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Testületi ülés júliusban
A július 7-én megtartott testületi ülésen Czeglédy Ákos polgár-

mester tájékoztatta a testületet, hogy a falubuszt igénybe vette a 
Szőlőhegyi Egyesület közös kirándulást szervezve a PaCi-val. A 
paloznaki fiatalok a Civil Egyesület keretében látogatást tettek a 
busszal Erdélyben Pálpatakán. Két- két fő diákmunkást foglalkoz-
tat az önkormányzat 1-1 hónapig a BM támogatásnak köszönhe-
tően napi 6 órában. Hét közben locsolás parkgondozás, hétvé-
geken a tájház ügyelet a feladatuk. Augusztus 31-vel megürül a 
könyvtáros, művelődésszervezői állás, (Panni az Alsóörsi Refor-
mátus Iskolában fog tanítani) így az állásbetöltésére pályázatot 
írt ki az önkormányzat. A Balatoni Kerékpárút újratervezése, fel-
újítása és tulajdonviszonyok rendezése kapcsán a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztési Zrt. munkatársaival tárgyalt a polgármester. 

A 0519 hrsz ingatlan egy részének út céljára történő kisajátítási 
eljárás során az önkormányzat megegyezett a tulajdonossal a teljes 
317m2 területű ingatlan megvásárlásáról.

Első napirendként a BAHG folyékony hulladék elszállításáról 
szóló beszámolóját tárgyalta a testület, melyet az előző ülésen nem 
fogadott el. A kiegészítéssel sem voltak elégedettek a képviselők, 
így a beszámoló tárgyalását elnapolták, miután a szolgáltató képvi-
selője nem volt jelen, a felmerülő kérdésekre nem kapott választ az 
önkormányzat.

Elfogadták viszont a falugondnoki és a könyvtári beszámolót 
a képviselők. Ezt követően a polgármester tájékoztatást adott a 
könyvtár újjáépítési munkálatairól.

Újjáépül a Szent József Ház
A március elejei gyors bontást, kevéssé látványos építési fázis 

követte. Többen érdeklődtek mi az oka az építkezés leállásának, 
felépül-e egyáltalán a Szt József Ház. Biztosan mondhatjuk, hogy 
épül, ha nem is olyan látványos ütemben, mint a bontás volt. Egy 
márciusi kormányhatározattal a Belügyminisztériumtól 35 millió 
Ft-os támogatást nyert el az építésre az Önkormányzat. Ez rendkí-
vül örvendetes, ám éppen ez az oka a késlekedésnek is. Az ellent-
mondás abban rejlik, hogy még nem kaptuk kézhez a támogatási 
szerződést, így nem tudjuk milyen költségeket és hogyan kell majd 
pontosan elszámolnunk. A becsült költségek éppen a közbeszerzé-
si értékhatár környékén vannak, a támogatás ennél magasabb, így 
csak a támogatási szerződésből fog kiderülni, hogy kell e kötelező 
közbeszerzést kiírni, vagy külön tudjuk elszámolni a tervezési, mű-

szaki vezetési, műszaki ellenőrzési és építési munkákat. Amíg ezt 
nem tudjuk biztosan, nagyobb munkálatokat nem lehet végezni, 
ill szerződést sem tudunk kötni a kivitelezésre. Reményeink szerint 
saját erőből hamarosan elkészülnek az alapok, néhány héten belül 
megkapjuk a támogatási szerződést és ennek ismeretében dönte-
ni tudunk a folytatásról. Amennyiben nem kell közbeszerzést le-
folytatni és kivitelezőt is találunk, úgy még idén tető alá kerülhet 
az épület és a belső munkákra lehet koncentrálni, a közbeszerzés 
előírása ehhez képest 3-4 hónapos csúszást jelenthet. Az új könyv-
tári berendezéshez pályázatot nyújtottunk be 3,6 millió Ft-ra 10% 
önrész biztosításával, így nem csak az épület újulhat meg, hanem a 
bútorok és a könyvtári eszközök is.

CZÁ

Jazz Piknik belépő
A paloznaki lakosok részére (az állami népességnyilvántartó 

adatai szerint a 2018. július 1-i adatszolgáltatás alapján 
paloznaki állandó lakóhellyel vagy tartózkodási címmel rendel-
kezőknek.) ingyenes belépőjegyeket biztosítunk a Jazz Piknik-
re. A karszalagok csak személyesen, lakcímkártya felmutatásá-
val vehetőek át a Teleházban az alábbi időpontokban: 

augusztus 1., szerda 14 - 18 óráig
augusztus 2., csütörtök 12-20 óráig
augusztus 3., péntek 10-12 és 16 -20 óráig
augusztus 5., szombat 9-12 óráig
Akik ezekben az időpontokban nem tudják személyesen 

átvenni a jegyüket, kérjük jelezzék időpont egyeztetés érde-
kében emailen az info@paloznak.hu címen, vagy telefonon a 
06/87/555-006-as számon.

Önkormányzat

Forgalmi rend változások
a Jazz Piknik idején!

Az idei Jazz Piknik idején az előző évekhez hasonlóan forgalmi 
rend változás lesz a falu utcáiban. Tilos lesz parkolni a Balatoni 
utca felső szakaszán, a Zrínyi utcában, a Fő utcában és a Kossuth 
utcában. Délután 4 órától éjfélig a Fő utca a Fő tértől a Mázsa tér 
felé, a Kossuth utca a Mázsa tértől a Zrínyi utca felé egyirányú 
lesz. Egyirányú lesz a Tó utca is, amit a Zrínyi utca felől lehet 
majd megközelíteni. A Tó utca elején az utca bal oldalán lévő fü-
ves területen fizető parkoló lesz kialakítva. Ingyenes parkoló lesz 
a Tó utca végén a Hajódi utcában és a Határ út mellett a szokott 
helyen. Kérjük a lakókat, hogy a rendezvény idején fokozottan 
figyeljenek a parkolásra, illetve a megváltozott forgalmi rendre! A 
kényelmetlenségért elnézésüket és megértésüket kérjük.

