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Testületi ülés november
November 4-én tartott nyilvános ülést a képviselő-testület. 

Első napirendként az adórendelet módosításáról tárgyaltak. 
A 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet értelmében a telepü-
lési önkormányzat a 2021. évre új helyi adót, új települési 
adót nem volt jogosult bevezetni, ill. adóemelést végrehajta-
ni. A Korm. rendelet a moratóriumot 2021. évre állapította 
meg, és – eddig még – nem terjesztette ki a 2022. évre, így 
az inflációt, a költségnövekedéseket és kiadásokat figyelem-
be véve. Tekintettel arra, hogy a legutóbbi adóemelés 2019-
ben volt és azóta a minimálbér 30%-kal, az átlagbér 20%-kal 
nőtt, jónéhány budapesti kerületben és a Balatonnál is 20-30 
%-kal magasabb adómértékek is előfordulnak, a testület adó-
emelésről döntött. Az építményadót 1200 Ft/m2-ről 1400 Ft-
ra emelte, a külterületi földadót 50 Ft/m2-re, az iparűzési adót 
2%-ra, az idegenforgalmi adót 550 Ft/fő/vendégéjszakára 
emelte 2022. január 1-től. Az adókedvezmények továbbra is 
fennmaradnak.

Második napirendként új közművelődési rendeletet alko-
tott a testület miután a régit még 2002-ben lépett hatályba 
és azóta a jogszabályi és egyéb változások miatt elavult. Az 

Ibolya utcai vízvezeték kiépítése kapcsán szolgalmi jog be-
jegyzéséhez járult hozzá az önkormányzat a Magyar Állam 
javára. Szándéknyilatkozatott adott az önkormányzat egy 
magánerőből újonnan megépítendő szennyvízvezeték tulaj-
donjogának átvételére. Vételi ajánlatott tett az önkormányzat 
több állami tulajdonú ingatlanra, aminek ingyenes vagyonát-
ruházását nem támogatta a vagyonkezelő. A felajánlott árat 
az osztatlan közös tulajdonokra megállapított hatósági ár 
alapján állapította meg a testület.

A járványhelyzetre való tekintettel idén sem tartja meg a 
Szépkorúak ünnepségét az önkormányzat. Az ajándékcso-
magokat karácsonyig eljuttatjuk az érintetteknek. A gyere-
kek részére a Tájház udvarán Mikulásváró kakaó délelőttöt 
szervezünk december 4-én 10 órától 11-ig.

Lakossági kérésre tárgyalta a testület a Venyige-köz, 
Pongrácz u. szennyvízvezeték tervezését. Az önkormányzat 
csak a teljes vezeték tervezését finanszírozza meg előzetesen, 
részmegoldás esetén azt a kezdeményezőnek kell viselnie.

CZÁ

Falugyűlés 1976 november 22
A beszámolóból kiderül, hogy Paloznakon 1976-ban az Ady 

utca murvázása, néhány utca „olajos felületkezelése”, a leendő 
sportpálya helyének tereprendezése, valamint a Zrínyi utcá-
ban egy víznyelő rács átépítése valósult meg beruházásként. 

A beszámoló utáni hozzászólások a következő problémákat 
vetették fel: 

Villanyhálózat cseréjének szükségessége, mert a háztartási 
gépek tönkre mennek az alacsony feszültségtől. Szabadstrand 
létesítése. Iskola, óvoda bővítése Csopakon. Iskolabusz indítá-
sa. Királydombi u. közvilágítás kiépítése, útszélesítés és mur-

vázása. A TSZ munkagépei ne használják a portalanított uta-
kat, mert tönkreteszik. KISZ helyiség tatarozása. 71-es úttal 
párhuzamos járda építése a csopaki vasútállomásig. Kishegyi 
u. murvázása, Nagyhegyi u. (Tódi) vízelvezető árok kiépítése. 
Balatoni u. Zrínyi u. javítása.

Szalay László tanácselnök válaszában a fedezethiányra, ill. 
kapacitás hiányára hivatkozott. A villanyhálózat az ÉDÁSZ 
feladata. Szabadstrand, iskolai WC, óvodabővítésre nincs fe-
dezet. Vízelvezető árok építésére pedig nincs kapacitása a 
Községi Tanácsnak.

30 éve történt (1991)
A november 3-i testületi ülésen a testület Szörfi Istvánt 

nevezte ki jegyzőnek. November 14-én tárgyalták a meg-
rendezendő Mikulás ünnepségről melyre 57 gyermek és 95 
nyugdíjas kapott meghívást. Német nyelvtanfolyam céljára 
200 Ft/alkalom, kirakodó vásár rendezésére 500 Ft/alkalom 

terembérleti díjat állapítottak meg. Megtárgyaltál a képvise-
lők a Kishegyi utcai vízvezeték építéséről szóló tájékoztatást, 
a Hivatal felújítási költségeit, ill. a kábeltévé megvalósítását. 
Léber Károly egy IFA típusú tehergépkocsi beszerzésére tett 
javaslatot. 

Ülésezett a Balatonfüredi
Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság a járás közbiztonsági és bűnügyi helyzetét értékelte

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság által kezdeményezett, 
2021. október 20-án 14 órától megtartott tanácskozáson a já-
rás polgármesterei, az önkormányzatok és intézmények kép-
viselői, valamint a rendőrség és társszerveinek meghívottjai 
vettek részt. A Járási Hivatalban megtartott rendezvény mo-

derátora, Bognár Éva rendőr százados köszöntötte a jelenle-
vőket, majd ismertette a tanácskozás napirendi pontjait.

Nagy állami ünnepünk, október 23-a alkalmából a helyi ön-
kormányzatok képviselői munkájuk elismeréséül öt kollégát 
jutalomban részesítettek. (folytatás a következő oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)
Vancsura Miklós rendőr alezredes, megbízott kapitányság-

vezető értékelte a Balatonfüredi járás közbiztonságát a 2021. 
év első 9 hónapjának adatai és mutatóinak tükrében, de kitért 
a járást érintő komolyabb bűncselekmények nyomozására, a 
gépkocsilopásokra, a betöréssorozat elkövetőinek, valamint a 
kábítószer-kereskedők elfogására is. Ismertette a rendőrkapi-
tányság előtt álló, elvégzendő feladatokat és az elkövetkezen-
dő időszakra kitűzött célokat is.

