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Bővül a közvilágítás
Lassan benépesül a paloznaki Deák Ferenc utca, így az önkormányzat közel 5 millió forint saját erőből tavaly megkezdte a közvilágítás 

kiépítését. Több mint 300 m hosszú szakaszon 12 új lámpatest kerül elhelyezésre. Várhatóan néhány héten belül üzembe is helyezik az új 
lámpatesteket. A közvilágítás mellett a UPC is, a lakók közreműködésével, kiépítette a földkábeles hálózatát, így az internet és kábel tv 
szolgáltatás is elérhető lesz az utca lakóinak.

FELHÍVÁS
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a tél, a havazás, az 

utak, utcák lefagyása az alábbi kötelezettségek teljesítését jelenti 
a Lakosság számára.

A közterületek és a járdák tisztántartásával kapcsolatban:
- A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek az 

ingatlanuk határvonalától az úttest széléig, szegélyvonaláig terjedő 
területük gondozását elvégezni.

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

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

- A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróan-
yagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra 
tüzelés után visszamaradt darabos, sérülésokozásra alkalmas anyagot 
használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra 
kötelezettnek kell gondoskodni.

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

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

Dr. Szántód Anita jegyző

Vattantyu
No megest ez a cím. Bár már próbálkoztam egyszer véle, de 

a szerkesztői önkény csak letörülte. Nem baj, 2-3 szerkesztőt 
már túléltem és mégis virulok. Szóval ez a buszunk neve és azért 
raknánk címnek /ld. előző mondat/ mert ez bizton kíváncsivá 
teszi tisztelt olvasóinkat és lehet, hogy el is olvassák. Szóval gyül-
ekezénk, gyülekezénk Karácsony havának 16. naptyán, nyilván 
valami foglalkozás készül, de már annyian valánk, hogy lassan 
a Vattantyu kicsi lesz. Naná, esmét a borklub. A volt kocsmánk 
mellett gyülekeztünk, mely szokás szerint kongott-de hát milyen 
klub ez, hó van belőlük a patriotizmus, mikor simán elmennek 
falunk büszkesége mellett és csak úgy, meg dafke máshová men-
nek. A máshová megunhatatlan klubtagunk, Olma Frici pöpec 
kis szállodája volt, a Gizella Hotel. Be is kvártélyoztuk magunkat 
és Öregisten, több mint 60-an voltunk, persze szerényen és még 
mindig a megszűnés réme lebegte át a termet, persze, lehet, hogy 
nem is igaz. Bölcs és egyben igazságos Elnökünk megtartotta 
évértékelőjét, rögtön az Isten hozott pájinka elfogyasztása után és 
ismertette az előttünk álló szép jövőt, azaz jövő évi terveinket is. 
Mindeközben a fogíny csiklandozó pogácsák mellé érkeztek a jó 

borocskák is, mert hisz borklub vagyunk, vagy mi a szösz. /persze 
a Dezső azért egy tejklubot is jól elmenedzselne, csak akkor pici-
nyég kevesebben lennénk/ Fodor Gyula barátunk, ki ez évben is 
rangos díjjal ismertetett el, borait szolgálták fel chardonnay, Irsai 
Olivér, cabernet s. rozé sorrendben. Emez sorban ragyogó csil-
lag következett a Paloznaki Etalon 2017-es, no ez már patriotiz-
mus a javából. A záróakkord keményen visszhangzott egy 2013-as 
Wunderlich merlot formájában. No mi jöhet még, na persze a 
vacsora. Kik bölcsen tele ették magukkal pogival, most szívtak, 
mint a keleti borz, mert az étek fenséges vala. Szűzérme, marha 
borda és libahús darabkák voltak mesterien elrendezve a tányéron, 
ritkán látott köretekkel körítve körítésként. És mindehhez /éssel 
nem kezdünk mondatot mondta bölcs atyám/ a mi Fricink fen-
séges olaszrizlingje szolgált csúzdául a falatoknak. Az élmények 
és élvezetek eme tömény együttese után szerény nótárius csak 
ugyanazt ismételheti, mint a keresztespók haverja a vízipóknak: 
ez a vízipók-egy csodapók. Miután pókok nem vagyunk/csak 
haspókok/: Ez a borklub egy csodaklub.

