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Ülésezett a képviselő-testület
Július 9-én tartotta soron következő ülését az ön-

kormányzat. Czeglédy Ákos polgármester beszámolt 
a BFT-től a falunapra elnyert 500.000 Ft támogatás-
ról, a Magyar Falu pályázatban a Kossuth u. felújítá-
sa tartaléklistára került. A Tájház udvar felújítására, 
szín nádazására, 1.850.000 Forintra pályázatot nyúj-
tottunk be. Egy dugulás miatt új szennyvízelvezető 
csatornát kellett kiépíteni a Szt. József háznál.

Első napirendként a 2019-es költségvetési beszá-
molót tárgyalta a testület. A tavalyi év kiemelkedő 
volt a beruházások tekintetében köszönhető a Szt. 
József Ház felújításának, a gépbeszerzési pályázat-
nak és egyéb beruházásoknak. A költségvetés eredeti 
előirányzata jó 20 millió forinttal bővült év közben 
így a végösszeg 219.788.190 Ft, ebből közel 100 mil-

lió a felhalmozási kiadás (felújítás, beruházás). Az 
önkormányzat saját bevételei ebből 79 millió Ft ál-
lami támogatás, feladatfinanszírozás 52 millió. A be-
számolót a testület egyhangúlag elfogadta.

Következő napirendként a Könyvtár, teleház ill. 
rendezvényekről szóló beszámolót tárgyalta a testü-
let, melyről bővebben is olvashatnak Farsang-Törös 
Krisztina kulturális munkatársunk cikkében.

Harmadikként Klimkó Zoltán ingatlantulajdonos 
kérelmét tárgyalta a testület, aki a Hajódi úti ingat-
lanát útszélesítés céljára ajándékként felajánlotta az 
önkormányzatnak. A testület vállalta az eljárással 
kapcsolatos költségeket, valamint eltekint a közmű-
fejlesztési hozzájárulás megfizetésétől.

CZÁ

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

Önkormányzat

Iskolakezdési támogatás
Az előző évekhez hasonlóan beiskolázási támoga-

tást nyújt az önkormányzat a paloznaki szülőknek. 
Az önkormányzat az ÓVODÁS nevelésben része-

sülő, az ALAPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN (1-
8. osztályig) tanuló valamint bármely KÖZÉPFOKÚ 
TANINTÉZMÉNYBEN (9-től 13. osztályig) tanuló 
paloznaki állandó lakos gyermek után a szülő vagy 
törvényes képviselő részére iskolakezdési támoga-
tást biztosít, amennyiben a gyermek nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 20. 
életévét még nem töltötte be (iskolalátogatási iga-
zolást csatolni kell), a család jövedelmi viszonyaitól 
függően, amennyiben az Önkormányzat felé adótar-
tozása nincs és életvitelszerűen Paloznakon él.

Tanévkezdési költségekhez való hozzájárulásként 
önkormányzati segély iránti kérelemhez csatolni kell 
az egy főre jutó havi jövedelem megállapításához jö-
vedelemigazolást, a tanulói jogviszonyt középfokú 
tanulmányok esetén az eredeti jogviszony igazolást. 

A támogatási kérelmet óvodai nevelésben részesülő 
gyermek, alapfokú oktatási intézményben tanulók, 
valamint középiskolások esetében az adott év szep-
tember 15-ig kell benyújtani az Önkormányzati Hi-
vatalban, az alábbi feltételek fennállása esetén:

Iskolakezdési támogatásban részesíthető az a ta-
nuló, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 500 %-át (142.500- Ft)

a)  óvodai nevelésben részesülő gyermek esetében 
5.000,- Ft

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

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

A határidő letelte után a támogatás nem igé-
nyelhető.

Önkormányzat
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TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
Pályázati felhívás

Paloznak Jövőjéért Közalapítvány egyszeri alkalomra 
szóló ösztöndíj pályázatot hirdet kiemelkedő tanulmá-
nyi, vagy sport területén nyújtott teljesítmények ösztön-
zése, támogatása céljából a középiskolai tanulmányokat 
folytató, vagy azt a 2019/2020-as tanulmányi évben be-
fejező tanulók részére. 

A beérkezett pályázatokra az elbíráló egyszeri pénz-
beli ösztöndíj támogatást állapít meg. 

Pályázatot nyújthatnak be: 
Azok a paloznaki állandó lakcímmel rendelkező tanu-

lók, akik a 2019/2020. tanulmányi évben középiskolai 
(gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) tanulmányo-
kat folytattak vagy záróvizsgát tettek, és tanulmányi 
eredményük jeles vagy kitűnő. Pályázatot nyújthatnak 
be továbbá az országos szakmai tanulmányi versenyen 
legalább az első tíz helyezések egyikét elért tanulók, va-
lamint a kiemelkedő (legalább országos versenyen he-
lyezést elérő) sporteredményt elért (Sportegyesületnél 
igazolt) középiskolai tanulók. 

