
TESTÜLETI ÜLÉS
Április végén kétszer is rendkívüli testületi ülést tartott
önkormányzat. 21-én a Csopak Környéki Borút Egyesü-
lettel kötött megállapodást, 30-án új Falugondnoki busz
támogatására benyújtandó pályázatot hagyták jóvá a
képviselôk.

Május 7-én a rendes testületi ülésen a testület meghall-
gatta a Paloznakon mûködô civil szervezetek képviselôit.
Elsôként Prazsák Józsefné a Paloznak Jövôjéért Közala-
pítvány elnöke tájékoztatta az alapító önkormányzatot az
alapítvány tevékenységérôl. /A beszámolót az újságban
olvashatják./ Tormási György a Szôlôhegyi egyesület ve-
zetôje majd Hernádi Péter a Paloznaki Civil Egyesület
vezetôje ismertették egyesületeik tevékenységét és tervei-
ket, kérve az önkormányzat további támogatását, segítsé-
gét a programok megvalósításához. 

A testület a törvényességi felhívásnak eleget téve hatá-
lyon kívül helyezte régi SZMSZ-ét, majd elfogadta az újat.
Az SZMSZ érdemben nem változott, pusztán szerkesztési,
számozási és egyéb jogszabály szerkesztési technikai mó-
dosításokra vonatkozott a törvényességi észrevétel. 

Elfogadta a hulladékgazdálkodásról szóló, korábban
már tárgyalt és a Kormányhivatalnak véleményezésre be-
nyújtott rendeletet az önkormányzat.

A Római Katolikus Egyházközség a temetô átadására
vonatkozó kéréssel kereste meg az önkormányzatot. A te-
metô átvétele az önkormányzatnak is komoly megterhelést
okozna, ezért a képviselôk szeretnének pontosan tájéko-
zódni. A temetôre vonatkozóan írásban több kérdést jut-
tattak el az egyházközségnek. Az ezekre kapott válaszok
függvényében, tud késôbb a testület érdemben dönteni.

Prazsák László a testületi ülésen nem kívánta megtár-
gyaltatni a Vörösparti sor 449 hrsz sz útjának megvételé-
re vonatkozó kérését, így a testület ezt nem tárgyalta.

Elfogadták a képviselôk a gyermekvédelmi beszámolót,
valamint az Éltetô Balaton-felvidékért Leader Egyesület
beszámolóját.

Árvay Attila képviselô tájékoztatta a testületet a falu
borának elkészítésének tervérôl, melyhez az idei évben a
Paloznaki Borversenyen aranyérmet nyert borokat háza-
sítanák Englert Dezsô szakmai irányításával. A részletes
szabályzat kidolgozás alatt van.

A Hampasz-kút veszélyes nyárfáinak kivágásával meg-
bízza a testület a Balatonfüredi Tûzoltóságot, miután az
elmúlt évben több fa is kidôlt és csak a szerencsén múlott,
hogy nem tettek kárt az alattuk lévô épületekben. A terü-
letet 11 év után sikerült megvásárolnia az önkormányzat-
nak a Magyar Államtól.

Tervbe vette a testület a Tó utca, Sáfrány utca, Hajódi
utca, portalanítását, bitumenemulziós, mart aszfaltos
technológiával, mely jóval olcsóbb mint az aszfaltburko-
lat és az építkezésekre behajtó teherautók kevéssé tesz-

nek benne kárt, igaz nem olyan tartós és jó a felülete mint
az aszfaltburkolatnak.

Megrendeli a gyalogos vasúti átjáró tervezését az ön-
kormányzat bízva abban, hogy az engedélyes terv alapján
a kivitelezéshez állami segítséget kap. A Miniszterelnök-
ség Nemzetpolitikai Államtitkárságának felhívására
50.000 Ft-tal támogatja a Kárpátaljai településeken élô-
ket az önkormányzat az Államtitkárságon keresztül.

CzÁ

Strandbelépô

A két önkormányzat közötti megállapodás alapján a
paloznaki lakosok részére a Csopaki Önkormányzat ked-
vezményes szezonális strandbelépôt biztosít a csopaki
strandra. A bérlet ára 8000 Ft. Kiváltani a csopaki strand
nyugati pénztáránál lehet a kiváltáshoz 1 db fénykép és
lakcímkártya szükséges. A Paloznaki Önkormányzat a
bérlet árának 50%-át megtéríti a paloznaki lakosoknak. A
visszatérítéshez a bérletvásárlást igazoló számla bemuta-
tása szükséges, amelyet Paloznak Község Önkormányzata
nevére és címére kell kérni (8229 Paloznak, Fô u. 10.).

Az alsóörsi strandon továbbra is igénybe vehetô a tava-
lyihoz hasonlóan a kedvezményes szezonbérlet vásárlás.

