
KÉPVISELÔ-TESTÜLETI ÜLÉS MÁJUS
Május 5-én tartott testületi ülésen a Vitorlázó Gyereke-
kért Egyesület mutatta be elképzelését egy gyermek 
vitorlás bázis kiépítésére. A jelenlévôk, köztük Papp
Gábor, Paloznaki Horgász Egyesület elnöke és az ön-
kormányzat is óvatos derûlátással fogadta a terveket,
hiszen ezzel lehetôség nyílna a Balaton megközelítésé-
re. A vitorlázók 10-15 kishajó elhelyezését és mobil
építményeket terveznek az Önkormányzattól bérelt te-
rületen a Séd mellett. Az elképzelés egyelôre csak ötlet-
ként merült fel a továbbiakban a hatósági egyeztetése-
ken múlik minden.

Elsô napirendként tárgyalta a testület a 2015. évi be-
számolót, ami alapján kedvezô évet zárt az önkormány-
zat. A tavalyi évben az önkormányzat bevétele 115, ki-
adása 109 millió Ft volt. A beszámolót a Kincstár
jóváhagyása után a következô testületi ülésen fogadhatja
el a testület. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi Fel-
ügyelôség észrevételeit beillesztve elfogadta a környezet-
védelmi rendeletet az önkormányzat. Pontosították a
képviselôk az üdülôhely rendjérôl szóló rendeletet kiegé-
szítve az ingatlanok elôtti közterületek gondozásának
szabályozásával. 

Prazsák Józsefné a Paloznak Jövôjéért Közalapítvány
elnöke beszámolt az alapítvány munkájáról. Ezt követô-
en tárgyalta a testület a Balatonfüredi Szociális Alapszol-
gáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának 2015. év-
ben Paloznak község tekintetében kifejtett szakmai
tevékenységérôl szóló beszámolót valamint a gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló 2015.
évi átfogó értékelést. Paloznakon 1 esetben alapellátás ke-
retében családgondozást, 4 alkalommal jogi tanácsadást,
1 fô esetében családi konfliktuskezelés történt. Informá-
ciónyújtásra 24 esetben, segítô beszélgetésre 7 esetben,
családlátogatásra 1 esetben, szakmai megbeszélésre 11
esetben volt szükség. Paloznaki illetôségû gyermek-, ill.
fiatalkorú személlyel kapcsolatban sem szabálysértés,
sem bûncselekmény elkövetése miatt nem érkezett rend-
ôrségi jelzés. Elfogadta a testület az Open Road Fest és a
Balaton Riviera Turisztikai Egyesület támogatásáról szó-
ló szerzôdéstervezetet és felhatalmazta a polgármestert a
szerzôdések aláírásával. Szintén elfogadták a képviselôk
a Szt. József Ház használatára vonatkozó szerzôdés meg-
újítását a Paloznaki Egyházközséggel. A Fehér Kereszt
Közhasznú Egyesület családi napközi hálózatot mûködte-
tésre vonatkozó szolgáltatási ajánlatát nem kívánta igé-
nyelni az önkormányzat, mivel a kiskorú gyerekek nap-
közbeni ellátására a Csopaki Önkormányzattal közös
fenntartású intézményben megoldott.

CZÁ

Strandbelépô
A két önkormányzat közötti megállapodás alapján a
paloznaki lakosok részére a Csopaki Önkormányzat ked-
vezményes szezonális strandbelépôt biztosít a csopaki
strandra. Kiváltani a csopaki strand nyugati pénztáránál
lehet a kiváltáshoz 1 db fénykép és lakcímkártya szüksé-
ges. A Paloznaki Önkormányzat a bérlet árának 50%-át
megtéríti a paloznaki lakosoknak. A visszatérítéshez a
bérletvásárlást igazoló számla bemutatása szükséges,
amelyet Paloznak Község Önkormányzata nevére és cí-
mére 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.

Önk.

Paloznaki Pünkösd
Az idei pünkösdi szabadtéri programokra elég baljós idô-
járást ígért a meteorológia. Szerencsére kijelöltük és
meghirdettük az esôhelyszíneket, így nem maradt el egy
betervezett programunk sem.

A Faluház tetôterében megrendezett kiállításon Szeke-
res Tamás és Szekeresné Kövécs Éva készítôk figurái bû-
völték el a közönséget. Ezek a textilbôl és fából készült já-
tékok teljes egészében kézmûves termékek,
népszerûségüket jelzi, hogy megrendelésre szállítanak
szerte a világba, pl. Japánban, az USA- ban is megörven-
deztetik a gyermekeket. A kiállítást Prazsák Józsefné
Emmike a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány elnöke
nyitotta meg. A mûsorban Barna Kata és Szabó Ivett fu-
volán játszott, Fiedler Dóri, Steinbach Zsófia és
Steinbach Bence vidám verseket szavaltak.

