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Testületi ülés
A képviselő testület október 7-én tartott nyilvános ülé-

sén a polgármester tájékoztatta a testületet a folyamatban 
lévő ügyekről, beszámolt a szeptemberi rendezvényekről. 
Árvay Attila képviselő úr beszámolt a vásárúti látogatásá-
ról, illetve az ottani önkormányzattal való kapcsolatépítés-
ről. Első napirendként a költségvetés módosítását fogadta 
el az önkormányzat melybe az elnyert pályázatok illetve a 
már felhasznált támogatások miatt volt szükség. Tájékoz-
tatót kaptak a képviselők a költségvetés első féléves állá-
sáról, mely időarányosan teljesült. Az egyes tételek közti 
eltéréseket szintén a beruházások finanszírozásának üte-
me okozta. A jogszabályi változások miatt változtatni kell 
a településképi rendeleten, ennek módosítását javasolta 
a testület, elfogadás előtt a Lechner Központtal vélemé-
nyeztetni kell a tervezetet. A módosítás érdemi változást 
nem jelent továbbra is a polgármester adja ki a település-
képi véleményt a főépítész szakmai javaslata alapján és 
megmarad a képviselő-testülethez való fellebbezési jog.  
A Colas Kft. nyerte el az útfelújításokra kiírt pályázati felhí-
vást. A testület a Magyar Falu program pályázatán elnyert 
támogatásból finanszírozza a Kossuth utca és a boldog Apor 
Vilmos utca felújítását, önerőből közel 2 millió Ft-ért a falu 
útjain a kátyúzási és szegélyépítési munkákat rendelt meg. 

A tervezett építkezések miatt azonban egyelőre nem való-
sulhat meg a Kisparti utca felújítása, hiszen valószínű a ne-
hézgépjárművek tönkre tennék az új burkolatot.

Elfogadta az Önkormányzat a Tankerületi Központ által 
javasolt iskolai körzethatárokat, így a paloznaki gyerekek 
kötelező állami beiskolázását továbbra is a füredi Radnóti 
ill. Eötvös iskola biztosítja. Természetesen a Csopaki  
Református Iskola fogadja a paloznaki tanulókat.

Ingyenes vagyonátruházás keretében kérte néhány álla-
mi ingatlan átadását az önkormányzat, amihez az Állam 
nem járult hozzá, így most ezekre vételi ajánlatot kíván 
tenni az önkormányzat. Az ingatlanok jellemzően rét, le-
gelő ill. gyümölcsös besorolásúak és elsősorban a beépítés 
megakadályozása, ill. a természetes állapotok megőrzése 
miatt kívánja ezeket megszerezni az Önkormányzat. Szer-
ződéskötést kezdeményez a Cseppet Sem Kft-vel az Ön-
kormányzat a használt sütőolaj begyűjtése és újra haszno-
sítása érdekében.

15 millió Ft Kincstárjegy újra lekötését hagyta jóvá a tes-
tület, valamint elfogadták a november 12-13-ra tervezett 
értékünnep tervezett programját. 

CZÁ

PálPaTaka, Paloznak, Pandémia
komédia két felvonásban,  

egy vérben, sörtésztában…
II. Szín – Paloznak

Ahogy mondtam, eljött. Vagyis eljöttek. Augusztus 
30-án, egy szokás szerint átmulatott nyári hétvége után 
azon kaptam magam, hogy hatkor kelek és zuhanyzok. 
(Ez utóbbi azért annyira nem szokatlan) Jött a hír tegnap 
este, hogy hajnalban érkeznek a barátaink, két falubusz-
szal, mint a nagyok. Háromnegyed 7-kor már kint voltam a 
vendégház alsó szintjénél és vártam. Óramű pontossággal 
érkeztek, és jöttek persze a paloznakiak is a fogadásukra. 
Pálinka is volt ugyan, de a nem reprezentatív felmérés sze-
rint az elfogadottsága alacsonyabb volt mint... Na szóval 
nem sokan voltak akkora legények, hogy hajnalban, hosz-
szú utazás után kitegyék testüket eme páratlan párlatnak. 
Akik mégis, azok a Don-kanyar nagyjaival lesznek egy la-
pon emlegetve, ez nem vita tárgya.

Munkakezdésig beszélgettünk, reggeliztünk, 
örömködtünk. Inkább az első és a harmadik, pedig regge-
liztetés címszóval mentünk ki. Az emberi kapcsolatokra 
azonban mindenkinek nagyobb étvágya volt. A hétfő a pi-
henésé, az este pedig egy ízelítőé volt, hogy mi is várható 
a héten. Egy exponencálisan növekedő örömünnep, amely 
jó eséllyel mindannyiunk, erdélyiek és balatoniak számára 
is életünk egyik legjobb élménye lehet. Spoiler: Lett.

Kedden Tihany volt a program, szerdán pedig egy 
egésznapos Tapolca, Kiscsősz, Sümeg volt a csapat napi-
rendjén. Külön kiemelném, hogy a küldöttség teljesen el 
volt kényeztetve. A szállást és az első két étkezést az ön-
kormányzat biztosította, a vacsorát és könnyed tudatmó-
dosító szereket azonban a paloznaki fiatalok készítették 
vagy vásárolták meg, minden este. Az összefogás és szor-
galom páratlan volt, és öröm volt nézni, hogy mindenki 
mennyire a szívügyének tekinti a feladatokat.
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Csütörtökön aztán elkezdődött a nem hivatalos  
Paloznaki Ifjúsági NApok megnyitója, egy Pálpataka-
Paloznak focitornával, amelynek barátságos mivoltát 
semmi sem jellemzi jobban annál, hogy nem hirdettünk 
győztest. A labdarúgást mindenki hihetetlenül élvezte, 
úgyhogy hivatalosan is fel fogjuk venni a programnaptár-
ba a jövő éveket illetően. A gólkirály és a torna játékosa a 
4 meccsen 2 győztes gólt szerző Slemmer Ábel – művész-
nevén Frici – lett. A hetedik P.I.NA-t ezzel megnyitottnak 
nyilvánítottuk, és az esti grillezés végtermékének elfo-
gyasztásával pótoltuk a lesportolt kalóriákat. Mármint 
azok, akik ezt nem tették meg a meccs közben, folyékony 
kenyér magukhoz vételével.

Pénteken már délelőtt érezni lehetett a katarzis eljövete-
lét a levegőben, bár az is lehet, hogy megint kereszthuzatot 
csináltam a fürdőszoba és a nappali között, de semmiképp 
sem szeretném degradálni az égi jeleket. A sztahanovis-
tábbak már délután 5 óra előtt a kemencét kormolták az 
esti langallókészítéshez, minekutána a kálvária tetejére 
sétáltunk, hogy felavassuk a hét egyik, de nem legnagyobb 
attrakcióját, a Pálpataka teret. Mind Palkó Attila, mind 
Czeglédy Ákos polgármester mind pedig én egy-egy be-
széddel készültünk, melyek tartalmasak és érzelmesek 
voltak, és rendkívül jól illusztrálták azt, mennyire fontossá 
vált ez a testvéri kapcsolat az utóbbi évtizedben. Sehol a 
világon nincs még egy Pálpatakáról elnevezett köztér. A le-
hető legbüszkébben vagyunk erre, erdélyi barátaink pedig 
hosszú sorokban állva vártak arra, hogy mindenkinek le-
hessen képe az utcanévtáblával. A tér mellé egy pálpatakai 
fenyőcsemete is elültetésre került, reméljük megmarad és 
büszkén hirdeti majd barátságunkat, közös élményeinket.

