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„Visszavonás, levonás 
Minket ne epesszen. 
Legyen egység, türelem, 
Hit a jövendőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez új esztendőben.”

Arany János Alkalmi vers

Ennél többet Én sem kívánhatnék a paloznakiaknak. Számba 
véve az elmúlt esztendőt sok minden hiányzott. Hiányzott jó né-
hány közösségi alkalom, a pohárköszöntő, a disznóvágás, elma-
radtak a kórus megszokott koncertjei. Egyelőre úgy tűnik az idei 
esztendő is hasonlóan kezdődik, de most talán már bizakodóbbak 
vagyunk. Remélem a tudomány és az emberi bölcsesség legyő-
zi a pandémiát és visszatér az élet a régi kerékvágásba. A vírus 
az önkormányzatokat is új feladatok és kihívások elé állította.  

Megváltozott az emberek utazási szokása, életvitele a munkahe-
lyek, ágazatok kerültek veszélybe és emelkedtek fel. A Balatont 
különösen érintette e tekintetben változás. Rengetegen költöztek 
le nyaralójukba, vagy építettek második otthont a Balaton parton, 
ezzel nem várt feladatokat róttak a helyi önkormányzatokra. Erre 
reagáltunk mi a rendezési terv felülvizsgálatával és a változtatási 
tilalom elrendelésével. Szeretnénk, ha Paloznak a befektetők para-
dicsoma helyett, megmaradna falusias csendes családias telepü-
lésnek, ahol az emberi lépték az érték és nem a gigaberuházások 
költségoptimalizálása. Így szeretnénk folytatni az eddigi életünket 
a helyi közösségre alapozva, azokkal együtt, akik lakóhelyüknek 
választották Paloznakot, akik nem átalakítani, hanem művelni sze-
retnék a szőlőket, akikkel együtt tudunk szórakozni a rendezvé-
nyeinken. Reméljük sikerülni fog! 

Boldog Új Évet Paloznak!
Czeglédy Ákos polgármester

Kérdések és válaszok avagy 
a paloznaki konzultáció

Még decemberben küldtünk ki a rendezési tervvel kapcsolat-
ban kérdőívet minden paloznaki 18 év feletti polgárnak. 184-en 
juttatták vissza a válaszukat határidőre, ami azt jelenti, hogy a 
megszólítottak fele válaszolt kérdéseinkre. Az íveket négyen 
Nagy Gabi, Szimics Móni, Szente Ádám és jómagam dolgoztuk fel. 
A részletes eredmény megtekinthető a honlapon, itt csupán né-
hány a válaszokból jól látható következtetést szeretnék megosz-
tani az olvasókkal. Majd minden kérdésnél egy-egy válasz 80 % 
körül dominált. Ezekből az derült ki, hogy az itt lakók többsége 
csendes, falusi környezetre vágyik, nem szeretné a további lakó-
övezet bővítését, sem a hegyoldalban lévő nyaralók elburjánzá-
sát. Nagy támogatottsága van a zöldterület növelésének, a szőlő-
területek megőrzésének. Fontosnak érzik a település építészeti 
hagyományainak megtartását, az egysége utcaképet. Abban szin-
te minden válaszadó egyetértett, hogy Paloznakon nincs szükség 
szállodára, vagy ipari övezetre.

A fejlesztések közül legfontosabbnak a járdák, utak felújítását 
tartja szinte mindenki, ez után a megújuló energiaforrások hasz-
nálata és a közvilágítás korszerűsítése következett. A második 
csoportba tartozik a zöldterületek növelése, a közösségi terek, 
és a kulturális programok bővítése. Kevésbé fontosnak érezték a 
parti sétányt, új sportolási lehetőségek megteremtését és a mun-
kahelyteremtő beruházások támogatását. Utolsó helyre került a 
külterületi infrastruktúra javítása. 

A sorrendet úgy állapítottuk meg, hogy a fontossági sorrend 
sorszámát összeadtuk és a fejlesztésekre adott legkisebb szám 
jelezte a legfontosabbnak ítélt fejlesztést, míg a legnagyobb szám 
a legkevésbé fontosat, csakúgy, mint az egyes kérdőíveken. 

