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Testületi ülés
Az augusztus 16-ra meghirdetett rendkívüli nyilvános 

testületi ülés határozatképtelenség miatt elmaradt, így a 
napirendi pontokat a szeptember 2-án tartott rendes nyil-
vános ülésen tárgyalta a testület. 

Első napirendként a változtatási tilalom felülvizsgálatá-
ra került sor. Miután a tilalom elrendelése óta több család 
kezdeményezte annak feloldását a belterületen, hogy le-
hetővé váljon a családtámogatások, felújítási támogatások 
igénybevétele részükre, a képviselő-testület úgy döntött. 
hogy Paloznak teljes közigazgatási területén fenntartja a 
tilalmat a jelenlegi belterület kivételével. Elfogadta a tes-
tület a DRV gördülő fejlesztési terv javaslatát a paloznaki 
szennyvízátemelőbe egy tartalék szivattyú beszerzésére. 
Idén is csatlakozott az önkormányzat a Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz. A Balatonfüredi Ön-
kormányzati Tűzoltóság gépjármű beszerzését 150.000 

Ft-tal támogatja Paloznak. Elfogadta a testület a Diófa –köz 
két ingatlanának térítésmentes önkormányzati tulajdonba 
adását útszélesítés céljából. A bejegyzéssel és telekalakí-
tással járó költségeket az Önkormányzat vállalta. Eluta-
sította a testület Veisz József méltányossági kérelmét az 
építési korlátozások feloldásával kapcsolatban. 

Döntöttek a képviselők a kitűntetések adományozásáról. 
Szabó Lajos volt önkormányzati képviselőt, alpolgármes-
tert, tankerületi igazgatót posztumusz díszpolgári címmel 
tűntették ki. Paloznakért kitüntetéssel ismeri el a testület 
a Borklub 10 éves áldozatos munkáját, melyet a helyi bo-
rok minőségének javítása, népszerűsítése és fogyasztása 
terén végeznek a tagok. A borklub elnökét Englert Dezsőt 
pedig díszpolgári címmel tűntették ki. 

CZÁ

BorkluB
Kedves, édös pintös serlegem
Te benned van mindön reményöm
Három bagla mög egy kalangya
Nem leszek én senki bolondja
Így jár, aki mindég bort iszik
Míg a temetőbe nem viszik
Az angyalok is azt mongyák odafönn az égben
Uram ezt a jó borivót vegyöd kegyelembe

Cserben hagynak a szavak. -  írja Schönberg a Mózes és 
Áron című művében. Magam is hasonlóképpen. Szóval jó 
Pusztai Pista barátunk csak itt hagya bennünket. Vitte a 
szakértelmit, jó humorát, intelligenciáját, hihetetlen ba-
rátságos modorát. Pótolhatatlan vagy, vagy voltál, vagy le-
szel? Emlékeimben egy bájos találkozásunk merül fel. Le-
felé baktattam a faluba. Mikoris megláttam Pista barátunk 
a szöllejiben tevényked. Odabaktaték, mint mindég kissé 
beszélgetnyi. Mirül, mirül- hát a szőlőrül, volt mit tanuljak 
tüle. Közben felfedeztem egy pár szőlőhiányt a sorokban. 
Kérdém, Nagy Jó Uram /mer hogy így szólítám/ Mi lészen 
a sorsuk? Oszt gyütt a válasz- Szép szőke hercegem (mer 
ő meg így szok híjni): A mi korunkban mán nem szokás 
pótolnyi. Szóval megest igazad vót. Drága Pistám! Nyugod-
jál békiben!

No kérem a borklub. Csak együtt az a fránya második 
péntek menetrendszerüen és jövel a foglalkozás is. Lovas 
hegy tetejbe a nemesvámosi gazdák legszebb helyire vó-
tunk hivatalosak, szóval a Cifhegyi útra (most már vilá-
gos?). A sportosabbja gyalog közelité meg a hely színét, mi 

a resztli meg Cóka jóságibul kifolyólag buszon, bár mikro, 
de az is az. És máris ott vótunk a hegyen fönn, nemes gaz-
dánk Papp Ferenc möghivására. 2006 óta műveli szőllejit, 
2 hektáron, bioműveléssel, mit a Biogarancia Kft pöcsétes 
papirgya is igazol. Bölcs Elnökünk nyitá meg a szeán-
szot, jó jó foglakozást /védett név á la Dezső/. Köszönté 
a házigazdát, az meg minket és máris gyött a berepülőbor, 
meg lehetett bámuni a festői tájt, meg a százáves berke-
nyéket. Borunk 2020-as reduktiv olaszrizling vót, köny-
nyed frissesége és rizlingbor varázslata rögvest megfoga. 
A borkorcsolják is megjelentenek, meg a másod nedű 
egy 2020-as egészfürtös préselésű fahordós érlelésű 
olaszrizling. Meg, hogy ne nagyon tévelyegjünk ugyanez 
a borocska egy évvel korábbrul. Mit csinájjak, csinájjak, 
nekem a fahordós érlelés, meg az egészfürtös technika 
ifjui, sőt siheder korom óta belém ivódott és sőt azóta is 
ivódik, szöröncsémre. Plusz az asztalra kerüle egy fensé-
ges kemencében sütött csülök. Úgyhogy elcsendesedénk, 
merhogy ettünk. Bőven. És csak gyöttek, gyöttek a borok: 
egy 2020-as egészfürtös préselésű chardonnay, meg hogy 
a paloznakiaknak se légyen honvágyuk egy tramini a Haj-
nóczy dűlőből.

Meg szétcsapatni a dógokat lezárásul zweigeltek, 2020. 
tihani Farkasverem dűlőből meg egy 2019-es is. Fenséges 
italokkal zárula a szeánsz és az est utózöngéjeként csak 
fel-felmerül a gazda bölcs megjegyzése: „Itt a lovasi Öreg-
hegy gerincén, nemcsak az emberek boldogok, hanem a 
borok is.” 

Oszt ebben maradtunk.
ZB
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Paloznaki Etalon  
a falu bora

Hetedik alkalommal került összeállításra a Paloznaki 
Etalon olaszrizling bor, a paloznaki borversenyen arany-
érmet nyert olaszrizling borokból. A délutáni összejöve-
telen megismertük és megkóstoltuk a 2020-as évjáratú 
Paloznaki Etalon olaszrizling házasítást, a falu borát. Eb-
ben az évben az aranyérmes borok gazdái: Ács Károly, 
Csiszár Család Pincészete, Dul Zsuzska, Haibach Ádám és 
Vajda Era, Olma Frigyes és Rezső Attila voltak. A termelők 
külön-külön is bemutatták boraikat, melyek az etalonnal 
kerültek összehasonlításra. Megállapítottuk, hogy a hat 
termelő bora külön-külön jellegzetes, karakteres borából 
egy szintén finom, jó minőségű, a termőhelyre jellemző 
olaszrizling bor kerül majdan a vendégek asztalára. Halas 
Adelaida és Pályi-Nagy Miklós hangulatos zenés előadása 
alatt természetesen valamennyi bort elfogyasztottuk.

