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Testületi ülés február
A február 7-i testületi ülésen az önkormányzat
tárgyalta a 2019. évi költsévetés előkészítését,
a különféle támogatások és beruházások,
bérnövekmény beépítését a költségvetésbe.
Várhatóan 180 millió Ft bevételi és kiadási oldallal számolhat
az önkormányzat. A felmerült javaslatokat a márciusi testületi
ülésre a pénzügyi iroda beépíti a költségvetésbe, amikor az végleges elfogadásra kerülhez. A Közös Hivatal sikeresen pályázott
a köztisztviselők bérkiegészítésére így az illetményalap emelését
megszavazta a testület. Jogszabályi változás miatt változtatni kellett a szociális rendeleten így azt módosították a képviselők. A
módosítás az ellátási formákat nem érintette. Úgyanígy a szociális
étkeztetés valamint a falugondnoki szolgálat szakmaiprogramját

is módosították a képviselők. Köszönettel elfogadta az önkormányzat a Fűzfa utcai magántulajdonú utak ingyenes ajándékba
adását. Az utak területe a Fűzfa utca szélesítését szolgálja, az eljárással kapcsolatos költségeket az önkormányzat, mint megajándékozott, vállalta. Elindítja az önkormányzat a Hegyalja u. Ibolya.u.
Sport u. Zrínyi u. által beépítésre szánt övezetként nyílvántartott,
művelésből kivont terület belterületbe vonását, miután a tulajdonosok nyilatkoztak, hogy az ezzel járó költségeket vállalják. A
vendégház bérleti díját 20-24.000 Ft/nap ra emelte a testület.
(egy-egy szint napi bérlete) Jóváhagyták a képviselők a Csopaki
református Iskola támogatási kérelmét, valamint az egyházak részére a temetők fenntartásához a támogatás biztosítását. Szintén
támogatást biztosít Paloznak a Rákóczi Szövetségnek a határon
túli magyar gyerekek magyar iskolába járásához.

CZÁ

A Balaton Riviéra arcai:
Legnagyobb kincsünk
Különleges látnivalóival a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park a mi legnagyobb kincsünk.
Izgalmasan sokszínű Paloznak, Csopak,
Lovas, Alsóörs és Felsőörs, környéke, ebből
következően sokféle élőhely alakult itt ki számos
védett, ritka növénnyel és állattal. Ez a geológiai
sokféleség a turisztikai kínálatunk alapja, ettől
vagyunk különlegesek.
A sziklák, barlangok, források, patakok, erdők-mezők bejárására különösen alkalmasak a nyaralási szezonon kívüli, őszi, tavaszi,
sőt a téli időszakok. Ajánlott szakvezetéssel megismerni a táj értékeit. A csopaki székhelyű Nemzeti Park idén is több mint 110
programot tervez, ennek jelentős része vezetett túra.
Jól megfér a turizmus a Nemzeti Parkkal – erősíti meg Puskás
Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója kérdésünkre.
– Évről-évre többen keresik fel a látogatóhelyeinket, azonban optimálisan kezelhető méretben. Tavaly 450 ezer látogatót regisztráltunk, ami egyértelmű siker és a programjaink, erdei iskoláink
népszerűségét jelzi.
Jelenleg ezzel párhuzamosan rekord számú, 18 nyertes uniós
pályázat megvalósításán is dolgozik a Nemzeti Park munkaközössége. Összességében 5 milliárd forint értékű beruházásról van szó,

Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója: - Jól megfér a
turizmus a Nemzeti Parkkal 
Fotó: Korbély Barnabás
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amelynek zajlanak a közbeszerzési pályázatai, illetve van, ahol már
az építkezés is elkezdődött – tudtuk meg Puskás Zoltántól.
Legnagyobb beruházásunk a Kis-Balatonnál zajlik jelenleg:
korszerű látogatóközpontot alakítunk ki, ami hiánypótlónak
nevezhető, hiszen sok érdeklődőt vonz a Fekete István népszerű
ifjúsági regényéből, a Tüskevárból is ismert ottani élővilág, továbbá a Diás-sziget. Túl vagyunk a régészeti feltárásokon, az első
kapavágás megtörtént, már betonozzák az alapot. Környezetbe
simuló, zöldtetős, átjárható, mindkét oldalról üveggel nyitott
látogató központot építünk mozi teremmel, minden korosztály
számára játszótérrel. Egyben logisztikai bázis lesz ez az épület a
legkülönfélébb túrákhoz például a Diás-szigetre, vagy kenutúrához – részletezi az igazgató. – A nyertes pályázati helyszínek közül
hozzánk legközelebb a balatonfüredi Lóczy-barlang látogatóközpont áll, amely szintén a kor követelményeinek megfelelően lesz
kialakítva a környék geológiai bemutatására. Megújulnak továbbá
a Tihanyi Levendula Ház programjai, illetve külső környezete.
Fűszernövénykertet, udvart alakítunk ki körülötte játszótéri elemekkel, fotósarkokkal. Aki a Balaton Riviérán nyaral, nagy valószínűséggel fel fogja keresni a Tihanyi-félszigetet is, s ha már
kijön a Levendula Házhoz, megnézi az ürgéket is a Belső-tónál,
– a gyerekeknek óriási élmény, – továbbá parkunk jelképes állatát,
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a legelésző szürkemarhát. Azt szoktuk mondani, hogy a nemzeti
park fűnyírói a szürkemarhák és a bivalyok, jelenleg 800 darab
az állományszámuk, Csopakon a Kerekedi-öbölben is láthatók a
bicikli út mellett.
Puskás Zoltán kiemelte, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik
jelentős érdeme többek között, hogy visszahozta a köztudatba a
környék emblematikus növényét, a levendulát, a Tihanyi-félsziget
őslevendulásának a kitisztításával, megújításával. A tihanyi levendula szedd-magad akció olyan nemzetközi eseménnyé vált, ami
20-30 ezer turistát vonz egy hét alatt. Hatása abban is egyértelmű,
hogy egyre több vendégház és pincészet, sőt fagyizó és ajándékbolt is viseli ennek az illatos lila növénynek a nevét. Arról nem is
beszélve, hogy az itteni kiskertekben, utak mentén is egyre több
levendula bokor illatozik.
A Nemzeti Park egyik feladata éppen az, hogy példát mutasson
környezetalakításból és a környezet megóvásából, szabályozva a
civilizált dialógust a természettel, ami mindenképpen embert próbáló feladat. Az, hogy tudunk-e élni a jövő lehetőségeivel, nagyban függ attól, hogy miként viszonyulunk a környék vizeihez,
erdeihez és élővilágához – akár itteni lakosként, akár turistaként.


Bartuc Gabriella

A polgári lét képírói
Oláh Kati és Boda Balázs, a sokoldalú paloznaki művészházaspár
A település azon kevesek egyike, amely
elmondhatja, hogy egy ismert művészházaspár
él és alkot, immár tizenkét éve Paloznakon.
Festményeiket, porcelánékszereiket és szobraikat
nem csak a szakma, hanem a közönség is
elismeri, hiszen számos kiállításuk, nagyon sok
embert vonzottak.
A lelkük, a festészetről alkotott hitvallásuk hasonlít, a megjelenítésük viszont különbözik. Oláh Kati és Boda Balázs valahol konzervatív festők, akik a maguk útját járják. A képeik nem modernek, de
nem is idejétmúltak, azok a rend és a harmónia jegyében születnek.
Számukra a festészet nyelv, kifejezési eszköz, amivel szólhatnak hozzánk.
Oláh Kati tanulmányait az esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban, majd a budapesti Pető Intézetben végezte, ahol 1984-ben
konduktori diplomát szerzett. A nyolcvanas évek végétől foglalkozik festészettel. Olajképein a Pannon-táj, a Balaton-felvidék motívumvilága jelenik meg. 2009 óta tagja a Veszprémi Művész Céhnek.
– Férjemmel, Balázzsal 1986-ban Budapestről Paloznakra költöztünk, az ő szülői házukba. Négy évvel később Óbudavárra, ahol
létrehoztuk a Képíró Műhelyt. Aztán a sors úgy hozta, hogy 2007ben visszatértünk Paloznakra, ahol egy Galériát is működtetünk. A
festészetet autodidakta módon tanultam, Balázs volt a mentorom.

- Három évvel ezelőtt egy új anyag, a porcelán került a megmunkálás eszközévé. Azóta csak a porcelánékszerek készítésével foglalkozom, antik, törött
darabokkal dolgozom, nagyon nagy örömömet lelve benne – mondta Oláh Kati
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Oláh Kati és Boda Balázs valahol konzervatív festők, akik a maguk útját járják. A képeik nem modernek, de nem is idejétmúltak, azok a rend és a harmónia jegyében születnek. Számukra a festészet nyelv, kifejezési eszköz, amivel
szólhatnak hozzánk.