Az egyéb fejlesztések között szerepel a vízhálózat bővítése, 
(néhány éve vették ki az önkormányzatok kezéből) a kábelek 
föld alá vitele, (ez meghaladja az önkormányzat anyagi lehetősé-
gét) strand létesítése, (a Paloznaki öböl természetvédelmi terü-
let) a felszíni vízelvezetés megoldása, felnőtt sportpark kialakítá-
sa, bringás pihenő fejlesztése, erdei tanösvény megvalósítása, és 
a Tódi u. Mandula u. Hampasz-kút terület infrastruktúra fejlesz-
tése, bár ez utóbbi ellentmond a kérdőíven adott, a külterületi 
fejlesztéseket többségében elutasító válaszoknak.

Ketten említették a kis tó természetvédelmi területté nyilvá-
nítását ill. turisztikai hasznosítását. Jelenleg milliárdos állami 
projekt keretében a Balaton vízminőségét védő beruházás indul, 
kotrással, hordalékfogó műtárgy kialakításával a patakon.

Nem a fejlesztésekhez tartozik, de megemlítették a nagyobb 
gépjárműveknek a temető feletti parkolóból való kitiltását, az 
engedély nélküli építkezések büntetését, (a hatósági jogkört a 
Kormányhivatal gyakorolja) szemetelők büntetését, (sajnos eh-
hez tettenérés kellene). Örök témaként pedig felvetődött a Zrínyi 
u. forgalom és a sebesség csökkentése.

Czeglédy Ákos

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

zás, az utak, utcák lefagyása az alábbi kötelezettségek telje-
sítését jelenti a Lakosság számára.

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

lesek az ingatlanuk határvonalától az úttest széléig, sze-
gélyvonaláig terjedő területük gondozását elvégezni. 
- Az ingatlan előtti járda, illetve a gyalogos közlekedésre szolgáló 
gyalogút tisztán tartása (hóeltakarítás) az ingatlan tulajdonosá-
nak, illetve a tényleges használójának kötelessége.

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

- A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóró-
anyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E 
célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülésokozásra alkal-
mas anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről 
a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.

- A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra 
kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon bal-
eset.

- A nem helyi lakosok (ingatlantulajdonosok) személyesen 
vagy megbízottjuk útján kötelesek elvégezni az ingatlanuk előtt 
húzódó járda seprését, hótól, jégtől való megtisztítását.

Dr. Szántód Anita jegyző
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BÖLCSŐDEI HÍVOGATÓ 
TISZTELT SZÜLŐK!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2022. január 03-án 
megnyitotta kapuit a csopaki FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE.
Szeretettel várjuk azokat a családokat, akik szeretnék a böl-
csődei ellátást igénybe venni 1-3 éves gyermekük részére.

Jelentkezés és beiratkozás: 
folyamatosan 8.00-16.00 óráig a bölcsőde épületében.

Cím: Csopak, Kossuth Lajos utca 26.
(Bejárat a Fecske utca felől)

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy sze-

mélyi igazolványa
• A gyermek lakcím kártyája
• A gyermek TAJ kártyája
• A szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája.

A bölcsődei ellátás napi gondozási díja: 500 Ft/nap, az 
étkezés térítési díja: 577 Ft/nap, mely napi 4x-i étkezést 
tartalmaz /reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna/.

Tisztelettel:
Buday Csabáné intézményvezető

Az innováció jegyében 
Szengofszky Oszkár

- Bevallom, elfogult vagyok, mert ez a ház gyermekkorom 
legszebb éveinek díszletéhez tartozott még úgy is, hogy so-
hasem jártam benne. Szerintem ez az épület ma Paloznak 
legszebbjei közé tartozik. Érdekel, ki tette ilyenné, milyen em-
berek a gazdái.

