
TESTÜLETI ÜLÉS JÚLIUS
A nyáron az önkormányzat több sikeres programot való-
sított meg. Augusztusban vendégül láttuk a Rákóczi Szö-
vetség szervezésében táborozó határon túli magyar fiata-
lokat, ismét nálunk táboroztak a pálpataki táncosok,
részt vettünk a Klassz a Parton országos rendezvénysoro-
zatban. A Kormányhivatal ellenôrizte és rendben találta
a kazánprogram megvalósítását. A Belügyminisztérium
támogatásával nyári diákmunkában 2-2 diák dolgozott
július és augusztus hónapban parkgondozási munkákat
segítve. Továbbra is egy fôt tudunk közmunkásként fog-
lalkoztatni támogatással a közterület fenntartási felada-
tokra. Lehetôség lett volna még egy fô foglalkoztatására,
de a paloznaki kiközvetítettek nem vállalták el a munkát.

A testület elfogadta a nem közmûvel összegyûj-
tött folyékony hulladékszállításra vonatkozó rendeletet.
A Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft. a kiválasz-
tott közszolgáltató az érintetteknek értesítést küldött, de
bôvebb tájékoztatást olvashatnak a  honlapon illetve az
újságban is. 

Több mint három év után a Vp Megyei Kormányhiva-
tal Építésügyi Osztályának egyetértô záróvéleményével a
testület elfogadta a rendezési tervet. A szükséges hatósági
megküldések után, várhatóan október elején lép hatályba
az új szabályozás.

Döntött e testület a Bursa Hungarica felsôoktatási ösz-
töndíj pályázati rendszerhez való csatlakozásról, a Deák
utcában lévô közterület bérbeadásának meghirdetésérôl,
a Riviera Turisztikai Egyesület támogatásáról, a Csopak
Környéki Borút Egyesület részére a Paloznaki Pince
Pont megvalósításához visszatérítendô támogatás biztosí-
tásáról.

A testület zárt ülésen döntött a kitûntetések adomá-
nyozásáról, melyet a Falunapon adunk át.

CZÁ

PALOZNAKI FALUNAPOK 2015

Hagyományosan szeptember utolsó hétvégéjén, szeptem-
ber 25-27. között kerül megrendezésre az önkormányzat
szervezésében a Falunapok szüreti mulatságokkal, mely-
nek megszervezéséhez, lebonyolításához szívesen fogadja
az önkormányzat a helyi vállalkozók és magánszemélyek
támogatását, hogy minél színvonalasabb, gazdagabb
programsorozat várja a paloznakiakat, nyaralótulajdo-
nosokat, az idelátogató vendégeket.

Tombolatárgyakat is szívesen fogadunk a szombat esti
utcabálra.

A felajánlásokkal Verrasztóné Losonczy Annát, vagy
Czeglédy Ákos polgármestert keressék az Önkormányzati
Hivatalban

Hírmondó
XXIV. ÉVFOLYAM  2015. SZEPTEMBER

Paloznaki
Paloznaki Falunapok, és Szüret

vendégünk Hajdúböszörmény
programtervezet

Szeptember 25., péntek:

Szt József Ház galéria
17.00 Kiállítás megnyitó /bemutatkozik a Hajdúsági
Nemzetközi Mûvésztelep/

A kiállítást megnyitja: Burai István a mûvészte-
lep vezetôje

Tájház udvar:
18.00 Falunapok ünnepélyes megnyitója, 

Köszöntôt mond Kiss Attila Hajdúböszörmény 
polgármestere, Czeglédy Ákos Paloznak polgár
mestere 
A Falunapokat megnyitja:Dr Kontrát Károly 
országgyûlési képviselô
Paloznakért kitüntetések átadása
Virágos Paloznak verseny díjazása
Paloznak Jövôjéért Közalapítvány ösztöndíjai
nak átadása

19.00 Pörkölt Party a PaCi szervezésében
20.00 Búgócsiga Zenekar koncertje

Szeptember 27., szombat:

Játszótér és környéke:
9.00 Légvár, Népi Játékok Játszóház, hennafestés,

pónilovaglás, állatsimogató

Tájház udvar:
9.00 Gulyásfôzô verseny 

10.00 Csopaki Óvodások néptánc bemutatója
11.00 Bocskai Néptáncegyüttes /Hajdúböszörmény
13.00 Gulyásfôzô verseny és Tortaverseny eredmény-
hirdetése

