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Boldog új  évet   Paloznak!
Sokan mondják, hogy Paloznaknak van 
valami különös, megfoghatatlan varázsa, 
ami megérinti az ide látogatókat. Sokszor 
mondják, akik rendezvényekre érkeznek, 
vagy csak úgy turistaként ismerkednek 
a környékkel, hogy Paloznakon valami 
elvarázsolja őket, van valami egyedi 
szellemisége, kisugárzása a helynek.

Én nem hiszek ebben. Pontosabban nem ebben hiszek. Sze-
rintem nem a hely kisugárzása az, ami megfogja az ide látoga-
tókat, hanem az itt élő embereké, akik úgy alakítják, formálják 
a környezetet, hogy az óhatatlanul mély benyomást tesz az ide 
látogatókra. Nem a hely hanem a helybéliek kisugárzása teszi 
Paloznakot olyanná, ami szerethető és ami rögtön feltűnik min-
denkinek.

Egy évszázaddal ezelőtt Paloznak szegény település volt. 
Az emberek egymásra voltak utalva segítették egymást, figyel-
tek egymásra, törődtek a másikkal. A szegénység lassan eltűnt, 
de az egymáshoz való viszony szerencsére nem változott alap-
jaiban. Az újonnan letelepedett családok pedig ráéreztek a 
„paloznakiságra”, vagy talán épp ezért költöztek ide, hogy része-
sei legyenek ennek.

Mi is ez a „paloznakiság”? Talán, hogy a paloznakiakat ösz-
szeköti a közös emlékezet. Szándékosan nem közös múltat mon-
dok, hiszen van, aki itt született és van, aki csak néhány éve tagja 
a közösségnek, de mégis van közös bennünk. Közös múltunk 
még nem lehet, de közös emlékeink már vannak. Ugyanazokat 
az utcákat járjuk. Együtt vagyunk a rendezvényeken. Közös a 
papunk, az orvosunk, gondjaink és a sikereink egy része is, és 
mindannyian büszkék vagyunk a falunkra. Együtt tudunk em-
lékezni a vidám pillanatokra, a téli korizásra és a nyári pecázásra, 
a borbemutatókra, a kiállításokra, szüreti felvonulásra és sorol-
hatnék még számtalan dolgot. De közös emlékek fűznek Gabi 
bácsihoz, ahogy hazafele bandukol a kocsmából. Megelevenedik 
Léber Karcsi bácsi ultizás közben, Irén néni a kiskertjében, vagy 
ahogy felolvassa legújabb versét a Mikulás ünnepségen. Felidéz-
zük Dezső bácsit a biciklire támaszkodva, a Király Pincéből ha-
zafelé tartva, Nagy Zsuzsa nénit a Hímzőkörrel, Szecsődi Laci 
örökbecsű szavait… és folytathatnám a sort a mostaniakkal, 
Keller Jóska örök optimizmusával, Emike fáradhatatlanságával, 
vagy Lenkével, aki nélkül nem is lenne Paloznak. A felsorolás-

nak még csak a kezdetén tartok, de majd egy pohár bor mellett 
valamelyik árnyas diófa alatt, vagy a pince hűvösében feleleve-
nítjük együtt a történeteket.

A mi dolgunk pedig 2018-ban is az, hogy a régi történetek 
mellé hozzátegyük az újakat. Tovább fűzzük Paloznak történe-
tének szálját, hogy a közös emlékeket bővítsük, tágítsuk, újabb 
és újabb eseményeket tegyünk hozzá legjobb tudásunk szerint, 
olyanokat, amiket közösen cselekszünk meg, közösen élünk át 
és végül ezekre is együtt emlékezzünk. Ezzel válnak igazán Pa-
loznak részévé a történések és szereplői. És hogy ehhez mi kell? 
Talán csak annyi, hogy részt veszünk benne, ott vagyunk, jól 
érezzük magunkat, és beszélgetünk. 

Mert mi is lehetne szebb, mint egy csillagos téli éjszakán a 
Paloznaki pincesorról lenézni a Balatonra, hátunk mögött az 
erdő zúgásával, kezünkben egy pohár rizlinggel felidézni a nya-
rat.