Ezután Pilisi Gyöngyi vezetésével megkezdôdött a kéz-
mûves foglalkozás, ahol gyöngyfûzéssel készítettek a
résztvevôk szebbnél szebb karkötôket, virágokat, kis
állatfigurákat…

Délután a Szt. J. Ház kiállítótermében a Portéka Szín-
pad zenés meseelôadásán szórakozhattak a kicsik és a na-
gyok. Az interaktív elôadásba bevonták a gyermekeket is,
akik örömmel vettek részt a játékban. Énekeltek, versel-
tek, hangos kiabálással bíztatták a szereplôket.

A szombati nap zárásaként este Szabó Lajos karnagy
vezetésével a Paloznaki Kórus Pünkösdi Hangversenyét
hallgathattuk a Római Katolikus templomban. A felcsen-
dülô dalok mindenkit segítettek ráhangolódni az ünnep-
re, ezzel a szép esti koncerttel zárult a nap.

Verrasztóné Panni

Hírmondó
XXV. ÉVFOLYAM  2016. MÁJUS

Paloznaki



Beszámoló a ,, Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 
2015 évi munkájáról

Nyitó egyenleg: 958.179 Ft
Záró egyenleg: 1.354.109 Ft
Támogatás: 2.220.143 Ft
Ebbôl Kálvária: 1.800.000 Ft
SZJA 1 % : 270.143 Ft
Kivét: 1.785.000 Ft

2016-ban még a 2014.évi SZJA 1 %- ból visszautalás-
sal érkezett: 1.412.110 Ft a számlánkra

Ha rövid akarnék lenni (hiszen mindig kapom a figyel-
meztetést, csak röviden!), akkor a következôt írnám:
„Ahol a SZÉP megjelenik, HARC nélkül gyôz…  Ha va-
lahol a JÓ megjelent, annak mindig a SZÉP taposta ki
az utat.” (Kazinczy Ferenc)

Mivel ezt pedig a rövidsége miatt nem fogadnák el, így
nézzük részletesebben az elémúlt év eseményeit. Hál Is-
tennek, van mire visszatekinteni!

Január:
A hagyományos Pohárköszöntô, amirôl mindig el-

mondhatjuk, ez az év is jól kezdôdött! Dekoráció, terem-
rendezés, terítés és a kedvelt kitûzôk készítése, ami
együvétartozásunkat szimbolizálja. Nem szokványos ren-
dezvénnyel folytattuk a januárt. Rendhagyó tantestületi
értekezletet tartottunk, „Régen volt, hogy is volt” cím-
mel. A csopaki Általános Iskola volt tanítói és tanárai jöt-
tek össze. Vetítés vacsora, baráti beszélgetések, ezután
Nádasi Elemér és Héhn Gyula igazgató úr zenéje biztosí-
totta a jó hangulatot, ami közös énekléssel és tánccal foly-
tatódott. (Természetesen ennek anyagi oldalát mindenki
saját maga rendezte.) A január nem múlhatott el a
Paloznaki Civil Egyesület falusi disznóvágása (x.) nél-
kül. Ehhez mi ,,Egy kis népmûvészet” címmel kiállítást
rendeztünk: szalma, lószôr-ékszer, bôr és mézeskalács
csodákban gyönyörködhettünk.

Március:
Elindítottuk a Paloznaki Kálvária megújítását. Meg-

bíztuk Petrás Mária keramikus mûvészt a dombormûvek
elkészítésével.

Április:
A XXV: Paloznaki Borversenyhez két díjat ajánlot-

tunk fel: Horváth Csaba fazekas kerámia korsóját, és
Szôlôtôkébôl készült dugóhúzót. Április végén régi ál-
mom vált valóra: Schöffer Erzsébet írónô és Bánki Iván
(Balázs Béla – díjas film és tévérendezô) mint beszélgetô
társ elfogadták felkérésemet, és egy csodálatos irodalmi
estnek lehettünk részesei, meghitt, családias légkörben.
Boda Balázs írta nagyon szépen:,,Mesebeli utazás
Schöffer Erzsébet varázslatos világában.” Ehhez mi hát-
térkiállítással, teremrendezéssel, vendéglátással járul-
tunk hozzá. Englert Dezsônek nagyon köszönjük a finom
bort!

