfi? Hogy le-
gyünk Nôk, ha nincs mellettünk
Férfi? Mi a most élô nôk sorsfel-
adata és mi közöm nekem az
Egészhez? Ér még valamit, ha egy
nô kívül-belül nô? Mennyit? Egy
lehetséges válasz. Egy szemszög.
Egy tapasztalás. Egy nô a mából,
ki másokat inspirál, megvilágít,
felemel. Ki vallja, a Remek Élet
Karnyújtásnyira. Akarod? – ezzel
a pár mondattal invitálta Réka a
pázmándi asszonyokat és lányo-
kat, akik szívesen fogadták a
meghívást.

Szerzô: Pázmánd Sajtó 
Fotók: Simon János

Az immár negyedik szezonjá-
ba lépett ôszi Teázós Kultúr
Estek 2014-es sorozatának
elsô állomásaként, szeptem-
ber 19-én került megrende-
zésre a „Mennyit ér egy nô,
ha kívül-belül nô?” címû, höl-
gyeknek szóló elôadás a Hét
Forrás Mûvelôdési Házban.
Az érdeklôdés messze felül-
múlta a várakozásokat.

Mennyit ér egy nô, ha kívül-belül nô?

Könyvtárszemle

Könyvtárosunk, Kemény Botond, az elmúlt hónapokban
szorgos diákmunkásokkal megújította a könyvtárt. 

Az elavult, megrongálódott könyveket leselejtezték, helyükre az ál-
lami szolgáltató rendszerbôl és az önkormányzatnak köszönhetôen
egyre több új kiadvány kerül. A diákmunkások segítségével megtör-
tént az új könyvtár-informatikai rendszer kiépítése, ezentúl már
interneten keresztül is böngészhetünk könyveink között. Jelentôs
áttörést hozott a csatlakozásunk az országos rendszerhez, amely
annak lehetôségével is kecsegtet, hogy bármilyen olvasmányhoz
hozzáférhessünk, más könyvtárak állományából is válogathassunk.
Az már csak hab a tortán, hogy könyvtárunk megújult külsôvel, új
bútorokkal várja látogatóit.
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– Mi történt? Mindenki úgy tudta,
hogy szeptember 14-én Pázmándon
lesz a torna.
– Szeptember 2-án beszéltem Burián
Józseffel a Pázmándi Sport Egyesület
vezetôjével, aki roppant készsége-
sen, néhány percnyi beszélgetés
után azt mondta, hogy mivel a fut-
ballistáknak szeptember 14-én nin-
csen hazai meccsük, így a pázmándi
focipálya a rendelkezésünkre áll az
egész napos, sok gyermeket felvo-
nultató utánpótlás tornára. 
– Mielôtt folytatnád… Nehéz pályát
találni egy ilyen eseményhez? 
– Az, hogy ilyen rugalmasan, rövid
határidôre sikerült pályát szerezni,
nagy örömet és megkönnyebbülést
okozott nekem is és az egyesüle-
tünknek is. A Rögbi Szövetség felé
egy napon belül le tudtam adni a tor-
na rendezésének pályázatát, amit
másnap elbíráltak és értesítettek,
hogy mi nyertük meg. A szervezési
munkálatok néhány napot, rengeteg
telefonbeszélgetést és beszerzést
igényeltek. Ilyenkor a rendezô egye-
sület állja az oklevelek, kupák, az ás-
ványvizek és a gyümölcs, vagy az ét-
keztetés valamint a marketing és
reklám költségeket. (A Rögbi Szövet-
ség fizet hozzájárulási költséget).
Szóval nem könnyû és rengeteg 
utánajárással jár a szervezés… 
– Ráadásul a Szövetség Váczi Péter
Emléktornának nevezte el közben az
eseményt…

– Valóban, idôközben a szövetsé-
günk felvetette, hogy a szezon elsô
utánpótlás tornáját nevezzük el
Váczi Péter Emléktornának, ezzel is
emlékezve tavaly elhunyt elnökünk-
re és igen jó barátunkra, aki nagyon
sokat tett országosan is a rögbi után-
pótlás nevelésért. A rendezvény 10-
16 óráig tartott, négy U16-os és négy
U19-es csapat részvételével, ami kö-
zel 160 fô utánpótlás korú gyerme-
ket jelent az ország több városából.
– Visszautalva az elsô kérdésre, vé-
gül mi történt, hogy az elôzetesen
meghirdetett helyszín ellenére,
kényszerbôl végül Fehérváron „érte-
tek célba”, és nem Pázmándon volt a
verseny, miközben szép számban
vannak pázmándi gyerekek is az
egyesületben… 
– A Tornát végül azért rendeztük