Sárkányos kút:
15.00 Borkóstolás, mustkóstolás

Fô tér:
15.00 Szüreti Felvonulás indulása a Fô térrôl 
16.00 Zenés mûsor 
16.45 Szüreti Felvonulás érkezése a Fô térre
17.00 MH Légierô Zenekar mûsora
19.00 Utcabál a Bulizenekarralközben: tombola

Szeptember 28., vasárnap:

11.30 Búcsúi Szentmise a r. k. templomban, Kálvária 
új képeinek szentelése.

15.00 Babaköszöntô és faültetés
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Szennyvízgyûjtési  közszolgáltatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Üdülô tulajdono-
sokat, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. sze-
rint az önkormányzat kötelezô feladata a nem közmûvel
összegyûjtött háztartási szennyvíz gyûjtésére és szállítá-
sára közszolgáltatást szervezni a településen. Paloznak
Község Önkormányzat Képviselô-testületének 69/2015
(VII. 14) önkormányzati határozat értelmében, 2015. jú-
lius 20-tôl a nem közmûvel összegyûjtött háztartási
szennyvíz begyûjtésével kapcsolatos feladatokat a Bala-
tonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft. látja el, mint Köz-
szolgáltató.

Az ingatlan tulajdonosának kötelezettségei: A tulajdo-
nos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább
évente egy alkalommal igénybe venni. A szolgáltatást
megrendelheti személyesen a BAHG ügyfélszolgálatán
(8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.), telefonon (88/799-
200), e-mailben (szennyviz@bahg.hu), vagy a szolgáltató
honlapján található Szennyvízgyûjtés megrendelô forma-
nyomtatvány kitöltésével. 

A közszolgáltatási díj kéttényezôs, mely a következô-
képpen épül fel; „alapdíj” 10100 Ft. +áfa/ szállítás és
„ürítési díj” 604,6Ft.+áfa/m3. Az alapdíj a háztartási
szennyvíz mennyiségétôl függetlenül felmerülô üzemelte-
tési költségeket, környezetvédelmi kiadásokat, az ürítési
díj a háztartási szennyvíz mennyiségétôl függô költsége-
ket, valamint a terület felhasználási egységtôl függô költ-
ségeket tartalmazza.

Az érintettek a szolgáltatótól részletes tájékoztatást
kapnak az igénybevétel módjáról és lehetôségeirôl. A tá-
jékoztató átvehetô az Önkormányzati Hivatalban is. 

Önkormányzat

FELHÍVÁS
A Paloznaki Önkormányzat 5 évre bérbe adja a Paloznak
Deák Ferenc utcában lévô kb 200m2 közterületet. Érdek-
lôdni Czeglédy Ákos polgármesternél lehet a Hivatalban.
A bérlônek a bérlemény iránti igényét 2015. szeptember
30-ig írásban, a bérleti összeg megjelölésével kell beadni
az Önkormányzati Hivatalban (Paloznak Fô u. 10.)

Könyvtár
Tanfolyam miatt a könyvtár szeptemberben csak a szom-
bati napokon lesz nyitva. Október 1-tôl Verrasztóné
Losonczy Anna régi – új könyvtárosunk/rendezvényszer-
vezônk várja az érdeklôdôket a könyvtárban.
Nyitva tartás: 
Kedd, Csütörtök 10–16 óra, Szerda, Péntek 14–18 óra
Szombaton 9–12 óra

Csezege Néptánc Együttes 2015
Augusztus 10-16 között idén is, immár sokadik alkalom-
mal vendégül láttuk a pálpataki Csezege Néptánc együt-
test. Szerintem majdnem mindenkiben felmerül a kérdés,
mi az a csezege?

A szó jelentése egy kis fejtörést okozott, mert ugyan az
együttes vezetôje évekkel ezelôtt elmondta, de elfelejtet-
tem, az internetes keresô pedig állandóan kijavította
„csemege”-re. Hosszas kutakodás után persze megfejtet-
tük, a csezege a fenyôfa tûlevele.