Május:
IV. Pünkösdi Mesenapokhoz „Kicsi és nagy Életképek

macik társaságában” címmel Drén Éva aranykoszorús
mester berendezett babaházak, babák, macik. páratlanul

szép anyagából rendeztünk kiállítást! A régi polgári világ
jelent meg miniatûr formában. Dr. Boros Marietta nép-
rajzkutató, etnográfus, aki a kiállítást megnyitotta, azt
mondta, ez az anyag egyedülálló az országban. Ennek a
napnak koronája volt a Paloznaki Kórus Pünkösdi
hangversenye. Ezután Sárváron egy kávézóban is meg
kellett rendezni ebbôl az anyagból egy kiállítást. Ez már a
harmadik olyan kiállítás volt, amit Paloznak után Sár-
várra is kértek.

Július:
A VII. Paloznaki Jógahétvége alkalmával Rácz Zita

szentendrei mûvész igazi, nôiesen finom munkáiból: „Se-
lyemre Álmodott Világ” címmel – rendeztünk kiállítást.
Kézmûveseink is mindig részesei a Jógahétvégének. Nagy
Julikának nagyon köszönjük a szervezômunkát!

Augusztus:
A IV. Paloznaki Jazz Piknik programjához csatlakoz-

va, kézmûveseink délelôtt is, és délután is tartottak fog-
lalkozást

Szeptember:
Falunapok ”Virágos Paloznakért” díjat hárman kap-

ták. Tanulmányi ösztöndíjat öt középiskolás fiatalunk
kapott. A díjazottaknak ezúton is szeretettel gratulálunk!
A Paloznaki Kálvária új képeinek szentelése a Búcsúi
Szentmise után történt. Ezt követôen szerény fogadást
tartottunk a megjelent vendégeknek a Faluházban. Baba-
köszöntés vasárnap délután volt, ahol négy újszülöttet
köszönthettünk nevükkel, és születési dátumukkal ellá-
tott óntállal, illetve réztáblával.

Október:
A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület és a ,,Paloznak Jövô-

jéért” Közalapítvány Dr. Leitold József állatorvos vezeté-
sével szervezett, meglepô programmal várta a kedves 
érdeklôdôket a Szt. József Házban és a Faluházban.
,,Repüljünk együtt a madarakkal” címû díszmadár kiállí-
tás és a hozzá kapcsolódó elôadások, és gyakorlati bemu-
tatók követték egymást. Vendégünk volt a Veszprém Me-
gyei Díszmadárbarát Egyesület. A nagy létszámú ember-
és madárcsapat láthatóan jól érezte magát. A hangulatot
még inkább fokozta a vendéglátás, amiért külön köszönet
illeti Gyimesi Vikit és Fülöp Lacit!

November:
A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület a hagyományos Új-

bor ünnepe esthez színvonalas, és változatos ötletek
alapján fotókiállítást is tervezett saját fotóikból. A kiál-
lítás megrendezésére felkértek /Prazsák Józsefné/, ami-
nek örömmel tettem eleget. Az est folyamán zsûrizés 
is volt, amit nagy izgalom kísért. Külön szavazott a szak-
mai zsûri (Boda Balázs, Márffy István, Prazsák
Józsefné) és a közönség. A kiállítás színvonalát fémjelzi,
hogy a több mint 80 fotóból válogatták ki a 2016-os
Paloznaki Naptár anyagát. Tartalmas, szép est volt. Kö-
szönjük a szervezôknek!

December:
A Paloznaki Kórus Adventi Hangversenye után Ajtós

atya megvendégelte a kórust. Az est díszvendége Petrás
Mária és lánya, Petrás Alina voltak. Teremrendezéssel,
terítéssel, apró ajándék készítésével járultunk hozzá eh-
hez a fantasztikus esthez, ahol a Kórus szép szereplésén
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túl Petrás Mária és Alina hangjában is gyönyörködhet-
tünk.

Mikulás nap karácsonyi hangulatban: Dekorálás, terí-
tés, ajándék a gyerekeknek és a szépkorúaknak. Mindig
meghatóan szépek ezek az ünnepek. Szecsôdi Zsuzsiká-
nak és családjának hálásan köszönjük az állandó segí-
tést! 

Nyáron, 11 héten át, minden szombat, vasárnap kéz-
mûveseink továbbra is lelkes, színvonalas foglalkozáso-
kat tartanak azon érdeklôdô gyerekek és felnôttek szá-
mára, akik értékelni tudják ezt a lehetôséget, és örömmel
vesznek részt!