Az Európa Kempingben szintén kedvezményes szezon-
bérletet biztosítanak a paloznaki lakosoknak és nyara-
lóknak.
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Felhívás
Várjuk azoknak a jelentkezését, akik szeretnének 

június végén testvértelepülésünkre, 
a Pálpatakai Falunapokra utazni. 

Jelentkezni Czeglédy Ákos polgármesternél lehet 
a pm@paloznak.hu e-mail címen, 
vagy a 30/916-6280 telefonszámon.

A Paloznaki Kórus
tisztelettel meghívja Önt és családját

Pünkösdi hangversenyére

2015. május 23-án 19.00 órai kezdettel

Helyszín:
Paloznak, Római Katolikus Templom



Beszámoló a „Paloznak Jövôjéért”Közalapítvány
2014.évi munkájáról

Nyitó: 1471 145 Ft / 2014.Jan.1.
Záró: 958 179 Ft / 2014.Dec.31.
Támogatás: 507 605 Ft
Ebbôl SZJA1% : 146 605 Ft
Kivét: 985 992 Ft

„Úgy élj a jelenben, hogy a jövôben megbánás nélkül 
gondolhass a múltra!”  

Goethe

A 2014-es évre visszatekintve igen mozgalmas, változatos,
színes kép tárul elénk.

Január:
– Hagyományosan az év mindig az új év köszöntôvel

kezdôdik.
Ehhez dekorálással, teremrendezéssel, terítéssel, vala-

mint a stílusos kitûzôkkel járulunk hozzá. Ez évben 31db
selyemterítôt adtunk át, melyet Végh Istvánné Editke
varrt meg, ezúton is nagyon köszönjük.

– Ugyancsak januári program a Paloznaki Civil Egye-
sület szervezésében a- Falu disznóvágás, amihez mi egy -
egy illendôs kiállítást szoktunk rendezni.

Ez alkalommal „Koccint-Csunk-Csak!” címmel kancsó és
pohár kiállítást rendeztünk meglehetôsen nagy sikerrel. Min-
denkinek nagyon köszönöm a rendelkezésünkre bocsátott
féltett darabokat, külön kiemelem Boda Balázsék, Márffy
István és Szilágyi Pál lelkész úr fantasztikus darabjait.

Február:
– „Írva találták lelkük asztalán és lejegyezték” címmel

szerveztünk, rendeztünk irodalmi teaestet a Nyugdíjas
klubbal. Jutasi Sándorné Klopp Irénnel és Bódi Irén Ba-
latonfüredi gyermekvers és meseíróval beszélgetett Sza-
bó Lajos tanár úr. A téli esten a két Irénke szép, magható,
idônként humoros gondolatai melegséggel töltötték be
szívünket, lelkünket.

– Ugyancsak kiemelkedô téli program volt Wrhovina Pé-
ter: „Egy paloznaki az újvilágban, avagy a „Darien ôserdôtôl
V. Károly Európájáig” címû vetítéses, élménybeszámoló tea-
est, amelyet a családdal közösen szerveztünk.

Páratlan élménynek lehettünk részesei. Drága Péterkénk-
nek hálásan köszönjük, hogy ezt derekasan végig- küzdötte.
A nagy világban képviselte Magyarországot, Paloznakot.

Büszkén lobogtatta nemzeti zászlónkat minden helyszínen.
(50 országból 225 diák között.) Példamutató lehet fiatalok,
idôsek számára ez a helytállás. Mégegyszer köszönjük Péter-
nek és a családnak ezt a különlegesen szép estet.

Április:
A XXIV. Paloznaki Borverseny alkalmával különdíj-

ként mívesen elkészített kishordót ajándékoztunk.
Május:
A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület szervezésében Loidl

Mátyás és barátja Kanadából vetítéses esthez segítettünk
háttérkiállítást és termet rendezni.

Június:
2014-ben már a III. Pünkösdi Mesenapok került meg-

rendezésre a Meseközpont és az Önkormányzat összefo-
gásával. Mi kézmûves foglalkozást szerveztünk: Németh
Ákosné Balogh Ildikó Zalaegerszegrôl mézesbábsütést
csinált gyerekekkel, felnôttekkel mindenki örömére.

Július:
A jógahétvégéket kézmûves foglalkozásokkal és a kiál-

lítások rendezésében való segítéssel támogatjuk minden
alkalommal.

– Boda Balázs – Mindjárt 6van címû kiállítása azt hi-
szem sokunk számára óriási meglepetés és feledhetetlen
élmény volt. Nagyon hálásan köszönöm Balázsnak, hogy
aktív részese lehettem a kiállítás rendezésének.