30 éve történt
1991 augusztus 15-én tartott ülést a képviselő-testület. 

A téma az orvosi rendelő, hivatal, tűzoltószertár, könyvtár 
épületek vállalkozókkal együtt történő átépítése és hasz-
nosítása volt. A vállalkozó az Papp György által tervezett 
épület alsó szintjén az önkormányzati funkciók mellett 
boltot, a tetőterében lakást kíván kialakítani. A testület új 
tervek, több változat elkészítését kérte a tervezőtől a tető-
térben közösségi helyiség kialakításával. 

Augusztus 22-én újra tárgyaltak a tervekről, de ekkor 
már az önkormányzat a lakás kialakításának lehetőségét 
elvetette, így a vállalkozó elállt a további tárgyalástól. 

Augusztus 30-án ismét ülésezett a testület. A tervezett 
helyi adónemek bevezetéséről tárgyaltak. Építményadó, 
idegenforgalmi adó és iparűzési adó bevezetésére tett 
javaslatot a jegyző. A képviselők az adórendeletek kidol-
gozásával bízta meg a jegyzőt úgy, hogy a tervezett adó-
terhelés a helyieket lehetőleg minél kisebb mértékben 
érintse. Balogh Lajos polgármester a Csopak Paloznak 
közti vagyonmegosztás megállapodás tervezetét ismer-
tette. Mindkét önkormányzat bizottságot hozott létre a va-
gyonmegosztás tárgyalására. A polgármester ismertette a 
szociális ill. beiskolázási segélyben részesülteket.

Idillikus este a dixieland, dzsessz és szving világában
Könnyed nyári muzsika címmel adott koncertet a tájház 

udvarán a Sforzato Brass Quartet, amely dzsessz-, szving- 
és dixielanddalokat adott elő.

2007 szeptemberében alakult a balatonfüredi együttes. 
Mindenképpen olyan nevet szerettek volna választani, 
amely egyrészt a rézfúvósokra jellemző, másrészt pedig 
valamilyen zenei jellegű szakkifejezést tartalmaz. Mint is-
meretes, a sforzato előadási utasítás a zeneművészetben, 
egy-egy hangot vagy akkordot erőteljesen megnyomva, fo-
kozottan kiemelve, hangsúlyozva. Mindez pedig jellemző a 
tizennégy éve alakult a négytagú zenekarra.

Idillikus hangulatot teremtettek gyönyörű környezet-
ben a Sforzato Brass Quartet tagjai, akik nem először lép-
tek fel Paloznakon. Korábban a katolikus templomban egy 
komolyzenei koncertre került sor, ahol szintén nagyon 
jól szólt a két trombita és két harsona – tudtuk meg Roj-
tos Norbert zenekarvezetőtől. A közönség nagy örömére 
Ennio Morricone Volt egyszer egy vadnyugat című filmze-
néjéből több sláger is elhangzott, de Scott Joplin ragtime-
zenéi, illetve George Gershwin-dallamok is felcsendültek.

Szendi Péter
Fotó: FTK
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Családi hétvége Paloznakon 
(augusztus 6-8.)

Szó szerint mozgalmas hétvégénk volt Paloznakon!
Péntek este a Soul & Emotion Zenekar játszotta a köny-

nyed zene iránt érdeklődőknek az esti muzsikát. A kezdés 
ugyan csúszott - megvártuk, hogy az eső tovaszálljon -,  
de ez nem szegte kedvét a gyülekező közönségnek. Sokan 
voltunk, ettünk, ittunk, jót mulattunk!

Szombaton több mint 150-en regisztráltak a Fuss Fotózz 
Mosolyogj! futóversenyre. 

A Leukémiás Gyermekekért Alapítványt 31 éve elsők 
között jegyezték be Hajdú-Bihar megyében. Közvetlen 
támogatói a Debreceni Klinika Gyermek Hematológiai és 
Onkológiai intézetének. Napi kapcsolatban vannak a gyer-
mekekkel, családjaikkal. Mindig segítséget nyújtanak és 
próbálják elviselhetőbbé tenni a kórházban töltött időt. 

A Fuss Fotózz Mosolyogj! jótékonysági futás a „Hogyan 
érzed magad, ha nincs hajad?” kampány 5 éves évforduló-
jára szerveződött GYÓGYULÁS üzenettel. 

Idén 4 csodálatos helyszínen futhatnak a futók, ezzel 
támogatva az alapítványt. Sárospatak, Győr és Horto-
bágy mellett Paloznak is helyet adott idén a jótékonysá-
gi futóversenynek. Minden helyszínen az idén Gyógyult! 

zárójelentést kapott gyermekek jelenlétével indul meg 
a futás és a sportolók, hobbi futók hatalmas lendülete 
ad pozitív energiát, motivációt a gyógyuló gyermekek-
nek és családjaiknak!

Paloznakon a Gyógyulás lángját Szabó Gergely Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke adta át Polgárdy 
Imrének, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnökének.

A futók 5 és 10 kilométeres távot futottak fel és le a cso-
paki, lovasi és paloznaki dombokon. Minden induló sike-
resen célba ért és boldogan fogadta az érmet a nyakába!  

A rendezvény támogatói:
Hervis Sport 
Pannónia Kincse
Weinberg Kft.
MacroKlinika
Paloznak Község Önkormányzata 
Valde Orsolya

Akik nélkül nem jöhetett volna létre:
Pálfalvi Petra - Misszió Manager 
Szigligeti Ivett - Mosoly nagykövet
Dudás Miklós - magyar világbajnok kajakozó
Herceg Kiss Bálint - Exatlon Hungary nyertese, a Fuss 

Fotózz Mosolyogj! fotósa
Vasárnap a Tájház udvaron a kézműves foglalkozás mel-

lett megnézhettük a gyermekek és felnőttek számára is 
szórakoztató Békakirály című zenés mesejátékot a Dvorák 
Patka Színház előadásában. 

„A gyönyörű királylány eladósorba kerül, jönnek is a ké-
rők messze földről, hogy elnyerjék a kezét és vele együtt 
a fele királyságot. A királylány első látásra beleszeret az 
egyik királyfiba, csakhogy szerelmét a gonosz boszorkány 
a próbatételek során csúf békává változtatja, s így - míg a 
varázslat tart - nem lelhetnek egymásra. Ha azonban a ki-
rálylány megcsókolná a békát, megszűnne a gonosz átok...”

Hogy így történt-e?... megtudhatták, kik itt jártak vasár-
nap Paloznakon!

FTK, HA
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Szabó lászló Zoltán szobrászművész kiállítása
A Veszprémi Művész Céh tagjaként mutatta be legújabb 

munkáit Szabó László Paloznakon. Az eredetileg fával dol-
gozó alkotó kőből készült alkotásaival örvendezette meg a 
látogatókat.

