
TESTÜLETI ÜLÉS

A napirendek tárgyalása elôtt Czeglédy Ákos polgár-
mester beszámolt az Ady utcai parkoló valamint a
Tódi úti árok felújításának elkészültérôl, a virágosí-
tásról és a Hegyalja utcai vízelvezetô tisztításáról.
Május elején Paloznak adott otthont a Falumegújító
találkozónak, közel 40 résztvevônek mutattuk be a
települést és láttuk ôket vendégül. Az önkormányzat
képviseletében a Riviera Egyesület, a Tûzoltóság, a
Leader Egyesület, a Városok Falvak Szövetségének
közgyûlésén valamint a Kistérségi ülésen vett részt a
polgármester május folyamán. Június elsején Dr.
Kontrát Károly országgyûlési képviselôvel ünnepé-
lyesen is átadták a felújított Ady, Napsugár és Petôfi
utcákat.

Elsô napirendként a Tó utca 0858 hrsz. vétel in-
gatlan megvételérôl döntött a testület (a döntés már
az elôzô ülésen megszületett, csak a szerzôdés jóvá-
hagyása történt meg, ill. az eljáró ügyvédi iroda mó-
dosult). A közel fél hektáros ingatlant 340 Ft m2 áron
vásárolta meg az Önkormányzat. A kötelezô óvodai
feladatellátásra szóló szerzôdés lejárta miatt a régi-
vel azonos tartalmú új szerzôdést kötött az Önkor-
mányzat a Csopaki Mandulavirág Óvodával.  A Szt
József Ház felújítására elkészült tervek alapján
költségbecslések készültek, ezek nagyságrendje és
különbözôsége miatt több ajánlat bekérését határoz-
ta el a testület és ennek ismeretében dönt a felújítás-
ról, vagy annak késôbbre halasztásáról. Az egész
községre kiterjedô új fejlesztési stratégia készítését
mérlegelte a testület és a következô ülésre várja a
szakértôk javaslatát a stratégia elkészítésérôl. A
szálláshelyek minôségi fejlesztésének támogatására
elkülönített támogatási keretösszeg mindössze ötö-
dére érkezett be pályázat, így a maradvány terhére
szeptemberben új pályázat kiírásával bízza meg a
Riviera Egyesületet az Önkormányzat. Probléma-
ként felmerült a lakókocsik és mobilházak elhelyezé-
se a településen, amit a kempingeken kívül tilt, mind
a Balaton törvény, mind a helyi építési szabályzat,
így a szigorú hatósági fellépést fogja szorgalmazni az
önkormányzat az illetékes építési hatóságnál. Az ön-
kormányzat víziközmûveinek állami tulajdonba vé-
tele miatt, a testület nem kívánja anyagilag illetve a
kivitelezés felvállalásával támogatni a Hegyalja utcai
ivóvízhálózat továbbépítését, hiszen a kiépülô háló-
zat nem kerülhet önkormányzati tulajdonba.
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HAL- ÉS BORÜNNEP 2017

Június 23-24. Paloznak Tájház udvar (Fô u. 8.)

06. 23. péntek:

20.30–21.30-ig„Feketebojtártól – Ezüstbojtárig” 
Horányi László színmûvész irodalmi
estje zenével

06. 24. szombat:

10.00–1300 Kézmûves foglalkozás, 
népi gyerekjátékok

15.00 Halételek fôzôversenye és kóstoló
19.00 Borbemutató és kóstoló

BBeemmuuttaattjjuukk  aa  22001177..  éévv  FFaalluu  bboorráátt!!

19.30 Eredményhirdetés, díjátadás
21.00 PG Csoport koncertje
22.30 Filmvetítés

A film után beszélgetés gitár és fröccs mellett,
akusztikus dalok 

Program szervezôje: Paloznak Község Önkormány-
zata
Támogató: Paloznaki Borklub

(Versenykiírás a teleházban, ill. a www. paloznak.hu
weblapon)



FALVAK ÉJSZAKÁJA
Kitáncolták a májusfát Paloznakon

Elôször rendezték meg a községben a falvak
éjszakája rendezvényt, de a sikerre való 
tekintettel biztos, hogy nem utoljára.

– Falumegújító találkozón voltunk Kunszálláson, ahol
megtekintettük a falvak éjszakája programot, melyet há-
rom kun település – Kunszállás, Fülöpjakab és Jakab-
szállás – kezdeményezett. Jelmondatuk a falvatlanság 
ellenszere. Igyekeztünk úgy összeállítani a programsoro-
zatunkat, hogy az mindenki tetszését elnyerje – nyilat-
kozta Verrasztóné Losonczy Anna mûvelôdésszervezô.

A gyerekek nagy örömére volt népi játszóház, arcfestés
és állatsimogatás is. A tájház udvarán sok kiskacsa, liba,
valamint nyuszik vártak, hogy megsimogassák ôket. 
Mások pónilovakat simogattak vagy éppen lovagoltak 
rajtuk.

Mivel Paloznak kerékpárbarát település, most sem ma-
radhatott el a paloznaki tekergô kerékpártúra, melyet ki-
fejezetten családoknak állítottak össze. Sokan megtették
a 26 kilométeres távot. A jelentkezôk között értékes aján-
dékokat sorsoltak ki. Az egész napos rendezvényen meg-
nyitották a Paloznaki Hímzôkör kiállítását a Szent Jó-
zsef-házban. A tárlat június 18-áig megtekinthetô.