Pályázatok benyújtása:
A pályázatokat írásban, személyesen vagy postai úton 

(postai benyújtás esetén a postai bélyegzőn a benyújtási 
határidő napja számít határidőben történt benyújtás-
nak) lehet benyújtani az alábbi címre:

Paloznak Jövőjéért Közalapítvány,
8229 Paloznak, Fő utca 10. 
A pályázatok benyújtási határideje:
2020. augusztus 31. hétfő. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó személyes 

adatait (név, születési hely és idő, anyja neve) lakcí-
mét, adóazonosító számát, valamint oktatási intézmé-
nyének nevét címét. A pályázathoz mellékelni kell: A 
2019/2020. év végi iskolai bizonyítvány vagy záróvizs-
ga bizonyítvány másolatát, országos szakmai verseny 
helyezéséről kiállított oklevél másolatát.

A pályázatokról történő döntés, eredményének 
kihirdetése:

A beérkezett pályázatokról a Paloznak Jövőjéért Köz-
alapítvány Kuratóriuma dönt soron következő kuratóri-
umi ülésén. 

A pályázati eredmények kihirdetése Paloznak Község 
Önkormányzata által szervezett 2020. évi Falunapok hi-
vatalos nyitó ünnepségén történik. 

Paloznak 2020. július
Prazsák Józsefné

Paloznak Jövőjéért Közalapítvány
kuratóriumának elnöke

2019. évi Könyvtár beszámoló
Az alábbi 4 program a Könyvtárellátási Szolgálta-

tó Rendszer (KSZR) keretében valósult meg.
2019.04.26. Lackfi János író-olvasó találkozó
2019.09.28. Vásári komédia bábelőadás (Falunapok 

keretein belül)
2019.11.22. Dr. Glant Tibor történész A Szent Korona 

amerikai kalandja és hazatérése c. előadása.
2019.11.29. Adventi koszorú készítő délután.
Ezekre a programokra 160 000 Forint keretösszeget 

kaptunk és költöttünk el. Ez az összeg idén 250 000 Fo-
rintra emelkedett.

Saját rendezvényeink a Könyvtár szervezésében. 
Egy részük a Digitális Jólét Program Pont pályázat-

hoz kapcsolódott.
2019.01.04. Diafilm klub
2019.01.11. Diafilm klub
2019.01.25. Diafilm klub
2019.02.20.  Fogjuk meg az egeret!  DJP tanfolyam
2019.02.27.  A digitális világ térhódítása napjaink-

ban, az internet világa. DJP előadás
2019.02.27.  Fogjuk meg az egeret! DJP tanfolyam
2019.03.01. Diafilm klub
2019.03.06.  Fogjuk meg az egeret! DJP tanfolyam

2019.03.13.  Fogjuk meg az egeret! DJP tanfolyam
2019.03.22. Diafilm klub
2019.03.27.  Fogjuk meg az egeret! DJP tanfolyam
2019.05.05-15. Grafikus Művésztábor
2019.06.24. Kistudós tábor
2019.11.08. Könyvbörze
2019.11.15. Diafilm klub
2019.11.16. Könyvbörze
2019.11.20. Diafilm klub
2019.11.27. Diafilm klub
2019.12.11. Mézeskalács sütés
2019.12.18. Karácsonyfadísz készítő

Látogatók száma

14 év
alatt

14 év
felett összesen alka-

lom

KSZR
rendezvény 47 82 129 4

Saját
rendezvény 150 195 345 20

Összesen 197 277 474 24
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A programok széles skálát öleltek fel, a kicsiknek 
szóló diafilm vetítéstől a tudományos előadáson 
keresztül a felnőtteknek szóló digitális tanfolya-
mig. Adventkor 3 alkalommal készültünk az ün-
nepre koszorú - és karácsonyfadísz készítéssel, 
mézeskalács sütéssel. 

Az év végéhez közeledve át kellett költöztetni 
a Könyvtár állományát, így előtte még egy utolsó 
(negyedik) könyvbörzét is tartottunk, azokból a 
könyvekből, amik az állományapasztás darabjai 
lettek. Még mindig maradt több száz könyv, amik-
kel a hordókat töltögetjük, de az eltárolásuk a ké-
sőbbiekben gondot okozhat.

Az új Könyvtár szép, világos, színes, gyerekkuc-
kós. Remélem, kialakul egy igazi közösségi tér, ahol 
gyermek és felnőtt is egyaránt kikapcsolódhat és 
rendszeres könyvtárhasználóvá, olvasóvá válik.