A rendezvény elöljárója, Anda György rendőr ezredes, 
megyei rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes értékelte a 
rendőrkapitányság idei évi tevékenységét, méltatta az eddigi 
eredményeket, és egyben kiemelte az egyeztető fórum fontos-
ságát.

A napirendi pontokat követően a résztvevők feltehették 
kérdéseiket és véleményükkel hozzászólhattak az elhang-
zottakhoz. A konstruktív partnerségi megbeszélés lényege a 
járás közbiztonsági szintjének megtartása és javítása érdeké-
ben folytatott együttműködés elmélyítése volt. 

A borbíráló főpohárnok
Englert Dezső

Minden bor társas, és
igazi lényét akkor tárja fel,
ha közösségben isszák.
Hamvas Béla

Előzmények: a 
török veszedelem 
megyénkben is sok 
települést csaknem 
teljesen elpusztított. 
A dúlás elmúltával 
Gróf Eszterházy 
Imre püspök nagy-
arányú betelepítés-
be kezdett, mivel a 
helyreállításhoz, a 
gazdaság újraélesz-
téséhez lakosokra, 
munkaerőre volt 
szükség. Intézkedé-
seinek köszönhető-

en a térség hamarosan ismét megtelt élettel és fejlődésnek 
indult. Az 1720-as években a Mainzi választófejedelemség-
ből, németek jöttek Városlődre. A Frankfurt mellől érkező 
népes Englert család ide érkező tagjai földműveléssel, ál-
lattartással és vendéglátással foglalkoztak, így esett, hogy 
Dezső édesapja üzemeltette a község hét kocsmájának egyi-
két. A történelem fintora, hogy a második világháborút köve-
tően a politika az ő, mármint a svábok kitelepítésében látta a 
bel- és külpolitikai megnyugvás lehetőségét. Ez, mint ismert, 
teljes vagyonelkobzással járt, még rosszabb volt azonban 
az erkölcsi meghurcoltatásuk, melyben a németek kollektív 
bűnösségét hirdetve üldözték el őket. A Magyarországon élő 
nagyjából félmillió érintett között voltak Englerték is, nagy-
szülei, szülei és ott világra jövő bátyja, akiket végül mégsem 
toloncoltak ki, Városlődöt azonban kisemmizve és addigi 
életük minden javát hátrahagyva kellett elhagyniuk. Úrkútra 
költöztették a családot egy kétemeletes épület padlásterébe, 
és az ottani mangánbányában végezhettek segédmunkát. 
Még édesanyja is csillésként dolgozott a bányában.

Ilyen körülmények közé született Dezső 1948. április 21-
én. Az elemit a helyi iskolában, a Vegyipari Technikumot 
ingázóként Veszprémben végezte el, s amikor fiatal vegyész-
technikusként az úrkuti bánya laboratóriumában kezdett 
dolgozni, hamar rá kellett jönnie, hogy az előítéletek vastag 

fala még rá is árnyékot vet, még a hatvanas években is mo-
rális akadályt képez. Rövid idő múlva kénytelen volt végleg 
elhagyni a falut és visszatérni Veszprémbe, ahol egyko-
ri igazgatója tanácsára jelentkezett a Megyei Szikvízipari 
Vállalatnál hirdetett állásra, melynek elnyerése a Csopaki 
Ásványvíztöltő Egység vezetésével járt. Ekkor ismerte meg 
először alaposabban ezt a vidéket, ami életre szóló érzelmi 
kötelék kezdetét jelentette. 1968-ban megházasodott, fe-
lesége Tamás Katalin, audiológus asszisztens volt a Megyei 
Kórházban. 1969-71 között katonai szolgálatot teljesített. 
Leszerelése után már a veszprémi anyavállat telepvezető-
helyettese lett, ám munkaköre és előrelépési szándéka arra 
ösztönözte, hogy továbbtanuljon. Beiratkozott a Szegedi 
Élelmiszeripari Főiskola levelező tagozatára, ahol ’72-76 kö-
zött húsipari és húskészítmények, valamint hőkezeléses tar-
tósítás technológiát tanult. Időközben a veszprémi részleg 
egybeolvadt a Badacsonyvidéki Pincegazdasággal, melynek 
központja Balatonfüreden volt, ahol később már telepveze-
tőként alkalmazták 1980-ig. Ezt követően Győrbe kerültek, 
és a Márka Egység üzemvezetőjeként folytathatta munkáját. 
Egy év elteltével azonban visszaköltöztek Veszprémbe, mert 
a feleségének ott nem sikerült állást találnia. Ekkor Dezsőnek 
főelőadói munkakört ajánlott a Megyei Élelmiszerellenőrző 
és Vegyvizsgáló Intézet, ami később egybeolvadt a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Igazgatóságával. Főmérnöki pozícióból vonult 
nyugdíjba 2011-ben.

