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Testületi ülés július
Július 8-án tartott testületi ülést az önkormányzat. 

Czeglédy Ákos polgármester beszámolt az előző testületi 
ülés óta történtekről és a testület elfogadta a lejárt ide-
jű határozatokról szóló beszámolót. Első napirendként a 
költségvetés módosítását tárgyalta a testület. A bevételi fő-
összeg 175 millió Ft-ra változott köszönhetően az elnyert 
pályázati támogatásoknak. A 128 milliós saját bevétel és 
ill. normatív állami támogatás így 47 milliós kötött finan-
szírozású, vagyis csak meghatározott célra felhasználható 
forrással egészül ki. Kiadási előirányzat 162 millió Ft. 

A Magyar Falu programban az Állam ingyenesen felaján-
lott ingatlanokat a településeknek ez Paloznak esetében 
két 55, illetve 656 m2 utat ajánlott fel az állam, amiket a 
testület elfogadott. Lehetőség nyílt egyéb állami ingatla-
nok átvételére ezért az Önkormányzat 5 db állami tulajdo-
nú Paloznaki ingatlannak, ingyenes önkormányzati tulaj-
donba vételére tett javaslatot. Ezek között árok, gyep, rét, 
gyümölcsös, út is szerepel. 

A Magyar Falu program útfelújítás pályázatán 20 millió 
Ft-ot nyert az önkormányzat a Kossuth u. Boldog Apor 
Vilmos utca felújítására. A testület arról döntött, hogy egy-
úttal kiegészítő ajánlatot kér a Kisparti utca felújítására, 
a településen lévő úthibák kijavítására valamint, több ke-
reszteződés és útkanyarulat szegéllyel való kiépítésére. 
Az árak függvényében kívánja megvalósítani a pályázaton 
kívüli beruházásokat. 

A Csopaki Önkormányzattal közös pályázat beadását 
tervezi Paloznak a Kishegyi u. (Csopak Ranolder kastély 
feletti utca) felújítására és a vízelvezetés megoldására. A 
pályázat benyújtásához a terveket elkészítik a tervkészí-
téshez és az önerőhöz szükséges forrásokat a települé-
sekre jutó beruházási hányad arányában biztosítja a két 
önkormányzat.

A Szent József Ház teraszának felújításához szükséges 
faanyagok beszerzéséről 1,285 000 forint értékben.

Mint már szó esett róla a Kossuth utca felújításához 20 
millió Ft-ot, rendezvényekre 500.000 Ft-ot nyert az ön-
kormányzat. A Magyar Falu Program keretében „Közösség 
szervezéshez kapcsolódó eszköz beszerzésre 2 millió fo-
rintot nyertünk multifunkcionális nyomtatóra, hangtech-
nikai berendezésre és sportszőnyegre. Ezen kívül várjuk a 
kiállítóterem felújítására vonatkozó, az Európa Kulturális 
Fővárosa projekthez benyújtott pályázatunk elbírálását. A 
játszótér felújítására beadott pályázatunk várólistára ke-
rült. 

A Paloznaki Civil Egyesület 6 millió Ft-os támogatást 
nyert a Bethlen Gábor Alaptól a Faluház tetőterének felújí-
tására. A tervek szerint a bejárati ajtó és ablakok cseréje, 
valamint a 30 éves vizesblokk felújítása történhet meg a 
támogatásból.

CZÁ

KITÜNTETÉSEK
Az önkormányzat várja a díszpolgári cím és a „Paloznakért” kitüntetés odaítélésére vonatkozó javaslatokat, melyet írás-

ban eljuttathatnak a Polgármesteri Hivatalba, vagy e-mailen a pm@paloznak.hu címre, illetve bármelyik képviselő-testü-
leti tagnak elmondhatják javaslatukat. Önkormányzat

Iskolakezdési támogatás
Az előző évekhez hasonlóan beiskolázási támogatást 

nyújt az önkormányzat a paloznaki szülőknek. 
Az önkormányzat az ÓVODÁS nevelésben részesülő, az 

ALAPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN (1-8. osztályig) tanu-
ló 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 munka-
rendje szerint tanulmányokat folytat és a 20. életévét még nem 
töltötte be (iskolalátogatási igazolást csatolni kell), a család jö-
vedelmi viszonyaitól függően, amennyiben az Önkormányzat 
felé adótartozása nincs és életvitelszerűen Paloznakon él.

Tanévkezdési költségekhez való hozzájárulásként önkor-
mányzati segély iránti kérelemhez csatolni kell az egy főre 
jutó havi jövedelem megállapításához jövedelemigazolást, a 
tanulói jogviszonyt középfokú tanulmányok esetén az ere-
deti jogviszony igazolást. A támogatási kérelmet óvodai ne-

velésben részesülő gyermek, alapfokú oktatási intézmény-
ben tanulók, valamint középiskolások esetében az adott év 
szeptember 15-ig kell benyújtani az Önkormányzati Hiva-
talban, az alábbi feltételek fennállása esetén:

Iskolakezdési támogatásban részesíthető az a tanuló, 
akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 500 %-át (142.500- Ft)

a)   óvodai nevelésben részesülő gyermek esetében 
10.000, - Ft

b)  alapfokú oktatási intézményben tanuló gyermek ese-
tében 15.000, - Ft

c)  középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán is-
kolarendszerű tanulmányokat folytató gyermek után 
pedig 30.000, - Ft összegű támogatás adható.

A határidő letelte után a támogatás nem igényelhető.
Önkormányzat
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TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
Pályázati felhívás

Paloznak Jövőjéért Közalapítvány egyszeri alkalomra 
szóló ösztöndíj pályázatot hirdet kiemelkedő tanulmányi, 
vagy sport területén nyújtott teljesítmények ösztönzése, 
támogatása céljából a középiskolai tanulmányokat foly-
tató, vagy azt a 2020/2021-es tanulmányi évben befejező 
tanulók részére. 

A beérkezett pályázatokra az elbíráló egyszeri pénzbeli 
ösztöndíj támogatást állapít meg. 

Pályázatot nyújthatnak be: 
Azok a paloznaki állandó lakcímmel rendelkező tanulók, 

akik a 2020/2021. tanulmányi évben középiskolai (gim-
názium, szakközépiskola, szakiskola) tanulmányokat foly-
tattak 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, valamint a kiemelke-
dő (legalább országos versenyen helyezést elérő) sport-
eredményt 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 benyújtásnak) 
lehet benyújtani az alábbi címre:

Paloznak Jövőjéért Közalapítvány, 8229 Paloznak, 
Fő utca 10. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. augusztus 
31. kedd. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó személyes adata-
it (név, születési hely és idő, anyja neve) lakcímét, adóazono-
sító számát, valamint oktatási intézményének nevét címét. A 
pályázathoz mellékelni kell: A 2020/2021. év végi iskolai bi-
zonyítvány vagy záróvizsga bizonyítvány másolatát, országos 
szakmai verseny helyezéséről kiállított oklevél másolatát.

A pályázatokról történő döntés, eredményének ki-
hirdetése:

A beérkezett pályázatokról a Paloznak Jövőjéért Közalapít-
vány Kuratóriuma dönt soron következő kuratóriumi ülésén. 

A pályázati eredmények kihirdetése Paloznak Község 
Önkormányzata által szervezett 2021. évi Falunapok hiva-
talos nyitó ünnepségén történik. 

Paloznak 2021. július
Prazsák Józsefné

Paloznak Jövőjéért Közalapítvány
kuratóriumának elnöke

30 éve történt
1991. július 30-án ülésezett az önkormányzat. A kép-

viselők megtárgyalták és elfogadták az első féléves költ-
ségvetési beszámolót. Az összes bevétel 10,4 millió a 
kiadás 8 millió Ft volt az első félévben (1991). Vegyes 
ügyek keretében a dolgozók bérének kiigazítását (eme-
lését) tárgyalták a képviselők. A megjelent lakosok illet-
ve ingatlantulajdonosok a rendezési terv módosításával 

kapcsolatban tettek észrevételt, jobbára telekalakítási 
szándékkal és belterületvonást kezdeményezve. Töb-
ben tiltakoztak a 71-es út mellé tervezett üzemanyag-
töltő állomás ellen. 

A testület 20.000 Ft-os támogatást nyújtott a frissen ala-
kult Paloznak Baráti Körnek, valamint havi 5000 Ft üzem-
anyag támogatást a körzeti megbízott részére.

Búcsúzunk
Most halkul a szó
Felhőből néz barátom
Nézek utána
(haiku Lajoshoz)

Szomorú szívvel búcsúzunk Szabó Lajostól,  
Paloznak volt alpolgármesterétől, a Paloznaki Kórus 
karnagyától, aki súlyos betegség után június 28-án, 
57 éves korában elhunyt. Több évtizeden keresztül 
tanította a csopaki, paloznaki gyerekeket a Csopaki 
Általános Iskolában, majd a Balatonfüredi Önkor-
mányzat Művelődési Osztály osztályvezetője, ezt kö-
vetően tankerületi igazgató lett. Paloznakon 2002-től 
képviselőként, 2006-tól alpolgármesterként szolgál-
ta a közösséget tankerületi igazgatóvá való kinevezé-

séig. Alapítója és vezetője volt a Paloznaki Kórusnak. 
Részese volt a Paloznaki Civil Egyesület megalakí-
tásának és vezetésének, mint ahogy részt vett a Pa-
loznak Jövőjéért Közalapítvány munkájában is. Igazi 
közösségi, a családját szerető, másokat tisztelő, a kö-
zösséget segítő embert, igaz barátot veszítettünk el 
vele.