Persze voltak, akik a kulináris élvezeteknek hódoltak,
nekik a szervezôk fánkevô versenyt rendeztek, így jólla-
kottan nézhették meg a Portéka Bábszínház interaktív
elôadását. A koncertek után az este a májusfa-kitáncoló
bállal zárult, ezzel is ôrizve a hagyományokat.

Szendi Péter

KÉSZÜL A TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYV A
TAK

Az új Nemzeti Építészet Politika különös figyel-
met szentel a települések környezetének és meg-
jelenésének szépségét kialakító – az építészeti minôségen
alapuló – korszerûsített építésügy kialakítására. Ehhez
kapcsolódóan közelmúltban lezajlott jogszabályi változá-
sok két új településképet érintô mûfajt is bevezetett: a 
településképi arculati kézikönyvet, valamint a település-
képi rendeletet. Mindkettô megalkotását minden magyar-
országi településen kötelezôvé tették a kormányzati dön-
téshozók. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve
Paloznakon is elkezdôdött a két dokumentum létrehozá-
sa, amely keretében lakossági fórumot tartott az önkor-
mányzat május 31-én a faluházban. A fórumon Bogdán
László fôépítész ismertette a kézikönyv létrehozásának
folyamatát az ebbôl adódó lehetôségeket és kötelezettsé-
geket. Az önkormányzat és a fôépítész várja a település-
képet érintô javaslatokat június 30-ig, hogy beépíthessük
a kézikönyvbe. A javaslatokat levélben a hivatalba, vagy
a foepitesz@paloznak.hu mail címre küldve lehet meg-
tenni.

A javaslatok alapján elkészült anyagot szintén lakos-
sági fórum keretében ismertetjük még a nyár folyamán.
Ennek idôpontjáról a www.paloznak.hu honlapon és hir-
detményen tájékoztatjuk az érintetteket.

Önkormányzat
Útavatás

Az önkormányzat a Belügyminisztériumtól kapott 15 millió
forintos támogatásból és hétmillió forint saját forrásból 
leaszfaltozta a Napsugár, Petôfi és Ady Endre 
utcákat. Az átadáson jelen volt Kontrát Károly országgyûlé-
si képviselô, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Czeglédy Ákos polgármester köszöntôjében kitért ar-
ra, hogy évek óta pályáztak a Belügyminisztériumnál bel-
területi utak felújítására. Nagy örömükre tavaly Kontrát
Károly országgyûlési képviselô támogatásának köszönhe-
tôen nyertes volt a beadványuk. Három olyan utcát újí-
tottak meg, amely utoljára 1996-ban volt aszfaltozva a
csatornázás után, azonban akkor hidegaszfalt-burkolat
készült, ami azóta teljesen elhasználódott. -Az idô meg-
érett arra, hogy húsz év után a Napsugár, Petôfi és Ady
Endre utcák új aszfaltréteget kapjanak. A vízelvezetés
miatt az utcák egyoldali szegélyt is kaptak a felújítás ré-
szeként. A három utcában összesen 700 méter újraaszfal-
tozott úttal gazdagodott a település. Az Ady Endre utca
mentén gyeprácsos parkolót alakítottunk ki a meglévô
három parkolóhely mellé, hogy a hivatalba érkezôk ké-
nyelmesen tudjanak parkolni. A pályázati kiírásban ez
már nem szerepelt, ezt önkormányzati dolgozókkal való-
sítottuk meg saját beruházásban – mondta a falu elsô em-
bere, aki megköszönte Kontrát Károly támogatását és re-
méli, hogy Paloznak továbbra is sikeresen pályázik.

Az országgyûlési képviselô mindig örömmel jön
Paloznakra, legyen az az év eleji pohárköszöntô vagy a
szeptember végi falunapok. Az itt élô emberek vendég-
szeretete példaértékû. –Polgármester úrral az átadás
elôtt beszélgettünk a várható szezonról. A Balaton egyre
vonzóbb az emberek számára, de most a füredi vizes vi-
lágbajnokság még inkább az érdeklôdés középpontjába
állítja ezt a térséget. Kívánom önöknek, hogy használják
biztonságban ezeket az utakat, és további jó pályázati le-
hetôségeket az önkormányzatnak. Én, mint a térség or-
szággyûlési képviselôje támogatni fogom mindezt.

Az ünnepélyes szalagátvágás után Czeglédy Ákos egy fi-
nom paloznaki borral ajándékozta meg Kontrát Károlyt,
majd bejárták a három felújított utcát, ezzel hivatalosan is
átadták azokat. szp

Kézmûves foglalkozások a 
Tájház udvarán

Június 17-18-án ismét elindultak a kézmû-
ves foglalkozások a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány
szervezésében, az önkormányzat anyagi támogatásával a
Tájház udvarán.

Nyáron minden szombaton és vasárnap 10 - 13 óra kö-
zött várják a gyermekeket, és kísérôiket a Szegedi Napsu-
garas Népmûvészeti Egyesület tagjai, akik különbözô
kézmûves technikákkal ismertetik meg a résztvevôket. A
foglakozásokon gyöngyfûzéssel, szövés-fonással, agyago-
zással, csuhézással, nemezeléssel, stb. készíthetnek éksze-
reket, apró tárgyakat, emlékeket az érdeklôdôk.