A falakon elhelyezett tablókon a fából faragott kopja-
fák, emlékoszlopok idézik meg a másik kedvelt anyagot. 
A Mester szobrai mellett megragadó szépségű faragott és 
faberakásos népi bútorokat készítésével is foglalkozik, a 
szakmai fogásokat is megőrizve a megalkotásuk során. 

A kiállítótermet ezúttal a kő anyagszerűségét, hol érdes, 
hol a kezünkbe simuló felszínét megvillantó plasztikák 
töltötték meg.(Az alkotó jellemző gesztusa ide kívánkozik: 
„Simítsátok meg őket bátran!”)  Nagy részük az ezerarcú 
valóság formáit megidézve finoman elindít minket a non-
figuratív világba, néha át is vezetve oda. Szabó László mes-
teri érzékkel ragadja meg az organikus formák lényegét, 
hol egy míves vagy nyersen hagyott, hol más anyagokból 
beillesztett részlettel gazdagítva a formát és a felületet.

Úgy tűnik egymástól távoli világok találkoznak, a népi 
fafaragás és a kőszobrászat. Pedig több bennük a közös, 
mint azt elsőre gondolnánk: a lényegre törő letisztultság, a 
látszólagos egyszerűség, a magától értetődő természetes-
ség. Olyanok, mint alkotójuk, ezért hitelesek.

FL

Hangzó Csipke
A klasszikus kóruséneklés és a néphagyományok ta-

lálkoztak Paloznakon, a veszprémi Gizella Nőikar által 
szervezett egynapos összművészeti fesztiválon. A Hangzó 
Csipke projekt keretében környékbeli kórusok énekeltek 
a Szent József Ház udvarán, bent pedig két csipkekör és 
a Paloznaki Hímzőkör mutatkozott be. A Hangzó Csipke 
elnevezésű rendezvénysorozat a helyi értékeket szeretné 
bemutatni, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális 
Program támogatásával.

Olasz és angol madrigálokat, és egy japán népdalfeldol-
gozást énekelt a Gizella Nőikar Paloznakon. Karnagyuk 
Borbásné Gazdag Gabriella olyan kórusműveket váloga-
tott, melyek bár különböző korokból származnak, és eltérő 
stílusban íródtak, jellegükben a csipkére emlékeztetnek; 
visszatérő motívumaik vannak, melyek úgy kapcsolódnak 
egymáshoz, mint a vert csipke mintái. 

Az egynapos összművészeti fesztiválon környékbeli kó-
rusok és népzenei együttesek léptek színpadra. A hangzó 
Csipke program célja a helyi értékek bemutatása. 

A Szent József Házban mindeközben készült a csipke és 
a hímzés, a Paloznaki Hímzőkör, a Mencshelyi- és a Bala-
tonendrédi Csipkekör mutatkozott be. Balatonendréden 
nemcsak egyesületi keretek között őrzik a csipkekészítés 
hagyományait, de a csipkézés az általános iskolai tan-
anyagba is bekerült. 

A Hangzó Csipke projekt EKF támogatással a következő 
években tovább bővül majd. A magyar népművészet után 
jövőre, a környéken élő nemzetiségek népművészetét mu-
tatják be. 

2023-ban pedig határon túli kórusok és népművészek 
kapnak meghívást a fesztiválra. 

(Forrás: Veszprém Televízió)
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Pálpataka, Paloznak, Pandémia
Komédia két felvonásban, egy vérben, sörtésztában

I. Szín - Pálpataka

Figyelem! Ez az írás NEM a ‘P’ betűs szavak használati 
rekordjának megdöntésére tett kísérlet. Ha pedig pofátlan 
és penalizálandó módon nincs ilyen, akkor pá!

2021 tavaszán még nem igazán gondoltunk arra, hogy 
az idei év a Pálpatakával meglévő testvértelepülési kap-
csolatunk abszolút csúcspontja, lesz. Akkoriban még po-
tens mélabúval arra gondoltunk, hogy mikor lesz már 
vége a pandémiának, és mehetünk végre a parkokba, 
punkkoncertekre, vagy akár csak piknikezni a Pelso-
kempingbe. 

Politizálás és virológusi szakvélemény hozzáadása nél-
kül, végül is úgy adódott a helyzet, hogy május közepére 
elképzelhetővé vált egy erdélyi utazás 2021-ben is, a ta-
vasz legvégére pedig egyértelműen pole-pozícióba ke-
rültünk ezt illetően, hiszen hazánk a zöld zónába került 
egészségügyi szempontból, szóval nem volt megállás. Egy 
rekordszámú, 13 helyit számláló kontingenssel indultunk 
neki az útnak, a Németország – Magyarország mérkőzés 
megtekintése után, szerda éjjel. Több elsőbálozó is velünk 
tartott, aminek rendkívül örültünk, hiszen a kezdetek óta 
az egyik leglényegesebb aspektusa ennek az útnak az, hogy 
ne csak mi érezzük magunkat jól minden évben, hanem új 
embereket is bevonhassunk a jóságba. Így idén Tóth Tomi 
is velünk tartott, erősítve a paloznaki magot, azon belül is 
az Ady utcai genget. A jövőben is mindenkinek csak ajánla-
ni tudjuk, hogy tartsanak velünk Hargita megyébe.

A kiút szokásosan zajlott, eltekintve egy meghibásodó 
BMW-től, akarom mondani tehát, hogy szokásosan, mert 
hát a BMW-k eléggé meg szoktak hibásodni. Sajnos nem 
az index-szel volt gond, így javítani is kellett, de ezt a ma-
kói benzinkúton megoldottuk. Odafelé megtekintettük 
Vajdahunyad várát és a sok éve slágernek számító tordai 
sóbányát, ahol egy kései ebédet is elköltöttünk, mielőtt 
tovább indultunk volna végső célunkra. Csütörtök kora 
este aztán meg is érkeztünk Pálpatakára, ahol már szokás 
szerint pálinkával, vendégszeretettel és friss finom étellel 
vártak minket. A biológia szabályaival és az alváshiánnyal 
dacolva az első estén is szép kis mulatság kerekedett, ami-
nek azonban a késő éjjeli órákban a teljes kimerülés és a 
végtelenségig ismétlődő Horváth Pista albumok vetettek 
véget. Szóval kizárólag a fáradtság, hiszen Horváth Pista az 
egyetlen, aki csak érdekesebb lesz a repetíciótól.

Fontos tudni az idei utunkról, hogy minden mérnöki 
pontossággal volt megtervezve, ebbe a program-gépezet-
be odakint már csak egy kis sör és pálinka kerültek ke-
nőanyagként. Péntek reggel a monumentális farkaslakai 
kilátó felé vettük az irányt, hogy letekinthessünk őseink 
földjére a megváltó kobakjából. Egy kicsit bizarr, de tagad-
hatatlanul gyönyörű látvány volt, minekutána a Bözödi-
tóhoz indultunk meg, hogy egy egész napos kajakozást és 
supozást foganatosítsunk. Ez a program talán kicsit várat-
lanul is, de egyértelműen elvitte a pálmát mindenkinél, 
hiszen a forróságban egy hűs tóban evezhettünk és úsz-
hattunk a kölcsönző, azaz a LakeFun nevű cég tulajdonosa, 

többünk jó barátja, Vita Andi pedig étellel és itallal is ked-
veskedett nekünk, amire a nagy melegben még a vízben is 
szükség volt.