„Adjon Isten jó éjszakát,
Küldje hozzánk szent angyalát,
Bátorítsa szívünk álmát,
Adjon Isten jó éjszakát!”

Paloznak Község
Önkormányzata
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Tisztelt Gyászoló Családtagok,
Barátok, Kollégák, Ismerősök!
Nehéz szavakat találni, amikor kollégánkat és barátun-

kat kísérjük utolsó útjára. Engem ért az a szomorú meg-
tiszteltetés, hogy néhány gondolattal a munkatársai és a 
Klebelsberg Központ nevében elbúcsúzzak Lajostól.

Tartalmas és gazdag pályájának az egyes állomásairól 
sokat lehetne beszélni, de engedjék meg, hogy én még-
is inkább arról mondjak néhány gondolatot, milyen volt 
kollégaként Lajos, akivel az elmúlt nyolc évben osztoz-
tunk a problémákban, gondokban és örömökben egy-
aránt. Egész élete szorosan összekapcsolódott az isko-
lákkal, pedagógusként, szakértőként és fenntartóként is 
mindig a gyermekek, tanulók érdekét tartotta szem előtt.

A kezdetektől részt vett az állami intézményfenntartás 
rendszerében tankerületi igazgatóként. Nagy lelkese-
déssel és hittel vetette bele magát a munkába. Amikor a 
nagy értekezleteken összefutottunk a fővárosban, min-
dig csendes mosollyal osztotta meg velünk a gondjait, 
problémáit, örömeit, sikereit egyaránt.

Olyan ember volt, aki a megoldást kereste. Sosem hang-
erővel, erőszakkal kívánta megoldani a problémákat, 
hanem a ráció szelíd kérlelhetetlenségével igyekezett 
hatni az emberekre. Csendes derűvel irányította a rábí-
zott intézmények és a közvetlen kollégái munkáját a tan-
kerületi központban. Nyugalmat árasztott a munkatársai 
felé, segítette és támogatta őket a munkájukban, ő volt a 

védőernyő, amely alatt a fenntartói munka biztonságban 
folyhatott a tankerületi központban. Van, akit a felelősség 
súlya összetör, őt inkább felemelte, érezte maga mögött 
a tanárok, diákok szülők seregét, akikért nap, mint nap 
dolgozott.  

Amikor egy – egy konkrét ügy miatt megkeresett min-
ket a központban, mindig a megoldással érkezett, volt, 
hogy előbb mondta el, hogyan lehetne egy problémát át-
hidalni, és csak utána azt, mi is maga a nehézség. Kiváló 
munkakapcsolatban voltunk.

Halálával nagy veszteség ért mindannyiunkat, a család 
mellett minket és a tankerület iskoláiban tanuló nebuló-
kat is! 

Kívánom, hogy embersége, segítőkészsége, az oktatás 
ügye iránti elkötelezettsége mutasson példát és követen-
dő utat mindenkinek, aki ismerte és szerette őt.

Szeretnék ezúton is részvétet nyilvánítani a  
Klebelsberg Központ, a Balatonfüredi Tankerületi Köz-
pont, és a többi tankerület minden munkatársa nevében 
a gyászoló család, a barátok, és minden jelenlévő felé, 
aki ismerte és szerette Lajost. Kedves Lajos, nyugodj bé-
kében, és az örök világosság fényeskedjen neked mind-
örökké. Emlékedet szívünkben kegyelettel, szeretettel és 
tisztelettel megőrizzük! Hiányozni fogsz!

Péterffy Balázs
szakmai elnökhelyettes

Klebelsberg Központ

Templomi koncert
Különleges  zenei élményben lehetett része annak a 

szépszámú közönségnek, akik halhatták a  Korok Ze-
néje címmel  megrendezett és Szabó Lajos emlékének 
ajánlott hangversenyt a katolikus templomban júli-
us 10-én. A Sforzato Rézfúvós Kvartett, melynek tag-
jai Rojtos Norbert, Werb Gábor – trombita, Farsang  
Tamás, Pálfy András – harsona mellett Farsang-Törös 
Krisztina – ének és Kiss András – orgona is szerep-
hez jutott. Műsorukon többek között Händel, Bach,  
Rossini, Mendelssohn, Pergolesi, G. Gershwin átira-
tok szerepeltek. Magabiztos mesterségbeli tudás, 
érzékeny, árnyalt, máskor dinamikus interpretálás 
jellemezte előadásukat. A padokra kihelyezett szöveg-
leírások és a darabok előtt elhangzó ismertetők is se-
gítettek a művek befogadásában. Méltó emlékezés volt.

…Istennek is tetszett:
ezért lelke boldogan
a menny kórusába költözött…

Boda Balázs
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Boda Balázs  

Vas – Virág – Romantika 
című kiállításáról a Vászolyi Galériában

(megnyitószöveg)

Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, köszön-
töm az alkotót, aki már nem először szerepel a Vászolyi Ga-
léria falai között.  A kiállítás címe: Vas-Virág-Romantika (…)

Aki netán látta 19 évvel ezelőtt itt bemutatott képeit, cso-
dálkozhat a változáson, ugyanis elsőre szembeötlő, hogy 
Balázs mostanában már jelekben beszél, igaz, művészeti 
eszköztára minden elemét igénybe veszi a vizuális tartalom 
kifejezésére. Olyan organikus szobrait, installációit hozta el 
a kiállításra, mint a Gyöngyhajú lány, a Balerina, a Jel, a Totem 
vagy Az utolsó boldog gyermekév. Előtűnik például a három-
szög motívum, amely számtalan értelmezési lehetőséget 
rejt magában: a Szentháromság, bölcsesség, ellentétek felol-
dásának, harmóniának, egyensúlynak, a kiáradó fénynek a 
szimbóluma. De itt látható a Kínáló asztalka is. A mű a csipke 
és a vas anyagának, természetének kettősségére épül. Autó-
alkatrészei: féktárcsa, dugattyúkar, görgőscsapágy. A kiegé-
szítő pohár a családi hagyaték egy eleme. Rozsdás asztallap-
ján a rozsda által átitatott csipke. Míg a vas örök érvényű, 
szinte minden fizikai megpróbáltatást kibíró, a csipke ezzel 
szemben törékeny, lágy, nem időtálló, azonban tud integrá-
lódni, sőt, olykor uralkodni. 

A festmények, illetve installációk címe hasonlóan beszé-
des: A mi kis kertünk, Ligeterdő, A lélek lakhelye, Tűztánc, 
Reinkarnáció, Édes otthon, Séta a fövenyen, Bizonytalan ösz-
szeköttetés, Ősi rítus, Tükröződés, Tiszta forrás, avagy a Levél-
váltás.

A kiállított tárgyak között szerepel például az Életfa. A 
Szentírásban a Paradicsom közepén álló fa, a jó és rossz tu-
dásának fája mellett. Az életfa ábrázolás sok ősi nép jelkép-
rendszerében fellelhető, az asszíroktól egészen a keltákig. 
Minden növényi ábrázolás közül az életfa a legösszetettebb 
és legegyetemesebb jelentésű. Utal életre és halálra, az örök 
fejlődésre és növekedésre, a folytonos megújulásra. 

      Aki járt már Balázs és Kati titkos kertjében, tudja, mit 
jelent a megannyi gondosan nevelt virág színfoltjainak kü-
lönleges együttállása. Erről tanúskodik A mi kis kertünk.

Az Édenkert a megszentelt, védett, körülhatárolt hely 

szimbóluma. A kert a mi saját világunk, egy általunk terem-
tett és ellenőrzött világ. Rendezett és harmonikus univer-
zum, szemben a rendezetlen és diszharmonikus külső vi-
lággal. A Bibliában több helyen is olvashatunk szimbolikus 
kertekről. A kert-metafora a Szentírás egészét átfogja, a te-
remtés kertjétől kezdve egészen a Getszemáni kertig, illetve 
még azon is túl. A földi paradicsom védendő, fallal körülvett 
zárt kert, hortus conclusus. Az Édenkert szimbolikus érte-
lemben jelen van a középkori világban, egyházi épületeiben; 
kolostoraiban, klastromok belső, zárt kertjeiben, a hajdani 
bibliai kertet, a bűnbeesés és a kiűzetés előtti létezés állapo-
tát idézve, és előrevetítve az eljövendő Paradicsomot.