A foglalkozásokon a részvétel ingyenes! Szerk.
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� Kézmûves foglalkozások június 17-tôl a Tájház
udvarán minden szombaton és vasárnap 10-13 óráig.

� Június 23-24-ig Paloznaki hal- és borünnep a Tájház
udvarán.

� Június 30-án, pénteken 20 órakor a Tokyo-Budapest
Ensemble koncertje a paloznaki római katolikus
templomban.

� Július 1-én, szombaton 18 órakor a „Malac Zenekar”
koncertje a tájház udvarán.

� Július 7-én, pénteken 18 órakor Tóth György László
festômûvész kiállításának megnyitója.

Szerk.

XIX. Lovasi Napok 2017. 
június 30.-július 1. 

Június 30. (péntek)

18.00 órakor: Siófok-Térségi Helyi Érték Egyesület ama-
tõr mûvészeinek a kiállítása a Nagy Gyula Galériában
19.00 órakor: Acro Dance fellépése a Millenniumi Park
nagyszínpadán 
19.30 órakor: Ünnepélyes megnyitó
20.00 órakor: Rakonczai Imre fellépése a Millenniumi
Park nagyszínpadán 
21.00 órakor: Utcabál a Ritmus Együttessel a Millenniu-
mi Park nagyszínpadán 

Július 1. (szombat)

9.00 órától: Pörkölt fôzôverseny a Millenniumi Parkban
A versenybe három kategóriában lehet benevezni: sertés-
marha- és vegyespörkölt. Nevezés a helyszínen vagy a
www.lovasinapok.hu weboldalon a „Versenyek” menü-
pont alatt
10.00–15.00 óráig: Gyermekprogramok, népi játékok a
„Gyermekparadicsomban”. Arcfestés és légvár egész nap 
10.00-18.00 óráig: Tarsoly László kovácsmester bemuta-
tója. Az érdeklôdôk megismerkedhetnek a kovácsmester-
séggel, melyet kipróbálhatnak 
14.00 órakor: Fôzôverseny eredményhirdetése a Millen-
niumi Park nagyszínpadán
14.30 órakor: Polgármesterek-alpolgármesterek fogat-
hajtó versenye a lovas akadálypályán
15.00–17.00 óráig: Pónilovaglás a Millenniumi Parkban.
Jelentkezés: Nagy Zsanettnél 
15.00–19.00 óráig: "Vigyázz rám!", nagyméretû környe-
zetvédelmi társasjáték a Balatonról a Nôk a Balatonért
Egyesület részvételével a Millenniumi Parkban, közben
környezeti tanácsadás, Balaton játszóház 
16.00 órakor: Eldobogó Lovarda lovasbemutatója. Meg-
bízhatósági vizsga, lóagility, lovas sorversenyek, a lovas
akadálypályán 
17.00–19.00 óráig: Fazekas és nemezelô mesterség bemu-
tató, nemcsak gyerekeknek Nagy Lászlónéval és Nagy Vi-
olával a Gyerekparadicsomban. Az érdeklôdôk megis-

merkedhetnek a fazekasmesterséggel és a nemezeléssel,
melyeket kipróbálhatnak 
17.00 órakor: Alsóörs Sirály Népdalkör fellépés a Millen-
niumi Park nagyszínpadán
17.30 órakor: Csopak Táncegyüttes fellépése a Millenniu-
mi Park nagyszínpadán 
18.00 órakor: Zayzon Csaba és Porzsolt Éva fellépése a
Millenniumi Park nagyszínpadán, operett- és örökzöld-
slágerek
19.00 órakor: Blackjack Duó fellépése a Millenniumi
Park nagyszínpadán, retro magyar slágerek, rock and
roll party
20.00 órakor: Szûcs Judith fellépése a Millenniumi
Park nagyszínpadán 
21.00 órakor: Utcabál a Sasi Duó zenekarral a Millenniu-
mi Park nagyszínpadán 

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!
Szervezô: Lovas Község Önkormányzata
Kapcsolattartó: Szendi Péter 30-530-3466 és 87-575-083. 
E-mail: konyvtar@lovas.hu
www.lovasinapok.hu és www.lovas.hu

A két nap során árusok, boros gazdák és vendéglátósok
várják szeretettel az érdeklôdôket, 
ráadásul ökopiacot, hungarikum termékek árusítását is
tartunk a Millenniumi Parkban.

Ezúton is köszönjük az összes támogatónknak, segítôink-
nek, hogy hozzájárulnak a rendezvény létrejöttéhez, ôket
a honlapunkon tekinthetik meg.
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MEGHÍVÓ
Paloznak Község Önkormányzata

és a Veszprémi Mûvész Céh 
tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját 

TÓTH GYÖRGY LÁSZLÓ
festômûvész

kiállításának megnyitójára.