Önkormányzat
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Az önkormányzat szervezésében szeptember 
28-30. között kerül megrendezésre a Falunapok 
szüreti mulatságokkal. Az idei meghívott ven-
dég, az erdélyi testvértelepülésünk, Korond. A 
programsorozat megszervezéséhez, lebonyo-
lításához szívesen fogadja az önkormányzat a 
helyi vállalkozók és magánszemélyek támoga-
tását, hogy minél színvonalasabb, gazdagabb 
programsorozat várja a paloznakiakat, nyara-
lótulajdonosokat, az idelátogató vendégeket.

Tombolatárgyakat is szívesen fogadunk a 
szombat esti utcabálra.

A felajánlásokkal Czeglédy Ákos polgármes-
tert keressék a polgármesteri hivatalban.

Szerk.

PALOZNAKI FALUNAPOK 2018

Iskolakezdési támogatás
Az előző évekhez hasonlóan beiskolázási tá-

mogatást nyújt az önkormányzat a paloznaki 
szülőknek. 

Az önkormányzat az ÓVODÁS nevelésben ré-
szesülő, az ALAPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNY-
BEN (1-8. osztályig) tanuló valamint bármely 
KÖZÉPFOKÚ TANINTÉZMÉNYBEN (9-től 13. osz-
tályig) tanuló paloznaki állandó lakos gyermek 
után a szülő vagy törvényes képviselő részére 
iskolakezdési támogatást biztosít, amennyi-
ben a gyermek nappali oktatás munkarendje 
szerint tanulmányokat folytat és a 20. életévét 
még nem töltötte be (iskolalátogatási igazolást 
csatolni kell), a család jövedelmi viszonyaitól 
függően, amennyiben az Önkormányzat felé 
adótartozása nincs és életvitelszerűen Paloz-
nakon él.

Tanévkezdési költségekhez való hozzájáru-
lásként önkormányzati segély iránti kérelem-
hez csatolni kell az egy főre jutó havi jövede-
lem megállapításához jövedelemigazolást, a 
tanulói jogviszonyt középfokú tanulmányok 
esetén az eredeti jogviszony igazolást. A támo-
gatási kérelmet óvodai nevelésben részesülő 
gyermek, alapfokú oktatási intézményben ta-
nulók, valamint középiskolások esetében az 
adott év szeptember 15-ig kell benyújtani az 
Önkormányzati Hivatalban, az alábbi feltételek 
fennállása esetén:

Iskolakezdési támogatásban részesíthető az 

a tanuló, akinek a családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át 
(142.500- Ft)

a)   óvodai nevelésben részesülő gyermek 
esetében 5.000,- Ft

b)  alapfokú oktatási intézményben tanuló 
gyermek esetében 7.000,- Ft

c)  középfokú oktatási intézmény nappali ta-
gozatán iskolarendszerű tanulmányokat 
folytató gyermek után pedig 15.000,- Ft 
összegű támogatás adható.

A határidő letelte után a támogatás nem igé-
nyelhető.

Önkormányzat
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KITÜNTETÉSEK
Az önkormányzat várja a díszpolgári cím és a „Paloznakért” kitüntetés odaítélésére vonatkozó 
javaslatokat, melyet írásban eljuttathatnak a Polgármesteri Hivatalba, vagy e-mailen a pm@
paloznak.hu címre, illetve bármelyik képviselő-testületi tagnak elmondhatják javaslatukat.

Önkormányzat

A paloznakiak az idén is a hagyományos időpontban, június végén 
(jún. 22-24. között) és a hagyományos programokkal rendezték meg a 
Hal- és Borhétvégét, aminek nevébe nyugodtan belefoglalhatnánk a 

muzsikát is.
A háromnapos rendezvény az idén is rockzenével indult, amiben nagy 

szerepe lehet annak is, hogy mindig ilyenkor tartja alkotótáborát az ön-
kormányzat vendégházában az alternatív rockot játszó, egykori debrece-
ni egyetemistákból alakult PG Csoport. Az idén is ők voltak a pénteki 
program egyik fellépői. Előttük a Malac Zenekar lépett fel. A veszprémi 
banda az 1980-as, 90-es évek magyar és külföldi underground zenéit 
játssza sajátos stílusában magyarul.

Az igazi hal és bor nap szombaton zajlott. A Tájház udvarán rendezett 
délutáni főzésen öt csapat készített halételt. Közülük négyen a zsűrinek 
is bemutatták alkotásukat. Verrasztó Ferenc alpolgármester, zsűrielnök, 

Bakonyi Györgyné és Somogyi István a Verbuválunk nevű csapat ál-
tal balatoni módra készített halászlét minősítette legjobbnak. A második 
egy Körös menti halászlé lett, amit a PG Csoport tagjaiból, családtagja-
iból alakult csapat főzött, a harmadik díjat pedig a Hal-Ászok csapata 
Maros menti hallevese lett, amit erdélyi laskával tálaltak.

Englert Dezső, a Paloznaki Borklub elnöke a halfőző verseny után 
mutatta be, kóstoltatta meg a Paloznaki Etalon 2018-as évjáratát. A 
bor azért kapja a Paloznaki Etalon nevet, mert azt szeretnék vele meg-
mutatni, hogy milyennek kell lenni egy paloznaki bornak. A Paloznaki 
Etalont a falu szőlőterületein termelt borok hivatalos versenyén arany 
éremmel jutalmazott Olaszrizling borokból állítják össze. Az Olaszriz-
lingre azért esett a választás, mert a mintegy 40 hektáros szőlőterület 70 
százalékát ez a fajta adja.

Az idén négy termelő, ifj. Csiszár Péter, Dul Zsuzsanna, Pusztai 
Istvánt és Zámbó Miklós Olaszrizlingjének egyenlő arányú házasításá-
val készítették a Paloznaki Etalon 2018 bort. A bort lepalackozzák, egy 
részét a falu programjain fogyasztják el, a többit az önkormányzat repre-
zentációs céljaira használják fel.