2019. évi Rendezvények beszámoló

Paloznak Község 2019. évi rendezvényei időren-
di sorrendben:

2019.01.05.  Pohárköszöntő
2019.02.09.  Paloznaki Disznótor
2019.02.16.  Sakkszimultán
2019.03.02.  Farsang
2019.03.15.  Ünnepi megemlékezés
2019.03.23.  Böjti koncert
2019.04.13.  Borverseny
2019.04.27.  Virágvásár
2019.05.25.  Családi piknik
2019.06.01.   Világutazók 1. „Emlékrepülés 

1981.” előadás
2019.06.14-15.  PG tábor
2019.06.22.  Jóganap
2019.06.22. Mandulafa ünnep
2019.06.28. Tájházalás
2019.06.29. Paloznaki Etalon
2019.07.07. KineDok Pajtamozi
2019.07.17. Jam Session
2019.07.19. Pálpataki néptáncbemutató
2019.07.20. Klassz a pARTon
2019.07.21. KineDok Pajtamozi
2019.08.04. KineDok Pajtamozi
2019.08.10.  Világutazók 2. „Kérjük az öveket 

becsatolni!” előadás
2019.08.14. Jam Session
2019.08.18. KineDok Pajtamozi
2019.08.29. Jam Session
2019.09.01. KineDok Pajtamozi
2019.09.15. KineDok Pajtamozi
2019.06.09-09.01.  Kézműves foglalkozások 

minden hétvégén.
2019.09.27-29. Paloznaki Falunapok
2019.10.06. Megemlékezés

2019.10.23. Megemlékezés
2019.11.09. Újbor és Márton napi ünnep
2019.12.07.  Mikulás ünnep gyerekeknek és 

szépkorúaknak
2019.12.14 Ulti és más játékok
2019.12.01. 1. gyertyagyújtás PISZ
2019.12.08.  2. gyertyagyújtás Borklub és  

PISZE
2019.12.15.  3. gyertyagyújtás PaCi és Palozna-

ki Kórus
2019.12.23. 4. gyertyagyújtás Önkormányzat
2019.12.24. Betlehemes pásztorjáték
2019.12.31. Kocsmapótló

Paloznak hagyományos rendezvényei mellett 
(pohárköszöntő, disznótor, farsang, borverseny, 
virágvásár, jóganap, PG tábor, Paloznaki Etalon, 
kézműves foglalkozások, falunapok, megemléke-
zések, újbor ünnep, Mikulás nap, gyertyagyújtá-
sok, betlehemes, kocsmapótló) próbálkoztunk új 
eseményeket is teremteni, a falu közösségének 
más programokat is szervezni. 

A közös játékot baráti, családi körben mindenki 
szereti, ebben bízva 3 új programot szerveztem. 
Az első sakkszimultán játékdélelőtt volt. Rövid 
érdekes előadással indult, utána egy sakkmester 
jelölt játszott egyszerre több táblán. Nem voltak 
sokan, de képviseltette magát a fiatal és az idősebb 
korosztály is. Az idei falunapokra szeretném újra 
elhívni Jeszenszky Józsefet, egy szabadtéri, ugyan-
csak szimultán játékra. 

A következő program egy régebbi hasonlónak 
volt az „újra hívása”. A családi piknik a kb. 8-10 
évvel ezelőtti családi vetélkedőket szerette volna 
felidézni. Versenyt is hirdettünk a sok más játék 
mellett a játszótéren. A kezdési időpontra ugyan 
nem érkeztek meg az érdeklődők, de a továbbiak-
ban a feladatokat megoldották és remekül érezték 
magukat. Talán későbbi kezdési időpontra kell leg-
közelebb hirdetni, mert egyébként jó kezdeménye-
zés volt, örültek neki a családok. 

A harmadik játékötlet téli időszakra esett. Arra 
gondoltam, hogy a kerti munkák végeztével egy 
baráti, felnőtt játékestet tarthatnánk mindenféle 
társasjátékkal. Lehetőség volt sakkozni, scrabble-
ozni, francia kártyajátékokra, ultizni. 5 alkalom-
mal jött össze a kisebb-nagyobb társaság, sajnos 
a járványhelyzet az utolsót nem engedte. Ennek a 
programnak sikere volt, már kérdezgetik, mikor 
indul újra. Idén, ha lehetséges november elejére 
tervezzük az első összejövetelt, más játékokkal is 
kiegészítve, pl. Catan, Activity. A fiatalok is aktív 
részesei szeretnének lenni az estéknek.

