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Pohárköszöntô tavaly is, idén is volt, és jövôre is lesz, vél-
hetôen. Ezt mondanám állandóságnak, ami persze része
annak a ciklikusságnak, mely jellemzi a természetet, az
életet.  Ahogy Hérakleitosz folyó hasonlatában áll, az em-
ber nem léphet kétszer ugyanabba a folyóba, de – teszem
hozzá - attól a folyó még ugyanaz marad.

– Hogy milyen paloznakinak lenni? – kérdezett vissza
Ákos, akinek felvetettem, hogy talán leginkább a szemé-
lyesség jellemzô a falunkra.  – Ez egy élô közösség, tarta-
lommal megtöltött forma a falu, melyben az emberek hoz-
záállásán, lelkesedésén, közösségépítô munkáján múlik
minden. Idônként még túlkínálat is van ebben – mosolyo-
dott el, miközben azt figyeltem, nincs-e tekintetében va-
lami rosszalló rezdülés. – Van egy megfoghatatlan
„paloznaki szellemiség” érzet a levegôben, ami máshon-
nan talán hiányzik. Szerintem mindennek a kulcsa a csa-
ládias légkör. Tudunk a másikról, beszélgetünk egymással
és számíthatunk is egymásra. Ha már említetted, termé-
szetesen a közösség is változik, formálódik.  A régi veze-
tôk elfáradnak, elcsendesednek, helyettük új egyéniségek
tûnnek fel, ez is a körforgás része. Zavar viszont, hogy a
fiatalokra manapság a passzivitás a jellemzô. Az ô közös-
ségük sem forrt össze igazán, többen elkerültek a faluból,
mások pedig nem akarnak részt venni a mûködtetésében.
Talán más ambíciók hajtják ôket, ugyanakkor lehet, hogy
a most húsz év körüliek között akad majd valaki, aki vál-
lalja a vezetôi feladatokat. 

Ami engem illet, tudatos közösségformálást nem válla-
lok, ez inkább spontán alakult. Van véleményem, de ez
alakítható, így valahogy minden közösségben megtalált
egyfajta vezetô szerep. Látom, hogy az intenzitás formál-
ja, fordítja a folyamatokat. Ha úgy adódik, jöjjenek a fia-
talok!

– Hosszú csend következett, melyben a falióra kattogá-
sa úgy erôsödött fel hirtelen, mint ahogy TV-ben sugár-
zott mûvészfilm élményét szokta szétverni a közbeikta-
tott reklám. Ültünk és teáztunk. Ákos az emlékeit kezdte
rendezgetni, ahogy 5 éves korában a család, baráti össze-
fogással, megvette a Klopp-féle házat nyaralónak. Ahogy
ott állt a ház a falu szélén, a majorral szemben, ahová te-
jért járt, és vizeskannával a nyomókúthoz, és a boltba, és
a barátokkal mindenfelé a határba… milyen más volt,
mint Pesten, milyen paradicsomi másság volt ez már ak-
kor is. Mert Pest az iskoláról szólt, a versenyszerû úszás-
ról, edzésekrôl, tanulmányi versenyekrôl, kudarcokról és
sikerekrôl, diplomáról és napközis tanári állásról, de
mindenképp másról, mint amit Paloznak jelentett.  Ahogy
múlt az idô, és úgy hozta a sors, ide is költözött, már in-
nen járt be magyart tanítani a csopaki iskolába. Ekkor

1990-et írtunk. Történelmi év, történelmi fordulat, an-
nak minden eufóriájával és bizonytalanságával. Nem is
év – hiszen semmi nem megy egyik napról a másikra – ha-
nem évek. Otthon, vagyis a Klopp-féle házban tervek, há-
zasság, építkezés, gyermekáldás, nagy boldogság, a falu
életében pedig forrongás, elszakadás Csopaktól, új ön-
kormányzat, a Hírmondó szerkesztése, ellenzékiség, 
aztán ’94-tôl képviselôség. A Paloznaki Tükör néhány
számának megjelentetése, korteskedés, majd mások biz-
tatására az 1998-tól máig tartó polgármesteri funkció.

