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Időkapszula
Novemberben megkezdődött a Szent József Ház felújítá-

sának 2. üteme. A kivitelező a Mintech Kft., akik az eddigi 
munkát is végezték. Decemberben elkészült a vasbeton 
födém, januárban várhatóan tető alá kerül az épület. A 
külső szigetelés homlokzat a jó idő beköszöntével valami-
kor tavasszal készülhet el. A belső helyreállító munkákat, 
villanyhálózat, lamináltpadló, festés, és a külső terasz fel-
újítását az önkormányzat saját erőből valósítja majd meg. 
A 2. ütem finanszírozását a Katolikus Egyházközség, a Ma-
gyar Falu pályázaton elnyert 30 millió forintból biztosít-
ja. Ehhez az önkormányzatnak még kb. 5 millió forinttal 
kell majd hozzájárulni a pályázat által nem finanszírozott 
munkák elvégzése érdekében. 

Decemberben megtekintette a munkákat Kontrát Károly 
országgyűlési képviselőnk és közösen egy időkapszulát 
helyeztünk el a falban. Az ötlet, még a tanítói lakás bontá-
sakor fogalmazódott meg, mikor Steinbach Zoltán az egyik 
közbülső fal bontásakor megtalálta azt a pálinkásüveget, 
amiben 40 évvel ezelőtti munkák végzésekor, az akkor 

dolgozó kőművesek helyeztek el egy a nevüket és a munka 
dátumát tartalmazó kis papírlapot.

A most befalazott időkapszulában ennél lényegesen 
több információt hagytunk az utókorra. Összegyűjtöttük 
a ház építéstörténetének dokumentumait, az 1914-es tűz-
vésztől (akkor égett le a nádtető és került a mostani pala 
az épületre) egészen a 2020 őszi bontásig. Természetesen 
nem csak a leírás került az időkapszulába, hanem ren-
geteg fotó 1910-től napjainkig köztük a bontásban részt 
vevő paloznakiak csoportképeivel. Mellékeltük a felújítás 
műszaki dokumentációját, az engedélyeket és a támoga-
tási okiratokat is.

Ha száz év múlva felújítják, vagy lebontják az épületet 
érdekes kordokumentumokat találnak majd a paloznakiak 
a falban a XXI. század elejéről, és az akkor már több mint 
200 éves épületről.

CZÁ

30 éve történt
Január 3 án már ülésezett a képviselő-testület. Döntöttek 

az új hivatal személyi és tárgyi feltételeiről, a munkavég-
zéshez szükséges eszközök beszerzéséről. Hirdetőtábla és 
falutérkép készítés is szükségesnek tartották. Megbízták 
a jegyzőt, hogy a kemping területének visszaszerzéséről 
(közbirtokossági terület volt) tájékozódjon.

A január 24-i testületi ülésen a paloznaki fiatalok kép-
viselőjével (ifj. Dorogi Márton) tárgyalt az önkormányzat. 
Felmerült az ifjúság számára helyiség igénye, videófilmek 
nézése, pingpongasztal szükségessége. Léber Károly alpol-
gármester és Balogh Lajos polgármester is támogatásáról 
biztosította a fiatalokat, azonban az eszközök, ill. a terem 
használata tekintetében felelős személyt kell kijelölniük. 

Haász Imre jegyző tájékoztatta a testületet a helyi adók 
kivetésének lehetőségéről, a polgármester pedig beszá-
molt a Közös Községi Tanács vagyonának megosztása 
kapcsán folyó tárgyalásról. A testület helyi újság kiadá-
sáról döntött szerkesztőként Czeglédy Ákost bízta meg 
az újság készítésével, kiadó Balogh Lajos polgármester.  
Dorogi Márton képviselő vállalta a hirdetőtábla elkészíté-
sét és felállíttatását. 

A polgármester javaslatára a Vörösparti soron megszün-
tették a szemeteskonténer kihelyezését, továbbá döntöt-
tek a Zrínyi u-i buszmegálló egy részének üzlethelyiséggé 
való alakítását, valamint bérbeadását.

Karácsonyi „HÁLAGYÜMÖLCS”,
Ami most ifj. Szendi György: Képek Paloznak múltjáról 

és jelenéről c. könyv formájában jelent meg a Paloznak Jö-
vőjéért Közalapítvány kiadásában.