Székesfehérváron, mert szeptember
12-én, két nappal az esemény elôtt,
délelôtt telefont kaptam Burián
Józseftôl, aki elmondta, mégsem
tudja a pályát biztosítani az egyesü-
letünk részére, mert az esôzések mi-
att nem tudják a füvet lenyírni, va-
gyis a pályát olyan állapotba hozni,
hogy azon sportmérkôzést lehessen
tartani. Ez után beszéltem a szövet-
ségünkkel, valamint a Fehérvár Rög-
bi Klub ügyvezetôjével, aki felaján-
lotta az eseményre a pályájukat. Érte-
sítettük a klubokat, ahonnan az ese-
ményre vártunk játékosokat, hogy a
buszok bérlésénél még módosítani
tudják a célállomást.
– Mit gondoltál, mit éreztél abban a
pillanatban, amikor visszamondták
a pályahasználatot? 
– Értetlenül álltam, de próbáltam tu-
domásul venni a tényt, mivel eddig
jó kapcsolatunk volt a Pázmándi
Sport Egyesülettel. Ám, ha mégsem a
pálya állapota miatt mondták le az
eseményt, és a híreszteléseknek van
igazságtartalma, és tényleg politikai
csatározások középpontjába kerül-
tünk, akkor a végtelen szomorúság
ellenére belül boldog vagyok, hogy
szeretett barátunk, egyesületünk
atyja, Váczi Péter ezt nem élte meg!
– Milyen eredménnyel zártatok és hol
találkozhatunk legközelebb a rögbis
fiatalokkal?
– Kadét (U16) csapatunk III. helyet ért
el, juniorjaink (U19) elsôk lettek. És
ez a legfontosabb, ennek kell örül-
nünk, mindenkinek szívbôl és büsz-
kén gratulálunk!

Szerzô: Pázmánd Sajtó
Fotók: Ormayné Kovács Gabriella

Pályamizéria,
avagy Váczi Péter emléktorna Pázmánd helyett Fehérváron

Ormayné Kovács Gabriella a Velencei-tavi Rögbi Sport
Egyesület titkára nyilatkozott a szeptember 14-re kitûzött,
elôször Pázmándra meghirdetett, majd végül Fehérváron
megrendezett nagyszabású rögbi utánpótlás torna
körülményeirôl.
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A Hét Forrás Mûvelôdési Házban az
esti órákban többféle sportfoglalko-
záson is részt vehetünk, de termé-
szetesen ezen kívül otthon, vagy
barátokkal is sportolhatunk. De mit?
A választás sokszor nehéz, és so-
kan a célkitûzésük függvényében
döntenek. Például lehet, hogy valaki
fogyni szeretne, vagy megszabadul-
ni a derékfájásától, kikapcsolódni,
vagy egyszerûen jó társaságban,
aktívan pihenni. Van azonban még
egy fontos szempont: Vajon melyik
edzést fogjuk élvezni? Vajon melyik
illik a személyiségünkhöz? Kitartani
ugyanis valószínû, hogy csak olyan
órán fogunk, amit legalábbis a kez-
deti, tanuló idôszak után, élvezünk.
A célkitûzések az életben, így a
sportban is, nagyrészt hasznosak.
Ám a szabadidôsportban kicsit más-
képp áll a dolog ezzel. Íme, egy tipi-
kus kérdés: Hány lépést kell futnom
ahhoz, hogy annyi kalóriát égessek
el, amivel leadok 11,25 kg súlyfe-
lesleget? Sportpszichológusok meg-
figyelték, hogy azok hagyják abba
leghamarabb az edzést, akik ilyes-
féle kérdéseket tesznek fel.
A jelenség gyökerét abban látom,
hogy szeretnénk jól beosztani az
idônket, és sportra nem többet
szánni, csak a szükséges minimu-
mot. Hamar eljutunk a következte-
tésig, amit ilyesféle mondatokban
szoktunk összegezni: „erobikozok
én otthon eleget a porszívóval”,
„elég edzés nekem, ha felásom a
kertet”. Bizonyos fokig ez igaz is, de
csak bizonyos fokig, ha a kalóriák
elégetését nézzük. Ha 70 kg-osak
vagyunk, akkor 60 percnyi aero-
bikkal 588 kalóriát égethetünk el
(ennyi van 1,2 kg almában vagy 13
dkg csokoládétortában), pilates
edzéssel 360 kalóriát. Egy órányi fû-
nyírással 404 kalóriát, egy alapo-
sabb takarítással óránként 588 ka-
lóriát, tehát nagyjából ugyanannyit,
mintha valamilyen kardio-edzésen