A több órás, de talán sokkal kevesebbnek tűnő kajakozás 
nyertesei mi, a vesztese pedig egy elvileg elsüllyeszthetet-
len, gyakorlatilag viszont már a tó fenekén pihenő evező 
lett, melynek eltűntetéséhez képest a segédek eltűntetése 
a színpadi performansz közben csupán kókler bűvészek 
ócska szemfényvesztése.

Programból programba siettünk, ugyanis este már várt 
minket a pótbál, ami egy kisebb körben megszervezett, de 
ugyanúgy hangulatos esemény volt, ahol Pál Levente szin-
tetizátoros húzta a talpalávalót hajnalig. És milyen jól! A 
korlátozások miatt családi körben megrendezett esemé-
nyen a hangulatra nem lehetett panasz, a legtöbben végig 
táncoltak és énekeltek a zenésszel együtt. A száma a szer-
kesztőségben elkérhető!

Szombaton, amikor többeket már nem középiskolai 
fokon gyötört a túlzott fizikai, szellemi és májaktivitás 
következménye, az akkut fáradtság, quadozni voltunk hi-
vatalosak. Egy kisebb félreértés végett aztán ebből egy 
egésznapos program lett, de legalább többen tudtak a ter-
mészet lágy ölén, árnyas fák tövében pihenni, hogy estére 
újra frissek és energikusak legyenek, vagy legalább elke-
tyegjenek addig. Este még lementünk Korondra, hogy ki-
élhessük kézműves kreativitásunkat is, illetve vásároljunk 
egy pár szuvenírt Koszta úrtól, akinél már szintén nem ez 
volt az első látogatásunk, szóval ismerősként és barátként 
fogadott minket. Ez természetesen pálinkakínálást jelent, 
senkinek ne legyenek kétségei. Ugyan ezután még felmen-
tünk a hegyre, és nekivágtunk egy búcsúestének, ahol ren-
getegen meg is jelentek, de a legtöbbünkön már látszott a 
többnapos utazás nyoma, így mindenki viszonylag időben 
az ágyba került.

A hazaúton minden a legnagyobb rendben ment. A szo-
kásos helyünkön, Berettyóújfalun álltunk meg pihenni és 
enni, természetesen voltak, akiknek nem ment mindkettő. 
Paloznakra aztán csak nagyon későn, hajnali 3 óra körül 
értünk, de még ekkor sem ment egyből az elalvás, any-
nyi élmény és új impulzus kavargott a fejünkben. Például 
Pálpataka, és az, hogy mikor mehetünk újra, mikor jönnek 
hozzánk erdélyi barátaink. Szerencsére az a nap is eljött!

Folyt. köv. 
Slemmer Bence M.
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Mi újság a Szőlőhegyben
1. Habsburg Ottó

Paloznak első díszpolgára Habsburg Ottó. Bár nem év-
fordulós, de érdekes hírem van az utolsó Habsburg trón-
örökösről.

Kirándulás Pannonhalmára Gombár Csaba politológus 
cikkéből való. (Internet)

Várszegi Asztrik apáturunk: „No, nézzük meg akkor a 
Habsburgjaimat is” – ironikusan aulikus felszólítására le-
mentünk az altemplomba, melynek lépcsői néhai apátok 
vörösmárvány sírkövéből lettek felszeletelve, és megte-
kintettük Stefánia főhercegnő és Lónyay herceg sírját, akik 
Szlovákiával jogilag máig vitatott oroszvári kastélyukat 
cakompakk Pannonhalmára hagyták. És persze Habsburg 
Ottóét, akinek szíve van itt eltemetve. Mondta még gu-
nyorosan életében Asztriknak: mivel, kérlek, az osztrákok 
szemtelenek voltak a családunkkal, rájuk csak a fenekemet 
hagyom. Rakják azt a szokásos helyre, a bécsi kapucinusok 
kriptájába – de a szívem maradjon Magyarországon. Így is 
lett.”

2. Szentgyörgyi Dezső Unokája

Szentgyörgyi Dezsőt a pilótát ismerjük. Telt házzal hall-
gattuk előadását Édesapjáról, a 2. Világháború légi har-
cokban sokszoros győztes háborús hősről.

A mi Pilótánk fia is pilóta. A legnagyobb utasszámmal 
repülő gépeket vezeti. Az afganisztáni háborús helyzetből 
menekülő emberek ezrei a gépekre kapaszkodva próbál-
koznak. A székek nélküli gépek a teherszállítók terhelésé-
vel repülnek a tűz parancsra váró földi gépágyúk felett.

Szentgyörgyi Dezső, az unoka ilyen gépet hozott haza 
Afganisztánból. (a hírek szerint a magyar katonai kontin-
gens tagjainak egy része is a gépen volt) Az alma nem esik 
messze a fájától mondja a közmondás. Jobban illik a törté-
netre a másik: A vér nem válik vízzé!

3. A leukémiás gyerekek

Vártuk a pünkösdről halasztott Fuss Fotózz Mosolyogj 
programot.

A gyerekeknek feltöltöttük a Balaton csokiszelet készle-
tet, ásványvizet. A felnőtteknek paloznaki rizling fröccs is 
volt.

Újdonságként tengerekből származó korall és szikla 
gyűjteményből és sok országból gyűjtött, színes söraláté-
tekből válogathattak. Örültem, hogy tavalyi kisember ba-
rátommal nem találkozhattam, mert gyógyultan távozott.

4. Berecz Zsombor ezüstérme
Akik velünk szurkoltak Berecz Zsomborért, (na jó, az a 

kevés is, aki nem) most együtt örülhetünk EZÜST ÉRMÉ-
NEK, kiváló olimpiai szereplésének.

A finn dingi hajó osztályban nyert ezüstérem értéket nö-
veli, hogy az első helyezett angol versenyző lett, mint ed-
dig, öt olimpián. A verseny végén egyikük hajójába úsztak 
át. Zsombi a mi lobogónkkal. Százak tapsolva ünnepelték, 
Mindenki boldog volt. Zsomboréknál tartós lesz a bol-
dogság. Érkezik a második fiú a családba, lesz utánpótlás. 

Legboldogabb szomszédunk, Mátyás nagypapa, akiről az 
újszülött a nevét kapja. Elnézést, hogy titkokat fecsegek ki. 
Az nem titok, hogy tervezzük Zsombort meghívni érzés és 
élménybeszámolóra.

5. Szüreti készülődés

Szőlőfajtától függően, közeledik a szüret. Összegyűltek 
a Szőlősgazdák, megbeszélni mikorra érik be a szokatlan 
időjárásban a szőlő. Englert Dezső Borklub Elnököt is kér-
dezték:

Készüljetek a szüretre úgy, mint tavaly, mert a szürethez 
a vidámság is hozzá tartozik. Szervezetten és vidáman ké-
szült a három civil szervezet a Hernádi Péter ötlete alapján 
már hagyományos Szüret-előre.

