
TESTÜLETI ÜLÉS NOVEMBER
A november 2-i testületi ülésen a polgármester beszámolt 

a Balaton tv egyeztetési folyamatáról, a települési arculati kézi-
könyv kapcsán tartott tájékoztatóról, a Városok Falvak szövet-
ségének tihanyi találkozójáról, a Védelmi Bizottság üléséről és 
a Riviera Egyesület választmányi üléséről. Az Önkormányzat az 
előző ülésen hozott határozatnak megfelelően megvásárolta a 
210/4 hrsz ingatlant út céljára. 

Az ülés előtt Mics Márta a Balatonfüredi Járási Hivatal Épí-
tésügyi Hivatalvezető az építési hatóság feladatáról az általános 
tapasztalatokról tájékoztatja a testületet. 

Az önkormányzat az adórendeletek felülvizsgálata során nem 
kívánt változtatni a helyi adók rendszerén. A Mikulás ünnep-
ségre ill. a szépkorúak köszöntésére a Szociális Bizottság ja-
vaslata alapján a gyerekeknek 2500 a szépkorúaknak 3500 Ft 
értékű ajándékcsomagot állapított meg a testület. A Paloznak 
Jövőjéért Közalapítvány alapító okiratának módosítását elna-
polták a képviselők. A Paloznaki Hírmondó sokszorosítását 
decembertől az OOK-Press nyomda végzi. Az újság 250 pél-
dányban továbbra is havonta jelenik meg. A Vincellér utcába 
a nyári esőzések miatt több napon át az úttesten állt a víz. A 
szakértői javaslat alapján 60m hosszú szivárgó építését rendelte 
meg a testület, melynek 500.000 Ft költségének 50%-át az út 
menti ingatlan tulajdonosa vállalta magára. 

A Jazz Piknik lebonyolítását végző cég azzal a kéréssel for-
dult az önkormányzathoz, hogy saját költségükön vállalnák a 
romos, használaton kívüli beton lelátó bontását, melyhez a tes-
tület hozzájárult.

A szociális keret terhére 300.000 Ft-os keretű tűzifa pályázat 
kiírásáról döntött a testület. A pályázat a honlapon ill. hirdet-
ményen jelenik meg. Beadási határidő november 22.

November 14-én rendkívüli testületi ülést tartott az önkor-
mányzat. Elsőként a benyújtott Bursa Hungarica felsőoktatá-
si pályázatokat ismertette a polgármester, amiről később zárt 
ülésen szavazott a testület. Mind a 6 benyújtott pályázatot havi 
10-10 ezer forinttal támogatta a testület, így az állami kiegészí-
téssel havi 15.000 Ft támogatást kaphatnak a felsőoktatásban 
tanuló nappali tagozatos paloznaki diákok. A Paloznak Jövő-
jéért Közalapítvány alapító okiratának módosítást tárgyalták 
a képviselők. Az alapító okiratban a 2014-ben megszűnt köz-
hasznúság visszaállítását illetve Gergely Máté új kuratóriumi tag 
megbízatását fogadta el az önkormányzat, mint alapító. A tes-
tület havi illetményalap 50% mértékű jutalmat állapított meg a 
polgármester részére.

CZÁ

PALOZNAKI PROGRAMOK 
DECEMBERBEN

• December 3-án 17 órakor „Arany-percek” cím-
mel Praznovszky Mihály irodalomtörténész estje 
Arany János születésének 200. évfordulója alkal-
mából a Faluház nagytermében.

• December 3-ától minden adventi vasárnap 18 
órakor adventi gyertyagyújtás a ’48-as emlék-
parkban elhelyezett adventi koszorúnál civil szer-
vezetek, baráti társaságok közreműködésével.

• December 9-én délelőtt 11 órakor a gyermekek-
nek délután 17 órakor a szépkorúaknak a Mikulás 
ünnepsége lesz a Faluház nagytermében.

• December 16-án, szombaton 18 órakor szeretettel 
vár minden érdeklődőt a Paloznaki Kórus hagyo-
mányos ADVENTI KONCERT-jére a paloznaki ró-
mai katolikus templomba. Belépés ingyenes!

• December 24-én 15.30 órakor Palozna-
kon, a szabadtéri betlehemnél BETLEHEMI 
PÁSZTORJÁTÉK-ot adnak elő a csopaki és 
paloznaki hittanos gyermekek. Ezt követően a 4. 
adventi gyertyagyújtás.

• December 31-én SZILVESZTERI KOCSMAPÓTLÓ 
lesz délelőtt 10 órától 13 óráig a Fő téren. Zene 
- forralt bor - bundáskenyér. Fellép az ír kocsma-
zenét játszó The Crazy Rogues zenekar!

 A résztvevők hozzájárulására, (bor és sörkorcso-
lyák, egyéb alkoholos italok) és mások kínálására 
lehetőséget biztosítunk és várunk!

Szerk.

Paloznaki Hírmondó
XXVI. ÉVFOLYAM  2017. DECEMBER

TESTÜLETI ÜLÉS NOVEMBER

XXVI. ÉVFOLYAM  2017. DECEMBER

Békés karácsonyi  ünnepeket 
           és  boldog új  évet  kívánunk!