ZB
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Távközlési interjúgyűjteményt  
kapott a könyvtár

A távközlés és a műsorszórás területén dolgozó 70 évesnél 
idősebb szakemberekkel 2009 és 2012 között húsz életútinterjú 
készült. A beszélgetéseket a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 
igazgatójának, dr. Horváth Lászlónak a támogatásával, az iskola ok-
tatási célú stúdiójában, három kamerával, két mikrofonnal, Fazekas 
Ákos szaktanár irányításával rögzítették. Az „Életutak és a magyar 
távközlés története” című felvételsorozat szerkesztője és riportere dr. 
Tormási György, a témakörben doktori címet szerzett híradástech-
nikai mérnök volt.

December ötödikén dr. Tormási György és Fazekas Ákos a húsz 
riportot tartalmazó több DVD-t az Országos Széchényi Könyvtár 
Történeti Interjúk Tárának ajándékozta, így a magyar távközlés tör-
ténetét rögzítő interjúk kutathatóvá váltak olvasóink számára.

A 20 riportot 19 db. hordozó őrzi: dr. Villányi Ottó, Hargitai An-
tal, Szabó Károly, Bakó István, Heckenast Gábor, Kozák Géza, Jutasi 
István, Dósa György, dr Szokolay Mihály, Bőti László, dr. Hetényi 
László, dr. Búzás Ottó, Horváth Mária, Nemcsics Elek, Rácz János, 
Koreny János, Stefler Sándor, Dr. Falus László, Bucsás Péter.

Dr. Tormási György az átadáskor így emlékezett: „2008-ban 
alma materemben, a Puskás Tivadar Távközlési Technikumban, ar-
ról beszélgettünk dr Horváth László igazgató úrral, hogy az 1920 
körül születettidős szakemberek szakmai emlékeit beszélgetéseken 
rögzíteni kellene, hogy életpályájuk mellett a 70-80 éves szakmai 
múlt emlékei megmaradjanak. Később nem lesz, aki emlékezhet 
a szakmai életpályájára és a távközlési szakterület ilyen távlatú 
fejlődésére. A beszélgetések írásbeli rögzítése nagy munkát jelentett 
volna. A hanganyag rögzítése, későbbi feldolgozásának munkája 
is rám várt volna. A technikumban ebben az évben lett tantárgy 
televíziós műsorkészítés. Magas színvonalú, korszerű stúdiót kapott 
az iskola, amit képzett tanárok oktattak és kezeltek. Így videófelvé-
tel lett a megoldás, amit az új berendezések, Fazekas Ákos tanár úr 
és a diákok szaktudása támogatott.”

A képeken a videó felvételeket készítő
Fazekas Ákos, Dr. Tormási György és 

az OSZK részéről az átvevő: Lukács Bea, a Történeti interjúk 
Tára vezetője illetve az átadási megállapodás aláírása látható.

A Paloznaki Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta.  |  Felelős kiadó: Paloznak Község 
Önkormányzata.  |  Szerkesztő: Farsang-Törös Krisztina  |  Tel.: 06 30 2130 785 | 
E-mail: telehaz@paloznak.hu  |  Nyomtatás: OOk-Press Kft., 8200 Veszprém, Pápai u. 37/A 
 www.ookpress.hu
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Paloznaki 
vándorbölcső 

Paloznak is csatlakozott a vándorbölcső mozgalomhoz. A mozga-
lom 2012-ben azzal a céllal jött létre, hogy felelevenítse azt a régi 
hagyományt, amikor a kisbabákat még bölcsőkben ringatták és 
a kiságyak több nemzedéken keresztül családról családra jártak. 
A Paloznak Jövőjéért Közalapítvány által vásárolt bölcsőt az 
önkormányzat adja át használatra annak a családnak ahová újszülött 
érkezik, majd tovább kerül egy másik kisbabás paloznaki családhoz.  
Szeretnénk, ha a paloznaki vándorbölcső a közösségteremtésnek is 
az eszköze lenne, hiszen évtizedek múlva sokan mondhatják el majd 
magukról Paloznakon, hogy egy bölcső ringatta őket.