Boldog új évet Paloznak!
Czeglédy Ákos

polgármester
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BORKLUB – SZENT ANDRÁS HAVÁBAN
Nicsak, nicsak, csak szivárognak a népek a falu peremiről az falu-

házunk tetőteribe. Mivel ez Szent András hava második péntekje, 
ez netán a borklub? De bizony, összve is gyött a kemény mag vagy 
35 fő, vendégekkel Szegedrül, Sümegrül, Veszprémbül, Csopakrul-
ahogy illik. Bár egyikük valami barátcsuhát húzott magára, nyaká-
ban Krisztus keresztje, lehet, hogy jelmezbálba készült, de nyilván 
az ország azon fertályán nem ismeretes, hogy vannak dolgok, me-
lyekkel nem viccelünk - dehát a vendégjog. Bölcs Elnökünk is tágra 
nyílott szemekkel emelkede szólásra, de erről bölcsen nem szólva 
bejelentette, hogy a bormustra neves szakértője Simon Cecilia a 
bátaapáti 170 hektáros Tűzkő borászat főborásza már 170 km-es 
útjának végén közeledik hozzánk. Addig is berepülő bornak Fo-
dor Gyula barátunk-nemrég volt a születése napja, az Isten éltesse 
sokáig - ajándékát 2017-es aszófői rizlinget kortyolgassunk. Addig 
is mint Notarius regiae Paloznakiensis rátérek a sommelier képzés 
apránként adagolt következő részére. Legutóbb a WSET a Wine 
and Spirit Education Trust képzést vázoltam, no kis hazánkban is 
elérhető miután két úttörő borász Mészáros Gabriella és Rohály 
Gábor megkezdték borismereti kurzusaikat 1991-ben, először 
osztrák előadókkal. 2006-ban kapták meg a WSET akkreditá-
ciót, így azóta a Borkollégiumnak nevezett fórum keretein belül 
lehetőség van alap, közép és felsőfokú borismereti tudást szerezni.  
Node befutott Cecília és kezdetét vette a bormustra, az új borok 

precíz értékelése. 20 bormintát kóstoltunk, ebből 12 rizling volt 
területünkre jellemzően. A borok különféle készültségi fokukban 
kerültek elénk, volt amelyik már Márton napi tükrös formájában 
kész bornak tűnt, jónéhány még opálos, forrásban levő és egyéb 
borászati érdekességeket mutattak. Cecília igen bölcsen és körül-
tekintően értékelt, a bemutató borásszal konzultált és értékelte a 
bor pozitívumait, sőt negatívumait, esetenként bölcs tanácsokkal 
szolgált.

Mindez igen példamutatóan bántó szándék nélkül, s tagjaink 
gondolom meg is fogadták a bölcs intelmeket, persze kivétellel, 
mert Szines barátunk ezúttal is külön csörtét vívott a főborász-
szal egyéni kezelési technikájáról és hasonló borairól. Természete-
sen meggyőzhetetlen volt. A fehér borok után rosé és veresborok 
gyöttek, végül is jó pár figyelemre méltó nedűt ihattunk, vagy önt-
hettünk a kóstolópohárba, ki-ki ízlése szerént. Kicsit beárnyékolta 
hangulatunkat, hogy Miki bácsi a Mandula utcából nem tudott 
részt venni a züllésünkön, mert fia kivel borát elküldte elmondta, 
hogy kórházban van sajnos súlyos állapotban. Emiá kiváló rizlingje 
meg-megkeseredett szánkban.

A szeánsz végén kötetlen beszélgetések egymás borának ízlelgeté-
se következe és végül a fenti okra tekintettel még Miki bácsi ked-
venc himnuszát is a tarisznyában hagytuk.

ZB

MEGHÍVÓ
Paloznak Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt, családját és ismerőseit

2018. február 23-án, pénteken 18 órakor a Faluház nagytermébe

az ESTE A GYIMESBE’ JÁRTAM című

Sebő Ferencről készült portréfilm bemutatására.

A filmvetítés után beszélgetés lesz a Kossuth-díjas, Nemzet Művésze  
Sebő Ferenccel és Szomjas György filmrendezővel.