Augusztus:
– A Paloznaki Jazz és Bor Piknik hétvégéjén kézmûve-

seink duplán tartanak foglalkozásokat.
– Szintén augusztusban rendeztük Fehérné Turi Mária

„Az újrakezdéshez soha nincs késô”címû kiállítását.
Képein a porcelánfestô rendkívül finom ecsetkezelése lát-
ható, bôrdíszmûvei különlegesek, változatosak. Alkotásai
a tehetség és szorgalom ötvözésével jönnek létre.

Szeptember:
– 2014 szeptemberében oda-vissza szomszédolás, ven-

dégeskedés volt Balatonfüreddel.
A Balatonfüredi IX. Romantikus Reformkor Fesztivál

hétvégéjéhez megtisztelô felkérést kaptam kiállítás szerve-
zéséhez, rendezéséhez Tarnay Katalintól, a kiállítás
háziasszonyától. „Varrogattam én, Újhegyi Rózsa, nagy
boldogsággal…”címû kiállítást az 1800-as évek divatja
szerint készült ruhákból, festményekbôl, régi bútorokból,
családi ereklyékbôl állítottam össze. Ezúton is hálásan kö-
szönöm a Márffy Istvántól kölcsönkapott ereklyéket, és az
Önkormányzat segítségét a kiállítási anyag szállításához.

– Ezt követôen néhány napon belül rendeztük a Bala-
tonfüreden élô Pálffy Károly rajztanár, festômûvész
Gondolatok a Balatonról-ecsettel címû kiállítását Paloz-
nakon a falunapok keretén belül, melyet Szabó Lajos ta-
nár úr nyitott meg.

– A Falunapok ünnepélyes megnyitóján díjakat, aján-
dékokat adtunk át.

– Fekti Verától ajándékba kapott és az Alapítvány által
bekereteztetett képek egyikét Czeglédy Ákos polgármes-
ter úrnak adtuk a falu részére. A másik képet pedig, vitéz
Ajtós József László kerületi esperes, plébános úr kapta
40 éves papi szolgálata tiszteletére. Fekti Verának ezúton
is nagyon köszönjük.

– A „Virágos Paloznakért” verseny három díjazottjá-
nak kerámia kaspókat és kerámia kerti figurákat ajándé-
koztunk.

– Tanulmányi ösztöndíjat szintén három fiatalnak tud-
tunk átadni kiemelkedô tanulmányi eredményükért.

– Az „Alapítvány embere” díjat Véghné Molnár Edit
kapta a sok-sok varrásért. A díjazottaknak szívbôl gratu-
lálunk.

– Falunapok vasárnapján hat babát köszönthettünk a
nevükkel és születési dátumukkal ellátott óntállal, és a cse-
metekertben lévô vörös kôre elhelyezett réz-névtáblával.
Ugyanakkor és itt történik az Önkormányzat által szerve-
zett faültetés is. Szülôknek, babáknak további életükhöz
sok erôt, jó egészséget kívánunk, és maradjanak
Paloznakiak!Nagyon köszönjük az eddigi mindenféle
támogatást és külön köszönet a kálváriával kapcsolatos
segítségért. (A beszámoló folytatása a következõ számban.)

Tisztelettel: Prazsák Józsefné
kuratóriumi elnök
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PincePont-pályázat
A Csopak Környéki Borút Egyesület indult a Nakvi (Nem-
zeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Inté-
zet) által kiírt „Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakor-
latban “ címû pályázaton. A pályázat többfordulós, az elsô
fordulón sikeresen túljutottunk, a maximális 16 pontból 13-
at kapott az ötletünk, a PincePont a Tájház Büfé helyén. Az
elsô forduló után képzésen vettünk részt, mentor is segítette
a pályázat kidolgozását, és mindenhonnan pozitív visszajel-
zéseket kaptunk az ötletünkrôl. Számos ajánlatot kértünk
be, együttmûködési megállapodást kötöttünk a Paloznaki
Önkormányzattal, a Csiszár Pincével, és gondosan kidol-
goztuk a dokumentációt, amelyet a Nakvi formailag ellenôr-
zött és megfelelônek talált. Jelenleg a végsô elbírálás tart, és
reménykedve várjuk a számunkra kedvezô döntés megszü-
letését a PincePont támogatásáról. A pályázat segítségével
szeretnénk felújítani a Tájház Büfé kiszolgáló részét, han-
gulatossá tenni a fogadóteret és korszerûsítenénk a vizes-
blokkot is. Az együttmûködéseknek köszönhetôen a
PincePontban ezután a helyi borok játsszák majd a fôszere-
pet, ezen felül pedig információs központként is üzemel
majd a büfé, ezzel szeretnénk segíteni a helyi és környékbe-
li borosgazdáknak, hogy minél könnyebben megtalálják
ôket az érdeklôdôk. A pályázati pénzbôl reklámanyagokat,
korszerû weboldalt, facebook-oldalt szeretnénk fejleszteni
az elérhetôség javítása érdekében, illetve felújítjuk az egye-
sület térképeit is. Szervezett pincetúra programokkal sze-
retnénk népszerûsíteni a helyi pincéket. Természetesen si-
ker esetén minden érintettet tájékoztatni fogunk. 

