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Testületi ülés
A februári testületi ülésen Czeglédy Ákos polgármester beszámolt 

az előző ülés óta megtett intézkedésekről majd a képviselők elfogad-
ták a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót. Első napi-
rendként a 2108-as költségvetés tervezete került megtárgyalásra. A 
beruházások közül a Szt. József Ház felújítására 25 millió, tervezésre 
ingatlanvásárlásra, a tájház nádazására 1-1 millió Ft. lett tervezve, az 
adóbevételeket a tavalyi évhez hasonlóan míg az állami támogatást 
a kincstártól kapott tájékoztatásnak megfelelően tervezi a testület. 
A költségvetés tervezett főösszege a tavalyi maradvánnyal (30 millió 
Ft.)  együtt 130 millió Ft.

A költségvetés elfogadására várhatóan a márciusi testületi ülésen 
kerül sor. Módosította a helyi adókról szóló rendeletét az önkor-

mányzat, így a telekadó mentességet kibővítették a gondozott telkek-
re vonatkozóan, így a gondozott rendben tartott ingatlanok továbbra 
is adómentesek a telekadó és a földadó vonatkozásában. Elfogadták 
a képviselők a kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak 
meghatározásáról szóló Kormányhivatali javaslatot, így továbbra is a 
balatonfüredi Radnóti és Eötvös iskolák a kötelező felvételt biztosító 
intézmények. Elfogadták a képviselők a polgármester szabadságo-
lási tervét és a nemleges közbeszerzési tervet, valamint 200.000 Ft 
bruttó összegben határozták meg az önkormányzati dolgozók egyéni 
cafeteria keretét. A Szt József Házra vonatkozó felújítás tervezetét a 
következő ülésre halasztotta az önkormányzat. A térítési díjak közül 
a vendégház és a sátor bérlete emelkedik. CZÁ

Bíznak a sikeres pályázatokban – 
teljesen átépülne a könyvtár és teleház

Húsz éve lesz Paloznaknak Korond testvértelepülése,  
méltó módon szeretnék mindezt megünnepelni

Az elmúlt években jelentős fejlesztések 
valósultak meg a településen. Czeglédy Ákos 
polgármester reméli, hogy az idei esztendő is 
olyan sikeres lesz, mint az elmúlt év, amikor 
is több pályázati támogatásnak köszönhetően 
valósultak meg beruházások.

- Régi tervünk vált valóra, hogy a kerékpárút mellett egy biciklis 
pihenőhelyet alakítottunk ki, amely nagyon népszerű. Itt nemcsak 
megállni és pihenni lehet, hanem a faluról hasznos információkat is 
olvashatnak a hozzánk érkezők. Interaktív játékokat is kihelyeztünk, 
például a Balaton élővilágáról. A vendégház mellett egy kerékpártárolót 
alakítottunk ki, valamint tizenhat biciklit is beszereztünk a szükséges 
tartozékokkal együtt. Ezeket a Paloznakon megszálló vendégek vehetik 
kedvezményesen igénybe. Emellett összeállítottunk a településünkről 
kiinduló hét túraútvonalat is. A Belügyminisztérium által 15 millió 
forint támogatásban részesültünk, melyből három utcát újítottunk fel. 
A beruházás költsége 22 millió forint volt, a fennmaradó részt az ön-
kormányzat biztosította – eleveníti fel a tavalyi fejlesztéseket Czeglédy 
Ákos polgármester.

A falu első embere bízik abban, hogy idén is lesznek sikeres pályáza-
taik. Nagy dilemma előtt áll az önkormányzat, hogy a Szent József ház 
könyvtári részét teljes mértékben felújítanák, és egy vendéglátóteret és 
presszót is kialakítanának, melyre szintén nagy igény van a faluban. 
Erre még támogatást nem sikerült nyerniük, de bizakodóak. A beruhá-

zás várható költsége 30 millió forint lenne. Czeglédy Ákos bízik abban, 
hogy idén megvalósul a balatoni bringakörút felújítása, mely érinti a 
települést is. Paloznak amúgy is kerékbarát község, mindez a tavalyi 
fejlesztésekben is megmutatkozott. -Szeretnénk felújítani a Kossuth és 
Kisparti utcákat, remélem, hogy ugyanúgy sikerrel járunk a Belügymi-
nisztériumnál, mint tavaly. .A tájház nádazása szintén szerepel a terve-
ink között. Az Ibolya és a Sport utca összekötéséhez megvettünk egy 
telket, így a zsákutcák megszűnnek, idén megtörténik a murvázás is. 
A már jól bevált hagyományos rendezvényeinket ebben az évben is 
megtartjuk. Húsz éve lesz Paloznaknak Korond testvértelepülése, 
ezt méltómódon szeretnénk megünnepelni a falunapok során  – 
zárta szavait Czeglédy Ákos polgármester.  Szendi Péter
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Jó úton haladunk – beszélgetés Kontrát 
Károly országgyűlési képviselővel

Különösen fontosnak tartom, hogy még 
jobban odafigyeljünk a kistelepülésekre 
és a családokra Lovastól Paloznakig, mert 
az itt élők számára is biztosítanunk kell 
azokat a feltételeket, amelyeket a nagyobb 
településeknek is biztosítunk - mondta 
el lapunknak Kontrát Károly, Veszprém 
megye 2. számú választókerületének 
kormánypárti országgyűlési képviselője, 
a Belügyminisztérium parlamenti 
államtitkára. 

n Milyen fejlesztések történtek a választókerület településein? Fel-
sőörsön például több jelentősebb beruházás is megvalósult az el-
múlt években. 

– Magyarország tovább erősödött az elmúlt években és a gaz-
daság teljesítőképessége lehetővé tette, hogy a választókerület is 
tovább fejlődjön és gyarapodjon.  A kistelepülések támogatását 
eredményesnek tartom, hiszen javult a népességmegtartó erő. Több 
fejlesztés és beruházás valósult meg, amelyek javították az itt élők 

életkörülményeit és életminőségét. Felsőörsön folyamatosan nő a 
lakosságszám, így iskola és óvodabővítésre is több jutott az elmúlt 
évek során. Kormányzati támogatásból újult meg a Miske Óvoda 
és közel 95 millió forint jut a jövőben bölcsődefejlesztésre. Tavaly 
december közepén hozták meg azt az újabb kormányzati döntést, 
amely a tanteremfejlesztésen túl tornaterem megépítését is támo-
gatja a településen. Ennek a projektnek a megvalósulásával Felső-
örsön megoldódik az iskolát nyomasztó, állandósult helyhiány és 
sportolási lehetőség a falu lakói számára. 

n Alsóörs, Csopak, Paloznak és Lovas települések vonatkozásában 
mit tart eredményes fejlesztésnek? 