A portréfilm a 70 éves 
Sebő Ferenc sokoldalú 
munkásságából elsősorban 
a táncházmozgalom és a 
népzenei hagyományőrzés 
formálásának legfontosabb 
állomásait villantja föl.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A belépés ingyenes.
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FONTOS INFORMÁCIÓK • www.paloznak.hu
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal  
Paloznaki Kirendeltsége: 
Paloznak Fő u. 10.   tel. fax: 87-555 006  

 Ügyfélfogadás:  Hétfő, Szerda 8-15.30-ig
   Péntek  8-13-ig

 Főépítész  Péntek   9-12-ig

Teleház/ Internet
Paloznak, Fő u. 2. tel /fax: 87-555-063 

Könyvtár e-mail: telehaz@paloznak.hu
Nyitva: Kedd - csütörtök:  10-16-ig
 Szerda-péntek: 14-18-ig
 Szombat  09-12-ig
 Vasárnap-hétfő: Zárva

Orvosi rendelés: 
Háziorvos Dr. Imre Bence
mobil tel.: hétköznapokon 8-16.00 óráig a 06-20-526-6804
Paloznak Fő u. 10.  Szerda   9 - 11-ig
tel:446-927  Péntek   9 - 11-ig
Csopak: Fecske u. 1. Hétfő, csütörtök 12 -16-ig
tel: 446-771  Kedd   9 - 13-ig
   Szerda, péntek 11 - 13-ig
Ügyelet: 
Balatonfüred Csárda u. 1. tel. 87/ 580-885

Fogorvosi rendelés: 
Balatonfüred Csárda utca 1.  +3687580886

Gyógyszertár: 
Csopak: Kossuth u. 53. Tel. 446-588  
Hétfő - Péntek  8-17

ÚJÉVI POHÁRKÖSZÖNTŐ
Az újévi pohárköszöntőt mindig lázas készülődés előzi meg az 

önkormányzatnál, amely rendezvényre meghívjuk a falu lakóit, a 
nyaralótulajdonosokat, hogy az ünneplőbe öltöztetett nagyterem-
ben együtt köszöntsük az új évet.

Január első szombatján hagyományosan zsúfolásig megtelt a Fa-
luház nagyterme, a hivatalba szaladtunk le székekért, hogy minden 
vendéget le tudjunk ültetni.

Nagy zsivaj töltötte be az egykori kiskönyvtárat, ahol játszószo-
bát rendeztünk be a gyermekeknek, mert mindenki nagy örömére 
a faluban sok a kisgyermekes család. A játszószoba kialakításával, 
gyerekprogramokkal az önkormányzat igyekszik segíteni a fiatal 
családokat, hogy bekapcsolódjanak a falu közösségi életébe. (Diva-
tos kifejezéssel: családbarát önkormányzat)

Érkezéskor máris feltűzték a kis újévi kitűzőket, amely minden 
alkalommal a jelenlévők összetartozását jelképezi, az elkészítésében 
a Szecsődi család segédkezett az alapítványnak. A csúcslétszámról 
árulkodik, hogy a több, mint 130 darabból nem jutott minden-
kinek!

Az ünnepi hangulat megteremtésére Johann Strauss „Éljen a ma-
gyar” c. gyorspolkájára összeállított „Szeretlek Paloznak” vetítést 
láthattuk, amihez Oláh Kati képeiből válogattam a szebbnél szebb 
paloznaki fotókat.

Ezután Czeglédy Ákos polgármester úr elmondta köszöntő be-
szédét, majd meglepetésként Arany János Alkalmi versét hallhattuk 
tőle. Ezzel nem csak az új évet köszöntötte, hanem utalt a 2017. évi 
„Arany emlékév” eseményeire is.

Kissé megkésve érkezett, de körünkben köszönthettük ország-
gyűlési képviselőnket, dr. Kontrát Károly államtitkár urat is, aki 
szintén elmondta újévi jókívánságait a település lakóinak.

A pezsgős koccintás után a tavalyi év eseményeit, történéseit dia-
vetítéssel tekintettük át. A fotóválogatás mindig nehéz, hosszú fo-
lyamat, rengeteg fotó készül az önkormányzat és a civil szervezetek 
rendezvényein, mutatva, hogy sokszínű kulturális és közösségi élet 
van a faluban. Az összefogásért, közös munkáért az önkormányzat 
köszönetet mond mindazon civil szervezeteknek és egyéneknek, 
akik bármi módon segítik munkájában! Egy-egy dia kapcsán pol-
gármester úr felelevenítette a 2017. évi önkormányzati fejlesztése-
ket, beruházásokat, az elért sikereket is.

