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Testületi ülés június
A veszélyhelyzet megszűntetése után rögtön, június 18-

án ülésezett a képviselő-testület. A napirend tárgyalása 
előtt Czeglédy Ákos polgármester tájékoztatta a testületet 
a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri határozatokról 
és intézkedésekről. 

A DRV beruházásában megvalósult a Kossuth utcai ivó-
vízvezeték rekonstrukciója. Az önkormányzat kisebb felújí-
tásokat végzett, Szt. József Ház környékének parkosítását, 
térkövezést, virágültetést, külterületi utak murvázását. A 
veszélyhelyzeti rendkívüli segélyt egy fő vette igénybe. Pá-
lyázatot nyújtott be az önkormányzat a Kossuth utca felújí-
tására, gép és eszközbeszerzésre, valamint segítséget nyújtott 
a katolikus egyházközség pályázatának benyújtására a Szt. 
József Ház 2. ütemére. A falunapok rendezvényeire félmillió 
Forint támogatást nyertünk el a BFT-től. Első napirendként 
tárgyalta a testület a költségvetés módosítását. Az eredetileg 
több mint 155 millió Ft-os költségvetési főösszeg az elvoná-
sok és egyéb bevételek elmaradása miatt 112 millióra apadt. 
Le kellett mondani a tervezett beruházásokról és a progra-
mok egy részéről. Reményeink szerint egy kedvező idegen-
forgalmi szezon és takarékos gazdálkodás után ősszel talán 
kedvezőbb lehet a helyzet. A működés biztosított, egyedül 
a beruházások maradhatnak el, ill. halasztódnak a jövő évre.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalását ké-
sőbbre halasztotta a testület, miután a Szociális Bizottság 
nem ülésezett és nem alkothatott véleményt a programról.

A Riviera Turisztikai Egyesületet 800.000 Ft-tal támo-
gatja az idei évben az önkormányzat, valamint 100.000 Ft-
ot tesz az egyesület szolidaritási alapjába melyet a járvány-
veszély miatti csökkenő bevételek okoznak. Az alapba az 
egyesületi tagok felajánlásait várják, akik az idegenforgalmi 
adó felével járulhatnak hozzá. Az alap bevételét program-
csomagok kidolgozására és azok marketingjére, működte-
tésére fordítja az egyesület.

Újabb 5 évre kötött szerződést a Jazz Piknik rendezésére az 
önkormányzat és a Homola Pincészet, valamint a Paloznak 
Jövőjéért Közalapítvány. A Jazz Piknik szervezői idén 2.5 azt 
követően évente 3.5 millió Ft-tal támogatják az alapítványt, 
500.000 Ft értékben programot biztosítanak a falunapi ren-
dezvényekre. A közterületek igénybevételét a rendezvények 
alatt a közterület foglalási díjszabásnak megfelelően meg-
� zetik. Az aktuális évben január 1-től már bejelentett és a 
Jazzpiknik megrendezésekor is állandó paloznaki lakcímmel 
rendelkező 14-év feletti lakosoknak, regisztrációt követően 
biztosítják a térítésmentes belépőt. Az önkormányzat a szer-
vezők rendelkezésére bocsátja a helyszíneket. Az Alapítvány 
évente munka, tanulmányi, sport, művészeti ösztöndíjat 
biztosít a paloznaki � atalok részére.

Örömmel vette és egyhangúlag támogatta a testület 
Wrhovina Péter és Klimkó Emese által, a Paloznaki I� úsági 
Szervezet nevében benyújtott közterület elnevezési kezde-
ményezést miszerint, a Kálvária tetején lévő tér az erdélyi 
Pálpataka testvértelepülésünk nevét viselje.

Elfogadta az Önkormányzat Balogh Gábor és Balogh 
Viktória megállapodás tervezetét a Szőlőkalja utca hasz-
nálatával kapcsolatban. A megállapodás aláírásától három 
évig a tulajdonosok biztosítják mindenki számára az út-
használatot a telkük felső részének igénybevételével, kerí-
tésüket a telekhatártól 1.3-1,5 méterre helyezik el, hogy a 
gépkocsival történő áthaladás lehetősége megmaradjon. Az 
önkormányzatnak 3 éve lesz az út szélesítésének a rendezési 
terv szerinti megvalósítására, Amennyiben a felső ingatlan-
tulajdonosok nem hajlandóak az út szélesítéséhez hozzájá-
rulni, gyalogúttá válik a Szőlőkalja utca alsó része.

Az érintett tulajdonosok költségén megvalósítható az 
Ady utcai vezeték meghosszabbításával az Ibolya utca 
víz és szennyvízhálózat kiépítése. Az érintettek vállalták 
az ingatlanonkénti 1.3 millió Ft-os költséget. A kivite-
lezésre árajánlatokat kér be a testület. Szintén az érintet-
tek hozzájárulásával közkifolyó létesítését határozta el az 
önkormányzat Lovas Paloznaki határban a Nagyhegyi és 
a Ci� hegyi u. találkozásánál. Ezt a Szépkilátó köz ingat-
lantulajdonosai � nanszírozzák, így a közelben biztosított 
számukra a vízvételi hely.