Koncertek eddig is voltak Paloznakon szép szám-
mal. Ami talán újdonság a böjti időszakban szer-
vezett koncert, és annak mondanivalója. Illetve a 
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Tisztelt Szálláskiadó!
Mindannyiunkat érzékenyen érint a vírushely-

zet okozta válság. Az önkormányzat is elvesztette 
bevételeinek közel 30%-át. Ezen belül különösen 
érzékenyen érint minket az idegenforgalmi adó, 
aminek beszedését felfüggesztette a Kormány, 
azonban így is lesz vele teendő!

Tájékoztatjuk az idegenforgalmi adó beszedésé-
re kötelezetteket, hogy 2020. április 26.-tól az IFA 
bevallási kötelezettségnek továbbra is eleget kell 
tenniük, de az IFA-t sem beszedniük, sem befizet-
niük nem kell a 140/2020. (IV. 21.) Kormányren-
delet 5.§-a szerint.” További részletek a 82. számú 
Magyar Közlönyben.

Tisztelt Szálláskiadó! Most különösen fontos az 
adó bevallása, mert a bevallások alapján, az elvont 
idegenforgalmi adó után 2020 évre járó kiegészí-
tés helyett, (ez Paloznak esetében 9.5 millió Ft) a 
települési önkormányzat kiegészítő támogatásra 
lesz jogosult a veszélyhelyzet alatt! Reméljük a 

nyári hónapokra a kijárási korlátozás feloldható 
lesz és a vendégek is megjelennek a Balatonon! 
Kérjük fordítson figyelmet a bevallásra akkor is, 
ha az adót sem befizetni, sem beszedni nem kell, 
így csupán némi adminisztrációt igényel, ezzel 
azonban kiegészítő állami forráshoz juttatja Paloz-
nakot! Ezen felül a szálláskiadóknak nem kell meg-
fizetni az idei évben bevezetett turisztikai hozzájá-
rulást sem 2020-ban.

Kérjük az idegenforgalmi adóbevallásokat to-
vábbra is pontosan vezessék és a bevallásokat 
minden hó 15 napjáig juttassák el az Önkormány-
zati Hivatalba. A bevallott adót a vendégnek nem 
kell megfizetnie azonban a bevallott vendégéjsza-
kák után járó állami támogatás némileg kompen-
zálhatja az önkormányzat veszteségét. 

Köszönettel:
Czeglédy Ákos polgármester

könnyűzene tekintetében a Tájház udvaron a diófa 
alatt megrendezett 3 spontán koncert a Jam Sessi-
on jóvoltából. A fellépők veszprémi zenekarok ze-
nészei, akik nagyon kicsi honoráriumért, 8-10 fős 
zenekart alkotva játszottak alkalmanként 2 órát, 
ezzel kellemes nyári hangulatot teremtve a beszél-
getős, borozgatós estékhez.

Szent Iván napjához kötődően kapott emléktáb-
lát Paloznak legöregebb mandulafája és erre az 
alkalomra naptárkiállítást is megtekinthettek az 
érdeklődők. 

Ismét nézhettünk dokumentumfilmeket két 
hetenként a Pajtamoziban. Nagy szeretettel fogad-
tuk a pálpataki fiatalokat újra, akik megörvendez-
tettek bennünket egy néptáncbemutatóval és egy 
színdarabbal. Mindig nagy öröm a viszontlátás, a 
találkozás.

Több esetben segítettünk nem önkormányzati 
szervezésben is, pl. PISZE kirándulás, Mandulafa 
Társaság előadásaihoz eszköz, két alkalommal elő-
adó felkérése. 

Már sokadik éve foglalkozom operaszervezés-
sel. A Hírmondóban megjelent minden hónapban 
az aktuális operalátogatás, ezzel a falu lakosaihoz 
is eljutott a lehetőség, kb. 20-an éltek vele és jöt-
tek velünk. Haumann Péter művész urat is láttuk 

a János vitéz második felvonásában, mint a francia 
király megszemélyesítőjét. 

Három oktatáson vettem részt. Még 2018-ban 
elindult egy 6 hónapos OKJ-s képzés, ami egy kul-
turális rendezvényszervező képesítést adott, di-
cséretes jeles minősítéssel végeztem el. Ezzel pár-
hozamosan egy korábbi pályázathoz kapcsolva a 
Digitális Jólét Program mentorképzést is elvégez-
tem 100%-os tanúsítvánnyal. Év végén pedig egy 
Photoshop tanfolyamot is indítottak, ezt is teljesí-
tettem. Mindhárom oktatást az Önkormányzat fi-
nanszírozta. 

