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Testületi ülés
Szeptember 5-én tartott nyilvános testületi ülést az önkor-

mányzat. Az ülés előtt a polgármester beszámolt az elmúlt 
időszakban megtett intézkedésekről, a nyári rendezvények 
lebonyolításáról, a testületi döntések alapján pályázatok be-
nyújtásáról, továbbá az illetékes hatóságok felé a parlagfű és 
vélhetően engedély nélküli építések miatti az önkormányzat 
nevében tett bejelentésekről. Örömmel számolt be a Virágos 
Magyarország versenyen elért „Az év települése” díjról, vala-
mint a Falumegújítási díjról, melynek díjátadója szeptember 
13-án lesz.

Első napirendként az első féléves pénzügyi tájékoztatót, va-
lamint a költségvetés módosítását tárgyalta a testület, mind-
kettőt egyhangú szavazással elfogadta. Pusztás Attila kezde-
ményezésére és költségére induló településrendezési eszközök 
módosítására irányuló (Róka köz magánútként megtartására 
vonatkozó) eljárás lezárásáról és végső véleményezésre küldé-

séről döntött a testület. A Hegyalja u és a Fő u. összekötését 
biztosító út kialakításához útfelajánlásra vonatkozó kérést fo-
gadott el a testület, miszerint 4000 Ft/m2 áron felajánlott 
területet a jövő évi költségvetés terhére elfogadja. A Zrínyi u. 
forgalombiztonságát vizsgáló szakértői tanulmányt tárgyalta 
a testület és az abban szereplő megoldásokra költségbecslést 
kér be. A Sáfrány u közvilágításának továbbépítésére vonat-
kozó kérelmet a jövő évi költségvetés és a választások után fel-
álló új önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek megfelelően 
februárban újra tárgyalja. 

Zárt ülésen döntöttek a képviselők a Paloznak Vörösparti 
sor egyik ingatlana miatt indított településkép eljárás felleb-
bezésének ügyében, melyet egyhangú szavazással elutasítot-
tak, valamint a díszpolgári cím és a Paloznakért kitűntetések 
odaítéléséről. 

CZÁ

ÖNKORMÁNYZAT 2014-2019
Az önkormányzatoknak a választások előtt kötelező beszámolót 

kell közzétenniük a ciklusban végzett tevékenységükről, vagyoni 
helyzetükről, kötelezettségvállalásukról. A beszámolót az alábbi-
akban tesszük közzé, de megtalálhatják a honlapon a nyilvánosság 
menüpontban a mérlegkimutatásokkal, pénzforgalmi jelentéssel 
bővítetten.

Az elmúlt ciklus alatt rengeteg munkát végzett a Paloznaki Ön-
kormányzat. A testület havi rendszerességgel tartott nyilvános ülést, 
jó néhányszor a sürgős, halaszthatatlan ügyek rendkívüli ülés össze-
hívását is szükségessé tették. A képviselők munkájukat továbbra is 
térítés és tiszteletdíj nélkül végezték, döntéseiket lelkiismeretesen, a 
múltat tisztelve és a jövő iránti felelősségük tudatában hozták meg. 
Szinte valamennyi ülésen teljes volt a képviselő-testület. A polgár-
mester főállásban dolgozott a polgármesterek jogállásáról szóló tv. 
szerinti fizetésért és költségtérítésért.

A gazdálkodásunk stabil és kiegyensúlyozott, az önkormányzati 
vagyon az elmúlt négy évben tovább gyarapodott. A hivatali, köz-
igazgatási munkát a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bizto-
sítja. Paloznakon egy ügyintézővel kirendeltség működik.

Az elmúlt 5 évben több mint 80 millió Ft pályázati támogatást 
tudtunk felhasználni, ezzel és lakossági hozzájárulással több mint 200 
millió Ft értékben valósulhattak meg beruházások a településen. 

–  Kívül - belül megújult a Tájház 
–  Gyeptéglás parkolóhelyek lettek kialakítva az Ady utcában
–  Leaszfaltoztattuk az Ady, a Petőfi, a Napsugár utcát és a Cso-

pakkal közös Kishegyi u. legmeredekebb szakaszát.
–  Felületi zárást kapott a Tó u. a Hajódi utca, a Deák F. u. egy 

szakasza, a Fűzfa u, Vadrózsa u. és a Venyige utca, valamint a 
Csopakkal közös Kishegyi u. egy szakasza

–  Kiépítettük a közvilágítást a Tó utcában és a Deák Ferenc utcá-
ban. Újabb 7 napelemes lámpával bővült a közvilágítás.

–  Pályázati támogatással új falugondnoki buszt tudtunk vásárol-
ni. A balatoni kerékpárút mellett biciklispihenőt alakítottunk 
ki.

–  A szelíd térségfejlesztési modell megvalósításához benyújtott 
pályázatok kapcsán a Borút Egyesülettel együttműködve létre-
jött a Pincze Pont, a következő évben az önkormányzat pályá-
zatából a Paloznaki Tekergő, mely kerékpáros túraútvonalakkal 
és kerékpárbérlési lehetőséggel segíti a turizmust.

–  Az önkormányzati dolgozók felújították a Hampasz-kút vízel-
vezetését, a Tódi úti árkot, a Hősök-kútját, megépítették a Szt. 
József Ház hátsó teraszát.

A beruházásokon kívül területvásárlásokkal is gyarapítottuk az 
önkormányzat vagyonát a hosszú távú célok érdekében. Megvásá-
roltunk 4 db összesen 2 ha terjedelmű gazdálkodásra alkalmas Tó 
utcai ingatlant, egy 1300m2 zártkertet útalakítás céljára, valamint 
egy régi pince présházat, melyre a volt tulajdonosnak még 9 évig 
haszonélvezeti joga van. Útalakítás céljából több mint 300m2 terü-
letet ajándékba kapott Paloznak.

A gondozott köztereknek és kerteknek köszönhetően a Virágos 
Magyarország versenyen 2016-ban Fővédnöki díjat, 2017-ben a 
Magyar Turisztikai Ügynökség Turisztikai díját, 2019-ben az Év te-
lepülése díjat nyertük el. A Veszprém Megyei versenyen az elmúlt 
években kiváló minősítést érdemeltünk ki. Tervszerű fejlesztésein-
ket 2019-ben Falumegújítási díjjal értékelte a Belügyminisztérium 
bíráló bizottsága.

Kitűnő kapcsolatot ápolunk valamennyi Paloznakon működő 
civil szervezettel, az egyházakkal. Egymást segítve és kiegészítve biz-
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tosítjuk a feladatellátást, a közösségi épületek fenntartását, a ren-
dezvények, ünnepségek megtartását.

Testvértelepülési kapcsolatot ápolunk az erdélyi Koronddal ill. 
Pálpatakával. Évről évre nálunk rendezik meg tánctáborukat a 
pálpataki fiatalok, résztvevői a Falunapi programoknak, ahogy a 
paloznaki küldöttség is ellátogat Pálpatakára, és Korondra. Tavaly 
a falunapokon együtt ünnepeltük a népes korondi delegációval a 
testvértelepülési kapcsolat 25. évfordulóját.