- Egy kis történettel kezdeném, hogy miként kerültünk 
ide. 1973 táján ismerkedtünk meg a feleségemmel, Hon-
ti Andreával, akivel ugyanabban a kórházban születtünk  
Budapesten, ugyanannak az évnek, ugyanazon napján, 
december 25-én, néhány óra eltéréssel. Az ő szüleinek volt 
egy kis szőlője présházzal Lovason, a Ciffhegyi úton, ahol 
akkoriban még se víz, se villany nem volt, ennek ellenére, 
ha csak tehettük, a hétvégeken oda jártunk. Néhány évvel 
később azonban saját nyaralóra kezdtünk vágyni, ezért 
vettünk egy telket az Öreghegyi úton. Már megálmodtam 
rá a nyaralónkat… amikor egyszer kutyasétáltatás közben 
találkoztunk Márffyékkal, ők említették, hogy Makk Károly 
árulja a házát. Ez 2006-ban volt, megnéztük és úgy döntöt-
tünk, hogy inkább ezt építjük át. Tetszett az elhelyezkedése, 
a lehetőségei, viszont mindenféle értelemben nagy ráfor-
dítást igényelt az átalakítás. Az egy méteres főfalakat szi-
getelni kellett, melyet szakaszos aláalapozással oldottunk 
meg, kibővítettük az épület alapterületét, mélyítettünk a 
padlószinten, lépcsőházat építettünk, a tetőtérben vendég-
szobákat alakítottunk ki, hogy a családtagjainkat, barátain-
kat is el tudjuk helyezni. Ez egy alaposan átgondolt tervezés 
volt, melyben sokat köszönhetek Márffy Pista barátomnak 
is, aki főleg a díszítő ötletekkel, formai megoldásokkal tá-
mogatta az építkezést. Viszont nehéz volt olyan mestereket 
találni, akik képesek és hajlandók is voltak például elhagyni 
a derékszögeket, a falakat egyenetlenre, a sarkokat lekere-
kítettre vakolni, az ablakszemek osztását vékony lécekkel 
megoldani… egyszóval archaizáló stílusban dolgozni. Végül, 
amikor összeállt a csapat, gyorsan haladtunk, 2007 márci-
usában kezdtünk hozzá, és 2008 karácsonyát már itt ünne-
pelhettük. Gondolkodom rajta, hogy készítek a ház történe-
téről egy írást, sok fotóval, hogy milyen volt eredetileg, és 
milyenné változott mára. 

- A terv megszületett, a kivitelezés is megtörtént, hogyan 
zajlott a birtokbavétel? Minden olyan lett, mint amilyennek 
megálmodtátok?

- A birtokbavétel zökkenőmentesen ment, és azt mond-
hatom, hogy összességében igen, olyan lett. Úgy érzem, jól 
sikerült. Egyébként itt jegyzem meg, hogy csak alapos ter-
vezés után lehet jó dolgokat létrehozni. Lassacskán beren-
deztük a házat, apránként vásárolgattuk össze a bútorokat, 
csillárokat, dísztárgyakat, és ezt nagyon élveztük. Eleinte a 
hétvégéket megtoldottuk egy-egy itt töltött nappal, aztán 
amikor Andrea már nem dolgozott, ő tudott maradni, ne-
kem viszont rengeteg feladatom volt a cégnél, így a faluval 
való kapcsolatra nem maradt időm. Kivitelező vagyok, sokat 
utaztam, néha húsz projekt is futott egy időben, sok embert 
foglalkoztattunk, ezért, ha végre hazajutottam, örültem, 
hogy kipihenhetem magam, ha lazíthatok kicsit. Az utóbbi 
években aztán a cég leépült kissé, kevesebb lett a munka, 
ezért 2017 után már jobban tudtam integrálódni az itteni 
közösséghez, a faluhoz. Sajnos Andrea betegsége megint 
csak beleszólt a dolgok alakulásába. 
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- Emlegetsz egy „céget”. Az a Te vállalkozásod? És egyálta-
lán, mit tanultál, mivel foglalkozol?

Megint az elején kezdem. Általánosban rosszul számol-
tam, ezért szakkörbe járattak, és a felkészítőm javaslatára 
indultam egy matekversenyen, ahol országos 7. helyezést 
értem el. Logikai feladványok voltak, azok jól mentek. Ezért 
aztán felvételi nélkül mehettem gimnáziumba, kiemelt ma-
tekra a Berzsenyibe. Kiváló tanáraim voltak, többek között 
Herceg János, aki az Élet és Tudomány főszerkesztője is 
volt később. De nemcsak nagy tudású tanáraimnak köszön-
hetek sokat, a diákok között is akadtak kiválóságok, mint 
Mérő László – diákolimpia érmes, aki kettővel fölöttem járt. 
Érettségi után a Műegyetemre mentem, de közben rajzol-
gattam-festettem, és mivel nem volt konkrét tervem, ott-
hagytam az egyetemet, (igaz, végül mégiscsak elvégeztem). 
A Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolára mentem 
tovább. Közben megházasodtam, ’75-ben a vizsgaidőszak-
ban megszületett Noémi lányunk, aki sokat kiabált eleinte, 
ezért éjjelente nem tudtam aludni, hát tanulással ütöttem 
el az időt, így nem volt probléma jelesre végezni. 1976-ban 
a Betonútépítő Vállalat laborjába mentem dolgozni. A la-
borban útminőség ellenőrzés folyt, hivatalból bejártam az 
egész országot, és közben sokat tanultam. 10 év után labor-
vezetőként jöttem el tőlük.