A rendezvényt vasárnap este a Tokyo Budapest Ensemble katoli-
kus templomban tartott koncertje zárta. Pontosabban Győr Budapest 
Ensemble nevet kellene írni, mert ahogy a zenekart vezető Berkes Kál-
mán klarinétművész a koncert előtt elmondta, a japán tanítványai kicsit 
korán utaztak haza nyári szünetre, ezért az általa vezetett Győri Filhar-
monikus Zenekar zenészeivel álltak össze egy alkalmi formációba. A 
koncert első részében Mozart A-dúr klarinétversenyét adták elő. Majd a 
klarinét nélküli vonósnégyes egy másik közkedvelt zenét, Mozart G-dúr 
szerenádját, ismertebb nevén a Kis éji zenét játszotta az első darabhoz 
hasonlóan nagy sikerrel. Győrffy Árpád

Igazi paloznakival úsztatták le a halakat
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Paloznak Jövőjéért Alapítvány 
pályázati kiírása

A Paloznak Jövőjéért Alapítvány ösztöndíjprogramja a tanulás-
ban, a művészetekben, illetve a sportban tehetséges diákoknak, a 
szakmájukban új tapasztalatot szerző fiataloknak nyújt lehetőséget 
tudásuk elmélyítésére, tehetségük kibontakoztatására, továbbkép-
zésre, további tapasztalatok megszerzésére. 

Az Alapítvány céljai között szerepel a tehetség kibontakoztatá-
sa, a hagyományok őrzése és gazdagítása. Ennek érdekében olyan 
támogatási rendszert működtet, amely megfelelő szakmai követel-
mények teljesülése esetén biztosítja a már eredményesen működő 
tehetségsegítő programok folytatását és emellett lehetőséget ad új 
kezdeményezések támogatására is.

Pályázhatnak, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
–  18-35 év közötti fiatalok, akik legalább három éve paloznaki 

állandó lakhellyel rendelkeznek és azt folyamatosan fenntart-
ják.

–  Nappali tagozaton, államilag támogatott vagy költségtérítéses 
(önköltséges) formában folytatják tanulmányaikat Magyaror-
szágon, illetve az Európai Unió bármely országában.

–  Művészeti képzésben, illetve sportképzésben vesznek részt. 
Szakmai tanulmányokat folytatnak, illetve továbbképzésen, 
szakmai gyakorlaton vesznek részt.

–  A befogadó intézménytől, szervezettől, cégtől igazolással ren-
delkeznek, hogy ott szakmai, sport vagy művészeti tevékenysé-
get, illetve egyéb tanulmányokat folytatnak. 

–  Tanulmányi ösztöndíj esetén az oktatási intézménybe, a pályá-
zat beadását megelőző egy éven belül felvételt nyertek, illetve 
ott eredményes félévet zártak.

–  Tudományos munkát végeznek.
A támogatás időtartama:
A támogatás legfeljebb 6 hónapra szól.

A támogatott nem jogosult a támogatásra, ha 
–  hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel,
–  szakmai gyakorlatát, képzését a támogatási időszak alatt befeje-

zi, vagy megszakítja,
–  szakmai ösztöndíj esetén megszűnik munkaviszonya. 

Pályázatok beadása:
A pályázatokat a tárgyév január 1. napjától december 31. 

napjáig bezárólag folyamatosan lehet benyújtani. 
A pályázathoz szükséges adatok:
név, lakcím, adószám
születési hely, idő
a pályázaton igényelt összeg
az elnyert összeg tervezett felhasználása
az igénylés indoka, egyéb körülmények
A pályázatokat a Paloznak Jövőjéért Alapítvány Kuratóriumához 

címezve, Paloznak Község Önkormányzatának Hivatalában lehet 
személyesen leadni, vagy postai úton a 8229 Paloznak, Fő u. 10. 
címre eljuttatni.

Pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a beadást követő 30 napon belül az Alapítvány 

kuratóriuma bírálja el. Erről az elbírálást követő 15 napon belül 
postai úton értesíti a pályázót. 

A támogatás folyósítása:
Az Alapítvány a támogatottal a döntés meghozatalát követő 30 

napon belül támogatási szerződést köt. 
A támogatás folyósítása egy összegben, vagy rendszeres havi uta-

lással történik, a felhasználás módjától függően.  
A támogatás lezárása:
A támogatás lezárultával a támogatott köteles egy hónapon belül 

írásban az Alapítványnak beszámolni.
Paloznak, 2018. március 10.

Paloznak Jövőjéért Alapítvány Kuratóriuma

Tanulmányi ösztöndíj
Pályázati felhívás

„Paloznak Jövőjéért” Közalapítvány egyszeri alkalomra szóló ösz-
töndíj pályázatot hirdet kiemelkedő tanulmányi, vagy sport területén 
nyújtott teljesítmények ösztönzése, támogatása céljából a középiskolai 
tanulmányokat folytató, vagy azt a 2017/2018-as tanulmányi évben 
befejező tanulók részére. 

A beérkezett pályázatokra az elbíráló egyszeri pénzbeli ösztöndíj tá-
mogatást állapít meg. 

Pályázatot nyújthatnak be: 
Azok a paloznaki állandó lakcímmel rendelkező tanulók, akik a 

2017/2018. tanulmányi évben középiskolai (gimnázium, szakközép-
iskola, szakiskola) tanulmányokat folytattak vagy záróvizsgát tettek, és 
tanulmányi eredményük jeles vagy kitűnő. Pályázatot nyújthatnak be 
továbbá az országos szakmai tanulmányi versenyen legalább az első tíz 
helyezések egyikét elért tanulók, valamint a kiemelkedő (legalább orszá-
gos versenyen helyezést elérő) sporteredményt elért (Sportegyesületnél 
igazolt) középiskolai tanulók. 