- Alsóörs számára nagy jelentőséggel bír, hogy átadásra került az 
új községház, közel 20 millió forintból a felújított plébánia, illet-
ve megújult a Somló-hegyi kilátó. Napelemek segítik az óvoda, az 
iskola és a művelődési ház energiaellátását. Térfigyelő kamerarend-
szer kiépítése és a BAHART vitorlás kikötő fejlesztése, valamint 
a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde felújítása is hozzájárul a helyiek 
jobb életminőségének biztosításához.  Csopakon a Csákány-hegyi 
Endrődi Sándor-kilátó megépítése mellett, a korábban balesetve-
szélyes és nyomvályús 71-73. számú utak kereszteződésének fel-
újítása megtörtént, ezeken felül belterületi út-és járdafelújítás va-
lósult meg a településen.  A kormány döntésének megfelelően a 
jövőben az eddigi fejlesztéseken felül további 200 millió forintos 
támogatásból utak és járdák felújítására kerülhet sor.  A cél az, hogy 
mindenki léphessen egyet előre és támogassuk a fejlődést. Többek 
között e gondolat jegyében Paloznak lakói számára a Darányi Ignác 
Új Magyarország vidékfejlesztési program keretében 10 millió fo-
rintos támogatásból falubusz segíti a település lakosságát. Lovason 
felújításra került a faluház tetőszerkezete, ezen kívül jelentős összeg 
jutott útfelújításra is.  

n Ön szerint minek köszönhető, hogy ilyen mértékben tudnak fej-
lődni a települések a választókerületében?

- Az elért eredmények annak is köszönhetőek, hogy a települések 
vezetőivel napi kapcsolatban vagyok és a projektek megvalósítható-
sága kapcsán folyamatos az egyeztetés. Sokat dolgozunk azon, hogy 
a közös munkának legyen eredménye és bízom benne, hogy sokat 
tehetünk még a településekért.  A nyertes pályázatok nagyban szol-
gálják a települések mindennapjait. Jó példa erre, hogy a jövőben 
közel 750 millió forintból valósulhat meg a Veszprém-Felsőörs és 
Alsóörs között a kerékpárút. A fejlődés szemmel látható, a kistele-
püléseink kilátásai bíztatóak. 

n Hogyan vélekedik a jövőbeni képviselői munkájáról? 
- Az elmúlt négy évben elvégzett munka alapján remélem, hogy 

a közös munkát folytatni tudjuk. Bízom benne, hogy az új kihí-
vásokhoz támogatást kapok a választópolgároktól, hiszen csak ők 
dönthetik el, hogy bizalmat szavaznak-e a folytatáshoz: ahhoz, 
hogy a következő négy évben is a választókerületemben élők még 
jobb életkörülményeiért és biztonságáért dolgozhassak.  

 Szendi PéterFotó: Belügyminisztérium



2018. február 3Paloznaki Hírmondó

A reneszánsz ember
Márffy István

A Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány,
édes-bús mesék gyűjteménye, különös magyar emberek ősi fészke,

büszkeség a múltból s ragyogó reménység a jövőre.

Eötvös Károly  

Néhány pesti értelmiségi fiatal a nagy generáció tagjai közül, 
valamikor a hatvanas évek elején, egy meleg nyári napon a Bala-
tonhoz kirándult. Tihanyt barangolták végig, a Gejzírmezőt, az 
Aranyház környékét, aztán ott is aludtak a Belső-tó mellett holmi 
szalmabálák oltalmában. Bozontos hajuk, kopottas ruhájuk nem 
árulta el, hogy mi jár a fejükben, s milyen nagy ívű pályát futnak 
majd be később. Másnap reggel csatát vívtak az Akasztó-dombon, 
és mivel mindenki túlélte az ütközetet, jókedvükben megalapítot-
ták a „Tihanyi Királyság”-ot, és őt, Első Állandó Lajos néven, ki-
rállyá választották, hiszen voltaképpen nemesi család sarja. 

Sok év telt el azóta, a volt diákok szétszéledtek a nagyvilágban, 
lassan mindent elfeledtek a lelkes álmokból… de Tihany és a titkos 
királyság megmaradt. István később egy romos parasztházat vett 
magának a félszigeten. Szépen felújította és elégedett volt. Hírét 
vette azonban, hogy nem messze Paloznakon, az örökösök eladásra 
kínálnak egy jobb sorsra érdemes épületet, a Pongrácz-villát, szóval 
megválunk a felső-háztól. Eljött, megnézte, átgondolta, megvette. 
Ez 1978-ban történt. 

Márffy István 1942-ben született Budapesten. A Képző-és Ipar-
művészeti Gimnáziumban érettségizett, majd az egyetem elvégzése 
előtt síknyomó retusőr-nyomdász szakmát tanult. A Hittudományi 
Akadémia rendes civil hallgatójaként szerzett abszolutóriumot. Kö-
zel húsz éven át grafikusként dolgozott. Megnősült, két fiúgyerme-
ke született, Bence és Sebestyén. 

Adott volt a lehetőség, a düledező villa rendbetétele. Múltjának, 
változásainak kutatása, feltárása, állagmegóvása.  A műemlékesek, 
a statikusok vészharangot kongattak, de István nekilátott. Terve-
zett és megvalósított… gyerekkori álmát készült megvalósítani, 
„királyhoz” méltó lakhelyet, kastélyt emelni, intarziás bútorokkal 
berendezett főúri szalonokkal, antik könyvtárral, pompás lovagte-
remmel, felszentelt, tornyos kápolnával. A mesebeli királyság szék-
helye földrajzilag eltávolodott ugyan Tihanytól, de a domboldal 
és a terasz nyújtotta látvány megnyugtatón tárja elénk a félsziget 
jellegzetes sziluettjét az apátsági templommal. Ő a múlt vonzásá-
ban él, mégsem Don Quijote-típus. Szenvedélyes és erős. Pontosan 
tudja, mit akar és azt hogyan éri el. Nem elszigetelt világ az övé, 
inkább mondanám közösséginek, építőnek, gondolkodásformáló-
nak. Sokoldalúan művelt, őrzője valami rég elfeledett erénynek, 
ami manapság elértéktelenedőben, elveszőben van.   