Kálvária / Keresztút /
Úgy érzem, most kell visszatérnem a bevezetô gondola-

tomhoz, a SZÉP és JÓ kapcsolatához. Sok esemény volt
az elmúlt évben, de azt hiszem, és remélem sokan így gon-
dolják, az év kiemelkedô és meghatóan nemes eseménye a
Kálvária megújítása volt. Nem tudok megfelelô szavakat
találni! Kimondhatatlan HÁLÁ-val KÖSZÖNÖM Petrás
Máriának, minden támogatónak, segítônek azt a példa-
értékû összefogást, amit ezzel kapcsolatban megtapasz-
talhattam! A SZÉP gyôzött, és megjelent a JÓ! Mária
minden mást félretéve alkotta meg a Paloznaki Kálvária
dombormûveit, ami eddigi munkássága hetedik kálváriá-
ja, amit minden interjúban nagy szeretettel és kiemelten
emleget. (A táblákat lányával, Petrás Alinával készítet-
ték.)

Köszönjük Márffy István létrehozó és állandó gondos-
kodó munkáját, a képek beépítését, Árvay Attila képvise-
lô úr és lelkes kis csapatának azt a munkát, amivel elôké-
szítették a kálvária építményeit az új képek méltó
fogadására. Minden támogatónak nagyon köszönjük az
adományokat!

Hálásan köszönjük Dr. Korzenszky Richard Miklós
OSB, a Tihanyi Bencés Apátság perjelének a Kálvária
megáldását, vitéz Ajtós József László kerületi esperes,
plébános úrnak pedig, az ezt követô megvendégelést!

Mindenkinek köszönetünket fejezzük ki, akik ôszinte
tisztelettel és szeretettel fordulnak az alapítványunk
munkája felé, segítik terveink megvalósítását. Külön sze-
retném kiemelni adójuk 1%-át nekünk felajánlókat, akik
mindig anonymok maradnak.

Számomra mindig értékesebbek azok a rendezvények,
amelyek közös tevékenységgel jönnek létre: az Önkor-
mányzattal, a Paloznaki Civil Egyesülettel, a Paloznaki
Szôlôhegyi Egyesülettel.

Köszönjük a Boda- házaspár odafigyelô segítését, az
Önkormányzat és Hivatal dolgozóinak együttmûködését!

Köszönetemet fejezem ki az Alapítvány kuratóriumá-
nak és felügyelô bizottságának!

Munkánkat folytatjuk, vannak befejezetlen dolgaink... 
További támogatásukat tisztelettel és köszönettel vár-

juk és fogadjuk!

Prazsák Józsefné kuratóriumi elnök

Borklub
Szelek vagy Szent György havának 8-án ejtettük meg ak-
tuális kirajzásunkat Füred városába, Végh Endre pincé-
jébe. Urasan egy mikrobusszal érkeztünk két frakcióban,
mintegy 35-en, azaz a kemény mag. Az elsô frakció járt
jobban, ugyanis ôk több fogadó pálinkát kortyolhattak a
frissen sütött töpörtyûs pogácsák mellé. Klubunk vezeté-
se megérezte azon tagjainak lelki hullám rezdüléseit, kik
a hegymagas, acéltartályos borkombinátokban kissé el-
veszve érezték magukat, emigyen most egy hamisítatlan
manufakturális, úgymond kis pincét látogattunk meg,
ami azért jó nagy volt. Házigazdánk 1,5 hektáron gazdál-
kodik Füreden és komoly borközéleti szerepet játszik, lé-
vén a Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület elnöke.
Jó svádával,meg humorral fûszerezett borbemutatót tar-
tott pincéjében, ahol méretes fahordókban folyik a borok
csodálatos világa. 2015-ös borokat kóstoltunk, úgy mint
olaszrizlinget, szürkebarátot, chardonnayt, irsai olivért
és sauvignon blanc-t. Na, most a fahordós borokat kedve-
lôk, kik közé szerénységem is tartozik, igencsak kiélvez-
hették magukat. Ezt követôen a tetôtérbe vonultunk,
ahol az asztalokon fenséges saját készítésû füstölt csodák-
kal zsúfolt tálak vártak bennünket, no meg a visszakósto-
lás lehetôsége. A házi kolbászok, vadkolbászok, sonkák,
disznósajtok, töpörtyûk ínycsiklandozóak voltak, plusz
még a visszakóstolás, persze élelmesebb klubtagjaink
oda-vissza kóstoltak. Mindehhez Boros Gábor harmoni-
kájával adta meg a taktust, melyet persze átvettünk, sôt
természetesen dalolni is kezdtünk. Na, így zajlott le a hír-
neves kirajzás, a társaság romjait aztán mikrobuszunk
hazatranszponálta fatornyos kis falunkba.