Az együttes tagjai pápatakai fiatalok, akik évente egy-
szer eljönnek hozzánk táborozni, pihenni, táncolni, jó ér-
telemben hagyományt ôrizni. Örömmel tapasztaljuk,
hogy a közelmúltban még általános iskolás gyerekek las-
san felnôtté váltak, néhányan a szó igazi értelmében
„párba álltak”, eljegyzést esküvôt terveznek. A hozzánk
hasonló lélekszámú településrôl azonban mindig van
utánpótlás, belépnek az együttesbe a kicsik, és egy-két év
múlva már ôk húzzák a csoportot, terelgetik az újonnan
belépôket. Testvérek, unokatestvérek, barátok, kisebbek
nagyobbak. Generációk együttélése kicsiben, ahol példa-
mutatóan valósul meg az összetartozás, az egymás iránti
szeretet, a segítôkészség. (Sok éve ismerem ôket szemé-
lyesen.)

Nagyon könnyû volt az idei programszervezés, mert a
kánikulát „megrendeltük” és ettôl fogva a táborozás jel-
szava, Irány a Balaton! Strandolás reggeltôl estig, min-
den egyéb program majdhogynem ellopott idô. (Köszön-
jük a Csopaki Önkormányzatnak az ingyenes belépôt!)
Dr. Zemplén Béla menetrend szerint elôállt a vitorlással,
amit a gyerekek örömmel használnak ki minden évben.
Mindig csodálom, hogy mekkora élmény a vitorlázás, órá-
kig mesélnek róla. Köszönjük a felajánlást a hajó sze-
mélyzetének.

A gyönyörûen felújított Tapolcai-tavasbarlangot nem
akartuk kihagyni, megérte, ajánlom mindenkinek, hogy
tegyen egy kirándulást a látogatóközpontba, ahol szak-
szerû vezetéssel bemutatják a Balaton kialakulását is.

Szombaton este sok-sok készülôdés után a csoport be-
mutatta mûsorát a tájház udvarán felállított színpadon.
Tényleg a legnagyobb rendezôk az égiek. Az utolsó tánc-
lépések után „leszakadt az ég”, megjött a vihar, ezzel le-
zárva idén a harmadik hôségriadót és képletesen bezárta
a pálpataki fiatalok idei táborozását. Köszönjük minden-
kinek, aki hozzájárult a gyerekek vendéglátásához!

Tudom, hogy Emese, Laci, Levente, Zsolti már nem va-
lószínû, hogy a Csezege Néptánc csoporttal meglátogat
bennünket, mert családot alapítanak, dolgoznak felnôt-
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tek. A mai napig fülembe cseng azonban az egyik fiú
évekkel ezelôtti megjegyzése, amikor búcsúzkodtunk a
busznál: „Lehet, hogy egész évben nem megyek sehová
sem, de Paloznakra eljövök!”

A paloznaki vendégház 2016 évi naptárában, egy hét
már foglalt augusztusban, számukra.

Verrasztó Ferenc

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki vacsorameghí-
vással, gyümölccsel, sütivel, sörrel, borral, fôzéssel,
anyagi támogatással, gondoskodással és törôdéssel segí-
tette a tábor megvalósulását!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány egyszeri alkalomra
szóló ösztöndíj pályázatot hirdet kiemelkedô tanulmányi,
vagy sport területén nyújtott teljesítmények ösztönzése,
támogatása céljából a középiskolai tanulmányokat folyta-
tó, vagy azt a 2014/2015-es tanulmányi évben befejezô ta-
nulók részére. 

A beérkezett pályázatokra az elbíráló egyszeri pénzbe-
li ösztöndíj támogatást állapít meg. 

Pályázatot nyújthatnak be:
Azok a paloznaki állandó lakcímmel rendelkezô tanu-

lók, akik a 2014/2015. tanulmányi évben középiskolai
(gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) tanulmányokat
folytattak vagy záróvizsgát tettek, és tanulmányi eredmé-
nyük jeles vagy kitûnô. Pályázatot nyújthatnak be továb-
bá az országos szakmai tanulmányi versenyen legalább
az elsô tíz helyezések egyikét elért tanulók, valamint a ki-
emelkedô (legalább országos versenyen helyezést elérô)
sporteredményt elért (Sportegyesületnél igazolt) közép-
iskolai tanulók. 