vennénk részt! Mégis, jobban érez-
zük magunkat a bôrünkben, ha
edzésen voltunk, mintha a kádat 
súroltuk volna ki.
Természetesen a hobbi-kertészke-
dés is lehet pihentetô, fôképp, ha
ügyelünk közben a helyes tartásra.
A hétköznapi munkákból azonban
hiányzik az a plusz, amit a sportok

tudnak megadni. Sportolás vagy
tánc közben tudatosan mozgunk,
ezért jobban kikapcsolódunk, mi-
közben testtudatunk is fejlôdik. Egy
edzésen szimmetrikusan dolgo-
zunk, így ellensúlyozzunk, hogy a
hétköznapi munkák során többnyi-
re csak az egyik oldalunkat terhel-
jük. A mozgásos órák mindegyikén
nyújtó gyakorlatokat is végzünk.
Szinte biztos, hogy egy-egy kiadós
takarítás, vagy az egész napi autó-
szerelés után legtöbben nem nyújt-
juk le az izmainkat! Az évek során
ezért megrövidülnek a szalagok és
az izmok, és ízületeink mozgástar-
tománya beszûkül. Egészségesen
tartani egy ízületet akkor lehet, ha
rendszeresen a teljes mozgástarto-
mányában megmozgatjuk. Sajnos
csökkent mozgástartománnyal ez

lehetetlen! Tegyünk egy próbát a sa-
ját vállunkat és karunkat illetôen:
hátunkat simítsuk a falhoz, hogy
minden része odaérjen (ehhez haj-
lítsuk be a térdünket). Tartsuk így a
hátat, miközben a kezünket váll
szélességben tartva, nyújtott kö-
nyökkel és lehúzott vállakkal fel-
emeljük, és hüvelykujjunkkal meg-
érintjük a falat. A vállunk ne ugorjon
föl! Ha mindezekkel a feltételekkel
ez a feladat sikerül, akkor örülhe-
tünk. Ha nem, akkor tanácsos elkez-
deni valamilyen mozgást. Hiszen 
a karunkra idôs korunkban is szük-
ségünk lesz!
Sokszor találkozhatunk azzal a je-
lenséggel is, hogy az emberek a so-
ványságot az egészséggel azonosít-
ják, így azt gondolják, amíg nincse-
nek elhízva, nincs is szükségük
sportra. A számok is lehetnek fonto-
sak, megmutatják például, hogy
igazán elhízottak, netán túl sová-
nyak vagyunk-e. Ezt egy testtömeg
index-kalkulátor (BMI), amelyet az
interneten könnyedén találhatunk,
egyértelmûen megmutatja. Ám a sa-
ját komfortérzetünk ennél is dön-
tôbb lehet! Például ha 168 cm a ma-
gasságunk, és 70 kg a súlyunk
nôként, akkor testtömeg indexünk
(BMI) még éppen a megfelelô tarto-
mányba esik (18.5 és 24.9 közé).
Csak 71 kilósan számítunk hivatalo-
san elhízottnak. Lehet, hogy moz-
gásszegény életmód mellett 70 kiló-
san nehézkesnek és formátlannak
érezzük magunkat, de ha rendsze-
resen edzünk, akkor nem is érezzük
a kilókat, ha akár 72 van is belôlük.
A számok tehát csak iránymutatók,
segítenek azoknak, akik bizonytala-
nok saját testük megítélésében. Az
önmegfigyelés, az ôszinte mérlege-
lés általában jobb eredménnyel jár a
sportválasztást illetôen is. Kísérle-
tezzünk bátran, a mi testünket va-
jon milyen mozgás, heti hány alka-
lommal tartja úgy karban, hogy jól
érezzük magunkat a bôrünkben, és
egészségesek legyünk!