Boda Balázs képei nem csak fizikai, hanem gondolati érte-
lemben is több rétegből állnak, a szemlélő számára mintegy 
háromdimenziós hatást keltve. Balázs képeinek elemi ere-
jét az ösztönösség adja. A ritmus, a harmónia kézzelfogható 
minden egyes alkotásán, az egyes háromszögek, körök, ha-
tárvonalak mind a hétköznapi életet mozgató energiáinak 
szimbólumai.

 (…) A természet örök születés és örök elmúlás – aki ezzel 
nem él együtt, annak mindez idegen és egyre nehezebben 
érthető. Ritmusok, ciklusok, napi vagy éves körforgások, 
visszatérő hatások, élmények.

Balázs képi és formavilága emlékeztet bennünket a ter-
mészet létére, végességére, sérülékenységére, szépségeire 
és gondoskodásunktól való függésére. Vissza kell találnunk 
a természet világába, újra meg kell értenünk a természet vál-
tozásait, jelzéseit. Jó lenne, ha az itt tapasztalható Vas-Virág-
Romantika arról szólna, hogy viszonyunk a természettel, 
növényvilággal újra egyensúlyba került. 

      Kívánom Önöknek, hogy leljék örömüket e képek, szob-
rok és installációk megtekintésében, és fedezzék fel Vászoly 
természeti és képzőművészeti értékeit!

Szalay Ágnes
Vászoly, 2021. június 26. 

Búcsúzunk…
Leírhatatlan és kimondhatatlan fájdalommal búcsúzunk

Szabó Lajos Tanár Úrtól,
kollégától, a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány felügyelő bizottságának tagjától,

az EMBER-től,
csupa nagy betűvel, aki

mostantól a csodálatos Paloznaki Kórus helyett a Mennyei Kórust vezényli.

Drága Lajosunk, nyugodj BÉKÉBEN.

Prazsák Józsefné
a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány

kuratóriumi elnöke
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Mi újság a Szőlőhegyen?
Közgyűlés
A Szőlőhegyi Egyesü-

let megtartotta rendes 
évi közgyűlését. Köszön-
jük, hogy Polgármester 
úr támogatta, hogy a 
szabadban, a PiSzE pad-
nál ülésezhettünk.    

1. A Szőlőhegyi Egye-
sület Elnökségének 
javaslatára a Közgyű-
lés Prazsák Józsefné - 
Emmikét az Egyesület 
Tiszteletbeli tagjává 
választotta. Emmike 
az Egyesület céljainak 
megvalósításában kimagasló érdemeket szerzett, to-
vábbá Paloznak községért és a Szőlőhegyi Közösségért 
odaadó és áldozatos munkát fejt ki. Köszönjük munká-
ját és számítunk Rá a jövőben is.

2. Szabó Lajos temetésénél az Egyesület koszorút he-
lyezett el. A Közgyűlés javasolja Paloznak Önkormányzati 
Testületének, hogy Szabó Lajosnak, Paloznak polgárainak 
érdekében végzett értékteremtő, kulturális tevékenységé-
ért Paloznak díszpolgára kitüntető címet adományozza.

3. A Közgyűlés javasolja Paloznak Önkormányzati  
Testületének, hogy a Paloznaki Értéktár több éve vegetáló 
működésének helyreállítása érdekében tegyen lépéseket. 
Bízza meg Kristály Katalin képviselő asszonyt a vezetésé-
vel, hogy a paloznaki hagyományok és kulturális értékek 
ne vesszenek el.

Trokán Péter díszpolgár, egyesületünk tagja. Július 4-én 
volt 75. éves. Szerintünk embertársunk köszöntése nem 
matematikai meghatározás függvénye. A közgyűlés a 3/4 
100 éves Pétert köszöntötte. Fügefa csemetével ajándé-
koztuk meg, amely életrevalóságát három kis gyümölccsel 
igyekszik bizonyítani.

Sport hírek
Az Európai labdarugó bajnokságról már esett szó.
Mire a Paloznaki Hírmondó júliusi száma megjelenik, 

folynak már Tokióban az olimpiai versenyek. Hírünk in-
kább a hullámzó tengerhez kapcsolódik. Ott rendezik a 
vitorlás versenyeket. A magyar színeket képviseli a finn 
dingi hajóosztályban a világbajnok, Európa bajnok Berecz 
Zsombor. Feleségének szülei a Nagyhegyi úton élő Loidl 
Márta és Mátyás. Zsombi olimpiai bajnokságot még nem 
nyert, de a mi szurkolásunktól is függ, hogy nyerjen. Szur-
koljunk együtt! Hajrá Zsombi!!!

Tormási György

Egy év és más semmi... 
Melboa mellett vitt útjuk, elérték a tenger partján 

Homolát. Jött az Amyrus folyó torkolata, majd az Olympos 
és az Ossa mély szurdokai. -írja le Apollonius (Kr. előtt 3.-
4. szd.) az Argo útját Argonautica című munkájában. Te-
remtőm, már akkor is, ott is...

Node a tárgyra Nótárius uram, hiszen egy nap különbö-
zettel egy év kényszerű szünet után csak jövel a hívó szó, 
éledezésnek indula a borklubunk. Ugye az egy év kény-
szerű kihagyás csak rozsdálláshoz, nyikorgáshoz vezete, 
meg kő kenni valamivel ősi szokás szerént. De hát mi-
vel? – merüle föl. Etilgyökökkel és lőn. Azonban az etil-
gyök így önmagában száraz kémiai fogalom, be kék jól 
bugyolálni, hogy élvezhetőbb légyen. Jó borba, pájinkába,  
fröccsöcskékbe, meg muzeális borokba. Oszt, hogy 
csusszék a nedű, vadpöröltet köll mellékelni és máris kész a 
recept. Szóval június második péntekén Angyal Gyuri 
barátunk ölelő karjai és a fent felsorolt egyebek várták 
borklubunk hegymászásban megfáradt tagjait (mán, aki 
mászott). A kemény mag, úgy több mint ötven emberfia, 
meg jánya (kérdés meddig szabad még ezt leírnom, vagy 
csak úgy semlegesen) befutottak és a bátorító pájinka 
(vót vagy 10 féle) bőr alá döntése után helyet foglalt az 

ízlésesen megterített asztaloknál. Bölcs Elnökünk mon-
dott vala okosakat, de annyira okosak voltak, hogy mán 
nem is emlékszem rá. Valamint be is mutatá díszvendé-
günket a számos faluból összeverődött úri társaságunk-
nak (Csopak, Paloznak vagyis inkább Paloznak, Csopak, 
Lovas, Barnag sőt városokbul is Füred, Veszprém) Salánki 
Sándor személyiben, kinek kiemelkedő pincéjiben borklu-
bunk tagjai számos alkalommal kiváló borokat buríttotak 
le gigájukon. (ekkora marhaságot, bort a gigán keresztül, 
s pont egy gégész írja ezt-igaz nyugdíjas). Megkezdődött 
a fehér és rozé borok, valamint a fröccshöz nélkülözhe-
tetlen szódák és az előborkorcsolják felszolgálása. Mind 
nagyszerűek voltak és jött a meglepi. Salánki Sándor jó 
cimboránk, aki mán jól megérdemelt nyugdíját töltögeti és 
a pincétül is megszabadula, mint mondá, csak maradt ta-
lonban neki jó pár muzeális bora, oszt ebbül hozott jó pá-
rat. Pontosabban csak muzeális borokat hoza. Namármost 
egy jó borbemutató 6-7 bora közt csak szerényen elfér egy 
muzeális borocska, de hát hat muzeális bor közé mi fér? 
Még jó, hogy voltak Gyuri barátunk kitűnőségei, meg egy-
néhány tagunk csak hozza saját bort is, mán nehogy kiszá-
radjunk. (folytatás a következő oldalon)
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Kézműves foglalkozások a Tájház udvarán
Június 19-20-án ismét elindultak a kézműves foglal-

kozások a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány szervezé-
sében, az önkormányzat anyagi támogatásával a Tájház 
udvarán.

Nyáron minden szombaton és vasárnap 10 – 13 óra kö-
zött várják a gyermekeket, és kísérőiket a Szegedi Nap-
sugaras Népművészeti Egyesület tagjai, akik különböző 

kézműves technikákkal ismertetik 
meg a résztvevőket. A foglakozáso-
kon gyöngyfűzéssel, szövés-fonással, 
agyagozással, csuhézással, nemeze-
léssel stb. készíthetnek ékszereket, 
apró tárgyakat, emlékeket az érdeklődők.

A foglalkozásokon a részvétel ingyenes!