Mindig is vonzott ez a fajta művészet, Balázs képei adtak erőt és
hitet, hogy megtanuljak festeni. Huszonöt éven keresztül csak a festészettel foglalkoztam. Három évvel ezelőtt egy új anyag, a porcelán
került a megmunkálás eszközévé. Azóta csak a porcelánékszerek készítésével foglalkozom, antik, törött darabokkal dolgozom, nagyon
nagy örömömet lelve benne – kezdi a beszélgetést Oláh Kati, aki
szerényen a hobbijáról nem tesz említést, holott fotóit a legnépszerűbb közösségi oldalon nagyon sokan megcsodálják. Mint mondja,
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a fotózás egy parázsló szenvedély benne, nem tud elmenni semmi
mellet, amiben ne látná meg a szépet. Több tízezres archívuma van.
Boda Balázs a diákéveit Győrben és a fővárosban töltötte, a II.
Rákóczi Ferenc Gimnáziumban érettségizett. Ezt követően a Filmgyárban helyezkedett el, ahol szakirányú képzésben elvégezte a berendező szakot, de útkereséseinek állomásaiként kipróbálta magát
az Operaházban, mint színpadi díszítő, és a Magyar Televíziónál
díszletfestőként is. Később aranyművességet tanult, majd a nyolcvanas évektől végképp a festészet mellett állapodott meg. 2000 óta
tagja a Veszprémi Művész Céhnek. 2014-ben felvételt nyert a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületébe. Néhány évvel ezelőtt
pedig elkezdett szobrokat is alkotni. Balázs ezer szállal kötődik Paloznakhoz. – Bár Devecserben születtem, de elmondhatom, hogy
az 1850-es évektől kezdve, mind apai, mind anyai ágon a Boda és
a Pongrácz család paloznakiak voltak, ráadásul szomszédok. Ezen a
gyönyörű településen nőttem fel, a nyarakat itt töltöttem, ezért is
volt számomra fontos, hogy visszatérjek a gyökerekhez. Mesteremnek Simon András grafikust tekintem, tőle nagyon sokat tanultam.
Rengeteg kiállítást tartottak már, közösen és önállóan is. A Veszprém Megyei Könyvtárban négy évvel ezelőtt Veszeli Lajos festőművész a következőket mondta a házaspárról: Kati munkái meggondoltabbak és visszafogottabbak, Balázséi ellenben csapongóak.
Kati meghitt, rá jellemző tájképeit áthatja a pára. Finom festési
stílust alakított ki, kompozíciós rendjében a lelke is ott van. Balázs
nosztalgikusabb alkat, a képei egy másféle világot jelenítenek meg.
A művészpár megtalálta lelki békéjét, festészetükben ez köszön
vissza. Időnként megmutatják magukat, aztán visszavonulnak a lírai, polgári létbe, mert ezután is a valóság képét írják. Aki nem hiszi,
járjon utána, Paloznakon a Galériájukban.

Szendi Péter

Családias hangulatú disznótor
Paloznakon
Számos faluban szerveznek disznótort, már-már
téli üzletággá nőtte ki magát, mert a dermesztő
téli hidegben kiváló programnak ígérkezik
egy jó hangulatú, gasztronómiai élménnyel
párosuló, szabadtéri, friss falusi levegőben,
esetleg gyermekkori disznótoros élményeket
felidéző esemény.
„A disznóölés, s az utána következő disznótor a téli hónapok
jelentős és várt eseménye. Régen még a gyermekek sem mentek
aznap iskolába. Ilyenkor korán kezdődött a nap az egész család
számára: még alig pitymallott, és már zörgetett a kapun a disznó
ölő koma vagy sógor, mert a saját disznóját senki sem vágta le
szívesen. Disznótornak, lakodalomnak télen van az ideje (Tréfás