Ezután kerültem az Utorg Közlekedésépítési Szervező 
Közös Vállalathoz, ahol szervezéssel foglalkoztam. Útügyi 
adatbázis számítógépes feldolgozása volt a feladat, és ezért 
közben elvégeztem a Számalk rendszerszervezői szakot is. 4 
évig foglalkoztam számítógépes rendszerszervezéssel. Mint 
igazgató, a rendszerváltozás és a privatizálás kapcsán olyan 
lépésekre kényszerültem volna, amiket nem akartam vál-
lalni, ezért inkább kiléptem. Egy év kihagyás után mentem 
vissza a Betonútépítő Vállalathoz főtechnológusnak, öt évig 
dolgoztam náluk, de egyre jobban éreztem, hogy önállóan 
kell valamit csinálnom, pedig két állásom is volt. Nagyon jól 
kerestem, a cég számítógépes hálózatát is én építettem ki 
szerződéses jogviszonyban, amire azért is büszke vagyok, 
mert Amerikával azonos időben telepítettem a World és  
Excel programokat.

- Ezek szerint ez még mindig nem a Te céged volt.
1996-ban öt taggal megalapítottuk a Gradex Kft.-t, akik-

ből egy évvel később már csak ketten maradtunk. Ez a 
ma is működő cégünk, melynek aktív tulajdonosa és ügy-
vezető igazgatója vagyok, és lényegében innovációval 
foglalkozunk.

- Az alábbi ismertetőt találtam rólatok a Neten: 
„A vezetésével működő Gradex Kft. egyike volt azon 

szereplőknek, akik forradalmasították a geoműnyagok 
alkalmazását Magyarországon, és úttörőnek számító 
speciális mélyépítési technológiákat honosítottak meg. 
Sipos László mérnöktársával együtt találtak fel egy olyan 
új műszaki megoldást „vasúti járópadka kialakítás” né-
ven, melyet 2007-ben technológiai találmányként jegyez-
tek be és szabadalmaztak. 

- Igen, Mi voltunk az elsők az országban, akik a 
geoműanyagok mérnöki alkalmazását elkezdtük bevezet-
ni. Minden egy-két évben hoztunk be külföldről néhány új 
technológiát, ami addig nem volt ismert Magyarországon. 
Én a műszaki oldalt képviseltem, a társam a kivitelezőiért 
felelt, de ő 2008 óta már nem dolgozik aktívan. Ma 
mindössze egy beosztottunk van, és munka esetén 
megbízással kivitelezőket alkalmazunk, ugyanis 2017 kará-
csonya táján le kellett építenem a céget. Továbbra is kere-

sem a munkalehetőségeket, tavaly 30 kivitelezési ajánlatot 
írtam. 

- Nem költői kérdésnek szánom: szerinted ma mennyire 
függ a vállalkozások sorsa a politikától? Kalkulálni lehet, és 
kell is ezzel? 

- Nagyapám és édesapám eredetileg rézfúvós hangszer-
készítők voltak, boltjuk és műhelyük állt a Teréz körúton. 
Az 1950-es években arra kötelezték őket, hogy belépjenek 
szövetkezetbe, egyébként elvették volna tőlük. Be is léptek, 
apám lett az elnöke, aztán 1958-ban egy névtelen feljelen-
tésre hivatkozva letartóztatták, és két év vizsgálati fogság 
után engedték csak ki a börtönből. Na, ez a momentum egész 
életemre meghatározta a politikához való viszonyulásomat. 
Nem vagyok hajlandó elköteleződni semmilyen hatalom-
nak, semelyik pártnak nem vagyok a tagja. Egyébként ő ké-
sőbb, nyugdíjazásáig, az ICO Írószer Szövetkezet termelési 
igazgatója volt, de az eredeti szakmájával soha többé nem 
tudott foglalkozni. Apámmal is volt közös cégünk, ő volt a 
vállalkozásunk főfamulusa, állandóan kitalált valamit, aztán 
meg is valósította. Világéletében innovációval foglalkozott. 
Sokat tanulhattam tőle.