Kovács Emese képviselô.

Borklub hírek
Áprilisi összejövetelünket egy nappal a borverseny elôtt
gondolom felvezetônek szántuk. Témánk a kereskedelmi
forgalomban kapható szekszárdi borok voltak,melyet ve-
zetônk Englert Dezsô választott ki. 7 bort kóstoltunk,
bevezetésnek egy 2014.évjáratu tájbor vörös házasítást
ittunk. Innen aztán szép lépcsôzetesen emeltük a tétet a
szokásos népes 33 fôs társaságunknak. A márkás pincé-
szetek következtek híresnél híresebb palackozásaikkal:
Takler pincészet kékfrankos 2014, Bodri pincészet
Merlot 2013, Heimann pincészet vörös cuvée 2013,
Eszterbauer pincészet Tanyamacska névre keresztelt
kékfrankosa 2012, Lajvér pincészet bikavér 2011.

Végül a sztárok által összeállított Ethalon 2011.melyet
a Takler, Esterbauer, Mészáros és Bodri pincészetek állí-
tottak össze.

Ez a csúcsbor még gondolkodásra is serkentette ellus-
tult agyunkat és újból felmerült a paloznaki olaszrizling
ethalon megalkotása, Árvay Etele klubtagunk javaslatára.
Persze Paloznak nem Szekszárd és tehetetlenségbôl meg
lustaságból némi koncepciótlansággal vegyítve soha nem
lesz semmi. Ámbár némi mozgolódás mutatkozik a tájház
büfé táján, azonban dicsérjük inkább nyugtával a napot.

Az estét megkoronázandó, klubunk büszkesége, aki az-
tán másnap a borversenyt is megnyerte, Szele Gyula egy
lélegzetelállító nedûvel állt elô. Szellemes házasítása két
borvidéket is felölelt, hiszen szekszárdi cabernet franc és

villányi cabernet sauvignon házasítása 2009 óta érlelve
nyugodtan kijelenthetjük, hogy felvette a harcot a nagy
pincészetek boraival.

Zárásképp hangzatos terveinket tárgyaltuk meg, azaz
egy júniusi etyeki borkóstolást és a nagysikerû közel 50
fôt megmozgató halászlé-bor összejövetelünket szeptem-
berben.

Dr. Zemplén Béla

IV. Pünkösdi Mesenapok
Paloznakon

2015. május 24-25.
TÁJHÁZ UDVAR ÉS MESEKÖZPONT

2015. május 23., szombat
11 órától      Kiállítás megnyitója

Kicsi és nagy Életképek Macik társaságában
(berendezett babaházak)

2015. május 24., vasárnap
09 órától Vitorlázás 5 fôs csoportokban a csopaki ha-

jóállomásról (felnôtt kíséret szükséges) elô-
zetes jelentkezés május 23-ig Mercsák Esz-
ternél: 30/213-0785

Paloznaki Tájház udvara:
15-18 óráig Játszóházak – Népi-, Logikai-, Ügyességi 

Játszóház
15-17 óráig Rajzverseny
16-17 óráig Lufibohóc
17 órától Az állatok nyelvén tudó juhász – 

Mesekocsi Színház elôadása
2015. május 25., hétfô
Paloznak Meseközpont:
10:00-10:10  A vendégsereg köszöntése
10.15-10:45 Népmesekincstár (0-4 évesek)

helyszín: Óperenciás
10:15-11:00 Népmesekincstár, nagyobb gyerekeknek 

helyszín: Tündérkert
11:00-12:00 Elôadás a Meseközpont Alapítvány munká-

járól, és egy mese 
helyszín: Tündérkert

10.30-12.00 Varázskezek-alkotás, kézmûvesség és mesék
helyszín: Fabrika

12:30 -amíg jól esik… Ebéd, az ebéd ára: 100 fabatka
13:30-14:30 Az Üveghegyen túl…-mesék felnôtteknek

Helyszín: Tündérkert
13:30-14:30 Varázskezek-alkotás, kézmûvesség és mesék

helyszín: Fabrika
13:30-14:30 Népmesekincstár- Mesék kisebb-nagyobb

gyerekeknek
helyszín: Óperenciás

10:00-14:30 Madarak voltunk, földre szálltunk…
A Madárház 10 órától, minden egész és fél órá-
ban kinyitja kapuját és várja az érdeklôdôket.