Beadtam a jelentkezésemet a győri Széchenyi Ist-
ván Egyetem 2020/2021. évben induló kulturális 
mediáció 4 féléves, állami finanszírozású, levele-
ző MA képzésére. Júliusban várható az eredmény. 
Célom, hogy a képzés során olyan kompetenciákat 
sajátítsak el, hogy még színvonalasabban tudjam 
végezni jelenlegi munkámat.

Illetve elvállaltam egy 5 órás óraadói megbízást 
a Csopaki Református Általános Iskolában énekta-
nárként. Bízom abban, hogy a személyes kapcsolat 
révén a rendezvényeinken az iskolás gyerekek is 
nagyobb kedvvel és lelkesedéssel vesznek részt.

Paloznak, 2020. 06. 25.
Farsang-Törös Krisztina
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Kedves
Paloznaki Pácienseink!
A háziorvosi rendelés menetében nincs változás.

Továbbra is időpontra, telefonos egyeztetést köve-
tően fogadunk betegeket.

A receptek továbbra is kiválthatók e-receptre az 
eddig megszokott módon. 

Fontos, hogy előzetes telefonos bejelentkezés 
alapján fogadunk betegeket. Kérek mindenkit, 
hogy legkésőbb előző nap jelentkezzen be a ren-
delésre. Időpontkérés rendelési időben lehetséges 
a csopaki rendelő vezetékes számán: 

06-87-782-484
A maszk használata továbbra is kötelező!

Dr. Imre Bence

Nagykövetségi repatriálás
és hatósági karantén

Hét hete, hogy Dánia teljesen bezárt. Az összes 
egyetemi kurzus virtuálisra váltott, a munkahelye-
ken kötelező az otthonról dolgozni. Amikor a legtöbb 
emberi érintkezés egy elcsípett félmosoly a kasszás-
tól a helyi szupermarketben, akkor már nem kérdés, 
meg kell nyomi az Exit gombot.

2020. árpilis 28-án, kedden, ledől az utolsó pillér: 
a miniszterelnök meghosszabbítja a kötelező home 
office-t a nyári hónapokra. Szerdán már egy egész 
tanévre való holmi áll beleerőszakolva két-két bő-
röndbe és hátizsákba. Csütörtök este pedig a gedseri 
kikötőben hirdetőtáblán búcsúzik Sjælland régió és 
kifut az utolsó komp.

A koppenhágai reptéren a tarkító személyzet 
néhány tagja vált kósza farkasszemet a biztonsá-
gi apparátus munkatársaival. Két kilométer kül-
városi séta után megtalálom azt a magyar rend-
számú autóbuszt, amelyet a Dániai Magyarok 
Facebook-csoportban hirdettek, hogy haza kell 
hozni. Összesen 8-an keveredtünk össze, korábban 
teljesen ismeretlen honfitársaimmal erre a társa-
dalmi kísérletre. Begördült a magyar nagykövet 
diplomatarendszámos autója és a protokollnak 
eleget téve, jó utat kívánt és garantálta konzuli vé-
delmünket. A kompon holdbéli táj, rajtunk kívül 

csak néhány közép-kelet-európai vendégmunkás 
férfi tért haza, sem nők, sem gyerekek. Rostock-
ban kikötve a gyér forgalmú német autópályákon 
kikerültük Csehországot, mert sem cseh, sem szlo-
vák barátaink nem voltak hajlandóak keresztülen-
gedni 8 európai uniós állampolgárt hazafele úton. 
Szerencsére az osztrák sógorok ott segítenek, ahol 
tudnak, s így jutottunk el gördülékenyen a hegyes-
halmi keserédes álomig. A külügyi honlapon „ön-
kéntes” karantén van írva, de a biztonság kedvéért 
14 napra bezárnak, s kijön naponta a Balatonfü-
redi Rendőrkapitányság valamely visszafogottan 
lelkes alkalmazottja. A jogszabály inkonzisztens, 
rám vonatkozik, noha a velem egy háztartásban 
élők jogilag mehetnek szabadon. A korlátozás csa-
pongó, mert egy héttel korábban Ausztria felől az 
léphetett be szabadon, aki akart. Tesztre pedig 
itthon nem telik, olcsóbb csak egyszerűen bezár-
ni az embereket. Idilli családi hangulatban, remek 
ételekkel és balatoni panorámával túl lehet élni a 
vizsgaidőszak első két hetét karanténban. Ugyan-
akkor újabb 15 napot nem kívánok ajándékozni az 
Népegészségügyi Osztálynak a húszas éveimből, 
miközben világszerte tudott, hogy a megoldás a 
tesztelés.