Azokat az önkormányzati feladatokat, amiket saját erőből nem 
tudunk gazdaságosan, jó színvonalon ellátni, társulások, megálla-
podások, alapján biztosítjuk. A Csopaki Önkormányzattal közösen 
tartjuk fent az óvodát, közös az alap egészségügyi ellátórendszer, a 
háziorvos, fogorvos, védőnői szolgálat, az ügyeletet pedig a Bala-
tonfüredi Kistérségi Társulás biztosítja. Szintén ez a társulás látja el 
a belső ellenőri feladatokat, a szociális és családgondozást, a gyer-
mekjóléti szolgálatot sok más apró, ám rendszeresen jelentkező más 
feladattal együtt. A helyi egyházaknak anyagi támogatást nyújtunk 
a temetők fenntartásához. A Csopak Paloznak Református Társegy-

házat támogatjuk az oktatás magas színvonalú ellátása érdekében. 
A környékbeli településekkel közösen tartjuk fent a Balatonfüredi 
Önkormányzati Tűzoltóságot. Részt veszünk a Balatoni Szövetség 
a Városok Falvak Szövetsége és más önkormányzati érdekképvise-
leti szervek munkájában. A turisztikai feladatok ellátása érdekében 
fenntartjuk a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesületet.

Jelenleg három beadott pályázatunk vár elbírálásra több mint 50 
millió Ft összegben. Jó ütemben folyik a Szt. József Ház felújítása és 
a könyvtár berendezése, ami várhatóan decemberre elkészül. Ennek 
kapcsán 76 milliós bekerülési összegből még 36 millió kifizetniva-
lója van az önkormányzatnak. Útalakítás céljából egy ingatlan meg-
vásárlására van kötelezettség vállalása az önkormányzatnak 200.000 
Ft értékben. Más a következő ciklusra áthúzódó beruházása, kötele-
zettség vállalása, adósága nincs az önkormányzatnak. A számlánkon 
(2019.09.05.) 23 millió Ft van, ezen kívül 50 millió Ft kincstár-
jeggyel rendelkezünk.

Czeglédy Ákos polgármester

Paloznak az év települése
A Virágos Magyarország versenyen a Közép-dunántúli régióban az év települése címet érdemelte ki Paloznak 

a falu kategóriában így versenyben van a legvirágosabb település címért. Augusztus 30-án a tatabányai területi 
díjátadó keretében a Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyéket magában foglaló régió települései közül 
választotta ki a zsűri a nyerteseket, ahol a falvak között Paloznak lett az első helyezett. A díjat Verrasztó Ferenc 
alpolgármester vette át. Az év települése cím mellett külön dicsérő oklevelet kaptunk a Pálos gyógynövénykert 
megvalósításáért. Az elismerésért köszönet illeti az önkormányzat dolgozóit, akik mindent megtesznek, a közterü-
letek rendjéért és szépségéért, valamint a falu lakóit és nyaralótulajdonosait, hogy rendben tartják és ápolják kör-
nyezetüket. A dicsérő oklevél pedig elsősorban Papp Orsolya és Jekler Rudolf érdeme, hiszen az ő ötletük nyomán 
az ő munkájukkal készült el a gyógynövénykert a Venyige és a Fő u. sarkán.

A verseny során a sokadik rangos elismerés mindannyiunk közös munkájának elismerése melyre büszkék lehe-
tünk mi paloznakiak.

Magyarországi Falumegújító Díj
A Belügyminiszter tavaly is meghirdette a falumegújítási pályázatot, „Magyar falu – Kihívások, helyi válaszok” mot-
tóval. Az immár nyolcadik alkalommal kiírt pályázattal a meghirdető célja, hogy felkutassa, díjazza és ezzel „reflek-
torfénybe állítsa“, azokat a települési közösségeket, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon végzik fejleszté-
si munkájukat. A pályázat ezúttal is az „Európai Falumegújítási Díj” pályázati kiírás követelményein alapul, amelyet 
az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség írt ki.
A Bizottság – a pályaművek áttanulmányozása mellett – helyszíni bejárások, konzultációk alakalmából is vizsgálta 
a pályázatokat benyújtó települések falumegújítási tevékenységét. Nálunk a nyár elején jártak a bírálók.
Paloznak a Magyarországi Falumegújítási Díj a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért – 
2019. díjat veheti át az ünnepélyes díjátadón és falumegújítási konferencián, Iszkaszentgyörgyön, szeptember 13-
án.
A díj elnyerése köszönhető minden Paloznakinak, aki aktívan részt vesz a település életében, az önkormányzat 
dolgozóinak, képviselő-testület tagjainak, a helyi civil szervezetek vezetőinek, tagjainak, hogy közös munkánk lát-
ványos elismerést érdemelt ki. 

A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára, vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati általános választásokat. 
A jelöltek és a jelölőszervezetek szeptember 9-ig adhatják le az induláshoz szükséges ajánlásokat. A választópol-
gárok szavaznak egy polgármesterjelöltre és a képviselő-testületre egyéni listán. Továbbá szavaznak a választók 
a megyei képviselő-testületre is. Bővebb tájékoztatót majd a Paloznaki Hírmondó október elején megjelenő vá-
lasztási különszámában olvashatnak.
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Paloznaki Jazz Piknik
Idén már 8. alkalommal volt Jazz Piknik. Az eddigi tendenciának 

megfelelően minden eddiginél több helybéli, pontosan 393, 14 év 
feletti lakos vette fel a karszalagot és vett részt a programokon. Bár 
kívülről nem látszik az önkormányzat dolgozóinak is sok a teen-
dője, többek közt éppen a karszalagok regisztrálásával átadásával. 
Hiába bővítjük a nyitvatartást mindig akadnak olyanok, akiknek 
egyik időpont sem jó és este 9-kor vagy reggel 7-kor tudják csak 
átvenni a karszalagot. Van teendő a parkolók kijelölésével, a meg-
állni tilos táblák kihelyezésével, a fűnyírással és számtalan előre nem 
látható dolog is közbejön, mire minden a helyére kerül. A sok éves 
tapasztalat birtokában a szervezők felkészülten álltak a feladathoz, 
de mindig akadnak váratlan helyzetek és az esős időjárás is próbára 
tette őket.

A rendezvény a legnagyobb rendben zajlott, sérülés és baleset-
mentesen. Idén a tilosban parkolással is kevesebb gond volt. A 
vendégek és a helybeliek is jól szórakozhattak és kitűnő zenészeket 
hallhattak. Persze nem mindenkinek tetszik a felfordulás, de mint 

minden csoda ez is csak 3 napig tart és nagyon sokan jó hírét viszik 
Paloznaknak a Piknikkel kapcsolatban.

Mint mindig most is felmerül, hogy mi a haszna ebből a falunak. 
Nézzük sorba, először a forintosítható bevételeket:

393 bérlet megközelítőleg 10 millió Ft. Ezt a paloznaki lakosok 
közvetlen kapják. Parkolási díj: 434.000 Ft, bérleti díjak: (iroda, 
vendégház, közterület) 653.000 Ft. Ezek az önkormányzathoz be-
folyó bevételek. Ezen felül a szervezők egymillió Ft-tal támogatják a 
Paloznak Jövőjéért Közalapítványt, amiből az alapítvány a működé-
si költségeit fedezheti, valamint művészeti, sport, szakmai és tanul-
mányi ösztöndíjat biztosít a paloznaki 18-35 év közötti fiataloknak. 
A forintosítható hasznon kívül sokan ismerhették meg Paloznakot 
és vannak jó véleménnyel a faluról és a rendezvényről.