ZB
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MMEEGGHHÍÍVVÓÓ

Paloznak Község Önkormányzata szeretettel várja Önt
és családját

2016. június 4-én szombaton 10 órakor a
71-es út paloznaki bejárójával szemben kialakított

KKEERRÉÉKKPPÁÁRROOSS  PPIIHHEENNÔÔ
átadására.

A kilátó, pihenôpadok, asztalok mellett térkép, és
információs táblák mutatják be Paloznak
nevezetességeit. Interaktív, játékos módon

ismerkedhetünk meg a tájalkotó szôlômûveléssel, a
Balaton jellegzetes halfajaival, a táj védett növényeivel,

állataival.
A környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódva

környezetvédelmi totóval várjuk a kicsiket és nagyokat!
A kerékpárral érkezôk meglepetés ajándékot kapnak!



4 Paloznaki Hírmondó 2016. május

A punk követô…
SLEMMER BENCE MANÓ

A punk hisz abban, hogy a világ olyan,
amilyenné tesszük,

hogy az igazság a dolgok mibenlétének
személyes  megismerésébôl ered,
nem pedig az elôírásokhoz való

vak ragaszkodásból.
Greg Graffin

Be kell vallanom, nekem akkoriban a punk kicsit ijesztô,
idegen volt. Emlékszem ’76 táján mennyire megnyugodtam,
amikor felvilágosítottak, hogy a mûfaj, illetve a jelenség a
nyugati (angolszász) társadalom dekadens világától megcsö-
mörlött, ámde tehetôs szülôkkel bíró fiataljainak luxuspro-
testálása az aktuális rend ellen, elsôsorban külsôségeivel, il-
letve zenéjével, ami lassan, üzleti megfontolásból, szintén a
popkultúra részévé vált. Szóval nem tudtam ezzel a dologgal
mit kezdeni, nem érintett meg sem extravaganciája, sem ra-
dikális céljai, sem külsôségei. Aztán egyszer, amikor már
Paloznakon laktunk, egy békés hétköznap napsütötte dél-
utánján megláttam Bencét az utcán lila taréjjal, feketében,
ahogy kell, mindenféle kiegészítôkkel, amik egyértelmûvé
tették, hogy nekünk, mármint a falunak is van egy meggyô-
zôdéses punkja. Fruzsi lányommal osztálytársak voltak a
Lovassyban, talán ezért is olvastam akkor alaposabban utá-
na, és ez persze kicsit megváltoztatta a punkságról alkotott
korábbi véleményemet. A fogalmat ma már gyakran hasz-
nálják a zenei mozgalomhoz kapcsolódó , ideológiával és
szubkultúrával, vagy akár a „csináld magad” hozzáállással
kapcsolatban is. A hetvenes évek második felében, Angliá-
ban, külvárosi munkáskörnyezetben született punk szub-
kultúra legalább annyira megbotránkoztatónak bizonyult,
mint a hippi mozgalom.  Elsôsorban a külsôségek borzolták
mind a két, teljesen ellentétes életfilozófián alapuló csoport
bírálóinak kedélyeit. A hippik társadalomból való kivonulá-
sukat eltérô öltözködésükkel is alátámasztották, ami persze
- mint elôbb-utóbb a többi szubkultúra kellékeivel is történ-
ni szokott – jelentôs üzletté nôtte ki magát. A punkok a kivo-
nulás helyett a totális szembefordulást választották, a fo-
gyasztói társadalommal szembeni fellépéshez az
anarchizmus szolgált ideológiai háttérül.

Szóval Bence is „polgárpukkasztó” volt, lázadó tinédzser,
aki úgy szerette volna felhívni magára a környezete figyel-
mét, hogy másként viselkedett. Fel is figyelt rá a környezet
(nem volt nehéz dolga), de értetlenkedve. Ellenségesen vi-
szonyult hozzá, nem pedig megértôen és szeretettel, s Bence
magára maradt, amit amúgy egy cseppet se bánt. Olcsó ita-
lok, gondosan válogatott kellékek, haj, botrányos pólófel-
iratok és punk zene, a HétköznaPI CSAlódások – ha ez
mond valakinek valamit. Bence gondfelhôkbe bújt, rossz
irányba ment, jöttek a számítógépes játékok, a World of
Warcraft, és hasonlók, a fizetôs játékok, a tanuláshoz pedig
semmi kedve nem maradt. A gimiben az igazolatlan mulasz-
tások száma csak nôtt, meg a bukás közelsége, végül a tan-
testület megelégelte és fegyelmi elé vitte az ügyét. Komolyan
ki akarták csapni a nagyhírû iskolából, de a mellé álló diák-
társak és egy tanár védôbeszédének köszönhetôen elálltak