Ahogy a fényképen látható Sári unokám is komolyan 
vette a szüreti készülődést.

6. Szőlőhegyi új szomszéd

Tóth András körülményeinek változása miatt eladta há-
zát, szőlőjét. Az új tulajdonos dr. Gonda György. András-
nak küldjük a hírlevelet. információkat. Hiányzol MÁV és 
a PiSZE- pad felvigyázója András. Ha erre jársz, nézz be 
bármelyikünkhöz.

Elnézést, csak helyzetem miatt játszom a nagyképűt és 
a modorost.

A riporter Tormási György volt. Jelentkeztem Veszprém-
ből, a Csolnoky Ferenc Kórház 5. emelet 6. szobájából, 
Honor gépemről.
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Brutálisan meggyilkolták  
Dr. Csontos Gyula kanonokot 

 – visszaemlékezés az elmúlt 30 évre

Harminc évvel ezelőtt, 1991. augusztus 26-án az éj-
szakai órákban, brutális rablótámadás következtében 
elhunyt Csopak és Paloznak szeretett plébánosa, Dr. 
Csontos Gyula kanonok. 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi 
Osztálya emberölés bűntett elkövetése miatt folytatott el-
járást ismeretlen tettes ellen. A felfüggesztett nyomozást 
az elkövető felderítése érdekében 2021. január 25-én újra 
folyamatba helyezték, „élő” ügyként kezelik. A nyomozás 
érdekeire hivatkozva további információval nem szolgá-
lunk – nyilatkozta lapunknak a sajtóosztály. 

Dr. Csontos Gyula soha nem tett különbséget rokon 
és idegen között. Mindig, aki kért tőle, adott. Amikor a 
munkálatok megkezdődtek a csopaki templomnál, elad-
ta füredi lakását, és jelentős pénzzel támogatta azt, hogy 
Csopakon megépüljön a templom. - A munkahelyemen 
értesültem arról, hogy nagy baj van, betörtek a paloznaki 
plébániára és megölték szeretett nagybátyámat. Teljesen 
letaglózott bennünket mindez, nem ilyen kegyetlen halált 
érdemelt volna – nyilatkozta korábban Forrás Károly a 
plébános unokaöccse. Szabó Jánost, aki a templom építé-
sének a műszaki vezetője volt korábban elmondta, hogy 
édesapja volt a csopaki egyházi képviselő-testület elnöke. 
1980-ban engedélyt kaptak arra, hogy az altemplom fölé 
egy kápolnát építsenek. Ezért nem „jellegzetes” templom 
a csopaki. A munkálatokat kezdetben János édesapja ve-
zette, majd amikor 1983-ban meghalt, ő vette át annak irá-
nyítását. – Öt év lelkes munka után megtörtént a templom 
szentelése, 1985. május 12-én. A szentelést dr. Szendi József 
megyéspüspök vezette, a megye papságával, a hatalmas tö-
meg a templomudvart megtöltve hangszórókon hallgatta a 
szentmisét. Hihetetlen összefogás jellemezte az öt év alatt 
az embereket, volt, hogy negyven ember dolgozott egyszer-
re társadalmi munkában. A mai napig jó szívvel emlékszem 
szeretett plébánosunkra. De hogy miért május 12-re esett 
a választás? Azt néhai Steinhausz György világielnök írta 
meg egykoron, mely szerint, Csopak első hiteles említése 
1277. május 12-én kelt oklevélben történt. Az egykori vi-
lágelnök leírja azt is, hogy sok magyarországi és ausztriai 
Mária-kegyhelyet meglátogattak a csopaki és paloznaki 
hívek plébánosuk vezetésével.

Ambrus Tibor, Csopak polgármestere szerint minden 
kisebb településen vannak olyan személyiségek, akik éle-
tük folyamán meghatározó szerepet töltöttek be a közös-
ség életében. – Ilyen ember volt dr. Csontos Gyula, Csopak 
templomépítő plébánosa. Annak ellenére, hogy nem tud-
tam annyiszor személyesen találkozni vele, – amennyiszer 
szerettem volna – mégis élénken él bennem emléke, hiszen 
az idősebb csopakiak történeteikkel, anekdotáikkal és visz-
szaemlékezéseikkel nem hagyják elfeledni. Czeglédy Ákos 
Paloznak polgármestere úgy véli, hogy Dr. Csontos Gyula 

kanonokra, plébánosra minden 40 évnél idősebb ember 
emlékszik a faluban. Gyerekként szinte minden katolikus 
fiatal ministrált mellette a templomban és ő a legszor-
galmasabbakat hol egy valódi bőr focilabdával, hol közös 
kirándulásokkal jutalmazta. Az egész falu szerette és tisz-
telte. Az a pap volt, aki a híveivel és híveinek élt. Tragikus 
halálát nehéz volt tudomásul venni. Egy emberként gyá-
szolta a falu és halálának 10. évfordulóján posztumusz 
díszpolgárrá avatták. Jelképes sírja a templom előtt emlé-
keztet egy nagyszerű emberre, aki évtizedeken át szolgál-
ta a paloznaki és csopaki híveket.

Végezetül engedjenek meg néhány személyes élményt 
Dr. Csontos Gyulával kapcsolatban. Nála elsőáldoztam, 
bérmálkoztam. Minden vasárnap misére jártam, akkori-
ban 8-10 gyermek ministrált. Aki főministráns volt, két 
pontot kapott, aki „csak” ministráns egy pontot. Ezzel 
jutalmazott bennünket. Később a pontokat beválthattuk 
Donald rágóra, Németországból behozott márkás édessé-
gekre, törökmézre, focilabdára. A hittanórákon, aki nem 
figyelt, tiszteletlenül viselkedett, többszöri felkérés után 
„kokit” kapott a fejére, mely akkor bizony nagyon fájt, de 
megtanultuk tőle a tiszteletet. Nem ilyen halált érdemelt 
volna szeretett plébánosunk. Az ember már csak abban 
reménykedik, hogy a gyilkosai harminc év után, valami-
lyen módon, de előkerülnek, és méltó büntetésben része-
sülnek. Dr. Csontos Gyulával kapcsolatban Fekete István 
szavai jutnak eszembe, mely szerint: „Egy ember addig él, 
amíg emlékeznek rá”. Csopakon és Paloznakon pedig a mai 
napig hálás szívvel gondolnak rá az emberek. 