debreceni mondás szerint azért, mert ilyenkor nem romlik el a hús
és nem savanyodik meg a menyasszony).”
Paloznakon jóval pitymallott után, reggel nyolckor – korán
nem kellett kelni - kezdődött Fliegh Bence kürtszavára az egész
napos program.
Szombat volt, így a gyermekeknek nem kellett iskolába menni és itt sem kellett senkinek levágni a saját disznóját. Nemesvámosról hozták a jószágot, amit a nap folyamán a fejétől a farkáig
feldolgoztak. Aki részt vett az egész napos programon, minden
munkafázist végig nézhetett, kipróbálhatta magát az állat szétbontásában, a kolbász és hurka bekeverésében, töltésében. A lányok,
asszonyok reggel zöldséget pucoltak, tisztították a rengeteg fokhagymát, mosták a beleket, aprították a zsírnak való szalonnát,
utána készült a csörögefánk, végül sült a tepsiben a kolbász, a hurka és a pecsenye.
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Lukács Viktor séf és a Sáfránkert étterem dolgozói is kínáltak
nagyon finom hamburgereket, frissen készített húspogácsával és
ízletes szósszal. Úgy gondolom, ezt a kedves gesztust örömmel
fogadta mindenki, és Viktorék is szívesen települtek ki a Tájház
udvarára.
Czeglédy Ákos polgármester úr vezényelte le a kolbásztöltő versenyt, mert arra is sor került. A leghosszabb kolbászt a Mészáros
házaspár készítette, utánuk következtek a hölgyek, Kövesiné Póhl
Tünde és Rédei Lórántné, harmadik helyen pedig Kristály Lajos
és Végh István páros végzett.
Cuvée, olaszrizling, chardonnay, szürkebarát és muskotály. Ezeket a borokat kínálta Englert Dezső a borfelismerő versenyen.
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9-en tették magukat próbára, közülük idén Veress Virág bizonyult
a legeredményesebb felismerőnek, megosztott 2. és 3. helyen Huszár Dániel és Borbély László végzett.
Jól ebédhez szólt a nóta, Kovács Sándor énekelt ismert nótákat
és operett dalokat pont 12 órától.
Délután folytatódott a jó hangulat, Eisenacker Balázs szolgáltatta a zenét egészen estig.
11.00-től 15.00-ig a Faluházban a gyermekeket játszóház fogadta, parafa lábú és kunkori farkú disznót készíthettek a legkisebbek.
Csapatépítés, divatos szó ez manapság! Hát elmondhatjuk,
hogy igazi csapatépítő programot szervezett és készített elő az Önkormányzat összes dolgozója.
Pauer Lajos böllérként miután szétbontotta a disznót, az egész
nap minden apró részletére odafigyelt, és sokan felvállalták, hogy
egy-egy munkafázis mögött ott álljanak, hogy gördülékenyen, jó
hangulatban teljen a nap.
Egy igazán családias, beszélgetős, munkával teli, remek hangulatú, fergeteges disznótor részesei lehettünk. Finom falatokban
nem volt hiány, hagymás sült vér friss kenyérrel, orja leves, méteres kolbászok, hurkák, pecsenye, csörögefánk és egyéb finom falatok várták a paloznaki lakosokat és a fabatka tulajdonosokat. A jó
pálinkák, forralt bor is melegített bennünket egész nap, és még a
nap is sütött ránk.
Estig tartott a mulatság, jó gazdához híven, Ákos majdnem
utolsóként távozott. Addig szíves szóval, tréfával és jó borral tartotta a segítőket és a falu népét!
Én mindenkinek ajánlom, ha teheti, menjen el még az idén egy
ilyen eseményre, mert az egész nap hangulata, az együttlét öröme
fel tudja dobni a szürke, téli napokat.

Farsang-Törös Krisztina

Szele-xpress a Gyula borúton
Na csak eljöve Vízöntő havának második
pénteke sokunk gyönyörűségére. Ez a vízöntő
vajh nem azé van-e, hogy az ünnepek alatt
ledöntött sok jó pájinka, bor no meg pezsgő után
illik egy kis vizet is utánuk ereszteni?
Ki tudja, mi persze összebújunk megint vagy negyvenen
Szögedétül Füreden át mi kis környékünkig sok jó borissza oszt
reménylünk, reménylünk. Illenkor még csak sejtés, de borklubunk egének fényes csillagzatja, a mi Gyulánk invitál minket kis
utazásra, mely közben ejh, mi a kü, iszogatni is fogunk. Utazni
könnyű, de ekkorát, melyet ő álmodott meg nekünk Kaliforniától
Új-Zélandig délután 5-től 9-ig, hát persze, hogy csak képzeletben
lehet. No persze, oszt serényen kapaszkodni kell erre az égi szekérre, mer má indul is.
Előtte persze ősi szokás szerént bölcs Elnökünk köszönte minket, helyieket meg vendégeket és kissé szóval tarta bennünket.
Regél, regél az előttünk tornyosuló év ránk váró varázslatairul,
mi meg szépen elhisszük és jöhet is Dezső örökérvényű szavaival
„a foglalkozás” és persze a berepülő bor. Amíg gépünk turbóztatja