Idén lejárt a szerződésünk a szervezőkkel. A választás után az új 
testület dolga lesz a paloznakiak véleményének figyelembevételével 
új hosszú távú szerződést kötni, vagy éppen elutasítani a rendez-
vényt. CZÁ

Olaszrizling Tanösvény
A 2019. évi, tavaszi Közgyűlésen a Paloznaki Szőlőhegyi Egyesü-

let tagsága úgy határozott, hogy nem vállalja tovább a Nagyhegyi út 
és a Pince sor útkarbantartását. Több mint 10 éven keresztül gon-
dozta az Egyesület tagsága az utakat. A tagság ezalatt „szépkorúvá” 
vált. A másfél napos fizikai munka meghaladja erejét. A Közgyűlés 
ugyanakkor úgy határozott, hogy a Borklubbal közösen gondozza 
az Olaszrizling Tanösvény paloznaki részét. A Csopaki rész rendben 
tartását a Csopaki Sáner János Kertbarát Kör végzi.

Csopak és Paloznak községek önkormányzatának támogatá-
sával 2006. tavaszán hozták létre az Olaszrizling Tanösvényt. 
A csopaki Petőfi Sándor utcától a paloznaki Tódi útig 12 darab is-
mertető tábla mutatja be a Balaton-felvidék meghatározó szőlőfaj-
táját, ezen a vidéken jellegzetes vörös színű talaj kialakulását, a sző-
lőművelés fontosabb lépéseit, az ökológiai egyensúlyt befolyásoló 
tényezőket, a szüreti munkálatokat, a borvidék jellemzőit. Az egye-
di népművészeti motívumokkal díszített táblák ismertető szövegét 
Tamás Jenő csopaki borász írta, a fotókat Tamás Ervin készítette. 

A Olaszrizling Tanösvény paloznaki részét július 10-én és 18-án 
tartották karban a Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület és a Paloznaki 
Borklub tagjai.

Englert Dezső, Tormási György

Szomszédünnep
A Nagyhegyi út és a Ciffhegyi út találkozása után, fent az Öreghe-

gyen aszfaltozott út vezet az erdőben egy rövid szakaszon a semmibe, 
hogy csatlakozzon az erdészet földútjához. Ezt a bekötést 8 lelkes telek-
tulajdonos építette úgy 15 évvel ezelőtt, hogy egész éves elérhetőséget 
biztosítson Paloznak legmagasabban fekvő utcájához. Ez a kis zsákutca 
a 70’-es években jött létre - út, víz- és áramellátás nélkül. Az évek so-
rán rendezett kis földútja, a 90-es években áramellátása is lett. Nevet 
viszont csak néhány hónapja kapott az ottani mintegy 30 telektulajdo-
nos kis közösségétől: Szépkilátó köz. 

Ma már utcatábla jelzi büszkén a létezését az erdő sűrűjében, ahogy 
visszakanyarodva a falu fölé kinyílik a Balaton panorámája. Lovas, Al-
sóörs szőlői és az almádi dombok adják a látóhatár keretét, szemben a 
Balaton a Siófoki szállodasorral, míg a másik oldalon az érintetlen er-
dőség zöldellő csendje határolja. Sohasem vagy egyedül: sok a vaddisz-
nó, látsz nyulat, a kölykeit nevelő rókát, vagy éppen legelésző szarva-
sokat. Itt bent a természetben, távol a falutól, messze mindentől nagy 
értéke van a jó szomszédnak. Ezért is kovácsolódott össze a sokfelől jött 
ember, és határozta el, hogy csap egy nagy bulit idén augusztus 17-én. 
Délutánra összegyűlt a társaság apraja-nagyja, tele lett az utca, lufik, 
zászlók, a két oldalon kirakott asztalokon enni-innivalók. Voltunk vagy 
60-an szinte minden telekről, sokan párjukkal, egész családjukkal. 

A szomszédünnep nagyszerű szó! Aki nyaralni, kertészkedni akar, 
vagy csak pihenni a családja körében, elbújva a tömeg elől, jól érzi 
itt magát, mert tudja: kellemesek és segítőkészek azok az emberek, 
akik a közelében ugyanezt teszik. Ha veszel egy ingatlant, megveszed 
a szomszédaidat is, ráadásul látatlanban. Nekünk mindannyiunknak 
szerencsénk volt, jó vásárt csináltunk. Hát akkor ünnepeljünk!

Ki gondolta volna, hogy csupa finoman főző nőt és anyukát talá-
lunk. Három asztalt raktak tele pogácsákkal, rétesekkel, mákos, diós 
és csokis süteményekkel. A férfiak hozták az italokat, sokan saját ter-
melésű bort, pálinkát. Főéteknek bográcsos étel készült. Ki gondolta 
volna, hogy a babgulyásba majd háromféle hús és káposzta is kerül 
rókagombával megbolondítva. Már a látvány is gyönyörű volt, ahogy 
a négyfős csapat bevonult a párolgó, teli bográccsal. Mutatóban sem 
maradt belőle!

Jó ízűen ettünk-ittunk, és végre volt elegendő idő beszélgetni is. 
Csupa meglepetés, sok kedves történet. Gimnáziumi és egyetemi isko-
latársak ismerték fel egymást. Ezután majd gyakrabban megyünk ká-
vézni a szomszédba vagy tanácsot kérni a kerti munkáknál. A „régiek” 
meséltek a „hőskorról”, a kezdetekről. Két vendégünk is volt: Paloznak 
polgármestere és a körzeti rendőrmegbízott. Senki sem sietett haza. A 
keménymag - a szúnyogokkal egyeztetve -, este 10-ig maradt.

Közfelkiáltással eldöntöttük: találkozunk 2020-ban ugyanitt. Ha-
gyományt teremtünk.

Deli György
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Mesél a pilóta
ifj. Szentgyörgyi Dezső

2019. augusztus 10-én, 
délutánra előadást szervezett 
a Paloznaki Szőlőhegyi Egye-
sület és a Paloznak Jövőjéért 
Közalapítvány.  Megtelt a Fa-
luház nagyterme. Elhangzott 
a címadó mondat:

„Kérjük az öveket becsa-
tolni” Sajnos a repülőgépe-
ken megszokott kellemes kli-
matizáció nincs a teremben. 
Előadónkat nem a lámpaláz, 
hanem a megtelt terem hő-
mérséklete izzasztotta meg 
már az előadás megkezdése 
előtt.

A jól sikerült meghívó 
fényképe fölötti invitáló szö-
veg szerint: A legeredménye-
sebb magyar ász fia, ifjú Szentgyörgyi Dezső is a polgári repülésben 
dolgozott. Zlin-726-oson 50, An-2-esen 200, Il-18-ason szintén 
50, Tu-134-esen és a Boeing 737-es különböző típus változatain 
pedig 18 600 órát töltött a levegőben navigátor, majd pilóta be-
osztásban.

Jelenleg nyugdíjas, már nem repül. 
A családi tradíció azonban tovább él…

Aki nem volt ott, annak nem lehet visszaadni az előadás hangu-
latát, az elhangzott szöveget, a többszáz fénykép információját, a 
hallgatósággal való beszélgetést.

Szentgyörgyi Dezső Előszót írt a Gögh Gábor, Monostori Péter 
„A magyar királyi légierő képes krónikája” című, közel 700 oldalas 
könyvéhez Pótolni nem tudja az előadáson elhangzottakat és látot-
takat, de talán megérzik a „Repülés” a „Fiú” és az „Unoka” sorsát, 
ennek az Ikarusz Családnak csodálatos történetét.

„Repülés! 

Az Istenek és a madarak kiváltsága… nem kaptuk ajándékba. Sok 
élettel fizettünk, hogy kikényszerítsük helyünket közöttük, velük együtt 
szelhessük a kék eget.