Szendi Péter
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Volt egyszer egy
PAPA BoroZÓJA

Sokfélék vagyunk, sokféle gasztronómiai igénnyel. Van, 
aki nyaraláskor a vízparti nyüzsgést, strandolást választja, 
s vele a sorban állást lángosért, palacsintáért, fagyiért, este 
pedig zsúfolt vendéglőket látogat a korzók közelében. Má-
sok feljebb kocsikáznak az apró falvak valamelyik egykori 
kocsmájából túlnőtt-átalakított, divatos és drága éttermébe. 
Aztán vannak a felfedezők. A békés, nyugalmas környezetet 
és a házias ízeket, a már-már családtagnak kijáró kedves-
séget, törődést kedvelők. Furcsa, de mintha ők lennének a 
legkevesebben. Mi valahogy magunkra nézve tartózkodób-
bak vagyunk a „magyaros vendégszeretettel” kapcsolatban. 

Ezen utóbbiak számára volt nyitott egy kicsi pince a falu 
fölött, az erdőbe vesző Tódi utca végén. Semmi flanc, sem-
mi extra szolgáltatás, még a balatoni panoráma is hiányzott, 
viszont volt présháza borozónak berendezve, volt diófája és 
lugassal árnyékolt terasza. Volt szőlő a nem túl nagy telken 
(3000 nm)… és mindehhez szívélyes gazda. Ez volt a Papa 
Borozója. A gazdák pedig Straszner József és a felesége Klára.

Ahogy körülnéztem az egykori ivóban, az az érzésem tá-
madt, hogy itt valamikor sok évvel ezelőtt megállt az idő. 

- Kitettük az ajtóra a táblát, hogy a borozó megszűnt, még-
is bezörgetnek, hogy igaz-e. Mert, hogy olyan sok kellemes 
órát töltöttek el már itt, nem akarják elhinni, hogy ennek 
örökre vége – ült le József is az asztalhoz. Bort hozott, de 
csak nekem töltött, este előtt sosem isznak, mondta, csak 
vacsora után.

A terület Klára első férjétől való, a szüleitől kapták aján-
dékba, ők építették rá a házat, alatta présházzal, pincével, 
fent pedig lakással. Férje halála után aztán már Józseffel 
közösen, mint őstermelők pályáztak és nyertek támoga-
tást vendéglátóhely kialakítására. Később már önerőből, 
apránként fejlesztették tovább az üzletet. Több helyen 
béreltek szőlőterületeket, illetve vásároltak szőlőt, hogy 
a kínálatot gazdagítsák és emeljék a bor mennyiségét. A 
fénykor 2010 és ’18 között lehetett, ezekből az évekből 
származik a legtöbb kedves emlék, amiket még most is 
szívesen elevenítenek fel.

 - Az előbb azt mondtam - folytatta Klára - fejlesztéseket 
hajtottunk végre, hogy komfortossá tegyük a vendéglátást, 
de hamar rájöttünk, hogy ezzel óvatosan kell bánnunk. 
Nem szabad nagyon modernizálnunk. Ennek a helynek az 
az erőssége, a varázsa, hogy ilyen… régimódi, vagy mond-
juk inkább tradicionálisnak. Amikor Homola is küldött át 
maguktól külföldi vendégeket, megértettük, hogy vannak, 
akik az ilyen a típusú helyeket keresik. Nem voltunk egymás 
konkurensei. Jöttek szállodai szakemberek a túlsó partról, 
felmérték a lehetőségeket és küldték a csoportokat. Mi szin-
te nem is reklámoztuk magunkat, egy-két hirdetés, tábla, 
később az internet elég volt, hogy megtaláljanak. 30-40 fő 
volt a maximum, amit el tudtunk látni. Volt a borozóban ba-
ráti találkozó, születésnapi parti…

- Egy alkalommal telefonáltak, hogy a Gyulafirátóti Asz-
szonykórus kirándulás közben útba ejtene minket - vette át 
a szót megint József – és ennének is valamit. Pincepörköltöt 
készítettünk, busznyi ember jött, ettek-ittak jóízűen, aztán, 
hogy volt velük egy harmonikás is, kint táncoltunk késő 
estig az utcán. Még éveken át visszalátogattak vacsorázni. 

Máskor éjfél előtt jött be egy hölgy, hogy nincs-e eladó tö-
pörtyűnk, mert kint érzi a ház előtt és nem bír továbbmen-
ni, ha nem kóstolhatja meg. Adtam belőle, aznap sütöttem 
ki, hálából még a kezem is meg akarta csókolni. 

- A rátótiak pedig nokedlit kértek a pörkölt mellé, majd 
megszakadtunk - licitált rá Klára. Szörnyű volt… egész nap 
szaggattuk, főztük a tésztát. Nem jutott eszünkbe, hogy egy-
szerűbb lenne elugrani a boltba mirelitért. Nagyobb dol-
gokat nem lehetett bevállalni, a szabályok ellehetetlenítik 
az ilyen jellegű és méretű vállalkozásokat. Maradt a zsíros 
deszka. Friss, ropogós fehérkenyér, zöldpaprika, uborka, 
paradicsom, lila- esetleg újhagyma, kevés őrölt pirospapri-
ka… hűha! Még látványnak is tetszetős külső.

- Arra is büszke vagyok, hogy a Tolcsvay-trió dobosa, Né-
meth Oszkár is szeretett idejárni. 

- Szent Iván éjszakáján történt, hogy nagyobb társasággal 
jöttek át Csopakról. Velős pirítóssal vártuk őket, rendben 
mentek a dolgok, csak Oszkár kért egyszer kelletlenül bor-
sot. Adtam neki, bár szerintem volt rajta elég. Kifejezetten 
arrogáns volt, másnap mégis visszajöttek a feleségével. Kér-
dezték, maradt-e még a velőből. Elkészítettem, megették, 
aztán, mikor bejött, hogy fizetne, az asztalra csapta a bors-
szórót. Ezt meg egye meg maga, mondta. Csak akkor vettem 
észre, hogy a tartóban szemes bors van. Kifelé menet azért 
már elnevette magát.

- Haumann Péter is sokszor meglátogatott minket. Volt, 
hogy Pestről hívott fel, biztos nem fognak időben Paloznak-
ra érni, nem tennék-e ki nekik az ablakba egy üveg bort?

Egészen belefeledkeztek a történeteikbe. A falakon függő, 
bekeretezett okleveleket néztem.

Borok is kaptak oklevelet, de a borozó is. József állítja, 
hogy nem szakember, úgy csöppent ebbe a mesterségbe, 
ahogy a sors hozta. Az édesapja mezőgazdasági dolgozó 
volt, nem volt szőlőjük, minden tudáshoz személyes ta-
pasztalatok, vagy baráti tanácsok útján jutott. Számára ez 
a munka, ez a hivatás 2008-ban kezdődött, amikor meg-
ismerte Klárát. Vicces, de ő inkább szereti a sört. Vacsora 
után egy kupica pálinka és egy doboz sör a TV előtt. A saját 
bor, az más. Az ő paloznaki rizlingjük volt közülük a legfi-
nomabb. A bérelt területekről származókkal együtt három 
fehér és egy vörös fajtát kínáltak. Hagyományosan dolgoz-
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ták fel, fahordós érleléssel. Akkoriban szinte magát növesz-
tette a vállalkozás. És mára mi maradt ebből? - Emlékek a 
falakon, emlékek bennünk. Még akarok bort csinálni. Csak 
most már mustot veszek… hogy a barátainkat még meg tud-
juk kínálni. Sajnálom a borozót, de nincs mit tenni. - József a 
kockás terítőn álló boroskancsóra nézett és mellette a félig 
telt, félig üres pohárra.