És kezdőde a tánc, elsőként egy 1999-es aszófői juhfar-
kat kóstoltuk, Sándor barátunk elregélte, hogy millen volt 
ez fénykorában, de sajna mára ebbül mi sem maradt. És a 
nagy megmentőink a szakács csodák Csaba és Ottó remek 
vaddisznó pörköltje következett. Örök hála és tisztelet 
nekik. És máris egy aszófői szürkebarát szintén 1999-ből, 
hasonló kórlefolyás. Egy 1995-ös olaszrizling következe, 
ez volt a csúcs, mán szerintem alulrul. És csak jöttek, jöt-
tek a muzeális borok, elfutni se lehete előlük: badacsonyi 
olaszrizling 1993-bul, majd egy új korában igazi csodának 

vélt Mitras Cuvée 1997-bül, mely cabernet sauvignon, 
franc és merlot házasítás. Az édességhez meg egy 1996-
os kései szüretelésű rizlinget kóstoltunk. És máris túl vol-
tunk rajta. Ősi törzsi hagyomány szerént csak előkerültek 
saját boraink és azokat próbáltuk meg értékelni és szokás 
szerént locsogtunk is hozzá. Az idő az kegyes vala és 
összvegyövetelünk máris egy szép, felejthetetlen élmény-
nyé változott mind az annyiunkban.

ZB

Ismét kellemes hétvégi programon vehettünk részt a már 
szokásosnak mondható kézműves foglalkozások alkalmával 
Paloznakon a Tájház udvarán. A korábbi hétvégék gyöngy-
fűzése, korongozása, üvegékszer-készítése, nemezelése 
után most nagyon szép mézeskalács-bábokat süthettünk, 
továbbá kedves kis lámákat varrhattunk. A lányom ki nem 
hagyna egyetlen alkalmat sem, minden péntek és szombat 
este elmondja: „ha véletlenül elalszom, akkor legkésőbb 9 
órakor keltsél fel, mert 10 órára ott szeretnék lenni, nehogy 
valamiről lemaradjak.” Ha a főzés és egyéb teendők mellett 
tehetem, én is felmegyek vele, mert kellemes időtöltés és az 
embert elégedettséggel tölti el, hogy alkotott valami egye-
dit. Emmi néni minden alkalommal szertettel fogad minket 
az udvaron és bemutatja az újabb és újabb kézműves mes-
tereket. Az ismerőseim irigykedve hallgatják, amikor mesé-
lem nekik, hogy nálunk Paloznakon milyen magas színvo-
nalú kézműves programok várják minden hétvégén az itt 
lakó és az ide látogató gyerekeket és felnőtteket egyaránt. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a falunk, a szerve-
zőknek és a foglalkozást vezetőknek, hogy mindezt lehe-
tővé teszik!

 Nyári Mónika

Szabadság és szünnapok miatt a Könyvtár júli-

us 28-tól augusztus 2-ig zárva tart.

Mindenkinek pihenéssel teli és élményekben 

gazdag nyári szünetet kívánunk!

HA, FTK



2021. július 7Paloznaki Hírmondó

Három kívánság
Trokán Péter

Nem az idő halad: mi változunk,
Egy század, egy nap szinte egyre megy.
Ne félj, betöltöd célodat te is,
Csak azt ne hidd, hogy e sártestbe van
Szorítva az ember egyénisége.
Madách Imre

Amikor megérkeztem, a lépcső tetején egy terme-
tes kutya állt mereven, amit, mivel először találkoztunk, 
könnyen nézhettem fenyegető figyelmeztetésnek. A rend 
kedvéért ugatni kezdett, de ahogy benyitottam a kiska-
put, nyilvánvalóvá vált, hogy nincs mitől tartanom, mint 
később megtudtam Damil, a fiatal Labrador Retriever csak 
játszótársat lát bennem. Péter a ház nappalijának végén 
foglalatoskodott a konyhapultnál, itallal a kezében jött ki a 
teraszra, ahol helyet foglalva beszélgetni kezdtünk, ponto-
sabban folytattuk a pár évvel ezelőttit.  

– Tudom, hogy néhány nap múlva töltöd be a hetvenötöt, 
és bár ez nem egészen kerek évforduló, mégis alkalmas egy 
kis összegzésre. Szeretném, ha arról mesélnél, hogy érzed 
magad, mi történt veled mostanában? – kérdeztem.

–  Azt talán hallottad, hogy én is elkaptam a fertőzést. Ta-
valy szeptemberben történt, amikor a fehérvári színházam-
mal egy új előadás bemutatójára készültünk. Az egyik kol-
légánk covidos lett, ezért másnap mindenkit leteszteltek. 
Nyolcan betegedtek meg. A társulat tagjait hazaküldték, az 
egész színházat fertőtlenítették. Október végén aztán még-
is a bemutatóra készültünk már. A Szikora János rendezte 
darab nyilvános főpróbáján maszk nélkül játszottunk, mert 
felvétel készült róla és nézőink is voltak. Azonban a premi-
er előtti vizsgálaton az egyik kolléganőnk tesztje, akivel a 
szerepünkben heves vitánk van a színpadon, szintén pozitív 
lett… Másnap hívtak telefonon, hogy lefújták az előadást… 
ekkor már sejtettem, hogy én is elkaptam tőle. 4 nappal ké-
sőbb lettem rosszul, tüdőgyulladásos tünetekkel kerültem 
kórházba. Tíz napig tartottak bent, de az 5 hónapja tartó 
posztcovidos tüneteim miatt az utókezelések még ma is 
tartanak. Gyakran gyengeség fog el napközben, fáradékony 
vagyok és a szellemi terhelést sem bírom úgy, mint régen. 
Például nehezebben tudok koncentrálni, vagy tanulni, és 
ez persze nyugtalanít. Rengeteg gyógyszert írtak fel, napi 
7-8 félét szedtem, mert hol rejtélyes kiütéseim lettek, hol 
a vérnyomásom szökött magasra. A kórházból valamilyen 
bélfertőzést is hazahoztam, amire antibiotikumot szedtem, 
az viszont a baktériumflóra károsodását okozta, ezért táp-
lálék kiegészítőket javasoltak… és így tovább. Eközben 6 
kilót fogytam, azt is igyekeztem pótolni. Azt hiszem ennek 
a betegségnek a szervezetre gyakorolt hatásaival kapcsolat-
ban még sötétben tapogatózunk, pontosan senki sem tudja 
a hatásmechanizmusát. De talán már túl vagyok rajta, 2-3 
hete jobban érzem magam.

– Sok szempontból nehéz időket élünk, ilyenkor az ember 
mentális és pszichés állapota is fontossá válik. Te milyen 
módszerrel kondicionálod ezeket?  

– Tudom, most kicsit mindannyian ki vagyunk zökkentve 
a megszokott ritmusunkból, biztonságos közegünkből. Sérü-
lékeny az ember, és ez idős korban csak még rosszabb lesz. 
Koncentrálnom kellet arra, hogy teljesen felépüljek. A kórház 

után praktikus okokból Budapesten maradtam még egy ide-
ig. Szép házam van, nagy kerttel, ott lábadoztam, sétáltam a 
kutyával a kertben… de aztán azt kezdtem érezni, hogy fogoly 
vagyok. Hogy be vagyok zárva. Le kellett jönnöm Paloznakra, 
hogy ez megszűnjön, és itt aztán olyasmit tapasztaltam, ami 
sokat lendített a közérzetemen. Nagyon élveztem a nyugal-
mat, a csendet. Sajnos az idei tavasz hűvösre sikeredett, de 
hihetetlen élmény volt ez a béke, hogy semmi mozgás… csak 
a természet közelsége. Egy hét alatt rendbe jöttem mentáli-
san. Fontos volt, mert komolyan megsérültem. Úgy látszik, a 
betegséggel szemben védtelen vagyok. Egy évvel ezelőtt még 
hiúságtól mentesen úgy éreztem, szellemileg, mentálisan, fi-
zikailag csak 54 éves vagyok, mondhatnám erőm teljében, és 
ezért tettem is… például 28 éve minden nap úszom… most 
pedig úgy élek, hogy nincs közöm a saját testemhez – egy év 
alatt legalább 10 évet öregedtem. Azt hiszem, fiatalon tartani 
magam csak egészségesen lehet. Az életemből lassan kikop-
nak az érzelmek, a nagy szerelmek. Tavaly lett vége egy 15 
éve tartó, intenzív kapcsolatomnak, s azóta egyedül élek… 
de ez az egyedüllét nem magányosságot jelent. A családom 
és a barátaim azt javasolták, hogy vegyek magam mellé egy 
kutyát… Akkor jött Damil. A választásnál azonban már szem-
pont volt a valószínűsíthető életkor is. Ha minden jól megy, 
13 évig fog élni, akkor én 88 leszek… így nagyjából együtt 
fogunk elmenni… vagy, nem tudom, melyikünk hagyja itt a 
másikat. De most a nap minden percében érzem a kutyából 
felém áradó feltétlen szeretet, és ez sokat segít. Remélem, ha-
marosan visszatérhetek a társasághoz, a társulathoz, a szín-
házi kollégák már várnak. Szinte mindig voltak mellettem 
számomra fontos emberek. Korábban 9 hónapig más közeg-
ben éltem, de akkor is szükségem volt a paloznaki barátaim, 
ismerőseim közelségére, az itteni kapcsolatokra. 

–  Hogy tudod ezeket a kapcsolatokat ápolni innen a falu 
széléről?