MEGHÍVÓ
Paloznak Község Önkormányzata szeretettel 

meghív minden paloznaki lakost 
és nyaralótulajdonost az

„Újévi pohárköszöntőre”
2018. január 6-án, szombaton 18 órakor

a Faluház nagytermébe.
Az esten közreműködik a Paloznaki Kórus

Zenél a Sa-Si Duó
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NE FELEDJE, HOGY:
I. A tartós téli hideg komoly károkat okozhat a fagy ellen 

nem védett vízmérőkben és vízhálózatban!
II. A kemény fagyok közeledtével el kell végezni a vízveze-

ték-rendszer téliesítését!
III. A vízmérőben a víztelenítést követően is marad víz, 

ezért a vízmérő szigetelését mindenképpen meg kell oldani!

UGYE ÖN SEM SZERETNÉ, HOGY A FAGYOTT 
VÍZMÉRŐJE MIATT A VÍZZEL EGYÜTT A PÉNZE 

IS ELFOLYJON?

A vízmérőelfagyás megelőzése érdekében javasoljuk, hogy 
Ön is GONDOSKODJON AZ ALÁBBIAKRÓL:

• Pótolja a hiányzó aknafedlapot, vagy cserélje, ha sérült, 
mert a fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal 
fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, így ezek 
védelme különösen fontos!

• Ellenőrizze a lebúvónyílást záró aknafedlap illeszkedé-
sét, megfelelő zárását! Javasoljuk az aknafedlapot hő-
szigetelő anyaggal ellátni, hogy ne maradjanak hézagok, 
ahol a kinti hideg levegő az aknába áramolhat.

• A vízmérőakna belső felületét megfelelő szigeteléssel ja-
vasoljuk ellátni. A szigetelés az akna mennyezetére és 
az oldalfalakra is javasolt, az aljzatot azonban hagyjuk 
szabadon. A szigetelőanyag tekintetében fontos, hogy az 
nedvesség hatására se veszítsen a szigetelőképességéből. 

A télen nem lakott épületeknél a legbiztosabb módszer a 
TELJES VÍZTELENÍTÉS, így fontos az alábbi teendők elvég-
zése:

Évek óta díjazzuk 
helyben a legvirágo-
sabb, legszebb por-
tákat és így tesz a 
Magyar Turisztikai 
Ügynökség több év-
tizede Magyarország 
településeivel. Paloz-
nak 20 évvel ezelőtt 
kapott először díjat, 
majd hosszabb szü-
net után 2010-ben 
újra neveztünk és 
legnagyobb megle-
petésünkre rögtön a 
fődíjat nyertük el. In-

nen már felfelé nem lehetett lépni, de a név kötelez, az 
elért színvonalat meg kellett tartani. Ez sikerült is apró 
lépésekkel, újabb és újabb ötletekkel fejlesztettük a zöld-
területeket, így évről évre újabb és újabb díjakat vehettünk 
át. A tavalyi fővédnöki díj után idén újabb két elismeréssel 
tüntették ki a paloznakiakat. A kerékpáros pihenő minta-

értékű megvalósításáért elismerésben részesült, a Magyar 
Turisztikai Ügynökség pedig Turisztikai díjat ítélt meg Pa-
loznaknak.

A Tiszta és Virágos Veszprém Megye díjkiosztóján Ti-
hanyban szintén kitűnően szerepelt Paloznak. A bírálók a 
legmagasabb: „kiváló” minősítéssel ismerték el a falu virá-
gos kertjeit, gondozott és tiszta közterületeit. 

Az elismerések nem elsősorban a képviselő-testületet 
illeti pedig a díjat az önkormányzatnak ítélik. Az érdem 
minden paloznakié, helyi lakosoké és nyaralóké, aki pél-
damutató módon gondozza kertjét, az ingatlan előtti terü-
leteket, valamint azoké az önkormányzati dolgozóké, akik 
egész évben példás figyelemmel gondozzák a virágokat, 
metszik a rózsákat, bokrokat, nyírják a füvet.

Remélem ezek a díjak és elismerések továbbra is arra ösz-
tönöznek bennünket, hogy Paloznak egy gondozott, virágos 
szép település legyen, ahol jólesik körbenézni az utcákon, 
tereken, ahol nincs elhanyagolt kert és mindenki számára 
fontos az ápolt és gondozott környezet!

Gratulálok a paloznakiaknak az elismerésekhez!

Czeglédy Ákos polgármester

• Az esetleges vízelfolyások megelőzése érdekében a nya-
ralók esetén a téli, használaton kívüli időszakra a házi 
vezetékhálózaton elhelyezett víztelenítő szerelvények 
segítségével víztelenítsen, és a vízmérő előtti, közterület 
felé eső csapot is zárja el!

• Nyissa ki és hagyja nyitva a kertben, épületben találha-
tó csapokat és engedje le a berendezésekből (pl.: bojler, 
WC tartály, stb.) a vizet.

• Fordítsa a megfelelő állásba a vízmérő utáni víztelenítő 
csapot és engedje le a házi vezetékhálózatból a maradék 
vizet. 