Wrhovina Péter
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A medvét nem láttuk! 
Ebben az évben is meglátogattuk erdélyi testvér-

településünket, Pálpatakát. Remek csapat gyűlt ösz-
sze, az úton dj Bori szolgáltatta a zenét, Peti koor-
dinálta a sofőröket és szórakoztatta őket. A többiek 
végig aludtak, csak akkor keltek fel, amikor megte-
kintettük a Vajdahunyad várát, majd megmásztuk a 
Torockói hegyet. Amikor megérkeztünk Pálpatakára 
nagy szeretettel üdvözöltek minket, azonban mi sem 
érkeztünk üres kézzel, hiszen az indulásunk előtt 
ruhaadományokat gyűjtöttünk a pálpatakai rászoru-
lók számára. Már az úton egy jó erdélyi káposztáról 
álmodoztunk, és a legnagyobb meglepetésünkre töl-
tött káposztával vártak minket a barátaink. A vacsora 
után koccintottunk az érkezésre, majd a hosszú úttól 

Fröccsöntött party
Annak okáért dicsérem vala én a vigasságot,
hogy nincsen embernek jobb e világon,
hanem hogy egyék, igyék és vigadjon...
(A Prédikátor Salamon könyve 8.15.)

Kisebb képzavarral indula a beszély, bár ez már 
koros, elmeszesedő /melyben pár meszely bornak 
csak szerepe vagyon/ elmémtől mondjuk, hogy meg-
szokott. Szegének, akik szokják. Kis unokám rémlik 
fel, aki most hölgyként jelent meg a szeánszon, el-
tekintve a bevezető pájinkától, mert mint említette 
nekem halasszuk a pájinkát, merhogy 5 órakor je-
lenése van a bodzabokorban, mert utolsó egyetemi 
vizsgáját teszi, on-line /ha tuggyuk, mi ez?/ Na most 
azé a bodzabokorban, mert ottan csönd vala. Szóval 
kisgyermek korában többször a szokok című nyelv-
tanilag alig helyeselhető formát használta, mire én, 
a nyelvművelő jeleztem neki, hogy ezt nem nagyon 
„szokjuk” használni, mire megkérdé: Nagypapa, te 
szokni szoksz? A tárgyra Nótárius Uram, a tárgyra.

Szóval a képzavar, merhogy a fröccsöt öntjük, avagy 
öntsük-meg spriccoljuk, fröcsköljük, avagy fröccs-
köljük. Végül is, bökjük ki, evvolt a célja a foglalko-
zásnak /bölcs Elnökünk örökérvényű elnevezése/  
Angyal Gyuri barátunknál, hogy hírneves 
olaszrizlingjit mekkóstintsuk tisztán meg ez a bi-
zonyos spriccer /elegánséknál spritzer/ formájá-
ban. Megest szerény létszám, alig 44-en kaptattunk 
fel a hegyre, a későn gyüvőket nem is számítolva. 
Oszt ott megkezdődött a csudi vagy csuda. A beté-
rő elsőként a pájinkás asztallal szembesült, emiá 
számosan szembe sültek, bocsi szemben ültek, 
hogy elég közel legyenek a 8-10 féle nemes nedű-
től roskadozó asztalhoz. A fogadó bizottmány igen 