motorját, még a fődön, kis somellier palántáink Oti meg Csabi,
kik már azért fa méretűvé cseperedtek, kitöltik Gyulánk fenséges
2018-as olaszrizlingjét, mán hogy lehessen mihő mérni a többit.
És irány Kalifornia. Oszt nehogy csak a gége olajozásirul szóljon
a történet, a mi Gyulánk a tőle megszokott kalapossággal, bocs
alapossággal részletesen tájékoztat minket földi halandókat, kik
valószínűleg soha nem jutunk el ezekre a helyekre, a borvidék kiterjedéséről, földrajzáról, éghajlatárul, sőt történelmirül is-igy tudtuk meg, hogy a ferences testvéreket követően gróf Harasztynak
köszönhető a kaliforniai borvidék felvirágoztatása. Nicsak, nicsak
egy migráns. Borászatilag egy Woodbridge chardonnay 2016-os
kóstoltunk a Mondavi birtokról.
Ha kedd, akkor ez Belgium, emlékszünk a turizmus alap
film karikatúrájára és máris Új-Zéland. Hasonló alaposságú bemutatás után jövel a Fernway sauvignon blanc 2017
Marlborough és már sejtésünk sincs honnan indultunk. Gyön
a kenguruk földje Ausztrália és mivel is, egy shiraz cabernet
2017 Kangaroo-val.
Namost, ha az összes borvidék és bor jellemző frányaságait felsorolnám, hát a Hírmondó úgy tele lenne, mint a pinty. Mondjuk
ez a shiraz cabernet azért feltunningolta ízlelő bimbóinkat zárt
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gyümölcsös illatával és kiegyensúlyozott selymes izorgiáival és
még nem szóltunk az antocianidokrul. Juj!
Új földrész, új remények. Dél-Afrika egy mesés Lions’ Land
chardonnay Viogniervel. Innen egy ugrás Chile, ahonnan egy
Los Pagos merlot szerénykedett 2017-bul és máris Argentínában fejezzük be fantasztikus utazásunkat egy malbec 2017-es
Mendozával. Mindeközben oly részletes tájékoztatást kaptunk
eme bor csudilelőhelyekről, hogy egy egyetemi katedra is sárgába
borulhatna az irigységtül.
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Ha van berepülő bor, akkor nyilván van kirepülő bor is, hát
volt – Gyulánk 2016-os szekszárdi merlot-ja ugrott be ide, a mi
szerencsénkre.
Kérem szépen, ha valaki ideáig elolvasta, az is valami, de mi
végig ittuk és egyik ámulatbul a másikba zuhanánk. Zárszó, ha
van ilyen- az Isten tartsa meg Gyulánkat szorgalmában és ha
esetleg el tudná intézni, szintén Teremtőnknél, hogy a borklub
szerény tagjai el is jussanak ezekre a helyekre.
ZB

Átlépni a remény küszöbén
Ugyan a Paloznaki Kórus karácsonyi
koncertjén hangzott el, és oly régen volt már,
mégis úgy gondoltuk, hogy a sorokat most is
szívesen olvasná a Hírmondó olvasótábora.
Takács Miklós karácsonyi köszöntő beszéde az
alábbiakban olvasható:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
Kérem, engedjék meg, hogy nagyon sok szeretettel köszöntsem
Önöket itt Paloznakon a Szent István Diákónus templomban a
Paloznaki Kórus már hagyományos Karácsonyi Koncertjén.
Bátran mondhatjuk úgy is, hogy a ’Messze földön ismert’ Paloznaki Kórus, hiszen csupán néhány hete annak, hogy a kórus
nagy sikerű koncertet adott Horvátországban, a számunkra oly
kedves Abbázia gyönyörű templomában.
A mai koncert már a közeli karácsony előhírnöke, az Advent, a
felkészülés fontos és nagyon szép eseménye.
A hamarosan felcsendülő dallamok a karácsonynak nem csak a
varázslatos hangulatát hozzák el közénk, de üzenetet is közvetítenek felénk. Ezek közül talán a legfontosabb a REMÉNY.
Néhány hete a Fiume feletti Terszattó hegyen jártunk, ahol az
Adria vidékének egyik legismertebb, és legkedveltebb Mária kegyhelye van.

A főoltár feletti képet Lukács evangélista festette, a templom
melletti kolostorban lakott II. János Pál pápa, amikor Horvátországban tartózkodott.
Megilletődve álltunk a Szentatya bronzszobránál templom előtti téren.
A szobor térdeplő alakja abban a jellegzetes helyzetben ábrázolja, ahogyan a legtöbbünk emlékezetében megmaradt: a
már idős, és nagyon fáradt, nagyon beteg – de a kötelességét,
a küldetését így is teljesítő egyházfő alakja tűnik fel előttünk.
Szent II. János Pál pápával nem készült interjú.
Ő az üzeneteit nem az újságok hasábjain juttatta el az emberekhez - de mégis volt egy kivétel: ez egy beszélgetés sorozat, ami
egy kötetben jelent meg. Ennek a címe: ÁTLÉPNI A REMÉNY
KÜSZÖBÉN. Ott a szobor előtt, és most a Karácsony közeledtével, ma este is, ez a mély és felemelő gondolat, a Szentatya üzenete
jut eszembe:
ÁTLÉPNI A REMÉNY KÜSZÖBÉN
A most következő koncert is ezt szolgálja, ebben segít
mindannyiunknak:
elhozza hozzánk a Karácsony üzenetét: a REMÉNYT!
Kérem, fogadják szeretettel a PALOZNAKI KÓRUS most következő hangversenyét, Szabó Lajos Konrád karnagy úr vezetésével - és engedjék meg, hogy mindannyiuknak én is áldott, boldog
karácsonyt kívánjak!