Ezt egy táncbemutató követte a tájház udvarán, ahol újra 
felcsendült Szekeres Elek és Mester Karcsi nótája, főleg 
azért, hogy így a hét minden napján legalább egyszer meg-
hallgatódjon. Kár volt aggódnom, nem ez volt az utolsó je-
lenése a dalnak a pénteki napon sem. A tánc után csendes 
beszélgetés és eszegetés kezdődött, hiszen az első szériás 
langallók elkezdtek legördülni a futószalagról, mindenki 
nagy örömére. A katarzis illata a levegőben tovább erősö-
dött, de újfent lehet, hogy csak túl közel hajoltam a felvá-
gott 5 kiló vöröshagymához.

9 óra előtt pár perccel egy lestrapált hétüléses autó pré-
selte be magát a tájház udvarának kapuján. Bár valósze-
rűtlennek látszott, éppen 7 személy ki is szállt belőle, és 
indult meg kevésbé fenyegetően, de sokkal éhesebben a 
belső udvar felé. Zenészek voltak, és egyből körbelengte 
őket az ’’Úristen mi lesz itt még ma este’’ misztikus aurá-
ja. Ettek és ittak, munkából jöttek, egészen Oroszlányból. 
Pont, mint az azelőtti hétvégén, és most újra. Sokunk sze-
rint akár itt is maradhattak volna, annyira zseniális, ösztö-
nös hangulatot csináltak a Mandel Kempingben.

Fél 10-kor a Kale Lulugyi felment a színpadra, és egy kis 
hangtechnikai finomhangolás után elkezdett játszani. Az 
emberek megőrültek, a katarzis manifesztálódott. Az első 
perctől kezdve mindenki rúgta a port, az őrület a tökéletes 
vírusként terjedt át az egyik táncolóról a másikra. Cigány-
nóta cigánynótát, sláger slágert követett, pálinka pálinkát 
váltott le az utolsó megivott ital szerepében, a zenekar 

játszott, az emberek éltek, és hitetlenkedtek, hogy ilyen 
létezik. Az együttes élvezte, az emberek kérték a számo-
kat, a fiúk szívesen teljesítették őket, és küldték azt Laci 
Gyurinak, Pipa Kálmánnak, és mindenkinek, aki szerette. 
És mindenki szerette. Hatalmas kémia volt az oroszlányi 
roma muzsikusok és az erdélyi srácok között, imádták 
egymást, de ez természetesen háromszöggé módosult a 
helyieknek köszönhetően. A zenekar fél 2-kor kávét kért, 
és kávét kapott. Minden bizonnyal minden olasz minőségi 
előírást teljesítő latte macchiato lehetett, és nem a regge-
li kávé a termoszból megmikrózva. Ja de. 2-kor aztán 4,5 
óra zenélés után nem bírtuk tovább, illetve a rend éber és 
józan őrei ekkor már lehalkulásra kértek minket. Én, aki 
halkabb nem is lehettem volna, természetesen teljesítet-
tem a kérésüket, a zenekar pedig egy hosszabb workshop, 
dedikálások és beszélgetés után, elindult haza. Mi pedig 
már ekkor, sok mindentől nem tiszta fejjel gondolkodva 
tudtuk, hogy ennél jobb aligha lehet majd, és mégis ez lesz 
az etalon.

A party a L.Y.U.K-ban folyt tovább, hajlani 4 óra körül egy 
magát hűtőnek álcázó román kém is likvidálásra került 
éberségemnek köszönhetően.

Szombaton fáradtak voltunk, egy kicsit. Este egy tökéle-
tes érzékkel megválaszott, chillezősre alakított pincepar-
tira voltunk hivatalosak, Kövesiékhez. Rotyogott a csilis 
bab, az emberek beszélgettek, a zene nem bántó, hanem 
kellemes háttérzaj volt csak. Próbáltuk feldolgozni a hét 
eseményeit, holott tudtuk, ehhez idő kell. A teljes össze-
borulás jellemezte már a hétvégét, mindenki mindenkit 
szeretett. Éjfélkor sátort bontottunk, és egy keménymagot 
kivéve mindenki nyugovóra tért.

Másnap pedig, ha nem is könnyes, hanem jövőbe abszo-
lút derűlátóan és optimistán néző búcsú keretében elkö-
szöntünk, és megbeszéltük, hogy idén télen is találkozunk. 
Ha ebből a hétből indulok ki, akkor ez így lesz. Ha magam-
ból, akkor is.

A közhelyességtől a legmesszebb maradva, nehéz lesz 
addig kibírni.

Köszönünk mindent!

Köszönök mindent Szimics Móninak, Tóth László 
Cókának, Czeglédy Ákosnak, Prazsák Józsefné Emmi néni-
nek, és természetesen az összes helyi fiatalnak, akik rend-
kívül sokat dolgoztak ezen.

Köszönet Klimkó Emesének, Karácsonyi Biankának, Koi 
Esztinek, Kovács Vikinek, Czeglédy Borinak, Steinbach 
Zsófinak, Gondán Dettinek, Németh Balázsnak és Németh 
Bencének, Kövesi Balázsnak, Slemmer Ábelnek, Farkas 
Lackónak, Somogyi Máténak és Somogyi Daninak, Tóth 
Tamásnak, Wrhovina Péternek, Kristály Marcinak, Szente 
Ádinak sorrend, és talán a teljesség igénye nélkül is. A leg-
jobbak vagytok, akárcsak Paloznak, ami összeköt minket!

Slemmer Bence M.
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30 éve történt (1991)
Október 7-én tartott ülést az önkormányzat. A testület 

megszavazta a helyi adórendeleteket. Az idegenforgalmi 
adó nyaraló épület után 71-es út alatt 150Ft/m2, 71 sz út 
felett belterületen 120 Ft/m2, külterületen és zártkertek-
ben 100Ft/m2 évente. Idegenforgalmi adó vendégéjsza-
kák után 50 Ft/éj. Építményadó 100Ft/m2. Iparűzési adó, 
idényjellegű tevékenységre 300 Ft/nap, állandó tevékeny-
ség 0.3%. A Kishegyi utcára beadott vízvezetéképítési pá-
lyázatok elbírálásával megbízza Léber Károlyt. Döntöttek a 
szociális támogatásokról, a jegyzői állás meghirdetéséről ill. 
a polgármester tájékoztatta a testületet a Napsugár utcában 
lévő önkormányzati telken tervezett ideiglenes polgármes-
teri hivatal terveinek elkészítéséről és becsült költségeiről.

Október 21-én ismét ülésezett az önkormányzat. 
Szennyvízcsatorna építéséhez 3 millió vízhálózat fejlesz-
téséhez 200e új polgármesteri hivatal építéséhez 800e 
Ft. önerő biztosítását szavazták meg az állami támogatás 
igényléséhez. Megismerték a jegyzői állasra beadott pá-
lyázatokat melyek alapján személyes meghallgatást tartot-
tak szükségesnek. A továbbiakban szociális támogatások 
megítélésére került sor, valamint további 5000 Ft üzem-
anyag költséget biztosítottak a körzeti megbízott számára.

Október 29-én a jegyzői állásra jelentkezők meghallga-
tására került sor melyről a november 3-i ülésen döntöttek 
Szőrfi Istvánt választva a jelentkezők közül. 