A mában is áthatja az ihlet. Az ihletettség, „inspiráció” szó a la-
tin in-spirare igéből származik, mely azt jelenti, hogy a Lélek  fu-
vallatába kerülünk, ráhangolódunk a Lélekre, benne lélegzünk… 
ez egyúttal mély vallásosságot is jelent. Szinte nincs olyan anyag, 
amit ne tudna kedvére alakítani, visszaadni haldokló tárgyaknak a 
reményt, a lelket. Vagy három évtizeden keresztül dolgozott folya-
matosan birodalma kialakításán, falazott, meszelt, kályhát rakott, 
faragott bútorokat készített. Restaurált festményeket, szobrokat, 

kő-, fa- és fémtárgyakat, ízléssel, szakavatottan, magabiztosan nyúlt 
mindenhez a birtokon. Mindeközben közösségi életet élt, tagja, 
majd ceremonáriusa lett a Jeruzsálemi Templomos Lovagrendnek.  
Lovagterme és kápolnája ad teret a rendi nagygyűléseknek és egyéb 
közösségi eseményeknek, ünnepeknek. 

Paloznakon és környékén épületek, emlékművek őrzik önkén-
tes munkájának nyomát. Saját tervei alapján 1999-ben készült el a 
Tódi u. - Nagyhegyi u. kereszteződésében álló kápolna, 2000-ben 
a kápolnához vezető kálvária stációi és a Mázsa téren álló Szent 
Donát szobrot védő épület. 2002-ben a Fő utcán álló Hősök–kútja, 
mely a háborúkban hősi halált halt katonáknak állít emléket. Több 
magánház tervezését, arculatának megformálását, kivitelezését vál-
lalta szenvedélyesen.

Márffy István Paloznak díszpolgára, Babó-díjas, a Paloznak Jövő-
jéért Közalapítvány Felügyelő Bizottsági tagja.

   Egy barátjával beszélgettem róla, aki jelen volt azon a bizonyos 
spontán királyválasztáson Tihanyban. Szerinte „Őfelsége egy ro-
konszenves, humoros, népszerű ember. Szeretetet áraszt, miközben 
belső keménységét munkabírásba fekteti. Nemességéből nagyratö-
rő ambíciói villannak fel, fantáziavilága Mária Terézia korát idézi, 
tévedhetetlen, művészi szinten. Őstudás birtokosa, igazi polihisz-
tor, a tervezéstől a megvalósításig képes kézben tartani a munkafo-
lyamatokat. Mélyen vallásos ember, a múlt értékeinek megidézése 
számára nem csupán játék, hanem egyúttal értékhordozás, közvetí-
tés is. Akkoriban nyilvánvalóan protestálás volt ez a kommunizmus 
durvaságával és embertelenségével szemben. Fékezhetetlen energiá-
jának köszönhetően munkássága mára meghatározó elemévé vált a 
Balaton-felvidék népi építészetének.” 

Utóirat: „Eladó egy templomos lovag kastélya Paloznakon”   
forrás:index.hu Boda Balázs
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Miért jó Paloznakon élni
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”

Tamási Áron

Örömmel olvastam polgármesterünk, Czeglédy Ákos újévi kö-
szöntőjét, amellyel abszolút egyetértek, itt születtem és 18 éves ko-
romig itt éltem.

Később sok szép városban laktam, az utolsó 22 évemet Német-
országban Passau mellett, a bajor erőben töltöttem. Két éve újra 
itt élek Paloznakon férjemmel, és minden nap úgy érezzük, hogy 
nagyon jól döntöttünk.

Hogy a falu meseszép, azt korábban is tudtam. Ákos, a polgár-
mester, és a nagyon szorgalmas munkatársai sokat dolgoznak érte, 
hogy szépüljön.

De ami minket is ideköt, azok a paloznaki emberek. A 
szomszédaink Szánti Kálmán és felesége Zsuzsa, akik mindig segítő-
készek, bennük új barátokra találtunk. De Felpéczi Panni és Gyuszi 
is sok örömöt okoz nekünk, ahogy szemben velünk kertészkednek. 
Igen jó érzés a bátyámék háza előtt elmenni, mikor zongorázik. Ha 
a könyvtárba megyek, ahol Verrasztóné Panni nagy szakértelemmel 
dolgozik, feltámadnak gyerekkori emlékeim, hiszen én ott éltem.

Ekkor az jut eszembe, hogy szüleim is boldogan látnák, hogy a 
kultúra ebben a házban tovább él.

A jóindulatú, barátságos emberek adják meg a színt a minden-
napoknak.

És a paloznakiak ilyenek. Jó itt élni, nagyon.
 Szendi Judit

Megújul a könyvtár!
Lesz „kocsma” is?

Hosszú évek óta téma a falu közepén álló Szent József Ház a volt 
iskola átépítése, korszerűsítése. Még 2004-ben készült rá terv, ami 
alapján bővült volna az épület, de a költségek láttán az akkori testület 
nem vállalta a beruházást. Most bővítés nélkül visszafogottabban és 
fenntarthatóbban tervezünk. Az épület nagyterme néhány éve meg-
újult, kibővült egy pályázatnak köszönhetően, azóta bíztunk abban, 
hogy újabb pályázattal a nagyobb feladatot jelentő könyvtár átépítése 
is megtörténhet. Hosszan és kitartóan tárgyaltunk az érsekséggel a 
helyi egyházközség támogatását is élvezve, de így is nehezen tudtunk 
megfelelő feltételeket kiharcolni az ingatlan használatára vonatkozó-
an, hiszen egyházi tulajdonban van. Végül ez is sikerült, de a pályázati 
határidőt lekéstük. A végső lökést a tavaly előtti jégverés adta. Azóta 
beázik a tető a hosszabb esős időszakokban. A fél évszázados pala 
töredezett, átereszti a vizet. A tetőszerkezet a cserépfedést nem bírná 
el, a sárba rakott kőfalakon nincs koszorú, ami összefogná a falakat. 
Az építészek egybehangzó véleménye szerint a szerkezet ugyan még 
dacolna az idő múlásával, de állaga nem javítható, egyre csak romlani 
fog, minden javításra költött pénz feneketlen kútba vész. A testület 

ezért is döntött a bontás és felújítás mellett, remélve, hogy az átépítés-
sel korszerűbb, használhatóbb közösségi tereket nyer a falu.