• A télen nem használt ingatlanokat rendszeres időközön-
ként ellenőrizze az esetlegesen bekövetkező meghibáso-
dások mielőbbi észlelése érdekében.

TUDTA ÖN, HOGY...
• …a vízmérő elfagyások többsége a nem kellő gondosság 

miatt következik be?
• …a vízmérő rendszeres ellenőrzése és a házi ivóvíz háló-

zat karbantartása a Felhasználók feladata?
• …a vízmérő elfagyása a mérő meghibásodását és vízelfo-

lyást eredményezhet?
• …a vízmérőcsere és az elfolyt víz költsége a Felhaszná-

lókat terheli?
• …évente több tízezer vízmérő fagy el és millió liter víz 

folyik el emiatt?

KÉRJÜK, HOGY A KÁROK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A 
SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEKET ÖN IS TEGYE MEG, HISZEN 
A VÍZMÉRŐK RENDELTETÉSSZERŰ MŰKÖDTETÉSE KÖZÖS 
ÉRDEKÜNK!

DRV ZRT

VIRÁGOS MAGYARORSZÁG – VIRÁGOS PALOZNAK
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Ünnepi szentmisét tartottak az ezredéves templomban, 
ahol 70. születésnapján köszöntötték vitéz Ajtós József 
László prépost, esperes, plébánost, a környék polgármes-
terei és a hívek. 

- Megmondom őszintén nem tudtam arról, hogy az egy-
házközség készülődik arra, hogy megünnepli a születésna-
pomat. Én nem kívántam nagyobb ünnepséget rendezni, 
de a hívek mondták, hogy ilyen nincs, mert ez egy kerek 
évforduló, amiről meg kell emlékezni. Bevallom nem vol-
tam nyugodt, hiszen minden egyes rendezvényt eddig ma-
gam szerveztem, és akkor most eljön egy ünnep, amiről én 
nem tudok semmit sem. Legnagyobb örömömre és megle-
petésemre a hálaadó szentmise előtt csörgött a telefonom 
és Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési képviselő kö-
szöntött. Elmondta, hogy ő is szívesen jött volna, de éppen 
Lengyelországban tartózkodik – kezdte a beszélgetést Ajtós 
József plébános, aki ebben az évben lett ötven éve az ősi, 
veszprémi egyházmegye tagja. 

1967. június 27-én felvételizett a veszprémi püspökségen, 
az akkori főpásztor, Klempa Sándor Károly apostoli kor-
mányzó előtt. Ötven éve kapta meg a tonzúrát, lett általa 
a klérus tagja, ötven éve öltöztették be a szent ruhába, a 
reverendába. Huszonöt évvel ezelőtt pedig Paloznakon és 
Csopakon lett plébános. 

Idén állami ünnepünkkor megkapta Balog Zoltán, az embe-
ri erőforrások miniszterétől, magas színvonalú munkájáért, a 
Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést. 
Tavaly pedig, Márfi Gyula érsek, ajándékozó szeretete által, 
préposti kinevezést kapott. –Az elmúlt hetven esztendőre 
visszatekintve, szeretettel és hálával gondoltam a drága 
nagymamámra, szüleimre, testvéreimre, lelkipásztoromra, 
aki mellett kis ministránsként kezdtem az oltár szolgálatot, 
Lékai Lászlóra, a későbbi bíboros, prímásra. Jó szívvel gon-
dolok vissza plébános és káplán atyákra, szeretett hitokta-

tómra, Szekeres Máriára, aki Balatonlellén tanított engem, 
ő készített fel az elsőáldozásra. Eszembe jutottak azok az 
egyházközségek, ahol eddig szolgáltam, a ministránsok, a 
hittanosok és felnőtt testvérek. Mind nagy öröm és ajándék 
volt a Gondviseléstől, amiért Istennek legyen hála. 

Sajnálatos módon az utóbbi időben egészségi állapota meg-
romlott. Ugyan a szívét sikerült megerősíteni, de manapság 
már bottal jár, mert a lábai nem bírják. Ezért is estek jól Sza-
bó Lajos világi elnöktől, Hippói Szent Ágoston szavai: „Jobb 
a helyes úton sántikálva haladni, mint szilárd léptekkel téves 
irányba tartani”. Nagy örömére a szentmisén részt vett Nagy 
Károly apát, kanonok, akivel 48 éve barátok, ő tartotta az 
elmélkedést és méltatta Ajtós prépost atya munkásságát. Itt 
voltak a paptestvérek, akik tudtak időt szakítani, és meg-
lepetésként itthon volt a Premontrei Rendtől, a mindig oly 
kedves tanítvány, Hancz Gábor Tamás atya is.  Az ünnep fé-
nyét a Paloznaki Kórus szereplése emelte. 