éRTékÜnnEP
2021. november 11-13.

tervezett program
2021.11.11. csütörtök
Szent József Ház Galéria:
17.00 Szent József Ház II. ütemének átadása
 Kontrát Károly országgyűlési képviselő

 Szent József Ház felszentelése
 vitéz Ajtós József László ker.  
 esperes, c. prépost, plébános.

2021.11.12. péntek
Szent József Ház Galéria:
17.00 Kiállításmegnyitó Paloznaki értéktár kiállítás
 Mihalcsik Márta NMI munkatársa

 Könyvbemutató: Paloznaki értéktár
 Verrasztóné Losonczi Anna 
 Helyi Értéktár Bizottság elnöke

18.00  Filmvetítés: Paloznaki anzix 2010
19.00  Filmvetítés: Hungarikumok

2021.11.13. szombat
Szent József Ház Galéria:
10.00-18.00  Kiállítás Paloznaki értéktár kiállítás
10.00  Veszprém Megye Értékei 
	 -	vetítéssel	egybekötött	előadás
 Nagyné Bátor Alexandra 
 Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke

11.00		 Hungarikumok	-	vetítéssel	egybekötött	előadás	
 Jantyik Zsolt NMI szakmai vezető

16.00 Borbemutató és kóstoló - „Érték az olaszrizling!”
 Jásdi István borász előadása

Tájház udvara:
14.00	 Népi	játszóház	kézműves	foglalkozások,	
 bemutatók

16.00 Gasztro bemutató - helyi és Hungarikum 
	 ételek	bemutatója,	kóstolója

15.00	 Csopak	Néptáncegyüttes	műsora
15.30 Borszentelés
17.00 Pribojszki Mátyás Band koncertje

Falunapok
Végre egy év kihagyás után ismét megrendezhettük a 

Falunapokat. Szeptember utolsó hétvégéjére visszatért 
a nyár, így a gondtalan szórakozásé lehette a főszerep. 
Pénteken a Szent József Ház kiállítótermében bemutat-
kozott vendégünk Vásárút (Csallóköz) település, fel-
lépett a Vásárúti Dalárda is. Az ünnepélyes megnyitón 
Posztumusz díszpolgári címet adtunk át Szabó Lajosnak 
volt önkormányzati képviselőnek, alpolgármesternek,  
a Paloznaki Kórus vezetőjének. A kitüntető címet felesé-
ge és fia vette át. Díszpolgárrá fogadtuk Englert	Dezsőt, 

a paloznaki borkultúra és bortermelés érdekében vég-
zett odaadó munkája, a paloznaki borklub létrehozásáért 
és vezetéséért szintén díszpolgári címmel tüntette ki az 
önkormányzat. Paloznakért kitüntetést kapott a 10 éves 
Borklub paloznaki borok és borkultúra megőrzése, fej-
lesztése, a kulturált borfogyasztás, ösztönzése, különö-
sen a paloznaki olaszrizling népszerűsítése terén végzett 
önzetlen és fáradságos munkájuk elismeréseként. A díjat 
a Borklub nótáriusa Dr. Zemplén Béla vette át, akinek 
minden Hírmondóban olvashatjuk írásait. Megtudhatjuk, 
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merre járnak és milyen finom borokat kóstolnak hónapról 
hónapra a klubtagok.

A Virágos Paloznak verseny zsűrizése során az elmúlt 
évben is figyelemmel kísérték a kerteket, udvarokat. Idén 
Juhász Péter és Tóth Fanni a veteményeskert (Zrínyi u.), 
Szimics Jánosné falusi kert (Kishegyi u.) és Szengovszky 
Oszkár épített kert (Tódi u.) kategóriában nyerte el a  
„Virágos Paloznakért” díjakat.

A PaCi (Szecsődi Béla, Pauer Lajos és csapatuk ☺) által 
főzött pörkölt party után a Füred Dixieland Band szóra-
koztatta a közönséget, majd a Sakk Matt Company zenéjé-
re rophatta Paloznak apraja-nagyja a táncot.

Szombaton délelőtt a játszótéren a gyerekeket, népi já-
tékok, kézműves foglalkozás, légvár, Balaton társasjáték, 
arcfestés, csillámtetoválás és origami várta.

A Tájház udvarán reggel elkezdődött a Bográcsos ételek 
versenye. Rekordszámú 15 csapat mérte össze gasztronó-
miai tudását, és bár a Verrasztó Ferenc által vezetett zsűrit 
nehéz feladat elé állították az ínycsiklandó ételek végül 
megszületett az eredmény:

A díjazott csapatok

I. helyezett Mindent belefőzök! csapat - Adorján Tibor/
Leitold József (marhagulyás mangalica ágyon)

II. helyezett Pörkölt Kalózok csapat - Zana Petra  
(csülökpörkölt)

III. helyezett Paradicsom csapat Bartl Csaba  
(csirkepaprikás túróscsuszával)

különdíj Columboék csapat - Kreisz József (marhagulyás)

különdíj Legkeményebbekkk csapat - Németh Balázs  
(Emese kovászos kenyere)

A Tortaparádé sem maradhatott el, 5 csodálatos torta-
költeményt kóstolhatott az „örökös” zsűri.

Az első díjat Adorján Szilvia nyerte el Paloznaki Otelló 
habkönnyű tortájával. Regős Ferencné Paloznaki Szőlő-
tortája a második, Czeglédy Bori csokitortája a harmadik 
helyett érdemelte ki. Az édesszájú zsűri a „felejthető” ka-

tegóriában díjazta Németh Bence krumplistészta tortáját, 
ami desszertnek kissé megterhelő volt.

Délután a hagyományos szüreti felvonuláson a  
Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar volt a vendégünk, akik 
térzenével nyitották meg a mulatságot. A Paloznakon 
maradókat az AzAMi Duó, Halas Adelaida és Pályi-Nagy 
Miklós szórakoztatta lágy hangvételű muzsikájával. El-
maradhatatlan esemény a borozgatás a Sárkányos-kút-
ból, most is sokan kóstolták meg a paloznaki borokat. A 
felvonulás megérkezett az ifjú zenészek vidám nótáival 
és a kisbíró ismét kidobolta az elmúlt esztendő esemé-
nyeit. A Tájház udvarán Jeszenszky József sakkszimultán 
mester 13 partit játszott egyidőben (és nyert meg) az 
érdeklődőkkel. Az este folyamán az LGT Emlékzenekar 
koncertje, a tombolasorsolás után a FunThomas Band 
fergeteges táncpartival zárta a szombat éjszakát.

Vasárnap délelőtt ünnepi szentmise volt, délután faül-
tetés a Tó utcában, az idei év négy újszülött babájának a 
Paloznak Jövőjéért Közalapítvány támogatásával.

Reméljük mindenki talált magának kedvére való progra-
mot ezen az igazán eseményekben gazdag három napban!

FTK után lejegyezte CZÁ
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kisbíró 2021.
Jó napot Uraim, meg ne ijedjenek.
Ilyen gavallértól, mint én, soha ne féljenek!
Tudják a dicsekvés nekem nem kenyerem,
De a legjobb csopaki bor Paloznakon terem.
Borban az igazság nem árpalé sörben,
Mitől ázunk fázunk majd a sírgödörben.
Nagy jó uraim, hát a borból igyanak,
Velünk Paloznakon vígan mulassanak!

Adatik tudtára kicsinek és nagynak,
Eljött az ideje a falunapoknak.
Itt mulat a falu apraja és nagyja,
Búját és bánatát mindje otthon hagyja. 
Bor folyik a csapból, ihatja ki bírja.
Részegségért ki-ki csak magát okolja.