Első lépésként a könyvtár átköltözik a kiállító terembe és ott vehe-
tők igénybe a szolgáltatások az építkezés idején. Természetesen lesz-
nek olyan időszakok, amikor az építkezés miatt 1-2 hétre szünetel a 
nyitva tartás, de igyekszünk minél inkább lerövidíteni ezeket. A je-
lenlegi könyvtárrész bontása február végén kezdődik és a bontás után 
kezdjük az újjáépítést. Reményeink szerint az év végére szerkezetké-
szen tető alá tudjuk hozni az épületrészt és ősszel, télen már a belső 
munkálatok folyhatnak. A bontásnál, de akár más munkálatoknál 
is az önkormányzat dolgozóin kívül számítunk helyi önkéntesekre. 
(jelentkezni lehet a Hivatalban vagy Steinbach Zolinál) 

Az elkészült épületben a meglévő kiállítóterem mellett vendéglátó-
egység és könyvtár kap helyet. A tetőtérbe a hátsó (templom felőli) 
oldalon kialakított lépcsőházból lehet majd feljutni, ahol a későbbi-
ekben 40m2-es közösségi terem és egy 50m2-es lakás lesz kialakítva 
az egyházközség részére, valamint az önkormányzat használatában 
szálláshelyek. CZÁ
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BORKLUB

Na ez az év is jól kezdődik. Miután Fergeteg 
havának második péntekén egybegyűltünk, 
számosan, mint szoktunk, sajnos 
megemlékezéssel kellett az új esztendőt 
kezdenünk. Elnökünk méltatta elhunyt 
klubtársunk Papp Miklós éredemeit, eközben 
a klub fényképgyűjteményéből számos 
Miki bácsit ábrázoló kép forgott. Fia révén 
olaszrizlingje került a poharakba és igen 
összeszorult szívvel gurítottuk le torkunkon, 
egy kicsit megint szegényebbek lettünk.

A szomorú apropos-t követően Elnökünk Szele Gyula klubta-
gunkat jelentette be, aki mindig kitalál valamit, vagy kitálal. Most 
se volt másképpen. Máris egy képzeletbeli olaszországi útra kap-
tunk meghívást és már suhantunk is. Szellemes keretes, vagy veretes 
szerkezetbe foglalta a mi Gyulánk az estet, mert saját borával nyi-
totta meg és zárta a szeánszot. Elsőként egy fehér barrique házasí-
tást /rajnai rizling, olaszrizling, sauvignon blanc/ kóstolhattunk és 
máris Itália. Kis áttekintést kaptunk az olasz borminősítésről, ami 
abszolút helyénvaló-lévén legtöbb nagyáruházban, vinotékában bő 
az olasz borok választéka. A száraz bor után egy kis száraz felsorolást 
kaptunk, de azért Veneto Pro Secco 2017-es társaságában. A VDT 
vino di travola-könnyű asztali bor, IGT indicatione geografica 

tipica- kiváló regionális bor, és a DOC denominazione di orogine 
controlatta-ellenőrzött eredetet, terméshozamot, érési időt, gyártá-
si technológiát és minőséget jelent. Italiaban usque 500 fajta kap-
ja ezt a címet és a csúcs DOCG-az előbbiek + garantita-no ez a 
borok Olympusa-alig 20-30 borfajta érdemli ki Itáliában. A Pro 
Secco után a neves Veneto vidék-Verona és a Garda tó vidéke-
Valpolicello bora következett. A vidék különlegessége a trebbiano 
fajta, mely sokszor 3-4-szeres terméssel kecsegtet, valamint ezen a 
helyen dívik a szőlő tálcákon történő több hónapos szárítása, mely 
extra minőséghez vezet. És máris új borvidék, Chianti Classico 
Toscana 2013-as,13,5 alkoholfokkal. Ez ugye Firenze, Pisa, Siena 
környéke, a híres fekete kakas védjegyű olasz zászlósbor, mely 
készítését 150 éve lefektették:70% sangiovese és canaiolo nero, 
trebbiano  és malvasia házasításából készül. Mit mondjak-egy él-
mény volt. Következett Piemonte 2013-as nebillio 13,5 alkohol-
fokkal. Ez a borvidék az Alpok lábánál hever, Langhe, Roero és 
Mon Ferrato tájegységek, 2014 óta a Világörökség része, agyag, 
márga, tufa és homok talajkeveréke az alapja ezeknek a kitűnő 
boroknak. Fogy az idő, úgyhogy nagy ugrás és Szicilia. Forró-
ság és vulkanikus talaj. Persze leegyszerűsítve, mert csak erről a 
borvidékről is ódákat lehet zengedezni. Marsala. a kikötőváros-
ról elnevezett dessertbor, de mi nero d’avolat kóstoltunk. Csak 
úgy átszáguldottunk Európa legnagyobb bortermelő országán 
és máris egy hamisítatlan Szele Gyuszi fintor-2017-es szekszárdi 
merlot-val zárjuk a szeánszot. Köszönet neki a sok munkáért és 
gyanítom, hogy némely klubtagunkat oly sikeresen fertőzte meg 
az olasz borok szeretetével, hogy még az is lehet, hogy felkeresünk 
egyet-kettőt. Vagy hármat. ZB
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A Riviéra arcai: Huszonöt sikeres év
Paloznak igazi kincse nem a toplistás 
látnivaló, hanem az olyan értékes emberek, 
mint például Rajnaiék. Volt idő, amikor 
szinte az egész falu szálláshelykiadását 
Árpád és Magdi szervezte szívvel- lélekkel. 
Idén tavasszal abbahagyják a vállalkozást, 
átadják a stafétabotot náluk fiatalabbaknak. 
Rajnai Árpád 75 éves, Magdi 73. Az összes 
vendégükre szeretettel emlékeznek, de úgy 
érzik, ideje kicsit nyugodtabban élni.