Pályázatot ad be az önkormányzat a Tájház nyitott szín 
nádtető felújítására a Teleki Alapítványhoz. A szükséges 
375.000 Ft önrészt a jövő évi költségvetésben biztosítja.

CZÁ

KEDVES PALOZNAKI PÁCIENSEINK!
Az egészségügy további nyitását jelentették be, ez a házi-
orvosi rendelés eddigi menetében nem okoz változást.
Továbbra is időpontra, telefonos egyeztetést követően 

fogadunk betegeket.
A receptek továbbra is kiválthatók e-receptre az eddig 

megszokott módon. 
2020. 07. 08 (szerda)-tól Paloznakon 

is újraindul a rendelés. 
Fontos, hogy előzetes telefonos bejelentkezés alapján 

fogadunk betegeket. Kérek mindenkit, hogy legkésőbb 
előző nap jelentkezzen be a rendelésre. 

Időpontkérés rendelési időben lehetséges a csopaki 
rendelő vezetékes számán: 

+36-87-782-484
A maszk használata továbbra is kötelező!

Dr. Imre Bence
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Tisztelt Szálláskiadó!
Reméljük a járványügyi veszélyhelyzet tényleg véget ér és 

a Balatonnál is visszatér az élet a régi kerékvágásba! Remé-
nyeink szerint idén is lesz nyári szezon, sőt a szakemberek 
szerint felértékelődik a belföldi turizmus, ezzel együtt a 
Balaton is.

Mindannyiunkat érzékenyen érint a válság. Az önkor-
mányzat is elvesztette bevételeinek közel 30%-át. Ezen be-
lül különösen érzékenyen érint minket az idegenforgalmi 
adó, aminek beszedését felfüggesztette a Kormány, azon-
ban így is lesz vele teendő!

Tájékoztatjuk az idegenforgalmi adó beszedésére kötele-
zetteket, hogy 2020. április 26.-tól az IFA bevallási kötele-
zettségnek továbbra is eleget kell tenniük, de az IFA-t sem 
beszedniük, sem be�zetniük nem kell a 140/2020. (IV. 
21.) Kormányrendelet 5.§-a szerint.” További részletek a 
82. számú Magyar Közlönyben.

Tisztelt Szálláskiadó! Most különösen fontos az adó be-
vallása, mert a bevallások alapján, az elvont idegenforgalmi 

adó után 2020 évre járó kiegészítés helyett, (ez Paloznak 
esetében 9.5 millió Ft) a települési önkormányzat kiegé-
szítő támogatásra lesz jogosult a veszélyhelyzet alatt! Re-
méljük a nyári hónapokra a kijárási korlátozás feloldható 
lesz és a vendégek is megjelennek a Balatonon! Kérjük for-
dítson �gyelmet a bevallásra akkor is, ha az adót sem be�-
zetni, sem beszedni nem kell, így csupán némi adminiszt-
rációt igényel, ezzel azonban kiegészítő állami forráshoz 
juttatja Paloznakot! Ezen felül a szálláskiadóknak nem kell 
meg�zetni az idei évben bevezetett turisztikai hozzájárulást 
sem 2020-ban.

Kérjük az idegenforgalmi adóbevallásokat továbbra is 
pontosan vezessék és a bevallásokat minden hó 15 napjáig 
juttassák el az Önkormányzati Hivatalba. A bevallott adót 
a vendégnek nem kell meg�zetnie azonban a bevallott ven-
dégéjszakák után járó állami támogatás némileg kompen-
zálhatja az önkormányzat veszteségét. 

Köszönettel: Czeglédy Ákos polgármester

Bebocsájtást nyert a Szentatya - Szent II. János Pál pápa 
vérereklyéjét mutatták be a Paloznaki templomban

A pünkösdi szentmisén, ünnepélyes keretek között 
mutatta be a hívek számára vitéz Ajtós József László 
címzetes prépost, kerületi esperes, plébános Szent II. 
János Pál pápa vérereklyéjét. Az országban most három 
helyre érkezett szent vérereklye, Dorogra és Berhidán 
kívül Paloznakra.

– Annak idején, 2017-ben, hallottam róla, hogy Stanislaw 
Dziwis bíboros, nyugalmazott krakkói érsektől lehet kérel-
mezni Szent II. János Pál pápa ereklyét. Ez bátorított fel ben-
nünket, Beke Zsolt helyettes esperest, többek között Berhida és 
Küngös plébánosát arra, hogy a Küngösi Szent Kinga Egyesü-
let elnökének, Takács Zoltán segítsége által, levél útján meg-
keressük Dziwisz bíborost. Nagy tisztelettel megkértük, ha 
lehetséges, szíveskedjék elküldeni nekünk, Szent II. János Pál 
pápa vérereklyét. A bíborosról tudni kell, hogy �atal pap ko-
rától kezdve Krakkóban, a Szentatya mellett dolgozott, mint 
személyi titkár, aki ráadásul elkísérte az utolsó konklávéra is, 
azaz amikor megválasztották Karol Józef Wojtyła bíborost, 
krakkói érseket, pápának – eleveníti fel az előzményeket Aj-
tós József prépost. Sajnos a koronavírus járvány mindent 
felülírt, hiszen korábban várták az ereklyét, de talán a jó 
Isten akarta így, hogy pünkösd előtt érkezzen meg, ez a 
csodálatos relikvia. 