Pályázatok benyújtása:
A pályázatokat írásban, személyesen vagy postai úton (postai benyúj-

tás esetén a postai bélyegzőn a benyújtási határidő napja számít határ-

időben történt benyújtásnak) lehet benyújtani az alábbi címre:
„Paloznak Jövőjéért” Közalapítvány, 8229 Paloznak, Fő utca 10. 
A pályázatok benyújtási határideje: 2018. augusztus 27. hétfő. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó személyes adatait (név, 

születési hely és idő, anyja neve) lakcímét, adóazonosító számát, vala-
mint oktatási intézményének nevét címét. A pályázathoz mellékelni 
kell: A 2017/2018. év végi iskolai bizonyítvány vagy záróvizsga bizo-
nyítvány másolatát, országos szakmai verseny helyezéséről kiállított ok-
levél másolatát.

A pályázatokról történő döntés, eredményének kihirdetése:
A beérkezett pályázatokról a „Paloznak Jövőjéért” Közalapítvány Ku-

ratóriuma dönt soron következő kuratóriumi ülésén. 
A pályázati eredmények kihirdetése Paloznak Község Önkormány-

zata által szervezett 2018. évi Falunapok hivatalos nyitó ünnepségén 
történik. 

Paloznak 2018. július
Prazsák Józsefné

„Paloznak Jövőjéért” Közalapítvány
kuratóriumának elnöke
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PÁL-bál és testvérlátogatás 
Erdélyben

Szerda éjszaka már tűkön ülve vártam, hogy beguruljon a boxutcába 
a szeretnivaló szappandobozunk, azaz falunk kisbusza, hogy tovább 
vigyen minket testvértelepülésünkre Pálpatakára. A boxutca a Mat-
thias Corvinus Collegium parkolója volt, én pedig valójában álltam, 
meglehetősen leizzadva a budai dombok kleindávidi leküzdése után. 
Következő emlékképem keretében már élénk hagymaszag csapta meg 

az orrunkat, amely miatt elsőre csak Somogyi Máté barátomra gon-
doltam, holott kiderült, hogy már Makón jár a kis karavánunk. Ennél 
sokkal keservesebb és hosszabb volt a romániai autópályák leküzdése, 
melyeket épeszű ember nem hívnak autópályának, de ha ez már meg-
történt, érdemes ezt a szót sokszoros idézőjel-panírba forgatnunk. Az 
alváshiányos állapotot, amelyet láthatóan a már az anyai évek csökken-
tett óraszámú durmolására készülő két hölgyutasunk nem tapasztalta 
csak, és ezt a kómás stádiumot a Nagyszebenbe érkezés sem igazán eny-
hítette. Az egykori szász város, méreteinek köszönhetően meglehetősen 
sokat veszített autentikus sármjából, és apró belvárosi részét leszámítva 
már kizárólag a hangzásuk miatt megtartott német nevek kölcsönöz-
nek egy kis középkori, történelmi feelinget a településnek. A kvártélyra 
azonban nem lehetett panaszunk, mert mind a puliszka, mind pedig 
megrendelt miccsek jó szájízt hagytak bennünk, igaz ebben a hidratá-
lásra szánt világos sörök sem hátráltatták őket.

Egy kis piacon grasszálást követően már robogtunk is tovább Se-
gesvár felé, amely számomra sokkal történelmibb, autentikusabb 
és érdekesebb volt, és a méterenként árult Drakulás portékákat le-
számítva sok-sok lépésnyi történelmet tárt elénk. A legbizarrabb 
és egyben legámulatba ejtőbb látvány talán a szász-magyar temető, 
valamint az onnan a városra nyíló kilátás volt. Hihetetlen, hogy 
mindössze pár évtized leforgása alatt mekkora változások mehetnek 
végbe egy-egy város, régió, ország életében.

A végállomásunkat elérve egyből egy féldecis szilvapálinka-ter-
mékkóstolón találtuk magunkat, amelyről én személy szerint ne-
hezen tudtam eldönteni, hogy milyen évjárat, és milyen rejtőzkö-
dő aromák felfedezhetőek benne, így körülbelül nyolcszor kellett 
mintát vennem egy erre kifejlesztett, féldecis pohár segítségével. A 
meleg fogadtatás és a hideg ital, valamint a pörkölt is nagyon jól 
esett, az alvás pedig erőt adott a másnapi felfedezésekre.

Pénteken először Parajdon jártunk egy kötelező látogatást ejtve a 
sóbányában, majd pedig sofőrünk Farkas Lackó vezetési képessége-

it csillogtatva a Kárpátok Fittipaldijaként cikázott el a szerpentine-
ken egészen Gyergyószentmiklósig, és az ezeréves határig. A min-
denkinek egyaránt felgyülemlő szentimentalizmus itt még nem tört 
elő, de mindannyian nagy érdeklődést mutattunk hazánk, Erdély, 
és most már Románia történelme iránt. 

Hazafelé a bál gondolata már mozgatta a képzeletünket, hiszen 
a zene, a finom nedűk mértékkel történő fogyasztása, és a csinos 
lányok, illetve ifjak egyikőnk számára sem elvetendő dolgok, hoz-
zátéve még azt is, hogy a helyiek, Palkó Attila vezetésével egy szín-
darabbal is készültek. Az előadás aztán hihetetlenül jól is sikerült, 
mind a sztori, mind pedig a színészi játékot illetően. Ezután már 
csak a hajnalig tartó mulatozás volt hátra, amelyet sikeresen teljesí-
tettünk is, példát mutatva ezzel pálpatakai testvéreinknek, valamint 
demonstrálva tánctudásunkat a helyi leányoknak, akik azért nem 
minden esetben voltak hajlandóak eleget tenni a felkérésnek.