Szendi Péter
Fotó: Dolinka József

HÁLAADÓ SZENTMISÉVEL ÜNNEPELTÉK 
VITÉZ AJTÓS JÓZSEF LÁSZLÓ PRÉPOSTOT

„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem 
féltékeny, nem kérkedik és nem is kevély. Nem tapintat-
lan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a 
rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét 
az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent 
elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem 
szűnik meg soha. ”

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN 

minden paloznaki lakosnak, nyaralótulajdonosnak, 
tagjainak, támogatóinak a

Paloznaki Civil Egyesület
elnöksége

„A bÉKE egy MoSoLY-jal kezdődik.”
/Teréz anya/

Áldott Karácsonyi Ünnepeket,
BÉKEMOSOLY-ban, SZERETET-ben 

gazdag Új Esztendőt kíván 
Paloznak lakosainak,

nyaraló-tulajdonosainak,
idelátogató vendégeinek

a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány
vezetősége
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TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET,
hogy a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal Paloznaki Kirendeltségén

2017. december 22. napjától 2017. december 29. napjáig

IGAZGATÁSI SZÜNET lesz.
Legközelebb 2018. január 2-án (kedden) állunk kedves ügyfeleink rendelkezésére.

Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.
Azonnali intézkedést igénylő anyakönyvi ügyekben és rendkívüli helyzetben 

a 30/916-6280 ügyeleti telefonszám hívható.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Ügyfeleket, hogy sürgős ügyekben még az igazgatási 

szünet előtt keressék fel a Önkormányzati Hivatalt.
Megértésüket megköszönve.

Kellemes ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk!
Dr. Szántód Anita jegyző

      FELHÍVÁS
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy a tél, a havazás, az utak, utcák lefa-

gyása az alábbi kötelezettségek teljesítését jelenti a La-
kosság számára.

A közterületek és a járdák tisztántartásával kapcsolatban:
– A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai kötele-

sek az ingatlanuk határvonalától az úttest széléig, szegélyvo-
naláig terjedő területük gondozását elvégezni.

– Az ingatlan előtti járda, illetve a gyalogos közlekedésre 
szolgáló gyalogút tisztán tartása (hóeltakarítás) az ingatlan 
tulajdonosának, illetve a tényleges használójának kötelessége.

– Az ingatlan tulajdonosa köteles az ónos esőtől, jégtől sí-
kossá vált járdát szükség esetén akár naponta többször arra 
megfelelő anyaggal felszórni.

– A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalma-
zó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell 
használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérü-
lésokozásra alkalmas anyagot használni nem szabad. A szó-
róanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell 
gondoskodni.

– A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra 
kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon 
baleset.

– A nem helyi lakosok (ingatlantulajdonosok) személyesen 
vagy megbízottjuk útján kötelesek elvégezni az ingatlanuk 
előtt húzódó járda seprését, hótól, jégtől való megtisztítását.

Dr. Szántód Anita jegyző

• Dec 24. Szenteste 17 órakor: Istentisztelet a templom-
ban. Közreműködik a Paloznaki Kórus és a fiatalok.

• Dec 25. 11 órakor: Istentisztelet, Úrvacsora a templom-
ban.

• Dec 26. 11 órakor: Legátus szolgálata Gyülekezeti ház-
ban.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket kíván:
Tislér Géza

református lelkész

Békés Karácsonyt 
és Boldog Újévet kíván a

Paloznaki Szőlőhegyi 
Egyesület (PISZE)

RENDEZVÉNYEK 
A CSOPAK – PALOZNAKI REFORMÁTUS 
TÁRSEGYHÁZBAN 2017. KARÁCSONYÁN

TERMELŐI MÉZ HÁZHOZ SZÁLL ÍTÁ SSA L

Akácméz

Hársméz

Facéliaméz
(mézontófűméz)

Napraforgóméz

Repceméz

Vegyes virágméz

500 g

1050 Ft

900 Ft

800 Ft

750 Ft

750 Ft

700 Ft

950 g

2000 Ft

1700 Ft

1500 Ft

1400 Ft

1400 Ft

1300 Ft

Illés András  •  Felsőörs, Csöpp utca 5.

Paloznakra 2 kg feletti mennyiségtől házhoz szállítunk!

Hívjon bizalommal a +36 30 290 4811-as telefonszámon,
vagy írjon az illesandras92@gmail.com e-mail címre!
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AZ iDŐSEK biZToNSágáÉRT
A Balatonfüredi Rendőrkapitányság iskolai bűnmegelő-

zési tanácsadója baleset-megelőzési és bűnmegelőzési ta-
nácsokkal szolgált az idősügyi munkacsoport értekezletén.

A Balatonfüredi Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum 
Idősügyi Munkacsoportja 2017. november 9-én délelőtt 
tartotta idei utolsó ülését a helyi szociális alapszolgálta-
tási központban. A meghívott nyugdíjasklubok tagjait a 
Balatonfüredi Rendőrkapitányság iskolai bűnmegelőzési 
tanácsadója tájékoztatta a téli közlekedés és az otthon biz-
tonsága témákban. 

Az előadó részletesen beszélt a közlekedés szabályairól 
és a leggyakrabban előforduló vészhelyzetekről, valamint 
hangsúlyozta a gépjárművek megfelelő téli felkészítésé-
nek fontosságát. Felhívta az idősek figyelmét arra, mi-
ként kerülhetik el, hogy besurranásos és trükkös lopá-
sok, házalással elkövetett csalások áldozatává váljanak. 
Ennek érdekében kérte a megjelenteket, hogy idegene-
ket ne engedjenek be otthonukba, valamint kapujukat, 
házuk bejárati ajtaját napközben is tartsák zárva! Csen-
getésre ne nyissanak azonnal ajtót, előbb az ablakból ki-
tekintve győződjenek meg arról, hogy ki kér bebocsátást 
hozzájuk!