virágos hangulatban és arcszínben fogada bennün-
ket, no nem a sápadt liliomra hajazának, inkább 
a pipacsvirágra. Elhelyezkedénk és máris bölcs 
Elnökünk hallata szavát, köszönte Bennünket és 
megköszöné a vendéglátást, valamint a közreműkö-
dők fáradságos munkáját. Ez ugyi elment vadászni 
/tuggyuk ki/, ez meglőtte a szarvasünőt /tugggyuk 
ki/, ez hazavitte /nem tuggyuk ki/, ez megfőzte  
/tuggyuk ki/ és ez az icipici 44 fős, vagy több társa-
ság megette. A működők, már a közre, Angyal Gyuri 
és a kukták Csabi és Ottó, és sohasem szabad elfe-
ledni a legszorgalmasabb, csendben tevékenykedő 
munkatársakat, Rózsikát, Éva Asszont és többie-
ket, kik nélkül zavartalan alig lett volna a lefolyás.  
/2-es fiam, 2-es, mondta volna grammatika taná-
rom./Az asztalok csak roskadozának, fehér boros 
és rozé boros üvegek, szódásüvegek vagy szikvíz, ha 
valaki úgy kévánja, szigorúan üzemi hőfokra hűtve, 
meg a szorgos asszonok által készített borkorcsolják. 
És máris a varázslatos szarvasünő pörkölt, mely év-
ről évre jobb – hiába a gyakorlat. És mindeközben 
Matyi István barátunk tangóharmonikája is csak 
előkerült és mennyei élvezetek sora, már jómagam 
részirül, ugyanis szerelmese vagyok a tangóharmoni-
kának. Gondolom más is, mert az étkek elfogyasztása 
után meg a poharak sűrű emelkedése mián, ollan han-
gulat kerekedék, hogy csoda. És máris roskadozának 
az asztalok az nyalánkságoktul, édességektül. Sőt a 
mi kis patsirtánk, bibliotékusunk is belibbent kerek 
kis /ne tessék rosszra gondulni/ gyümölcstortájival, 
szóval nem maradánk éhül. Alakulának helyi dalárdák 
és a hangulat emelkede, hogy meddig azt sajnos nem 
tudám követni, mert jövel szigorú tekintetű taxisom és 
életkémmel együtt hazafuvaroza. ZB
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kimerülve lefeküdtünk aludni. Másnap reggel Peti 
bundás kenyérrel várta a későn kelőket, és újult erő-
vel vágtunk neki a kalandoknak. Elsőként Korondon 
látogattunk meg egy helyi fazekas műhelyt, ahol mi 
magunk is kipróbálhattuk a tudományt. Készültek 
vázák, hamutartók, és kancsók is, miközben a mester 
részletesen bemutatta a munkafolyamatot. Ezután 
a szálláson ebédeltünk, majd Jocó jött értünk sze-
kérrel, és elvitt minket mezőkön és erdőn keresztül 
egy sziklához, ahol gyönyörű panoráma tárult elénk 
a hegyekre és földekre. Bandi és Pali, a két ló, akik 
a szekeret húzták nagyon kezesek voltak, azonban 
még így is leesett Máté a Paliról. Ezt szerencsére le 
is videóztuk, és ezerszer újranéztük. Ezen az estén is 

többször koccintottunk a találkozásunkra. Másnap 
egy fürdőt látogattunk meg, ahova pár helyi is elkí-
sért minket. A medencében lévő gyógyvíz kicsit csíp-
te a Torockói hegymászáson szerzett sebeinket, de a 
nagy melegben nagyon jól esett a fürdőzés. Utána egy 
helyi tanyára mentünk tehenet fejni és kipróbáltuk 
milyen traktort vezetni. A búcsúvacsoránkat az er-
dőben tábortűz mellett fogyasztottuk el, mindenféle 
grillezett húsokat készítettek nekünk barátaink. Peti 
és Lackó még egy hullócsillagot is láttak, és mi csak 
reménykedhetünk benne, hogy azt kívánták, minél 
hamarabb újra ellátogathassunk Pálpatakára.

Czeglédy Borbála és Klimkó Emese

A X. Paloznaki
Jazzpiknik

új időpontja
augusztus 20-22.

Ingyenes 3 napos belépőt azoknak a 
paloznaki lakosoknak tudunk bizto-
sítani, 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 lin-
ken. A regisztrációról e-mailben visz-
szaigazolás érkezik. Regisztráció nél-
kül nem tudunk bérletet biztosítani.

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

Megértésüket köszönjük.

Önkormányzat   

Forgalmi rend változások
a Jazz Piknik idején!

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

Önkormányzat
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Kézműves foglalkozások a Tájház udvarán
Június 27-28-án ismét elindultak a kézműves foglalkozások a Paloznak Jövőjéért Közalapít-
vány szervezésében, az önkormányzat anyagi támogatásával a Tájház udvarán.
Nyáron minden szombaton és vasárnap 10 - 13 óra között várják a gyermekeket, és kísérőiket 
a Szegedi Napsugaras Népművészeti Egyesület tagjai, akik különböző kézműves technikákkal 
ismertetik meg a résztvevőket. A foglakozásokon gyöngyfűzéssel, szövés-fonással, agyagozással, 
csuhézással, nemezeléssel stb. készíthetnek ékszereket, apró tárgyakat, emlékeket az érdeklődők.
A foglalkozásokon a részvétel ingyenes! 
Az alapítványt támogatni lehet a 11748069-20023371 számlára befizetett adományokkal.

Szerk.

Szabadság és szünnapok miatt a Könyvtár
augusztus 3-től 7-ig és augusztus 17-tól 21-ig zárva tart.

Mindenkinek pihenéssel teli és élményekben gazdag nyári szünetet kívánok!
Farsang-Törös Krisztina

Fuss, fotózz, mosolyogj!
Az idén 30 éves Debreceni Leukémiás Gyerme-

kekért alapítvány jubileumi kampánysorozata első 
állomásának a csodás kis települést, Paloznakot vá-
lasztotta! 