S mi jutott ebből a mámorból a családomnak? Megadott minden 
gyönyört, amit csak adhatott. Megkért minden borzalmat, amit csak 
kérhetett.

Kezdjük a repülődinasztiát alapító Édesapámmal:
Kamaszkorban Lindberg lelkesítő példája, majd korai rádöbbenés a 

porban csúszó valóságra. A jellemformáló, fogcsikorgató: „Csak azért 
is!” A minden földi csábításról való lemondás és a minden nehézséget 
felvállaló küzdés gyümölcse: a hajnali gyöngypára a gépmadár testén, 

a kipufogóból kicsapó pirkadatot megszégyenítő lilás-vöröses lángok, 
a fülszaggató és a gigászok erejét sugalló dübörgés. Majd légibalett a 
barátságosan hívogató kék égben. Az elégedetten mosolygó napsugarak 
ölelő szeretete. A lentről visszaváró anyaföld lágy ölelése.

Majd a Rém: csodából – pusztítás. Repülőtársból kreált elpusztítan-
dó ellenség. Egy fémes csattanás – egy lángoló kabin – egy vérfagyasztó 
zuhanás – egy füstfelhő – egy üres hely az asztalnál – egy sortűz – egy 
fejfa. A fájdalom törlendő. Az arc a lélekbe égett. A haza kilátástalan 
védelmének felvállalása. Minden tehetség önfeláldozó, megfeszített be-
dobása.  Egy hadvezetés elismerése és egy nép hálája. A béke – a győztes 
elismerő, baráti jobbja.

Kitartás a bosszú pribékjeinek minden földi poklot rászabadító al-
jasságaival szemben. Hét elrabolt év az életből. Megtaposott lélek, de 
végig egyenes gerinc, emelt fej.

És ismét: „Csak azért is”! Újra kék az ég! Megengedi, hogy kedvére 
Úr legyen benne. A világ kitárja kapuit – várja minden ajánlott és 
tiltott szegletében. Kárpótlás az elveszett ifjúság kínjaiért. 15 év bol-
dogság – bár néha álmában verekszik az Andrássy út 60-ban… Majd 
a számla 56 évesen – ünnepélyes lassú gyászzene és fátyolos zászlók 
kísérete. Paradigma váltás. Végre egy ország hivatalisan is szivébe 
zárhatja. Magyar repülősors.

A Fiú

Keserves gyermekkor, kitelepítés az APA „bűnéért”. Szétzilált csa-
lád. Az apa fájó hiánya kilencéves korig.Majd a boldogság: hazajött! 
Vasárnapi gyermeksors – Apa repül. Véletlen eszmélés: Ki is volt, Ő? A 
gyermek szülő iránti rajongása kiegészül az Embert megillető tiszte-
lettel. Példakép. Követendő, De az apa, a békeévek „tapasztalatával” 
a háta mögött, eltéríti. Várakozás a nyugdíjas korára: pótoljuk majd 
az elveszett gyermekkort. A párkák másként döntenek. Repülőtragédia!

A belső ürességet felváltó műszaki álomkarrier. Majd a repülés le-
hetősége a MALEV-nél – karrier egy perc alatt felrugva.Kétév iskola-
pad. Beteljesedik az egész eddigi életen át dédelgetett álom…14 év 
egy üvegkalitkában a TU-134 orrában. „Csak” navigátorként, de 
körülöttem a kék ég, alattam a felhők, lent a horizontig nyújtózkodó 
földanya. Skandináviától – Szudánig, Londontól – Szamarkandig. 
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Családi örömök – családi bukások. Megszokhatja-e egy feleség, 
hogy hosszú évek alatt, egy közös karácsony és egy közös húsvét 
adatott neki? A fájó bukásra: holnap ismét találkám van a végtelen 
levegőóceánnal! A világ hív! Pár év és kiderül: igen, van aki felvállalja.

Hogy pitiáner, gyanakvó tekintetek nehezítik a Horthysta katona-
tiszt származék karrierjét? Ugyan, oda se neki: ők holnap itthon ma-
radnak… A politikai váltás számomra felmentés. Elégtétel: Apa nevét 
a kecskeméti katonai  repülőbázis pilótái magukénak követelik. S én, 
megkezdhetem az annyira vágyott pilótakarriert! Kezdeti kétkedő gör-
csök – fel tudok-e nőni hozzá? Apám, szigorúan súg! Fel!

Igaza lett!
Nekem megadatott, ami neki nem : 18 600 repült órával (több 

mint 2 év folyamatosan a levegőben!) a nyugdíjaskor békéje. Gyako-
ri kérdés:”volt olyan, hogy…” Igen, volt. Háromszor is. De Isten a 
tenyerébe vett…Innen drukkolok a világot járó repülő fiamnak, míg 
éjszakánként álmomban az égi országútakon kóborlok. Ezt néha meg-
töri a világ más részpéből küldött telefon: a Kaszás bevillantott, de az 
Őrangyal a hátunk mögött áll…

Az unoka 

Jó adag fanatizmust hagyott örökül a Nagyapa.
14 éves korára megszerzi az angol középfokot – kell majd a repü-

léshez! 16 évesnek füllentve magát Dunakaszin vitorlázó repülőnek 
jelentkezik. Ránéznek, majd elküldik. A névre pillantva visszahív-
ják.„Elhíszik”. A hétvégi pihenő hajnali 4-kor kezdődik, vonat Du-
nakeszire – gépcipelés egésznap, kánikulában. Azért a napi néhány 
perces gyönyörért: REPÜLÉS! Vasárnap este bumli haza. Zuhanás 
az ágyba. Reggel iskola. Kalandos út az álom beteljesedéséig. Bár 
eszement a munkatempó a hajózó állományba kerülésért, a saját 
hibák mellett a múlt erői hatásosan keresztbe tesznek. Homlokán a 
bélyeg. De hála egyes korrekt vezetőknek – siker! Tanfolyam – kivá-
lóan – minden ármány ellenére. A közel 80 tonnás gépmadár enge-
dékeny jószággá változik.

Ők már más nemzedék mint mi. Meg már meg akarják ismerni 
a Nagyvilágot és megmutatni neki magukat…Három év a Taiwan-i 
légitársaságnál. Harmadik magyarként a Csúcs -Gépen a JUMBO-n. 
300 tonnás madár! Alaszkától Ázsia bugyraiig. Honvágy. Évek itt-
hon, Kolozsváron. „Életem legszebb évei!” De ifjú ember. A világ hív! 
Mesés Kelet, mesés élet-Kuwait. Ujabb technika-AIRBUS.De ember 
gyártotta-üzemeltette.A kadtak meglepetések. De Isten résen van. 
Hála érte… Így legyen…

Két dédunoka.

Egyik sem Dezső. Létezik REPÜLÉS-VÍRUS?