Csend következett. Az volt az érzésem, hogy egyszerre fu-
tott végig mindhármunkon: itt, most csak a múltról tudunk 
beszélgetni, a borozó eltűnt, az élet visszafordíthatatlanul 
megváltozott. Nincs már kötelező nyitva tartási idő délutá-
nonként, Klára könyvel. Könyvelnivaló van bőven, főleg bo-
rászok és vendéglősök a megbízói, kézről-kézre adják. Sok 
a pesti ügyfele, mert az ő tarifája jóval olcsóbb… és ért az 
agrár ágazathoz… de már megválogatja a kuncsaftkörét.

József besegít a konyhai munkába, gondozza a kertet, a ki-
vágott szőlő helyét időközben gyümölcsfák és gyep foglalta 
el. Vett egy traktort, azzal alig egy óra alatt végez a fűnyírás-
sal. A hordókat és felesleges eszközöket elvitték már a pin-
céből. A teraszbútorokat szintén, most egy méretes jakuzzi 
kelleti magát a sosem permetezett lugas lombsátra alatt. 
Van a háznál kutya és macska, reggelente eljárnak sétálni az 
erdőbe, Néha délután is. 

Klárának két lánya van, József egy fiú és két lány édesapja.
- Szeretünk itt élni – törte meg a csöndet Klára, ez egy 

nyugodt környék. Zsákutca hangulatú.
Ha Homolánál buli van, mi abból sem hallunk szinte sem-

mit, csak néhány eltévedt autós forgolódik előttünk. Ha 
nekünk támad kedvünk társaságra, ott vannak a barátok a 

faluból. Jóska alapító tagja a Borklubnak, velük is szívesen 
kirándulunk, járunk a rendezvényikre. Kis szakmai fejlesz-
tés, kóstolgatás.

- Jól elvagyunk. Ha van, ami aggaszt, akkor az a helyiek 
visszahúzódása. Mi lesz a Hímzőkörrel? Mi lesz a Kórussal. 
Lajos egyelőre pótolhatatlannak látszik. Mi lesz a faluval, ha 
már nem lesznek Emmikék, Lenkék, Szecsődi Béla félék? 
Ők rengeteget tettek a faluközösségért. Ezt a munkát tény-
leg csak szívvel-lélekkel lehet csinálni. Éber pásztor nélkül 
szétszéled a nyáj, szokták mondani. Vajon van-e, lesz-e aki 
a helyükbe lép? Az önzetlenség, a szeretettel teli lélek jel-
lemzi az ilyen embereket. Ami kihalóban van szerintem az 
összetartás, a közös érdek, az összetartozás megélése. 

- És, ha már itt tartunk, hogy ez egy nekrológ a Papa Boro-
zója felett, kell a közösségi tér.

A vendéglátóhely komoly vonzerő. A helyiek hozzánk 
nemigen jöttek fel, inkább messziről érkező idegeneket lát-
tunk vendégül...  ez nem panasz… a faluképhez illetünk, a 
falunak mégsem kellett.  Megszűnőben vannak a „kocsma-
tradíciók” is. 

- Szerettem az embereket, a velük való foglalatosságot – 
mondta József elgondolkodva. 

Az utca túloldalán, a kerítés mögötti szőlősorok levelein 
zizegve futott végig egy kóbor szélroham. A kapun méretes 
tábla. Eladó. 

- Hogy hol terem a legjobb bor magyar vidéken? Nem tu-
dom, nekünk a felvidéki rizling a legkedvesebb. Ennek egé-
szen egyedi karaktere van. 

Boda Balázs

kedves olvasók!
Paloznakra beköszöntött az ősz! … Új könyvekkel gaz-

dagodott a könyvtárunk, így kedvükre válogathatnak a 
különféle témájú és műfajú könyvekből az érdeklődők. 
Legyen akár esős délután, akár szép őszi reggel, egy tea 
mellett… ősszel is várjuk szeretettel az olvasni vágyó 
gyermekeket és felnőtteket egyaránt!

Nyitvatartás:

Hétfő: Zárva
Kedd: 9.00-15.00
Szerda: 14.00-18.00
Csütörtök: 9.00-15.00
Péntek: 14.00-18.00
Szombat: 9.00-12.00
Vasárnap: Zárva

Elérnek bennünket a +87/555-063-as, illetve a 
+3630/213-0785-ös telefonszámon a nyitvatartási idő-
ben.

E-mail címünk: telehaz@paloznak.hu
Az idei év új könyvei és kiadásai: 

Fábián Janka: Julie könyvkuckója 
Richard Powers: Égig érő történet
Elena Ferrante: Amikor elhagytak
Pilinszky János: Önéletrajzaim
Pilinszky János: Összes versei
Pilinszky János: Csönd és közelség - Füveskönyv 

Kepes András: A boldog hülye és az okos depressziós
Romhányi József: Nagy szamárfül
Sándor Anikó: Tangó - a lélek tánca
Mörk Leonóra: Törött tulipánok
Pamela Binnings Ewen: Párizs királynője – regény Coco 
Chanel életéről
Matthew McConaughey: Zöldlámpa
Peter Wohlleben: A fák titkos élete
Mészöly Ágnes: A kupolák titka
Wisinger István: A Nobel-díjas kém - dokumentumre-
gény Szent-Györgyi Albert életéről
Maurice Leblanc: Arséne Lupin bizalmas vallomásai 
Lars Kepler: Homokember

Ifjúsági – és gyerekkönyvek:
M. Kácsor Zoltán: A Százfok-öböl réme: Zabaszauruszok
Lövei Mária, Vajda Réka: 100 Ezópusz-mese
Marc-Uwe Kling: A nap, amikor a nagypapa tönkretette 
a vízforralót

Napilapok, folyóiratok:
Napló, Magyar Nemzet, HVG, Figyelő, National 
Geographic, Praktika, Családi Lap, Turista Magazin, Ve-
randa, Otthonok és Kertek

Ezen kívül nyomtatást, scannelést, laminálást, spirálo-
zást is elkészítünk. 
Szeretettel várjuk olvasóinkat a Könyvtárba!

FTK, HA
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Önkormányzat által tervezett őszi 
programok Paloznakon:

szeptember 24-26. Paloznaki Falunapok és Szüreti 
Mulatságok

október 6. 18.00 Ünnepi megemlékezés

október 9. 17.00 Országos Könyvtári Napok, P (Q) R S 
felolvasóest – Halas Adelaida színművész

október 10. 15.00 Országos Könyvtári Napok,  
Ismerd meg Paloznakot! 

október 17. Kirándulás a Pilisben

október 23. 10.00 Ünnepi megemlékezés

november 12-13. Értékünnep

P (Q) R S
Országos Könyvtári Napok  

Felolvasó - est
2021-ben 100 éve született írók-költők alkotásaiból

Előadó: Halas Adelaida színművész

Paloznak Kiállítóterem
2021.10.09. 17.00

Pilinszky János (1921-1981) író, költő, esszéíró
Romhányi József (1921-1983) költő, műfordító, humorista

Sarkadi Imre (1921-1961) író, drámaíró
A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében valósul meg.