– Közben frissült a szellemiség? – kérdeztem, de Ákos
válasz helyett inkább ismét a spirál elméletre utalt. – A
magunk köreit járjuk. Minden alapja az önmagába visz-
szatérô vonal, mely erôt, bizonyosságot, stabilitást és
nyugalmat sugall. A spirál felfelé halad, s ebben a minôsé-
gi fejlôdést tûzném ki célul. Mert mi is a fejlôdés? Hogy
egyre több kandeláber világít majd, vagy több aszfalto-
zott utcánk lesz? A pénzügyi helyzetünk szerény, de sta-
bil. Természetesen vannak vágyaink, de én sokkal inkább
azt szeretném, hogy Paloznak fennmaradjon a kulturális
térképen. A minôségi tendenciákban kell benne lennünk,
hogy egy bizonyos látókör fölött is tudják, létezik egy
ilyen falu Magyarországon. Értéket kell teremtenünk a
kulturális életünkkel, programjainkkal, környezetünk-
kel. A lényeg, hogy szeressék a falut, hogy aki idelátogat,
jól érezze magát, és aki itt él, ne kívánkozzon máshová.
Nem csodára van szükségünk, mert mint tudjuk, az csak
három napig tart. Mi itt élôk ennél hosszabb távban gon-
dolkodunk. 

Boda Balázs

FELHÍVÁS

A Paloznaki Önkormányzat 2015-re bérbe adja a
Tájház udvarán lévô 8m2 büfét. Pályázat beadása

2015. február 15-ig. Bôvebb információ a 
www. paloznak.hu tel: 06/87/555/006

HELYREIGAZÍTÁS

A Hírmondó 2014. decemberi számában Prazsák
Józsefné „Talán nem megkésett levél” címû cikkében té-
vesen jelent meg a következô mondat: „Az önként vállalt
munkát csak tiszta szívvel és áldozattal szabad végezni!”

A mondat helyesen így szól:
„Az önként vállalt munkát csak tiszta szívvel és alázat-

tal szabad végezni!”
Az elírásért szíves elnézést kérünk!

Hírmondó
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A NAGY UTAZÁS

Pozsony/Bratislava

Vendéglátómmal kisebb kavarodás után este hétkor talál-
koztam, mivel dolgozott. Egész végig informált engem a
helyzetrôl, szóval biztos vettem, hogy nem lesz semmi
gond, viszont nagyon kíváncsi voltam. Nagyjából olyan
volt, amire számítottam. Olaszországban született ma-
rokkói lány, aki természetesen muszlim, így találkozá-
sunkkor is kendôt viselt. Sosem érdekelt a bôrszín, a val-
lás vagy a szexuális beállítottság, így aztán ezt csak az
érdekesség kedvéért írom. Hamar megkedveltem, mert
nagyon közvetlen. Ez az, amire egyáltalán nem számítot-
tam. Már elsô estére a kollégáihoz voltunk hivatalosak
egy könnyed esti összeröffenésre. Az ilyenekért utazok.
Átmentünk a kollégájához, egy magyar lányhoz Szlováki-
ában, velünk jött egy svéd lány, aki szintén marokkói, va-
lamint egy félig olasz félig marokkói lány. A házban még
volt egy görög és három szlovák vendég, mindannyian
ügyfélszolgálatosok az IBM-nél. Nagyon oldott hangulat
lett, sörpongoztunk és beszélgettünk, tökéletes volt. Ven-
déglátóm Yousra ugyan muszlim, de azért ivott velünk,
bár vannak olyan emberek, akiknek nem különösebben
kell inniuk a közvetlenséghez. ô is ilyen. Késôbb hazata-
xiztunk, egy tökéletes nap ért vége.