Takács Miklós

Márciusi
operalátogatás
Március havi operalátogatásunk alkalmával Kacsóh
Pográc: János vitéz című operát nézhetjük és hallgathatjuk
meg!
Az előadást március 30-án, szombaton 11.00-kor Budapesten az Erkel Színházban tekintjük meg. Utána kirándulást tervezünk, múzeumlátogatással egybekötve. Mindenkit
szeretettel várok! 
FTK
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Mandulafavirág társaság
lant kísérettel
Újdonsült Paloznaki révén, nagyon kedvesen
invitálnak mindenféle összejövetelre és
eseményre a faluban, aminek próbálok eleget
tenni, mert szeretnék betekintést nyerni a
kisebb közösségek összetartó erejének titkába.
Február 1-én a Mandulafa társaság hívott meg az este hatkor
kezdődő soron következő eseményére.
A meghívóban az állt, hogy vendéget is hozhatunk, így mi hárman érkeztünk, a férjem és a barátnőm is velem tartott.
Dr. Zemplén Béla fogadott bennünket a Pongrácz Kastély előszobájában, a ház ura, Márffy István és felesége már a lovagteremben beszélgettek a vendégekkel. Bent a gyönyörű kandallóban
ropogott már a tűz, szépen lassan elfoglaltuk helyeinket az asztaloknál. Árvay Attila képviselő nyitotta meg az ülést és bemutatta
nekünk Kónya Istvánt, aki az első magyar lantművész és lantoktató, aki lantdiplomával rendelkezik.
Magyarországi tanulmányai után Szombathelyen ismerkedett
meg a régi zenével, ahol lantosként a Szombathelyi Régizene
Együttes tagja lett. 1989-1999-ig Hollandiában élt. 1989-től
a Hágai Királyi Konzervatórium régi zene szakán tanult lantot
(reneszánsz lant, barokk lant, arciliuto, chitarrone / theorba)
Toyohiko Satoh japán lantművésznél, ahol 1994-ben diplomázott. Kamarazenei diplomát ugyanitt 1996-ban kapta. Tanulmányai mellett mesterkurzusokon vett részt Nigel North és Stephen
Stubbs lantművészeknél.
Továbbá megtudtuk a bemutatkozóból, hogy jelenleg itthon
tanít lantot, és nagy szomorúságára Magyarországon iskolai ke-

reteken belül nem lehet lanton játszani megtanulni. Előadóművészi pályája széles skálán mozog, lantkurzusok, lemezfelvételek,
irodalmi estek közreműködője. Szólistaként, kísérőként és különböző zenekarok tagjaként Európa és Amerika számos országában
koncertezik. 1993 óta rendszeresen tanít lantot hazai régi zene
kurzusokon.
Rendkívül lelkesen tartotta történeti ismertetőjét, bevezetett
minket a barokk lantmuzsika világába. Rengeteget hangolt, mert
azt is elmesélte, hogy egy lantjátékos élete nyolcvan százalékában
hangol, és húsz százalékában hamisan játszik.
Szó, mi szó, én, aki zenész végzettséggel rendelkezem, és
jóltemperált hangszerekhez vagyok hozzászokva, érdeklődve hallgattam a különböző karakterű barokk táncokat S. L. Weiss zeneszerző lantszvitjéből, amik kissé hamiskássá váltak, mire a végére
ért a művész. Örömömre szolgált, hogy egy olyan barokk zeneszerző műveit hallgathattuk, akivel még nem találkoztam a zenei
tanulmányaim során.
A művész úr nagyon elhivatott volt, minden mondatából sugárzott, hogy mekkora örömmel foglalkozik ezzel az érdekes hangszerrel. Az előadás végén közreadta Lantkönyv (A lant vándorútja
Európában) című írását, végig lapozgathattuk, érdekességeket fellelve benne.
Kilencig tartott a vendégség, mert a beszélgetés mellé különböző finom nedűket szolgált fel a pohárnok, a házi pogácsa és
egyéb finom falatok pedig kitartottak a gyertyafényes, beszélgetős,
remek hangulatú este végéig.
Köszönöm szépen, hogy meghívtak maguk közé és köszönöm,
hogy ott lehettem!
FTK