Az újévi jókívánságok sorát Regős Marcsi zárta Lackfi János „Új-
évi kéregető” c. versével. Köszönjük!

Ezután felcsendült a zene, megpezsdült a terem, a batyukból 
előkerültek a házikolbászok, sütemények, egyéb finomságok. Késő 
éjjelig tartott a buli a Sa-Si Duóval!

Verrasztóné Panni
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PALOZNAKI BORKLUB ÉVZÁRÓJA

A Paloznaki Borklub 6. évzáró 
rendezvényét a hagyományoknak 
megfelelően a veszprémi Gizella Panzióban 
tartotta. A rendezvény elején egy perces 
néma felállással emlékeztünk meg a 
közelmúltban elhunyt Papp Miklós 
klubtagunkról. Miklós vidámsága, 
segítőkészsége, őszinte barátsága hiányozni 
fog klubtagjainknak.

Az ünnepi vacsorára felszolgált kacsasült és „sült fagylalt” előtt 
klubvezetőnk Englert Dezső bemutatásával négy vulkánikus hegy 
fehér és egy tolnai löszdombon termett vörös bort kóstolhattunk 
meg. A sort 2017. évjáratú badacsonyi kéknyelű nyitotta meg. A 
fajtára jellemző sós, ásványos, vulkánikus talajíz felfedezhető volt 
a fiatal, egy-két hete palackozott borban, de érezhetően nem bon-
takoztak ki a kéknyelűre jellemző egyediségek. A kéknyelű ínyen-
cek hiányolták azt a zamatot, amit legalább egy fél éves hordóban 
ászkolás és több hónapos palack érlelés után megszoktak. A fiatal 
titán után 2016. évi Szent György - hegyi olaszrizling következett. 
Fent nevezett olaszrizlingnek nem volt könnyű dolga, mivel a borá-
szok véleménye alapján is legjobb olaszrizlingnek a csopaki számít. 
A környéket ismerők pedig egyértelműen állítják, hogy a legjobb 
csopaki Paloznakon terem, és az idelátogató „vendégrizlingek” si-
kernek értékelhetik, ha döntetlen körüli eredményt megközelítik, 
mint a bemutatott tétel is. A következő tanúhegy, a Csobánc igye-
kezett megkedveltetni magát a borklub tagjaival a 2014-ben szüre-

telt rajnai rizlinggel. A nagyvilág velünk ellentétben a rajnait ismeri 
rizlingnek, de minket ez ne zavarjon, mert csak névrokonunk, és 
ne is próbáljuk a kettőt együtt értékelni. A fajtára jellemzően kora 
ellenére világos színű, illatában friss, üde, gyümölcsös jegyeket mu-
tatott. A világfajták közül a legmegosztóbb, ami a rendezvényen 
résztvevők körében is megmutatkozott. Ennek oka a héttérben 
meghúzódó, a termőhely adottságaitól függő „petrolos” jegyeknek 
köszönhető. A 4. tétel az előző férfias borok sorát követve 2014. évi 
somlai juhfark volt. Szerencsére nem fiatalabb évjáratot kaptunk, 
így gyomrunk savszintje nem követelte egyszerre a vacsorát. Egy 
kis levegőztetés, melengetés után tiszta ízű, tartalmas, elegáns bor 
köszönt vissza ránk a pohárból. A fehér borokat lezárva Nagymes-
terünk borfelismerő játékot talált ki. A felszolgált borok közül az 
egyiket kiválasztva kaptunk a poharunkba, és fel kellett ismerni. Az 
olaszrizlingen nevelkedett klubtagoknak ujjgyakorlat volt megne-
vezni a Szent György hegyi olaszrizlinget. A Balaton-felvidéki tanú-
hegyeket elhagyva a Tolnai-dombság felé vettük utunkat egy 2012. 
évjáratú merlot kedvéért, melyet a Tűzkő borászat készített. A göm-
bölyű tannin- és savérzet, a sötéthúsú gyümölcsökre emlékeztető 
aromák, és a hordós érlelési jegyek mindenki tetszését elnyerte, és a 
nap borának választotta a társaság. Gratulálunk a pincészet főborá-
szának, Simon Ceciliának, akitől a legtöbb külső tanácsot kaptunk 
működésünk során. (Zárójelben érdemes megjegyezni, hogy a Tűz-
kő borászat tulajdonosa az olasz Antinori család 1385 óta, a 25. 
generációja foglalkozik borászattal, jelenleg több kontinensen is.)