• Hálásan köszönjük ifj. Szendi Györgynek és Család-
jának.

• Hálásan köszönjük azon támogatóinknak, akik nem 
igényelték vissza a Trianon Emlékműre befizetett 
összeget.

• Végül utoljára, de nem utolsó sorban köszönjük a 
nyomda munkatársainak, akik az eredeti határidő 
előtt 4 nappal leszállították a SZÉP, minőségi nyom-
dai munkával elkészített könyveket.

Szeretettel kérem azon támogatóinkat, akiknek még 
nem tudtuk átadni a könyvet, keressenek lehetőséget, 
hogy ezt megtehessük. 

Tisztelettel kérem azt a néhány embert, akik még nem 
juttatták vissza nyilatkozatukat, tegyék meg.

(Ezeket az Alapítvány könyvelési anyagába be kell ten-
nünk.)

Szeretettel és tisztelettel köszönjük az együttműködést!
Paloznak Jövőjéért Közalapítvány 

nevében
Prazsák Józsefné

kuratóriumi elnök
2021.01.07.
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Január
Az év első hónapját egykor nevezték zúzorosnak is. Ere-

deti nevét Janusról, a kapuk és átjárók római mitológiai iste-
néről kapta.  A katolikus néphit szerint Boldogasszony hava. 

A hideg birodalmából behúzódó embert Radnóti Miklós 
a következőképpen örökítette meg 1933-ban, a Januári 
jelenésben: „Odakinn sík jeget simogat ilyenkor a szél / s 
havat kuporgat lágyan az égnek fölső polcán; / mint hall-
gatja melegedő fülekkel a polgár, / hogy csipog nála mégis, 
jófajta kályhai szén.”  Elhíresült, Naptár című ciklusának 
első versében, a tragédiákkal fenyegető időben, 1941-ben 
fogant, Január címűben így fogalmazott: „Későn kel a nap, 
teli van még / csordúltig az ég sűrü sötéttel. / Oly feketén 

teli még, / szinte lecseppen. / Roppan a jégen a hajnal / 
lépte a szürke hidegben.” 

Viszont a közvetlen mába vezet Kerék Imre, a Januári 
rézkarcban érzékeltetve egy város téli szendergését: „Hózá-
por lengő függönyén át / a völgyi város idelátszik, / fölébe 
magasodva / a Tűztorony / vigyázza téli álmát. / Itt fönn a 
hegyen vörösfenyők / roskadoznak a hó súlya alatt, / pe-
reg róluk ezüstszirony. (…) Jégpáncélba dermedt a forrás. 
(…) Hold süt. Vacogó nyúl bukdácsol tova, rejtő zugot keres-
ve. / Varjak: elátkozott / lelkek keringenek, ében / árnyuk 
keresztje a hóra vetül. / Berkenyék, bükkök dideregnek / 
csontig-lecsupaszított-pőrén, / védtelenül. / Verődő gallyak 

„Ne legyen kultúra magyarság és magyarság kultúra nélkül.”
/Kodály Zoltán/

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-
én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén 
a Himnusz kéziratát.

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz 
kéziratát egy nagyobb kéziratcsomag részeként, amelybe 
a költő folyamatosan másolta be verseit, nem végleges 
változatokat, hanem tisztázatokat, amelyekben néhol 
javítások is vannak.

A csomag valamikor az 1830-as évek végén eltűnt, 
és megkezdte több mint száz évig tartó lappangó útját. 
Kölcsey 1838-ban bekövetkezett halála után a Magyar 
Tudományos Akadémia tárgyalásokat kezdett a költő 
sógornőjével, özv. Kölcsey Ádámné Szuhány Josephine-
nal a kéziratok megvásárlásáról. Kölcsey ugyanis uno-
kaöccsére, a Parainesis Kölcsey Kálmánjára hagyta 
kéziratainak jelentős részét. A kéziratcsomag végül 

nem lett az Akadémia tulajdona, de másé sem, a család 
tulajdonában maradt, és különböző leszármazások, 
öröklődés folytán végül László Magdához került. Azt nem 
tudjuk, hogyan került aztán az irat László Magdától Szenes 
Magdához, még az sem lehetetlen, hogy a két hölgy azonos 
személy. Tény azonban, hogy a kéziratcsomagot 1946 
decemberében az Országos Széchényi Könyvtár Szenes 
Magdától megvásárolta.