- Úgy látom, a jelenlegi helyzetetek ellenére optimista a jö-
vőképed.

- Igen, mert fiatalokkal próbálunk új lendületet venni, át-
adni nekik a tapasztalatainkat, a folyamatok összefüggéseit. 
Az egész rendszer szellemiségét. Ezen kívül az innováció 
bizonyos szempontból nem is munka, hanem egy élvezetes 
dolog. Valami hajt belülről, hogy csináljam. A Gradex három 
területtel foglalkozott: tervezéssel, kivitelezéssel és keres-
kedelemmel. A tervezést most külsősök végzik, kereskede-
lemmel pedig a lányom foglalkozik. Végzettségét tekintve 
közgazdász, ha műszaki segítségre van szüksége, rám min-
dig számíthat. Így áll össze a jelenkori kép. Ha van egy cé-
ged, a munkát sosem lehet abbahagyni, nem lehet kidobni 
az ablakon, mert abban egyedi értékek vannak. 

- Amikor megmutattad a terem méretű pincét, említetted, 
hogy oda zártkörű filmklubot szeretnél szervezni.  Szívesen töl-
tenéd meg élettel a házat, hasznosítanád ezt a kínálkozó teret?

- Most hirtelen Jorge Semprún: A nagy utazás című köny-
ve jut eszembe, ami arról (is) szól, hogy az életünkben az 
emberekkel való megismerkedés a legnagyszerűbb dolog, 
ami adódhat. Így fogalmaz: „Embereknek van a legnagyobb 
súlya az életedben, embereknek, akiket megismertél.” Az 
összes többi, a tudományok, a művészetek csak eszközök, 
hogy eljuss az emberekhez, és erről én ugyanígy gondol-
kodom. Sok embert felületesen, de egyre többet mélyen 
is ismerek. Tágabb értelemben értékes, érdekes emberek 
vannak körülöttem, hát szeretném alaposabban megis-
merni őket, kiaknázni ezeket a lehetőségeket. Idáig Andrea 
betegsége sajnos nem tette lehetővé, de idén törekedni fo-
gok a kapcsolattartás fokozására a Mandulafa Társasággal, 
és megnyílna a filmklubunk is. Olyan rendszerességgel és 
olyan programmal, amire igény mutatkozik majd. Sokat 
gondolok Andreára, tart még a gyász, nekem ebben nincs 
gyakorlatom, de valószínűleg a gyász után fel kell állni és 
tovább kell lépni. Paloznakon, úgy tűnik jobban megtalá-
lom a helyem, jól érzem magam itt. Itt megvan a természet 
közelsége, és itt vannak nagyszerű emberek!

Boda Balázs
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Advent a Szent József Házban
Az adventben kétszer is összejöttünk a Szent József 

Házban. A kézműves délutánokon adventi koszorút készí-
tettünk, illetve mézeskalácsokat sütöttünk. A koszorúké-
szítés már hagyománynak tekinthető, decemberben har-
madik alkalommal hirdettük meg. Az első gyertyagyújtás 
előtt két nappal szép számmal érkeztek gyerekek és szü-
lők, hogy elkészíthessék koszorúikat. Egy saját készítésű 
adventi koszorú/ajtódísz nem csak a készítője szemében 
sokkal értékesebb, hanem családi körben is becses da-
rab. Szorgalmas kezek csodaszép alkotásokat készítettek. 
Volt, akinek nem csak adventi koszorúra, hanem ajtódísz 
készítésre is volt ideje és fantáziája. Az ünnepi hangulat 
megteremtésébe a gyerekeket is sikerült bevonni. Az al-
kotás öröme érezhető volt, ahogy gyerek, szülő, nagyszülő 
együtt munkálkodott. Nagyon mutatós, szemet gyönyör-
ködtető, elegáns koszorúkat készített mindenki.