Talán a sors keze, hogy kihagyhatatlan ajánlatot kaptak a kertvég 
szomszédtól, házat és ezzel együtt pozíciót is cserélnek. A jövőben 
a szomszéd fiatal pár, Ódorék folytatják a szálláshely szolgáltatást a 
Zrínyi utca 39-ben. Mindent átvesznek a berendezéstől kezdve a 
tapasztalatokig. Rajnaiéknak van mit átadni, egy regény az életük.

Olyan legendás alakok is ültek az asztaluknál, mint Makk Ká-
roly, Haumann Péter, a Trokán család, de más hírességek is szíve-
sen pihentek náluk. Egyik hölgyvendégük például felváltva töltötte 
idejét Rómában és Paloznakon. Rajnaiék május közepétől október 
közepéig a vendégeknek éltek. Jól tükrözi hozzáállásukat kedvenc 
mondásuk: a fizetővendég szolgálatban mi nem szobát adunk ki, 
hanem magunkat.

„A német vendégek szinte lesték, hogy kijöjjünk a házból és le-
üljünk velük beszélgetni. Itt reggeliztettünk, a téli kertben. Olyan 
jól érezték magukat, hogy 11 óráig le sem mentek a strandra. Kora 

délután pedig már siettek haza: Ugye, Magdi, leülsz velünk beszél-
getni? - kérdezgették”. Magdival tényleg élmény szót váltani, akár-
csak Árpáddal, a férjével. Mindketten nyugdíjas pedagógusok, tele 
vannak élettapasztalattal és igazán szórakoztató, vállalkozó kedvű 
emberek. Ők maguk is szívesen utazgatnak a nagyvilágban. Nemré-
gen tértek haza Spanyolországból. A tapasztalataikat, a jó ötleteket 
rendre meghonosították itthon is.

„1987-ben épült fel a házunk, s miután kiderült, hogy a kettőnk 
fizetése nem elég a fenntartásához, vendégfogadással próbálkoztunk 
és rájöttünk, hogy nekünk ez tetszik.” 1994-ben kezdték hivatalo-
san a vállalkozást, hirdetést adtak fel német helyi lapokba és annyi 
jelentkezés futott be hirtelen, hogy Árpád közkinccsé tette a falu-
ban, mert ők maguk nem győztek volna a keresletnek eleget tenni. 
Így kezdődött a szálláshely közvetítő szolgálatuk. Volt idő, amikor 
200 helyet értékesítettek folyamatosan a térségben: Lovason, Alsó-
örsön és Csopakon is. Ők maguk 10 főt tudtak egyszerre fogadni.

A táj szépségét, a Balatont, az olcsó étkezést, a tisztaságot díjazzák 
tapasztalatuk szerint a külföldiek. Az olcsóság most már nem elsőd-
leges, de minőséget várnak a pénzükért – összegzik.

Hangsúlyozzák, hogy mindig igyekeztek bevonni a vendégeket 
a falu kulturális életébe, de a környező települések programjait is 
rendszeresen ajánlották.

„Aki hosszabb időt töltött nálunk, az kapott igazi magyar vacso-
rát, mi magunk készítettünk vagy halászlét és utána túrós csuszát, 
vagy csirkepaprikást nokedlivel, uborkasalátával.”

Legemlékezetesebb vendégük egy német nyugdíjas házaspár volt, 
akik minden szeptembert itt töltöttek. Szinte hazajártak Paloznak-
ra, összebarátkoztak, Lóni (Apollónia) nagyon szeretett kézimun-
kázni, felvarrta például a leszakadt gombokat, ezzel is segített Mag-
dinak. Minden nap hosszú sétákat tettek a környéken, átmentek 

Rajnai Magdi és Árpád szinte intézménnyé váltak a paloznaki szálláshely szolgáltatásban az elmúlt negyed évszázadban
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Csopakra, Füredre. Ha felfedeztek valamit, azonnal megosztották a 
házigazdákkal: „A Borcsa vendéglőbe el kell jönnötök velünk! Mag-
di, elmegyünk érted az iskolába és megyünk a Borcsába!” – szól-
tak a német barátok és nem volt apelláta. „De főztünk is közösen. 
Egyszer majd elájultam, jövök haza az iskolából és látom ám, hogy 
Lóniék 10 literes lábasban főzik a chilis babot, jól megpakolva, gaz-
dagon hússal, sonkával. Az ország legkülönbözőbb tájaira elkísértük 
őket, bejártuk szinte egész Magyarországot velük.”

Magdi a helyi asszonyklub elnöke, Árpád a Balaton Riviéra Tu-
risztikai Egyesület alelnöke volt az alapítástól kezdve a 2016 évi 
tisztújító közgyűlésig, emellett a Megyei Horgász Szövetség titkára 
-később ügyvezető elnöke; a horgászás a mai napig az egyik legfőbb 
hobbija. Nem is annyira a zsákmány, mint inkább az érzés miatt. 
Kint ülni a csónakban és élvezni a Balatont minden illatával, színé-
vel. Sokfelé jártak a világban, de állítják: a balatoni nyári estének 
nincs párja, megunhatatlan a pillanat, amikor lemegy a nap, és a 
hegyről elindul szép lassan a frissítő, hűs levegő!

Rajnaiék az elmúlt negyed évszázadban szinte intézménnyé vál-
tak a paloznaki szálláshely szolgáltatásban, az egész összetartójává. 
Beszélgetésünk végén arra kérem őket, tegyék közkinccsé jó taná-
csaikat, aminek az eredményességüket köszönhetik. Magdi kezdi a 
legegyszerűbb alapszabállyal:

„Fogadom a vendéget, bemutatkozom. Legalább annyit megta-
nulok németül, hogy ezt el tudjam mondani. A szoba is fogadja a 
vendéget. Az ágy is várja. Illatos, tiszta ágyneművel.” Mert Árpád 
szerint: „A lényeg az ágy, megfelelő méretű, kellemes legyen rajta 
a fekvés. A vendég érezze, hogy ő annyi kényelmet kap, vagy még 
többet, mint a háziak és sok-sok figyelmet.”

Magdi hangoztatja: „Alapos takarítás szükséges minden vendég 
után, nem lehet félóra alatt összecsapni!”