A magyarságnak a 19. századig nem volt önálló nemzeti 
himnusza, mind a katolikusoknak, mind a reformátusok-
nak saját néphimnuszuk volt. Kölcsey mintegy 30 nyelvre 
lefordított és Erkel Ferenc által 1844-ben megzenésített, 
össznemzeti imádsággá váló műve, több próbálkozás után 
végül 1989-ben került jogszabályi védelem alá, hiszen 
ekkor lett az Alkotmány szövegének része.

A Himnusz kézirata. A sérülés, amely mindkét fólión látszik, nem lángégés, hanem úgynevezett tintamarás.
Forrás: https://nemzetikonyvtar.blog.hu/

Nemzeti Himnuszunk kalandos útja
https://hu.wikipedia.org/
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COVID-19 elleni oltóanyagok
Az EU felel annak biztosításáért, hogy a biztonságos és 

hatásos Covid19-vakcinák eljussanak az EU/EGT lakossá-
gához. Az Európai Bizottság az Európai Gyógyszerügynök-
ség (EMA) értékelését és az uniós tagállamokkal folytatott 
konzultációt követően 2020. december 21-én engedélyez-
te az első Covid19-oltóanyag forgalomba hozatalát.

Hogyan működnek a Covid19-oltóanyagok?
A Covid19-vakcinák immunválasz kiváltása révén előzik 

meg a Covid19-fertőzést.
A legtöbb Covid19-oltóanyag esetében a SARS-CoV-2 

egy apró töredéke váltja ki ezt az immunválaszt. A SARS-
CoV-2 a Covid19-et okozó vírus. Ha a Covid19-vakcinával 
beoltott személy később megfertőződik, az immunrend-
szere felismeri a vírust. Mivel a beoltott személy immun-
rendszere már fel van készülve arra, hogy megtámadja a 
vírust, képes lesz védelmet nyújtani a Covid19-fertőzéssel 
szemben.

A Covid19-oltóanyagok kifejlesztése és jóváhagyása
A Covid19-oltóanyagokat a minőségre, biztonságos-

ságra és hatásosságra vonatkozó jogi követelményeknek 
megfelelően fejlesztik ki, mint az összes többi oltóanya-
got. Mint minden oltóanyag esetében, a Covid19-vakcinák 
hatásait is először laboratóriumban, többek között álla-
tokon, majd önkéntes személyeknél tesztelik. Az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMA) a Covid19-oltóanyagokat for-
galomba hozataluk előtt ugyanolyan szigorú normák alap-
ján értékeli, mint az összes többi oltóanyagot. A Covid19-
oltóanyagok esetében az a különbség, hogy a vírus okozta 
népegészségügyi szükséghelyzet miatt gyorsabb ütemben 
zajlik a fejlesztés és az engedélyezés. Az EMA a lehető leg-
rövidebb időn belül értékeli a Covid19-vakcinákat kifej-
lesztő vállalatoktól érkező magas színvonalú kérelmeket, 
ugyanakkor biztosítja döntéseinek megalapozottságát. 
Mindezt a következő tevékenységeken keresztül éri el:

a Covid19-oltóanyagok fejlesztőinek iránymutatást 
nyújt az engedély iránti kérelem előkészítéséhez; gyors fe-
lülvizsgálati eljárásokat alkalmaz; rendelkezésre állásuk-
kor azonnal értékeli a Covid19-oltóanyagokra vonatkozó 
kulcsfontosságú adatokat.

A Covid19-oltóanyagok biztonságosságának és haté-
konyságának ellenőrzése

Az EU folyamatosan figyelemmel kíséri a Covid19-
oltóanyagok biztonságosságát és hatékonyságát. Mint 
minden oltóanyag esetében, az EMA ezeknek az oltóanya-
goknak a mellékhatásait is monitorozza. Ezzel párhuza-
mosan az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központ (ECDC) szoros figyelemmel kíséri a Covid19-
oltóanyagok hatékonyságát. 