Az ereklye felső részén látható a kereszt pásztorbot alak-
zat, mely ugyebár a jó pásztor szimbóluma a keresztény 
egyházakban és ezt csak a pápák hordhatják. Alul látható 
Szent II. János Pál pápa címere, melyre rá van erősítve 

egy kapszula, és ebben található a Szentatya vére. Legalul 
pedig a jelmondatát olvashatjuk el: Totus Tuus, mely a 
Szűz Mária iránti tiszteletére és szeretetére utal, misze-
rint: „Egészen a Tiéd!”.  Az ereklyetartóval együtt jött a 
szárnyas oltár, amely ábrázolja Szent II. János Pál pápa 
életének legfontosabb eseményeit is, amelyek végig kísér-
ték a hosszú és szép életét. Többek között megtalálható a 
merényletről egy kép, amikor 1981. május 13-án a vati-
káni Szent Péter téren, a kurd Mehmet Ali Ağca fegyver-
rel megsebesítette a pápát. Szent II. János Pál pápa négy 
golyót kapott és súlyos vérveszteséget szenvedett. Amikor 
felépült, az első útja Fatimába vezetett, amely zarándok-
helye a katolikus keresztény hívők számára. Magával vitte 
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XXX. Paloznaki Borverseny

Egyedülálló eme borvidéken, hogy folyamatosan, kiha-
gyás nélkül a 30. borversenyt rendeztük meg Paloznakon. 
A versenyen szép számmal jelentkeztek a termelők bora-

ikkal. 30 termelőtől 60 borminta vett részt a versenyen, 
43 fehérbor (ebből 24 olaszrizling), 7 rose, 8 vörösbor és 
2 gyöngyöző bor vetélkedtek. Kétszer 3-3 főből álló bírá-
lóbizottság és egy 5 tagú társadalmi zsűri illatozta, ízlelte 
a különféle borokat. Végeredmény 14 arany, 29 ezüst, 13 
bronz, 4 emléklap minősítés.

A 14 aranyból 7 olaszrizling volt, különböző termelők 
borai, ebből lesz a házasítás, a Paloznaki Etalon. A 7 arany-
érmes olaszrizling termelője:

Ács Károly Csiszár Családi Pincészet
Dul Zsuzsanna Olma Frigyes
Papp Zoltán Pusztai István
Rezső Attila

A verseny eredménye mutatja, hogy nagyon szépek és 
jól kezeltek voltak a borok. Külön meg kell jegyeznünk, 

hogy Paloznakon szép számmal vannak �atal termelők 
(borászok), akik átvették a szüleiktől a szőlőtermesztés és 
borkészítés tevékenységét, úgy, mint I�. Csiszár Péter, Dul 
Zsuzsanna, Papp Zoltán, Haibach Ádám és Vajda Era. 

Díjazottak: 
I. Csiszár Családi Pincészet   19.37 pont
 cserszegi fűszeres gyöngyöző bor, olaszrizling
II. Pusztai István    18.90 pont
 olaszrizling
III. Allacher Ottó    18.90 pont
 cserszegi fűszeres

Társadalmi zsűri és Paloznak Jövőjéért Közalapítvány kü-
löndíja: Allacher Ottó

Borklub különdíja: Olma Frigyes
Hegyközség különdíja: Dul Zsuzsanna

A résztvevők és a zsűri is egyetértett ab-
ban, hogy a 2019-es borok kitűnőek, és a 
vörösborok is kezdenek felzárkózni a fehé-
rek mellé a balatoni kínálatban.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre Raj-
nai Árpád és segítői főzték a remek halász-
levet.

Englert Dezső

ajándékként a Szűzanya számára azt a golyót, amit ki-
operáltak a Szentatya testéből. Ezt a golyót beépítették a 
Szűzanya koronájába. 

A paloznaki hívek nagy örömmel, ugyanakkor meg-
hatódottan értesültek a pünkösdi szentmisén, amikor 
Ajtós József prépost bemutatta nekik a szent ereklyét. 
Nehéz szavakba önteni, hogy mindez egy keresztény em-
ber számára mit jelent. – Amikor bevittem a templomba 

a relikviát, kopogtam, mondván, hogy bebocsájtást kíván 
a Szentatya a mi közösségünkbe. Az emberek meghatódtak, 
néhányan elérzékenyültek és egy csodálatos földöntúli bol-
dogság lett úrrá az ezredéves templomunkban. Amikor fel-
emeltem a szent ereklyét, mindenki letérdelt, keresztet vetett 
és imádkoztuk a Szent II. János Pál tiszteletére írt litániát 
– zárta szavait Ajtós József prépost. 