További fontos szabály: „Amit megígértél, azt tartsd be!”
Árpád meggyőződése hogy: „Örül a vendég, ha egy üveg borral 

fogadják. Kinyitja a hűtőt és ott látja benne a házigazda borát. Az 
asztalon pedig egy tál frissen szedett szőlő, vagy az éppen aktuális 
gyümölcs a kertből.”

Ennyi, ilyen egyszerű a jó szálláshely szolgáltatás titka. Én még 
hozzátenném, amit Rajnaiéknál tapasztaltam: tradíció és korszerű-
ség. Tisztelet a hagyományoknak, nyitottság az újra. Az utóbbi, a 
megújulás jegyében Magdolna és Árpád most átadják a fiataloknak 
a stafétabotot. 

Ezúttal is köszönik a paloznakiaknak, de az egész térségnek is az 
együttműködést, mert a siker közös, mindnyájuké.

 Bartuc Gabriella

Ízig – Vérig Disznótor!
Kedves meghívásnak tettek eleget a 
paloznaki képviselő testület tagjai 
február 2-5 között. A korondi 
testvértelepülés képviselői, még a 2017. 
évi falunapokon vendégeink voltak, 
s reméljük nem csak a jó paloznaki 
borok hatására, meghívtak bennünket 
egy falusi disznóvágásra, hogy ne csak 
nyáron látogassuk meg a Sóvidék 
„fővárosát” Korondot, hanem télen is.

A rendezvény hivatalos neve: Ízig-Vérig Disznótor Feszti-
vál 2018

A szokásos 700-750 km-es távot megtéve, pénteken este érkez-
tünk Bíró Lajos képviselő úr panziójához, ahol a házigazda és ked-
ves felesége, Magdi vártak bennünket, kiegészülve Katona Mihály 
polgármester és Ravasz Ferenc alpolgármester úrral. Székelyesen 
megvacsoráztunk, 7-től 11-ig, majd miután mindent meg- és ki-

beszéltünk, nótáztunk, ittunk, beszéltünk, ittunk, énekeltünk… 
nyugovóra tértünk.

Szombat hajnali 7 órakor disznóvágás a főtéren az Európai Unió 
szabályai szerint. A 7 csapat, a 7 disznó a kijelölt helyen - melyet 

„Merjünk kicsik lenni! Éljünk a nagy szomszédok adottsága-
inak előnyeivel! Paloznak érezhetően Balatonfüred és Tihany 
szatelit térsége” – fejtette ki a közelmúltban Czeglédy Ákos, 
Paloznak polgármestere egy, a térség jövőjéről szóló megbeszé-
lésen. Paloznakon látványosan fejlődik a borászattal, gasztro-
nómiával, és a kerékpározással kapcsolatos turizmus. Közked-
velt a csillagtúrákat kínáló, Paloznaki Tekergő biciklis térkép.

Most induló sorozatunkban bemutatjuk a Balaton Riviéra 
Turisztikai Egyesület paloznaki tagjait, akik a többi szolgálta-
tóval, az önkormányzattal és az Egyesülettel együtt a vendég-
látás minőségének fejlesztéséért, a vendégek elégedettségéért 
dolgoznak.
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előzőleg kisorsoltak - felsorakozott. A tisztelt zsűritagok, a disznó-
vágó csapat tagjaival közösen elfogyasztottak egy-egy kupica fogó-
pálinkát, majd a ceremónia mester megadta az engedélyt az első 
csapatnak a SZÚRÁSRA! A sertés kimúlik, jön a következő csapat, 
és így tovább. A bírálók pontozták a fogópálinkát, a hangulatot, a 
szúrás szakszerűségét. (Nincs kábítás, sokkolás, elektromos mani-
puláció, csak nyers erő, idősebbektől ellesett fogások.) A disznók 
súlya 140-270 kg közötti, a legkisebbet a korondi középiskola ta-
nárai vágták, a polgármester szerint, „kicsi, de biztos okos jószág 
volt”! A legnagyobb, 270 kg-ot meghaladó áldozatot, Atyha község 
csapata hozta, akik először vettek részt a fesztiválon.

Gyors disznó fürdetés következett a forróvizes kádakban, majd 
hagyományos pörzsölés szalmával. Ezután mindenki a maga mód-
ján bevonult a vesztőhelyről a feldolgozás helyére, a saját maguk 
által állított és díszített sátrakhoz. Természetesen a Korondi Fúvós-
zenekar zenével kísérte a megtisztított disznót, a Korondi Turisz-
tikai Egyesület szalmára terítve, lovas kocsin húzta az áldozatot, a 

polgármesteri hivatal az Abásfalvi Cigányzenekar és a hivatali dol-
gozók kíséretében hozta a kolbásznak valót.

A zsűri tovább dolgozott, pontozták a sátor díszítését, melyet 
később a polgármesteri hivatal nyert a „retro” stílusban beren-
dezett hivatallal. Közben elkészültek az első adag ételek, szintén 
pontozásra került a lecsi-pecsi, a kolbász, hurka. Délutáni étel 
náluk a korhely leves, és a toroskáposzta, és ha ez nem lenne elég, 
faszénen még sütnek egy kis flekkent friss disznó húsból. (Leírni 
is gyomorpróbáló!)

Az eredményhirdetés késő délután volt, a zsűri bevégezte mun-
káját. A tisztes zsűri tagjai: két magán vágóhíd tulajdonos a szak-
mából, és a székelyudvarhelyi rádió egyik bemondója a médiából.

Minden csapat nyert díjat, mert mindenki jó volt valamiben. Ki 
a kolbász készítésben, ki a hurka sütésben, ki pedig a jókedvben. A 
Paloznaki Önkormányzat díját, a karton finom paloznaki bort, a 
„Szigetlakók” csapata nyerte. A győztesek a résztvevők voltak, bará-
ti társaságok, helyi egyesületek, meghívott vendégek, nézelődők az 
anyaországból és távoli vidékekről érkezők. A közösség összetartó 
ereje, a vidámság, a hagyományőrzés, és egyéb közhelyek jutottak 
eszembe, és mindig rá kell jönnünk, hogy ezek nem közhelyek.

Vasárnap szentmise a pálpataki fatemplomban, majd Bordi János 
atya szíves invitálása után, beszélgetés a plébánián az atyafiakkal, 
ismerősökkel, régi barátokkal.