Boromissza népség ez vígság ideje,
Csinos menyecskéknek köztünk van a helye.
Forgassuk meg őket a szüreti bálba,
Bál után meg szépen bébújunk az ágyba.
Hogyha aztán jövőre sok gyermek születik,
A mostani bált majd megemlegetik.
Tudom ezt magamról három bált megjártam,
Gyereket nem egyet, hármat is csináltam.
Kövesse a példát a mai ifjúság.
100 gyerekről szóljon jövőre az újság!

Kisbíró mostan a híreket dobolja,
Hogyan és mi történt versbe szedve mondja.
Két éve múlott mikor találkoztunk,
Tavaly a falunapot sajnos halasztottuk.
Becsapott a covid az a fránya vírus,
Hiába van bennünk a jó magyar virtus.
Karanténban csücsült tavaly a fél falu,
Otthon nézte egymást Zsófi meg a Balu.
Fertőtlenítettek, meg mérték a lázat.
Tíz napig senki nem hagyta el a házat.

Járvány ellen pedig van már jó megoldás,
Egyszerű a dolog, beadják az oltást.
Ki Putyint szereti, annak ott a szputnyik,
Sárgaságra pedig a kínai dívik,
Modernnek Moderna, mert hogy egy is elég,
Ja hogy az a Johnson érdekli a fenét!
Megvisel az Astra a Pfizer félig magyar.
Mit Karikó Kati az Usában kavar.
Mindenki eldönti melyiket válassza,
Vagy hogy most nem kéri, inkább elmulassza.

Veszélyhelyzet alatt diktátor a polgi,
Mert egyedül lehet akkor parancsolni!
Kihasználja nyomban mindent leállított,
Minden építkezést Paloznakon tiltott.
Volt ki tiltakozott, mások helyeseltek,
Fejlesztések helyett nyugalmat kerestek.

Adatik tudtára kicsinek és nagynak
A főtéren tavaly új helyet avattak!
Galéria, könyvtár, középen a kocsma,
Annak neve pedig Venyige porta.
Ha keresed Pityut itt bizton megleled,
Száraz torkod közben sörrel öblögeted.
Az őrjítő pizza jól csúszik melléje,
Dávid és a lányok megelégedésére.

Isten	éltesse	hát	a	falu	népét,
Kisbíró szövege abban leli végét:
Kívánjon sok jót, bort és egészséget,
A jövőre nézve covid mentességet!
Vigadjon a falu apraja és nagyja,
Mulasson reggelig mindenki ha bírja!

Falunapok támogatói:
Oázis Kertészeti Áruház

Homola Pincészet
Sáfránkert Vendéglő

Venyige Porta
Császár Gábor

Autó Nexus Kft.
Kindl Gábor

Wrhovina József
Nagy Sándor

Dr. Tormási György
Englert Dezső
Dul Zsuzska

Szecsődi Béla
Bartl Csaba
Őry Car Kft. 

Csiszár Pincészet
Rick Gergely

Paloznak Község Önkormányzata
Paloznaki Civil Egyesület

Paloznak Jövőjéért Közalapítvány
Lovas Polgárőrség Egyesület

Csopak Község Önkormányzata
Technológiai és Innovációs Minisztérium

Balaton Fejlesztési Tanács
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érzelmek óceánja
Prazsák Józsefné mészáros Emma

Sok okból sírhatunk. Lelki fájdalomtól, hirtelen örömtől, 
de néha még az intenzív szerelemtől is elolvadunk. 
Elkezdünk csurogni. Folyik belőlünk az, ami bennünk 
a legtengerszerűbb, a sós könnyünk - elbőgjük magunkat. 
Amikor a tengerben fürdök, eszembe jut, hogy én most 
Isten „öröm-könnyében” úszok; akkor sírta ki magából 
ezt a sós-keserű óceánt, amikor rádöbbent, 
hogy teremtése milyen gyönyörű.

Müller Péter

A nagy épület kert közeli kis zugában beszélgettünk. 
Szobácska, lakájos odú, telis tele emléktárgyakkal. Emi 
vállán fehér kendő, mint mondta, még anyámtól kapta sok 
évvel ezelőtt. Megható figyelmesség, ahogy az is, hogy a 
kissé már zsúfoltnak ható sokaságról kiderült, részben a 
kedvemért van így. Szeretné bemutatni, hogy élete során 
hányféle kézművességgel ismerkedett meg, (a csipkehor-
golástól a hideg kovácsolásig) s miközben a sors egészen 
másféle kihívások elé állította, ennek az apró kiállításnak a 
féltve őrzött darabjai mégis egy emberöltő sokszínű lenyo-
matai, melyek közös üzenete a szépségre való törekvés. 

Nem készültem kérdésekkel, gondoltam Emi könnyedén 
tud majd mesélni magáról. Nem tévedtem nagyot. Miután 
letelepedtünk a vendégfogadáshoz étellel-itallal megra-
kott asztal mellé, iratrendező mappákat vett magához.

- Leírtam néhány gondolatot, mert nem voltam biztos 
benne, hogy fogunk tudni találkozni, és amúgy is régi res-
tanciám ez, már csak az unokáim miatt is. Ugye nem baj, 
ha felolvasom. 

Olvasni kezdte, egyik teleírt oldalt a másik után, meg-meg-
állva és szóbeli kiegészítésekkel toldva meg. Közben több-
ször könny szökött a szemébe, mert ezeken a lapokon ott 
volt az egész élete a gyermekkorától kezdve, elszenvedett 
sérelmekkel, meghitt pillanatokkal, regényes fordulatokkal. 
Történelmi keresztmetszet, örömök és bánatok sora. Belát-
tam, hogy nem könnyű egy család történetét néhány sorba 
tömöríteni, és kétségtelenül minden mondat voltaképp róla 
szólt. Emi szereti mindennek megadni a módját.

Most az a feladatom, hogy összegezzem az elhangzotta-
kat. Mit emeljek ki? Az idézeteket, melyeket magára nézve 
fontosnak tart Petőfitől, Kazinczytól, József Attilától, eset-
leg Böjte Csabától? Vagy a saját tanári hitvallását lélekről, 
szeretetről, jóságról? 

Az utóbbiak egyike így hangzott.
    
- A szénatomokból bizonyos körülmények között ásványi 

szén keletkezik, bizonyos körülmények között gyémánt. Az 
ásványi szenet elégetjük, a gyémántból értő kezek brill-kö-
vet csiszolnak, ami örökre megmarad, és csodálatosan szórja 
a fényt. Minden időben óriási felelősség a természettel, az 
emberekkel és főleg a gyerekekkel való bánásmód. Hiszem 
és vallom, mint 57 éve tanító pedagógus, legfontosabb alap-
elvünk legyen a következetes, szeretetteljes szigor! A nehéz 
idők erős férfiakat nevelnek, a kényelmes idők pedig gyengé-
ket. Óriási szerepe van ebben a léleknek. Mert mi a gyermek? 
Életünk virága. Egyet azonban nem szabad elfelejtenünk: 
minden virágnak állandó gondozásra van szüksége. Csak 
erős, jó lélek tud virágozni. A mostani gyerek-korosztály na-

gyon okos, de nagy veszély fenyegeti őket. Okos gyerekeinket 
ne cseréljük le „okos eszközökre”! Óriási szeretetéhség van 
bennük, rendkívül hálásak tudnak lenni az őszinte odafigye-
lésért, szeretetért. Nem a fölösleges, értelmetlen kényezte-
tésre gondolok.  Saját tapasztalatom alapján ki merem jelen-
teni: csak az jelent számukra igazi értéket, amiért meg kell 
küzdeniük. Minél kényelmesebbé tesszük az életünket, annál 
kevésbé tudjuk értékelni. Nálunk az iskolában jutalomként 
fogták fel, ha segíthettek nekem a dekorációs munkában, és 
mondhatom, lelkesen, fegyelmezetten dolgoztak. Ha sikerül 
kinyitni szeretetük ajtaját, - amit a jelenlegi világ igyekszik 
zárva tartani – árad belőlük a jóság. Mindenre képesek… és 
ezen még ők is elcsodálkoznak. Felelősek vagyunk értük, de 
ők is felelősek értünk!