Szendi Péter
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A meghirdetett „Itthon tanulunk” alkotói pályázatra  
három pályamunka érkezett.

Szívből gratulálunk Adorján Norinának, Gacza Georginának 
és Gacza Karolinának.Ötletes, vidám, nagyszerű remekműve-
ket készítettek. Az alkotások megtekinthetők a Könyvtárban.

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM
Tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének 

nagyobb kockázata esetén, az erdőgazdálkodásért felelős 
miniszter, fokozott tűzveszély időszakát (tűzgyújtási tilal-
mat) állapíthat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a kataszt-
rófavédelem központi szervével (BM OKF). Tűzgyújtási 
tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet gyújtani az 
erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 
méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide 
értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, 
a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gaz-
égetés is.

A tűzgyújtási tilalomról a fokozott tűzveszélyről a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgató-
ság közleményt küld az érintett szervezeteknek, országos 
közszolgálati médiának, és hivatalos honlapján www.
erdotuz.hu közzéteszi a tűzgyújtási tilalomról szóló tér-
képet. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról tájékozódhat a 
https://katasztrofavedelem.hu/ weboldalon is.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély időszaka) 
megállapítására vonatkozó körülményeket a NÉBIH EI 
minden nap értékeli, és egyeztetve a BM OKF-fel dönt 

arról, hogy a következő napon szükséges-e tűzgyújtá-
si tilalom kihirdetése, vagy nem. A tűzgyújtási tilalom 
(fokozott tűzveszély) a közzétételtől a visszavonásig (a 
helyzetben bekövetkezett változás kihirdetéséig) él. Az 
említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető, 
hogy van-e érvényben tűzgyújtási tilalom (megállapított 
fokozott tűzveszély). A lakosság a lakóhelye környékén 
lévő erdőterületekről a NÉBIH EI által készített inter-
aktív erdőtérképen találhat további információt. https://
katasztrofavedelem.hu/55/tuzgyujtasi-tilalom-terkep 

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

Paloznakon az Önkormányzat helyi rendelete szerint 
május 31 és szeptember 31 között beleterületen tilos a galy-
lyak, avar, kerti nyesedék égetése. Külterületen a Veszprém 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzvédelmi Ható-
ságának engedélyével lehet égetni.

Önkormányzat
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Hasznos tanácsok  
a szőlőskertekben – egyelőre 
jó termés várható
Csiszár Péter hegybíró elmondta, hogy a koronavírus 
járvány, ha kismértékben is, de érintette a szőlősgazdá-
kat. Amennyiben az időjárás kedvezően alakul nyáron, 
jó termés várható. Persze, ehhez érdemes megfogadni a 
szakember tanácsait.

– A vírus természetesen a szőlőtermesztésre nem volt hatás-
sal. Ugyanakkor többen panaszkodtak az alkalmazottak hiá-
nyában. Az alkalmi munkavállalók nagyon féltek a vírustól, 
így márciusban és áprilisban többen nem dolgoztak. Azért ez 
annak is köszönhető, hogy zömében idősebb emberekről be-
szélünk, akik féltették az egészségüket. Sajnos azt kell, hogy 
mondjam, hogy a �atalok nem szívesen dolgoznak a szőlőben 
– kezdi Csiszár Péter, aki azt is elmondta, hogy a multi cé-
gek nem rendeltek borokat a kis borászatoktól, ezzel pedig 
majdhogynem ellehetetlenítik őket. Ez egy újabb tenden-
cia, mely remélhetőleg nem sokáig tart. Csiszár Péter bízik 
abban, hogy a belföldi turizmus kedvezően alakul a Bala-
tonnál, így több borászat, – akik tavasszal nem jutottak 
elég bevételhez – kárpótolni tudják magukat ezzel. 

Beszélgetésünk idején a szőlők éppen virágzásban van-
nak, amely egy nagyon érzékeny stádium, ha úgy vesszük, 
gyakorlatilag ilyenkor dől el minden. Egy erősen aszályos 
időszak van mögöttünk, így a növényvédelemre nagyon 
oda kell �gyelnünk. Most hirtelen jött egy nagyobb meny-
nyiségű csapadék, amelynek következtében robbanásszerű-
en jelennek meg a gombabetegségek. A peronoszpóra, a 
lisztharmat hamarosan feltűnik a szőlőben, ezekre nagyon 
oda kell �gyelni. Nem szabad megvárni a két hetes for-

duló időt, hanem amikor lehetséges az esőzések után újra 
kell permetezni, megóvva ezzel a szőlőt. – Nem szabad csak 
kontaktszerrel permetezni, hanem felszívódó szereket is kell 
használni, főleg lisztharmat ellen, mert ez a párás, meleg idő 
kiválóan alkalmas arra, hogy ezek a gombabetegségek megje-
lenjenek. A zöldmunkát folyamatosan végezni kell. Gondolok 
itt elsősorban a hajtásválogatásra. A felesleges hajtásokat min-
denképpen tördeljék ki a tőkékről, mert szellősé kell tenni a 
lombot – folytatja tovább Csiszár Péter, aki elmondta, hogy 
a jelenlegi állás szerint egy jó közepes termésre számítha-
tunk, a minőségre nyilván még jósolni nem lehet, de ehhez 
az kell, hogy megfelelő időjárás legyen. Az esőzések és a 
napsütések száma harmóniában legyenek egymással. 