– Például úgy, ahogy tegnap is történt.  Meglátogatott a 
bátyám, és lementünk fürödni a csopaki strandra. Már van 
ott egy évek óta összejáró csapatunk. Mellesleg haragszom 
a polgármesterre, hogy 1600 Ft-ba kerül, hogy a vízhez jus-
sak. Nem értem, hogyan vehetik el a helyiektől ezt a lehető-
séget. Idén még nem is voltam a Balatonban. Szóval lemen-
tünk, de közben felhívtam a horgász haveromat: Zoli, igyunk 
már egy pohár sört! – mert fontos, hogy találkozzunk. Aztán 
a családom is itt van. Anna férje veszprémi, itt van a szülei-
nek nyaralója a Mandula utcában. Hozzák az unokámat, van 
itt a ház mögött egy kis medence, átjönnek, jól elvagyunk... 

– Mit tudsz mondani a hosszabb távú céljaidról, vágya-
idról?

– A céljaim egyszerűek. Újra normálisan működni. Sze-
repálmaim nincsenek, de játszani szeretnék. Borzasztóan 
hiányzik már a színház, annyira jó a társaimmal együtt 
lenni. Most úgy néz ki, hogy október elején fogok legkö-
zelebb bekapcsolódni a munkába Fehérváron. Van két le-
próbált, kész darabunk, Az ember tragédiája és a Trianon, 
csak még nem tudtuk bemutatni. A vágyaimról? Ha én len-
nék a halász, aki kifogta az aranyhalat, biztosan visszadob-
nám… persze cserébe kérnék valamit… igaz, azt három-
szor: egészséget, egészséget, és megint csak egészséget. A 
többivel már könnyedén elbírnék.
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– Gondolsz-e számadásra, memoár írására?
– Még nem. Hát mi ez a 75? Nem nagy szám. A 80. igen, 

az már komoly, bácsis, barátságosan vállveregetős. Ezen a 
pályán, és ezt tudtuk akkor is, amikor választottuk, nincs 
nyugdíj, pontosabban azt, hogy a vénember-szerepeket is 
el kell játszania valakinek. Fiatalon csodálva néztük a nagy 
öregeket, amint bevánszorogtak a színpadra és baromi jól 
eljátszották a szerepüket. Ugyanakkor egy tétlen 75 éves 
ember már elkezd foglalkozni a halál gondolatával. Ezért 
is kell játszani, mert ez egy életrevaló szakma. Minden sze-
repben új életre kel az ember, nincs időnk az elmúlással 
foglalkozni. A színház varázslat. Fantasztikus erő együtt 
dolgozni – nem, ez nem is jó szó – közös nyelvet beszélni 
a társulattal. Csak legyen egy okos, karizmatikus vezető 
a társulat élén. Egy vonzó direktor, aki jó színházat akar 
csinálni.

Számadás mostanában? Ezt a hetvenesnél már kipró-
báltam. Azt mondtam magamnak, legyen még tizenöt jó 
évem. Most meg… számoljunk csak visszafelé: mit csinál-
tam 15 évvel ezelőtt? Hű, hát az tegnap volt! Nagyon gyor-
san (el)múlik az idő. Erre mindenképpen oda kell figyelni. 
Amit eldöntöttem: ettől kezdve nem akarok hülyeségekkel 
foglalkozni.

– Mit nevezel ilyennek?
– Mondjuk azt, hogy nem hagyom a politikát az éle-

tembe szivárogni. Egyre mélyebben vagyunk részesei, 
és észre sem vesszük. Kikérem magamnak a gyűlölet- és 
zavarkeltést, mert ez önmagában veszélyforrás az egész-
ségünkre nézve. És ugyanezt mondhatom a TV csatornák 
programjáról is. A gyógyszerreklámok dömpingje, ami 
automatikusan betegségtudatot ébreszt bennünk, (költői 
kérdés, hogy ha az alkohol- és dohányreklámokat be lehe-
tett tiltani, akkor ezt miért nem), a hírek a botrányokról, 
balesetekről, bűnügyekről, katasztrófákról. Csupa negatív, 
félelemkeltő tartalom… plusz a politikai gyűlöletkampány 
jelenléte. De a vetített játékfilmek választéka is önmagáért 
beszél. Tudjuk, hogy a társadalom közérzetének alakításá-
ban milyen nagy jelentőségű a média szerepe, és ennek tu-
datában mekkora a felelőssége is. Szokták mondani, hogy 
a magyar milyen bánatos nemzet. Lehet, és pont ezért 
szerintem pert kellene indítani a rosszhírek terjesztői el-
len. Ez bűncselekmény, mert ezek betegítik meg a társa-
dalmat, és az egyént… de elkalandoztam. A lényeg, hogy 
az idő gyorsan telik. Úgy szeretném a hátralévőt eltölteni, 
hogy csak szerethető dolgokkal foglalkozom. Nem akarok 
senkivel és semmivel birkózni. A fölösleges dolgokat már 
ki tudnám hagyni.

– Mi az hát, ami fennakadt a hálón?
– Az első a munka, az nagyon hiányzik. Alapfizetést 

kapok, ilyen, vagyis anyagi szempontból veszély nem fe-
nyeget. Az orvosom azt mondta az állapotomról, hogy 
minden szépen helyre fog állni. A második a családi kö-
telék és a barátságok ápolása. A harmadik a szőlővel való 
foglalkozás. Nem tagadom, érzelmi szálak fűznek hozzá. A 
jó termés érdekében foglalkozni kell a szőlővel. Még azt 
is szeretem ebben, hogy érzékeny, hogy néha azonnali 
beavatkozást kíván. És végül a horgászás, ami szintén ér-
zelmi kérdés. Sokan nem értik, mi a jó abban, ha órákon 
át ülök a vízparton, vagy csónakban egy bottal a kezem-
ben. A vadászat és ez ősi izgalmakat hoz felszínre, adrena-
lin függővé tesz. Elődeink, régmúlt emberek táplálkozási 
ceremóniája, a család fenntartásáért zajló rítus. Ösztön. 
Ugyanakkor sajnálom, hogy az emberiség ebben sem is-
mer mértéket. Hogy a bolygónkhoz való viszonyunk sem 
a mértékletességen, kölcsönösségen, tiszteleten alapul. 
Fricskát mutatunk a természet működésének, leigázzuk 
és kizsákmányoljuk. Kivágjuk a fákat, az erdőket… pedig 
az életben maradásunkhoz szükséges mértéken túl nem 
szabadna beleavatkoznunk.

Talán égi jelre várunk, hogy megváltozzunk? Vallásos em-
ber vagyok, hiszek a jelekben… és látom, hogy rossz irány-
ban fejlődünk. Az ember tragédiája sokszor jut eszembe. 
Jól ismerem, mert két színháznál is alakítottam Lucifert. 
Csodálatos dráma, szinte minden benne van az élet nagy 
kérdéseiről. Az előbbiekhez kapcsolódóan is tudom idézni 
Madáchot, ahogy az eszkimó fohászkodik Ádámhoz: „- Ha 
Isten vagy, tegyed, könyörgök, hogy kevesb ember legyen 
s több fóka.”

Mindkettőnknek mennie kellett. Sok minden kavargott a 
fejemben, de talán egyszer majd folytatjuk megint… Damil 
is feltápászkodott a lábunk mellől. Meleg, barna szemével 
csalódottan nézett utánam. Nem játszottam vele, pedig 
szétrágott labdájával a fogai között a kapuig kísért. 

Boda Balázs

Köszöntjük Trokán Pétert 75. születésnapja alkalmá-
ból…

Színművész, apa, nagyapa, Paloznak díszpolgára, 
szőlősgazda, de legfőképpen a falu szeretetteljes, ki-
csiny, megtartó közösségének tagja. Őszinte jelleme, ki-
finomult egyénisége sok közös élménnyel, gondolattal 
ajándékozta meg a mi falunk életét. Most mi ajándéko-
zunk: tiszta szívből kívánunk Neki egészséget, örömö-
ket, harmóniát és derűs békességet az életének minden 
területén!

Zongor Gábor paloznaki kiállítása
Paloznak Község Önkormányzata és a Veszprémi  

Művész Céh közös szervezésében 2021. június 19-én, 
szombaton 17 órakor a frissen megújult Szt. József Ház 
kiállítótermében nyílt meg Zongor Gábor kiállítása. Az ön-
magát közpiktornak nevező festőművész tárlatát Czeglédy 
Ákos polgármester köszöntőjét követően Lugossy László 
szobrászművész nyitotta meg röviden. 

A paloznaki kiállításon elsődlegesen a festő életének 
szerves részét képező utazásokkal összefüggő tematikájú 

festmények láthatóak. Az alkotások kiválasztásában és el-
rendezésében, a kiállító tér életre keltésében Boda Balázs 
festőművész játszott meghatározó szerepet.