A kiállítást megnyitja:
Baky Péter
festômûvész 

Idôpont:
2017. július 7. péntek 18 óra

Helyszín:
Szent József Ház kiállítóterme

A megnyitó végén borbemutatót tart
Dul Zsuzsanna borász.
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Kiállításmegnyitó

Június 17-én, pénteken nagy érdeklôdés mellett nyílt meg
a Szent József Ház kiállítótermében Tungli Zsuzsanna és
Rónaszéki Linda grafikusok kiállítása. Kilián László író,
a veszprémi Mûvészetek Háza igazgatóhelyettese megnyi-
tóbeszédében az alábbiak szerint méltatta a mûvészek
munkásságát:

KILIÁN LÁSZLÓ
TWO IN ONE – ÁTJÁRÓK ÉS ERESZTÉKEK

A látomás, az álom, a mese mindig magányos mûvelet;
egyedüllétbôl születik. Az én, az alkotó, a teremtô ek-
ként e cselekvési gesztusból egyúttal kitárulkozik, ha
tetszik, róla, a szerzôrôl árulkodik. Így születnek Ró-
naszéki Linda és Tungli Zsuzsanna munkái is. Sôt, ese-
tükben talán a szokottnál is hangsúlyosabb ez: maguk-
ról mesélnek, magukat nyilatkoztatják ki! LÁTSZIK!
Vannak a képek – és mindegyiken sok-sok mögöttes,
rejtett, eldugott, mindig jelenlevô üzenet, tartalom.
Belsô életük tükrei, ablakai ezek a képek. Egytôl egyig!
Igaz, azért a tükör, az ablak, hogy a nézô is belenézzen,
átnézzen, avagy benézzen rajta.

De viccelôdnek is velünk. Mindketten. A maguk
módján – minden itt bemutatott opusz egy-egy CSALI-
MESE!

Úgy esett a világnak kezdetén, hogy lett és maradt –
Jung után szabadon – a kollektív tudattalan globális
mesekincse. Aztán lett, hogy az egyén, az egzisztencia,
az individuum úgy találta, ilyet ô egyedül is tud. Kita-
lálni, konstruálni, komponálni s szerkeszteni. Sikerült
ez? Vagy kudarcot vall minden ilyen kísérlet? Döntse el
mindenki magában: a két itt bemutatkozó, és önök is
akik eljöttek erre a vernisszázsra!

A két képi világ lányos, nôi, asszonyos univerzum –
ahogy apámtól tanultam az érzékletes kifejezést – két
fehérnépre vall. Ezért mutathatnak meg azonos jelen-
tôséggel kicsi és nagy csodákat! Mert kérem mindegyik
örömkínáló nembéliség életbe vágóan fontos. Fontos,
hogy a gyöngygolyócska és a csillagboltozat buborékja,
a belsô és külsô kincseivel idôrôl idôre kapcsolatba ke-
rüljünk.

Linda és Zsuzsa is látomásos, álom idézô és igézô;
mesemutató, mesemutogató, meseidézô -kerekítô, ho-
vatovább mesetámasztó. Ugyanúgy és másként!

Nézzük Rónaszéki Linda munkáit!
Minthacsak egy Rorschach-tesztsort néznénk! Juj, a

pszichológiának ez a folytonos kísértése!!! …
Linda a képei tanúsága szerint eljegyezte magát a

meditatív lelkülettel. Mereng és a képeit nézô is me-
renghet rajtuk, általuk és bennük. Szerzônk minden
munkája úgymond dupla-fenekû dob. A dob – aki meg-
hallja – nagyot szól! Nagyot! Kétszer!

Elôször felnyílik. Az egész. Egyben. Egészben. Szín-
hatás és egy pytagoreus vagy platóni szabályos/eszmé-
nyi test építésére alkalmas síkforma gyakorol hatást

ránk. Tökéletes forma, távol-keleti, védikus és a görög
törzsökös antikvitás formái. Kör, háromszög, négy-
zet/négyszög. Sejlik Arisztotelész és John Ruskin is
mosolyog: lám, ôk is arról meséltek egykor, hogy ek-
ként kezdôdik a mûvészet, a mûélvezet.

Aztán a gesztus-szerûen – néhány mozdulattal felra-
kott festékfolt, a forma megmutatja lényegét a szerzô-
nek, hogy aztán így tegyen a befogadóval is.

Szóval Rorschach meg az a gyermekkorban tanult-
kitalált elme és képzeletjáték, amikor az egyébként ér-
telmetlen, amorf vagy diffúz formának jelentést, tar-
talmat, értelmezhetô alakot, formát tulajdonítunk. Ez
is egy egyénre szabott játék. Mindenkinek külön-külön
más jön ki. Ezt elemzi a Rorschach-teszt is. Na, erre a
gondolatszálra kapcsolódik rá Linda is. De ô nekünk és
értünk értelmezi a képfelület egyes repedéseit. Persze,
ha azok repedések!

Rónaszéki Linda ezeken a képein a zugokra, résekre
összpontosít második lépésben. Értelmez, tartalmat
rögzít a közönségnek.

Felteszi a kérdést neki, nekünk: Látod?
Látod, ki bújt el? Mint azok a mágikus képek, ahol a

tájban állat és emberalakokat kell észrevenni.
Ezek a figurák bujkálnak. Bujdosnak, de Linda láto-

másaiból, álmaiból, képzeletébôl, személyes meséibôl
bújnak elô. Amit ô belelát a képbe, azt tárja elénk. Ez
egyezik a mi fantáziánkkal vagy másra eszméltet.
Mindegyik megtermékenyítô játék.