Szendi Péter

A X. Paloznaki 
Jazzpiknik új időpontja 

augusztus 20-22.
Ingyenes 3 napos belépőt azoknak a paloznaki la-

kosoknak tudunk biztosítani, akik 2020. január 1-ig 
állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek. 

A belépő igénylés regisztrációhoz kötött július 1-től 
július 30-ig a www.paloznak.hu honlapon elérhető 
linken. A regisztrációról e-mailben visszaigazolás ér-
kezik. Regisztráció nélkül nem tudunk bérletet biz-
tosítani.

Akinek csak tartózkodási, illetve január 1-je utáni a 
bejelentett lakcíme, az nem jogosult a belépőre.

Megértésüket köszönjük.
Önkormányzat

Strandbelépő
Az idei évben továbbra is biztosí-

tott a csopaki strandra a kedvezmé-
nyes idénybérlet a paloznaki állan-
dó lakosok részére. Az idénybérlet 
ára 16.000 Ft, melyből 5000 Ft-ot 
visszatérít számla bemutatása ellené-

ben az önkormányzat. A kedvezményes bérletet lakcímkár-
tya bemutatásával lehet kiváltani a strand pénztárnál.

Az Alsóörsi Önkormányzat szintén kedvezményes sze-
zonbérletet biztosít a paloznaki állandó lakosok részére. A 
szezonbérlet ára 2500 Ft. Az alsóörsi bérletekre nem vo-
natkozik a visszatérítés.  

A kedvezmények a Paloznakon tartózkodási helyre beje-
lentettekre nem vonatkoznak!

Önkormányzat
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Májusfa kitáncolása 

Május első reggelére a hagyományokhoz híven a fér� -
ak kivágnak egy sudár fát, amit aztán a kiszemelt hölgyek 
udvarára állítanak udvarlási szándékkal ajándékként. A 
népszokásnak megfelelően cselekednek a paloznaki legé-
nyek is minden év áprilisának utolsó éjjelén, és ez idén sem 
történt másként, úgyhogy a környékbeli � úk nekiindultak 
a hegynek – egymástól másfél méter távolságot tartva –, 
hogy egy szép, karcsú májusfát állítsanak a Tájház udvarra. 
A sikeres akció után egészen május végéig csodálták a sza-
lagokkal és sörös dobozokkal díszített fát az arra járó em-
berek. A lányokkal ezt meghálálva május 31-én langallóval 
készültünk a májusfa kitáncolására. Az alapanyagok meg-
szerzése nehézkesen indult, mert nem vettük számításba, 
hogy Pünkösd vasárnap zárva tartanak a boltok, de alapos 
kutatómunka után rátaláltunk Almádiban egy kis ABC-

re, ami a havi bevételének nagy részét valószínűleg nekünk 
köszönhette (pontosabban a PACI-nak, aki � nanszírozta a 
langallót). Délután 5 órára összegyűltünk, hogy megkezd-
jük az előkészületeket és a tésztagyúrást. Mindeközben a 
� úk alapozásként egy kisebb bortúrát tettek a hegyen. A 
kemence 7 órára kellőképpen bemelegedett, így elkezdtük 
sütni a langallókat, azonban a prototípus egyik fele korom-
feketére égett és kikandikált belőle egy szög. Ekkor átfutott 
az agyunkon, hogy – a � úkkal ellentétben – mi túl nagy 
fába vágtuk a fejszénket. De tanultunk a hibáinkból, és a 
következő tepsiket már kellő oda� gyeléssel sütöttük, így 
olyan � nom langallókat sikerült készítenünk, amiket a � úk 
a mai napig emlegetnek. Miután közösen megettük a va-
csorát, kellő mennyiségű itallal leöblítettük, és megtárgyal-
tuk ki mivel foglalkozott a karantén idején, odagyűltünk a 
májusfa köré, hogy kitáncoljuk. Igazi csapatmunka ered-
ményeként dőlt ki a fa: Farkas Laci irányításával Németh 
Balázs és Kövesi Balázs fűrészelték, miközben a többiek 
körülöttük szurkoltak és táncoltak. Hosszú küzdelem után 
borult az udvar közepére a májusfa, amit nagy ujjongás és 
tapsvihar követett. 

Mire a májusfa kidőlt már mindenki teljesen átfagyott, 
úgyhogy összeszedtük a maradék italt és langallót, és az est 
hátralevő részében a Faluház nagytermében szórakoztunk, 
ahol minden elfogyott csak a jókedvünk nem.

Czeglédy Borbála

PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” 
vagy „viselkedési rendellenesség” miatt 
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, 

hogy a gyermek állapota semmit sem válto-
zott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az

Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítványt. 

Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiad-
vány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Kézműves 
foglalkozások 
a Tájház udvarán

Június 27-28-án ismét elindulnak a kézműves foglalko-
zások a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány szervezésében, az 
önkormányzat anyagi támogatásával a Tájház udvarán.

Nyáron minden szombaton és vasárnap 10 – 13 óra 
között várják a gyermekeket, és kísérőiket a Szegedi Nap-
sugaras Népművészeti Egyesület tagjai, akik különböző 
kézműves technikákkal ismertetik meg a résztvevőket. A 
foglalkozásokon gyöngyfűzéssel, szövés-fonással, agyago-
zással, csuhézással, nemezeléssel, stb. készíthetnek ékszere-
ket, apró tárgyakat, emlékeket az érdeklődők.

A foglalkozásokon a részvétel ingyenes!
X.Y.
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A zöld háromszög 
és a többiek

Fábián László gra�kusművész kiállítása Paloznakon

A legfrissebb munkákat láthatjuk a kiállító teremben 
(Szt. József Ház, Fő utca 2.), ezzel a tárlattal folytatódik a 
Veszprémi Művész Céh tagjainak bemutatkozása Palozna-
kon. Az olajképek mellett néhány metszet és szitanyomat 
villantja fel Fábián László gra�kai munkásságát. Az olajké-
peken fekete alapon jelenik meg a konkréttól a majdnem 
absztraktig a macska, a repülő, a háromszög és más…

   
Megnyitó:

2020. július 10. péntek 19 óra

Megnyitja: Jáger István gra�kusművész

Tisztelt Paloznakiak!

2020. június 4-én volt a Trianoni békediktátum 100. 
évfordulója, mely értelmében Magyarország elvesztette te-
rülete 2/3-át, lakosságának több mint felét.

A Mandulafa Társaság szervezésében tisztelettel adóz-
tunk az évfordulónak a Már�y kúria udvarán. Közösen 
meghallgattuk a fél ötkor országszerte felzúgó harangszót, 
elénekeltük a Himnuszt, majd a kápolnában egy fohászt 
mondtunk el Magyarországért. A megemlékezés végén 
Boldogasszony Anyánk régi himnuszunkat Gyenis Katalin 
énekelte el nekünk.

Február végén gyűjtést indítottunk a Trianoni békedik-
tátum 100. évfordulójára állítandó emlékszoborra. A szo-
bor tervezett költsége mintegy 2 500 000 Ft. Örömmel 
jelentem, hogy – Emmi néni tájékoztatása alapján – júni-
us 18-ig 2 283 000 Ft érkezett be a „Paloznak Jövőjéért” 
Közalapítvány bankszámlájára 60 adományozótól. Így az 
adományok gyűjtése szinte célba ért. Időközben elkészült 

a bronzöntés, most a mészkő posztamens beszerzése zajlik.
Mint mindannyian tudjuk, az elmúlt időszak nem volt 

a legszerencsésebb időszak adományok gyűjtésére. Ismétel-
ten szeretném megköszönni az adakozóknak, hogy e nehéz 
időkben is szívükön viselték a nemzeti emlékezést!

Az ünnepélyes avató a Búcsúi Szentmise napján lesz, 
szeptember 27-én vasárnap.

Az adományokat továbbra is a „Paloznak Jövőjéért” 
Közalapítvány (cím: 8229 Paloznak, Fő u. 10., adószám: 
18932296-1-19) 11748069-20023371 számú bankszám-
lájára átutalással, vagy csekken várjuk. Kérjük a megjegy-
zésbe beleírni: TRIANON! Csekket tőlem, vagy az önkor-
mányzattól lehet kérni.

Árvay Attila
Önkormányzati képviselő, Paloznak

Árnyékmacska és a papírhold 35x35 cm olaj karton
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Madárhírek
1988-tól művelek szőlőt és van borom Paloznakon. 

Egyik szőlőmetszés utáni tavaszon, tanítóm és segítőm 
Zsurki Géza bácsi �gyelmeztet: – Vigyázzon, mert a pin-
ce szellőzőn át rozsdafarkú pár költözött be a félhomá-
lyos kispincébe. Fészket raktak és már csipognak a �ókák. 
Legjobb, ha nem is megy be a pincébe. A �ókákat etető 
pár felváltva hordta a kis bogarakat, lárvákat. Néhány hét 
múlva kirepültek a �ókák. Máshova költöztek.

Egyik tavaszon, a metszés utáni venyigerakás tetejére 
alig rejtett fészket építettek. Négy tojás volt benne. Óva-
tosan átraktam a mandulafára a fészket. Elfogadták a se-
gítséget. Ott is kiköltötték a tojásokat. Sokszor láttam az 
oszlopok tetején gyorsan körbe totyogó, élénken �gyelő 
rozsdafarkúakat. Karcsú testű, egyenes tartású énekesma-
dár. Testhossza kb. 15 centiméter. Rövidtávú vonuló, a 
mediterráneumban telel. Kora tavasszal, hóolvadás után 
rögtön megjelenik a Kárpát-medencében, de enyhébb te-
leken számos áttelelő példányát is meg�gyelték. Évente 
kétszer is költ, ha korán hazaérkezik.