Eszembe jutott egy fogalom, ami mára azt hiszem el-
tűnt: a néptanító. Ha elvonatkoztathatok az eredeti tarta-
lomtól, Emi filozófiáját, célkitűzését, tevékenységét talán 
így lehetne nevezni. Pedagógus, de nemcsak a szakágai, a 
matematika, kémia, műszaki ismeretek és gyakorlatok te-
rületén. Szerintem ő igazi, régi vágású, elkötelezett tanító-
ja az embereknek. Amikor arról kérdeztem, hogy miként 
értékeli a Paloznakon eltöltött éveket, így folytatta.

- Erről is írtam néhány gondolatot. Nemrég fogalmazódott 
meg bennem: egész életemet áthatja a szép és a közösség 
iránti szeretet. Én csak akkor éreztem-érzem magam jól, 
ha másoknak szépet és jót tudok adni. Minden életkorom-
ban szerveztem az osztályaimnak, csoporttársaimnak, tan-
testületeimnek valamit, nekem ez volt természetes. Szinte 
létszükséglet számomra, ennek hiánya viszont szomorúvá 
tesz.  Emlékszem, Szendi tanító úr 1984-ben bekövetkezett 
halála óta Paloznakon nem nagyon volt, aki összefogta vol-
na a falu lakosait, így aztán ’91-től kiállítások és rendezvé-
nyek szervezésébe kezdtem, melynek az lett az eredménye, 
hogy lassan ismét feléledt a kultúra iránti igény a faluban és 
aktív részvétellel tudtunk közösségi programokat rendezni. 
Egyre nagyobb tekintélye lett ezeknek az eseményeknek, és 
szívesen látogatták a messzebbről jött emberek is. Amikor 
az Önkormányzat létrehozta a Paloznak Jövőjéért Közala-
pítványt, engem választottak elnöknek… már 21 éve műkö-
dünk. Nehéz lenne felsorolni, hogy ez idő alatt mennyi fel-
adatot teljesítettünk. Nekünk mindig az volt az alapelvünk, 
hogy az Alapítvány szerteágazó tevékenységével ahol tud, 
mindenkinek és mindenben segít. Ösztöndíj támogatás, ba-
baköszöntés nevükkel és születési dátumukkal ellátott ón-
tállal, könyvkiadások, kiállítások és rendezvények szerve-
zése, kézműves foglalkozások, hogy csak néhány területet 
emeljek ki ezekből. Hálás köszönetem mindazoknak, akik-
kel együtt szerveztünk-szervezünk, rendeztünk-rendezünk, 
örültünk-örülünk a szép alkalmaknak. Nagyon sok ember 
odaadó munkája kell ehhez.

Ősz volt, kint esett. Kezemben gőzölgő gyümölcstea. A 
színesedő lombok a kertben megadóan lógtak száraikon, 
viszont idebent a kályha környéke lassan életre kel majd. 
Minden változik a maga megszokott rendje szerint. Emi 
egy versből idézett elgondolkodva.
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„Hajt az idő, nem vár: elhalunk mi, vének,
Csak híre marad fenn karunk erejének:
Más öltőbeli nép, más ivadék nő fel,
Aki ésszel hódít, nem testi erővel.”

Arany János: Toldi estéje

- Valóban, az évek, évtizedek elrepültek.  Mostanában 
sokunkban fogalmazódik meg a kérdés: mi lesz Paloznak 
virágzó kulturális, közösségi életével? Sajnos, jogos a kér-
dés. Én még az ifjúságban nem csalódtam, most is abban 
bízom, hogy fiataljaink a helyünkre lépnek és megtapasz-
talhatják, milyen fantasztikus öröm mások szellemi-lelki 
gyarapodásáért, jó közérzetéért tenni, alkotni valamit. A 
matematika nyelvén ez az öröm hatványozódása. Csak így 
lesz Paloznaknak jövője. Ez is lehetne a mottóm: csak az 
marad meg gazdagságnak, amit másoknak ajándékozol. 
Nagyon szerettem – de nem jól mondom - nagyon szeretek 
tanítani. Most már az „unokáimat” tanítom, mivel a volt ta-
nítványaim gyermekeiről van szó. Ez óriási élmény. 57 éve 

tanítok, de rossz gyereket még nem tanítottam. Mindent 
megtettem értük, de megköveteltem a tudást és a rendet. 
Kölcsönösen tiszteltük egymást, mint ember az embert.  
Én mindenesetre hálás szívvel gondolok mindazokra, akik 
annak idején a fejlődésem irányát, és a pályámat egyenget-
ték, a tanáraimnak, akik becsületre és tisztességre nevel-
tek, mert így tudjuk ezeket az erényeket továbbadni.

Aztán még hosszan mesélt a családjáról, rokonairól, a 
háborúról és 56-ról, saját életútjáról, mely tele nehézség-
gel, elhivatottsággal és eredménnyel. Sikeresnek tarthatja 
magát, hiszen több elismerésben részesült:

Paloznak Érdemérem, Paloznak Emlékgyűrű, Örökség-
díj, Paloznak Díszpolgára, Magyar Arany Érdemkereszt 
polgári tagozat állami kitüntetés.

„Minden ember élete annyit ér, amennyi szépet és jót ad 
élete során másoknak.”

Boda Balázs

Fügefa családfája
Tíz éves lehettem, amikor Édesapám, barátjától fügefa 

csemetét kapott. Kertes házban béreltünk lakást Kispes-
ten. A kert egy részében gazdálkodhattunk. Találtunk he-
lyet a vékonyka, inkább vesszőnek, mint fának. Kedvelte a 
napot, szépen növekedett. Három év múlva néhány fügével 
adta hírül a világnak, hogy tudja dolgát. Fává cseperedett. 
Tövénél olyan vesszőket hajtott, mint amilyen volt, amikor 
hozzánk érkezett. A fiatal akácfa mellett a kedvencem lett.    

Szüleim Kecskemétről éreztek a fővárosba, mielőtt meg-
születtem budapesti pontosabban kispesti gyereknek. A 
kis kert, a fácskák őket is emlékeztették gyerekkorukra. 
Lehet, hogy valamilyen mezőgazdasági pályán gondoltak 
nekem karriert. Nagyapámnak kétszáz négyszögöles kis 
szőlője volt Kecskemét határában. Nagyszülői nyaralá-
saimnál is kaphattam ilyen irányú nevelést. Mezőgazda-
sági tevékenységem akkor ütközött korlátokba, amikor 
a Csongrádi utcai ház kertjében nagy nehezen ugyan, de 
elfűrészeltem nagymamám kedvenc kis vadgesztenye fájá-
nak törzsét. Térdmagasságban, mert igy kényelmesebben 
dolgozhattam. Ezután Kecskeméten eldugták előlem már 
a metszőollót is, nemhogy a fűrészt.