Képeit nézve, bogarászva – no, merthogy ez a képek
nyitja – nekem legelôször ifjúságom sok közül egy meg-
határozó irodalmi élménye jutott eszembe. Alexander
Pope Fürtrablás címû vígeposza, amely még Csokonai-
ra is elementáris hatással volt. A rokokós-klasszicista
gúnyiratban a szerelmi perpatvar jeles cselekményala-
kítói a Sylphek, a bogár- vagy lepke-termetû tündér-
kék, nimfácskák. Ezek a mikrotörpék támaszkodnak
Linda lett-falaihoz, (bele)látott fatörzseihez és ívek-
hez. De a repedések amolyan univerzumként tétele-
zôdnek egyébként is. Eget, földet, erdôt járunk jang-
jines és kubus-metszetes képmezôiben. Az akvarell
hangütés remegésében tollvonásos bestiák, házi ked-
vencek rémlenek fel, alszanak vagy repülnek. Mutat
nekünk délibábos, fata morganás plein-air játékokat.
Szól a fáma derûsen, olykor vészterhesen. Ezzel együtt
érdemes mindegyik tér-konstrukcióban elbabrálni a
látásunkkal, lélekrezdüléseinkkel, amelyeket keltettek.
Miközben a képek feltárója a befogadó képzeletében
olyannak rémlik fel, mint egy üdülôhelyi kedélyes zsá-
nerfestô, az állatok mégis korábbi élményekkel, a befo-
gadói horizont momentumaival akaródznak összeka-
paszkodni. Chagall églakó és révülô jószágai tûnnek
elénk itt, a Wolfgang Petersen-féle Végtelen történet
filmfeldolgozásban szálldosó bundás burkusa suhan
vagy szunyókál ott.

Mindenkinek érdemes megkeresni a képek közül
azokat, amelyeken térjátékokkal, vizuális csapdákkal,
relativizmusokkal, avagy tértapasztalati nonszenszek-
kel tud zavarba ejteni bennünket. Rónaszéki Linda
gazdag anyagot hozott ezért is érdemes még utalnom a
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keresendôk között a hangulat firtató ártér-mutatvá-
nyokra és az akvarellezés természetébôl kibontakozó
festék-felhôbogokra. Neki gyaníthatóan kedvencei kö-
zé tartozik a görög mitológiából Nephelé, a felhônô tör-
ténete az Aranygyapjú legendakörbôl. Tessék megke-
resni itt, meg otthon az eredeti mesét! Beszédesebb lesz
a vernisszázson látottak hatáskomplexuma!

Az imént emberalakokat, sylpheket emlegettem, de
ezek a kétes egzisztenciák persze lehetnek pásztorok,
erdôjárók, vándorok, mindenki megkeresheti a maga
lelkébôl valókat Linda munkáin. Nekem így is megma-
rad a Pope-os asszociációm, hiszen tenyér és kézél fes-
téknyomataival is az emberalakká vagy annak töredé-
kévé lett ízeltlábú tagok akarnak kötést találni az
emlegetett versfolyammal.

Nézzük Tungli Zsuzsanna képeit. Ha Linda a vegyes
technikával – akvarell és tollrajz – kötelezte el magát,
Zsuzsa a grafikával.

Ha Linda Pope Fürtrablását juttatta eszembe; Zsu-
zsa Az ezeregy éjszaka meséit. Méghozzá azon belül is,
ahogyan az Seherezádé képzeletében, elsôkézbôli me-
sélésében teremtôdhetett. A napokban olvasgattam Si-
mon Róbert orientalista egyik könyvét, amelyben a
mesesorról is ír – és mint amolyan Isten ujja – elém ke-
rültek ezek a grafikák! Mindennek oka és sora van!
Mondom: Látomás, álom, mese, mert Zsuzsa keletet lát
és láttat. ô mutatja, de mintha egy egyedien értelme-
zett, mégis kollektív tudattalan mélyébôl. Továbbme-
gyek: egy szakralitás-metszetben. Ha Linda a zugok és
rések elkötelezettségében, akkor Zsuzsa a tornyokéban
és a kapukéban. Üzenetében és formai jegyeiben is ke-
leties. Egyszer oroszos, máskor délebbin keleti. Sok ké-
pén elsô ránézésre, összhatásában, mintha török csata-
jelenet-képek eszköztárával mondana mást. Csaták
helyett érdekes zsigeri csodálkozást közvetít! Teli kép
valamennyi. Tobzódik, hemzseg, habzik a színalkalma-
zással, forma-attrakciókkal. Bogarászik és bogarász-
tat, mint a vérbeli grafikus. Itt is hadd emlékeztessek 
a két itt bemutatkozó képíró árulkodó kitárulkozásá-
ra: jelentése van a mutatott folyondároknak, csigák-
nak, hangosabban mondom itt is, AZ IMBOLYGÓN 
MÁMOROS-MÁMORÍTÓ TORNYOKNAK, virágnak-
szívnek-indának.

Tungli Zsuzsanna mindig dekoratív is, miközben fe-
lületei nagyon gyakran térérzetet keltenek. Ez annál is
inkább kemény kihívás, mivel formái a folklóros-népi
formákkal, díszítô motívumokkal mutatnak hasonlósá-
got, avagy azonosságot. Neki ez mégis rendre sikerül!