Balatonfüredi Rendőrkapitányság

A Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület által kiírt „Keressük 
Paloznak legnagyobb mandulafáját” pályázat okleveleinek 
2017. szeptember 16-i átadására a meghívó a faluházba invi-
tálta az érintetteket.  

A Bizottság 7 pályázatot értékelt. 
A legöregebb paloznaki mandulafák tulajdonosai átvették 

az elismerő okleveleket a Bizottság elnökétől Haumann Pé-
tertől.

1. Pulay Ildikó  I.
2. Tormási György  II.
3. Pulay Ildikó  III.
 Tóth András  III.
 Halász György  III. helyezés
 Kirják család  oklevél
 Ránky László  oklevél

Cikk jelent meg a paloznaki legöregebb mandulafákról a 
Hírmondó 2017. szeptemberi számában.

Janus Pannonius verse Egy Pannóniában nőtt mandulafá-
ról, Haumann Péter előadásában hangzott el. Dr. Regősné 
Marcsi írását Gyimesi Viktória olvasta fel az emberekről, 
fákról és a manduláról.

Javaslatok a legöregebb mandulafák további kezeléséhez:
A meghívottak közül Márffy István megjelenni nem tu-

dott. Üdvözölte a kezdeményezést. Javasolta:
1. Kerüljenek be az Értéktárba kiegészítésként a legöre-

gebb mandulafák adatai
2. Legyenek védettek a legöregebb mandulafák (Önkor-

mányzat, Egyesület?)
3. A fáknál tábla ismertesse az adatokat

Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület javaslatai:
4. A Paloznakról szóló kiadványokban jelenjenek meg a 

legöregebb fák információi (Kora, helye, látogatható-
sága, stb.)

5. Fák ültetésének támogatása, fajta kiválasztása, moz-
gósítás stb.

6. Öreg fák kultusza – látogatás a két hazai fa matuzsá-
lemnél.

Bizottság javasolja:
7.  A felmérés folytatását, védnökséget a fák felett, 

„mandula kultusz” ünnepben kapjanak szerepet a leg-
öregebb mandulafák.

Pulay Ildikó javasolja: 
8.  Mandulás naptár készítését 2019? tavasztól őszig, vi-

rágzástól termésig.
9. Mandula hasznosítása „mandulafosztás” összejövete-

lek?
Tóth András javasolta: 

10. PiSZE közgyűlésen szerepeljen a téma és Tivadar 
munkája

Szemethy Tivadar: 
11. Mandula dal dallama és szövege:

Paloznakon mandulafa virágzik
A virágja vízbe hull és elázik
Terem még a mandulafa mandulát, mandulát
Paloznakon nevelik a szép leányt

Hosszú, vidám hangulatú beszélgetéssel és a Mandula dal 
eléneklésével fejeződött be az este.

Haumann Péter, Szemethy Tivadar, Tormási György

TÁJÉKOZTATÓ A LEGÖREGEBB PALOZNAKI  
MANDULAFÁK PÁLYÁZATÁNAK DÍJKIOSZTÓJÁRÓL
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BORKLUB
Hova hova menének ezek a kis csoportok – kérdezék a fa-

lusiak magukban – látván a település széleiről a központ felé 
vonuló embereket. A gyakorlottak már meg is válaszolták, 
hát ha október második pénteke, az csak a borklub lehet. 
Úgy is volt, és jöve a csinos kis busz, még csinosabb kormá-
nyosával és vitt-vitt minket Füredre. Úgy két fordulónyival 
már meg is érkeztünk vagy 35-en. Hova hova? Oda, ahol „a 
jó bor halkan és tisztán szól, akár egy gregorián ének, mely 
feledhetetlenül simogatja a pincék templomi csendjét. Ahol 
ily magvas gondolatok születnek, csak jó bor lehet és ez így 
is van a Figula pincészetben. 1993 óta 30 hektáron gazdál-
kodnak Füreden, Balatonszőlősön, Pécselyen, Csopakon és 
Tihanyban, de már a dédpapa Tolnay István is tekintélyes 
szőlősgazda volt. Figula Mihály, de jó volna írni, hogy ifjabb, 
de a jó atya kitől a fenti magvas gondolatok származnak és 
az újra alapítója volt a birtoknak, sajnos már nincs köztünk 
– fogadott bennünket. Bevezetőjében ügyesen átugrotta a 
lényegtelennek tűnő részeket és a megfontolandó részlete-
ket hangsúlyozta a dűlő szelekcióról, hozamkorlátozásról 
és a régió sokszínű borairól. S máris indult a kóstolás jó 
2016-os száraz chardonnayvel, melyet két különböző dű-
lőből származó 2015-ös és 2014-es olaszrizling követett A 
borklub vezető krémjétől – borlovagok, zsűritagok, specia-
listák, mint Színes -eltekintve azért, ha elmondta Figula Úr, 
hogy mik a dűlők jellemzői, végül mi is felfedeztük, mint 
Mici Mackó az Északi sarkot. Egy 2014-es fehér cuvée kö-
vetkezett chardonnay, sauvignon blanc, sárgamuskotály és 
szürkebarát házasítás, melynek ízharmóniái elvarázsolták 
az embert. És máris a rosé és vörösborok. 2016-os szokat-
lanul fahordóban érlelt cabernet sauvignon rosé jöve, s bár 
a borászok közt bibliaként tisztelt Prohászka könyv szerint 
rosét nem illendő fahordóban tartani, úgy látszik ez csak 
ránk vonatkozik, mert a Figula műhely ebből is kihozta a 
maximumot. 2015-ös dörgicsei merlotra váltottunk, me-
lyet egy cabernet sauvignon követett. És végül türelmünket 
megkoronázandó és a hely lovagiasságát tükröző ráadás bor 
egy 2015-ös sóskuti dűlőből származó fahordós olaszrizling, 
mely ráadásul a Párizsi borverseny aranyérmese is volt. No 
ez még az mi olaszrizling rajongásunkat is a mennyekig 
emelte. Mit mondjunk az estéről, ezek után-hisz mindent 
elénekeltem.