Másnap az egész napot a városban töltöttem. Pozsony csi-
nos kis város. Egy az egyben Budapest, építészetileg en-
nél magyarabb, jobban mondva inkább német-magya-
rabb nem is lehetne. De mintha a szlovákok erre nem
lennének annyira büszkék. Sehol egyetlen egy magyar
vagy német felirat, ez pedig nem csak történelmi szem-
pontból, hanem turisztikailag sem az igazi. A szlovák és a
magyar nép problémái teljesen hasonlók, de a szlovákok
még megmenthetôek:-Csehszlovákia, Jugoszláviával el-
lentétben egy nagyon is jól mûködô államszervezet volt,
bármiféle széthúzás nélkül. A szlovákok, akikkel beszél-
tem, - és elég sokan voltak-, azt mondták büszkék voltak
arra a szerepre, amit betöltöttek ebben az államban. Szá-
mukra a helyzet 1993-tól változott meg. Csehszlovákia
szétbomlása a szlovákok Trianonja. A szlovák politika,
azóta szenved kisebbségi komplexusban. Ez azonban az
emberekre meg nem ragadt át. Ahhoz az eddig eltelt idô
még kevés. Szinte minden jelenlegi probléma itt gyökere-
zik. Csehország a nagytestvér, Szlovákia pedig a kicsi. A
szlovákok cseh filmeket néznek, és cseh zenét hallgatnak,
a legnépszerûbb könyvek cseh íróktól valók. Ugye ez mi-
lyen egyértelmû? Hrabal, Havel, Kundera. Csehek.
Forman, Menzel. Csehek. Egyszerûen nem tudunk szlo-
vákot mondani.

Nekünk persze ott van Trianon, amire hivatkozva a
magyar politikai elit kisebbségi komplexusba hajszolja az
embereket. Ehhez nem kell sok. Egy emléknap, és a köz-
tudatban tartás. Mert Trianon óta még egyetlen egy de-
mokratikusan megválasztott magyar vezetô politikus sem
mondta, hogy Trianon egy új kezdete, és nem a magyar
történelem vége. Vagy azt, hogy igen, Trianonnak semmi-
lyen relevanciája nem lehet a mai magyar politikában. És

sajnos a magyarok gondja éppen ezért nagyobb. A ki-
sebbségi komplexus itt már az emberekben jelentkezik.

A szlovákok egyébkent közvetlenek. Nem félnek annyi-
ra a fizikai kontaktustól, mint a magyarok. Egy fiatal
sráchoz mentem oda az utcán, és megkérdeztem tôle,
hogy merre van az államfôi palota. Azt mondta nekem
furcsán tökéletes angolsággal, hogy odaadja az Iphoneját
üssem, be a GPS-be aztán nézzem meg. Végül csak meg-
kértem mutasson arra. Könnyen megtaláltam.

Új nap, az idô borongós. Féltizenegyig alszunk, fáradt le-
hettem a tegnapi gyaloglástól, meg a padló is nagyon ké-
nyelmesnek tûnt. Mivel egy lánynál alszom, a padlón va-
gyok egy hálózsákban. Tökéletesen megbízunk
egymásban, amelyre mindkettônk rá is szolgál, teljesen
jól megvagyunk. Yousra egyébként nagyon szép lány. Vi-
lágosbarna bôrû és fekete hajú, feltételezem, ezt Marok-
kóban átlagosnak mondjak. Na persze nem emiatt külön-
leges, hanem a mosolya és a nagy barna szemei miatt. De
ez csak egy plusz egy nagyon megnyerô belsô mellett.

Háromkor visszamegyek a városba, felfedezni az óvá-
ros maradék részét. Jól teszem, van még mit elolvasni es
megnézni. A köztársasági elnök palotája gyönyörû. Egy-
kori Grassalkovich kastély. A nemesség teljes mértékben
magyar német és zsidó családokból állt itt. Jó lenne, ha
ezt nem csak a Wikipédiából tudná meg az ember. Köz-
ponti helyen van a szovjet felszabadítási emlékmû is. A
közelmúltban fel lett újítva. Aki akar, vonjon le következ-
tetéseket.