Paloznak településen lévő könyvtár - teleház a már meglé-
vő, és sikeres pályázat során elnyert IKSZT (Integrált közös-
ségi és szolgáltató terek) eszközök segítségével az alábbi 
programokra hívja a tisztelt lakosságot!

„Fogjuk meg az egeret” címmel számítógéphasználat a 
60+ generáció számára. 

A számítógéphasználat a bekapcsolástól, az email és skype 
használatig. 
(Számítógépes alaptanfolyam 5 alkalom során.)
Helyszín: Könyvtár - teleház (Paloznak, Fő u. 2.)

Időpontok: február 20., 27., március 6., 13., 27.  
16.30-17.30-ig.

Egyéni képzés: a számítógéphasználat alapjai.  
(Időpont igény szerint.)

Ismeretterjesztő előadás: A digitális világ térhódítása 
napjainkban, az internet világa. 

Helyszín: Könyvtár - teleház (Paloznak, Fő u. 2.)

Időpont: február 27. 16.00 óra

Paloznakon is felgyúltak a gyertyák az 
adventi koszorún

ifj. Tislér Géza csopaki református lelkipásztor adventi üzenetével és Barna 
Kata versmondásával kezdődött az első gyertyagyújtás. Nagy öröm számunk-
ra, hogy a paloznaki Fiatalok elfogadták a felkérést és a következő években is 
számíthatunk Rájuk. Sok finom süteménnyel, forró teával és forralt borral 
vendégeltek meg minket.

A második gyertyát a Borklub gyújtotta, Englert Dezső tolmá-
csolásában meghallgathattuk Kárász Izabella: Megérkezett című ka-
rácsonyi versét. Utána az ünnepkörhöz kapcsolódó gondolatait osz-
totta meg velünk. A Borklub-os sütemények mesterművek voltak, 
és készítőik nagy szeretettel tették az asztalokra sokunk örömére. 
A finom forralt bor és a pálinka sem hiányozhatott az alkalomról.

A falu koszorúján a harmadik gyertyát a Paloznaki Kórus gyújtotta meg. 
Előtte egy csodaszép koncerttel örvendeztettek meg bennünket, ahol a ba-
rokk kórusmuzsikától John Rutter művein keresztül, Kodály Zoltán: Adven-
ti éneke is elhangzott, zongorán közreműködött Kiss András. 

Igazán ráhangolódhatott mindenki az ünnepre, a kórus kifejezésbeli gaz-
dagságával hangulatok széles skáláját vonultatta fel. Egy igazán értékes, meg-
ragadó hangverseny részesei lehettünk. A koncert után a koszorú mellett is 
felcsendültek karácsonyi énekek és felgyúlt a harmadik fény is. 

Negyedszerre az önkormányzat dolgozói és a képviselő testület tagjai ké-
szültek lelkesen, hogy meglepjék a falu kedves lakóit egy betlehemessel.

Minden szerénységet félretéve állíthatom, nagy sikert arattunk. A játék a 
színpadon vagy közönség sorai között zajlott, hol néma csend kísérte, hol 
kacagás. Angyaliak voltunk (!) és még súgóra sem volt szükség.

Az utolsó összejövetelen is sok finomság volt az asztalokon és az elmarad-
hatatlan forralt bor!

FTK
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Kocsmapótló  
2018

Én nem nagyon emlékszem, milyen volt, mikor a paloznaki tár-
sasági élet közepe a kocsma volt, az én szocializációm a Szent József 
Házban és a L.Y.U.K.-ban kezdődött. Az viszont élesen bennem 
maradt, mekkora felháborodást szült a kocsma bezárása, annak el-
lenére, hogy akkoriban már közel sem volt akkora a látogatottsága, 
mint fénykorában. A kocsmapótló ötletének megszületése, és apám 
hatalmas lelkesedéséből fakadó izgatott kapkodását az első esemény 
előtt még mindig magam előtt látom, de nem is olyan nehéz feli-
dézni, hiszen azóta ez minden január 31-én így van. 