Élvezetes bogarászni munkáin. Az orosz hagymaku-
polák megférnek meselapjain a móros, szaracénos
csipkékkel, ívekkel és cirkalmakkal. Annyira, hogy
szerintem a gyerekek is kedv-telten elmatatnak sze-
mükkel rajtuk. Nyilván a szerencsésebb módon nézni
tudó felnôttek is. Ha a gyereknek mond vagy sejtet 
vele valamit az imbolygó kerekség, a bolthajtásos, bolt-
íves ablakok bokra vagy sorozata, akkor a felnôttek-
nek ugyancsak szól, ha más jelentés- és élménykapcso-
lásokkal is.

Keleti mondom, mert ezek a toronytetôk és kupolák,

mintha kucsmák, turbánok, kalapok, ilyen-olyan gom-
ba-tányérok, kerekített kúpok lennének. No és persze,
kérem ezeknek a tornyoknak sokaságán mi más is le-
hetne a szélkakas, mint egy nagy mûgonddal nyalkára
kipödört bajusz! Tornyok, kapuk, hidak, városok egy
álomutazásról, ahova Zsuzsa visz bennünket suhanunk
és illanunk, de már ott is vagyunk az óorosz lakott te-
rekben, Indiában, Indokínában és Kínában. De Zsuzsa
képein mindez a dekorativitáson túlra utal – stilizálá-
sai mindig igazítanak rajta. Úgy, hogy emberes termé-
szete lesz az épített környezet mellett hegyeknek a vál-
tozatos erdôknek, erôt sugárzó terebélyes fáknak is.

És akkor a gyökerekrôl! Ha Lindánál emlegetem a
Fürtrablást és a Végtelen történetet, itt meg az Ezeregy
éjszakát, akkor itt kikerülhetetlen szólni azokról az
elôzményekrôl, amelyekkel Zsuzsa segíti a képeit boga-
rászó már megszerzett képélményeit kapcsolódni az ô
élmény-kínáló képeivel. Nézzük a Tungli képeket és
mintha valahol már érte volna efféle hatás látásunkat,
nézésünket. Bizony ennek is oka van! Aki igazán bele-
ártotta már magát a vizuális élményekbe – akár hiva-
tásszerûen, akár saját kedvére – rácsodálkozhat a ro-
konságra, ha emlékeztetem a legendás HEINZ
EDELMANNra! Tudják az a képteremtô volt ô, aki a
korszakos jelentôségû Sárga tengeralattjáró címû
Beatles-filmet robbantotta be a mozikba , majd a kiál-
lítótermekbe. Zsuzsa képei ezekkel állnak kapcsolat-
ban. És ha már ez így van, ezért említhetô indokoltan
itt, eme vernisszázson Jankovics Marcell neve, aki a
János vitézzel, a Háry Jánossal bizonnyal hatást gya-
korolt Tungli Zsuzsannára. Ennek a forradalomnak
terméke Sajdik karikatúra-világa vagy nyomokban a
Doktor Bubó sorozaté! Vagy egy-két régi LGT-
lemezborítóé.

Képeit nézegetve megfeledkezik magáról az ember.
Ismerôsségükkel ugyanúgy operálnak, mint a „jaj, itt
van még ez is” élménye. Gondolkodóba ejtett azzal a
képével is – majd tessék kikeresni, melyiken van ez –,
amelyen keleties párkányú méretes és terjedelmes , ek-
ként meredt fal állja utunkat: lehet azon is hosszasan
tûnôdni, vajon mi van a nagy fal, falak mögött – Zsuzsa
viccel vagy fürkész késztetésünknek mélységeket, ne-
künk szóló titkokat kell feltételeznünk?

Ettôl függetlenül is ezek a képek bírnak egy sajátos
tunglis fennköltséggel. Ennek árulkodó jele, hogy kelet
ide vagy oda, mégis bármilyen évszakban ránézni e
munkákra, akaratlanul is egy karácsony-érzemény fog-
ja el az embert. Erdôiben meg Tolkien tündekirályai,
királynôi derengenek a határozott kontúrok között és
mögött! …

Végül – habár még mindkét kiállítóról szívesen be-
szélnék – egyet nyomatékosan még egyszer ki kell mon-
danom róluk: igazi nôies képekkel dicsekedhetnek.
Örüljünk nekik, örüljünk ezért velük. Élvezzük képei-
ket, hiszen élménytárak egytôl egyig.

A kiállítást megnyitom!

(A kiállítást július 5-ig tekinthetik meg a kedves ér-
deklôdôk.)
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XXII.
Na de most már bemutattam a gyémánt ifjúságot,

És most már elmondom a pince mulatságot.
Bíró uram új pincéje a történet helye.
Ideje az úrnak 1942 esztendeje.

XXIII.
Vége a nagy szüretnek járnak a legények,

A pincéhez éjjelenként éjjelizenélnek.
Fôzik ott a sok pörköltet, hámozzák a krumplit.
Kitalálnak mindenféle sok sületlen rumlit.

XXIV.
Történetük napján így szól a bíró a fiához:

Pincekulcsot ma rád bízom mit szólsz hozzá fiam?
Készen van a drága pince csak az áldomás híjja.
Azt hiszem ez nem az enyém, legény fiam gondja.