ettôl, és kapott még egy utolsó esélyt. Ez 2009-ben történt,
mely valóban fordulópontnak tekinthetô dátum az életében.
Év végén levágatta a haját, megvált a saját maga készítette
ruháktól, megszelídült, elhagyta a computer játékokat és
környezettudatosabb lett. Azt mondja, így visszagondolva
csak egyetlen veszteség érte, hogy mindeközben elveszítette
az elszántságát, a keménységét is. Baloldali gondolkodású-
nak vallja magát, mind politikai, mind gazdasági, mind tár-
sadalmi értelemben. Kérdezem, hogy ez mit jelent, mire
csak mosolyog. Tudjuk mit jelent baloldalinak lenni?   

A baloldaliság forrása az erkölcs, alapvetô értékei az igaz-
ságosság, a személyes példamutatás és felelôsségvállalás a
társadalom mûködtetésében. Elsôsorban az elesettek, a hát-
rányos helyzetûek, a kiszolgáltatottak érdekeit képviseli.
Célja az egyéni és a közösségi jólét emelése, valamint a ter-
mészeti és társadalmi környezet védelme. A társadalom mû-
ködési elve a demokratikus, alkotmányos közrend…  mint
egy kortes beszéd, ha elhangzik, de nem mondott ilyesmit
(csak gondolt mosolyogva), hát inkább folytattuk a család-
jánál. 2003-ig Csopakon laktak, ám amikor elváltak a szülei,
ôk hárman, a mamájával és az öccsével elôbb Hajmáskérre,
majd Paloznakra költöztek albérletekbe, míg végül 2014-
ben megállapodtak a Határ utcában és ott nyugalomra és
békességre találtak. Ideálisnak mondja a helyzetüket a ma-
ma élettársának közelében, valamennyien dolgoznak, az
öccse a Sáfrán- kertben pincér, ô pedig édesanyjával egy
munkahelyen diákmunkás, a Tescóban kapott állást…

– Az agyamban történt valami változás ott a Lovassyban.
Felfüggesztett voltam, rettegtem attól, hogy szakmunkás-
képzôbe kell majd járnom. Komolyan bepánikoltam, ami
helyrerázott. Kezdtek jobb dolgok jönni, megismertem egy
lányt. Maga volt a két lábon járó tökéletesség. Teljesen elva-
rázsolt, sokat köszönhetek neki, azt hiszem. Igazából csak
plátói szerelem-féle lehetett, de sok olyat kihozott belôlem,
amirôl fogalmam sem volt, hogy ilyen is tudok lenni.  Impo-
nálni akartam, humorizáltam, verseket írtam, virágot küld-
tem. Miatta kezdtem fogyókúrázni, mert a sportos alkatú fi-
úk tetszettek neki. - 2010. február 7-én töltötte be a 18.
életévét, a mérleg mutatója 128 kg körül állapodott meg
alatta, amikor spártai fogyókúrába kezdett és május végére
negyven kilóval kevesebb lett. (Ilyen a szerelem!) A lány
megdicsérte, ô pedig elballagott. Öt évvel késôbb találkoztak
ismét Prágában egy sörtúrán, de addigra már elhamvadt a
parázs. A gimis barátokkal rendszeresen találkoznak, 7-8
sokra hivatott fiatalember, akik azonban ilyenkor falkába
verôdve - így fogalmazott - nem beszámíthatóak. - Még gye-
rekek, mondanám én megértôen. - Nehéz kérdés, hogyan le-
het lazának maradni és közben komoly karriert építeni.
Egyáltalán nem vagyok Carpe Diem típusú ember, de fon-
tosnak tartom az élményt, hiszen abból lesznek a szép emlé-
kek. A baloldaliságra visszatérve, talán azt mondanám, az
igazságosság – anarchia – tolerancia hármasából az anar-
chia érdekel a legjobban. Ismered Greg Graffint? Ô a Bad
Religion énekese, amúgy tudós professzor, 2010-ben kiadott
könyve a Anarchy Evolution nagy hatással volt rám. Tud-
juk, hogy eredetileg a szó azt jelenti: uralom nélkül, azaz
egy olyan állapotot jelöl, melyben az emberek intézményesí-
tett hatalom nélkül élnek. Fontosnak tartom ezt a könyvet,
akár a Bibliát. Jól beszélek angolul, nem okoz gondot a ma-