A kocsmapótló mára egy olyan közösségi eseménnyé nőtte ki 
magát, amiben a falu apraja-nagyja aktívan részt vesz, az év utol-
só alkalma, hogy együtt legyünk, beszélgessünk. Ez idén sem volt 
másképp, amíg néhányan a bundáskenyeret sütöttek vagy zsíros 
kenyeret kínáltak, mások a forralt bort mérték vagy pálinkát 
töltögettek. Eközben a mára már paloznakivá érett ír kocsmazenére 
táncolhattunk : a The Crazy Rogues zenekar fellépése nélkül már 
elképzelhetetlen a január 31-e Paloznakon. Nagyon szeretek ilyen-
kor itthon lenni, mert az ilyen közösségi eseményeken találkozha-
tok mindenkivel, akit év közben nem látok (eleget). Ilyenkor meg 
lehet beszélni az év eseményeit, levonni a tanulságokat, készülni a 
következő évre. Nagyon örültem, hogy 2018-at is együtt búcsúztat-
tuk már reggel 10-től, legyen így 2019-ben is ! BÚÉK !

Czeglédy Sára

A paloznaki 
betlehemes játék

Isten fiának, Jézus születésének éjszakája a kereszténység egyik 
legnagyobb ünnepe, melynek része egy régi szokás, a betlehemezés 
őrzése. A karácsonyi ünnepkör részévé vált játékot eredetileg temp-
lomokban adták elő.

A betlemehes játékot 2000 óta adják elő a paloznaki gyerekek. 
Eleinte az éjféli szentmise előtt a templomban volt látható, majd 
amióta elkészült a szabadtéri betlehem minden évben december 24-
én délután tekinthetik meg a falu lakói a 3-14 éves korú gyermekek 
dramatikus játékát.

A játék középpontjában a Dunántúlra jellemző betlehemi pászto-
rok párbeszédes, énekes tréfás játéka áll. Szerepelnek még az öröm-
hírt hozó angyalok, a három király és természetesen a Szent család.

A díszletet, és a jelmezt a gyermekek és szülei maguk készítik, 
illetve a falu lakói ajánlják fel erre az alkalomra.

A gyerekek eljátsszák a Jézus születéséről szóló történetet, amely 
karácsonyi énekekkel egészül ki, majd átadják jókívánságaikat.

Felkészítő tanáraik: Hanczné Kováts Rita és Kristály Katalin 
hitoktatók.
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Újévi Pohárköszöntő 2019
Paloznak község Önkormányzata idén is vendégül látta a 

paloznaki polgárokat és a kedves érdeklődőket egy jó hangulatú új-
év-köszöntő rendezvényen, 2019 január első szombatján. 

Az önkormányzat dolgozói ismét szívüket-lelküket beleadva vár-
ták a vendégeket, és szerencsére a barátságtalan időjárás nem sok 
falunkbelinek vette el a kedvét a rendezvénytől. Az emelkedett 
hangulatot a Paloznaki Kórus színvonalas és az évkezdethez illő vi-
dám előadása alapozta meg, mely után a polgármesteri köszöntő 
következett. Polgármesterünk beszédével idén igazán meghatotta 
a hallgatóságot. Megköszönte minden paloznaki polgárnak, hogy 
önzetlen tevénykedésükkel megalapozzák a Paloznakról kialakult 
képet, és mint mondta, ezért érzik különleges helynek Paloznakot 
az ide látogatók is. Elismerő szavait a falubeliek segítő szándékáról 
én is csak megerősíteni tudom: öröm látni, hogy mennyien vesznek 
részt a falu szépítésében, a rendezvények szervezésében, és közben 

szolgálataikért nem várnak el sem pénzt, sem elismerést a közösség-
től.  És bár nem szerepelnek óriásplakátokon, Paloznak jó hírnevét 
igazából ezek a kedves emberek öregbítik szerintem is.