Szervezôk: Paloznak Község Önkormányzata és a
Meseközpont

Támogatók: Meseközpont Alapítvány, „Paloznak
Jövôjéért” Közalapítvány, Paloznaki Civil Egyesület,
Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Városi Könyvtár –
Balatonfüred

www.paloznak.hu,   www.mesekozpont.hu 
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A lélek feltárt burkai
SCHÄFFER ERZSÉBET

„A szeretet nem áldozatvállalás, hanem életszükséglet. 
Nélkülözhetetlen az élethez.”

Lázár Ervin

Talán szokatlannak nevezhetô egy könyvbemutató, ha a mû,
jelen esetben -A kifutófiú szerelme- szinte szóba sem kerül a
beszélgetés során. Azt el kell majd olvasnunk ahhoz, hogy
folytatódhasson e mesebeli utazás Schäffer Erzsébet varázs-
latos világában. Ami azonban elhangzott április 25-én este a
Tetôtérben, több volt szokásos ismertetônél, ugyanis nem
csak egy könyv tartalmára szorítkozott, a beszélgetés meg-
hatóan érzékeny önvallomássá teljesedett ki. Erzsébet nyíl-
tan beszélt magáról, bepillantást engedett életének örömei-
be, sikereibe, de küzdelmeibe, kudarcaiba, néha még annak
személyes, intim részleteibe is. Közel engedett magához min-
ket, s a történetei beszippantottak, elzsongítottak, megríkat-
tak bennünket hallgatókat. Bánki Ivánnak, (Balázs Béla-dí-
jas film- és tévérendezô) a beszélgetés irányítójának nem is
nagyon akadt dolga, szinte csak a felvezetés perceiben ra-
gadta magához a szót. Erzsébet mosolyogva állt fel, és így is
maradt végig, mert mint mondta, szeretne lehetôleg minden-
kivel szemkontaktusba kerülni, majd hamar feloldódva, de-
rûvel, de néha könnyeivel küzdve idézte fel gyermekkorá-
nak boldog éveit, az Ercsiben lévô paraszt-polgári életet,
csirkékkel, kacsákkal, szalmakazallal. Az édesapa választot-
ta csobánkai, vályogból rakott gerendás öreg házat, ahová
költözniük kellett, s amelyben sem víz, sem villany nem volt,
de meséket rejtett. A kamaszkor megpróbáltatásait, a pesti
Közgazdasági Technikum döcögve és utálkozva teljesített
feladatait, és dackorszakát jelzô elsô munkahelyválasztását
a Budafoki úti Magyar Kábelmûvekben. Talán ez volt az a
pillanat az est folyamán, melyben elôször villant meg az Er-
zsébet egész lényét átható optimizmusa, életigenlése, és pozi-
tív gondolkodása. Szeretettel, sôt hálával gondolt a segéd-
munkára, az éjszakai mûszakok utáni megfigyeléseire az
öltözôben, ahol mindannyian egyformává vetkôztek, s ezál-
tal különbözôkké, egyéniségekké nemesedtek abban az ide-
gen gyári világban. Aztán szinte észrevétlen siklottunk át az
erdôre, ahová eközben dolgozni járt. – A legjobb munkák,
amiket kint végez az ember a természetben, az már önmagá-
ban ünnep. Sokszor kértem kölcsön a brigadérosunktól –
így mondta - igaz, csak ötven forintokat és mindig vissza is
adtam fizetéskor. Amikor végeztem, és elköszöntem tôle, a
következô intelemmel engedett utamra: Ha erdôbe mész, az-
zá leszel. Ha folyóban állsz, azzá leszel. Ha plázába jársz,
azzá leszel. Ha valakitôl kölcsönkérsz, annak spórolnia kell,
hogy adni tudjon. Ezt sosem felejtette el.

Ilyen formán szerzett tapasztalatokat, így vált lassan fel-
nôtté, olyanná, aki érzi, érti, mi veszi körül, mi megy végbe,
sokszor láthatatlanul az emberi lelkekben, és ezeket az él-
ményeket meg is szeretné osztani másokkal. A természet je-
lenségeinek, az élet lüktetésének, a finom rezdüléseknek ap-
rólékos megfigyelése inspirálta. Újságíró iskolába járt,
megtanulta a szakma alapvetô fogásait, stílusait, de közben
fodrászüzletben dolgozott. A Gyermekünk címû magazin-
hoz került, majd annak megszûnése után állapodott meg a
Nôk Lapjánál. 