XXV.
Hívd el fiam hozzádvaló barátodat valót.

Avassátok fel a pincém legyen jó vacsora!
Van egy nyulunk öreg és már nem jó egerészô.
Csapjátok kupán édes fiam ha öreg is megfô.

XXVI.
Többi házinyúl közül a farka is hosszabb.

Hidd el azt, hogy birkahúsnál semmivel sem rosszabb.
Megfôzitek megeszitek de vigyázzatok mindig.
Mert biztos hogy meglopják hogyha neszét veszik

XXVII.
Nem is marad ám titokba a nagy készülôdés.

A szolga is elárulta megy a pörkölt fôzés.
És illendô távolságból figyelték is ôket,
Kacagtak, hogy alig esztek máma nyúlpörköltet!

XXVIII.
Mert hívatlan barátoknak bögyét nagyon bántja.

Hogyan mulat bíró fia meg két jó barátja.
Csak hagyjátok egy percre ott azt a nyúlpörköltet,
Azt hiszem, hogy nem látjátok soha viszont többet.

XXIX.
Ezer mennykô kiabálnak hova lett a nyulunk?

Kivitte el a mi finom megpörkölt nyúlhúsunk?
Elindultok körülnézünk az ôszes pincéket.
Meglátjátok megtaláljuk a pörköltevôket.

XXX.
Nem is kellett nagyon sokat keresgetni ôket.

Hamarosan ráakadtak de már késôn jöttek.
A pörköltnek híre nem volt csak a zsíros szájuk,
Meg azután szaftos lábost hagyták a papának.

XXXI.
Nekiesett a papa is a szaftos lábosnak,

Csoda hogy a zománcát is meg nem ette annak.
Ilyen csoda nyúlpörköltet azt a macska lelket!
Kitöröli kenyerével ilyent még nem ettek!

XXXII.
De hát most károsultak bosszút hogyan állnak?

Nyávognak, hogy macska volt, az a nemes állat.
Jó étvágyat is kívánnak és egészségükre,
Megígérik vágnak egyet a jövô szüretre.

XXXIII.
Megijednek most a mamák most a csemetékért,

És azonnal el is futnak mind a csendôrökért.
Én szép fiam megcsömörlött, három nap nem evett.
Csendôr úr a fiamért csapjon agyon egyet!

XXXIV.
Meg is jöttek a csendôrök a panaszt felvenni.

Falu helyettes bírója nem gyôz panaszkodni.
Drága fiam, szép csemetém, senkinek sem ártott.
Csak úgy néha a padlásról elemel egy-egy diós zsákot.

XXXV.
De hát akkor az én fiam egy aranyos gyerek,

Hogy ha bálon megkérdezi kit táncoltasson meg.
Leventébe is a nótát mindig csak ô kezdi,
Csendôr uram ezért is már nem lehet elengedni.

XXXVI.
Három ilyen jómadár, ily csúfot tegyen rajtuk.

Macskahústól a csömörlés lesz örökös bajuk.
Ezt a szégyent nem engedem akármi is legyen,
Hogy a fiam egészségében, akárki kárt tegyen.

XXXVII.
Hallgatják sorra ôket, ki a macskanyúzó,

Ki a szakács, ki az evô, ki a pörköltlopó.
Ontogatják az atyait, nem esik rossz helyre,
Akár egyik, akár másik, mind megérdemelte.

XXXVIII.
Szép dicsôség, nagy híresség, lányok kedvencei.

Ki az elsô legény most már azt találjátok ki?
Nem szép mese, de igaz volt, tanulság belôle:

Aki másnak vermet ás maga esik bele.

Vége
Paloznak, 1942.XII.16. 

Lejegyezte: Pohl Alujzia Veronika

Borklub
Bemutatkozott Nemesvitáról a Csali Szôlôbirtok

A Csali Szôlôbirtok tulajdonosa Csali János volt a ven-
dég a Paloznaki Borklub 2017. május 13-i foglalkozá-
sán. A szôlôbirtok Nemesvitán található a rajta épült
Krokodil pincével. A nevét a kóstoló teraszról látható
panorámáról kapta. A Csobánc-hegy, Szent György-
hegy, Gulácsi-hegy, Badacsony, Szigliget sziluett rajzo-
lata valóban egy Balatonban pihenô krokodilra hasonlít.
A szôlôbirtok a Balaton északi partjának leghuzato-
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sabb részén a Bakony és Keszthelyi hegységet elválasz-
tó Tapolcai medence nyugati peremén helyezkedik el.
A helyi idôjárási viszonyokat jól felismerô, közelmúlt-
ban alakult (10 éve), nem túl nagy (7 hektáros) szôlô-
birtok kezdetektôl kezdve folyamatosan készíti a csa-
lád büszkeségét a jégbort, mellyel a hazai sikerek
mellett nemzetközi elismeréseket is begyûjtött. 

A pincészet szortimentjében a Balaton-felvidék leg-
elterjedtebb fehér szôlôk (olaszrizling, szürkebarát,
sauvignon blanc, rajnai rizling, kéknyelû) találhatók,
de sikeresen kísérletezik a cserszegi fûszeresbôl és Ju-
dit szôlô keresztezésébôl született nektárral is. A fehér
fajták mellett a vörös cabernet sauvignon szôlôbôl egy-
aránt készít rozét és oxidatív kis francia fahordós eljá-
rással testes vörösbort is. 