Pályázatok benyújtása:
A pályázatokat írásban, személyesen vagy postai úton

lehet benyújtani az alábbi címre:
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány, 8229 Paloznak,

Fô utca 10. 
A pályázatok benyújtási határideje: 2015. szeptember

18. péntek. 12.00 óráig beérkezôen
A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó személyes

adatait (név, születési hely és idô, anyja neve) lakcímét,
adóazonosító számát, valamint oktatási intézményének
nevét címét. A pályázathoz mellékelni kell: A 2014/2015.
év végi iskolai bizonyítvány vagy záróvizsga bizonyítvány
másolatát, országos szakmai verseny helyezésérôl kiállí-
tott oklevél másolatát.

A pályázatokról történô döntés, eredményének kihir-
detése:

A beérkezett pályázatokról a „Paloznak Jövôjéért”
Közalapítvány Kuratóriuma dönt soron következô kura-
tóriumi ülésén. 

A pályázati eredmények kihirdetése Paloznak Község
Önkormányzata által szervezett 2015. évi Falunapok hi-
vatalos nyitó ünnepségén történik. 

Prazsák Józsefné 
Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 

kuratóriumának elnöke

VERSENYFELHÍVÁS
Paloznak Község Önkormányzata a 

Paloznaki Falunapok rendezvénysorozat keretében 
a  paloznaki TÁJHÁZ udvarán 

GULYÁSFÔZÔ VERSENYT

hirdet
Nevezési díj 600 Ft elôzetesen.

A verseny idôpontja: 2015. szeptember 26., szombat 
9-13 óra

A nevezés határideje: 2015. szeptember 24., csütörtök
A nevezési lapokat az Önkormányzati Hivatalban kell

leadni.

További információ a www.paloznak.hu weboldalon.

TORTAPARÁDÉ

A Falunapokon szeptember 26-án délelõtt 
TORTAVERSENYRE várjuk 

a paloznaki hagyományokat, 

helyi motívumokat felvonultató tortákat. 
A tortákat 12 óráig lehet leadni a Tájházban. 

Az elsõ 3 helyezett díjazásban részesül. 
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Tájékoztatás a Borklub Tagjainak!

A nyári szünet utáni elsô klubnap
2015. szeptember 11-én, pénteken

17 órakor lesz.
Helye a Faluház nagyterme.

Englert Dezsô
klub elnöke



4 Paloznaki Hírmondó 2015. szeptember

ÜNNEP ÉS CSEND
TROKÁN PÉTER

Még nem ült el a taps, a siker talán legdirektebb, legegyér-
telmûbb visszajelzése. A színész esténként szerepek kön-
tösébe bújva nyújtja át önmagát a közönségnek. Önmagát
adja, amikor küzd, nevettet, amikor mesél, megríkat, 
meghal és újjászületik a színpadon. Segít, hogy 
néhány órára elfelejtsük napi gondjainkat, kizökkenhes-
sünk megszokott életünkbôl. Még nem halkult el a taps, a
zajos siker hangja. Talán összességében valamelyest, de
elôadások végén, a meghajláskor még éltetô erôvel harsan
fel, amikor Péter a színpad szélére áll. Mégis, ahogy nem-
rég ott ültünk a háza tornácán és teáztunk, azt láttam raj-
ta, hogy már sokkal inkább vágyik a nyugalomra, a csend-
re. A kis támfal tetején papírba göngyölt hal várt a sorára.

– Tegnap este fogtam – mondta némi aggodalommal –
várj egy kicsit, arrébb rakom, hogy lássuk, nehogy elvi-
gye egy macska, vagy a kutya, mint a múltkor. Egy pilla-
nat alatt képesek eltûntetni. Süllô, a csónakból fogtam,
vagy háromszáz méterre a stégtôl. Már teljesen besötéte-
dett, amikor esni kezdett. Feltámadt a szél, kicsit megfod-
rozta vizet, megvolt a hal, jöttem volna kifelé, de a vil-
lanymotor akkumulátora gyengélkedett, hát eveznem
kellett. Arra gondoltam, mi lenne, ha igazi vihar kereked-
ne ebbôl. Nem volt kellemes érzés.