Kocsizás a téli tanyavilágban a süvítő hideg szélben havas fenyő-
fák között, csodálatos ízek az ebédnél, jóízű beszélgetés a „hegyi 
emberekkel”. Talán túl sokat próbáltunk bezsúfolni egy rövid hét-
végébe, de nekünk ez is csodálatos volt.

Köszönünk mindent a vendéglátóinknak, és nagyon sok szere-
tettel várjuk Korond – Pálpataka község küldöttségét a 2018. évi 
Paloznaki Falunapok rendezvényeire, ahol idén ők lesznek a meg-
hívott vendégeink, a 20 évvel ezelőtt megkötött testvértelepülési 
együttműködés tiszteletére.

 Verrasztó Ferenc
  alpogármester

Az I. Paloznaki Tor-Túra margójára
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Többször is voltunk már Paloznakon különböző rendezvényeken. Az idén egy friss 
kezdeményezésnek köszönhetően a hagyományos disznóvágás helyett egy többeket 
megmozgató eseményen, az I. Paloznaki Tor-Túrán vehettünk részt. Az összegyűlt kis 
csapattal egy jó hangulatú sétát tettünk a Csákány-hegyi kilátóhoz, közben új emberekkel 
és régi ismerősökkel is találkozhattunk. 

A természet közelsége kikapcsolódást, feltöltődést nyújtott min-
den résztvevőnek. A kirándulást követően Dr. Praznovszky Mihály 
irodalomtörténész temperamentumos, humoros előadását hall-
gattuk meg. Az előadó a magyar irodalomból, népköltészetből, 
szólásokból vett disznóvágáshoz, téli étkezésekhez kapcsolódó 
szemelvényekkel szórakoztatta a közönséget. Ezt követően finom 

disznótoros vacsorát tálaltak vendéglátóink, mely után kellemes 
beszélgetéssel, borozgatással töltöttük az időt. Az este hangulatát 
emelte Nádasi Elemér harmonikázása, ami a jelenlévőket nótázásra 
hangolta. Köszönjük a szervezőknek, a településnek ezt az újszerű 
élményt, melyben Paloznakon ismét részesültünk. 

 Gorza család 

Dicső, de viszontagságos múlttal bír  
a Csopak-Paloznaki 

Református Társegyházközség
A Csopak-Paloznaki Református 
Társegyházközség méltán őrzi a 
hagyományokat, értékeiket. Nemrégiben 
kiállítást is tartottak ebből. Igyekeztek 
méltó módon megünnepelni a Reformáció 
500 évét.

-Nagyon komoly múlttal bír a gyülekezetünk, melyet írásos 
anyagok is bizonyítanak. Mindezt igyekszünk ápolni, őrizni – kezdi 
ifj. Tislér Géze lelkész. Méltó módon megünnepelték a Reformá-
ció 500 évét. Családi istentisztelettel, kiállítással, hangversennyel. 
Ahogy a Balaton-felvidéken, úgy itt is Dévai Bíró Mátyás reformá-
tor volt az, aki a protestantizmus elterjedésében közreműködött a 
XVI. század közepén. Az elnéptelenedett, török által dúlt vidéken 
nem volt istentisztelet, és a reformátorok voltak azok, akik faluról-
falura járva híveket toboroztak. 

ifj. Tislér Géza kiemelte, hogy a XVIII. század közepéig Cso-
pak és környékén jelentős katolikusság nem is volt. Az emberek 
mintegy kilencven százaléka áttért a református hitre. Mindezt do-
kumentumok is bizonyítják. –A meglévő templomokat birtokba 
vették, használták és csak az erőszakos ellen reformáció volt az, ami 
ezt meg tudta akadályozni. Érdekességképpen elmondanám, hogy 
az 1719-es anyakönyvünkből kiderül, hogy az első bejegyzés arról 
szól, hogy azt a bizonyos tornyot, amit mi ma Csonkatoronynak 
nevezünk, azt a reformátusok építették az 1680-as évek táján. Ez-
után nagyon komoly üldöztetés következett. 1751-ben elvették tő-

Ezúton köszönjük Fülöp Laciéknak úgy anyagi, mint szívbéli segítségét, Englert Dezső finom borát, Lokody Kati édes kiflibe 
sütött, mindenben segítő készségét. A Kövesi családnak a borocskát és a finom habos tortát, valamint minden segítőtársunknak, 
hogy ez a rendezvény is jól sikerült. PaCi vezetősége
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lünk a templomot és a parókiát, a lelkésznek mindössze egy órát 
adtak a kiköltözésre. 1780-ig, amíg II. József ki nem adta a türelmi 
rendeletet, nem volt Csopakon istentisztelet, Arácsra jártak át a hí-
vek imádkozni. A türelmi rendelet hatására sem kaptuk vissza az 
épületeinket. Saját erőnkből és a környező protestáns gyülekezetek 
támogatásával 1800-ban felépült a mostani templomunk – folytat-
ja tovább ifj. Tislér Géza a dicső, ugyanakkor viszontagságos múlt 
felelevenítésével. 

A mai forrongó világra a lelkész megjegyezte, hogy a kereszt(y)én-
séget, mint már annyiszor a múltban eszközként használják fel a po-
litikai életben, mellyel ő személy szerint nem ért egyet. Véleménye 
szerint a kereszt(y)énség üzenete először az egyes embert kell, hogy 
megérintse, és aztán ennek az elhívásnak szükségszerűen vannak az 
ember-ember kapcsolatban, és ez által a társadalomban is következ-
ményei. A múlt sebein okulva fontosnak tartja, hogy mindenki a 
maga hite szerint éljen, tiszteletben tartva a másik vallását. 

 Szendi Péter

„Fiatalos” farsang, a faluház 
tetőterében

Az idei év rövid farsangi időszakának 
zárásaként, február 17-én a Paloznaki 
Ifjúsági Szervezet (PISZ) farsangi bált 
szervezett a faluház tetőterében.

Több éve már, hogy a téltemető-tavaszváró mulatságot a helyi 
fiatalok szervezik önállóan a falu lakosai, és természetesen a saját 
szórakozásukra. Este 7 órától gyülekeztek a jelmezverseny résztve-
vői, és szép számmal érkeztek a szomszéd településekről is bulizni 

vágyó ismerősök. A rendezvény önellátó un. batyus bál volt, tehát 
mindenki hozott anyagból látta el magát és barátait pogácsával, sü-
tivel, és persze „üdítőkkel”. (Valaki megjegyezte, hogy szerencsés 
vidék a miénk, mert megterem itt a barack, szilva, szőlő és szőlőhéj, 
kicsit távolabb komló is.)