Az utolsó napunkon, szombaton, aztán újabb nappali program-
mal próbálkoztunk, ezt azonban jórészt az időjárás hiúsította meg, 
ezért alkalmanként, rövid, és középhosszú hidratációs szüneteket 
kellett beiktatnunk. Így az útvonalunk végül a fenyőkúti láp, a Par-
lament elnevezésű vegyesbolt és a székelyvarsági kilátó háromszöge-
ként rajzolódott ki. Ezekből, bár más-más értelemben mindhárom 
maradandó emlék lesz számunkra. A vidéki élet jegyében még meg-
látogattuk Palkóék gazdaságát, ahol közelebbi kapcsolatba kerül-
tünk pár jószággal, de egy 650-es UTB traktorral is, amelyen még 
talán a felcsúti kisvasúthoz is mérhető utazási élményben lehetett 
részünk. Traktorjáratot Pálpataka és Korond között! 

Az utunk lezárásaként még sikerült egy goodbye partit is abszol-
válnunk, nagy slágerekkel, és tánccal, valamint egy szerelmi vallo-
mással és egy szonettel egy fenyőkúti illetőségű lány irányába. Ez 
az érzelmi viszony egyelőre egyoldalú marad, de az idő még változ-
tathat rajta.

Gazdasági verseny kamara
Te vagy a legszebb Tamara
Szebb vagy mint egy ezerkettes
Néha azért legyél kedves

Táncolj velem jövőre
Felraklak majd töltőre
Isten helyett benned hiszek
S szép emléket haza viszek
Azt kívánom legyél enyém
Akárcsak egy almás lepény
Jövök érted traktorral
Megkínállak egy borral

Fröccsöt iszunk belőle
Találkozzunk jövőre!

Összességében, mindössze három nap alatt hetekre, hónapokra 
elegendő élménnyel lettünk gazdagabbak, és hatalmas hiba lett 
volna, ha ezt a kirándulást kihagyjuk. Vasárnap reggel elenyésző 
mértékű fejfájással, viszont annál nagyobb mennyiségű élménnyel 
és tapasztalattal indultunk haza, és vissza a hétköznapi valóságba a 
pálpatakai hegyi tündérmeséből.

Slemmer Bence Manó
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Ha azt mondom: Paloznak, rögtön érkezik rá a válasz: Jazz 
Piknik. Vagy: dj a szőlőben, vagy: Sáfránkert. Ezek az új, de 
egyre elterjedtebb asszociációk szépen belesimulnak a korábbi 
jelzők sorába: Hild-díjas falu, Balaton-felvidéki hangulat, pa-
norámás szőlőskertek, dokumentumfilmes esték, kreativitás. 
Paloznak „kultúrfalu” vonzó természeti és civilizációs adott-
ságokkal.

Augusztus elején, a Jazz Piknik idejére szinte pesti korzóvá 
változik Paloznak főutcája. Már egy évvel korábban lefoglalják 
erre az időre a szállás-
helyeket a vendégek 
– tudom meg Szente 
Andreától és Zsolttól, 
a Panoráma Apart-
man tulajdonosaitól, 
akikkel paloznaki ud-
varukban a diófa alá 
ülünk le beszélgetni 
a méretes családi asz-
talhoz, a padra, ami a 
házigazda keze mun-
káját dicséri. Egyike 
a legjobb helyeknek 
a házban, tavasztól 
őszig a legtöbb él-
mény, beszélgetés, 
eszegetés a diófa hűs 
árnyékában történik. Andi szinte tisztelettel beszél a fáról, 
egészségügyi nővérként becsül mindent, ami természetes. 
Zsolt már gondolt rá, hogy kicsit meg kellene metszeni az 
ágait, hogy végre tökéletes pázsitot alakíthasson ki alatta is az 
udvaron, de jobb megoldást találtak, beterítették vadonatúj 
gyepszőnyeggel az egészet. Az embernek most szinte kedve tá-
madna leheveredni a zsenge fűbe.

Nem csak a vendégek, de Szentéék is imádják a két kezük-
kel megteremtett birodalmukat a Sáfrány utcában, a kétszin-
tes családi házat a tisztás mellett, ahol kellő távolságban, de 
mégis emberközelben sorakoznak a többi házak a szokásos 
borospincével, panoráma terasszal. A felső szintről, amit kiad-
nak a nyaraló vendégeknek, ellátni Almáditól Tihanyig. Ez a 
csodálatos panoráma annyira az életük részévé vált, hogy már 
szinte észre sem veszik, csak akkor csodálkoznak rá, amikor 
hazatérnek, valami hosszabb útról – meséli Andrea. Férjével 
közösen foglalkoznak szálláshelykiadással, de csak mellékesen. 
Mindkettőjüknek van főállása. Andrea a füredi Szívkórház-
ban az EKG-labor vezetője. Zsolt pedig asztalosmester, vállal-
kozó, helyi képviselő. A házban minden, ami fából van, az ő 
keze munkája, a bútorokat is beleértve.

A korszerű házat felszerelték minden kényelemmel, tulaj-
donképpen fiatalos, modern falusi vendéglátást kínálnak az 
ideérkezőknek.  Nincs baromfiudvar, se közös nagy főzőcs-
kézések. Persze, ha valaki igényli, grillezhet az udvaron. Sok 

a visszatérő vendég, egyszerre 6-7 főt tudnak fogadni, baráti 
társaságokat vagy családokat.  Olyan is van, hogy lejönnek a 
fiatal szülők Pestről a kisgyerekekkel, és meglátogatják őket a 
nagyszülők, hogy mentesítsék őket pár napra a gyerekpeszt-
rálástól.