Folytatása következik…
Slemmer Bence 

FARSANGI MESEKLUB
a Könyvtárban (Paloznak, Fô u. 2.) .

Meseolvasás, mesemondás,
játszóház gyerekeknek és szüleiknek.

Idôpont:
Február 7., szombat 10–12 óráig.

Farsangi álarcok készítése, 
farsangi szokások felelevenítése.

Szeretettel várja a Könyvtár a gyermekeket
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Borklub hírek
2014. 11. 14-én a novemberi Borklub foglakozáson saját
2014-es évjáratú új borokat kóstoltunk. A tagok által be-
mutatott borok: 11 Olasz rizling, 1 vegyes bor, 2 Csersze-
gi fûszeres, 1 Szürkebarát, 1 Rose, 1 vörös bor volt.

A borok érzékszervi tulajdonságai a 2014 évnek meg-
felelôek voltak. Magasabb savtartalommal, kevesebb il-
lattal és ízzel rendelkeztek. A megfelelô borászkodás,
bortechnológia alkalmazásával természetesen jóízû boro-
kat lehet majd készíteni belôlük.

A borklub foglalkozáson a termelôk által bemutatott
borokat vitéz Ajtos József László esperes, plébános, és
ifj. Tislér Géza református lelkész áldotta meg.

A borklub foglalkozáson 30 fô vett részt.

2014. 12. 12-én a decemberi Borklub foglalkozásunk a
veszprémi Gizella Hotelben volt. A meghívott borász
Söptei Zsolt, a csopaki Söptei Pincészet borásza.

A bemutatott kiváló minôségû borokat a következô
sorrendben kóstoltuk: Olasz rizling 2011-es, Sauvignon
Blanc 2012-es, Sárgamuskotály 2012-es, Szürkebarát (pink)
2011-es, Rose bor 2013-as, Merlot 2009-es.

A vacsora elfogyasztása közben, és utána Olma Frigyes
klubtagunk 2014-es évjáratú Olaszrizlingjét fogyasztot-
tuk. A rendezvényen 48 fô vett részt.

Englert Dezsô
Borklub vezetô

XXIIII..  LLuuccaa  nnaappii  aasszzttaalliitteenniisszz  vveerrsseennyy  22001144  1122..2200..
A Palznaki Civil Egyesület szervezésében ismét megren-
dezésre került a szokásos verseny. Három korcsoport-
ban, tizennyolc fiatal küzdött meg egymással, a felújított
Szent József házban.
Gyermek kategória helyezettjei: 1. Bartók Balázs

2. Szente Dávid
3. Sípos Dominik

Ifjúsági kategória : 1. Szabó Donát
2. Szente Máté
3. Hernádi Bence

Felnôtt kategória: 1. Szente Ádám
2. Slemmer Bence
3. Wrhovina Péter

A díjakat Hernádi Péter, az egyesület elnöke adta át, és
reményét fejezte ki, hogy 2015-ben is ilyen szép számú
résztvevô lesz.

Szente Zsolt 

LEGYEN ÖN IS
A VENDÉGÜNK!
a 10. alkalommal megrendezett

hagyományos falusi disznóvágáson

A Paloznaki Civil Egyesület vár mindenkit a
hagyományos falusi disznóvágásra

Paloznakon, a Tájház udvarán 2015. január 31-én,
szombaton 8.00 órától.

Január a paloznaki konyhában
Mindannyian tudjuk, hogy konyhánkban mennyi és
milyen teendô volna kívánatos.

A legpedánsabb konyhában is akadnak teendôk, pl.
hûtôszekrény, mélyhûtô láda átvizsgálása, szavatossági
idôk ellenôrzése, vajak, margarinok, tejszínek és a többi,
s ha már ott járunk, nem árt átmosni, fertôtleníteni,
szagtalanítani. 

Nem árt a gyógyszeres fiókot is ellenôrizni, a lejárt
gyógyszereket tilos kidobni, patikában van erre
rendszeresített kuka.