Visszatérve a kispesti kertre és édesapám korszerűbb 
gondokozásához azért, hogy a fügefa nehogy a gesztenye-
fácska sorsára jusson, megbeszélte velem a metszés, ké-
sőbb az oltás szakmai titkait. Figyelmem elterelése ügyes 
volt. Feladatul kaptam, oltsak be lilaakác vesszőt a fehér 
akácfába. Működött a terv. A fügefa békésen növekedhe-
tett. Nagy örömömre az oltás is jól sikerült. A második 
tavaszon az akácfa egyik oldalán fehér virágok illatoztak. 
A másikon lila virágok nyíltak. Illatuk gyengébb volt, de 
örömöm annál nagyobb. Sikeres munka eredményének 
öröme életemre megmaradt.

Iskoláskorú lettem. Magabiztosságom erős volt. Az első 
nap már egyedül mentem a Petőfi Sándor általánosi isko-
lába igaz csak két sarokra, de a siker így is siker.

Az idő kereke forgott tovább. A fügefa termése kiegé-
szítette a kispesti Templom tér, ahol három templom van 
piacán kapható gyümölcsök választékát. Édesanyám a fa-
lusiaktól vásárolt öklömnyi paradicsomokból télire levet 

főzött be dunsztos palackokban. Lehetett valami talán 
atavisztikus kapcsolatom a mezőgazdasághoz, mert ma is 
emlékszem a paradicsom befőzés részleteire is.

Az általános iskola befejezésekor édesapám érettségi-
zett villanyszerelőként dolgozott a Vibeg vendéglátóipari 
cégnél. Érdeklődésem a műszaki dolgok felé fordult, ami 
az elektromosságot, a vezetékeket, a villanytól forgó mo-
torokat jelentette. Sikeres felvételi vizsga után a Puskás 
Tivadar Távközlési Technikum tanulója lettem.

Ezzel a fügefa és a fehér - kék virágú akácfa nem törődött. 
Élték saját életüket, de kikerültek gondolkozásomból.

A Technikum után 1958-tól a budapesti televízió adóál-
lomáson dolgoztam. Esti egyetemen hét év múlva, 1968-
ban ennyi volt a szabályos ideje, kaptam diplomát rádió 
és televízió műsorátviteli szakterületből. 1970-ben el-
költöztem szüleimtől, Kispestről. Memóriám, jelez, hogy 
ez esemény a fügefa életében is, nemcsak az enyémben. 
Budán tudtam családi, OTP és egyéb segítséggel épülő la-
kást venni. Biztos, hogy atavisztikus indítékból a kispesti, 
már igencsak felnőtt korú fügefa talajból induló hajtását a 
Pusztaszeri úti társasház kertjébe átültettem. Ismétlődött 
a fügefa történelme:

Megmaradt, szépen fejlődött, de gyengébben termett. A 
fákkal betelepített kertbe utólag került, kevésbé napos hely-
re. Évente egyszer terem, közepes méretű gyümölcsöket.

1987-ben újabb esemény életünkben. Paloznakon, 
jótündéri segítséggel telket vettem a Szőlőhegyben. Évek 
alatt ház is épült. Homlokfelirata szerint 1996-ban lett 
kész. Zsurki Géza bácsival, pótolhatatlan segítőmmel a 
pince elé diófa csemetét ültetünk át. A budai fügefa egyik 
csemetéjét a ház nyugati, a másikat a keleti oldalra, a be-
járathoz ültetem. A keleti fügecsemete gondolom sajnálat-
tal, de az öröklött szabályokat betartva, nem törődött az 
elegáns hellyel. Egy év múlva kipusztult. A nyugati fehér 
házfal elé ültetett megtalálta helyét. Az első télen halóba 
gyűjtött száraz falevéllel védtem a fagytól. Átvészelte, fává 
nőtt, nyáron citrom nagyságú édes fügéket terem. Nagyon 
jó íze van. Fügelekvárnak is kiváló. Ősszel másodszor is 
beérik a termése. Ezek kisebbek, de finomak. Karvastag-
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ságú ágait fűrésszel lehet levágni. A frissen levágott ágnak 
finom, édeskés illata van Tűzre rakva kicsit fanyarabb. 
Messze kerültem a paraszti munkától, de a szőlőművelést, 
borászkodást megtanultam és szeretem csinálni.

A családfa ágaihoz hasonlóan a fügefa család is növeke-
dett tovább. Ágai lettek. Dezső, Dániel, Ferenc ágak, ame-
lyek már teremnek, vagy mint a Viktor, rövidesen teremni 
fog. A Viktória ág kipusztult.

A Tódi úton van Trokán Péter nyaralója. Három éve le-
hetett, hogy fügefa csemetét kért tőlem. Paloznakon sok-
felé van fügefa a déli nyugati napos domboldalakon. Innen 
indulhatott a kérés. Az elmúlt évben Dani, Viktor barátja 
vágott le gyökeres hajtásokat. Három kis fügefa növeke-
dett divatosan akár konténernek is nevezhető nagyobb 
cserépben.

Trokán Péter a Szőlőhegyi Egyesület tagja és Paloznak 
díszpolgára. Egyesületünk 2021-ben megemlékezett vagy 
köszöntötte a kerek évszámos díszpolgárokat. Trokán  
Péter 75 éves volt június 4-én. A matematika csodákra ké-
pes. A 75 év 3/4 évszázad, ami kerek évforduló. Eszembe 
jutott ígéretem. Teljesítéshez is volt csemete. Ünnepségen 
köszöntöttük Pétert. Átadtam a fügefa csemetét.

Talán nem is emlékszel, hogy ígértem Neked fügefa cse-
metét, mondom indító mondatnak. Péter őszinte ember.

Persze, emlékszem. Mondja mosolyogva. Várja, mi van a 
nagy papírcsomagolás alatt.

Őszintén örül, mikor lehull a lepel a fácskáról.
A fügefa családfáján új ág indult növekedésnek. Életre-

valóságát három kis gyümölccsel igyekszik bizonyítani.

(2021) Tormási György

Emléktábla avatás
2021-09-18
Egy ötlettől vezérelve két település három szervezete fo-
gott össze, hogy a Rizling Tanösvény létrehozásának 15. 
évfordulója alkalomból emléktáblát helyezzen el Csopak 
- Paloznak határán, és szőlőcsemetéket ültessen mellé. 
Néró és Palatina töveket, melyek tulajdonságai szintén 
szimbolikus jelentéssel bírnak. Sokat és biztosan termő, 
a kártevőkre rezisztens, csemegefajták ezek, melyekről 
majd szemezgethetnek az augusztus táján arra sétálók.
Az eseményen a Tanösvény megálmodója Tamás Jenő 
és a társaságok vezetői, Englert Dezső, Tormási György 
és Bánfi László sok egyéb mellett a barátság fontosságát 
emelték ki, az együvé tartozás gyakorlatba ültetését, a 
közös érdekből fakadó előnyöket - hiszen az egymásnak 
nyújtott segítség, a tapasztalatcsere is fontos - de elsősor-
ban a barátságot.
Pogácsa és a mindkét települést képviselő, finom bo-
rok társultak a jó hangulatú beszélgetéshez. Végül Boda  
Balázs felolvasta egy novelláját.