Jól érzik magukat a vendégek Paloznakon, ebben az alig több 
mint négyszáz lelket számláló Hild-díjas faluban. A Balaton-
felvidék hagyományos faluképének megőrzéséért díjazták a 
közösséget, amely nagyon összetartó és vendégszerető.  Paloz-

nak legfőbb idegen-
forgalmi vonzereje 
a Balaton-felvidékre 
jellemző hagyomá-
nyos falusi hangulat. 
Tulajdonképpen már 
attól kikapcsolódik 
a vendég, ha kiül 
a teraszra és nézi a 
Balatont. Vagy leül 
a padra a diófa alá, 
ölébe veszi a cirmos 
cicát és beszélget egy 
jót, miközben házi 
meggyszörpöt vagy 
jófajta paloznaki bort 
kortyolgat. Nyáridő-
ben strandolnak, ha 

hűvösebb van, túráznak. Andrea összegyűjti a prospektusokat 
a környékbeli látványosságokról, nagyon hasznosnak tartja a 
Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület heti programajánlóit.  
Úgy érzi, a Riviérával bent vannak a körforgásban, marke-
ting és érdekképviseleti szempontból is. Örülnek minden ní-
vós, kreatív rendezvénynek, mint például a Jazz Pikniknek, 
az Everness, ezek a fesztiválok szinte összenőnek a település 
nevével és emelik a rangját.  Amint kimondja az ember, hogy 
Paloznakon él, „de jó nektek!”– általában ez az első reakció.  
Andrea itt született, a nagyszülők a szomszédságban élnek és 
Szentéék három fia is nagyon szeret itt, nem is akarnak el-
menni innen. A legidősebb Ádám 25 éves szakács, Homoláék 
Sáfránkert vendéglőjében dolgozik, Máté 22 éves, ő munka 
mellett még tanul is, a legfiatalabb Dávid 18 éves és asztalos-
nak készül az édesapja nyomdokaiba lépve.

Egyre több híres ember vesz Paloznakon házat. Kitűnő ég-
hajlata, a csodálatos táj miatt folyamatosan lakott terület ez a 
vidék évezredek óta, a rómaiak is otthon érezték magukat itt, 
a régészek két római kori tanyagazdaság (villa rustica) marad-
ványaira is rábukkantak. Ez az egész környék az oldottságáról 
ismerhető fel, mint a mediterránon, itt zöldebb a fű, a házak 
falai fehérebbek és kékebb az ég. Nincs fölösleges erőlködés, 
sehol semmi túlzás, valahogy derűsebb az élet errefelé. Nem 
mintha könnyebb lenne, de nagyobb távlata van. Például itt 
Paloznakon, szemmel láthatóan.

A Balaton Riviéra arcai: 

A Szente család távlatai

Szente AndreA éS zSolt A diófA AlAtti ASztAlnál.
oldottAbb itt Az élet PAloznAkon éS nAgyobb távlAtA vAn
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Hol volt, hol nem volt, volt 
egyszer egy angyal. No nem 
a mennyekben, nem olyan 
angyal volt, kinek mondják 
menny ide, menny oda - ő egy 
falusi angyal volt. Persze, máris 
kitaláltátok -az Angyal Gyuri. 
Egyszer a fejibe vett valamit, 
egyébként ki tudja, hun vette-ez egy gondolat volt. csináljunk fröccs 
partyt. Megint. Mert, hogy már volt. Azaz az út már bejáratott – az a 
bizonyos sendero luminoso. Már csak megest meg kellett rajta indulni. 
Oszt menni. És lőn. Az ember visszafele is tud gondolkodni, ezt em-
léknek hívjuk és máris beugrik minden. A borklub szervezőkéje egész 
jó, valahogy mindig sikerülnek 
a dolgok, sőt parádésan. És 
mindig ugyanazok a szorgalmas 
emberek, má fel sem sorolom, 
ld. előző havi írást. A tápanyag-
ellátás ügyében időben megtör-
téntek a dolgok, úgyhogy Csa-
bi és Verrasztó Feri, na meg az 
Ottó, addig serénykedett, míg 
csaknem egy vaddisznó pörkölt 
lett belüle. Fenséges, de ezt csak 
később tudtuk meg. Az angyal 
kúria terasza fényesen meg 
lett terítve, mindenfelé borok, 
pájinkák, meg beöntőedények 
-no nem az orvosira célzok, csak 
a poharakra. Lassan, lassan ösz-
szeverődött az úri társaság és még jó, hogy volt elég hely, mert a csúcsra 
járatáskor kiderült, mintegy 57 tagunk tisztelte meg látogatásával az ese-
ményt. Mit eseményt, ugyanis bölcs Elnökünk új irányt ada a borklub 

történelmének. Beállt középre, 
köszöntötte a jelen levőket és 
szerényen csak annyit mondott: 
Kérem, a foglalkozást megnyi-
tom. -A szféráknak egészen új 
fejezetei nyílnak meg borklub 
nemes tagjai előtt, ugyanis 
ezentúl foglalkozásra fogunk 

járni. Ezt a korszakalkotó bejelentést még bémutató is követte, mely-
nek során első, sőt legelső emberünk megmutatta a fröccsök variációt és 
azt, hogy lehet az egyik fröccs formációból áthaladni a másikba, persze 
érdekes módon ivás révén. Az asztalok roskadozának a sok földi jótól, 
ropogós kifli Füredéből, fenséges káposztás pogi Csopakából és falatkák 

meg sütik tömegje. No és borok 
meg a szolda, amit Jedlik Ányos 
(áldassék a neve) feltalálása óta 
értelmet ad a fröccsnek meg az 
életnek. A házigazda olaszriz-
lingje, valamint szekszárdi ro-
zéja, sőt a rettenetesen sok szó-
da valódi üzemi fokon várta a 
szomjas társaságot. Ez ugye ko-
moly hűtőkapacitást feltételez. 
A pörkölt komoly alaphangot 
adván, kiemelkedő volt. Erre 
aztán jól passzoltak a fröccsök, 
meg borok, mert az nem na-
gyon kell ismételgetnem, hogy 
mindenki azért saját lőréjéből 
is szerencséltetett bennünket 

már megint ld. előző havi írást. Az időjárás kellemes volt, a társaság 
úgyszintén. Vajon mit lehet ehhez a nagyszerű estéhez hozzátenni, való-
színűleg azt: Jövőre veled, ugyanitt. ZB

Borklub

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)

Ünnepi hangverseny
az ezredéves paloznaki

római katolikus templomban

2018. augusztus 20-án
hétfőn 20 órakor

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A hangversenyre a belépés ingyenes!
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A Tájház udvarán találkoztunk újra. A Pócsik Andrea szervezte va-
sárnap esti filmklub darabjai közül ezúttal Sára választotta a soron kö-
vetkezőt, egy holland dokumentumfilmet. Bevezetőjében arról mesélt, 
hogy nemrég érkezett haza Brazíliából, ahol tíz hónapig tartózkodott 
és elvégezte a mesterszak első évét, az első komolyabb kutatását. Egyéb-
ként a Lyoni Egyetemen tanul kulturális antropológiát. Ez a film is 
olyan témát vet fel - a külföldön végzett önkéntes munka célja és haté-
konysága – amelyen érdemes elgondolkodni, s amely amúgy közel áll 
az érdeklődéséhez, a karitatív tevékenységhez. 