Tartós élelmiszereinket is célszerû átnézni, sôt a
fûszereket is, már csak azért is, mivel lehet, hogy akad
hiányunk. Zöldségek és gyümölcsök (krumpli, hagyma,
alma stb.) ugyancsak megromolhatnak.

A karácsonyi képeslapokat tegyük el jövôre, hogy
tudjuk, kinek kell üdvözletet küldeni.

Ne felejtsük el a szobanövényeket, lassan cserépbe
lehet ültetni a fûszernövényeket és a paradicsommagokat.

És a madarak! Etessük, itassuk ôket, meghálálják. Ha
elkezdtük, nem szabad abbahagyni. Nem utolsó sorban
törôdjünk saját magunkkal is, manikûr-pedikûr, bôr-
ápolás ugyancsak aktuális. És egy kis fôzés, mert enni
kell, a karácsonyi tartalékok kimerülôben.

Ömlesztett sajt házilag a Facebook-ról

Hozzávalók: 1 l tej
50 dkg félzsíros tehéntúró
5 dkg vaj (nem margarin!)
1 tojás
1 teáskanál szódabikarbóna
só és ízlés szerint ízesítôk
Elkészítés: A tejet összekeverjük a túróval, felmelegít-

jük, ne forraljuk. Akkor jó, ha a savó kiválik. Sûrû szitán
átszûrjük, én gézbe kötöttem és lecsöpögtettem, az a lé-
nyeg, hogy savó ne maradjon benne. Ha langyos, olvasz-
szuk meg a vajat egy lábosba, adjuk hozzá a túrót és a
többi hozzávalót és alaposan keverjük ki, közben csak
melegítjük. Elég sokáig kell keverni, amíg selymes és fé-
nyes lesz. Eztán ízesítjük (snidling, medvehagyma, kapor,
bors, zöldbors, chili stb., ami tetszik!)

Formába téve 1-2 órát hûtjük. Nagyon finom, és tartó-
sítószer nélküli, magos barna kenyérrel kínáljuk.

Jó étvágyat kívánok!
Rajnai Magdi
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A könyvtár hírei

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, és a teleház hasz-
nálókat, hogy 2015. 01. 19 és 2015. 01. 31. között a
Paloznaki Teleház és Könyvtár épület- karbantartási
munkálatok miatt zárva tart.
Megértésüket köszönjük.
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Hírdetés
� Autó Perger Suzuki Márkaszerviz és Ford Partner

ClubTöbb, mint 20 év tapasztalatával várjuk Önöket – új és
használt autók értékesítése, általános autószerviz. 8229 Cso-
pak, Kossuth u. 101. Tel. / fax: 87/ 446-944, 30/205-9889.

� BÉRGÉP-KÖLCSÖNZÔ Alsóörs. 8226 Alsóörs 
Gárdonyi G. u. 6. Tel: 20/447-1200. Kisgép, Utánfutó, Ta-
karítógép bérbeadás. Földmunkagépek kezelôvel, beton új-
rahasznosítás. Web: www.bergepkolcsonzo.hu E-mail:
info@bergepkolcsonzo.hu  Árak, Árlista, mûszaki infor-
mációk tekintetében keresse WEB oldalunkat, vagy hívjon
bizalommal!

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adása! 
Balatonfüred - Csopak - Paloznak - Lovas - Alsóörs térségébôl
várom eladási - vételi szándékát. Fizetni csak a sikeres lebo-
nyolítás után kell! Egy hívást megér! Telefon: 06-20-991-6842.
Honlap: www.rajnaia.hu

� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, va-
gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési
tárgyak és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés lehet
festett, patinázott és tüzihorganyzott a megrendelô igényei
szerint. Keressen bennünket a 71-es és 73-as út keresztezô-
désénél, ahol bemutatótermünkben választhat igényei sze-
rint. Csopak, Falukertje u. 2. Tel./fax: 87/555-073, 87/555-
074, 30/9571-585, 30/2373-664, e-mail: rezgo@rezgokft.hu