gyarul meg nem jelent irodalom használata. A kissebségek
jogai, a környezetvédelem érdekelnek. De még mindig ennél
az évnél maradva, elég jó eredménnyel érettségiztem le, s
bár a matematika-fizika nem hoztak lázba, a történelmet és
a nyelveket kedveltem, így politológiára jelentkeztem az EL-
TE jogi karára. Simán felvettek. Albérletben laktunk egy
lovassys évfolyamtársammal és annak barátjával. Jó buli
volt, keresztülestünk a felnôtté válás keserédes stációin, de
úgy jöttem el Pestrôl, hogy végig vidéki tudtam maradni.

– Egyszerûbb gondolkodású, nyugodtabb? Empatiku-
sabb? Vajon mi a vidékiség lényege? – teszem fel magamnak
a kérdést. Tény, hogy rendre ott lógtak a Trafóban, pénz
nélkül, az éjszakában… ugyanakkor Bence 2012-ben, négy-
fordulós válogató után bekerült a Televízió Maradj talpon!
c. népszerû vetélkedômûsorába, és 1.270 ezer Forintot
nyert.

– Három év után megkaptam az alapszakos diplomám,
aztán egy év kihagyás következett, most pedig a Pannon
Egyetem – Nemzetközi tanulmányok mesterszakra járok.
Idén szeptemberben az Erasmus program keretében Prágá-
ban fogok tanulni fél, vagy egy évig, plusz a szakmai gyakor-
lat. Valamilyen nemzetközi kapcsolat szakértôi állást tud-
nék elképzelni magamnak, esetleg a közigazgatásban
dolgozni a késôbbiekben. Pillanatnyilag semmi nem köt ide,
csak a személyes szálak, ezek viszont fontosak nekem. A ma-
gyar emberekkel, pontosabban a gondolkodásukkal, a lel-
kületükkel, az általános morállal viszont gondjaim vannak. 

Bence szeret írni. Fontos része az életének. Érdekli az
írás, mert így jobban ki tudja fejezni magát, felszabadultab-
ban fogalmaz, mint szóban, komplexebb érzések, szürreális
képek jelennek meg elôtte, amiket van ideje rögzíteni. Be-
széd közben minden olyan gyors – mondta hadarva, ahogy
beszélni szokott. Sokat olvas, muszájból is, kedvtelésbôl is. 

Ôt is kérdeztem Paloznakról. Azzal kezdte a választ, hogy
szerinte lassan eljön az idô az elöljárói ôrségváltásra. Kiöre-
gedôben a vezetés! – Konkrét terveim vannak a jövôre néz-
ve – folytatta – ha visszatérek Prágából, szívesen vállalnék
közéleti szerepet a falu életében. Ákos támogat minket, fia-
talokat. A képviselôség, vagy akár a polgármesterség is szó-
ba kerülhet. De addig még szeretnék tudományos munkával
foglalkozni, valami maradandót létrehozni, mondjuk a kul-
túrpolitika területén. Aztán lehet, hogy tényleg meg fogom
próbálni a polgármesterséget.

Boda Balázs 

A könyvtár hírei
Új könyveink / Könyvajánló

MAIL KAROLIN: A SORS KEZE

1944 – az emberek a második világháború utolsó erôfe-
szítéseit és a zsidóüldözés egyre drasztikusabb idôszakát
élik. Az áldozatok száma megállíthatatlanul nô, a csalá-
dok ezzel arányosan veszítik el szeretteiket. Miközben a
településen már a front vonulását hallani, a dunántúli
kisváros két szomszédos házában különös esemény
zajlik…

A háború végén induló történet cselekménye két ma-
gyar család életét és érdekes harcát mutatja be, majd az
1956-os események is jelentôs szerepet játszanak a törté-

netben. Különleges, olvasmányos. Témáját tekintve talán
nem egyedi, de a cselekménye mindenképpen magával ra-
gadó, elgondolkodtató.

/moly.hu/

KAPITÁNY GÁBOR: A TÁRSAS LÉT DICSÉRETE

Addig nincs baj, míg van, aki behívjon
Hogyha elmégy az ajtaja elôtt
Addig nincs baj, míg mást is ápolgathatsz
S díszítgethetsz, nemcsak a temetôt.

Addig nincs baj, míg az asztal fölött egybe-
Kerekedett lelkek körtánca igéz
Addig nincs baj, míg van, aki úgy néz rád,
Hogy attól bölcs vagy, vagy jó, vagy vitéz.