„A kulturális ant-
ropológia közép- 
pontjában a  kul-
túra  áll és az a fel-
tételezés, hogy az 
emberi  faj  olyan 
képességgel rendel-
kezik, hogy a világot 
szimbolikusan fogja 
fel. Ezeket a  szimbólumokat  a  társadalomban  képes megtanulni és 
megtanítani, továbbá ezeknek a szimbólumoknak a segítségével képes 
a világot és magát a fajt átalakítani, megváltoztatni.”  Ez a Wikipédia 
definíciójának egy részlete. Jó, de milyenné változtatja – kérdem én? 
Továbbá, kíváncsi lettem, Sárában miből fakad ez a rászorulókon se-
gíteni akaró attitűd. 

– Anyával közösen választottunk egyetemet – kezdte egy kis kitérő-
vel, amikor a teraszunkon leültünk beszélget-
ni – az ő inspirációja is kellett, hogy Lyonba 
menjek. Csopak után kéttannyelvű gimnázi-
umban akartam továbbtanulni, a Vetési ilyen, 
oda jelentkeztem francia-angol szakra. Kitűnő 
tanuló voltam, és az érettségi automatikus fel-
vételi lehetőséget jelentett Franciaországba. Az 
iskolával korábban kirándultunk már Lyonba, 
akkor szerettem bele a városba. Három évig 
jártam az ottani egyetemre, kulturális antro-
pológiát tanultam, mert ez érdekel és közben 
fel kellett nőnöm, meg kellett állnom a he-
lyem, minden területen.  Az otthoni támo-
gatás mellett dolgoztam, albérletben laktam, 
vagy inkább társbérletben egy osztrák lánnyal, 
aztán egy kolumbiai, majd egy francia fiúval. 
Ezek a tapasztalatok fontosak voltak, rávilágí-
tottak a kulturális és társadalmi hátterek kü-
lönbözőségeire, s ösztönöztek, hogy mélyed-
jek el a megismerésükben, megértésükben. 
Érdekel a portugál nyelv, tanulni kezdtem, az 
egyetemen több brazil tanár is tanított, s amikor mesterszakra jelent-
keztem, az egyikükkel a villamoson utazva szóba került a lehetőség, 
hogy Erasmus-ösztöndíjjal elutazhatnék a brazíliai, Curitibába. Er-
ről a tíz hónapról, az ottani élményeimről blogot vezettem, (https://
braziliabanazelet.blogspot.com/?m=1), leírtam benne minden fonto-
sabb dolgot, ami történt velem. Leírtam, hogy távoli rokonaim élnek 
kint (apa unokatestvérei), hogy az oktatás természetesen portugál nyel-
ven zajlott, és ez nehéz volt, de év végén a kutatómunka eredményét 
francia nyelvű szakdolgozatban kell prezentálnom, stb. Ennek témája 
az ottani magyar kolónia lesz, hogy hogyan őrzik meg magyar identi-
tásukat, a hagyományokat ebben a nagy brazil olvasztótégelyben.  Mit 
is kérdeztél? Hogy honnan a szociális érzékenységem? Nem is tudom, 
csak érdekelnek az emberek, a kultúrák, ez az egész összemixelt világ, 
amiben élünk. Szeretnék aktív részesévé válni.

– És mi lesz, ha befejezed az iskolákat? Hol fogsz élni, mivel akarsz 
foglalkozni?  –  Ha lehet, szociális munkát keresek majd itthon, de 
addig elutaznék még pár helyre. Néhány év tapasztalatszerzésre szüksé-

gem van, aztán meglátjuk. E tekintetben manapság bizonytalanabb a 
jövő, mint régen volt. Viszont szeretek Paloznakra visszajönni, mert itt 
hazavárnak, otthon érzem magam… de aztán újból menni kell.

Részlet az útinaplóból:
Egy családi vacsorán voltam Edith kisebbik fiánál, mikor Ingrid, aki 

São Pauloból jött pár napra, azt találta mondani: „meg kell ünnepel-
nünk Sára utolsó napjait!”. Ezen jót mosolyogtam, mert éppen csak 
azt felejtette el hozzátenni, hogy „Brazíliában”. Ugye nem meghalni 
készülök. Aztán elgondolkoztam. Talán a kiegészített mondat sem 

felel meg az igazság-
nak. Ugyanis minél 
jobban közeledik az 
indulás dátuma, an-
nál biztosabb vagyok 
benne, hogy nem 
utoljára vagyok itt… 
Nem mintha nem 
akarnék hazamenni. 

Iszonyatosan hiányzik a családom, alig várom, hogy együtt fesztivá-
lozhassak a barátaimmal, hogy tömjem magamba a lángost a Balaton-
parton... Szerintem azért olyan nehéz innen elmenni, mert tudom, 
hogy ide nem jövök csak úgy vissza. Dél-Amerikába nem lehet 1-2 
hétre elugrani nyaralni – illetve lehet, de nem érdemes. Ki tudja, mikor 
lesz megint lehetőségem rá, hogy hosszabb időt eltöltsek ezen a kon-
tinensen. Persze, mivel belehalnék a bizonytalanságba, már legalább 

háromféle A- és B-tervet is kitaláltam erre az 
esetre, utánanéztem ösztöndíjaknak, mun-
kalehetőségeknek, önkéntességnek. Sokkal 
nyugodtabban indulok úgy haza, ha tudom, 
nemsokára visszajöhetek. Mert Brazília a má-
sodik otthonommá nőtte ki magát, és kinyi-
totta előttem a világot. Rengeteget tanultam, 
láttam, hallottam, tapasztaltam itt eddig, de 
úgy érzem,  there’s so much more  (annyi min-
den van még). Szóval így vagyok most a ha-
zautazásom előtt. Azt tervezgetem, hogyan és 
mikor jöhetek vissza.