A vakcinainfo.gov.hu honlapon lehet regisztrálni 
az oltásra!

Forrás: 
https://vaccination-info.eu/hu/covid-19/

covid-19-elleni-oltoanyagok

fekete / tőrhegye bökdös / a sűrű, kék homályba. / Közel a 
tv-torony világít: / lobogó rőtlángú fáklya.” Január lekocog a 
lépcsőn címmel írt versében Csukás István téli sétáját örö-
kítette meg: „Vigyázva lépkedek a hóesésben, / meg-meg-
csúszó sarokkal a Dunáig, / fehér lett üstököm, s a hátamon 
/ habzó angyalszárny világít. // Lábammal írom most a ver-
set /, e séta lesz most a költemény, / bár összevissza ritmus-
ban lépeget, / de azért van benne zene és remény, // hogy 
lábtörés nélkül elérek a célig, / s mint vérbeli utazó, nem 
nézek hátra, / válluk vonogatva elmaradnak a fák, / sark-
csillagként pislog egy félszemű lámpa.”

Fekete István, a természet nagy hódolója-élvezője pró-
zában és lírában egyaránt, akinek szíve ablakára cinkék 
jártak, Hó című versében tudósít: „Esik a hó, a csend csak 
most ébredt. / Csalitok alján fehér a párna. / Ösvények 
selymén nincs még nyom egy sem. / Nem látszik völgy és 
nem látszik a hegy. / Az erdő mintha várna, csak várna. 
// Esik a hó, a hűvös hófelhők / leszállnak néha, nézik: 
elég-e? / Leszállnak, újra, kérdik: elég-e? / Rázzák a zsá-
kot, hófehér mákot, / s nézik a tájat: elég fehér-e?” Puszta 
Sándor, az alázat iskoláját szorgalmazó papköltő, imaként 
mormolható, Áldassék című verse szinte naponta felidé-

ződik bennem, belőle egyetlen szakasz: „Minden harc és 
minden lárma / Csituljon el szívemen. / Te lakjál benn, 
te légy álma. / Simogass meg Istenem.” A néhai leányfa-
lui plébános hitte, hogy minden halandó számára adott a 
jóvá tevés napja. Hitre és megfigyelésre alapozott, vissza-
gondoló költészete maradandó az emberi lélekben, amint 
a Cinkenyom is igazolja: „hajnali hóban / cinkenyom / 
fölibe hajlok / olvasom // mélyülő-ferde / hó-rovás / sor-
sokat rejtő / ékírás // őseim írtak / így ahogy / egysoros 
verse / fölragyog”. 

Embertársaimra kiterjesztetten személyes kívánságom 
most aktuálisan egybecseng a Tóth Árpád 1928-ban írott, 
Január című versének befejező szakaszában megfogalma-
zottakkal: „Csorduljon sok jóval a sok jövő hónap, / Rossz 
nap elmaradjon, több legyen a jó nap, / A rossz úgy se jöj-
jön, ha ki tán hivatja, ‒ / Ez legyen az új év legszebbik di-
vatja!”

Zsirai László
(A Keresztény Élet című hetilap, 

2021. január 10-i számából)
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Ne adja meg a bankkártyájának adatait a csalóknak!
A rendőrség tapasztalata alapján a csalók újabb és újabb 

hamis állításokat találnak ki, amivel megpróbálják becsapni 
a gyanútlan embereket. Hivatkoznak például hatóságra, nye-
reményre, bajba jutott gyermekükre, unokájukra. Azt állítják, 
hogy a hivatkozott hozzátartozó valamilyen nagy bajba, eset-
leg életveszélybe került (például autóbalesetet szenvedett 
vagy tartozása van), és ezért sürgősen pénzre van szüksé-
gük. Korábbi eseteknél jellemzően a csalók elküldtek vala-
kit a pénzért, esetleg ékszerekért, és azt személyesen vették 
át a sértettektől. Újabban az elkövetők már arról próbálják 
meggyőzni az idős embereket, hogy egy ismert pénzküldő 
hálózaton keresztül utalják át a kért összeget egy megadott 
– általában külföldi – bankszámlaszámra, esetenként fel-
ajánlják, hogy taxit küldenek lakcímére, ami elviszi egy olyan 
helyre, ahonnan a pénzt át tudja utalni. Amennyiben az ál-
dozat arra hivatkozik, hogy nincs otthon készpénze, akkor 
a bankkártyaadatok bediktálására kérik, amelyet gyorsan 