Két héttel később mézeskalács illatba burkolózott a 
Kiállítóterem. A karácsonyi készülődés elengedhetetlen 
része a mézeskalács sütés is. Ráadásul a gyerekeknek is 
remek szórakozás. Tóth Tominak köszönhetően ismét na-
gyon sok tészta várta a dolgos „cukrászokat”. A gyerekek 
nagy lendülettel szaggatták ki a formákat, és miután meg-
sült, ki is díszítették szülői segítséggel. Meg is kellett kós-
tolni szigorúan minőség-ellenőrzés céljából. Jómagam az 
utolsó gyertyagyújtásra készítettem el az önkormányzat 
mézeskalácsait.

Nagyon jó élmény volt mind a két délután, remélem jö-
vőre ismét találkozunk a karácsonyra készülődve!

FTK

Pályázati felhívás
A Paloznak Jövőjéért Közalapítvány, a Paloznak Tele-
ház és a Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület

A GYERTYÁRÓL

címmel vers és novella író pályázatot hirdet. Pályáz-
hatnak a Paloznaki Hírmondó olvasói és a Paloznakkal 
kapcsolatban lévő személyek.
A pályázat jeligés, két oldal terjedelmű lehet.
Pályázat első három helyezettje tárgyjutalomban ré-
szesül. Különdíj is kiosztásra kerül. Írásművét a Paloz-
naki Hírmondó közli. Minden résztvevő Oklevelet kap.
A pályaművek beadási határideje 2022. február 12. 

Eredményhirdetés: 2022. március 15. 
A díjátadási ünnepségen az első helyezett pályaművét 
Halas Adelaida színművésznő olvassa fel.
A Részletes pályázati információk és az Adatlap a Te-
leházban a járványügyi szabályok betartása mellett 
vehető át a nyitvatartási idő alatt. Mailen is kérhető: 
Farsang-Törös Krisztina telehaz@paloznak.hu vagy 
Tormási György tormasi.gyorgy1@gmail.com

Várjuk a Pályázatokat.

A szervezők nevében: Tormási György
Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület

Mi újság a Szőlőhegyben
2022. január
Figyelünk az új évszám leírásánál, mert szokatlan még. 

Furcsa is, csak 2 és 0. Telünk, mint a tavalyi, hideg van, de 
hó alig. Hogyan tanulnak meg a mai kisgyerekek hóem-
bert építeni? Jó, hát van még rá idejük. Ez az idő jó a szőlő 
metszésére. A napsütésben jól halad a munka. A fagyott 

földön jobb dolgozni, mintha latyakos lenne a föld. Tavaly, 
a borszenteléskor tervezgettük, hogy január 22-én, Vince 
napi vesszőt vágunk, amiből jósolni lehet a szőlőtermés-
re. A népi időjóslás alapján, ha „Ágnes hideg, engesztel 
Vince, hogy teljék a pince. A hiedelem szerint, ha Vince 
napján esik az eső, akkor sok borra számíthat a gazda.  
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Majd meglátjuk. Sajnos a vesszővágást jobb időkre kell ha-
lasztanunk. 

2021. augusztus  
Emlékeztetőül az Olimpia Napjait éltük akkor.  Együtt 

örültünk Berecz Zsombor ezüstérmének. Láttuk a TV 
közvetítésben, hogy „Tokióban tapsolva ünnepelték, min-
denki boldog volt. Zsomboréknál tartós lesz a boldogság. 
Érkezik a második fiú a családba, lesz utánpótlás. Legbol-
dogabb szomszédunk, Mátyás nagypapa, akiről az újszü-
lött a nevét kapja” írtuk.

Január 8-án boldog Nagypapa telefonált, hogy unokája 
megszületett, mindenki jól van. Ketten törik majd febru-
árban, Mátyás napján a jeget. Ha nincs jég, majd csinálnak.

Gyertyáról pályázat
A decemberi Paloznaki Hírmondóban vers és novellaíró 

pályázatot hirdettünk. A beadási határidőt február 12-ig 
meghosszabbítottuk a nagy érdeklődésre való tekintettel. 
Várjuk a további pályaműveket. Várjuk a január végét is, 
mert azt mondja a régi mondás, hogy január, február itt a 
nyár. A költő pedig: „Késhet a Tavasz, ha már itt a Tél?” Aki 
tudja, írja meg, ki írta a verset? (ezzel a verssel nem lehet 
pályázni!)