Ekkor a szomszédék tacskója tényleg megjelent, tétova
szimatolással pásztázta végig a gyepet, ahogy közeledett,
aztán amikor Péter rászólt, inkább a kis fûszerkert felé
vette az irányt.

– Látod, errôl beszélek. De, szeretem ezt a természet
közeli létet. Az ágyást nemrég alakítottam át, virágok he-
lyett fûszereket ültettem bele, azok hasznosabbak. Visz-
szatérve az idô múlására, szinte naponta szembesülök az-
zal, hogy már nem mennek úgy a dolgaim, mint régen. És
nemcsak fizikai értelemben, az agyam sem pörög már
annyira. Nehezebben megy a szövegtanulás is. Új szerep-
re készülök, Csehov: Ványa bácsijában alakítom az idô-
södô professzort, és a szombathelyi Weöres Sándor Szín-
ház mutatja majd be. Ez foglalkoztat leginkább, de furcsa
módon, ha itt vagyok, fontossá válnak olyan, látszólag je-
lentéktelen apróságok is, hogy a lemerült akkut feltölt-
sem, lenyírjam a füvet, gondját viseljem a szôlônek, vagy
újrafessem az ablakokat. Itt mindig van tennivalóm.
Húsz éve vettem ezt a telket, egy kicsi, rozoga ház állt raj-
ta. Hosszú éveken át a Nemzeti Színház üdülôjében nya-
raltunk a gyerekekkel Siófokon. Sokszor néztem vágya-
kozva az északi partot, éjjelente a kivilágított paloznaki
templomtornyot. Olyan volt, akár egy világítótorony, tá-
jékozódást nyújtó, hívogató. Kránicz Lajos barátom, aki-
nek itt volt háza, szólt, hogy tud eladó ingatlanról. Meg-
néztük, megfelelt, mégis dönteni az segített, hogy a házikó
mögött szôlôt láttam, és ez eszembe juttatta édesapámat,
akinek Újpesten vendéglôje volt. Az ô vágya volt, hogy sa-
ját bora legyen a kínálatában, de 1986-os halála miatt ez
sajnos nem valósult meg. Úgy éreztem akkor, mintha
ajándékba kaptam volna ezt a lehetôséget. Tramini te-
rem, 220 négyszögölön. Borzasztóan örülök a szôlô fejlô-
désének. Szép volt az idei, tavaszi indulása. Szóval, pár
naptól eltekintve négy hónapig folyamatosan itt vagyok.

Az a törekvésem, hogy itt éljek. Viszonylag sokat vagyok
egyedül… illetve mégsem. Mert boltba megyek, ellátom
magam. A kedvesem jön Pestrôl, meglátogatnak a lánya-
im, jönnek barátok. Csopakra járok horgászni, és ha te-
hetem, minden évben elutazom egy hétre Norvégiába, egy
összeszokott pecás társasággal, horgász szafarira. Tele a
hûtôm ott fogott tengeri hallal, hiába, vízi ember vagyok,
errôl nem tudnék lemondani. Úszni Fûzfôn szoktam a ge-
rincem miatt, és hogy jó kondícióban tartsam magam. És
itt vannak a szomszédok, a falu a programjaival. 

Ekkor megcsörrent a mobil az asztalon. A másik Péter
jelentkezett, hogy van káposztás kocka, ami a kedvence, s
ha ráér és átmenne, együtt ebédelhetnének. Egy csacska
verset is rögtönzött a mellettünk heverô süllô emlékének.
Milyen szép ez az együttrezgés, gondoltam, és szedelôdz-
ködni kezdtem, hogy elkészülhessen a hal is.