Azt mondtam „életre szóló érzelmi kötelék”, s talán nem 
túloztam, mert a táj szépsége, a szőlőművelés misztériuma 
Dezsőt is nyilvánvalóan rabul ejtette. 1981-ben egy baráti 
kollégájával közösen, óvatosan közelítve a feladathoz szőlőt 
béreltek, ám előbb csak a Somló északi, mondhatnám árnyé-
kos oldalán, mintegy próbaképp, aztán a kezdeti sikereken 
felbuzdulva már meg is vásároltak a Balatonudvari külte-
rületén lévő hegyoldalban egy 6000 nm-es területet. Az el-
hanyagolt földdarabot megtisztították, oltványokat vettek, 
illetve készítettek és telepítésbe kezdtek. Olaszrizlinget, Irsai 
Olivért és Zweigelt fajtákat ültettek. A termőre fordulás után 
a gyümölcs feldolgozásával és tárolásával azonban gondjaik 
akadtak, mivel saját pincéjük nem volt, így távolabbi, bérelt 
helyekre kellett szállítaniuk, ez azonban fáradságos és költ-
séges megoldásnak bizonyult. Dezső ekkoriban jelentkezett 
a Budapesti Kertészeti Egyetem három éves mesterkurzu-
sára, elvégezte az italtechnológia és élelmiszeripari mérnök 
szakot. 
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És jöjjön végre Paloznak. Egész beszélgetésünk alatt erre a 
pillanatra vártam, mint valami nagyopera slágeráriájára, de-
rüljön ki, miként ülhetünk most itt a 2004-re elkészült stílu-
sos présházban, ami akár nyaralónak is pompás lenne ezzel 
a lenyűgöző környezettel és panorámával. Dezső úgy mesélte 
el, olyan nyomatékkal hangsúlyozva a pionír időszak nehéz-
ségeit, mintha maga is kételkedne benne, hogy ez lehetséges 
volt akkoriban. A TSZ ajánlotta bérbevételre a valamikori 
Schrikker birtok egy részét, kb. 3 hektárt. Sebtében tobor-
zott hozzá hét vállalkozó kedvű társat és közösen munkához 
láttak. Ez 1987-ben történt, és kezdetben nagyjából hasonló-
an alakult a forgatókönyv, mint Udvari fölött. A lelkes csapat 
hozzákezdett és újjávarázsolták a táblát. A telepítést ’88-ban 
fejezték be, aztán a hozam később már elérte a 100-150 hek-
tót is. Dezső megvásárolta a része melletti mandulást, oda 
épült előbb a pince ’90-92-ben, majd később elé a présház. 
Ezek már önerős beruházások voltak, melyhez sok segítséget 
nyújtott a családi háttér, Katalin és két fia, István és Róbert, 
valamint sok barát. Mottójuk a lehetőségek kihasználása, a 
mennyiség és minőség optimális arányának megvalósítása, 
mondták. Négy fajta szőlőt termesztettek, 80%-ban Olasz-
rizlinget, a többit pedig Chardonnay, Szürkebarát és Zweigelt 
fajták tették ki. Kis idő elteltével a területrészek művelését 
átvéve gazdálkodott tovább. A termés feldolgozása a pincé-
jében történt, majd a bort palackozásra kész állapotban a 
Badacsonyvidéki Pincegazdaságba szállította, végül a több 
ezer üvegnyi mennyiséget Veszprémbe. Onnan értékesítette, 
melyben még a Billa üzletlánc is részt vett.

1987-től tevékenykedik Paloznakon, s talán az ő szerve-
ző munkájának is köszönhető, hogy sokévi tespedés után a 
vidék borkultúrája ismét szerveződni kezdett. 1995. októ-
ber 16-án 276 taggal megalakult a Csopak-Paloznak-Lovas 
Hegyközség, majd ebből 2008-ban a Csopak és Környéke 
Hegyközség, melynek elnöke lett. Kapcsolatokat teremt, ba-
rátságokat ápol, borversenyeket szervez, melyek ösztönzően 
hatnak a gazdákra. Nyugdíjba vonulását követően még 2011-
ben az ő kezdeményezésére alakult meg a Paloznaki Borklub, 
melynek máig is a vezetője. („Paloznakért” kitüntetés 2021.) A 
társaság célja a hazai borvidékek jellemzőinek megismerte-
tése, a borkultúra népszerűsítése, baráti együttlétek, kirán-
dulások, közösségépítés. Ugyanebben az évben a kormányhi-
vatali alkalmazottként eltöltött 31 évi szolgálata és szakmai 
életpályája elismeréseként a Magyar Köztársaság Arany 
Érdemkeresztjével tüntették ki. A Balatonvin Borlovagrend 
elnökségi tagja, főpohárnok. Okleveles borbíráló. 2019-től 
a Balatonfüred - Csopak Borvidék Hegyközségi Tanácsának 
elnöke. Idén neki ítélték a Paloznak díszpolgára címet. Ez 
az elismerés, ha lehet, még az állami kitüntetésnél is jobban 
meghatotta.

 
Amikor indulni készültem és kezet fogtunk, alázattal, mint-

egy magyarázatként tette hozzá: nem tudok mást adni, csak 
bizalmat és barátságot. 

Boda Balázs

Olüm-puszi csuccsok
„Nincs kedvem, sem időm mindennapi dolgokat írni
Újat irok, nagyot is, kedvest is, rettenetest is…”

Vörösmarty Mihály

És megtörténe. (éssel fiam nem kezdünk mondattot-
mondaná magyar és stilisztika tanárom, ki pont most lenne 
100 éves) A titánok trónusáról mán az égbót is közelebb van, 
emigyen Mindszent havának második péntekjin csak vót min 
ünnepelnyi. Szeretve tisztelt Elnökünk a falu diszpógára lett 
és szeretett klubunk a Paloznakért érdemérmet nyeré el. 
(hu, mennyit köllött ezér tennyi, mármint innyi) Nekem mán 
tolultak is ajkimra a dicsérő szavak, mármint „Te imádott 
hazám dicskoszorus, érdemrendterhelt magasztos férfija”, 
de oszt inkább visszafogám magam. Mi mán, merhogy más 
társaságokban is vannak fontos beosztásim, a Mandulafa  
Társaság mán 2 éve javasoljuk Dezsőt, de most ennek ellenire 
is célba ért. Borklubunk szintén Elnökünk erélyes vezetésé-
nek hatására szintúgy kinőtte magát és a vezérürü mögött 
számos kis boszorkányinas nőtte ki magát és beásta megát a 
borkészítés rejtelmeibe. (van, ki oly mélyre, hogy azóta sem 
tudott előgyünni). Ezt honorálta kis falunk és tsak feltűnt ne-
kik a minőségi javulás borgyártás terén. Nem, ollan tér, hogy 
Borgyártás tér, az nem van, ami van új az a Pálpataka tér. 
Sőtileg szerénységem is meg lett emlitve, érdemmel-é vagy 
nem, ki tuggya- és a falu első embere kedvenc boraimból font 
csokrot ada át (képzavar). Bár a nevit szegén bornak nem 
birá kimondni, valami cirfanglival meg cirfangüllel próbálko-
zott, de akkor is nemes elképzelés vót, úgyhogy rögvest terí-
tékre is kerüt az ünnepi szeánszon. Mán nem a polgi, hanem 