Márffy István 80 éves január 28-án.
Isten éltessen és őrizzen meg sokáig erőben, egészség-

ben. Paloznaki alkotásaid a legszebb köszöntés, olyan al-
kotó ember számára, amilyen Te vagy.

Tormási György

Számtalan beruházás valósult meg az öt községben
– beszélgetés Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselővel

Alsóörs, Csopak, Felsőörs, Lovas és Paloznak egy 
csodálatos kis mikrórégiót jelent, mind természeti 
adottságaiban, mind pedig abban, hogy az öt község 
kiválóan együtt tud működni egymással. Dr. Kontrát 
Károly országgyűlési képviselő, a Belügyminisztéri-
um parlamenti államtitkára készségesen nyilatkozott 
a számára oly kedves községekről. 

- Bebizonyosodott, hogy a koronavírus mellett is van élet. 
Az öt községben számtalan beruházás megvalósult, melyek-
hez nagyban Ön is hozzájárult, hiszen az önkormányzatok 
sikeresen pályáztak. Ön hogyan értékeli a fejlesztéseket? Az 
öt falu számtalan beruházásairól legyen szíves nyilatkozni!

- A koronavírus járvány átalakította a mindennapjain-
kat, ennek ellenére is eredményes évet zárt a választó-
kerület. A megpróbáltatások ellenére rengeteg fejlesztés, 
projekt valósult meg, számos eredményt értünk el 2021-
ben is. A választókerületben sorra valósultak és valósul-
nak meg olyan beruházások, melyek a közösséget erősítik, 
emelik az életszínvonalat, az életminőséget, fejlesztik az 
infrastruktúrát, vonzóbbá teszik a településeket, illetve 
mindezek mellett őrzik, ápolják a hagyományokat, gon-
dolnak a jövő generációira. Mindig szívesen állok az ilyen 
projektek mellé. 2021 egyik legfontosabb eredménye, 
hogy javaslatomra a Magyar falu program legújabb pil-
lérében lehetőség nyílik a kisboltok támogatására. A vá-
lasztókerületben is rendkívül fontos ez a kérdés, ugyanis 
11 településen egyáltalán nincs bolt, és több településen 
okoz gondot a működtetés. Éppen ezért tartom rendkívül 
lényegesnek, hogy már erre is lehet pályázni. Eddig a vá-
lasztókerületben 25 nyertes pályázatot hirdettek a Magyar 
Falu Program Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében 
a kistelepülési üzletek támogatása 2021. című felhívásán, 
összesen 743.192.680 Ft-ot osztottak ki. Ezek között alsó-
örsi, felsőörsi és paloznaki üzletek is szerepelnek.

Alsóörsön számos fejlesztést adhattunk át 2021-ben. 
Egyrészt elkészült a Varázserdő-Varázserő Turisztikai Lá-
togatóközpont, ami egy modern, minden igényt kielégítő, 
komplex turisztikai központ, TOP pályázat keretében jö-
hetett létre. A kezdetektől figyelemmel kísértem a megyei 
önkormányzat, az Európai Unió, a magyar kormányzat 
és Alsóörs együttműködésével megvalósult beruházást, 

amivel felépülhetett ez a gyönyörű létesítmény. Továbbá 
Magyarország Kormánya jóvoltából közvetlen vízparti 
területek kerültek ingyenesen Alsóörs önkormányzatá-
nak tulajdonába. A négy ingatlan területe közel tizen-
hatezer négyzetméter, sétányok, parkos területek, illetve 
egy szálláshely épület is találhatók rajtuk. Hebling Zsolt 
polgármester keresett meg azzal, hogy vízparti területe-
ket szeretne az önkormányzat közösségi céllal megkapni, 
melyek által a Balaton megközelíthetőségét mindenkinek 
még jobban tudnák biztosítani. Alsóörs a környezetvé-
delemben is élen jár. 2021 tavaszán Csopakon 2021 leg-
fontosabb beruházása a bölcsőde építése volt, hiszen a 
település nem rendelkezett még bölcsivel. Csopakon a böl-
csődés korú gyermek száma évről évre nő, éppen ezért ezt 
a beruházást a kezdetektől fogva kiemelten támogattam. A 
projekt összesen közel 160 millió forintból valósult meg. 
A bölcsivel nő a település népességmegtartó ereje. Javult 
Csopakon a közlekedésbiztonság is. Az új körforgalom 483 
millió forint kormányzati támogatásból, a kiemelt társa-
dalmi igények programból épült meg. Hosszú utat jártunk 
be, amíg eljutottunk idáig, de sikerült. Ezen kívül a telepü-
lés csaknem 50 millió magyar falus támogatást nyert el a 
faluház fejlesztésére.