Az elfogyasztott borsor után jólesően fogyasztottuk el a vacsorát, 
majd a megszokott ülésrendet többször változtatva értékeltük az 
elmúlt évet.

Szele Gyula 
borklubtag   
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A Balaton Riviéra Turisztikai 
Egyesület a Riviéra-térség, Alsóörs, 
Csopak, Felsőörs, Lovas és Paloznak 
polgármestereivel rendhagyó stratégiai 
megbeszélés-sorozatot kezdett, mely 
„Riviéra reggeli” néven ismétlődik 
rendszeresen a jövőben is. 

A találkozó összehívását a turisztikai piac változásai 
és az azokra való gyors reagálás indokolják. Szükségessé 
vált a Riviéra térség fejlesztési stratégiájának frissítése, az 
aktuális és várható változások elébe menő összehangolt 
fejlesztések tervezése, megvalósítása. Az egyesület gon-
dolat-ébresztőül elemezte a jelenlegi helyzetet, felhívta 
a figyelmet arra, hogy csakis minőségi szállás- és szolgál-
tatáskínálattal vehetik fel a versenyt a Riviéra települései 
európai versenytársaikkal, akik ma már csak egy kattin-
tásra vannak tőlük. Remek kezdeményezésnek bizonyul-
tak az Alsóörsön, Csopakon és Paloznakon a szálláshelyek 
minőségi fejlesztésére kiírt, a Balaton Riviéra Turisztikai 
Egyesület és az önkormányzatok közös kezelésében le-
bonyolított, az IFA visszaforgatásán alapuló pályázatok, 

melyek az országban másodikként valósultak meg és szép 
eredményeket hoztak már az első évben is. Bíznak abban, 
hogy az állami irányítás is felismeri a balatoni szálláshely 
infrastruktúrára oly jellemző magánszálláshelyi rendszer 
tovább nem halogatható, állami vagy uniós források be-
vonásával történő fejlesztését. Az egyesület megvizsgálta a 
versenytársak fejlesztéseit, jól bevált termékeiket és azok 
megvalósíthatóságát a Riviérán, kiemelt figyelmet fordít-
va a nyári főszezonon kívüli, őszi, téli, tavaszi szezonok 
megteremtését szolgáló ötletekre, beruházásokra. 

Az utazások száma, a szabadon elkölthető jövedelem és 
a szabadidő világszerte folyamatosan nő. Az önkormány-
zatok és az egyesület közös célja az, hogy célcsoportokra 
szabott, egységesen megvalósított, kreatív ötletek által 
a Balaton Riviérája nyáron a Kelet-Balaton családbarát 
paradicsoma legyen, ősztől tavaszig pedig a testi-lelki 
egészségmegőrzés és az egészségtudatosság meghatározó 
piaci trendjeire építve, az aktív turizmusban, a gasztronó-
miában és a borturizmusban rejlő lehetőségek „újra-cso-
magolásával” egyfajta „gyógyvíz nélküli gyógyhelyként” 
komplex élményt kínáljon a turisták több célcsoportjá-
nak, és megteremtse a kiegyensúlyozottabb működés fel-
tételeit a térségben. 

Zakar Zelinda 
TDM menedzser

KÖZMEGHALLGATÁS
A Paloznaki Önkormányzat 2018. február 15-én csütörtökön 18.00 órakor

közbiztonsági fórumot és közmeghallgatást tart
a Faluház nagytermében.

Várjuk észrevételeit, javaslatait az önkormányzati munkával, a falu életével, jövőjével kapcsolatban!

„RIVIÉRA
REGGELI”
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Elhatároztam, hogy folytatom ezt 
a paloznakiakról szóló sorozatot, 
hát előkerestem a jegyzeteim közül 
a Máriával és Bélával folytatott 
beszélgetésünket. Egy év alatt sok 
minden történt – történhetett. Vajon 
aktuális-e még mindaz, amit akkor 
sebtében leírtam, ráébredve közben 
arra, hogy vannak emberek, akik olyan 
dinamikusan élnek, hogy legfeljebb 
gyorsírással lehetne rögzíteni a 
történetüket, esetleg diktafonnal, amit 
viszont sosem szerettem. 