 Prazsák Emmike Tormási György
 Paloznak Jövőjéért Közalapítvány Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület

Az a fránya keszeg...
Hát a keszeg mit eszik, ha a hálóba teszik?
Nem eszik az egyebet, petrezselyem gyökeret.
    (Népdal)

A borclub az egy mókás dolog. Nyáron szünetelünk. Azért jö-
vünk össze csak úgy, félszázan. Liturgikus csődületünk helye a 
Papa Borozója. Bejáratott. Kitűnő. Vendégszerető. Nézzünk va-
lami jó hírt a borok világából is. „Jönnek fel az alkoholmentes 
borok.” Bormagazin. Bocsi, jó hírről volt szó, de ebben a káni-
kulában egy kis hideg borzongás, mi rám tört a hír hallatán di-
rekt jól jött. Ettől a témától el. Megnyitó. Bölcs Elnökünk nyitá 
meg a „foglalkozás”-t. Sőt egy senator is megjelene, mi ugye 
képviselőinket – kis falu lévén – emigyen tiszteljük. Ahogy a 
rómaiak írták: S.P.Q.R. Senatus populusque Romanus. No, ké-
rem a nagy R-ből, csak egy kis vonalat kell elorozni és máris P. 
Azaz Paloznakiensis. Nini, naggyá lettünk, úgyhogy Árvai Etele 
barátunk is szólásra emelkede és megköszöné a szervezést, meg 
a pecabot barátok szorgosságát, minek segítségével hallal látták 
el az éhezőket. Ilyenre már volt példa, de az sokkal komolyabb 
volt. Ha már éhezők, akkor szomjazók is, úgyhogy Isten ho-
zott pájinka, meg Papának jó olaszrizlingje és muskotálya várt 
bennünket gyöngyöző kancsókban. És a zene, Jehoda Ferenc 

testvér is a húrjaiba csapott (képletesen) és ollan hangulatot 
varázsolt, hogy csak. Kovács Sanyi clubtagunk is belesegített 
öblös orgánumával, míg mi az öblös poharakat forgatánk. Az 
asszonyságok finom borkorcsolákat, gyümölcs költeményeket 
és egyéb varázslatokat készítettek. A táplálék emberi fogyasz-
tásra alkalmassá tételérül (Kovács Zoli szavajárása) őmaga meg 
Angyal Gyuri és Szecsődi Béla gondoskodtak. A társaság, mint 
mindég kiváló vala, több elnök is megjelene, pld. a PISZE ve-
zére, sőt Horgász Egyletünk elnöke is szerencséltetett bennün-
ket. A halak mennyeiek voltak, a borok és a járulékos pájinkák 
hasonlóképpen. Úgyhogy szegész keszegek mit tehettek a pet-
rezselyem gyökérre, hát ittak. Már, hogy a rendezvény nevét 
és fő címét a Részeg Keszeget megvalósítsák. Van kérem egy 
biológiai premissza, ha valakinek részeg keszeg van a gyomrá-
ban, az a tény lassan ráragad az illetőre is. Hát kérem ragadt, 
ragadt. Emigyen a hangulat a tetőfokára emelkede és a vége fele 
a kemény mag számára már a hazajutás is nehézkesnek látsza. 
Persze csak addig, míg Klára Asszony ki nem húzá a dolog ő 
méregfogát és taxit rendele. Kérem szépen emigyen zajlott le a 
„Részeg keszeg” méltó megünneplése.

ZB
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Pálpatakai Látogatás 2019
– (Vér)Testvér-település

Ismerős felállásban és megszokott konstellációban készültünk 
idén is Erdélybe, Pálpatakára, testvértelepülésünk jól ismert és 
kedvelt kulisszái közé, ez azonban idén sem a monotonitást, és 
az unalmas etikettlátogatást jelentette, hanem olyan élménye-
ket, amiket örömmel rakunk ki az eddig összegyűjtöttek közé, 
és mesélünk tovább azoknak, akiket érdekel, nevetünk rajtuk 
órákig közös estéinken, és emlegetünk fel az eljövendő évek-
ben, amikor újra a tanyavilágban járunk majd a helyiek kísére-
tében. Már amikre emlékszünk, igaz esetünkben nem a korunk 
előrehaladottsága, hanem főleg a pálinkák túlkínálata miatt.

Egy átdolgozott szerdai nap után, már inkább csütörtökön 
indultunk el a nagy útra, miután öcsémmel ketten a keret két 
utolsó tagjaként felszálltunk a falu kisbuszára a Blaha Lujza té-
ren. Az igényeinket száz százalékig kielégítő jármű használatá-
nak lehetőségét ezúton is szeretnénk megköszönni a Paloznaki 
Civil Egyesületnek és Hernádi Péternek, hogy ilyen formában 
hozzájárult utazásunkhoz, és kapcsolataink további fejlesztésé-
hez, szorosabbra kovácsolásához.

Első állomásként Tordát céloztuk meg, ahol a híres hasa-
dékban kirándultunk a reggeli órákban, kialvatlanságunkhoz 
mérten igen dinamikusan és vidáman, bár a táblákon jelzett 
110 őshonos állatfajt sajnos nem tudtuk mind-mind szemügy-
re venni. Innen nem kellett messzire mennünk a következő 
desztinációnkhoz, ami egy, a parajdinál még nagyobb látogatói 
térrel rendelkező sóbánya volt, mely kivétel nélkül mindenkit 
lenyűgözött. Csapatunk valóra is váltotta az elképzeléseit, le-
gyen szó a falak megnyalásától kezdve a benti óriáskerék ki-
próbálásáig, így már csak egyetlen nyúlfarknyi etap maradt 
hátra Pálpatakáig. Késő délutánra dízel-versenylovunk ezt is 
elfogyasztotta, így egy kicsit borongós időjárás közepette meg-
érkeztünk a hegyre, ahol szokás szerint már vártak minket a 
helyiek. Barátok, ismerős arcok, érdeklődők, a perc töredékéig 
sem üresen álló pálinkáspoharak és fejedelmi vacsora. Eddigre 
a fáradtság elleni háborúban ugyan már mindenki több fronton 
harcolt, és az ellenség az egyik titkos fegyverének számító italt 
is bevetette, hősiesen álltunk ellen, és már az első nap mulat-
tunk, vigadtunk, és kinéztünk a kultúrházba is, megtekinteni a 
báli színdarab előkészületeit.

Pénteken Bálint Bogival kiegészülve kirándultunk el az Er-
dély kürtőskalács-központjának is tekinthető Gyilkos-tóhoz, 
és szikrázó napsütéssel kísérve jártuk be a Békás-szorost. Nem 
csak az éhség, de a medveles ígérete miatt is siettünk vissza 
a hegyre, ahol egy újabb finom flekkenvacsora után valóban 
útra keltünk a szomszédos Fenyőkútra, szakértő és félelmet 
nem ismerő medvészünk kíséretében, vagy inkább vezetésével. 
A 1,5 óra csendben és szinte mozdulatlanul eltöltött idő - ami a 
mai embernek már az állandó interakció-szükséglet miatt egy-
re inkább elképzelhetetlen – végül meghozta az eredményét, 
hiszen saját szemünkkel és meglehetősen közelről láthattunk 
medvét az etetőnél. Sajnos nem maradt sokat, minden bizony-

nyal valamelyikőnk kifinomultabb parfümválasztásának estünk 
áldozatul. Az állat ugyanis könnyedén kiszagolta az Erdélyben 
nem elterjedt fragranciát, és nemtetszését kifejezve visszapo-
roszkált a védelmet nyújtó fák közé.

Amit előre nem láthattunk az az volt, hogy az estének ez-
zel még koránt sincs vége, hiszen vezetőnk édesapja, Fenyőkút 
nagy becsben tartott vadásza tárt karokkal, és újfent csak nem 
üres poharakkal várt minket, és a kínálatot egy biológiai elő-
adással fűszerezte meg, mindenki nagy örömére. Aki már volt 
valaha vendégségben, tudhatja, hogy több fajtája van a ven-
déglátóknak. Vannak, ahol annyira jól érzed magad, hogy nem 
akarsz elmenni, és vannak azok, akik annyira szeretnek vendé-
gül látni másokat, hogy nem engednek el. Mi ezen két típus 
keverékének estünk áldozatul, így, ha pálpatakai sofőreink nem 
rángatnak el minket, még minden bizonnyal most is az anek-
dotákat hallgatnánk.