Viszont, akármennyire imádok hosszútávra 
tervezgetni, azért a carpe diem-életérzést sem 
tartom magamtól távolállónak, sőt. Úgyhogy 
igyekszem a legtöbbet kihozni az utolsó egy 
hónapomból itt, már amennyire lehet. Sajnos 
nyakamba szakadt a félév vége és a szakdolgo-
zat-írás, úgyhogy mostanában minden szabad 
percemet a számítógépem előtt töltöm. Ettől 
függetlenül igyekszem élni a szociális életemet 

is, az utóbbi hetekben sokat találkoztam az itteni barátaimmal, több-
ször vacsoráztam Edith családjával, voltam a másod-unokatestvérem 
(Paulo fia) esküvőjén is. Hetente minimum négy-ötször járok edzeni, 
és egyre nagyobb életmódváltásban vagyok, amitől nagyon jól érzem 
magam. Szóval így telnek a napjaim, és igazából emiatt a fokozott tem-
pó miatt nem tudok eleget írni a blogra, mert akkor kimaradok ezek-
ből a pillanatokból, kevesebb időm marad tényleg megélni mindent... 
Itt hagyom ezt az országot, de rengeteg mindent magammal viszek 
belőle. Most is úgy érzem magam, mint mikor augusztusban elindul-
tam otthonról: egy icipici félelem és az örömteli várakozás keveredik 
bennem. Egy évvel ezelőtt féltem, hogy mi lesz velem az ismeretlen-
ben, de örültem is, hogy valami újat fedezhetek fel. Attól tartok kicsit, 
hogy milyen lesz a brazil lazasággal feltöltekezve visszatérni az európai 
rendszerességbe, ugyanakkor alig várom, hogy újra a „megszokottban” 
éljek. De lesz majd még időm ezen gondolkozni, addig inkább kiélve-
zem még az „utolsó brazil napjaimat”. Beijos.

Boda Balázs

„Érdekel a kultúra…”
Czeglédy Sára
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Egyre sűrűbbé váltak a telefonhívások, egyeztetések ahogy közeledett 
a tánctábor időpontja, és végre megérkeztek!

Utánaszámoltunk, és kiderült, hogy 15 évvel ezelőtt láttuk vendégül 
először az erdélyi testvértelepülésünkről, Pálpatakáról érkező fiatalokat 
egy felejthetetlen balatoni nyaralásra.

Az évek során a nyaralás fokozatosan tánctáborrá alakult át, ahol a 
Csezege Néptánccsoport tagjai a strandolás, fürdőzés, kirándulások 
mellett próbák beiktatásával néptáncbemutatóra készültek, hogy be-
mutassák a paloznakiaknak gazdag néptánckincsük egy -egy darabját.

Idén is így volt ez, július 11-én, szerdán nagysikerű néptáncbemuta-
tót tartottak a tájház udvarán. Felváltva mutatták be táncaikat a ven-
dégként közreműködő Csopak Táncegyüttessel, a műsor végén tánc-
házba invitálták a nézőközönséget, így egy hatalmas forgataggá alakult 
át a tájház udvara. Vacsorával a helyi fiatalok készültek, kemencében 
sütötték a langallót, amihez hat kiló lisztet dagasztottak be, úgyhogy 
jutott minden éhes szájba. Ezután szurkolói terasszá alakultunk át, 
kivetítőn néztük a foci vb elődöntőjét, ki-ki szurkolt a kedvenc csa-
patának. 

A csütörtök is tartogatott meglepetést a fiataloknak.
AG Weinberger nagyváradi származású jazz gitáros hívta meg kon-

certjére a csapatot Balatonfüredre az Anna Grand Hotel mediterrán 
udvarába. A kultúra egy másik szelete, szuper volt!

Pénteken becuccoltunk a kisbuszokba és irány a Kiscsőszi Pajtafesz-
tivál!

Kovács Norbert Cimbi néptáncoktató már a tavalyi találkozáskor 
meghívta a pálpatakai csapatot a Somló környékének legnagyobb ha-
gyományőrző fesztiváljára.

A néptáncosok, népzenészek, népművészek, kézművesek és az 
érdeklődők ilyenkor ellepik a  környékbeli kis falvakat. „Élő Értékhét”

A mi kis csapatunk sem unatkozott. Beneveztek „Hegyiek” néven 
a „Paraszt Olimpiára”, amit megnyertek, felléptek szombaton este a 
nemzetközi gálaműsoron, az éjszakába nyúló beszélgetéseken barátsá-
gok kötettek a határon túli (csíki, udvarhelyi) és magyarországi tánco-
sokkal.

A néhány órai alvás ellenére reggel 8-ra összecsomagolva várták a kis-
buszokat, irány vissza a Balatonra, még egy strandolás, csúszda, csúsz-
da, és újra a csúszda…

Sokan támogatták ezt az egy hetet finomságokkal, programmal, 
anyagilag. Köszönjük! Megérdemlik ezek a fiatalok, akik önerejükből, 
minden támogatás nélkül, sok munka mellett fontosnak tartják érté-
keik megőrzését, a hagyományaik ápolását, magyarságuk megtartását 
egy idegen környezetben.

Az együttes vezetőjének, Palkó Attilának üzenete:
„Csezege, tánc, zene és a felejthetetlen pillanatok, ez az ami összetart 

és így eggyé lesz a csapat.»
Köszönet minden paloznaki jó barátnak és ismerősnek, hogy itt le-

hettünk.
Verrasztóné Panni

Csezege, tánc, zene 
és a felejthetetlen pillanatok…