a bor. Ugye a nagy ünneplést, csak követé a rendes meder és 
folytatánk napirendi pontyainkat. Nemes klubtagunk Csiszár 
Béla csongrádi utjáról klubunk számára számos homoki bor-
ral kedveskede, melyeket szép sorjában meg is kóstoltunk. 
A borok a Bodor Martin pincészet remekei voltak, úgymint 
csongrádi generosa 2020., kékfrankos rosé 2020, cabernet 
sauvignon 2018, kékfrankos 2018, kadarka 2018. A borok 
a homokiakra jellemző jegyeket hordozták, némi kivétellel, 
ugyanis a cabernet sauvignon kitűnő csúcs bor minőséget 
mutata és a kadarka sem az a jó kis kvaterkázós jellegű volt, 
hanem inkább az csúcsok felé hajlott. Oszt halkan suttogva 
jegyzem meg csak, hogy bölcs Elnökünk-ki imádott hazám 
dicskoszorus...-azt sugá fülünkbe, hogy eme nedű kissé ázott 
lószőr illatú. Huha, miután az ázott lószőrben ölég gyenge 
vagyok (egy bötü eltéréssel már inkább) én egyből elhit-
tem. És máris jövének falunk nemeslelkű szenátorainak és 
az első embernek köszönhetően a cirfandlik, innen Pécsrül. 
Elsőként a Lisicza borászat 2020-as 14-es alkogolfoku bora 
gyött, majd egy Belward palackozás 2020, Radó palackozás 
2019. 13,5 alkogol %-kal és zárásként a Pécsi Tudomány 
Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet csúcs bora 13 
fokkal. 2017-bul. Ez csodálatos merítés volt ebbül az igen rit-
ka és nemes nedűből. A zárás meg, hogy jól meglepődjünk 
a kiemelkedő és borklubunkat rajongásig szerető Fodorvin 
pincészet, - kik legutóbb az Országgyűlés bora megtisztelő 
díjat nyerték el- 2020-as aszófői olaszrizlingje volt. Ezek után 
gondolom a borértő emberek máris rohannak belépni klu-
bunkba, mert ez az összvegyövetel fenséges vala. Egyébként 
szeretettel várunk mindenkit. Csak gyüjjenek!

ZB
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Értékek, amiket magunkban hordunk,
és amiket magunkkal viszünk…

Ünnepélyes és derűs hangulatban nyitotta meg 2021. 
november 12-én Czeglédy Ákos, Paloznak polgármes-
tere, az első kétnapos Értékünnepet a Szent József Ház 
Kiállítótermében; ahol előző délután illusztris vendég, 
Kontrát Károly országgyűlési képviselő jelenlétében 
vitéz Ajtós József László ker. esperes, c. prépost, plébános 
felszentelte az épületet.

A teltházas kiállítás megnyitón részt vett, és örömteli 
gondolatokkal gazdagította a kulturális eseményt 
Mihalcsik Márta, a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém 
Megyei Igazgatóságának munkatársa, és Englert Dezső, a 
Helyi Értéktár Bizottság tagja. 

A könyvbemutató főszereplője a vadonatúj 
Paloznaki értéktár címet viselő kiadvány volt, amiből 
nagyon sok érdeklődő kaphatott példányt. A kiállítás 
anyagának gazdagsága, és ízléses elrendezése Prazsák 
Józsefné, Emmike munkája, melynek fénypontjai Boda Balázs 
és Oláh Kati művészházaspár 
festményei és a Paloznaki 
Hímzőkör alkotásai voltak. 
A közös összefogásból kivi-
rágzó projekt háttérmunkáit 
Farsang-Törös Krisztina ren-
dezvényszervező koordinálta. 
A kellemes hangulatú pénte-
ki esemény a Paloznaki anzix 
2010 és a Hungarikumok film-
vetítéssel folytatódott, majd 
koccintással, elmélyült baráti 
beszélgetéssel zárult.

A szombati kulturális dél-
előtt családias hangulatban 
zajlott, színvonalas és gondo-
latébresztő vetítéssel egybe-
kötött előadásokat hallhattunk 
Nagyné Bátor Alexandrától, 
a Veszprém Megyei Értéktár 
Bizottság elnökétől, és Jantyik 

Zsolttól, a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottság elnö-
kétől, NMI tanácsadójától. A délutáni program borbe-
mutató és kóstoló volt, ahol Jásdi István borász „Érték az 
olaszrizling!”című előadása varázsolta el a közönséget.

A Tájház udvaron vidám kavalkád, népi játszóház, kéz-
műves foglalkozások, bemutatók, és az elmaradhatat-
lan tökfaragás várta a lelkes családokat, csillogó szemű 
gyermekeket. A kissé borongós novemberi hétvége nem 
zavarta a jókedvű látogatókat. A Csopak Táncegyüttes 
fergeteges néptánc műsora után meghitt borszentelés 
következett. Tislér Géza lelkész úr gondolatait követően 
vitéz Ajtós József László plébános megáldotta a szépen fel-
díszített asztalra helyezett borokat, és velük együtt az el-
hivatott borral foglalkozókat is. Majd Szemethy Tivadar, a 
Szőlőhegyi Egyesület képviseletében közvetítette Tormási 
György elnök gondolatait, és Csiszár Péter hegybíró az idei 
borok egyediségéről beszélt. 

A Gasztro bemutatón, a helyi és Hungarikum ételek kós-
tolóján igazi finomságokat találhattunk. A ludaskása, és a 
frissen sült tök volt a kedvenc, amit néhány fabatkáért fo-
gyaszthattak az ínyencek, megköszönve a Paloznaki Civil 
Egyesületnek a hagyományőrző falatokat. A záróakkord az 
igényes és virtuóz muzsikát játszó Pribojszki Mátyás Band 
koncertje volt, ahol a fűtött sátorban még táncra is perdült 
a közönség.