Emlékszem, november közepén jártunk, az ideihez hasonló 
enyhe idő volt, amikor a szőlőtáblák közötti pincét kerestem, 
az egykori Schrikker birtok présházából átalakított családi ott-
hont. Az épület előtt, kerti padokon foglaltunk helyet a csoda-
szép kilátásban gyönyörködve, gyümölcsök és bor társaságában. 
A tölgyfaasztalon egy gránáthüvely állt, nem mint váza, inkább 
mementóként, s Béla a háborúról kezdett mesélni, apai nagyap-
járól, Zemplén Győzőről, aki 1879-ben született és akire ma is 
a modern fizika nagy magyar úttörőjeként, a hidrodinamikával 
foglalkozó, róla elnevezett tétel kidolgozójaként, a fizika oktatás-
népszerűsítés kimagasló alakjaként emlékeznek. 36 éves korában, 
az első világháborúban halt hősi halált az olasz fronton Asiagónál. 
Öt gyermeket hagyott maga után. A másik, anyai nagypapa ker-
tészmérnök volt, ő alapította a ma is neves alsótekeresi faiskolát. 
A család paloznaki szőlőbirtokát államosították, aztán 1952-ben 
az udvarházat is elvették és kilakoltatták őket. Béláék csak 1987-
ben jutottak lehetőséghez, hogy Kiss Sándortól megvegyék ezt 
a pince-présházat, majd 2004-ben a Vincellér utcában egy 400 
négyszögölnyi területet, amit szőlővel telepítettek be. 

Dr. Kaskó Mária Budapesten született, a Bagi Ilona leány-
gimnáziumban érettségizett, majd a SOTE következett, utána 
neurológiából, majd elmegyógyászatból szakvizsgázott. Az egye-
temen ismerkedett meg Bélával, három évvel később, 1968-ban 
kötöttek házasságot. Pályáját az Szt. István Kórházban kezdte 

radiológusként, később a neurológián dolgozott. Ezután a János 
Kórház pszichiátriája következett, ahol 1994-ig dolgozott, mi-
kor is a házaspár Győrbe költözött és mindketten a Petz Aladár 
Kórházban helyezkedtek el. Két év korkedvezménnyel 60 éves ko-
rában ment nyugdíjba ugyanonnan.

    Dr. Zemplén Béla szintén Budapesten született 1946-ban. A 
gimnázium elvégzése után a SOTE-n tanult tovább belgyógyász 
édesapja és a nővére példáját követve, aki szintén az orvosi pá-
lyát választotta, de a baráti körben is akadt szép számmal doktor, 
így szinte evidens volt, hogy ő is az legyen. Nevetve mondta: 
intelligens társaság volt, szívesen csatlakoztam hozzájuk. Négy 
szakvizsgája van, 1976-ban aneszteziológiai, 1979-ben fül-orr-
gégészeti, 1986-ban klinikai onkológiai, és végül hatvanéves ko-
rában az audiológiait (hallásvizsgálat) is letette. 1971-76 a Bp-i 
Semmelweis Kórházban aneszteziológus, majd fül-orr-gégész, 
1976-93 között az Orsz. Onkológiai Intézet Fej-Nyaksebészeti 
Osztályán alorvos, adjunktus, főorvos, 1994-től a győri Petz Ala-
dár Kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztályának vezető főorvosa volt. 
Itt szervezte meg a megyei fej-nyak daganatsebészeti ellátást. 
1992 New Yorkban ösztöndíjas. Az orvostudomány kandidátu-
sa (1987), PhD (1995), 15 évig az MTA köztestületi tagja. 62 
évesen vonult nyugdíjba, akkor költöztek Máriával végleg Paloz-
nakra, ami addig nyaraló-pihenő funkciót töltött csak be. Két 
gyermekük van, 1969-ben született Zsófi, ’73-ban Bertalan, és 
két leány, illetve egy fiú unokájuk. Zsófi Budapesten él, külkeres-
kedő, Bertalan öt éve Angliában dolgozik, mérnök-közgazdász.