Mese, varázslat, kalács és kakaó
– mesék a paloznaki Meseközpontban

Hangosan nevetve, babzsákról babzsákra
ugrálnak az első érkező kisgyerekek a
„Babzsákosban”, a paloznaki Meseközpont
emeleti helyiségében, ahová további
harmincegynéhány kisgyerek érkezik szüleivel a
téli meseestre.
-A Világszép Alapítvány nyaranta gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek számára szervez táborokat a paloznaki Meseközpontban, de minden évszakban megnyitja kapuit a nagyközönség
előtt egy-egy meseest vagy családi nap erejéig. Az alapítvány elfogadó szeretetet és egyéni figyelmet ad gyermekvédelmi gondoskodás-

ban élő gyerekeknek, hogy megtapasztalhassák, a világ számukra is
szép és lehetőségekkel teli. Ennek egyik formája az élőszavas mesemondás, amelynek csodáját bárki átélheti a meseestek alkalmával
– kezdi a beszélgetést Horváth-Kertész Noémi adományszervező
és kommunikációs munkatárs, a Világszép Alapítványtól. Délután
nincs más dolguk a gyerekeknek, mint mesét hallgatni, kalácsot
enni, kakaót inni, és ha van kedvük, a mesélés után részt vehetnek a
rajzos, kreatív foglalkozáson is.
A paloznaki Meseközpont sokadik éve vonzza a Balaton északi
partján lakó családok minden tagját meseestjeire. A meseestek két
részre oszlanak. Az első felében a meserajongó gyerekek a Világszép
Alapítvány képzett mesemondó önkénteseitől hallgatnak meg élőszóban és interaktívan előadott meséket. A meseest második felében
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pedig a felnőttekre szabott mesék ideje jön el, amikor a szülők,
felnőtt meséket hallgatnak meg, amíg a gyerekek változatos kreatív foglalkozásokon vesznek részt. Az idei téli meseesten a gyerekek
mesehallgatás közben fúvós népi hangszerekkel ismerkedhettek
meg, közöttük az első ránézésre nehezen megszólaltatható, mégis
nagy sikernek örvendő orrsíppal. Mivel nyaranta a paloznaki Meseközpont táborok helyszíne, ezért nyílt nap télen és ősszel, a meseestek erejéig kerül megszervezésre, illetve a Pünkösdi Mesenapon,
amikor egész nap nyitva tartja kapuit a Meseközpont. Ilyenkor a
mesehallgatás mellett egész napos játék, programok várják az évről
évre növekvő számú látogatót.

Szendi Péter

A Paloznaki Ifjúsági Szervezet (PISZ) szervezésében
2019. március 2-án, szombaton

FARSANGI
ÁLARCOSBÁL
tartatik a Faluház nagytermében. (Fő u. 10.)
Érkezés: 19 órától
Jelmezverseny: 22.30 órakor
Díjazás: legjobb egyéni, legjobb csoportos
és legötletesebb jelmez
A zenéről és jó hangulatról gondoskodik: DJ Roadman
Batyuban mindenki hozzon magával minden jót,
amit fogyasztani szeretne!
Belépő: 500 Ft. Jelmezben a belépés ingyenes!
A rendezvényt támogatja: Paloznak Község Önkormányzata
Szeretettel várunk mindenkit!

PALOZNAKI HÍRMONDÓ

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
Több, mint 20 évvel ezelőtt Szendi Péter
(akkor képviselő) kezdeményezte, hogy az
Önkormányzat szervezésében facsemetét
ültessenek a paloznaki újszülötteknek.
Így alakult ki a Kálvárián az úgynevezett
„csemetekert”.
Lassan 20 évvel ezelőtt hozta létre az Önkormányzat a Paloznak Jövőjéért Közalapítványt. Ötletemet, hogy az újszülött babáknak ajándékozzunk nevükkel, születési dátumukkal ellátott óntálat, a kuratórium elfogadta.
A Babaköszöntést még kiegészítettük azzal, hogy a Csemetekertben elhelyezett vöröskőre réztáblát helyezünk el,
amelyen a babák neve és születési évszáma van. Fél évvel ezelőtt Szente Zsolt képviselő úr és egyben a kuratórium tagja
tett javaslatot, hogy csatlakozzunk a Vándorbölcső mozgalomhoz. Az ötlet mindannyiunknak tetszett. A mozgalmat
az Ágymester Manufaktúra cég indította 2012-ben, amelyhez még ez évben csatlakozott a Három Királyfi és Három
Királylány Alapítvány. Ezzel azt a régi hagyományt elevenítették fel, amikor még a babákat bölcsőben ringatták, és a
bölcső nemzedékről nemzedékre vándorolt.
„A ringató mozgás a születés előtti időszakot idézi fel, amitől a babák könnyebben megnyugszanak, segíti az idegrendszer fejlődését, egyensúlyérzék kialakulását…”
A bölcső minden családnál pár hónapig van, majd tovább
kerül egy másik családhoz, ahová újszülött érkezik.