Értékes pillanatok, gondolatok, érzések, amiket meg-
éltem én is ezen a két napon. Részt vehettem benne, 
segíthettem a szervezésben, és átélhettem kulturális 
élményként is. Igazi beszélgetések, emberi találkozások, 
és valami új, ami követendő, amiből mindenki haza vihet…

HA
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Tíz éves a borszentelés Paloznakon
A régi kalendáriumokban sok jeles napja van a szőlőnek 

és a bornak. A természet változásait évszázadok óta figye-
lő szőlősgazdák tapasztalatai a népi időjóslásokban ma-
radtak ránk. Sok veszély fenyegeti a szőlőt, amíg bor lesz 
belőle. Majd a bort is, amíg az asztalon poharába kerül.  Az 
emberi munka kevés a bajok elhárítására.  A jeles napok 
szentjein keresztül kérik a gazdák Isten segítségét a károk 
ellen.                                                                                                                              

Év végén érik be a borosgazda még ma is verejtékes 
munkájának gyümölcse a szőlő, majd a bor. A szüret kö-
zeledtével mondta Zsurki Géza bácsi, akitől a szőlővel, 
borral való bánást tanultam, hogy sokat alszik még kint a 
szőlő, amig szüret után a pincébe kerül. Igaz, ekkor már 
must a neve. A gazda örül ennek a biztonságnak. Kezeli, 
gondozza új borát. A Borszentelés a hálaadás örömünne-
pe. Napja sok helyen november 11-hez, Szent Márton ün-
nepéhez kapcsolódik. Az újbor bemutatásnak és mustrálá-
sának szertartása sokfelé a bort és a pincék sötétjét övező 
misztikumot is idézi. Az ünnepen az újbor szerencsésen 
találkozik a Márton napra hízottra tömött libából készült 
ételekkel. Főleg a Dunántúlon mondják, hogy „Aki Márton 
napon libát nem eszik, egész éven át éhezik” Jó tudni azt is, 
hogy „A bornak Szent Márton a bírája”.

Szót kell ejteni a főszereplőről a borról is. Hamvas Béla 
révén filozófiája is van a bornak. Gondolatai, elvei okfejté-
sei között sokféle bort említ. Ezt írta a Rizlingről az 1988-
ban kiadott könyvében:

„ Volt idő, hogy egész télen csopakit ittam, egy kicsit sár-
gás-rózsaszín pezsgő italt, amely bámulatra méltó arány-
érzékével állott az édeskés és a savanykás között. Mértéke, 
úgy vettem észre, pont három és fél deci volt. Kísérletet te-
tem másokkal is, és nem volt ember, akinél nem vált volna 
be. Ebből a borból három és fél deci! Ilyen a csopaki. Ilyen 
kétszerkettőnégy bor ez.”

Kecskeméten Söröli Pali bácsi kadarkáját kóstoltam meg 
először. Nyolc éves lehettem, amikor Édesapám megen-
gedte. Életre szóló barátságom a borral kamaszos kíván-
csiságom letisztulása után, jóval később kezdődött. Sok 
felé, sok féle bort kóstoltam. Megértettem, hogy az ízlik 
nem ízlik kérdését szubjektivitások döntik el.

A bor Isten és a természet ajándéka.  A sör gyári, mester-
séges ital. Ez a véleményem, annak ellenére, hogy sokfelé 
ittam sört is, még a Sörpápánál is Schlagenben, Ausztriá-
ban.  A sör a hétköznap, a bor az ünnep.

A bor filozófiája írta Hamvas Béla. A borászoknak filozó-
fiájuk van saját boraikról.

Sokukra igaz ez az állítás. Vannak olyanok is, akik csak a 
fogyasztók borivó kedvének növelésére szedik össze me-
séjüket. Kinek mi kell, olyan igazságú a tartalom.                                                     

2010-ben a novemberi garda fesztiválra mentünk át 
Tihanyba. Nem ismertük a programot. Már parázslott a 
venyige tűz a Fazekasház utcájának végén a nagy parkoló-
ban. Sült a tűz felé fordított botokra tűzött garda, akit itt lá-
tott halnak is neveznek. Az Apátságban jó helyet kaptunk. 
Láttuk az eseményeket. A feldíszített asztalon szentelésre 
hozott boros palackok várakoztak. Égtek a gyertyák.  Dí-
szes ruhában felsorakoztak a borrendek.  Sorfaluk között 
jöttek be a halászok a faragott kis teknőbe rakott halak-
kal. A hal és újbor megáldásának szertartását Korzenszky 
Richárd perjel celebrálta.   

Paloznakon a Szőlőhegyi Egyesületben megbeszéltük, 
hogy a következő évi újbor ünnepre megszervezzük a bor-
szentelést és boráldást… Elképzelésünket egyeztettük vi-
téz Ajtós József László ker. esperes, c. prépost, plébános 
atyával és Nagytiszteletű ifj. Tislér Géza református lelkész 
úrral. Támogatták, hogy Paloznakon legyen borszentelés. 
Felkérésünkre vállalták, hogy az ünnepen megáldják, illet-
ve megszentelik az új borokat.

2011-ben volt az első borszentelés Márton napjához kö-
zel eső szombaton. Sokan összegyűltek a Tájház udvarán. 
A szépen megterített asztalt sárguló szőlőlevelek díszítet-
ték.  Több, mint harminc palack bor sorakozott középen. 
Közrefogták a dekoratív gyertyatartóban égő két gyertyát. 
A sikeres ünnepségről Gyimesi Viktória írása emlékezett 
meg a novemberi Paloznaki Hírmondóban:

„Borszentelés Paloznakon
Régi hagyományt elevenítettünk fel. A levélben értesí-

tett gazdák többsége élt a lehetőséggel és elhozta a Tájház 
udvarán felállított ünnepi asztalra új borát, hogy részesül-
jön az egyházak áldásában.

Szabó Lajos alpolgármester úr üdvözölte a vendégeket – 
közöttük Csiszár Péter hegybíró urat is, majd átadta a mik-
rofont az egyházak képviselőinek. A szertartás kezdeteként 
imádkoztunk. Együtt mondtuk el a Miatyánk-ot. Ezután a 
református egyház nevében Tislér Géza lelkész, majd a ró-
mai katolikus egyház nevében vitéz Ajtós József atya áldotta 
és szentelte meg a szőlősgazdák palackba zárt újborát.

Megható volt látni a gazdák és a libalakomára várók 
megilletődött arcát. Mindenkit megfogott a pillanat, József 
atya elmondta, hogy a megszentelt borokat régen hazavit-
ték és minden hordóba tettek belőle egy evőkanállal.

Márton napján ezentúl a szőlősgazdák Isten áldásával 
térhetnek haza.”

A borszentelés útján, újbort kóstolgatva beszélgettünk 
Englert Dezsővel. Megkérdezte, mi a véleményem, ha csi-
nálnánk borklubot Paloznakon. Néhány mondat után ba-
rátainkkal együtt koccintottunk a Borklub létrehozására. 
Vegyük úgy, hogy megalapítottuk. Nem a medve bőrére it-
tunk előre, mert a decemberi Hírmondóban bejelentettük 
a Paloznaki Borklub megalakulását. Ezzel elkezdődött egy 
másik történet. A Paloznaki Borklub az idén, 2021-ben 
ünnepli megalakulásának, sikeres működésének tíz éves 
évfordulóját. Dezső Paloznak Díszpolgára lett, a Borklub 
Oklevelet kapott.