Akkor Béla úgy mondta, hetvenévesek leszünk. Nem tette 
hozzá, hogy napokon belül – bár gondolhattam volna, hiszen 
a ’16-os év vége felé jártunk már. Inkább azt kérdeztem, mi ad 
manapság erőt ehhez a látványosan aktív élethez? Ez a csend 

Dr. Kaskó Mária – Dr. Zemplén Béla

MEGÉRDEMELT, NYUGALMAS ÉVEK
Egy kórház valóságos külön világ! 
Mennyi szenvedés, halál, de gyógyulás és élet is zsúfolódik egy épület falai közé! 
Az emberek sorsa az orvos kezében van - élet és halál felett dönthet. 
Az ilyen feladathoz kellő alázattal és felkészültséggel lehet hozzáfogni.

Fábián Janka



2018. január 7Paloznaki Hírmondó

és nyugalom, a rengeteg, felelősségteljes munkával, stresszel, 
tanulással, küzdéssel eltöltött év után. A gyönyörű panoráma, 
amit onnan semmi sem zavar meg, sem épülő ház, sem falként 
magasodó sövény, kerítés, csak a gondozott szőlősorok bizako-
dó ritmusa. Vagy a csengő nélküli kapu nyitottsága? Netán a 
homlokzaton meglebbenő zászlók méltósága? Olyasmi volt a 
válaszuk, ami bővebb kifejtést érdemelt volna, s ami azonban 
így önmagában is távlatokat nyithat a képzeletünkben. Béla fo-
galmazta így: vallás, család, környezet.                  - Harmincnyolc 
év munkaviszony, négy nyelv, négy szakvizsga, nem, kettőnk-
nek együtt hat szakvizsgája van, mondhatom, egész életünket 
folyamatosan felváltva tanultuk végig. Közel tízezer műtétet 
végeztem, melyek (egy elmarasztalás nélküli pertől eltekintve) 
eredményesen folytak le. Szerintem most már megérdemeljük 
a pihenést. Hogy miből áll ez? Vitorlázásból, korábban tenisz-
ből, szörfözésből, mostanság inkább utazgatásból. Kórustagok 
vagyunk, szeretjük az éneklést, a muzsikát. Mindig érdekelt 
az irodalom, ha ihletem van, szívesen írok ezt-azt – folytatja 
Béla energikusan. Már nyertem is az egyik novellámmal. Az-
tán borászkodunk, mindkettőnknek megvan a maga dédelgetett 
fajtája, melyeket külön kell kezelnünk, mert Máriáé cabernet 
savignon, az enyém pedig kéknyelű. Zárójelben jegyzem meg, 
eddig csak az ő borait méltatta díjazásra a zsűri. Kiterjedt baráti 
körünk van, az évi termés általában házon belül el szokott fogy-
ni. Itthon Mari a családfő, de szívesen szervezek azért én is össze-
jöveteleket, bulikat. Focirajongó vagyok, szeretem az oldtimer 
autókat, van egy 47 éves VW Bogaram, ami még az apámé volt, 
és egy 44 éves Rolls-Royce-om. 

A jegyzetemben van néhány sor a lap alján, amit sehogy sem 
tudok kibogarászni, pedig fontos lehet. Olyasmit jegyeztem fel, 
hogy ők teljes életet akarnak élni. Hogy bár tudják, mikor mit 
kell tenni, de ma már hagyják a dolgokat maguktól is alakulni. 
Nyugodtan, ráérősen, bölcs belátással… 

- Azzal kezdtem, hogy talán nem sok minden változott kö-
rülöttetek egy év alatt. Lehet, hogy tévedek?- kérdeztem meg 
végül.

- Alakult közben egy társaság, egy klubféle. Még nincs ne-
vünk, de nem is ez a lényeg. Minden hónap első péntekén este 
összejövünk a házigazdánk, Márffy Pista lovagtermében, és 15 
perc erejéig bármelyikünk lehetőséget és figyelmet kap arra, 
hogy elmondhassa azt, ami foglakoztatja, amit megosztásra ér-
demesnek tart. Aztán megvitatjuk, vagy más témákat vetünk fel 
és azokban mélyedünk el. Közben pedig eszegetjük az asszonyok 
által készített finom falatokat és borozgatunk. Az egész kb. há-
rom órát tart és mondhatom, általában meghatározó élményben 
részesít. Már betöltöttük a hetvenegyet. Érdekes látni a folyama-
tot, ami végbemegy a falu életében. Az az érzésem, hogy nem 
jó irányba mennek a dolgok. Ha ez a tendencia folytatódik, a 
mi szép, nyugodt, békés falunk proccos üdülőfaluvá válik, ahol 
nem lesznek már közösségek, helyi értékek, hagyományápoló 
események. Tudom, az időt nem lehet megállítani, nem tudunk 
beleszólni a pénz uralmának terjeszkedésébe. Ezért is találtuk 
ki a még nevenincs társaságunkat, és ehhez hasonlókra lenne 
szükség más formában is. Elismerésünk Szabó Lajosnak, Szuper 
Juditnak és a többieknek, akik régóta komoly áldozatokat hoz-
nak a közösségért.