Dr Szilágyi-Nagy Ildikó

Kezdôdik a szezon: edzések felnôtteknek
Ôsszel nem csak a gyerekek kezdik újra az edzéseket, a fel-
nôttek számára is jó alkalom, hogy újra elkezdjenek ter-
vezetten mozogni, akár új mozgásformákat felfedezni.
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Kenyérlángos sütés a Tájházban

Hihetetlen leírni is, hogy még csak
most lenne 67 éves, és már 30 éve
nincs közöttünk. Amikor eltemet-
ték, 37 éves volt az akkori szakem-
berek szerint zenei zseninek szüle-
tett fiatalember. Csaknem gyer-
mek volt még, amikor kiderült,
hogy abszolút zenei hallása van.
Életének nagy eseménye volt az
1967-es polbeat fesztivál, amely-
nek egyik elsô díját ô nyerte meg
„Néger zongorista” címû dalával.
Ekkor volt húsz éves. Feleségével,
Edittel 14 évig élt együtt, gyerme-
kük is született, kettô. A család is
nagyon fontos volt számára, ezért
nyaranta már nem a zenének élt,
hanem a feleségének, gyermekei-
nek, barátainak. Az éves lemara-
dást, a családi együttléteket a ma is
a szerettei birtokában lévô
pázmándi parasztházukban pótol-
ta. A falu szerette és tisztelte ôt.
Hirtelen és korán halt meg, hátra-
hagyva mindent. Tudtuk róla,

hogy két végén égette a gyertyát.
Ha zenérôl volt szó, még többet
akart és tett is. Nem volt olyan
hangszer, amelyen ne tudott volna
játszani. Énekelt, dalt írt, ha kellett
pengette a gitárt, és természete-
sen a zongorát is sokszor használ-
ta. Ami zene, az Máté Péter is volt
abban az idôben.
Az egész ország gyászolta, ami-
kor 1984-ben hírül adták halálát.
Nagy és híres sztár lett ô, de min-
denkivel közvetlen tudott marad-
ni. Ezért is szerette ôt Pázmánd és
ô is Pázmándot.

e.várkonyi

A Pázmánd Községért Közalapít-
vány és a Pázmándi Õszirózsa
Nyugdíjas Klub augusztus 24-én
a Tájházba invitálta kenyérlán-
gos sütésre az érdeklôdôket. 
A kemencében sült finomság so-
kakat vonzott. A leggyorsabbak-
nak a szalonnás, tejfölös, sajtos
feltéteken kívül egy igazi külön-
legesség, padlizsánkrémes ke-
nyérlángos is jutott. A délután
beszélgetéssel és jóízû borozga-
tással zárult. 

Szerzô: Pázmánd Sajtó
Fotók: Noske Richárd Dániel

Máté Péterre emlékezünk

Zenélésre született

Anyakönyvi hírek
Folyamatosan lobog a pázmándi
önkormányzat épületének hom-
lokzatán a rózsaszín babazászló,
múltkori számunk óta is csak kis-
lányok születtek. Klotz Fanni
2014. augusztus 26-án érkezett,
édesanyja Szûcs Mónika. Ugyan-
csak 26-án látta meg a napvilá-
got Papp-Schubert Johanna,
akinek édesanyja Papp Ildikó.
Szeptember 11-én született
Nikolics Lorella Szkarlett,
édesanyja Nikolics Cintia. Mind-
három kicsi lánynak és családja-
iknak nagyon sok örömet és jó
egészséget kívánunk!
Szeptemberben két esküvô volt
eddig, 13-án Munkácsi Zoltán és
Munkácsi-Erdô Melinda mondta
ki a boldogító igent, rá egy hétre,
20-án pedig Tóth László és
Tóthné Papp Viktória kötötte
össze az életét. Szeretettel gratu-
lálunk az ifjú házasoknak!

Pázmándi
h í r v i v ô