E B O L T Á S
Értesítem a lakosságot, hogy az ebek kampányoltását 

2021. évi veszettség elleni díjköteles védőoltása az alábbi 
időben és helyen történik. Kérjük, szíveskedjenek az ebek 

oltási kiskönyvét magukkal hozni!

PALOZNAK
Fő téren

2021. szeptember 21-én (kedden)
16.00-17.00 óra

Az oltás ára: 6000,- Ft
Oltási könyv cseréje: 1000,- Ft

A kutyának a féreghajtó árát az oltás költsége tartalmazza! 
Eső esetén az oltás helyszíne 

Tájház udvar!
Polgármesteri Hivatal

PAloZNAkI  
FAluNAPok 2021

Az önkormányzat szervezésében szeptember 24-26. 
között kerül megrendezésre a Falunapok szüreti mulat-
ságokkal. A programsorozat megszervezéséhez, lebo-
nyolításához szívesen fogadja az önkormányzat a helyi 
vállalkozók és magánszemélyek támogatását, hogy mi-
nél színvonalasabb, gazdagabb programsorozat várja a 
paloznakiakat, nyaralótulajdonosokat, az idelátogató 
vendégeket.

Tombolatárgyakat is szívesen fogadunk a szombat 
esti utcabálra.

A felajánlásokkal Czeglédy Ákos polgármestert és 
Farsang-Törös Krisztinát keressék a polgármesteri hi-
vatalban, illetve a Könyvtárban.

Felhívás! 
A Paloznaki Falunapokon, szeptember 25-én, szomba-

ton 15.00-tól szüreti felvonulás lesz. Az idei évben hintó, 
lovaskocsik, lovasok, 2 kisvonat, traktorok is mennek a 
szüreti menetben. A felvonuláson elsősorban annak biz-
tosítunk helyet, akik népviseletbe, vagy tréfás jelmezbe, 
maskarába öltöznek. 
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Paloznaki Falunapok és Szüreti Mulatságok
Szeptember 24. péntek:
Tájház udvar:
17.00  Kiállítás megnyitó – Bemutatkozik Vásárút 

(Dunaszerdahely járás)

18.00  Falunapok ünnepélyes megnyitója, díjátadások. 

Babaköszöntő. 

19.00  Pörkölt Party a PaCi szervezésében.

19.30  Füred Dixieland Band és a Sakk Matt Zenekar kon-

certje.

Szeptember 25. szombat:
Játszótér és környéke:
10.00 -14.00 Bohóc légvár, népi játékok játszóháza, NABE 

„Balaton játszóház”, arcfestés, csillámtetoválás.

Tájház udvar:
9.00 Bográcsos ételek versenye, Tortaparádé

11.00 „Jól ebédhez szól a nóta…” 

13.00 Bográcsos ételek versenye és Tortaparádé 

eredményhirdetése.

Fő tér:
14.30 Borkóstolás, mustkóstolás a Sárkányos-kútnál.

15.00 Szüreti felvonulás indulása a Fő térről 

 (Lovasok, lovaskocsik, traktorok, kisvonat). 

 A jó hangulatról a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar 

gondoskodik. 

15.30 AzAMi duó műsora 

 (Halas Adelaida és Pályi-Nagy Miklós) 

16.45 Szüreti Felvonulás érkezése a Fő térre.

 Kisbíró: Adatik tudtára…

18.00 Jeszenszky József – sakkszimultán a Tájház udvaron.

18.30 Utcabál a LGT Emlékzenekar és a FunThomas 

Band közreműködésével. A szünetben: tombola.

Szeptember 29. vasárnap:
11.30 Búcsúi Szentmise a római katolikus templomban.

15.00 Faültetés az újszülött paloznaki babáknak.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

VERSENYFELHÍVÁS
Paloznak Község Önkormányzata a 

Paloznaki Falunapok rendezvénysorozat keretében 
a paloznaki TÁJHÁZ udvarán 

BOGRÁCSOS ÉTELEK VERSENYT
hirdet

Nevezési díj: 600.- Ft

A verseny időpontja: 2021. szeptember 25. szombat 
9.00 óra.

A nevezés határideje: 2021. szeptember 23. 
csütörtök

A nevezési lapokat személyesen a Teleházban kell leadni, 
vagy emailben elküldeni.

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

TorTAPArÁDÉ
A Falunapokon 2021. 
szeptember 25-én 
szombaton délelőtt 
TORTAVERSENYRE 
várjuk a paloznaki ha-
gyományokat, 
helyi motívumokat fel-
vonultató tortákat. 

A tortákat 12 óráig lehet leadni a  
Tájházban. 

Az első 3 helyezett díjazásban részesül. 
A tortákat az esti tombolán kisorsoljuk!
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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 megte-
remtése. A foglalkozásokon hangsúlyt helyezünk a gerinc és hátgyakorlatokra, a tudatos lég-

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

függetlenül mindenki által végezhetőek.

kedves Paloznaki lakosok!
#gyereapilisbe #kirandulas #fotozas 
Paloznak Község Önkormányzata és a Paloznaki Civil 

Egyesület kirándulást szervez a Pilisben.
Időpont: 2021. október 17. vasárnap kora reggeli indulás
Tervezett útvonal: Paloznak – Vác – Tahitótfalu – Szent-

endre – Dobogókő – Paloznak
Tervezett összeg: 6000.-/fő (tartalmazza a buszköltséget, 

a komp díját és a belépőket)
Nézzük együtt a hulló faleveleket a csodás, őszi, pilisi er-

dőben és ha van kedved, készíts fotókat!
A legjobban sikerült képekből válogatás jelenik meg a Fa-

luház Paloznak hivatalos facebook oldalán.

ISmErD mEG PAlozNAkoT!
- őszi séta Paloznakon -

2021.10.10-én 15.00-kor szeretettel vá-
runk mindenkit egy kellemes paloznaki sé-
tára. Megmutatjuk Paloznak nevezetességeit 
és mesélünk a faluról. A séta zárásaként - egy 
finom tea mellett - a Tájházban egy kisfilm 
kerül levetítésre. 

FOGLALKOZÁSOK HAVI DÍJA (4 alkalom): 4.500 Ft,
Diákoknak, Nyugdíjasoknak: 3.500 Ft

EGY ALKALOM: 1.200 Ft
Diákoknak, nyugdíjasoknak: 1.000 Ft

ELSŐ ALKALOM: 500 Ft

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Nagy Julianna Pushkar, jógaoktató - Tel: 06 20/941 8773
E-mail: pushkarjuli@gmail.com