– És színjátszásba is kezdtél – szólalt meg Iván a háttér-
bôl terelgetve Erzsébet gondolatait. 1970-71 körül történt,
amatôr utcaszínházban játszott, maguk fabrikálta rémisztô
darabokban mégis lelkesen. Egyszer aztán feltûnt egy hall-
gatag fiú, aki más volt, mint a többiek, gondolkodó, szolgá-
latkész különös fiú volt. Fél éven át követte a társulatot, da-
rabokat írt a számukra, díszletet tervezett, formálta
alakításaikat. Lassan azonos vonásokat fedeztek fel egymás-
ban, ami szimpátiává érett. Eleinte nem szerelem volt ez,
csak szándék nélküli egymás iránti izgalmas vonzalom, az-
tán ahogy a mély érzelem is megjött, összeházasodtak. Négy
gyermeket neveltek fel együtt, korlátok közötti nagy szabad-
ságban és nagy szeretetben. Igaz, a színjátszás idôközben ki-
szorult az életébôl, s az írás is általában éjszakára maradt. 

Ekkor Iván arra kérte, hogy beszéljen a könyvekrôl, a
többi gyerekérôl. Az írásban a cikk fontosabb, váltott témát
könnyedén Erzsébet, nem is gondolta, hogy ezek könyv
alakban is megjelennek majd. Ebben Lázár Ervin támogat-
ta, véleményezte az összegyûlt írásokat, és látta el elôszóval
az elsô három kötetet. Sokat lehet tanulni tôle, mondta. Er-
vin mûvei mélységekbe visznek, közben nevettetôk, tanítók,
orra koppintók. Vallja, hogy az életet nem szabad véresen
komolyan venni, a megélt jó élmények pedig segítenek ab-
ban, hogy másképp lásd a világot.

Keresni kell ezeket az örömforrásokat, elég ehhez végig-
menni egy virágzó orgonákkal szegélyezett, régi úton. Aki
nem tud imádkozni, ám rácsodálkozik egy nyíló rózsára, az
is imádság. És ebben végtelen a lehetôségek tárháza. Elég
szembenézni másokkal, a lélek kiül az ember arcára, ott
ragyog a szemében. Ilyenkor le vannak vetve azok a bizo-
nyos burkok. Idôt kell szakítanunk egymásra, és önma-
gunkra is. 

Pillanatnyi csend következett. Mintha valaki szipogott
volna a hátam mögött. Erzsébet pedig egy mindig mogorva
férfiismerôsérôl mesélt még, akinek egyszer egy üveg málna-
lekvárt ajándékozott, hogy az talán jobb kedvre deríti majd.
Maga fôzte be, ôszi, mézédes gyümölcsbôl. Amolyan varázs-
lekvár lett, cseppjeiben a napsugárral. Minden nôtôl lekvárt
kapok, morogta akkor az öreg barát, majd egy hét hallgatás
után felhívta telefonon, hogy tudassa, megkóstolta, és köszö-
ni. Így folytatta: Ó ti csodálatos asszonyok, kik ilyenkor lek-
várgôzben illatoztok… Folytatta volna, de itt elcsuklott a
hangja és inkább letette a kagylót.

Lassan mi is letettük azt a képzeletbeli kagylót. A hallot-
takon merengtünk és közben érezhetô volt, ahogy valami
különös melegség, pozitív töltés, valami szeretetféle árad
szét a teremben. Képzeletben, vagy konkrétan megöleltük
egymást. Bort ittunk, süteményt rágcsáltunk, könyveket vá-
sároltunk és dedikáltattuk Erzsébettel. Amit leírtam, termé-
szetesen csak pár gondolat, néhány kiragadott mondat
mindabból, ami a találkozón elhangzott. Magam is kerestem
a megfelelô jelzôket, hogy az érzéseimet definiálni tudjam.
Nem nagyon sikerült, de azt mondhatom, hogy meg voltam
indulva, és erre nem számítottam. 

És végezetül még egy mondat a könyveit ismertetô szóró-
lapból: „…hiszek abban, hogy az élet nevû társasjátékot
legsikeresebben bizakodva, nyitott lélekkel lehet játszani.
Akkor is, ha nem dobunk mindig hatost.” 

Boda Balázs
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A nagy utazás
DREZDA

Még gondolkodni se volt sok idôm, amikor egy hamburgi
rendszámú Volkswagen visszatolatott elém. Nagyon meg-
örültem, és kiderült, hogy Alex Hamburgban dolgozik
egy biztosító cégnél és Drezda felé megy. Bár az akcentus,
és saját hitvallása még elárulta róla, hogy nem
tôsgyökeres német, de a nem szakavatott fül ezt meg nem
mondta volna. Azok közé az emberek közé tartozott, akik
azt mondják, és teszik, hogy 30 éves korodig éld ki ma-
gad, aztán pedig jöhet a család és a megnyugvás, letelepe-
dés. Véleményem szerint ez az öregség és az elmúlás lassú
elfogadása.