felhasználva különböző online vásárlási tranzakciót bonyolí-
tanak le. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság azt taná-
csolja, hogy ha hasonló telefonhívást kapnak, ne teljesítsék a 
telefonáló kérését! Ne adják ki a bankkártyájuk adatait (kár-
tyaszám, hátoldalon lévő háromjegyű kód, lejárati dátum) 
sem telefonos megkeresések, sem közösségi oldalon történő 
felhívások esetén illetékteleneknek, mivel ezen információk 
birtokában online vásárlás hajtható végre a kártya fizikai je-
lenléte nélkül is.

Fogadják meg az alábbiakat:
Ne döntsenek egyedül, minden esetben azonnal ellenőriz-

zék a hívás valóságtartalmát!
Mielőtt bármit tennének, hívják fel azt a személyt, akire az 

ismeretlen telefonáló hivatkozik!
Keltse fel a gyanút, ha pénzátutalásra kérik fel, illetve fel-

ajánlják, hogy az utalás lebonyolítása érdekében taxit külde-
nek Önökért!

Bankkártyaadataikat semmilyen körülmények között 
ne adják meg idegeneknek!

Ha felmerül a gyanúja, hogy valaki önmagát hozzátartozó-
nak adja ki, hívják fel, és tájékozódjanak!

Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magán-
ügyeikről, hiszen ezeket az információkat a bűnelkövetők 
felhasználhatják!

Figyeljenek oda, hogy telefonon se adjanak meg magukról, 
családjukról adatokat senkinek! Az elkövetők ügyes kérdése-
ikkel észrevétlenül is személyes információkhoz juthatnak, 
ezért úgy tűnhet, hogy előzetesen sokat tudnak az áldozatról.

Gyanús idegenek látogatása esetén jegyezzék meg sze-
mélyleírásukat, gépjárművük rendszámát!

Bűncselekmény gyanúja esetén, vagy ha mégis bűncselek-
mény áldozatává válnak, azonnal értesítsék a rendőrséget a 
112-es segélyhívó számon!

Veszprém RFK

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

havazás, az utak, utcák lefagyása az alábbi kötelezettsé-
gek teljesítését jelenti a Lakosság számára.

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

sek az ingatlanuk határvonalától az úttest széléig, szegély-
vonaláig terjedő területük gondozását elvégezni.

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

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

- A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó 
szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell 
használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérü-
lésokozásra alkalmas anyagot használni nem szabad. A szó-
róanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell 
gondoskodni.

- A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartás-
ra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származ-
zon baleset.

- A nem helyi lakosok (ingatlantulajdonosok) személye-
sen vagy megbízottjuk útján kötelesek elvégezni az ingatla-
nuk előtt húzódó járda seprését, hótól, jégtől való megtisz-
títását.

Dr. Szántód Anita jegyző

KEDVES OLVASÓK!
A járványhelyzet miatt a Könyvtár zárva tart, mobil-

könyvtárként viszont továbbra is működünk!
Kedden és csütörtökön 9.00-15.00-ig ügyeletet tartok. 

Aki szeretne könyvet, folyóiratot kölcsönözni, kérem, ír-
jon e-mailt a telehaz@paloznak.hu-ra, messenger üze-
netet a Faluház Paloznak facebook oldalra vagy hívjon a 
+87/555-063-as, illetve a +3630/213-0785-ös telefonszá-
mon ügyeleti időben. Összekészítem a kiválasztott köny-
veket, újságokat és kihordjuk a megadott címre vagy az 
ügyeleti időben személyesen átvehető. 

Nyomtatást, scannelést, laminálást, spirálozást is elké-
szítek. 

Digitális oktatáshoz eszközként két táblagépet fel tu-
dunk ajánlani. 

Napilapok, folyóiratok:
Napló, Magyar Nemzet, HVG, Figyelő, National 

Geographic, Praktika, Családi Lap, Turista Magazin, Veran-
da, Otthonok és Kertek

FTK