A fajtaösszetétel, a különbözô szüretelési idôk, több-
féle borászati eljárás eredményeként a pincészetben
nagyon változatos tételek készülnek. A borbemutatót
és kóstolást folyamatosan futó diák kisérték a szôlé-
szetrôl, és a borversenyekrôl. Az ezt kiegészítô kom-
mentár és egyes borok részletes bemutatása átfogó 
képet adott a Csali Szôlôbirtok munkájáról, eredmé-
nyérôl és végtermékérôl, a borokról. Az elôadás sikerét
fokozta, hogy a szôlôbirtok tulajdonosával az elôadás
után hosszasan lehetett beszélgetni, elemezni, véle-
ményt mondani a látottakról, lehetôség nyílt visszakós-
tolni mindenkinek a neki kedvezô tételeket.

Szele Gyula
borklubtag

LOVASSY-S ÖREGDIÁKOK 
TALÁLKOZÓJA PALOZNAKON

„1986-ban három piarista öregdiák kezdeményezésére, a
veszprémi Lovassy László Gimnázium fennállásának 275.
évfordulóján megszületett a Lovassy és volt Piarista Gim-
názium Öregdiákjainak Baráti Köre.

Mint az egyesület neve is mutatja, a Piarista Rend elis-
merte jogutódként a méltán országos hírû gimnáziumot,
az intézmény pedig vállalta a piarista múltat.

Az együttmûködés azóta is töretlen az intézmény és az
Öregdiák Baráti Kör, valamint az ÖBK és a Piarista Di-
ákszövetség között. Köszönet érte valamennyi együttmû-
ködô partnernek!”

Ezen bemutatkozást elnökünk, Imréné Pálinkás Vera,
a 2015. évrôl szóló tájékoztatójából idéztem.

Az egyesületnek, mint öregdiák – 1960-ban végeztem –
vagyok a tagja. Minden hónap elsô hétfôjén a Lovassyban
találkozunk. Kb. 10 éve járok az egyesületbe, akkor még
több piarista diák jött össze, mint Lovassy-s. Így a baráti
beszélgetéseket, emlékek felidézését felváltotta az aktí-
vabb részvétel, a falak közüli kitekintés. Vera agilis, szer-
vezésében a Lovassyban végzett, ismert tudósok (pl.
Freund Tamás agykutató, stb.) elôadásait hallgattuk, az
Operaházat mutatta be nekünk Ókovács Szilveszter, meg-
hívott minket Gózon Ákos, az Élet és Tudomány fôszer-

kesztôje, bemutatkozott nekünk Staar Gyula, a Termé-
szet Világa fôszerkesztôje. Az utolsó év eseményeit nem
tudom mind felsorolni, de köszöntött minket Balatonfü-
red és Bánd polgármestere, többek között voltunk
Felsôörsön a Snétberger Központban is.

Egy könnyelmû pillanatomban kijelentettem, hogy az
én falum is híres és szép, érdemes megnézni. Hild-díjas,
Virágos Magyarországért elsô helyezést kaptunk 2010-
ben a kis faluk között, van faluházunk, amit Antall József
miniszterelnök úr avatott fel, egy különleges napóra is
került a falunkba, van egy ezredéves templomunk is. Van
egy Márffy Istvánunk, aki a volt Pongrácz kastélyt felújí-
totta, megépítette a Hôsök Kútját, és a bor védôszentjé-
nek a„házát” is ô készítette, van Hímzôkörünk szép kiál-
lításokkal.

Szóval akkora volt a porverésem, hogy június 12-én
32-en ellátogattak Társaim Paloznakra. Polgármester úr
bemutatta a falut, és köszöntött minket. Elnökünk megje-
gyezte, hogy az elsô polgármester, akinél vendégségben
vagyunk, és nem a Lovassyban végzett.

A falubejárás után a tájház udvarán jó pörköltet és fi-
nom sütiket ettünk, jó borokat ittunk. Megvendégelt ben-
nünket egy paloznaki öregdiák házaspár is, Ági és Gábor.

A búcsúzásnál egy Paloznaki Kórus CD-t adtam aján-
dékba, amit a karácsonyi ünnepségünkön fogunk meg-
hallgatni, hogy még akkor is emlékezzenek erre a kelle-
mes napra, köszönetet mondva a segítôknek, akik ezt a
látogatást számunkra lehetôvé tették.

Bmari

Paloznak Község Önkormányzata 
szeretettel várja Önt, családját és barátait a

„Tokyo-Budapest Ensemble”
hangversenyére

2017. június 30-án, pénteken 20 órakor
a paloznaki római katolikus templomba. 

Mûvészeti vezetô:
Berkes Kálmán

Mûsor:
W.A . Mozart: Klarinétötös K. 581.

F. SCHUBERT:   C-Dúr Vonósötös,   D.956.

Az együttes tagjai:
Berkes Ryoko, Reményi Gyöngyi  – hegedû

Tácsik Zoltán – mélyhegedû
Farkas Kálmán, Villányi Péter – cselló

Berkes Kálmán – klarinét

  



Hírdetés
� 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

� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, vagyon-
védelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési tár-
gyak 
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

� 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.

� 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
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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.

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: Verrasztóné Losonczy Anna. 
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.

Tungli
Zsuzsanna: 
Az ezüst folyó
városa