– Hívtam Haumannt, hogy délután menjünk le a Szü-
ret-elô rendezvényre, a Tájház udvarára, amit a Szôlôhe-
gyi Egyesület és a PaCi szervezett, mert érdekelnek a ter-
veik. Én is tervek szerint élek. Fontos, hogy dolgom
legyen a világban. Így hetven felé már úgy gondolom, lát-
ni az út végét, ezért újabb és újabb célokat tûzök ki ma-
gam elé. Szerepe(ke)t tanulok, muszáj fôznöm, rendet
kell tartanom magam körül, jön a szüret. Ezek komoly
dolgok, cetlik vannak teleírva a teendôkkel. Jut eszembe,
fügét akarok ültetni. Szoktam napközben pihenni is,
mert itt nem sürget semmi, nincs határidô, nincs próba,
premier, kezdések. Persze máshol van, például Szombat-
helyen az anyaszínházamban nem ilyen nyugodt az élet.
A semmibôl raktunk össze egy remek társulatot Jordán-
nal. Kell, hogy fontos legyek valahol, és ott annak érzem
magam. Ha megyek, vonatozni szoktam, tudok tanulni,
kényelmesebb, biztonságosabb. Bérelek egy kertes házat,
és Budán is van egy hasonló. Élvezem a jövés-menést. Azt
hiszem, így teljes az életem. Aztán van mit kipihennem
nyáron. Amikor megépítettem ezt az otthont, elképzel-
tem, hogy majd milyen lesz, ha körülbelül ennyi idôs le-
szek. Olyan lett, és ez nagy boldogság.

Indultam. Péter energikus alkat, nehezen talál fogást
rajta az idô. A népszerûség, a sikerek nem kápráztatták el,
tényleg összhangban él a maga választotta életformával.

– Paloznak – mondta a lépcsô tetején elgondolkodva –
komolyan veszem, hogy itt lehetek. Jó a híre, és erre vi-
gyáznunk kell. Látom, hogy változik a hangulata. Fontos-
nak tartom, hogy széppé alakítsuk a küllemét, hogy az
épületek belesimuljanak a tájba, a falu összképébe. Nyil-
vánvaló változások vannak, ha akarjuk, ha nem. Itt van
például az új vendéglô a kocsma helyén. A Sáfránkert.
Teljesen rendben van és nyilván a tervezett panzió is jót
fog majd tenni a falu összképének, hiszen ma egy elha-
gyott romos épület csupán, és a szolgáltatása színvonalá-
val sem lesznek bajok, nekem mégis hiányzik a kocsma.
Tudod, mire gondolok. Egy helyre, ahol fesztelenül és ol-
csón meg lehet inni egy fröccsöt, vagy egy pohár sört,
mellé be lehet kapni valami harapnivalót. Ügyes, hiány-
pótló a becsületkasszás „büfé” a Szent József Házban, de
csak a könyvtár nyitvatartási idejében mûködik. És vall-
juk be, azért az mégsem ugyanaz. Ez a falu attól is más,
hogy nincs közvetlen vízpartja, nincs nyüzsgés, nincse-
nek strandolók. Ettôl sokkal megnyugtatóbb, jó kisugár-
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zású. Viszont az is tény, hogy egyre több a nyaralótulaj-
donos, és ez tényezô kell, hogy legyen. A Jazz Piknik? Mi-
ért irritál bennünket mások kreativitása? Született vala-
mi, és ennek örülni kéne. A magam részérôl nyitott
vagyok minden pozitív változásra és tenni is szeretnék
érte. Nekem tényleg fontos, hogy paloznaki lehetek. Én
ide jól érezni jöttem magam. 

boda balázs

Tormási György: Kolumbusz 500
– Ott villog. Enyém a jutalom! - kiált fel Andor. San Sal-
vadortól kb.15 tengeri mérföldre vitorlázunk. Éjfél lehet.
Délrôl, nagy ívben kerüljük a szigetet, mert zátonyos a dé-
li vége. - Megkapod a selyemkabátot, meg a díjat, úgy,
ahogy Triana, Kolumbusz tengerésze megkapta. ô ugyanis
soha nem kapott semmit.– mondja Vince, majd folytatja: -
A Navstar akkor nem mûködik, amikor a legnagyobb
szükség lenne rá. Megint csak két holdat talált meg, ebbôl
nem ad pozíciót. – morogja.

Mit csinálhatott itt Kolumbusz térkép nélkül? Csak a
megérzése és tapasztalata vezethette, amikor a sziget szél-
árnyékos oldalát kereste. Na meg Indiát, ahogy a sumákol-
va a hajónaplóban írta - teszem hozzá.  