Az utóbbi 10 évben alig látni madarakat. A háztető csú-
csán sem fütyül napfelkeltekor a pacsirta. Legkitartóbbak 
a seregélyek, de ők nem a szőlészek barátai.

2016-ban, Közösségi környezet témában a Paloznaki 
Szőlőhegyi Egyesület pályázatot nyújtott be: 

„A Szőlőhegy sajátossága, hogy az itt folyó szőlőmű-
velés és borászat is meghatározó, elválaszthatatlan része 
ennek a tájnak. Olyan értéket ad hozzá, amely egyedi és 
védelemre méltó. Az Egyesület feladatának érzi a kör-
nyezeti infrastruktúra javításán túlmenően, környeze-
tének további tájszépítését, fejlesztését. A Szőlőhegyen 
és a környéken a madarak száma rohamosan csökken. 
Esténként alig lehet tücsökzenét hallani. Nem hallatszik 
fel a békabrekegés a Balaton partról. Az épületeket és az 
embereket kedvelő rozsdafarkú madarakat alig látni, de 
egyre több az ártalmas kukac és hernyó a gyümölcsfákon 
és a szőlőben. Ezek nem költői képek – hanem a szomo-
rú valóság intő jelei.”

Két évvel később az osztrák televízió (ORF) nagy né-
zettségű sorozatában, a szőlőkben fészkelő, megritkult, 
színes énekesmadarat és annak visszaszoktatását mutatta 
be. Először a mi rozsdafarkúnkra gondoltam. Ez az „oszt-
rák” madár nagyobb, sokkal színesebb volt. A madarakat 
épített fészkek várták, amikor tavasszal vándorútjukról 
visszatértek a szőlőbe. Cserébe a szőlő kukacait, bogarait, 
mindenféle, „szakmájukba vágó” kártevőjét pusztították. 
Van ilyen madár – maradt meg bennem. A nevét nem 
jegyeztem meg, inkább a helyhez szoktatás sikerét.

Az idei tavasz májusának újsághíre volt, érdekes olvas-
mány a nehéz időkben. A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület szakemberei írták, fényképezték:

„Negyedszer is hazatért Dél-Afrikából Eleven, a jeladós 
szalakóta”

– Ezt el kell olvasni, határoztam el, mert a cím kíván-
csiság ébresztő volt. Bízva abban, hogy a Kedves Olvasó 
is így gondolja, szeretnék néhány információval segíteni, 
remélve,  hogy ez nem ront a cikk érdekességén:
1. A szalakóta nem celeb, bár megérdemelné.
2. Ismert madár (?) mert fényképéről én is ráismertem az 

osztrák tv szereplőjére.
3. Szalakóták latin neve (Coracias garrulus)
4. Másik magyar neve: Kékcsóka.
5. Németre – vagy vissza – úgy fordították, hogy: 

Blaukrahe.
6. Angol neve keresztrejtvénybe való feladvány: hat betű. 

Mindkét magyar nevét már ismerjük, így könnyű 
az angolt kitalálni: Roller… Nem terhelem tovább 
Kedves olvasó, ezt is csak azért mondtam el, mert a 
magyar szalakóta védelmi program nemzetközi, ezért 
aztán Roller Projekt a neve. Így kizártuk a félreértés 
lehetőségét.

Eddigi �gyelmét megköszönve, a félreértés kizárásáról 
elmondom, hogy a televízió régebbi vetélkedőjén elhang-
zott a fogós kérdés: – Mit eszik az articsóka? Aki ismeri 
a választ, annak elnézését kérem. Azért mertem megkér-
dezni, mert az említett vetélkedőn a versenyző nem tudta, 
ezért kiesett. (telefonomon négyszemközt elárulom a he-
lyes választ…) Lássuk ezután a szalakótát és a cikket. Íme:

(Fotó: Patrice Correia/Biosphoto / AFP)

Az Eleven névre hallgató madár ismét sikeresen tette 
meg a három kontinenst érintő tavaszi vándorútját, mi-
közben nemcsak az elektromos áramütés jelentette ve-
szélyt kerülte el, de áthaladt a madárvadászat miatt külö-
nösen veszélyes Mediterráneumon is – közölte a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület.

Eleven az egyetlen olyan szalakóta, amely a négy éve fel-
helyezett jeladójának köszönhetően folyamatosan értékes 
adatokkal látja el a faj védelmével és vonulásával foglalko-
zó LIFE projekt szakembereit. 2016-ban azért ez a ma-
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dár kapott jeladót, mert az előzetes terepi meg�gyelések 
szerint az első szalakóták között érkezett vissza és kezdett 
költésbe – olvasható a közleményben.

A tavaly szeptemberben útnak induló madárról a jel-
adónak köszönhetően tudjuk, hogy nem tért le a meg-
szokott vonulási útvonaláról. Európát Görögországnál 
hagyja el, majd Líbián átrepülve Csádban rendszerint he-
tekre megpihen. Innen a Közép-afrikai Köztársaságon, a 
Kongói Demokratikus Köztársaságon halad tovább, majd 
Angolát és Zambiát érintve érkezik meg botswanai telelő-
helyére decemberben.