Közös célkitűzésünk, hogy a borkultúra része legyen a 
paloznaki életnek. Statisztikát ennek mérésére nem isme-
rünk.  Bízunk abban, hogy a tartósítószerekben gazdag 
dobozos sör fogyasztása jelentősen csökkent Paloznakon!

Az elmúlt tíz évben az Önkormányzat, a Szőlőhegyi 
Egyesület, a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány a Borklub és 
a Paloznaki Civil Egyesület közös munkájának eredménye-
ként váltak értékes eseménnyé a Borszentelések. Prazsák 
Emmike elnökasszony rendezte a Szőlőhegyiek kiállítása-
it. A tartalmas és színes kiállításokból a lovasi Varga János 
gyűjteményéből „Boros és egyéb italcímkék” címűt, a „ Bor 
a legjobb hal, mert abban nincsen szálka „ (Szőlészeti és 
borászati eszközök), és az „Egyesület tagjainak fényképei 
Paloznakról” példaként kiemelve a sok jóból.   
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Köszönjük vitéz Ajtós József László ker. esperes, c. pré-
post, plébános atyának és Nagytiszteletű ifj. Tislér Géza re-
formátus lelkész úrnak, hogy megszentelték, megáldották 
a paloznaki gazdák borait. Köszönet mindazoknak, akik az 
elmúlt években munkájukkal, támogatásukkal segítették, 
hogy a Borszentelés hagyományának ápolása ünneppé 
vált Paloznakon.

Köszönjük az Értékünnep Tisztelt Szervezőinek, hogy 
az idén a Borszentelés az Értékünnephez kapcsolódott. 
Helyet kapott a programban Jásdi István borász „Érték az 
olaszrizling” című előadása. Hidat teremtett a két rendez-

vény között.  „Szerenád a szőlőben” könyve után évente 
megvalósul az értékek találkozója, amikor az augusztusi 
koncerteken szőlőjében megtörténik a bor és a zene misz-
tériuma,

Tisztelt Szervezők! Az Értéktár érték feltáró működése, 
a tradíció és a hagyományőrzés rokonok. Igy találkozha-
tott a borszentelés népi hagyománya az értékek megőrzé-
sével.

(2021)
Tormási György

Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület

Mi újság a Szőlőhegyben
Borszentelés
Az évvégi jeles napok egyik legjele-

sebbje, Szent Márton ünnepe, kellemes 
hagyományaival A borosgazdák ké-
szültek a szentelésre és a bormustrára. 
Az újbor megmérettetése ezzel kezdő-
dik. Ezután a Borklubban szakemberek 
és a többi gazda kritikájával vélemény 
alakul ki a bemutatott borokról. A tél, 
majd a tavasz a borversenyre felkészí-
tés időszaka. Englert Dezsőt idézem, 
hogy csiszolgatni kell a bort, mint a 
gyémántot. A Borverseny az igazi meg-
mérettetés. Többtagú zsűri kóstolja, 
majd húsz pontos skálán sorolja arany, 
ezüst, bronz kategóriákba a borokat. 
Gyakran tized, század pontnyi különb-
ség dönti el a sorrendet, kategóriát. A 
bor további élete a kezelés „csiszolga-
tás” azért, hogy a borivók dicséretét 
is elnyerje. Ez az igazi megmérettetés, 
aminek első lépését őseink úgy fogal-
mazták, hogy „A bornak Szent Márton a bírája” Tíz éve 
dolgozik a Borklubbal közösen a Szőlőhegyi Egyesület a 
Paloznaki Borszentelés hagyományának megőrzéséért. 
Bízunk abban, hogy a várható és váratlan akadályok el-
lenére a jövőben is sikeres lesz civil szervezésben a Bor-
ünnep.       

Haumann Péter, Macskák 1500
„A Madách Színház 1500. jubileumi Macskák előadá-

sára visszatért Haumann Péter is, aki úgy nyilatkozott: 

valószínűleg ez volt az utolsó alkalom, 
hogy színpadra lépett. A közönség 
hatalmas ovációval fogadta Haumann 
Pétert, aki a kollégák sorfala közt 
énekelte el Détár Enikővel a színhá-
zi macskáról szóló legendás dalt. A 
színészkirály exkluzív interjút adott 
az Erzsébet Médiának. Szerző: Török  
Zsuzsa Gyöngy”

Paloznakról is szó esik benne.

Értékünnep
Javaslatunkkal támogattuk az Érték-

ünnep sikeres megvalósítását. Öröm-
mel tapasztaltuk, hogy a Paloznaki 
Szőlőhegyi Egyesület közgyűlésen el-
fogadott figyelem felhívásunk ilyen 
hamar meghallgatásra talált. Leírtunk 
12 témát, ami véleményünk szerint 
érdemes arra, hogy a közeljövőben az 
Értéktárba kerüljön.

                
Paloznaki Közösségi Ház
Örömmel értesültünk a Szent József Közösségi Ház 

ünnepélyes átadásáról. Köszönjük a Támogatóknak, 
Paloznak Önkormányzatának, a Római Katolikus 
Egyházközségnek és a helyreállítási munkában résztve-
vőknek, hogy segítették Paloznak kulturális életét és a civil 
szervezetek működését.

Tormási György
Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit az ad-
venti ünnepkör első programjára, a Könyvtárba 
2021. november 26-án, pénteken 16.00-kor adven-
ti koszorúkészítésre!

Minden kelléket, kiegészítőt, díszítőelemet ren-
delkezésre bocsátunk!

Az adventi koszorú közös elkészítése jó mulatság 
és segít ráhangolódni az ünnepekre is.
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DVD börze a Könyvtárban!
Borbély Lászlónak, egy kedves felajánlónak köszönhetően

DVD börzét tarthatunk a Könyvtárban!

Mindenkit szeretettel várunk

november 27-én, szombaton 9.30-12.00-ig!

Találd meg kedvenc filmed

és vidd haza a polcodra!

„Borban az igazság, borban a vigasz,
borban a felejtés, borban a tavasz.”