A polgármesteri köszöntő után Prazsák Józsefné Emmike nagy 
örömmel mutatta be falunk legújabb kincsét, a vándorbölcsőt. A 
Paloznak Jövőjéért Közalapítvány egy csodálatos faragott fabölcső-
vel ajándékozza meg mostantól a faluban született gyermekek csa-
ládját. 

A pezsgős koccintás után Polgármesterünk narrációjával feleleve-
nítettük a 2018-as esztendő fontosabb mozzanatait a már megszo-
kott vetítés segítségével. Majd országgyűlési képviselőnk, Kontrát 
Károly köszöntője következett.

A tánc és jó hangulat egészen hajnalig tartott, annak, aki bírta :)!
Kovács Emese Amália

Szeretettel hívunk minden sakkozni tudó és sakkot szeretőt 
február 16-án 11.00-kor a Faluház nagytermébe egy előadás-
sal egybekötött sakk szimultán játszmára!

Jeszenszky József mester jelölt Sakk Szimultán bemutatójában 
egyszerre több táblán játszik a résztvevőkkel.

A Sakk Szimultán egy olyan látványosság, ahol a sakk népsze-
rűsítése és a játék szeretete mellett az egyén kipróbálhatja a sakk 
tudását, nincsen életkor megkötés, tehát a gyermekektől egészen 
az agg korosztályon át bárki beülhet és játszhat egy partit József 
ellen. Jeszenszky József már több világbajnokságon és világese-
ményen csillogtatta meg tudását, emellett már több mint 2000 
szimultán játszmát játszott, szimultánban a csúcsa Pécsett, a 
Paulus Café dísztermében volt, ahol 51 táblán játszott egyszerre 
a résztvevőkkel.
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Kedves Olvasók!

Január 26-tól március 16-ig, szombatonként a Könyvtár zár-
va tart a hidegre és a fűtési nehézségekre való tekintettel.

Első szombati nyitvatartás március 23.!
Továbbá Digitális Jólét Pont mentor továbbképzés miatt feb-
ruár 13-án, szerdán, február 21-én, csütörtökön, és 22-én, 

pénteken a Könyvtár nyitvatartása szünetel.
Köszönöm szépen megértésüket és türelmüket!

Farsang-Törös Krisztina

😊😊😊😊 Kedves gyerekek! 😊😊😊😊 
 

Diafilm klub 
Szeretettel várok kicsit és nagyot 

2019. január 25-én,  

február 1-én, 8-án és február 15-én 
pénteken 16.45-kor diafilmvetítésre!  

Az alkalmak  

17. 30-ig tartanak! 

Hozd el a kedvenc diafilmed és 
levetítem! Ha nem találtál otthon, 
sebaj a könyvtárban is találunk!! 

Találkozzunk a könyvtárban! Szólj a 
barátodnak is! 

 

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)

GERINCTORNA!
Folytatjuk a gerinctornát minden héten, hétfőn 17 óra 

30 perckor a Faluház tetőterében.
Szervezők:Podráczky Gabi és Hatváriné Rózsa

VÁRUNK! GYERE!

Disznótor meghívó
Paloznak Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 

Önt és kedves családját egy hazaváró  
hagyományos disznótorra

2019. február 9-én, szombaton 8 órakor a Tájház udvarra.
Nagy szeretettel várjuk a Paloznakról elszármazottakat és 
messzi földön tanulmányokat végző fiatalokat is! Az egész 

napos rendezvény alatt zene, kóstolók, forralt bor,  
pálinka a Tájház udvarán, 

11 órától a gyereket játszósarok várja a Faluházban! 

Február havi operalátogatásunk alkalmával 
Rosztyiszlav Zaharov / Borisz Aszafjev: A bahcsiszeráji szökő-

kút című balettet nézhetjük és hallgathatjuk meg!
Az előadást február 16-án, szombaton 19.00 az 

Erkel Színházban tekintjük meg. Mindenkit szeretettel várok! 

FTK