Augusztus 5-én délben egy hatalmas üstben le-
csó fő (2000 ft/adag), aminek a Mandel Cam-
ping ad helyet, majd délután 16 órától elstartól a 
FussFotozzMosolyogj futó program, melynek a kör-
nyékbeli látványosságok lesznek a pihenő pontjai, 
ahol el lehet készíteni egy mosolygós fotót, amivel 
jelképesen erőt adhatnak a résztvevők a kis Hősök-
nek a mindennapokban. Távok 5 km és 10 km.  A 
résztvevők a regisztrációs díjjal (5000 Ft) támogat-

ják az alapítványt, cserébe kapnak egy szuper helyi 
termelők portékáiból elkészített brunchot, egyedi 
pólót és csodás élményeket. Este pedig egy szuper 
koncert lesz a Mandel Campingben. 

A résztvevői létszám mindhárom eseményre kor-
látozott. Az aktuális vírus szabályokat betartva lesz 
megrendezve az esemény. A változás jogát fenntart-
juk. 

Bővebb információ a Leukémiás Gyermekekért Ala-
pítvány weboldalán, www.leukemiasgyermekekert.
hu, facebook oldalán és a Mandel Camping felületein.

Szervezők

Invitáló Boda Balázs kiállítására 
A hatvanhatos úton

Nem Amerikában. Egy Paloznakon élő művész ré-
gebbi és friss munkáinak bemutatására kerül sor a 
Szent József Ház galériájában. A kiállítás címe rész-
ben a korára utal, illetve az útra, melyen alkotóként 
halad. Az alkotások műfaját talán absztrakt realiz-
musnak lehet nevezni, technikájukat tekintve látha-
tók lesznek olajképek, akvarellek, vegyes anyagú sík-
plasztikák és szobrok is. A témaválasztásra jellemző 
az elillanás, az átváltozás, az elmúlás szépségének 

megragadása, az elsőre tán észrevétlen, érdektelen 
részletek kiemelése és jellé, üzenetté tételének szán-
déka. 

A megnyitó 2020. augusztus 15-én, szombaton 19 
órakor lesz.

Megnyitja: Pócsik Andrea filmesztéta, kultúrakuta-
tó 

Közreműködnek: Farsang-Törös Krisztina és  
Farsang Tamás, valamint Udvari Csenge
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BAROKK KONCERT
VÁLOGATÁS A BAROKK ZENEIRODALOM LEGSZEBB 

ZENEMŰVEIBŐL SZOPRÁN HANGRA ÉS FUVOLÁRA

2020. AUGUSZTUS 2. VASÁRNAP 20.00
PALOZNAK

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

J.S. Bach, G.F. Händel, J. G. Graun zeneszerzők 
művei csendülnek fel.

Előadók:
Halmos Eszter – énekművész
Weidemann-Tóth Krisztina – fuvolaművész
Közreműködik: Sógor Tamás (orgona/csembaló)

A koncert a "Köszönjük, Magyarország!" program keretében valósul meg.
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ÜNNEPI HANGVERSENY
a XII. századi felsőörsi

római katolikus műemlék templomban
2020. augusztus 20-án, csütörtökön 20 órakor.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A hangversenyre a belépés ingyenes!

Augusztus 16-án,
vasárnap a Tájház udvaron
Játsszunk
pantomimet! 
(interaktív játék 5 éves kortól)

Előadja: Dvorák Gábor, Patka Heléna

Az előadás apró, humo-
ros etűdök láncolata, 
melyekben sajátságos 
képet kapunk a minket 
körülvevő világról. Asz-
szociatív játék, együttes 
„varázslás” a metakom-
munikáció és a gesztusok 
eszközeivel. Vidám törté-
netek, melyekben együtt 
kacaghatunk az emberi 
butaságon. Az előadás 
szándéka, hogy erősítse 
a beleérző készséget.
Interaktív dramatikus já-
ték a gyerekekkel!!
Az előadás a Könyvtárel-
látási Szolgáltató Rend-
szer (KSZR) támogatásá-
val jön létre.

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 – péntek 12:00-22:00

hétvégén 10.00 – 22.00 között

a Tájház udvarán várunk mindenkit sok 
szeretettel!

PALOZNAKI
FALUNAPOK 2020

Az önkormányzat szervezésében szeptember 
25-27. között kerül megrendezésre a Falunapok 
és Szüreti mulatságok. A programsorozat meg-
szervezéséhez, lebonyolításához szívesen fogadja 
az önkormányzat a helyi vállalkozók és magánsze-
mélyek támogatását, hogy minél színvonalasabb, 
gazdagabb programsorozat várja a paloznakiakat, 
nyaralótulajdonosokat, az idelátogató vendége-
ket.

Tombolatárgyakat is szívesen fogadunk a szom-
bat esti utcabálra.

A felajánlásokkal Czeglédy Ákos polgármestert 
keressék a polgármesteri hivatalban.