 
Séta a tanösvényen
Paloznaki Hírmondó 2008. április
Az autónkat vittük át szervizbe Csopakra, pontosabban az 
vitt át minket. Április első napjaiban történt, amikor végre 
enyhére fordult az idő, és ettől igazán csuda optimista lett 
minden és mindenki, még mi is. Odafelé a kocsi letekert 
ablakával, lendületesen vett kanyarokkal, s valamelyik 

népszerű adóból harsogó, zaklatott zene ritmusával üdvö-
zöltük a friss tavaszt.
Sokat kellett volna várnunk, míg a szerelők végeznek a fel-
adattal, ezért a feleségemmel úgy döntöttünk, hogy addig 
sétálunk egyet a tanösvényen Paloznak felé. Jó volt végre 
gyalogolni egy kicsit, ráadásul azon az úton, amin gyerek-
koromban oly sokszor mentem végig nagyapám oldalán, 
amikor a Ranolder-kastélyból átalakított Növényvédő Ál-
lomáson kapott alkalmi, tanácsadói munkát.   
Séta a napfoltos tájban, zsongítóan virágzó mandulafák és 
a szőlőtáblák katonás rendje között.  Adódhat-e ennél cso-
dásabb élmény egy hétköznap délelőttre? Miközben sorra 
elolvastam az
információs táblákat, Kati virágot szedett az árokparton. 
A szőlőtőkék már ébren voltak ugyan, de tovább álmod-
tak, mint ábrándos tekintetű lányok a húsvéti locsolkodás 
után, ahogy este az ágy szélére ülve a hajukat bontogat-
ják. Olyan ígéretes, olyan bíztató, ha a dolgok mennek a 
maguk, természet szabta útján. Észre sem vettem, hogy 
közben Kati le-lemaradozott, csak mikor már csokornyira 
nőtt kezében a sok tarka virág, mert közben figyelmemet 
a káprázatos panoráma kötötte le – mindkét falu festői 
szépsége, a föléjük magasodó templomtornyokkal, szelíd 
ívű domboldalukkal, apró, egymáshoz bújó házaikkal, a 
paloznaki öböl karéjával, és a kékeszöld víztömeg meg-
nyugtató síkjával.
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Leültünk a friss zöld fűbe, a nyüzsgő bogárvilág birodal-
mába. Elbújni egy kicsit. Lelassulni, megpihenni, eltűnődni. 
Kivonni magunkat néhány percre a rohanásból. Átalakulni 
méltóságteljesen tovaúszó felhővé, fűszálon egyensúlyozó 
katicává, esetleg éppen nyíló virággá. Az áhítatot az sem 
zavarta meg, hogy a közelben pincét takarítottak éppen, 
kalapálást, abroncsvasak zörgését, kádsikálás hangját le-
hetett hallani. És az sem, hogy mellettünk egy kimustrált 
katonai járműből átalakított bódé állt – sok el nem mesélt 
történettel, amikre talán sohasem volt kíváncsi senki – csak 
iderakták egy utolsó szolgálatra szerszámosnak, s ő tűrte 
még szomorkás derűvel. Odébb hatalmas, már szétesni ké-
szülő árusítóhordó. – Ebben sem mérnek már ki több bort 
– tűnődtem el, mégis felsejlett a nyelvem környékén az az 
ismert íz, apám rizlingjének jellegzetes íze.
– De jól esne most egy pohárral – szólalt meg Kati szinte 
ugyanezt érezve. 

Továbbindultunk, végtére is dologidő volt.

Még egyszer magamba szívtam a Balaton képét. Kevés 
ehhez fogható, lélekgyógyító, megunhatatlan látványt is-
merek. Mindig változó, tompa és sötét, pompásan csillo-
gó, hullámzó, vagy tükörsima… és sorolhatnám napestig, 
hányféle arca van. Előtte a még szinte érintetlen nádas. Az-
előtt az országút aszfaltsávja, a vasúti töltés, és a rét szélén 
egy épülő vasszerkezet, egy túlméretes és ezért is tájide-
gen csarnok, körülötte, mint hangyák nyüzsögtek épp a 
munkások. Az úton mindkét irányba kocsik robogtak va-
lahová… és erről eszünkbe jutott az autónk és a műhely. 
Az idillnek vége szakadt.
 – Hamarosan mehetünk is vissza – állt fel Kati az órájára 
nézve.
Arra gondoltam, hogy nemsokára mi is ott robogunk majd 
az úton a következő fontos és halaszthatatlan célunk felé, 
de ezt az apró élményt sokáig magunkkal fogjuk vinni.
Kellenek ezek a rövid szünetek. Végtére is így kerek a világ!

Boda Balázs

Vásárúti kirándulás
A falunapok után egy héttel meghívást kaptunk Vásárútra, 

a település hagyományos tökfesztiváljára.
Október 1-én felkerekedtünk és késő délután már Duna-

szerdahelyen szurkoltunk a MOL Arénában. Nem volt hiába-
való, mert az eredmény 4:2 lett a DAC javára. Nyárasdon va-
csoráztunk, ahol a vásárúti képviselőtestülettel eszmecserét 
folytattunk sportról, kultúráról, vírushelyzetről, költségvetés-
ről és kifejeztük örömünket a gyümölcsöző partnerkapcso-
lat sikerességéről. Részünk volt egy igazi mulatságban, éjjel 
egyig roptuk a táncot. Másnap reggeli után kenuk vártak ránk 
a holtágnál, ahol az evezős túrán megcsodálhattuk a háborí-
tatlan természet szépségét. Gyors ebéd után berendeztük a 
kiállítást és bemutattuk Paloznak történetét és mindennapi 
életét képekben és szóban a vásárúti Művelődési Házban. A 
tökfesztivál hangulatát számunkra nagyon vidámmá tette a 
Vásárúti Bortársaság borkóstolója. Zárásképpen megérke-
zett a vacsoránk, pörkölt knédlivel. Jóízűen elfogyasztottuk 
és egy órányi búcsúzkodást követően haza indultunk. Öröm-
teli volt a látogatás, reméljük, hamarosan újra találkozhatunk 
Paloznakon vagy Vásárúton és tovább építhetjük a két falu 
közötti partnerkapcsolatot.

Köszönjük a vendéglátást, szíves fogadtatást Török  
Gergely polgármesternek, a képviselőtestület tagjainak és 
Vásárútnak!

FTK 

okTÓBER 6.
Jaj, de búsan süt az őszi nap sugára, 
Az Aradi várnak tömlöcablakára,
Szánja azt a tizenhárom magyar vitézt,
Ki a tömlöc fenekén ott halálra kész. 

Elítélték sorban mind a tizenhármat,
Szőttek-fontak a nyakukba ezer vádat,
Elnevezték fenségsértő pártütőknek,
Hogy a magyar szabadságért harcra keltek.

Aradi vár, Aradi vár, halál völgye,
Híres-nemes magyar hősök temetője.
Viruljanak környékeden sírvirágok,
S felejthetetlen legyen hát az Ő halálok.
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mi újság a Szőlőhegyben?
Haumann	Péter	Tolnay	Klári	Művészeti-díjat	kapott.
A művészeti díj adományozásáról 2014-ben, a legendás 
színésznő születésének 100. évfordulóján döntöttek. A 
gerlét, Tolnay Klári legkedvesebb madarát ábrázoló díjat 
a Tolnay Klári Kulturális és Művészeti Egyesület ítélte oda. 
A Nógrád megyei Mohorán lévő Tolnay Klári Emlékházban 
adták át.
Ebben az évben Lukács Sándor és Nagy Viktor még a ki-
tüntetett.