A bál napjára mi kirándulással és hegymászással készültünk, 
ugyanis az ezeréves határ felkeresése után a gyimesi bobpályán 
próbáltunk jobb időket elérni, mint jamaikai kollégáink a téli 
olimpián. Ez főleg Emesének sikerült is, a legtöbben azonban 
inkább bölcs filozófus módjára a fontolva haladók táborát erő-
sítették. A nap hidegrázós élménye a Madarasi-Hargita meghó-
dítása volt, nem csak a páratlan kilátás, de a csúcson mérhető 
5-6 fok is emlékezetes marad számunkra.

Kicsit megkésve ugyan, de semmiről le nem maradva értünk 
vissza a hegyre, ahol vacsoráztunk, majd mindenki felöltötte báli 
ruháját, magára applikálta kedvenc parfümét, és kezdetét vette 
a mulatság. Először egy rövid komédiát láthattunk a Csezege 
Néptáncegyüttes három tagjától, Bogitól, Lacitól és Istvántól, 
amely amilyen rövid, annyira eredeti és jól előadott volt, majd 
pedig a Bit Boys zenekar csapott a húrok közé (kis képzavarral 
élve itt, ugyanis a bandát 2 fúvós és egy billentyűs alkotta), és 
kerekített hamisítatlan báli hangulatot, amelynek keretében a 
gyengébbek 3-ig, jómagam azonban körülbelül 7-ig szórakoz-
tak, szórakoztam. A kiváló világzenei egyveleg, az Alexander 
konyak, valamint a táncolni nagyon jól tudó, és még jobban 
szerető sóvidéki lányok tökéletes arányú keverése egy tényleg 
felejthetetlen, leírhatatlan, hatalmas bulit eredményezett.

A hegyi levegő és a kényelmes vendégház pedig a legtöbb 
esetben a másnaposságtól is megóvott minket, így bátran kije-
lenthettük, hogy aki éjjel legény, az ebben az esetben nappal is 
legény volt.

Erdélyi barátainkat éppen ezen cikk íródásának hetében, 
07.15 és 07.21 között látjuk vendégül Paloznakon. Mindent 
nagyon köszönünk nekik, és remélem, hogy a két település kap-
csolatát továbbra is a vendégszeretetben és kedvességben egy-
másra licitálás, és valóban HATÁRTALAN barátság és szeretet 
jellemzi majd.

Slemmer Bence
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A Csezege együttes helyi
és mezőségi táncokból adott ízelítőt

Az erdélyi testvértelepülésről, 
Pálpatakáról érkezett Csezege Néptánc-
együttest látták vendégül hat napig a köz-
ségben. Színdarabjuk és néptáncbemuta-
tójuk zajos sikert aratott a tájház udvarán.

– A pálpatakai ifjúsági néptánccsoport 
már tizenegy éve jár táborozni Paloznakra. 
Az itt töltött hat nap során a fiataloknak 
színes programokat szervezett az önkor-
mányzat: Csopakon strandoltak, voltak 
a helyi fiatalokkal az utcazene-fesztiválon 
Veszprémben, meglátogatták az alsóörsi 
kilátót, részt vettek borkóstoláson egy cso-
paki pincészetnél – tudtuk meg Czeglédy 
Ákos polgármestertől, aki külön megkö-
szönte Steinbachné Szabó Edina és Szimics Mónika önkormányzati 
dolgozó munkáját, akik majdhogynem éjt nappallá téve azon voltak, 
hogy az erdélyi fiatalok jól érezzék magukat.

Nagyon sok paloznaki család támogatta a nyolc fiatal táborozását, 

mindezt ők színvonalas színdarabbal és 
táncbemutatóval hálálták meg.

A Csezege Néptáncegyüttes tizennégy 
éve alakult meg Csutak Gabriella irányí-
tásával. Ő kezdte el a sóvidéki néptáncot 
tanítani az akkor még gyerekkorú mosta-
ni táncosoknak – tudtuk meg Palkó Atti-
lától, a táncegyüttes vezetőjétől.

A csezege egyébként a fenyőnek a tű-
levelét jelenti. Pál-patakán – mely jelleg-
zetes erdélyi szórványtelepülés – rengeteg 
fenyő van. Az erdős hegyekkel övezett, 
magas fekvésű falu Korond felől közelít-
hető meg.

Szerencsére a 14–20 éves fiatalok őrzik 
a népi hagyományokat, melyet meg is mutattak a tájház udvarán. Helyi 
és mezőségi táncot is bemutattak a közönségnek, akik vastapssal hono-
rálták a néptáncprodukciót.

 Szendi Péter

Jótékonysági koncert a paloznaki
templomi orgona felújítására

Az orgona a hangszerek királynője. 
Ezért is volt felemelő érzés részt venni 
Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas opera-
énekes és Tóka Szabolcs orgonaművész 
jótékonysági koncertjén az ezredéves ka-
tolikus templomban.

Maga az esemény nemes célt szolgált, 
hiszen a huszonöt éves orgona felújítá-
sára szervezték. Vitéz Ajtós József László 
címzetes prépost, kerületi esperes, plé-
bános köszöntötte a szépszámú közön-
séget. Elmondta, hogy az orgonából két 
regiszter hiányzik, a helyreállítás költsé-
ge négymillió forint. Az elkövetkezendő időszakban több hang-
versenyt is tartanak a templomban, és bíznak abban, hogy előbb 
vagy utóbb összegyűlik a pénz. Egyben örömét fejezte ki, hogy a 
két kiváló művész természetesnek vette, hogy tiszteletdíj nélkül 
adnak koncertet.

Pitti Katalin gyönyörű ruhában jelent meg, bájossága, kedves-
sége, hazaszeretete, erős hite és gyönyörű hangja átjárta a temp-
lomot. Nemcsak énekelt, hanem az alkalomhoz illő verseket is 
mondott. Annak idején több országos szavalóversenyt megnyert, 
de a nézők elsősorban mint operaénekest ismerik, aki a világ szá-
mos pontján énekelt, hatalmas sikerrel.

Paloznakra – ahogy ő mondta –, a Balaton ékszerdobozába 
szívesen jött, meghatotta a közönség szeretete. Elhangzottak ma-
gyar és lengyel népdalok, Erdélyi Zsuzsannától, Petőfi Sándortól 
versek, Márai Sándor és Halmos László gondolatai, moldvai és 
csángó népi imák, Kodály Zoltán: Ave Maria, melyet a zeneszerző 
tizenöt évesen komponált, Erkel Ferenc: A honfi imája.

A versek és a gyönyörű énekek nagyon jól megfértek egymással. 

A művésznő felhívta a hallgatóság fi-
gyelmét, hogy forrongó világban élünk, 
ahol csak a hit, a hazaszeretet segíthet. 
Mintegy kétszázezer népdalt jegyeztek 
le gyönyörű hazánkban, kérte a közön-
séget, hogy énekeljenek minél többször, 
mert az a léleknek felemelő érzés és az 
embert mindaz boldoggá teszi.

– A boldogságot csak az bírja el, aki 
elosztja. A fény csak abban válik áldás-
sá, aki másnak is ad belőle. Mert amikor 
bennünket elküldtek, az útrabocsátó 
Hatalom így szólt: Rád bízok minden 

embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ru-
hát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sö-
tétben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit át-
élsz, osszad meg. Az egész világ a tied. Szabad vagy a kövektől az 
étherig.

Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha ma-
gadnak tartod. Elbocsátlak téged is, mint mindenkit, felelős vagy 
minden emberért, aki veled él, s el kell számolnod minden fillér-
rel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zár-
tál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. 
Most eredj, és élj, mert a világ a tied – Hamvas Béla gondolatait 
idézte, mely egyben az ars poeticája is.

Ezután Pitti Katalin lejött a közönség közé, és mindenkinek 
áldást énekelt. A két művész nagyon jól felépítette az egyórás mű-
sort, melyet a közönség szűnni nem akaró vastapssal hálált meg. 
Megható pillanat volt, hogy a végén mindenki felállva elénekelte 
a Himnuszt.

Szendi Péter
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Tanévkezdés jógamatraccal
Az idei szeptemberben 14-én, szombat reggel tizenkettedik 

alkalommal indultak el a jógafoglalkozások Paloznakon a Falu-
ház nagytermében.

A Jóga Mindennapi Életben Rendszer, melynek keretében 
oktatunk, az 1970-es években elsőként jelent meg Magyar-
országon a II. világháború után, elhozva Paramhans Swami 
Maheshwarananda indiai jógamester tanítását. A jógafoglalko-
zásokat, mint mindenütt a világban, képzett jógaoktatók tart-
ják, akik 3 év gyakorlás után sikeres nemzetközi vizsgát téve 
kaphatnak bizonyítványt, és ezzel lehetőséget, hogy ebben a 
jógarendszerben oktathassanak. Célunk az emberek testi, lelki 
és szellemi egészségének együttes megteremtése. A foglalkozá-
sokon nagy hangsúlyt helyezünk a gerinc- és hátgyakorlatokra, 
a tudatos légzésre és a lazításra. A gyakorlatokat tizenkét éves 
kortól, fizikai állapottól függetlenül, nők, férfiak és szépkorúak 
egyaránt végezhetik. Időtartam egy és háromnegyed óra, eb-
ből egy óra testgyakorlás (hatha jóga ászanák), a fennmaradó 
időben hosszú vezetett lazítás, különböző légzőgyakorlatok és 
rövid meditáció következik. A csoporthoz csatlakozhatnak tel-
jesen kezdők (év közben is), mert megkülönböztetett odafigye-
lésünkkel gyorsan beilleszkedhetnek. 

Várjuk nem csak a paloznakiakat, de a környező településen 
élőket és pihenőket is!

Jöjjenek kényelmes öltözetben, ne tele gyomorral, de öröm-
mel és megelőlegezett bizalommal! Jógamatracot és takarót biz-
tosítunk.

Megragadjuk az alkalmat, hogy visszaemlékezzünk egy szá-
munkra kedves és fontos nyári eseményre. 

2019. június 22-én a Nemzetközi Jóganap keretében, mint 
előző években egész napos rendezvényt szerveztünk Paloznakon. 

Idén jógagyakorlással kezdődött a rendezvény a Faluház 
nagytermében, majd a légzés fontosságáról tartott előadást és 
jógagyakorlást Kaderják Gyula JMÉ jógaoktató. Gondoltunk a 
gyerekekre is, a játékos jógán kívül játszóház és kézműves-fog-
lalkozás várta őket. Az érdeklődők megismerkedhettek a dél-
indiai étkezési kultúrával Raman M. Sundaram előadásában, 
majd közös ebéd következett vegetáriánus ételekkel a Tájház 
udvarán. A Paloznaki Római Katolikus Templomban vitéz Aj-
tós József László címzetes prépost, kerületi esperesplébános és 
jómagam beszéltünk a különböző vallások és kultúrák békés 
együttéléséről, a kölcsönös tolerancia fontosságáról. Az egybe-

gyűlteket énekekkel köszöntötte a Paloznaki Kórus és Raman 
M. Sundaram. Ezt követően a Millenniumi parkban közös ima 
hangzott el a békéért, és emléktáblát helyeztünk el a 2014-ben 
elültetett Békefánál. Itt Kovács Emese Amália önkormányzati 
képviselő és Szakács József, a Regionális Jóga a Mindennapi 
Életben Egyesület érdi elnöke köszöntötte a jelenlévőket. A 
rendezvény klasszikus dél-indiai táncokkal fejeződött be Tóth 
Gabriella Garima és a Tarangam táncműhely közreműködésé-
vel.

Rendezvényünket Paloznak Község Önkormányzata és a Pa-
loznaki Civil Egyesület támogatta.

Várunk mindenkit szeretettel, régieket és újakat a 
jógafoglakozásokra és egyéb rendezvényeinkre.

 Nagy Julianna Pushkar Giczy Andrea
 JMÉ jógaoktató JMÉ jógaoktató
 +3620 9418-773 +3620 3151-236
 pushkarjuli@gmail.com gandreaerzsebet@gmail.com

JÓGA
a Mindennapi Életben

foglalkozások
Paloznakon

HELYSZÍN:
Faluház, Nagyterem Paloznak, Fõ u. 10. (feljárat hátul)

IDÕPONTOK:
Szombat: 8.00 – 9.45

Augusztusban a foglalkozások szünetelnek

A Jóga a Mindennapi rendszer célja az emberek testi, lelki, szel-
lemi egészségének megteremtése. A foglalkozásokon hangsúlyt 
helyezünk a gerinc és hátgyakorlatokra, a tudatos légzésre vala-
mint a stressz oldására.
A gyakorlatok 12 éves kortól, fizikai állapottól függetlenül min-
denki által végezhetõek.

FOGLALKOZÁSOK HAVI DÍJA: 4.500 Ft,
Diákoknak, Nyugdíjasoknak: 3.500 Ft

EGY ALKALOM: 1.200 Ft
Diákoknak, nyugdíjasoknak: 1.000 Ft

ELSÕ ALKALOM: 500 Ft

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Nagy Julianna Pushkar, jógaoktató

Tel.: 06 20/941 8773,
E-mail: pushkarjuli@gmail.com



2019. szeptember 9Paloznaki Hírmondó

Számomra, az idei nyár legkellemesebb megle-
petése a Paloznaki Jam Session volt, amit három 
alkalommal rendeztek meg a Tájház udvarán. 
Veszprémi zenészek léptek fel, különbözô ze-
nekarok tagjai, akik év közben Veszprémben a 
Banzáj Bisztróban „örömzenélnek”. A legfonto-
sabb az egészben az volt, hogy az udvar megtelt 
emberekkel, akik boroztak és beszélgettek, mi-
közben nagyon jó zenét hallgattak. Kellemes, ba-
ráti hangulata volt ezeknek a nyári estéknek. Az 
elsô Jam Session-on nagyon örültem, hogy jelen 
vannak a Paloznaki lakosok is, a második alkal-
mon valószínûleg az Almádi- és Füredi borhetek 
miatt kevesebben voltak, ellenben a harmadikon 
újra megtelt a Tájház udvara. A zenészek na-
gyon jó légkört biztosítottak. 

Remélem jövõre megismétlõdik!

 Huber Judit

Paloznaki Falunapok 
és Szüreti Mulatságok
Szeptember 27. péntek:
Tájház udvar:
18.00   Falunapok ünnepélyes megnyitója, díjátadá-

sok.   

19.00  Pörkölt Party a PaCi szervezésében.

19.30  Búgócsiga Zenekar koncertje.

Szeptember 28. szombat:
Játszótér és környéke:
10.00 -14.00  Bohóc légvár, népi játékok játszóháza, 

NABE „Balaton játszóház”, arcfestés, csil-

lámtetoválás, lovagoltatás.