Ebédidôben már Drezdában is voltam, próbáltam át-
érezni  milyen is újra Németországban lenni. Nagyszerû
érzés volt. Pláne tudatában annak, hogy este a Drezdai
Schauspielhausba, azaz a helyi színházba voltam hivata-
los életem egyik legfontosabb mûvének színházi feldolgo-
zásra, a Szép új világra, azaz a Schöne neue Weltre. A
szokásos több kilométeres gyalogolás is megvolt, mivel a
befogadóm Ben a város másik végén lakott. Miután oda-
találtam a házba, megismerkedtem Bennel és ideiglenes
lakótársával a cseh Vittekkel. Ben elég erôs drezdai ak-
centust beszélt, amirôl eddig nem tudtam, hogy létezik,
de hogy ne legyen könnyû, még hadart is hozzá, így
meglehetôsen próbára tette a némettudásomat. 

Nem elôször voltam rendkívül izgatott a túrám során,
de ez alkalommal színházba mentem, természetesen gya-
log, mivel a nyugat-európai tömegközlekedés árszínvona-
la nem az én pénztárcámhoz volt alakítva. Abból a három
euróból, amit megspóroltam másnap 6 darab sört vettem.
Az elôadás nagyon jó volt, és a színházban szerencsére
‘Hochdeutschot’ beszéltek, így nem volt gond azzal, hogy
megértem-e. Aldous Huxley Szép új világ címû mûve
egyébként mindenki számára ajánlható, rendkívül érde-
kes és izgalmas, kellôen változatos könyv. Történelmi és
politikai érdeklôdésû emberek számára pedig kötelezô.

Az este folyamán még betértünk Ben kedvenc kocsmá-
jába, ahol igen finom helyi búzasörrel oltottuk a szom-
junkat, viszont sajnos, talán épp azért, mert vasárnap
volt, nem találtunk nekünk való szórakozóhelyet. Vittek
késôbb felhozott egy igen érdekes témát, aminek a közép-
pontjában természetesen a nôk voltak, így még elég sokat
beszélgettünk a magyar, cseh, és német nôkrôl, valamint
azokról a hölgyekrôl, akikkel a cseh srác járt németórá-
ra. Körülbelül 30-an voltak egy osztályban és mindössze
hárman közép-európaiak, ô és két lengyel srác, a mara-
dék 27 diák afrikai, török és szíriai volt. Vitteknél és
Bennél a magyar nôk nyertek, ôk is kiválóan fújták a
mondást, miszerint a magyar nôk a legszebbek. Nem
akartam velük vitatkozni, bár én az arab lányokra sza-
vaztam. A burka nélküliekre. Ebben könnyen megegyez-
tünk a srácokkal.

Mivel Drezda csak amolyan kisebb stációnak számí-
tott, itt csak egy napot töltöttem. Elég esôs és szeles vasár-
nap volt, de nem tehettem meg azt, hogy otthon ülök egy
olyan helyen, ahol még sosem jártam. Fôleg a Zwingerre

voltam kíváncsi, Drezda leghíresebb épületére. Rengeteg
idôt töltöttem a belvárosban, igaz ehhez az is hozzájárult,
hogy voltak olyan szakaszok, amikor több tíz percen ke-
resztül fedezékben vártam, mikor áll el az esô, ami egész
ottlétemet megkeserítette. Ahogy Vittek ajánlotta betér-
tem a helyi Hadtörténeti Múzeumba is. Délután pedig ki-
éltem a vásárlási vágyaimat, és betértem pár boltba sö-
rért. Mivel mindenhol a helyi specialitások fogyasztására
törekedtem, ezért Sternburgot (ami ugyan lipcsei sör, de
késôbb még nagyobb helyet szakít magának a szívemben)
Freiberger-t (ami a legnépszerûbb és talán legjobb drez-
dai malátaital) valamint a kocsmában Feldschlösschent
ittam. Ezek mellé az abszolút német kedvencembôl a
Paulanerbôl is vettem még párat. Miután visszaértem
Benhez eldöntöttük, hogy csak lazulunk este, hiszen Vit-
teknek elég sok tanulnivalója volt. Német nyelvû doku-
mentumfilmeket néztünk többet között ‘56-ról is, amit én
magyarul már láttam korábban, ezért németül is ugyan-
olyan érdekes volt. Azt hiszem a mûsor a 20. század nevet
viselte, és minden évrôl készült egy rész. Elfogyasztot-
tunk pár sört, majd pedig a mûsor vége után mindenki
nyugovóra tért. A cuccaim már össze volta pakolva, így
elindultam az elôre megtervezett úton, hogy mihamarabb
Lipcsébe érjek, gimis barátomhoz-Bencéhez, aki a város-
ban tanul. Ez az a találkozás volt, amit már augusztusban
nagyon vártam. Sajnos az odajutás nem sikerült olyan
könnyen, mint elterveztem…(folyt. köv.)