� Jásdi Pince. Csopak és Paloznak határán épült majd 200 éve
a klasszicista Ranolder, ma Jásdi Pince. A 2000. év legszebb pin-
céje címet kapta a Balaton-felvidéki Nemzeti Parktól. Ranolder
püspök 18 fôs körpanorámás borkóstolójában bejelentkezésre
fogadunk látogatókat. Nyitva: hétfô–szombat. Pincelátogatás,
palackos bor eladás. Jásdi István 2001. 2002. 2003. 2006. évben
elnyerte az „év borosgazda” címet. 2005-ben a csopaki borvidék
legjobb pincészete, 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban az év 12 leg-
népszerûbb pincészete közé válogatták Magyarországon. Cso-
pak, Arany János u. 2. Tel. / fax: 87/446-452, web:
www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.hu

KEREKEDI CSÁRDA 
Csopak 71-es fôút, ott ahol a babák állnak!

Egész évben várjuk vendégeinket neves pincészetek borai-
val, szolid árakkal, házias ételekkel. Üdülési csekk, ticket
restaurant, chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely, 
valamint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, 
borospince, látványkonyha, gyerekeknek játszótér. 
Baráti, családi összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel./Fax.: 87/ 705-842 és 30/ 994-1921,
web: www.kerekedicsarda.hu

e-mail: toth.sandor19@chello.hu

A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület együttmûködés
céljából továbbra is várja Alsóörs-Csopak - Felsôörs - 

Lovas - Paloznak területérôl szálláskiadók, vendéglátók és
egyéb szolgáltatásokat végzôk jelentkezését.

Információ: Keresztes Éva tel: 06-70-371-8501

Orange Cafe, Pizzéria.
Pizzák, koktélok és minden, amit akartok!

Egész évben várjuk vendégeinket olasz, kemencében sütött
pizzákkal és más meleg ételekkel, hideg koktélokkal.

Mediterrán hangulat, hangulatos kerthelyiség, hajnalig
szórakozás. Gyertek el hozzánk!

Ingyenes pizzakiszállítás! Üdülési csekk, ticket restaurant,
chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely. Cím: Csopak,

Gyöngyvirág u. 1.; Tel: 87/ 788-179 
és 30/ 994-1921.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

Szerkesztô és felelôs kiadó: Sári Annamária. Tipográfia: Kováts Imre. 
Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

A jövô leendô potenciális tiszt és tiszthelyettes kollégá-
it láttuk vendégül a Balatonfüredi Rendôrkapitánysá-
gon 2015. január 13-án 09.00 órától.

A kapitányság illetékességi területén található álta-
lános iskolák célirányosan érdeklôdô végzôseit, vala-
mint a Szent Benedek Gimnázium Balatonfüredi Tag-
intézmények rendészeti fakultációs diákjait invitáltuk
a rendezvényre, hogy kóstoljanak bele a rendôri mun-
ka hétköznapjaiba, szerezzenek testközelbôl némi ta-
pasztalatot a mindennapi hatósági tevékenységbôl. 

A megjelent diákokat elôször Ferencz Gábor rendôr
fôtörzszászlós toborzási tevékenységért felelôs körzeti
megbízott, és Szekeres Kornél rendôr ôrnagy megelô-
zési fôelôadó tájékoztatta a kapitányság szervezeti

felépítésérôl, majd technikai bemutató keretében a
rendszeresített fegyverekkel, szolgálati gépjármûvek-
kel, technikai eszközökkel ismerkedhettek meg.

A kutyás bemutatón a négylábú segítô képességeit
láthatták, majd a rabosítás folyamatát tekinthették át,
és az elôállító helyiség életérzését is testközelbôl érez-
hették az érdeklôdô diákok.

A téli – tavaszi idôben, szervezetten, jó hangulatban
megrendezett esemény után reményeink szerint töb-
bükkel évek múlva, kollégaként találkozhatunk a Bala-
tonfüredi Rendôrkapitányság állományában.

Szekeres Kornél
r. ôrgy.

Nyílt és Toborzónap a Balatonfüredi Rendôrkapitányságon