A bemutatott 52 festményen felsejlenek a hazai és kül-
földi, így különösen a breton, a toszkán és az észak német 
utazások emlékképei. A tárlatot megnyitó Lugossy kaland-
túrára invitálta a - nagy meleg és a foci eb ellenére - szép 
számmal megjelent közönséget. A megnyitóbeszéd a mű-
vészetek felszabadító jelentőségére hívta fel a figyelmet, 
kiemelve, hogy a „szabályok által behatárolt írott nyelv 
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mellett létezik az egyetlen univerzális képi nyelv, az alkotó 
képzelet végtelenje, ahol még a párhuzamosok is találkoz-
nak néha.”

Zongor Gábornak a mostani az 55. önálló hazai kiállí-
tása. Munkáira a kommunikatív festészet és az ironikus 
grafika új dimenziói jellemzőek. A fára festett, színekben 
tobzódó képei üzenik, hogy bár az élet csodálatosan szép, 
de állandó elgondolkodásra késztet. Minden egyes kép 
külön sejtelmes történet, egyedi álomfejtést igényel és a 
„megfejtéshez” a fantázia éberen tartására és kreativitásra 
van szükség. A képek jelzéseinek befogadására nyitottnak 
kell lennie a szemlélőnek, mivel az egyes alkotások apró 
részletei is üzeneteket, titkokat rejtenek. A falakon elhe-
lyezett táblákon kívül néhány térbeli alkotás gazdagítja a 
termet. Négy „képen” az elhelyezett dobókockák segítik a 
talányok megfejtését. „A megyeház kocka, avagy az elnök 
repül” kép dobókockáján Zongor Gábor integet a korábbi 
dolgozószobájának ablakából. A vízköpők titkos könyve 
pedig lakattal lezárva rejti el a megfejthetetlen és feltár-
hatatlan titkokat.

A Veszprém Kukac portálon tudósító Bartuc Gabriella 
lényeglátó összegzése a következő: „Realista motívumait a 
fantázia világába repíti szürrealista hangulatot teremtve. 
A valóság darabjai belőle nem reproduktív, hanem alkotói 
imaginációt váltanak ki. Furcsa figurákkal, lebegő épüle-
tekkel, hullámzó vonalakkal, szürrealista biológiával né-
pesíti be titokzatos, meseszerű képeit. Váratlan nézőpont 
váltásokkal, érdekes térkezelésekkel dinamizálja a kiállí-
tás látogatók fantáziáját.”

A tárlat megnyitóját követően a veszprémi Vár Ucca  
Műhely irodalmi-művészeti folyóirat szerkesztői és mun-
katársai felolvasására került sor Fenyvesi Ottó, Kilián 
László, Varga Richárd és Korinek Janka közreműködésé-
vel. Az irodalmi felolvasás kezdetén a közönség 12 tagja 
olvasta fel József Attila Eszmélet című költeményének 12 
versszakát. A költemény első versszakát Zongor Gábor ol-
vasta fel, amely egyben megjelenítette az utazás kiállítás 
hangulatát.

ZG

„Kerékpáros szemléletformáló nap”
Paloznakon

Baleset-megelőzési programot tartottak a balatonfüredi 
rendőrök a paloznaki bringaponton.

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság munkatársai és a 
helyi polgárőrség képviselői 2021. július 16-án „Kerékpá-
ros szemléletformáló nap” elnevezésű prevenciós rendez-
vénnyel várták a hazai, illetve külföldi turistákat a 71-es 
főútvonal melletti kerékpáros pihenőben. 

Az érdeklődők hasznos tanácsokat kaptak az egy nyo-
mon haladó közlekedési eszközök használatáról, illetve tá-
jékoztatót hallhattak a biztonságos közlekedés szabályai-
ról. A gyerekek ügyességi pályán mérhették fel gyakorlati 

tudásukat kerékpárral, rollerrel, gokarttal, a felnőttek pe-
dig kipróbálhatták a biztonsági öv szimulátort és a részeg 
szemüveget. 

A résztvevők különböző közlekedésbiztonsági feladatok 
megoldásával eleveníthették fel a KRESZ terén megszer-
zett ismereteiket. 

A program során a kerékpárral érkezőknek lehetőségük 
nyílt az országos BikeSafe rendszerbe regisztráltatni a két-
kerekűiket. A rendőrök felhívták a megjelentek figyelmét 
arra is, hogy a közlekedési eszközeiket soha ne hagyják 
őrizetlenül, ha azok mégis felügyelet nélkül maradnának, 
mindig zárják le őket egy stabil tereptárgyhoz.

Labdarugó EB
Derby Rugbyban

A londoni vonat sötétedéskor érkezett Rugby állomásra. 
Csak négy leszálló volt, hamar tovább ment. – Taxival me-
gyünk a szállodába – elhatározásunk meginogni látszik.         

A félhomályos állomásépület zárva. Sehol senki, csak 
a négy tanácstalan magyar: Jóska, Lexi, Karcsi és Gyuri. 

A fejekben már a hol alszunk egyáltalán? kérdés is meg-
fogalmazódott. A legfiatalabb dolga a megoldás keresés. 
Javaslatot várnak tőlem. A hivatali rangsorban én voltam 
az utolsó. Iskolai tornaórán 173 centivel első voltam. Na 
de hol van ez már? Ember, vasutas? sehol senki. Szeren-
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csém volt, hogy Angliában vörösre festik a telefonfülkét 
és hogy világosság is van benne a brutalitásvédett villany-
égőtől. Nem esett volna jól, ha feljebbvalóim valamelyike 
szólt volna, hogy mit csináljak. Jóska vitorlázó barátom a 
Balatonon, ahol én voltam a kormányos, ő a mannschaft. 
Tudta, hogy kitalálok valamit, mert az éjszaka túl hűvös 
volt a szabadban alváshoz, pláne nekünk magyaroknak, 
az angol csapatot 1953. november 25-i mérkőzésen 6:3 
- ra legyőző nemzet fiainak. Én is fáradt voltam. Szó nél-
kül a telefonfülkébe mentem, amit mi távbeszélő fülké-
nek nevezünk, jóval kevesebb indokkal, mint az angolok  
Angliát Nagy-Britanniának, magukat meg briteknek.  Éj-
szakai szállásunk bizonytalansága mellett ennek nem volt 
jelentősége. A fülkében kis felragasztott papírokon ajánl-
gatták magukat a rádiótaxik. A legsárgábbat hívtam fel. 
Azonnal felvették - Állomáson, négy fő, jövök, all right - vá-
laszolta az álmos, remélem nem sörtől rekedt hang.

Hat perc múlva ott vagyok - oszlatta el kétségemet, hogy 
nem a vezetővel beszéltem. Előjött bennem a kérdés, hogy 
ilyen hanggal lehet-e vezetni? Kifújtam magam, megvár-
tam, míg kérdezik mi van. Öt perc múlva itt a taxi. Jött is, 
mosolygós angol megváltónk. Előre ültem.

– Hotel Elvaston Castel – mondtam a címet. Így kiejtve 
elgondolkoztam, Hotel vagy Kastély? Na jó, majd lesz va-
lahogy, különösen azután, hogy a vezető elismeréssel a 
hangjában igazolta vissza, hogy tudja, hova megyünk. Ő 
tudta, de amikor parkon, majd erdőszerű részen, fák kö-
zött vezetett az út, házat nem láttunk, Lexi kérdezett en-
gem, hogy – Gyuri, tényleg jó irányba megyünk? Bíztam 
emberünkben, megnyugtattam, hogy rövidesen ott le-
szünk. A kocsi fényszórói világították meg az útmenti fá-
kat, bokrokat. Vártam a kérdés ismétlését, amikor lámpá-
val megvilágított, nagy boltíves fakapu előtt álltunk meg. 
Intéztem a fizetést, annyi borravalót adtam, hogy néggyel 
osztható legyen, a plusz 10 százalék után.  Eltalálhattam, 
mert emberünk kiszállt és becsöngetett a rángatós csen-
gővel. Diszkréten csikorogva nyílt a kapu. Nagyon kövér, 
vidám recepciós üdvözölt minket. Valamilyen érthetetlen 
nyelven beszélt a taxissal. Megkérdezett minket is, hogy 
minden rendben van-e? Bólintásunkra a taxis elment. 
A recepciós behordta bőröndjeinket, mialatt kitöltöttük 
papírjainkat. Hatalmas terem volt a nappali. A bejárattal 
szemben, a recepció mögött mennyezetig érő rekeszes 
fal tele italokkal. Jobbra a lépcsőfeljáró fölött dámszarvas 
agancs lógott. Színe mészfehér volt, közel három méterre 
nyúló lapátokkal. Leültünk a bejárati oldalon lévő legszél-
ső kis asztalhoz. Csomagjainkat felvitte a három szobába. 
A kétszemélyes szobát Jóskával választottuk. Nagy szoba 
közepén volt a két magas szélű ágy. A szőnyeggel leterített 
padló halkan recsegett, mintha valaki járna rajta, akkor is, 
amikor fáradtan jó éjszakát kívánva elaludtunk.

Másnap, reggeli után taxival az állomásra, vonattal 
Birminghamba, a Távközlési Konferencia ’90-re utaztunk. 
A vonatközlekedés minden szempontból összemérhető 
a londoni metróval. Sűrű, gyors és pontos. Pótolta, hogy  
Birminghamben a konferencia miatt nem kaptunk szállást.  