A jeladó szerint Eleven március 15-e körül kezdte meg 
idei hazaútját. Afrikát többek között Zimbabwe, Zambia, 
Tanzánia, Kenya, Etiópia és Eritrea érintésével hagyta el 
április utolsó napjaiban. Május elsején már Szíria déli tér-
ségében járt, tehát kevesebb, mint két nap alatt repülte át 
az Arab-félszigetet. Innen Törökország, Bulgária és Ro-
mánia érintésével ért haza Apajra május 18-án.

A kutatók munkája ezzel azonban nem ért véget, sőt a 
szalakóták hazaérkeztével és a költési időszak indulásával 
most kezdődik és nyár végéig tart a terepszezon. Eleven 
vonulási útvonalai ide kattintva nézhetők meg.

A hagyományos madárgyűrűzés segítségével az elmúlt 
több mint száz évben alig néhány visszafogási adatot sike-
rült csak gyűjteni, így a madarakat a vonulás és a telelés 
idején fenyegető veszélyforrásokról a jeladók felszereléséig 
nem volt elegendő információ.

A szalakóták testsúlya átlagosan 130-180 gramm. A 
madarak egészségének védelme miatt a napenergiával 
működő jeladók nem lehetnek nehezebbek a testsúly 3-5 
százalékánál. (kevesebb 10 grammnál)

Miért repül 8 ezer kilométert oda majd vissza?
Hogyan tájékozódik? Honnan tudja, mikor kell indul-

nia, hogy időben érkezzen? 

Milyen keveset tudunk Világunkról!
A korona vírus elől karanténba zárkózva is jó érzés ol-

vasni Világunk Szalakóta nevű csodájáról.

Tormási György 
jeladosmadarak.mme.hu

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN  
INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett  
pszichiátriai kezelése során?

Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez 

már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Állampolgári Bizottság az Emberi  
Jogokért Alapítvány 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

MELEG NYÁRI NAPOK…  
EGY HŰSíTő fRöCCS…

Újra nyitva a Pincze Pont!
A Csiszár Család Pincészete, 
aranyérmes boraival  
várja vendégeit.

A borok mellett, kávéval és üdítővel  
is szolgálunk.

kedd, szerda, csütörtök, péntek  
12:00-22:00

szombat - vasárnap 10.00 – 22.00 között, 
a Tájház udvarán várunk mindenkit  

sok szeretettel!
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Kedves falusi 
csibészek!

Sok hosszú ínséges kocsma nélküli év után, aminek te-
tejébe még egy világjárvány is a nyakunkba zúdult, már-
már eufórikus örömmel tudatjuk veletek, hogy a mi kis 
szeretett falunk végre visszanyeri ékszerdobozának legszebb 
gyémántját. Azt a szociális és gasztro intézményt, ahol az 
emberek az év minden napján, örömükben és bánatukban 
is megfordulhatnak. Azt a központi szervert, ahol öreg-
anyáink idővonalai összeérnek és szerte ágazva suhannak 
ki a Venyige porta kitárt ajtaján. Mert a hőn áhított “kocs-
mánk” bizony eme névre lett keresztelve. Aki még esetleg 
nem tudná a Venyige porta címe: 8229 Paloznak, Fő utca 
2. A nyitás dátuma: július 3-a (péntek) reggel 6 óra.

Fontos információ még, hogy a tervezett nyitvatartás 
minden nap 6-tól 22 óráig, ezen belül a korán kelőket 
7-től 9-ig reggelivel várják, a konyha 11 órától 21:30-ig 
lesz nyitva.

Utóirat: Nagyon bízunk benne, hogy a már hagyomány-
nyá vált Szilveszteri Kocsmapótló sorozat a továbbiakban 
sem szakad meg és remélhetőleg csak azon a délelőttön 
maradunk krimó nélkül csak azért, hogy legyen valami lét-
jogosultsága az eseménynek.

Németh Balázs
Steinbach Zsó�a

JóGA   
a Mindennapi Életben
foglalkozások
Paloznakon

Helyszín:
Faluház, Nagyterem Paloznak, Fő u. 10. 

(feljárat hátul)
Időpontok: szombat: 8.00 – 9.45

A Jóga a Mindennapi Rendszer célja az emberek testi, 
lelki, szellemi egészségének megteremtése.

A foglalkozásokon hangsúlyt helyezünk a gerinc és 
a hátgyakorlatokra, a tudatos légzésre, valamint a 

stressz oldására. A gyakorlatok 12 éves kortól, fizikai 
állapottól függetlenül mindenki által végezhetőek.

Alkalom: 1200 Ft
Diákoknak, Nyugdíjasoknak: 1000 Ft

Első alkalom: 500 Ft
Foglalkozások havi díja: 4500 Ft

Diákoknak, Nyugdíjasoknak: 3500 Ft

További információk:
Nagy Julianna Pushkar, jógaoktató

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