A kormány közelében állunk és nézzük a világító torony
10 másodpercenként villanó fényét. Egyezik a térképpel. Ez
villogó fény jelenti most a célt. Mindenki örül, de feszült is,
mert még mindig messzinek érezzük, hiszen 34 napja vá-
runk rá. Világos van már, mire a sziget nyugati oldalán meg-
látjuk Cockburn Town-t, a fôvárost. Falusias, színes épüle-
tek. A kikötô mólója roncs, mert a hurrikán lerombolta. 

Horgonyzáshoz készülôdik a csapat. A horgony lassan
merül el a karibkék vízben, mintha harmincnégy napos pi-
henô után ismerkedne az új világ vizével. Öt méteren ér le a
fenékre. Az átlátszó vízben jól látszik, hogy az úszkáló ha-
lak kíváncsian csipegetik. A víz kéksége a felhôtlen balatoni
égbolt délutáni kékségéhez hasonlít. Ez a kékség másképpen
keletkezik. Az egyenlítô közeli ég sugarainak visszatükrözô-
dése a vakító fehér homokká vált korallállatkákról. 

A tengernek más illata van, mint a viharos óceánnak
volt. Olyan ez, mint a paloznaki olaszrizling illata - nem
az, amit érzel, hanem ami errôl eszedbe jut. Ez a nyugalom
és a megérkezés illata. Az elmúlt napok viharos tengerének
izgalom és feszültség szaga volt.

Az Afrika felôl fújó passzátszél eddig segített minket cé-
lunk felé. Most már alig érezhetô a sziget takarásában.

1992. december 28-a van. 500 évvel Kolumbusz után
Amerikába érkeztünk. Senki nem szólt, csend van, mint
induláskor, Gomera elôtt.   

Ülünk a reggeli napsütésben. Egyszerû és magától érthe-
tô minden, még az eddig szokatlan mintájú és színû bahamai
zászló is, ami alig mozdult az éledezô reggeli szélben. 

Hogy volt eddig?
1992. november 21-én este indultunk a Nagy Kanári szi-

getrôl, Las Palmasból Gomera felé, ahogy Kolumbusz is 500
évvel korábban. Az augusztustól november végéig tartó
hurrikán szezonnak vége volt. Kolumbusz 1492.szeptember
6-án indult, mert nem tudott a hurrikánról.

A motorpróbánál a motor nem indult. Induljunk el csak
vitorlával, vagy adjuk fel? 

– Nekem filmet kell csinálnom, mert különben a TV ki-
tekeri a nyakamat–érvelt Vince. 

– Mi lesz a gyönyörû képeimmel a Karibon? – kérdezte
Andor, az operatôr.

Éreztük, hogy nekünk –vitorlázóknak- kell döntenünk. 
– Csak a Karibon kell a motor, útközben nem használ-

hatjuk. Mérlegelte a lehetôségeket Gábor. - Gyuri mi a vé-
leményed?

– Kolumbusznak sem volt motorja és azt sem tudta, ho-
va indul.- Mi legalább tudjuk és nekünk filmet kell csinál-
ni. Próbáltam Vince és Andor felé gurítani a labdát.

Jani hallgatott, várta mi lesz a vita vége. A filmesek sem
szóltak.

Hosszú csend után beállítottuk a vitorlákat és elindul-
tunk nyugatnak. 

Gomera után megjött a passzátszél. Öten, négy óránként
váltottuk egymást a kormánynál. Andorról kiderült, hogy
nem vitorlázott még és a hullámzástól rosszul lett. Kide-
rült, hogy úszni sem tud, de minek kellene úszni, mikor itt
a hajó? Ezután négyen, négy óránként váltottuk egymást.
Megszoktuk, hogy a nap 6x4 órából áll, mindegy, hogy éjjel
volt vagy nappal. A vitorlákat közösen állítottuk. Éjszaká-
ra olyan vitorlákat húztunk fel, hogy az egyenletesen fújó
szélben egy ember irányíthatta a hajót. 

Az asztallap méretû térképen csak egy-két centiméter
volt az egy nap alatt megtett út. A reggelente berajzolt
cikk-cakkos vonal a Kanári szigetektôl indult és nagyon
lassan tartott a Karib tenger felé. 