Az első nap végén besétáltunk a belvárosba. A Sheep 
streeten, a Cobblers pubban ittuk meg érkezési sörünket, 
ahogy vitorlázóknál ez szokás. Intéztem a pubban a beszé-
des dolgokat. Jóska az első pint csapolt sör után meséli a 
balatoni versenyeken indokolt esetben engedélyezett sör-
ivás szabályait. A tihanyi szorosban bóják sora jelöli a ha-
józható víz határát. Hajónkon, a Zephyroson erre az eset-

re a bója sor sör szabály érvényes. Nem állom meg, hogy 
Kollegáik ismeretei ne legyenek pontosak, ahogy ez a mér-
nökökre is érvényes. Kiegészítem, hogy az indokolt esetet 
a kormányos (kapitány) dönti el. A második kör sör után 
Jóska elmeséli, hogy Londonban a hordárok nem tudnak 
angolul. Bőröndjeink vonathoz szállítását akarta elintéz-
ni, amikor ezt tapasztalta. Legjobb kiejtését sem értették. 
Hogy lehet ez? Nem tudjuk megmagyarázni, ezért Jóska 
rendeli meg a búcsúsör kört. A vonaton jut eszembe, hogy 
Jóskának konzervatóriumi zenei végzettsége van, lehet, 
hogy rossz hangfekvésben beszélt. Majdnem így jártam 
érkezésünkkor a sörittas hangon beszélő taxissal, amire a 
rádiótelefon is rásegített.

Termetes, mindig vidám recepciósunkat jól értjük, amíg 
velünk beszél. A helyiekkel ez nem igaz. Egy szót sem ér-
tünk belőle, marad az eredmény, hogy elmondja a mi an-
golunkon is, ha akarja.

Lazábbra öltözködünk és a hallban folytatjuk lazításun-
kat. Karcsi igazi, magyar fekete címkés pálinkával kínál 
minket. Poharakat kér, szokatlan formájúakat kap. Kis 
pezsgős poharakra hasonlítanak. Ötöt kér, megkínálja 
mosolygós házigazdánkat is. Angolul koccintani a pubban 
megtanultunk igaz, hogy sörrel. Most mondjuk, amit mond 
– Cheers. Karcsi elragadtatottságra számítva figyeli arcát. 
Elragadtatását mi sem látjuk. Olyan lesz az arca, mint 
amilyen honfitársaié lehetett 1925-ben, amikor Hidegkú-
ti az első perc végén berúgta első gólunkat. Látjuk, hogy 
ennek a meccsnek még nincs vége, mint Wembleyben 
sem volt. Az utolsó gólt Ramsey büntetőből rúgta. Csak 
szerencsénkre, előtte mi hatot bepakoltunk az angol ka-
puba. Poharát is a kis asztalon hagyta. Ezüst tálcán tiszta 
poharakkal és sötét rubint színű folyadékkal félig töltött, 
csiszolt üveggel jött vissza. Nagyon figyelve töltötte meg 
a poharakat. Igazított az üvegen, mint Ramsey tehette a 
büntető rúgás előtt, sípszó helyett a cheers kívánság hang-
zott el, mikor poharainkat felemeltük. A dermedt csend is 
hasonló lehetett. A folyadéknak messziről érezhető illata 
volt. Ilyen lehet a parkokban, Japánban a cseresznyevirág-
zás ünnepén. Zamata az érett cseresznyéjé, amikor ketté-
harapod. Annyi alkoholban, amennyi az ízek harmóniáját 
legjobban kihozza.  – Ez minden – mondta Recepciósunk, 
angol szerénységgel. Ezt a kifejezést is megtanultuk, mint 
azt is, hogy sörivásnál és a cherry liqueur ivásnál máskép-
pen köszöntenek az angolok.

– Ezt a meccset az angolok nyerték, ismerte el Karcsi 
is. Nem kínált többet minket a hazaival, amelynek ez volt 
egyetlen, elhanyagolható érdeme.

Rövid nap volt a konferencián. Kihasználtuk a jó vo-
natközlekedést. Lexi javaslatra Coventrybe utaztunk. A 
földig bombázott városból csak a Spon Street, néhány 
háza maradt meg. A katedrális maradványait mementóul 
meghagyták romos állapotában. A szentélybe égett geren-
dákból ácsolt keresztet állítottak fel. Megdöbbentő volt 
a hatalmas, absztrakt jellegű üvegablakok fala, ami az új 
katedrális bejáratát zárta le homokfúvott angyalokkal. 
Lexi meséli, hogy a britek a német Enigma rejtjelező gép 
megfejtése révén tudtak a város megtámadásáról, de ha 
bármit tettek volna, a németek rájönnek, hogy az Enigmát 
sikerült feltörni. Így kénytelenek voltak hagyni a város el-
pusztítását, hogy még több ember életét megmenthessék 
az Enigma révén.  

     Visszaérve a hotelba, Mosolygós Recepciós történetei 
töltötték ki esténket.  A dámvad lenyűgöző fejdísze a kör-
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nyék egyik mocsarából került elő. A mocsár konzerválta 
néhány évszázadon keresztül. A kastély melletti patakok 
vize táplálja a mocsarakat. A kastélynak kísértete is van. 
Viharos éjszakán fehér lovak száguldanak a szekérrel. Kí-
sértet ostorát csattogtatva hajtja őket a mocsárból felszál-
ló, telihold világította párán keresztül.

Elutazásunk előtti délutánon a parkban sétáltunk. A sú-
roló fény festményt varázsolt elénk. A kis patak hídjáról 
láttuk a hófehér hattyúkat. Távolabb a fényesen zöld me-
zőt felhőkkel. Nehezen hihető, hogy holdfényben kisértet 
hajtotta kocsi veri fel a mostani néma csendet.                                   

Megrendeltem holnapra a taxit, ahogy kérték. Kifizettem 
a szállást, tíz százalék borravalóval. A kis asztalnál ülünk, 
mint érkezéskor. M.R. (a Mosolygós Recepciós) az ismert 
ezüsttálcán whiskys poharakkal, csiszolt üveggel jön. Me-
sélni kezd az italfalról.

– Szokás nálunk, hogy nevezetes alkalmakra néhány 
száz üveg whiskyt főznek. Az ünnep után ilyen italfal reke-
szeiben őrzik a sorsukra váró üvegeket. Hátul a pince hi-
deg levegője segíti, hogy minőségük megmaradjon. Hogy 
mondják magyarul, hogy egészségére? Nehéz nyelv lehet 
a magyar...

Koccintunk a finom hangon csilingelő poharakkal.                                                 
– Itt meg még a poharak is cheers-t mondanak! – jegy-

zem meg magunknak. 
A magyar italoknak a repülőtéren volt még egy mér-

kőzése. Szigorú volt a biztonsági ellenőrzés. Lexi akta-
táskájában rend volt: borotva, tartalék pengékkel. Külön 
dobozban, üvegben arcvíz, vatta, kis törülköző. A hivatalos 
ember arca szigorú lett, amikor meglátta a táska tartal-
mát. Lexit félreállította. Elvitte a táskát vizsgálatra majd 
visszahozta.

– Rendben, nem glicerin, csak arcvíz. – mondta olyan 
mosollyal, – lehet, hogy csak én láttam így – amilyen M.R. 
mosolya volt Rugbyben, amikor Karcsi italát megkóstolta.

(1990 - 2021)

Az idei döntőről – hogy volt a foci régen? Akkor a ma-
gyarok az első percben rúgták az első gólt. Most az ango-
lok a másodikban. Ezt jól csinálták. Talán a magyaroktól 
tanulták 1953-ban? Na ezt végig nézem. Kétszer 45 perc, 
majd kétszer 15 perc hosszabbítás. Dönteni kell. Büntető 
rúgásokkal. Menten eszembe jut, hogy a magyar szurkolók 
évekig énekelték, négy kettő a félidőben, a végén meg hat 
három!

Kedves olvasó, ha igazi focit akar látni, nézze meg az 
évszázad mérkőzésének közvetítését, hallgassa Szepsi  
Gyurit kommentálását.

https://youtu.be/yqp6GSgRtRs    
Tormási György

Július
A Gergely-naptárban megszokottan július az év hetedik 

hónapja. Nem volt ez mindig így, hiszen a római naptárban 
még az ötödik hónapnak számolták. Latinul ötödiket jelent 
Quintilis, később Julius Caesarról nevezték át. A 18. századi 
nyelvújítók találóan kalászonosnak keresztelték a népi ka-
lendárium szerint Szent Jakab havát. 