ZB

MÁRTON NAPI KIRÁNDULÁS A PACI-VAL

November elején jött a hír Bakonyi Marikától: gyere ve-
lünk a már hagyományosnak mondható liba napi kirándulás-
ra! A program jónak ígérkezett, így november 11-én szom-
baton fél nyolckor esernyővel felszerelve indultam a bolt felé 
a találkozóra.

Örömmel üdvözöltük egymást. még felvettük a csopaki 
PaCi tagokat is a buszra, és Hernádi Peti ismertette a progra-
mot. Ezt követően azért az első stáció természetesen a regge-
li kínálás volt. A férfiak az erős nedűt, az asszonyok a házias 
süteményeket kínálták körbe. Csókakő várához már jó han-
gulatban érkeztünk, a Nap is kisütött, rövid idő alatt elfoglal-
tuk a várat, ki a lankásabb, ki a meredekebb utat választva. 
A bástyák tetején már együtt gyönyörködtünk a kilátásban. 
Visszaszállva a buszra Bakonyi Marika tombolát húzatott 
velünk, ami egy mézeskalács szív volt libával díszítve. Fehér-
várcsurgón a teljesen restaurált Károlyi kastélyba érkeztünk. 
Szomorúan láttuk, hogy a kastély bútoraiból egyetlen egy 
szék maradt meg. A történelem vihara, és a többféle célra 
használt élete során az épület és a berendezés is az idő áldo-
zatává vált. Jelenleg a Károlyi család fényképeiből és néhány 
személyes tárgyukból rendezett tárlat, könyvtár – amiben 
adományozásból származó könyvek és a kastély történetét, 
felújítását tartalmazó albumok, fotók, makett – tekinthetők 
meg. A látnivalók megértését egy kedves idegenvezető fia-
talember segítette, aki először a kápolnában mutatta be a 
kastélyt, majd együtt jártuk be a termeket.

Mórig a buszon egy kis hazai szendviccsel készültünk a 
Varga és Fia Pincészet borkóstolójára és a legfiatalabb részt-
vevőnk kihúzta a tombola lúdláb tortaszeleteket tartalmazó 
főnyereményét, amit a Csiszár család nyert meg.

Móron a pince kapujában fogadott a házigazda bennün-
ket. (Ő volt a Varga és Fiából a „Fia”). Rövid elhelyezke-
dés után pálinkával indítottuk a borkóstolást. Az asztalo-
kon kifli, sajt, almaszeletek segítették az ezt követő borok 
kóstolását. Az utolsó merlot már a pince hordói között fo-
gyasztottuk. A poharakban levő nedűk iszogatása közben 
élményszerű bemutatást kaptunk a borászatról, az ott folyó 
munkáról, és a kóstolgatott borokról. Bakonykútiban tet-
tünk egy rövid sétát, megcsodálva a 100 házas, egy utcás 
település rendezettségét és a fafaragásokat, amik lelemé-
nyesen az elszáradt, de helyükön hagyott fákból készültek. 
Lelkesen folytattuk utunkat Komárom felé, fogyasztva 
még a hazai pálinkákat és süteményeket. Komáromban a 
3 órás szabadidőt ki városnézéssel, Komárnoi sörözéssel, ki 
a gyógyfürdőben való lubickolással töltötte. A kellemes nap 
után Ászár felé indultunk a kirándulást lezáró libavacsorá-
ra, ami helyett tetszés szerint fatányérrost, vagy más ételt 
is lehetett rendelni. A lakoma finom és bőséges volt, amit 
a sokunk kezében levő becsomagoltatott desszertes doboz-
kák is mutattak. A buszon még „elcsapattuk” a vacsorát és 
11 óra felé élményekkel gazdagabban, de kissé elfáradva 
térve vissza Paloznakra, elbúcsúztunk egymástól, bízva ab-
ban, hogy jövőre is lesz Márton napi kirándulás! Köszönjük 
a szervezést:

Cz. Kati
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– Tisztelt Doktor Úr! Miért az orvosi pályát választotta 
hivatásul?