Addig nincs baj, míg van, akit behívjál
Hogyha látod az ablakod alatt
S nem kell attól félned, éhes kést emel rád
S míg kerül neki is kamrádban falat.

Addig nincs baj, míg verseket faraghatsz
S számlálhatsz könyvet, bárányt, csillagot
Addig nincs baj, amíg lüktet még az ünnep,
S nem vagy sem elillant még, sem itthagyott.

Szerk.

� Június 3-án, pénteken 18 órakor Szabó László szob-
rász kiállításának megnyitója a Szt. J. Házban.

� Június 4-én, szombaton 10 órakor kerékpáros pihenô
átadása a 71-es út paloznaki bejárójával szemben

� Június 8-12-ig Harley Davidson Fesztivál az Európa
Kempingben.

� Június 18-19-én, szombaton és vasárnap kézmûves
foglalkozás a Tájház udvarán 10-13 óráig.

� Június 25-én, szombaton Hal-és Borünnep a Tájház
udvarán (halászléfôzô verseny, koncert, …)

� Június 22-26-ig PG Csoport tábor zenés, kulturális
programjai a Tájház udvarán.

� A VIII. Paloznaki Jógahétvége 2016. július 8-9-10-én
kerül megrendezésre.

szerk.
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�� JÓ TUDNI!

Paloznak Község Önkormányzata
és a Veszprémi Mûvész Céh 

tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját 

Szabó László
szobrász

kiállításának megnyitójára.

Idôpont:
2016. június 3. péntek 18 óra

Helyszín:
Szent József Ház kiállítóterme



Változott a közlekedési rend a Fô utcában!

A tavalyi tapasztalatok alapján a képviselô-testület a má-
justól szeptemberig terjedô idôszakban megállási tilalmat
rendelt el a Fô utca Fô tértôl az Ady Endre utcáig tartó
szakaszára. A parkolás az Ady Endre utcában illetve a
Kishegyi utcában lévô parkolóban biztosított. Kérjük fi-
gyeljenek a megváltozott szabályokra!

Önkormányzat

17. Harley Davidson Fesztivál

2016. június 8–12. között kerül megrendezésre a 17.
Open Road Fest Alsóörsön. 

A fellépôk között többek mellett megtalálható lesz a
Helloween, Ivan & The Parazol, Ossian, Twisted Sister
Tribute, Motörbreath, The Silver Shine, ZZ Copy, Mada-
rak Hzb. Vezetett túrák már szerdától. Motoros kaszka-
dôr show, mûrepülô bemutató, stb.

„Földön, vízen, levegôben programokkal” várják a
fesztiválozókat.

„A Harley-Davidson Budapest 2016-ban 17. 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 életérzés:
a szabadság maga, egy csöpp lázadás, egy igazi barátság,
egy ôszinte mosoly, egy óriási üvöltés… a Harley élmény és
felfedezés! Ne hagyd ki te sem! 2016. június 8–12.”

További információk:
www.openroadfest.hu, www.facebook.com/openroadfest,
www.paloznak.hu, www.harley.hu. 

Szerk.

Hírdetés
� Autó Perger Suzuki Márkaszerviz és Ford Partner Club

Több, mint 20 év tapasztalatával várjuk Önöket – új és használt
autók értékesítése, általános autószerviz. 8229 Csopak, 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, Takarítógép bérbeadás.
Földmunkagépek kezelôvel, beton újrahasznosítás. Web:
www.bergepkolcsonzo.hu E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Árak, Árlista, mûszaki információk 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 lebonyolí-
tás után kell! Egy hívást megér! Telefon: 06-20-991-6842. Hon-
lap: www.rajnaia.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

� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, vagyon-
védelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési tárgyak
és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés lehet festett, pati-
názott és tüzihorganyzott a megrendelô igényei szerint. Keressen
bennünket a 71-es és 73-as út keresztezô-désénél, ahol bemutató-
termünkben 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
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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

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.

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

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

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

Szerkesztô és felelôs kiadó: Verrasztóné Losonczy Anna. 
Tipográfia: Kováts Imre. 

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

Balaton-felvidéki Oxigén Túra
2016. május 21-22-én rendezik a kerékpártúrát

Balatonfüred és környékén, melynek egyik pontgyûjtô
állomása Paloznakon a Sáfránkert Vendéglô. A túrára

bárki nevezhet, nem kötelezô a teljes szakaszt teljesíteni,
a részvétel ingyenes. A cél:

Tekerj egy jót!
részletes információ a Facebookon!