Kétségtelenül a legmelegebb hónap július, amikor a 40 °C 
feletti hőség sem ritka. Két fontosabb történés jellemző erre 
a hónapra az emberek életében: az aratás és a pihenés. Faze-
kas Lajos foglalta össze mindezt, Amit a nyár ad című szép 
versében: „Amit a nyár ad nekünk, / reményünknél több: a 
bőség. / Dönti kalászát a szár, / s adja a fa dús gyümölcsét. 
// Megszépülnek kertjeink, / a színekben habzsol a Nap. / 
Csillagjöttéig zengik / éneküket a madarak.” Radnóti Miklós 
a Naptár ciklusban, Július címmel, 1940-ben írott versében 
megszemélyesíti az esőt: „Düh csikarja fenn a felhőt, / fin-
torog. / Nedves hajjal futkároznak / meztélábas záporok. / 
Elfáradnak, földbe búnak, / este lett. / Tisztatestü hőség ül a 
/ fényesarcu fák felett.” Bizony a nyár nem kizárólag kániku-
la, nem csupa napsütés, földnek, embernek a tápláló záporok 
adnak enyhet, ahogy Gulyás Pál rögzítette A méhekhez című 
versében: „Süt a szép Nap, szép virágot / nyit a boldog július, 
/ most születnek a villámok, /ott, ahol az ég borús.” 

Dsida Jenő állapította meg Július című, szerelemből szőtt 
verssoraival: „A kalászok bókolnak előttem”, és „Tehénkék. / 
Pásztorok. / Nyári máglya. Búzamező. / Csöndesen feléd só-
hajtom a búzavirágok kék szerelmét.” A nyári földeken járó 
költő gondolatai kaptak hangot ezekben az egyszerű, mégis 
felemelően lírai sorokban. Csanádi Imre verssorának hiteles 
jelzője: „kaszasuhintó július”, amikor a földekről a malmokba 
kerül a búza, az Élet. Nagyszerű út, ahogy a vetéstől a kenyé-
rig vezető folyamat szolgálatának végcéljához ér. Áldjuk ezért 
a lehetőségért a gondoskodó Istent!

E hónap 11-én van Nursiai Szent Benedeknek, a bencés 
rend alapítójának ünnepe. Neki köszönhető a rend regulá-
ja.  „Ora et labora – imádkozz és dolgozz: ez a szerzetesek és 
apácák feladata, és a lényege annak a szabályzatnak, amelyet 
a 6. században Nursiai Szent Benedek, a szerzetesség atyja 
fogalmazott meg, és amely a 9. század elején valamennyi 
nyugati monostor kötelező alkotmánya lett.” (Wikipédia) A 
jövőbelátó, gondolatolvasó szent a barlangkutatók és Európa 
védőszentje. 

Felszabadult az elfojtott öröm. A világot megrémítő jár-
vány enyhültével kinyitottak a hazai strandok, maszk nél-
kül élvezhetünk levegőt, vizet. Nyári pihenésünk helyszínei 
a tavak. A tóparti fák árnyékában olvasni is boldogság, vagy 
csak szemlélődni, nézni a túlparti hegyek varázslatos vonu-
latát. Újra szabadon beszélgethetnek egymással az emberek. 
Tisztelhetjük egymást derűvel született, szívélyes szavakkal. 
A strandokon ismét látszik az arcokon a mosoly, amit több 
mint esztendeig takart a maszk. Bár a tekintetekből úgy is fel-
fedezhető volt a szemek öröme, bánata, ahogy közvetítették 
kibocsátójuk hangulatát. 

Felélednek a fagylaltos, palacsintás balatoni nyár hagyo-
mányai. Köztük a szabadtéri misék, például a balatonszemesi 
Szűz Mária kápolna előtt, ahol a kántor énekével versenyre 
kelnek a figyelmező rigók. Vasárnaponként országszerte 
megkoronázza a test pihenését a szabadtéri szentmisék 
nyújtotta lelki felüdülés, Isten és az ember szolgálatában. 
Vakációznak a gyerekek, a felnőttek, csak Isten nem vesz ki 
szabadságot soha. Ügyeletet és fogadónapot se tart. Hozzá 
bármikor fordulhatunk. Viharban és napsütésben, nyugta-
lanságban és nyugalomban egyaránt. 

Július sajátos muzsikája vivace zsong nappalainkban, éjje-
leink csendjébe pedig pianissmo költözik. 

Zsirai László
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Önkormányzat által tervezett
nyári programok Paloznakon

Július 29-31. Paloznaki Jazzpiknik
Augusztus 6. 19.00  Kellemes nyári este a Soul & 

Emotion jóvoltából a Venyige 
Portánál 

Augusztus 7. 17.00 Fuss Fotózz Mosolyogj!
Augusztus 8. 11.00 Bábszínház
Augusztus 14. 19.00  Szabó László Zoltán szobrász-

művész kiállításának megnyi-
tója 

Augusztus 20. 20.00 Templomi koncert
Augusztus 27. 21.00 Nyárzáró buli a Tájház udvaron
Augusztus 28. 15.00  Hangzó Csipke – Kóruskoncert 

kiállítással és táncházzal

Kézműves foglalkozások minden hétvégén
a Tájház udvarán. 

Ünnepi
hangverseny

a paloznaki római katolikus
templomban

2021. augusztus 20-án,

pénteken 20 órakor.

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

A hangversenyre
a belépés ingyenes!

2021. augusztus 8. 11.00
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A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében valósul meg.

 Kedves PiSzE és PaCi Tagok! 

A Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület
és a Paloznaki Civil Egyesület 

már tizenharmadik alkalommal
szervezi meg 

a „SZÜRET-ELŐ” rendezvényt
a Paloznaki Tájház udvarán. 

Időpont: 
2021. szeptember 4. szombat

17:00 órától 

Vacsora a PaCi szervezésében,
a „Hegy levét” a „Hegyiek csurgatják”. 
Finom házi süteményekkel mindenki 

hozzájárulhat még
a kulináris élvezetekhez. 

Az est alkalmával minden tagtársát és 
minden Paloznaki Borklub tagot szere-

tettel vár a két egyesület vezetősége! 
Paloznak, 2021. július 20. 

Dr. Tormási György 
elnök

Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület

Hernádi Péter
elnök

Paloznaki Civil Egyesület
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Jógafoglalkozások
Paloznakon!

Jóga a Mindennapi Életben
foglalkozások

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 
hátgyakorlatokra,

a tudatos légzésre, valamint a stressz oldására.
A gyakorlatok 12 éves kortól, fizikai állapottól

függetlenül mindenki által végezhetőek.

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM
Tűzesetek szabad területen történő bekövetke-

zésének nagyobb kockázata esetén, az erdőgaz-
dálkodásért felelős miniszter, fokozott tűzveszély 
időszakát (tűzgyújtási tilalmat) állapíthat meg, 
és hirdethet ki, egyeztetve a katasztrófavédelem 
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 gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalomról a fokozott tűzveszély-
ről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Erdészeti Igazgatóság közleményt küld az érin-
tett szervezeteknek, országos közszolgálati mé-
diának, és hivatalos honlapján www.erdotuz.hu 
közzéteszi a tűzgyújtási tilalomról szóló térképet. 
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról tájékozódhat a 
https://katasztrofavedelem.hu/ weboldalon is.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély idő-
szaka) megállapítására vonatkozó körülményeket 
a NÉBIH EI minden nap értékeli, és egyeztetve a 
BM OKF-fel dönt arról, hogy a következő napon 

szükséges-e tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy 
nem. A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) 
a közzétételtől a visszavonásig (a helyzetben be-
következett változás kihirdetéséig) él. Az említett 
honlapokon napi frissítéssel megtekinthető, hogy 
van-e érvényben tűzgyújtási tilalom (megállapí-
tott fokozott tűzveszély). A lakosság a lakóhelye 
környékén lévő erdőterületekről a NÉBIH EI által 
készített interaktív erdőtérképen találhat további 
információt. https://katasztrofavedelem.hu/55/
tuzgyujtasi-tilalom-terkep 

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Paloznakon az Önkormányzat helyi rendele-
te szerint május 31. és szeptember 31. között 
beleterületen tilos a gallyak, avar, kerti nyesedék 
égetése. Külterületen a Veszprém Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság Tűzvédelmi Hatóságá-
nak engedélyével lehet égetni.

Önkormányzat
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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 par-
kolni a Balatoni 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 oldalán lévő fü-
ves területen fizető parko-
ló lesz kialakítva. Ingyenes 
parkoló lesz a Tó utca végén 
és a Határ út mellett a szo-
kott helyen. Kérjük a lakó-
kat, hogy a rendezvény ide-
jén fokozottan figyeljenek a 
parkolásra, illetve a megvál-

tozott forgalmi rendre! A kényelmetlenségért elnézésüket 
és megértésüket kérjük.

Önkormányzat

Jazz Piknik belépő
A Jazzpiknikre előzetesen regisztrált paloznaki lakosok

a helyi jegypénztárakban vehetik át karszalagjukat a rendezvényre.
Az átvétel személyesen, személyi igazolvány és védettségi igazolvány felmutatásával lehetséges.

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a regisztrált és erről visszajelzést kapott lakosok
tudják átvenni a karszalagot!

Kérjük a torlódás elkerülése érdekében, minél hamarabb vegyék át karszalagjukat!

Önkormányzat

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!