Mindig is fontosnak tartottam az egymásnak való segítség-
nyújtást és bennem élt a segíteni akarás. Persze sokfélekép-
pen lehet segíteni embertársainkon, de talán az egyik legin-
tenzívebb, legközvetlenebb módja ennek az orvosi hivatás, 
ezen belül is a háziorvoslás.

– Melyek voltak a fő motivációk, családi, baráti?
A fő motiváció a már előbb említett segíteni akarás volt, 

persze családon belül is van példaképem, mivel Édesapám is 
az orvosi hivatást választotta, mint csecsemő- és gyermek-
gyógyász. Édesanyám eredetileg pedagógusként dolgozott, 
majd továbbképezte magát fejlesztő pedagógusnak, így mind-
két oldalról olyan példát láthattam melyben jelentős szerep 
jutott az emberekkel való foglalkozásnak

– Melyik egyetemen folytatta tanulmányait? 
A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán 

végeztem tanulmányaimat, az egyetemi éveim alatt mentő-
ápolóként is dolgoztam, emellett alkalmanként besegítettem 
Édesapámnak a rendelésén és a II. sz. Gyermekgyógyászati 
Klinikán tudományos munkát is folytattam.

– Ki volt a mintaképe?
Első helyen említeném szüleimet. Édesapám révén már 

egészen kisgyermekkorom óta betekinthettem az orvosi hi-
vatás rejtelmeibe. Az orvosképzésem során is szerencsém 
volt találkozni néhány olyan oktatóval, családorvossal, akik 
pozitív mintaképként szolgálhattak. Emellett persze lehet 
említeni számos olyan magyar orvost, akik világviszonylatban 
is nagy dolgokat vittek véghez, például Semmelweis Ignác az 
anyák megmentője.

– Napjainkban mit gondol a mindennapos betegellátás-
ról, a hatékony gyógyításról, megelőzésről?

Ez egy elég összetett kérdés mivel sok tényező befolyásolja 
a mindennapos betegellátást. Az orvostudomány folyamatos 
fejlődésen megy át, szerencsére napjainkra számos olyan meg-
előzési, szűrési és vizsgálati lehetőség vált elérhetővé, amely 
korábban nem igazán volt hozzáférhető. Ez sokban segíti a 
mindennapos munkát. A mai rohanó világban úgy gondolom 
különösen fontos, hogy odafigyeljünk magunkra pont az előbb 
említett megelőzési és szűrési lehetőségek miatt is, érdemes 
időben orvoshoz fordulni. Ezáltal sokszor elkerülhetővé  vá-
lik a súlyosabb állapot kialakulása. Elengedhetetlen, hogy 
a páciensek fontosnak tartsák saját egészségük megőrzését, 
csak ekkor működhet kellő hatékonysággal az orvos-beteg 
együttműködés. Mindez abban az esetben a legjobb, ha már 
egészen kora gyermekkorban következetesen alakítjuk a picik 
egészség tudatosságát, így felnőttként már természetes lesz 
számukra az önmagukra való odafigyelés. Ennek elérésében 
egy vegyes praxisban kiemelt jelentősége van a háziorvosnak, 
mert szerencsés esetben előfordulhat az, hogy egészen a szü-
letéstől a felnőttkoron át végigkövetheti a páciense életútját, 
segítheti, hogy minél egészségesebb életet élhessen.

– Miért választotta Csopakot, ezt a csodálatos Balaton-
parti települést? 

A kérdés részben már választ is ad erre, mert Csopak egy 
csodálatos Balaton-parti település. Családommal régóta tervez-
zük, hogy ezen a vidéken szeretnénk élni, és nagyon örülünk, 
hogy egy ilyen gyönyörű helyre költözhetünk, mint Csopak.

– Hogyan kötődik a balatonhoz, Csopakhoz? Esetleg di-
ákkori élmények, családi kötelék?

Egészen csecsemőkorom óta nagyon sokszor megfordul-
tunk a környéken, sok nyarat töltöttünk itt, rengeteg szép 
emlék köt ide. A szakorvos képzésem során lehetőségem 
nyílt két hónapot eltölteni egy Balaton-parti vegyes házior-
vosi praxisban, ahol többek között az ott dolgozó orvosnak 
és asszisztenseinek és a barátságos helyi lakosoknak köszön-
hetően nagyon jó élményekkel és tapasztalatokkal gazda-
godhattam. Szüleimnek van egy kis szőlője is a Balatonon 
így ennek a művelésébe is besegítek, amikor időm engedi. A 
nagyvárosi nyüzsgésből kiszabadulva szőlőmetszés közben a 
tájban gyönyörködve lehet a legjobban kikapcsolni. 

– Hogyan képzeli el a háziorvosi teendőit a gyakorlatban 
2018-tól?