Boda Balázs

FARSANGI
ÁLARCOSBÁL

Paloznak Község Önkormányzata és a
 Paloznaki Ifjúsági Szervezet (PISZ)

szervezésében

2018. február 17-én, szombaton 
FARSANGI ÁLARCOSBÁL

tartatik a Faluház nagytermében.
 (Fő u. 10.)

Érkezés: 19 órától
Jelmezverseny: 22.30

Díjazás: legjobb egyéni, legjobb csoportos és 
legötletesebb jelmez 

Az élőzenéről és jó hangulatról gondoskodik: 
DJ Roadman

Batyuban mindenki hozzon magával  
minden jót, amit fogyasztani szeretne!

Belépő: 300 Ft.  
Jelmezben a belépés ingyenes!

Szeretettel várunk mindenkit!
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SZILVESZTERI KOCSMAPÓTLÓ
– Folyt a balatoni bor, sült a bundás kenyér –

Ötödik alkalommal rendezték meg 
a település Fő terén a szilveszteri 
kocsmapótlót. A dolog onnan indult, hogy 
öt éve bezárt az italbolt, így a szervezők arra 
gondoltak, ha csak egy napra is, de kinyitják 
a kocsmát.

– Sokan jöttek el idén is a rendezvényünkre. Már november-
ben érdeklődtek, hogy lesz-e kocsmapótló, hiszen a helyén már 
egy színvonalas étterem működik. Végül Verrasztó Ferenc alpol-
gármesterrel, aki az ötletgazda, idén is megszerveztük ezt a már 
hagyományosnak tekinthető programot – nyilatkozta lapunk-
nak Czeglédy Ákos polgármester.

A jó hangulatról, a 2014-ben Veszprémben alakult The Crazy 
Rogues zenekar gondoskodott. A banda zenéjében vidám, és 
epikus kelta dallamok, füstös kocsmákat idéző country és rock 
and roll keveredett, melynek célja, hogy felderítse, vagy épp 
megtáncoltassa a nagyérdeműt. Mindez sikerült is, a szervezők 
jól választottak a zenekart illetően. 

Persze a fő hangsúly inkább a finom forralt boron és a mél-
tán híres paloznaki boron volt. Többen hoztak magukkal hazai 
nedűt is, így kívánva egymásnak boldog újévet. Dehogy az ital 

ne ártson meg hamar, arról Steinbachné Szabó Edina és Szimics 
Mónika gondoskodott, akik finom bundás kenyeret sütöttek, 
mely természetesen a rendezvény végére elfogyott.

Az érdeklődők remélik, hogy egyszer a kocsmapótló helyett 
ismét lesz valódi kocsma a faluban, ahol egy pohár bor vagy sör 
mellett beszélgetni is lehet, és betölti a régi közösségi szerepét is.

Szendi Péter

A KÖNYVTÁR HÍREI / ÚJ KÖNYVEINK
Gyermek- és ifjúsági irodalom:
Az erdei manók legendái / Jordi Busquets 
Fantasztikus róka úr / Roald Dahl
Kütyük és az online világ / Ablak Zsiráf könyvek / Lénárd András
Az egércirkusz / Erwin Moser
A csodalámpa / Anne Civardi szerk.
Becsavart szerelem – LOL könyvek / MirandaKenneally
Felnőtt irodalom:
Szabadesés / Molnár T. Eszter
Csábítás / Thomas Cullinan
Csábító préda / John Sandford
Barátnő / Michelle Frances
Belgravia / Julian Fellowes
Búzavirág / Fábián Janka
Elefántsuttogó / Lawrence Anthony
Diana – igaz története saját szavaival / Andrew Morton
A 19-es holttest / Belinda Bauer
Amikor összeütköztünk / Emery Lord

Szerk.
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