November 27-én, szombaton 16.00-kor
a Szent József Ház Kiállítótermében

Aki felolvas:
Praznovszky Mihály

Amiből felolvas:
Hamvas Béla – A bor filozófiája

A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
(KSZR) keretében valósul meg.

Adventi gyertyagyújtások
Paloznak Község Önkormányzata adventi koszorút 

állít fel Paloznak központjában, a Faluház előtti téren.

Az adventi időszak kezdetét jelképező első gyertya-
gyújtás 2021. november 28-án advent első vasárnapján 
18 órakor lesz, mely alkalomra szeretettel hívunk min-
den paloznaki lakost és nyaralótulajdonost.

November 28-án 18.00 órakor az első adventi 
gyertyát meggyújtják a Paloznaki Fiatalok.

December 5-én 18.00 órakor a második adven-
ti gyertyát meggyújtja a Borklub és a Szőlőhegyi 
Egyesület (Pisze).

December 12-én 18.00 órakor a harmadik adventi 
gyertyát meggyújtja a Paloznaki Civil Egyesület. 

December 19-én a 18.00 órakor a negye-
dik adventi gyertyát meggyújtja Paloznak Község 
Önkormányzata.

A Szépkorúak ünnepségét a járványhely-

zetre való tekintettel sajnos idén sem tud-

juk megtartani. 

Az ajándékcsomagot az önkormányzat  

képviselőtestületének tagjai fogják kézbe-

síteni  december 12-ig.
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Kedves Gyerekek!

Sok szeretettel várlak Benneteket

2021. december 4-én, szombaton délelőtt 10.00-kor

a paloznaki Tájház udvaron!

Kakaóval, teával és finom kaláccsa

 kedveskedünk Nektek!

Gyertek, töltsük együtt a délelőttöt!

Üdvözlettel,

Mikulás

Kedves Olvasók!

További új könyvek érkeztek a könyvtárba, várjuk szeretet-
tel az olvasni vágyó gyermekeket és felnőtteket egyaránt!

Pataki Ági: Nyitottan a világra 
Zsuffa Tünde: Az ég tartja a földet 
Elton John: Én, Elton John
Shakespeare drámák – Nádasdy Ádám fordítása
  

Ifjúsági – és gyerekkönyvek:
J. K. Rowling: Harry Potter és a bölcsek köve
J. K. Rowling: Harry Potter és a titkok kamrája
J. K. Rowling: Harry Potter és az azkabani fogoly
J. K. Rowling: Harry Potter és a tűz serlege
J. K. Rowling: Harry Potter és a főnix rendje
J. K. Rowling: Harry Potter és a félvér herceg
J. K. Rowling: Harry Potter és a halál ereklyéi
J. K. Rowling: Harry Potter és az elátkozott gyermek
Rachel Renée Russell: Egy zizi naplója 2. – Buli van!
Rachel Renée Russell: Egy zizi naplója 6. – Bálkirálynő
Dóka Péter: Az ellopott zsiráf

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
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Magyar Passió – A lélek küzdelme, a szeretet győzelme
November 4-től kezdték el vetíteni a mozikban 

Eperjes Károly első filmes rendezését, a Magyar Passiót, 
amely annak a közel 12 ezer szerzetes erőszakos „el-
távolításának” állít emléket, akiket 1950 júniusában 
szinte egyetlen éjszaka alatt likvidáltatott ávós verőle-
gényeivel az államszocializmus. A Kossuth-díjas szín-
művész nemcsak rendezte az igaz történetet bemutató 
filmet, de játszik is benne, Leopold atyaként. 

– Színházi rendezései után 
most első filmes rendezőként de-
bütált, ráadásul úgy, hogy ön ját-
szotta Leopold pátert, ferences 
rendi szerzetest, akit nem tudtak 
megtörni még a legképzettebb 
ávósok sem. Régóta készült erre? 
Nem volt sok ez?

– Olyan ez, mint a játékosedző 
vagy a szimfonikus zenekar, 
amikor a hegedűs vagy a zongo-
rista szólót játszik, s egyben ve-
zényel. Nem ördögtől való ez, hi-
szen Várkonyi Zoltán tanárúrtól 
egészen Bujtor Istvánig, de 
mondhatnék mostani embereket is már kipróbálták mind-
ezt. Tény, hogy mind a kettő teljes embert kíván, eleinte 
tartottam tőle, de igyekeztem megbirkózni a feladattal. Na-
gyon jó csapatmunka volt, szívesen emlékszem vissza a for-
gatás minden egyes percére. Korábban színészként is voltak 
ötleteim a rendezőkhöz, melyeket olykor el is fogadtak, ők 
akkor alkotótársként kezeltek engem, én is ezt tettem most 
a többiekkel. Úgy mondanám, hogy én a központi figurát 
játszom benne. Óriási erőforrás ez, megerősített, örömet 
és békességet adott. A lélek küzdelme, a szeretet győzelme 
nem hagyja hidegen az embert. Tartottam tőle, hogy ez ne-
hezen megy, fel is kínáltam mind a Leopold szerepet, mind a 
rendezést más komoly alkotóknak, de mindenki azt mond-
ta, hogy ez az enyém, mert olyan sokat foglalkoztam vele

– Miért gondolta azt, hogy ezt a megtörtént eseményt film-
re kell vinnie? Miért pont most jött el az ideje?

– Szokták viccesen mondani, hogy gondolta a fene! A téma 
megtalált engem. Várnai Péter címzetes prépost, akit kispap 
kora óta ismerek, egy nehéz élethelyzet következtében ne-
kiállt drámákat írni. Öt évvel ezelőtt odaadta az egyik szín-
művet azzal, hogy szeretné, ha megrendezném és eljátsza-
nám. Rögtön az volt az érzésem, hogy inkább filmet kellene 
készíteni belőle, hiszen a történelmünk egyik legnagyobb 
tragédiájáról szól, amit filmvásznon sokkal látványosabban 
lehet bemutatni. Az ötvenes évek keresztényüldözése során 
a magyar értelmiség szakrális krémjét lényegében megfe-
lezték, több mint tízezer áldozata volt a terrornak, sokakat 
meggyilkoltak, bebörtönöztek vagy ellehetetlenítettek. Régi 
adósságunk ezt elmesélni. De gondoltam: vajon ki ad erre 
pénzt? Ha mégis volna rá, olyan producert kellene keresni, 
aki már készített nagy volumenű történelmi filmet. Így jött 
a képbe Hábermann Jenő, aki többek között A Hídember és 
a Mansfeld című filmet is jegyzi. Jenő biztatott, hogy próbál-
juk meg. 