10 órakor, a fogópálinka helyett bevezetett karnevál pálinka kö-
zös elfogyasztása után, a jelmezesek felvonulása következett a néző-
sereg, és a tisztelt zsűri előtt. Parádés előadások után, mondhatnám, 
hogy a zsűri nehéz helyzetben volt, de nem, mert egyértelműen és 
gyorsan döntöttük el az alábbi helyezéseket:
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Legjobb egyéni jelmez: „Mösziö Árszibáld”
Legjobb páros jelmez: „Gázszerelő”
Leg ötletesebb jelmez: „Asztal”
Legjobb csoportos produkció: „KGP Az orosz Starsky és Hutch”
Különdíj: „Transzvesztita”
A zsűri tagjai: Kovács Viktória, Őry Zoltán, Verrasztó Ferenc

Mire e sorok megjelennek nyomtatott formában, a közösségi ol-
dalakon már szép számban megtekinthetők az esemény fotói.

Óriási sikere volt a hagyományosnak nem mondható fánkevő 
versenynek, ahol szenior kategóriát is létrehoztak a szervezők, a fia-
talok nagy-nagy örömére.

A hírek szerint hajnali ötig tartott a vigadalom, a zenét DJ 
Roadman szolgáltatta.

Vége a farsangnak, a következőre egy évig kell várnunk, de meg-
éri!!!

Verrasztó Ferenc
       zsűritag

SpontánMűvészeti Műhely 

Alkoss és gyógyulj!

Művészetterápiás képzőművészeti kurzusok 
(10 x 2, 5 óra) Csopakon a ZM&G galériában. 
A tematikusan felépített alkalmakon a következő 
anyagokkal van lehetőség dolgozni: 
agyag, ceruza, rajzszén, pasztellkréta, 
színespapírok, tempera és akrilfesték.

Műhelyvezető: Zámbóné Horváth Kriszta, kerámikus oktató, lelkigondozó 

                          Zámbó Attila, képzőművész 

Csoportok indulása: 2018. februártól folyamatosan

Érdeklődni: 30/970-5140, ati.zambo@gmail.com 

facebook.com/ZamboMuteremesGaleria/ 

Szabad művészi önkifejezésre

Képzelet felszabadítására
Érzések és belső tapasztalok felszínre kerülésére

Művészi folyamatban megnyilvánuló énépítésre

Mire jó?  

Szürkeségből való kilépésre

Részvételi díj: 65.000 Ft, mely tartalmazza az alapanyagokat  és az eszközök használatát

Kozmetika
Szalon

Csilla

Bejelentkezés: EGYHÁZY CSILLA
Tel.: +36 20 9533 603

Csopak, Simoga köz 8.
e-mail: csilla.kozmetika8@gmail.com

www.facebook.com/Csilla Kozmetika Szalon

• VAGHEGGI � tokozmetikai kezelések
• Testmasszázs
• Masszírozás
• Mezoterápia
• Hydroabrázió
• Gyantázás
• Sminkelés
• HYAMATRIX hyaluronplasztikai kezelések
        (tű nélkül)

ADÓNK 1%-áról
Ismételten fel lehet ajánlani adónk 1%-át valamely társadalmi szervezetnek, illetve egyháznak

Magyar Katolikus Egyház 0011; 
Magyar Református Egyház 0066;

„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 18932296-1-19;
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A KÖNYVTÁR HÍREI / ÚJ KÖNYVEINK
Felnőtt irodalom:

• A trükk / Emanuel Bergmann
• Árnyjátékos / Ashley Carrigan
• Az agyam eldobom: Nő pánikban / R. Kelényi Angelika
• A róka völgyében / Charlotte Link
• Felejts már el! / Jeff Abbott
• A tűz gyermeke / S. K. Tremayne
• Egy ágyban a szörnyeteggel / Elizabeth Hoyt
• A lány aki hazudott / Sue Fortin
• Holttest a fürdőkádban / Rhys Bowen
• Aki mer, az nyer / Nora Roberts
• Az Ötödik Hegy / Paulo Coelho
• Hosszú az út / Charles Martin
• A Nap is csillag / Nicola Yoon
• Coraline / Neil Gaiman
• Kalamajka a Piciny Csodák Pékségében / Jenny Colgan

A közösségi házunk (Szt. József Ház) felújítása miatt a könyvtár-teleház 
átköltözött az épület kiállítótermi részébe. A későbbiekben az építkezés 
miatt részlegesen szünetelhet a könyvtár nyitva tartása, az aktuális in-
formációkért kérjük figyeljék a www. paloznak.hu honlapunkat, vagy a 
Faluház Paloznak Facebook oldalt.
A költözés és a felújítási munkálatok kellemetlenségeiért elnézést és türel-
met kérünk a látogatóinktól! Verrasztóné Panni
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ORVOSI RENDELÉS

2018. január 1-től a Csopak – Paloznak 
körzetben a háziorvosi feladatokat 

Dr. Imre Bence látja el.
Csopakon a rendelés helye változik, az új rendelő címe:

Csopak, Fecske utca 1.

Érdemes telefonon időpontot foglalni rendelésünkre,  
így jelentősen csökkenthető a rendelőben töltött idő.  

Időpontot rendelési időben tudnak kérni  
a rendelő telefonszámán: 06-87-782-484 
Paloznakon a rendelés helye változatlan:  

Paloznak, Fő u. 10.
tel.: 06-87-555-006

mobil: hétköznapokon 8-16 óráig  
a 06-20-526-6804

MEGHÍVÓ

Paloznak Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az

1848/49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulójára rendezett

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE és
KOSZORÚZÁSRA.

A műsorban közreműködnek
a Csopaki Református Általános Iskola,

a Csopak Táncegyüttes és a Kaláris Gyermek 
Néptáncegyüttes.

A színdarabot írta és rendezte: Gégény Marianna tanárnő.

Helyszín: Paloznak, Faluház nagyterme
Időpont: 2018. március 15. csütörtök 10 óra