A paloznaki vándorbölcsőnek külön története van. 2018.
novemberében a temetőben voltam a családi sírnál. Messziről láttam, hogy egy házaspár több sírhoz is odament, majd
határozottan felém vették az útjukat. Kedvesen köszöntöttek, és feltették a kérdést.
– Ugye Emmike?
Meglepődötten válaszoltam:
– Igen, én vagyok.
Pillanatok alatt tisztázódott, Jutasi Sándorné Irénke rokonai, Horváth László és felesége Kőszárhegyről, és Irénke temetése alkalmával találkoztunk. Ezt követően hosszasan beszélgettünk, hamarosan kiderült, László édesanyja paloznaki
Klapp lány volt. Felmentünk a Faluházba, ahol László újra
megcsodálta Nagy András István Király és Boldog Gizella
szobrait. Ica, a feleség pedig csendben megjegyezte, hogy a
férjem pedig, mint nyugdíjas asztalos, többek közt szép bölcsőket készít. No ekkor én nagy örömmel felkiáltottam:
– A jó Isten nagy szervező!
Azonnal megegyeztünk, és a csodálatosan szép, cseresznyefából készült faragott bölcsőt az Újév köszöntőn (2019.
január 5.) mutattuk meg, s egyben szeretettel felhívtuk fiataljaink figyelmét az új lehetőségre. Rajtunk nem múlik a
jövő!
Azért még megjegyeztem, vigyázzanak, nehogy én legyek
az első, aki elviszi a bölcsőt!
(Ezt utóiratban kell megmagyaráznom.)

Prazsák Józsefné

Paloznak Jövőjéért Közalapítvány

kuratórium elnöke

Ui.: 2018. júliusában mondom a kis unokámnak, Zsuzsikámnak, amikor augusztusban visszajöttök Paloznakra, akkor lesz Zsuzsikám az 5. születésnapod, és mami egy babát
szeretne Neked ajándékozni. Zsuzsika röviden:
– És van haja?!
Én örömmel válaszoltam:
– Igen, van.
Zsuzsika elfordul, és lemondóan int:
– Akkor nem kérem!
Én kifejeztem szomorúságomat. Drága Zsuzsikám, bezzeg
a mami (mármint én) a háború után mennyire örült volna
egy hajas babának, de semmilyen nem volt. Zsuzsika visszanézett, tenyerét felfelé fordította, S igen határozottan közölte
velem:
– De mami, én élő babát kérek!
Erre a meglepetéstől csak annyit válaszoltam:
– Ez Zsuzsikám nagyon nehéz!
Zsuzsika látva tanácstalanságomat, gyorsan eligazított:

– Mami, akkor neked újra meg kell házasodnod és kész!
Majd magamra hagyott, de utána megnyugtatóan visszaszólt:
– Mi Bandival (8 éves tesója) már tudunk rá vigyázni!
Ők elmentek haza Szegedre. Délután a Királydombon Dr.
Csergőffy Gyula nyugdíjas szülész- nőgyógyászt és feleségét
kutyasétáltatás közben láttam meg. Gondoltam, friss élményemet velük meg kell osztanom. Mondanom sem kell, mesélésemet nagy nevetés követte, majd Gyula elkomolyodott,
felém fordult és csendesen megjegyezte:
– No, de Emmike, az unokád kérését teljesíteni kell!
Én vettem a lapot, nyugtáztam az orvosi tanácsot:
– Rendben van, de akkor nálad fogok szülni, számíts rám!
Ha lehet, még nagyobb nevetéssel váltunk el egymástól.
Minden esetre, nem sok 75 éves nagymama dicsekedhet
ilyen megrendeléssel!

Prazsák Józsefné
(Emmike)
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J Kedves gyerekek! J
Diafilm klub

Szeretettel várok kicsit és nagyot

2019. március 1-jén és 22-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!!

Könyvtári tanfolyam
Paloznak településen lévő könyvtár - teleház a már meglévő, és sikeres pályázat során elnyert IKSZT (Integrált közösségi 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

Csilla

Kozmetika
Szalon
• VAGHEGGI fitokozmetikai kezelések
• Testmasszázs
• Masszírozás
• Mezoterápia
• Hydroabrázió
• Gyantázás
• Sminkelés
• HYAMATRIX hyaluronplasztikai kezelések
(tű nélkül)

Bejelentkezés: EGYHÁZY CSILLA

Tel.: +36 20 9533 603

Csopak, Simoga köz 8.
e-mail: csilla.kozmetika8@gmail.com
www.facebook.com/Csilla Kozmetika Szalon

Közmeghallgatás
A Paloznaki Önkormányzat
2019. március 7-én, csütörtökön 18.00 órakor

közbiztonsági fórumot és
közmeghallgatást tart
a Faluház nagytermében.
Várjuk észrevételeit, javaslatait az önkormányzati
munkával, a falu életével, jövőjével kapcsolatban!

GERINCTORNA!
Folytatjuk a gerinctornát
minden héten, hétfőn 17 óra 30 perckor
a Faluház tetőterében.
Szervezők:Podráczky Gabi és Hatváriné Rózsa

VÁRUNK! GYERE!