– A film bemutatójának időpontja nemzeti gyásznapunkra 
november 4-re esett. Szándékos volt ez a dátum?

– Többször is átdolgoztuk a könyvet, majd beadtuk a pá-
lyázatra, és körülbelül egy éve kaptuk meg az engedélyt a 
forgatásra. Az volt a kérés, hogy a film készüljön el az eu-
charisztikus kongresszusra. Így aztán maradt kilenc hó-

napunk. Már kész volt a film, de nem engedtem bizonyos 
munkafázisokat befejezni, hogy még unszolásra se lehes-
sen bemutatni. Azt mondtam: itt nincs filmnézés, most 
az eucharisztikus találkozóra figyeljünk, és majd a kong-
resszus fényében megtartjuk a bemutatót. Én október 
8-ra terveztem a bemutatót, a Magyarok Nagyasszonya 
ünnepére, de akkor már foglaltak voltak a mozik. Az sem 
véletlen, inkább a Jóisten ajándéka, hogy épp november 4-e 

volt az egyetlen nap, amely sza-
bad volt a mozikban. Kicsit kel-
lemetlen ez, mert a koronavírus 
miatt, talán nem járnak annyian 
az emberek moziba. Sajnos ke-
gyetlen dolog, hogy mindössze 
10 napig játszották a mozikban. 
Nincs Nemzeti Filmhálózatunk, 
ahol a magyar filmeket műsoron 
lehetne tartani. Ebben is sokat 
kell még tanulnunk. 

– Sok ismert és kevésbé ismert 
személy játszik a filmben. Ho-
gyan esett rájuk a választás?

– A film igazi főszerepére, 
Keller főhadnagy figurájára Telekes Péterben biztos voltam. 
Már korábban dolgoztunk együtt, ismertem a képességeit, 
tudtam, hogy az ő karakterének a film végén hova kell el-
jutnia: azt nem lehet eljátszani, azt élni kell. Tudtam, hogy 
az utolsó jelenetre az ő lelke kész; a többi amplitúdót, a ke-
gyetlenségét, a határozottságát meg tudjuk majd közösen 
oldani. Örömmel vállalta, ám ő is tartott a nehéz feladattól. 
Fjodorov szerepére mindvégig szegény Bubik Pistát láttam 
a szemem előtt. Reviczky Gábor-akinek egyébként Leopold 
szerepét is felkínáltam, de arra nemet mondott-, boldogan 
elvállalta volna, de egyéb feladatai miatt nem tudtuk egyez-
tetni. Akkor jött Gál Tamás, akivel együtt játszunk a Peer 
Gyntben, és Sławomir Mrożek Emigránsok című előadásá-
ban is elementárisat alakít. Odaadtam neki a könyvet, azt 
mondta: gyönyörű, boldogan eljátszaná. Nemcsák Karcsi-
nak felajánlottam, hogy válasszon néhány karakterből. Az 
ÁVH-s törzsőrmester szerepében egészen új arcát mutatja. 
Pásztor Erzsi is játszik a filmben, kora miatt megmondom 
őszintén egy kicsit félve hívtam fel, de egyből igent mondott. 
Nem gondoltam arra, hogy 85 éves korára még ilyen friss. 
Nagy hangsúlyt fektettem abba, hogy legyenek újvidéki, fel-
vidéki, kárpátaljai és erdélyi színészek. 

– Milyenek az eddigi visszajelzések a filmről? Kiknek ajánl-
ja elsősorban? Miért érdemes megnézni a Magyar Passiót?

– Rendezőként azt szerettem volna elérni, hogy a nézők 
felfogják, hogy nekünk is volt egy olyan nehéz pillanatunk, 
mint a lengyeleknek Katyn. Nagyjából tizenkétezer szer-
zetes férfit és nőt deportáltak egyetlen éjszaka alatt, 1950. 
június 8-án. Sokáig gondolkoztam rajta, hogy talán ez is le-
hetne a film címe, hogy A nap. Jó lenne, ha a történelem-
könyvekbe bekerülne ez az eset és az emberek tudnának 
róla. Amúgy meg azt sejtem, hogy a film eléri célját: a hívő-
ket talán megerősíti, a kétkedőket talán tényleg elgondol-
koztatja is elindítja egy megigazultabb világba, a tagadókat, 
kétkedőket és a semlegeseket – ha egyáltalán van ez utóbbi 
– pedig talán beizzítja, ha nem is egyből, de legalább beke-
rül majd a szívükbe, az agyukba, aztán majd összeérik har-
móniává egyszer. A filmet tehát mindenkinek ajánlom.

Szendi Péter
Fotó: Szabó Adrienn
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Jógafoglalkozások
Paloznakon!

Jóga a Mindennapi Életben
foglalkozások

HELYSZÍN:
Faluház, Nagyterem

Paloznak, Fő u. 10. (feljárat hátul)
IDŐPONTOK:

Szombat: 8.00 – 9.45

A Jóga a Mindennapi rendszer célja az emberek 
testi, lelki, szellemi egészségének megteremtése.

A foglalkozásokon hangsúlyt helyezünk a gerinc és 
hátgyakorlatokra,

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

függetlenül mindenki által végezhetőek.

Használt sütőolaj gyűjtés
Az Önkormányzat szerződést kötött a Biotrans Kft-vel 
és a „Cseppet sem!” program keretén belül a használt 
sütőolajat begyűjti. A használt sütőzsiradék begyűjté-
sére szolgáló sárga edény a hivatalnál van elhelyezve. 
Ide lehet bármilyen csomagolásban elhelyezni a sü-
tőzsiradékot, olajat. A begyűjtő cég minden liter olaj 
után 25 Ft-tal támogatja a Paloznak Jövőjéért Közala-
pítványt.

MÉZESKALÁCS SÜTÉS
Sok szeretettel várok kicsit és nagyot Paloznakon

a Könyvtárba december 17-én, pénteken 15-kor kezdődő, vidám hangulatú mézeskalács sütésre!

Kreativitásotokra, kézügyességetekre és a jó kedvetekre lesz szükség, a többi kellék itt lesz!