Első és legfontosabb teendőm, hogy megismerkedjek a helyi 
lakosokkal, célom, hogy minél előbb kialakuljon egy bizalmi 
viszony közöttünk, amelyre alapozva hosszú távon sikeresen 
működhet a háziorvosi ellátás. Azt szeretném, ha a lakosság 
minél kevesebbet érezne a változásból, így azon dolgozunk, 
hogy minden zökkenőmentesen induljon januártól. A rende-
lés helye Csopakon változni fog, egy teljesen felújított, mo-
dern orvosi műszerekkel ellátott rendelőben fogjuk kezdeni 

INTERJÚ DR. IMRE BENCE HÁZIORVOSSAL
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januártól a rendelést, de nem kell messzire menni a mostani 
rendelőtől (az új rendelő címe: Csopak, Fecske utca 1.), Pa-
loznakon a megszokott helyen folytatódik a rendelés. Az 
asszisztencia változatlan lesz, ez mind nekem nagy segítség, 
mind a betegeknek könnyebbséget jelent. Szeretnék néhány 
újítást is bevezetni, amellyel megkönnyíthetem a betegek éle-
tét. Terveim között szerepel egy internetes oldal indítása már 
2018. január 1-től, ahol a betegek hozzájuthatnak az aktuális 
információkhoz, tájékozódhatnak a fontosabb betegségekről 
és egy internetes időpontfoglalási rendszert is szeretnék be-
vezetni. A weboldal a következő címen lesz elérhető: www.
csopakrendelo.hu. Természetesen továbbra is lehetőség lesz 
előjegyzés nélkül is megjelenni a rendelésen, vagy akár telefo-
non időpontot kérni. A hosszú távú cél az, hogy csökkentsük a 
betegek várakozási idejét, és minél nagyobb arányban időpont-
ra jöjjenek a betegek. Az előbbiekben már említettem, hogy a 
megelőzés és szűrés kiemelt fontosságú, így ebben is szeret-
nék előrelépést elérni például a szűréseken való részvétel nö-
velésével, védőoltásokkal és már ismert krónikus betegségek 
esetén a rendszeres konzultáció, ellenőrzés lehetőségével.

– Ha esetleg bemutatná a családját, akikkel Csopakra 
költözik, nekik mi a véleményük a változásról?

Feleségemmel 7 éve vagyunk házasok, idén májusban szü-
letett meg kisfiunk Tamás. Ugyan ő a legfiatalabb, mégis ki-
kértük a véleményét a költözésről, így vele is ellátogattunk 
Csopakra, nagyon jól érezte magát itt, úgyhogy mindhármunk 
nevében mondhatom, hogy várjuk ezt a változást. Szüleimről 
már tettem említést, van két testvérem, egy bátyám, aki ku-
tatóként dolgozik és egy húgom, aki jelenleg a jogi tanulmá-
nyait folytatja. 

– Hogyan tölti a karácsonyt?
A Szentestét hagyományosan szűkebb családi körben tölt-

jük, az idei karácsonyt különösen várjuk, mivel ez lesz az 
első ilyen alkalom hármasban. Általában karácsony első és 
második napján pedig a család többi tagját, a szülőket láto-
gatjuk meg. 

Ezúton szeretnék Áldott, Békés Karácsonyt kívánni min-
den kedves olvasónak!

Forrás: Csopaki Hírek / 2017. december 

- HÁZIAS ÉTELEK
- MINŐSÉGI ITALOK

- SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ HAMBURGEREK
- VELŐS PIRÍTÓS

- POGÁCSA, DESSZERETEK

- Hétvégente zenés szórakozási lehetőséggel

- Állatbarát hely vagyunk
- Ingyen wifi

- Családi,céges rendezvények,szülinapi partyk,
keresztelők,kisebb esküvők,ballagások stb.

lebonyolítását is vállaljuk.
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A VOLT ORANGE BAR HELYÉN,
A STRANDI NAGYPARKOLÓNÁL
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BORI PONT, A FINOMSÁGKÖZPONT

EMAIL: boripont2017@gmail.com

BORI PONT, A FINOMSÁGKÖZPONT
 (Családias Étterem)

ADVENT PALOZNAKON
Paloznak Község Önkormányzata

hagyományosan

ADVENTI KOSZORÚT
állít fel Paloznak központjában, a ’48-as emlékparkban.

• December 3-án 18 órakor az első adventi gyertyát meg-
gyújtják a Paloznaki ’30–’40-es egykori iskolatársak és 
gyermekeik.

 A gyertyagyújtás előtt 17 órától a Faluház nagytermében 
Praznovszky Mihály irodalomtörténész „Arany-per-
cek” című irodalmi estjére várjuk az érdeklődőket.

• December 10-én 18 órakor a második adventi gyer-
tyát meggyújtja a „Paloznak Jövőjéért” Közalapítvány.

• December 17-én 18 órakor a harmadik adventi gyer-
tyát meggyújtja a Paloznaki Civil Egyesület. (PaCi)

• December 24-én a 15.30-kor kezdődő Betlehemes 
pásztorjáték előtt a negyedik adventi gyertyát meg-
gyújtja és adventi gondolatait elmondja:

vitéz Ajtós József László
prépost esperes plébános úr

Az adventi gyertyagyújtásokra mindenkit szeretettel 
várunk!
(Az alkalmakon fázás ellen forralt bort és teát kínálunk.)
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