Egyedül vagyok ôrségben. A többiek a kabinban alsza-
nak. Nem süt a hold. A sarkcsillag körül forgó égbolt a csil-
lagoktól szinte világít. A hajó alatt 5 ezer méternyi víz. A
nagy és a végtelen vesz körül. Nagyon kicsinek érzem ma-
gam. Kormányozom a hajót az iránytûn látható, halvány-
piros, 270 fokos irányba. Ez jelenti Amerikát. 

Erre kicsi a hajóforgalom. A nagy hajóktól a radarref-
lektorunk véd, ha véd és nem alszik az ügyeletes a nagy ha-
jón. Ez is lehet, mert azt a hajót automata kormány irá-
nyítja, ami nem figyel a radarernyô kis pontjára, ami a mi
hajónk. Hajónk nevét a Deneb csillagtól kapta. Deneb a
Hattyú csillagkép legfényesebb csillaga, átmérôje 200 -
szorosa a Napénak. Fénye kb.1000 fényév alatt ér el a
földre. Tudom, merre keressem, de nem találom. 

A Nagy Göncölt könnyû megtalálni. A szekér rúdjának
elsô csillaga is jól látható. Ennek a hajókorláthoz viszonyí-
tott állásából meg tudtam mondani a négy órás kormány-
zás idejét, fôleg a végét. Éjjel 2 óra lehet. Letelt a négy
órám. – Jani! Gyere fel - szólok le a kabinba. - Még van 10
percem. –hangzik a morgó válasz. Elég jól használtam a
Göncölszekér-órát. Ahogy a nap feljött, elôkerültek a
szolgálaton kívüliek. Volt beosztás a konyhaszolgálatra is,
de gyakran volt önkéntes a reggeli készítéséhez. A
választék magyar és spanyol konzervbôl volt. A reggelizés
és a vacsorázás változatosságot jelentett napi
elfoglaltságunkban. Jani nagy szakács volt. Az út elején
remekelte az olajbogyóval, sonkadarabokkal dúsított
rántottát. Kenyér, egy pohár Tinto nevû spanyol
vörösbor, kávé tette emlékezetessé mûvét. A Kanárin
vásárolt narancs néhány nap alatt elfogyott. Késôbb
kétszersült váltotta fel a kenyeret. 
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Hírdetés
� Autó Perger Suzuki Márkaszerviz és Ford

Partner Club Több, mint 20 év tapasztalatával várjuk
Önöket – új és használt autók értékesítése, általános autó-
szerviz. 8229 Csopak, Kossuth u. 101. Tel. / fax: 87/ 446-944,
30/205-9889.

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adása! 
Balatonfüred - Csopak - Paloznak - Lovas - Alsóörs térségé-
bôl várom eladási - vételi szándékát. Fizetni csak a sikeres le-
bonyolítás 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, 
Takarítógép bérbeadás. Földmunkagépek kezelôvel, beton
újrahasznosítás. Web: www.bergepkolcsonzo.hu E-mail:
info@bergepkolcsonzo.hu  Árak, Árlista, mûszaki informá-
ciók tekintetében keresse WEB oldalunkat, vagy hívjon bi-
zalommal!

� 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 szerint.
Csopak, Falukertje u. 2. Tel./fax: 87/555-073, 87/555-074,
30/9571-585, 30/2373-664, e-mail: rezgo@rezgokft.hu

� Paloznakon hosszú távra, garázst keresek 
+ 36 70 415 8854

� 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

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

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.

IV. Szüreti Fesztivál
Helyszín: Lovas, közösségi színtér (faluház udvara)

Idôpont: 2015. október 3. 
16.00 óra: Gyülekezô a faluház udvarán, szüreti menet, lovasok, betyárok, népviseletbe öltözött felvonulók,

harmónikaszóval, népdalokkal és borosnótákkal. 
17.00 óra: Praznovszky Mihály LEGO kiállítása a faluház kistermében

17.45 óra: Nótaeset Nádasi Elemérrel
18.30 óra: Veszprém Városi Cigányzenekar fellépése

20.00 óra Utcabál a Jolly Joker együttessel

A mûsorváltozás joga fenntartva! 
Rossz idô esetén a programok a faluház nagytermében kerülnek megrendezésre!

Szervezô: Lovas Község Önkormányzata. 
Kapcsolattartó: Szendi Péter 30-530-3466, 87-575-083