Olaszrizling tanösvény
Tizenöt éve tájékoztatja Csopaktól Paloznakig az arra já-
rókat a míves oszlopokon álló 12 tábla a szőlészetről, bo-
rászatról. Hangulatos összejövetelen ünnepeltük meg az 

évfordulót a csopaki Kertbarát, a Paloznaki Szőlőhegyi 
Egyesület és a Paloznaki Borklub tagjaival. Szüretidőben 
is közel félszázan gyűltünk össze. A rendezvényt támogat-
ta Csopak és Paloznak önkormányzata. Köszönet érte. A 
Csopaki Hírmondó és a Veszprémi napló cikkei tájékoztat-
ták olvasóikat az eseményről.

Megforrt a must
Lezajlottak a Szüreti Napok. A pincékben már nem pezseg 
a must. Bor lett belőle. Az első kénezésen is túl vannak. A 
szőlészek után eljött a borászok ideje. Sárgul a szőlő leve-
le. A füge még őrzi zöld leveleit. A fügefa csemetéket bur-
kolni kell. Védeni a hirtelen jött éjszakai fagyoktól. (Szol-
gálati közlemény Trokán Péternek!)

Több vagy, ha adsz!
A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkén-

tes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház 
szervez. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös 
összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környeze-
tünkért. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai 
ezeken a napokon teljesítenek közhasznú feladatokat: in-
tézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális 
segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző 
közösségeknek.

Paloznak harmadik alkalommal vesz részt az akcióban, 
idén több mint 50 résztvevővel szépítettük meg a falut ok-
tóber 9-én, szombaton.

Rendbe raktuk a katolikus és református temetőt, temp-
lomot takarítottunk, virágot ültettünk a Főtéren és ado-
mányokat gyűjtöttünk a rászorulóknak, amelyet a Karitá-
szon keresztül juttattunk el a megfelelő helyre.

Fel szeretnénk hívni a társadalom figyelmét a fiatalok ere-
jére, elkötelezettségére, lelkesedésére, segítőkészségére.

Az akcióban résztvevő fiatalok megtapasztalják, hogy 
együtt nagy dolgokra képesek, és hogy segíteni másoknak 
szabadon, nagyszerű érzés, és nagy ajándék!

Paloznaki séta
Október 10-én, vasárnap a falusétán Czeglédy Ákossal 

bemutattuk a falu nevezetességeit az új lakóknak, majd a 
Szent József Házban egy kisfilmet is megnéztünk. Tavasz-
szal folytatjuk, szeretettel várunk mindenkit!

Kristály Katalin

Paloznak Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

az 1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre
2021. október 23-án, szombaton 10 órára, 

a Faluház nagytermébe.

A Csopaki Református Általános Iskola ünnepi műsora után 
koszorúzás a Hősök kútjánál.
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Tisztelt Paloznaki ingatlantulajdonosok! 
Az őszi szezon bekövetkeztével jelentősen kevesebb nya-

ralótulajdonos/ingatlantulajdonos tartózkodik a szőlőhe-
gyen vagy a településen található hétvégi házakban. Ennek 
következtében az üresen maradt ingatlanok és környeze-
tük nagyobb veszélynek vannak kitéve az esetlegesen ga-
rázdaságot (betörés, tárgyak-eszközök eltulajdonítása) el-
követőkkel szemben. Ezért a téli hónapok alatt kiemelten 
fontosnak tartjuk a külterületek fokozott ellenőrzését. Je-
lenlétünkkel igyekszünk a közbiztonságot növelni és ezzel 
az Önök ingatlanjait megvédeni. A Paloznaki Önkormány-
zattal kötött megállapodás alapján egyesületünk tagjai a 
polgárőrség felmatricázott gépjárművével rendszeresen 
járják Paloznak és annak külterületi utcáit is.

A polgárőrség egyesület várja Paloznakról is a jelentke-
zőket, akik szívesen csatlakoznának hozzánk és részt ven-

nének a polgárőr feladatok ellátásában. 
Támogatások nélkül viszont egyesüle-
tünk sem tudná megfelelően ellátni fel-
adatait, ezért kérjük mindazokat, akik 
érdemesnek tartják a munkánkat, hogy 
támogassák azt a következő Takarék-
banknál vezetett számlaszámon:

72900068-10500233
Bizalmukat megköszönve, tisztelettel:

Simon Róbert elnök
Lovas Polgárőrség egyesület

Tel.: 06-70/324-2252

kedves olvasók!
További új könyvek érkeztek a könyvtárba, várjuk szeretettel az 

olvasni vágyó gyermekeket és felnőtteket egyaránt!

A. J. Christian: A nőkkel csak a baj van? 
Franz Fühmann: A Nibelungok
Kertész Ákos: A világ rendje  
– válogatott kisregények és novellák
Tamási Áron: Jégtörő Mátyás
Herczeg Ferenc emlékezései
Miriam Polunin & Christopher Robbins:  
Nagy orvosságos könyv – a természetes gyógyszerek képes 
lexikona 
Totth Benedek: Holtverseny 
Müller Péter: Boldogság
Müller Péter: Benső mosoly
Müller Péter: Kígyó és kereszt
Terry McMillan: Az igazira várva
David Baldacci: Kiút
Werner Bartens: Orvosi tévhitek lexikona  
– előítéletek, féligazságok, kétes kezelések
Richard Osman: A csütörtöki nyomozóklub

Ifjúsági	–	és	gyerekkönyvek:
Terri Farley: Musztánghold
E. L. Konigsburg: Szavak nélkül

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

Ezen	kívül	nyomtatást,	scannelést,	laminálást,	spirálozást	is	
elkészítünk. 

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 időben.
E-mail címünk: telehaz@paloznak.hu
Szeretettel várjuk olvasóinkat a Könyvtárba!

FTK, HA

Kedves sakkozni és ultizni szerető játékosok!
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk november 6-án, 
szombaton 10.00-kor kezdődő 

I. Paloznaki ultiversenyre! 
Helyszín: Paloznak, Szent József Ház 

Program: 
9.30-tól nevezés
10.00-13.00 első három forduló
13.00-14.00 ebéd
14.00-17.00 negyedik, ötödik, hatodik forduló
17.15-18.00 eredményhirdetés, díjazás

Közben: 
11.00-12.30 és 14.00-15.30 Sakkszimultán Jeszenszky 
József sakkszimultán mesterjelölt sakkozóval

Nevezési díj: 2000.-/fő, amely tartalmazza az ebédet is.
Az ultiverseny első három helyezettje díjazásban részesül.

Részvételi szándékát kérjük jelezze a telehaz@paloznak.
hu email-címen, vagy a +3630 213 0785-ös telefonszámon 
a Paloznak Község Könyvtár nyitvatartási idejében októ-
ber 30. 12.00-ig!
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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.

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

☺ Kedves gyerekek! ☺
Diafilm klub

Szeretettel várok kicsit és nagyot  
novembertől ismét diafilmvetítésre!  

Az alkalmak 16.45-től 17. 30-ig tartanak!

Hozd el a kedvenc diafilmed és levetí-
tem! Ha nem találtál otthon, sebaj,  

a könyvtárban is találunk!!

Találkozunk november 5-én és november 
19-én péntekenként 16.45-kor a  

könyvtárban! Szólj a barátodnak is!