Tájház udvar:
9.00  Bográcsos ételek versenye

9.00  Portéka Színpad „Vásári komédia” című elő-

adása.

10.00  Csopaki Mandulavirág Óvoda néptánc bemu-

tatója.

10.15  Csopaki Református Iskola néptánc bemutató-

ja. 

13.00  Bográcsos ételek versenye és Tortaparádé 

eredményhirdetése.

Fő tér:
11.00  Élménymotorozás a paloznaki motoros fiúkkal 

(jelentkezés: 10 éves kortól)

14.30  Borkóstolás, mustkóstolás a Sárkányos-kút-

nál.

15.00  Szüreti felvonulás indulása a Fő térről (Lova-

sok, lovaskocsik, traktorok, kisvonat). 

  A jó hangulatról a Veszprémi Ifjúsági Fúvósze-

nekar gondoskodik. 

15.30  Ambroo duo műsora

16.45  Szüreti Felvonulás érkezése a Fő térre.

  Kisbíró: Adatik tudtára…

17.00  Bagi Iván 2019-es év Karinthy-gyűrűs magyar 

humorista előadása.

19.00  Utcabál a Blues from Hell és a FunThomas 

Band közreműködésével.

 A szünetben: tombola.

Szeptember 29. vasárnap:
11.30  Búcsúi Szentmise a római katolikus templom-

ban.

15.00 Babaköszöntő.

  Faültetés az újszülött paloznaki babáknak.

PALOZNAKI FALUNAPOK 2019
Az önkormányzat szervezésében szeptember 27-29. 
között kerül megrendezésre kerülő Falunapok szüreti 
mulatságokkal programsorozat megszervezéséhez, le-
bonyolításához szívesen fogadja az önkormányzat a he-
lyi vállalkozók és magánszemélyek támogatását, hogy 
minél színvonalasabb, gazdagabb programsorozat várja 
a paloznakiakat, nyaralótulajdonosokat, az idelátogató 
vendégeket.

Tombolatárgyakat is szívesen fogadunk a szombat esti 
utcabálra.

A felajánlásokkal Czeglédy Ákos polgármestert vagy 
Farsang-Törös Krisztinát keressék a polgármesteri hiva-
talban, ill. a Könyvtárban.

Felhívás!
A Paloznaki Falunapokon, szeptember 28-án, szomba-
ton 15.00-tól szüreti felvonulás lesz. Az idei évben hintó, 
lovaskocsik, lovasok, 2 kisvonat, traktorok is mennek a 
szüreti menetben. A felvonuláson elsősorban annak biz-
tosítunk helyet, akik népviseletbe, vagy tréfás jelmezbe, 
maskarába öltöznek.
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VERSENYFELHÍVÁS
Paloznak Község Önkormányzata a 

Paloznaki Falunapok rendezvénysorozat keretében 
a paloznaki TÁJHÁZ udvarán 

BOGRÁCSOS ÉTELEK VERSENYT
hirdet

Nevezési díj: 600.- Ft

A verseny idõpontja:
2019. szeptember 28., szombat 9 óra

A nevezés határideje: 2019. szeptember 26. csütörtök
A nevezési lapokat személyesen a Teleházban kell leadni, 

vagy emailben elküldeni.

További információ, nevezési lap 
a Teleházban és a www.paloznak.hu weboldalon.

TORTAPARÁDÉ
A Falunapokon 2019. szeptember 28-án

szombaton délelõtt 

TORTAVERSENYRE várjuk 
a paloznaki hagyományokat, 

helyi motívumokat felvonultató tortákat. 

A tortákat 12 óráig lehet leadni a Tájházban. 
Az elsõ 3 helyezett díjazásban részesül. 
A tortákat az esti tombolán kisorsoljuk!

 

Kedves Operabarátok!
Az elmúlt négy év sikeres operalátogatásai után

ismét hívom/hívlak Önöket/Benneteket az Operaház
2019/2020-as évad előadásaira!

(a kivételes jegyárakon kívül) jegyár: 1900.- útiköltség 3200.-
Időpontok, helyszínek, operacímek, jegyárak!

2019. szeptember 21. szombat 19.00 Erkel Színház
Sir Elton John / Lee Hall: Billy Elliot – A musical

október 12. szombat Erkel Színház
Carl Orff: Carmina Burana

2020. január 25. szombat 19.00 Erkel Színház
Leonyid Lavrovszkij / Adolphe Adam: Giselle (balett)

február 29. szombat 19.00 Erkel Színház
Gioachino Rossini: Olasz nő Algírban

április 25. szombat 19.00 Erkel Színház
Giacomo Puccini: Manon Lescaut

május 2. szombat 19.00 Erkel Színház
Giuseppe Verdi: Az álarcosbál

május 29. péntek 18.00 Erkel Színház
Giuseppe Verdi: Don Carlos

június 5. péntek 19.00 Erkel Színház
Szörényi Levente – Gyöngyösi Levente: István, a király

És egy próza!!!
október 25. péntek 19.00 Új Színház
Jókai Mór: A bolondok grófja
(jegyár: 17 db 2500.-, 27 db 2900.-, 6 db 3900.-)

Telefonszámom: +3670/274-5398
e-mail: trskriszti@yahoo.com

Bankszámlaszám: 11773494-00322922 OTP Bank
Üdvözlettel: Farsang-Törös Krisztina

TISZTELT PALOZNAKI LAKOSOK
2020. február-március farsangkor szeretnénk egy 

VELENCEI KARNEVÁL címû kirándulást szervezni
3 nap – 2 éj külön busszal idegenvezetõvel

félpanziós szállás programokkal. 

Mivel az idõpont még messze van, így elõzetes jelentkezés (igény fel-
mérés) miatt idõben elkezdenénk a szervezést. Legalább 45-50 fõre len-
ne szükség a különbusz és idegenvezetõ gazdaságos igénybevételéhez. 
A velencei karnevál a világ egyik legnagyobb kulturális rendezvénye 
számos meglepetést tartogat számunkra. Aki akar természetesen beöl-
tözhet, hogy így is felejthetetlenné tegye az élményt. A felsõkategóriás 
busz a majdnem kocsma elõtt fog ránk várni és ide is hoz vissza min-
ket. Természetesen mindenkit szeretettel várunk kortól függetlenül az 
sem baj, ha valaki nem Paloznaki. Az élményrõl Velence gondoskodik, 
a hangulatról mi Paloznakiak.
Velence városa olyan, amellyel nem lehet betelni, nem lehet megunni. 
Hiába jártunk ott már egyszer, tízszer, vagy akár százszor is, amikor 
újra megpillantjuk Velencét, biztosak lehetünk benne, hogy sok-sok 
meglepetést tartogat számunkra.
A kirándulás ára 36.900 ft/fõ mely tartalmazza a félpanziós szállást, 
a felsõkategóriás buszt, profi idegenvezetõt. A fakultatív programok a 
helyszínen fizetendõk.
Bõvebb felvilágosítás programokról árakról érdeklõdni: Tóth József 
– Paloznak Ady Endre u. 1. vagy 30-986-7655 telefonon, esetleg 
hidrovil.2008@gmail.com. Elõzetes jelentkezés kellene, ez még sem-
mire nem kötelez csak tudnom kell meglesz-e a 45-50 fõ.

Köszönöm várom jelentkezésüket,
Tisztelettel: Tóth József