Slemmer Bence

16. Harley Davidson Fesztivál
2015. június 10-14. között kerül megrendezésre a 16.
Open Road Fest Alsóörsön. 

A fellépôk között többek között megtalálható lesz
Europe, Edda Mûvek, Hooligans, Anna & the Baebies,
Tankcsapda, Kowalsky meg a Vega, Ganxsta Zolee és a
Kartel, Wannado, Heep Freedom, Scorpions Tribute
Band, Gouranga, Doors Emlékzenekar,The Iron Inside,
ZZ Copy, KISS Forever Band is.

Vezetett túrák már szerdától. Motoros kaszkadôr show,
mûrepülô bemutató. 

Kedvezményes jegyek vásárolhatóak május 25-ig a
www.openroadfest.hu oldalon keresztül és a TEX hálóza-
tában.

Paloznakiaknak szerdán ingyenes a belépés (lakcím-
kártya felmutatásával).
További információk: www.openroadfest.hu,
www.paloznak.hu, www.facebook.com/openroadfest,
www.harley.hu. 

„A Harley-Davidson Budapest 2015-ben 16. alkalom-
mal rendezi meg a legnagyobb hazai motoros fesztiválját!
Mindenkiben van egy kis Harley, bennünk is és benned
is, hiszen a Harley nem csak egy motor, hanem egy életér-
zés: a szabadság maga, egy csöpp lázadás, egy igazi barát-
ság, egy ôszinte mosoly, egy óriási üvöltés… a Harley él-
mény és felfedezés!

Ne hagyd ki te sem! 2015. június 10–14.”  
www.openroadfest.hu  

Szerk.
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Könyvtár hírei
A Nemzeti Mûvelôdési Intézet finanszírozásában a Kul-
turális Közfoglalkoztatási Program keretein belül 2016.
február 29-ig ketten dolgozunk az önkormányzatnál,
mint partnerszervezetnél. Kara Adéllal, aki Balatonfü-
redrôl jár át hozzánk Sári Annamáriát helyettesítjük a
könyvtárban, illetve visszatérése után segítjük ôt a mun-
kájában. Feladatainkat a Nemzeti Mûvelôdési Intézet il-
letve az önkormányzat határozza meg. Segítünk a közös-
ségi programok, szervezésében lebonyolításában, a
könyvtár – teleház nyitvatartásában. Adatokat szolgálta-
tunk, statisztikát, beszámolót készítünk az Intézet részére.
Az ôsszel képzésen veszünk részt. Reméljük munkánkkal
hozzájárulunk a paloznaki közösség programjainak gaz-
dagodásához, a könyvtári – teleházi szolgáltatások folya-
matos biztosításához, az olvasók, látogatók színvonalas
kiszolgálásához..

A megszokott nyitvatartási idôben várunk minden
kedves olvasót!

Mercsák Eszter

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.

� 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

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

� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, va-
gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezé-
si 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.

Meghívó
A Paloznaki Ifjúsági Szervezet szeretettel várja az

összes érdeklôdôt a 2015. május 29-én, 
pénteken 20 órai kezdettel tartandó zenés mulatságra

a paloznaki tájház udvarra. 
Fellép a The Crazy Rogues együttes. 

A belépés díjtalan, a jó hangulat garantált.

Saját erôbôl valósulnak meg kisebb
beruházások Paloznakon

Az önkormányzat dolgozói kisebb felújításokat valósí-
tottak meg az elmúlt hónapokban. A télen elkészült a
könyvtár bejárata, új bejárati ajtóval, új burkolatot
kapott az elôtér, kicseréltük a belsô ajtókat, és felújí-
tottuk a wc-t. Megújult a klubszoba ahol kicseréltük
az ablakokat, új padlóburkolat került a régi helyére,
és kifestettük. A klubszobába nagyképernyôs tv-t, hû-
tôt, kávéfôzôt vettünk, már csak a bútorok beszerzése
van hátra.
A Szent József Ház mögött a nyárra elkészül a kinti
terasz, kibôvül az ivókút elôtti díszburkolat. Terveink
szerint, hamarosan megvalósul a Napsugár utcában és
a Kisköre utcában a vízelvezetés kiépítéséhez a sze-
gélyépítés, a Fô utcában új járdaszegély és a betonla-
pok helyére a térköves járda kiépítése.
A Vörösparti soron a Séd átkelônél új hídfejet és

korlátot építettek az önkormányzat dolgozói. 