Felsőörs legjelentősebb tavaly megkezdett beruházása 
az új, többfunkciós közösségi tér létrehozása és az iskola 
bővítése. A kormány egymilliárd tizennégy millió forint 
támogatást biztosított az építkezéshez. A létesítmény 
magába foglal egyebek mellett tantermeket, tornater-
met, főzőkonyhát, étkezőt, színpadot, öltözőt, a tetőn pe-
dig napelemeket.

Lovason a Magyar Falu program keretében épülhetett 
meg a faluház udvarán az ingyenesen igénybe vehető 
sportpark. Úgy gondolom, hogy ezzel újabb távlatok nyíl-
tak meg a település sportéletében. Ráadásul a mozgás 
minden generáció számára elengedhetetlen az egészség 
megőrzése érdekében.

Paloznakon pedig befejezték a Szent József Közösségi 
Ház felújítását, a végső munkálatokhoz 30 millió forintot 
nyert el a helyi Római Katolikus Egyházközség a Magyar 
falu program pályázatán. A település több mint 20 millió 
forintot nyert a Magyar Falu programban útfelújításra, 
útépítésre.



6 Paloznaki Hírmondó 2022. január

Több települést is érint, hogy elkészült a Veszprém-
Felsőörs-Alsóörs kerékpárút. Ez a Veszprémből a 
Balatonhoz vezető második kerékpárút. Alsóörs, Csopak 
és Felsőörs a Belügyminisztérium által kiírt pályázatokon 
is sikeres volt, utak, járdák. hidak felújítására kaptak 
támogatást.

- Új év, új remények. Ön tett újévi fogadalmat? Ha igen, 
akkor mit?

- Mindig teszek újévi fogadalmat, de a második fogadal-
mam mindig az, hogy az elsőt nem árulom el senkinek.

- Mit remél a 2022-es esztendőtől? Mit kíván az öt község 
állandó lakosainak, nyaralótulajdonosainak a településeket 
szerető embereknek?

- A Balaton felértékelődött a koronavírus járvány alatt, 
sokan, akik itt ingatlannal rendelkeztek, ide helyezték át 
székhelyüket. A növekvő népesség növekvő igényeket is 
jelent. Fontosnak tartom, hogy elég bölcsődei, óvodai fé-

rőhely álljon a választókerület lakóinak rendelkezésére, 
valamint magas színvonalú oktatásban részesülhessenek. 
A szolgáltatásokat is fejleszteni kell, ezen projektek meg-
valósítása folyamatban van, és a jövő évben tovább folyta-
tódnak. Mindez jelzi, lendületben van az ország, a megye, 
a választókerület, jó helyre mennek a források, amik min-
denkinek az érdekét szolgálják. A községek lakosainak és 
nyaralótulajdonosainak azt kívánom, legyen a 2022-es év 
sikerekben gazdag, eredményekkel teli, és legyen sok örö-
mük a választókerület megkapó tájaiban, szépségiben, a 
Balatonban, mely legnagyobb természeti kincsünk. Minden 
elért eredmény a választókerületben élők közös sikere. A 
választókerületi lakók a jövőben is számíthatnak a segítsé-
gemre. Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra!

Szendi Péter

Paloznakon járt a Mikulás
Mint minden évben, idén is sikerült színvonalasan meg-

rendezni a Mikulás ünnepséget a gyerekeknek a falu szer-
vezésében. A járványügyi helyzetre tekintettel szabadté-
ren találkozhattak a gyerekek a Mikulással. Előtte még egy 
kedves kis zenés műsor résztvevői is lehettek. A hideg idő 
ellen gázlángos melegítőt biztosítottak, finom forró ka-
kaóval és teával kedveskedtek a gyerekeknek. Az ehhez 
szükséges bögrét a mikuláscsomagba kapták ajándékba, 
aminek tartalmát, mint mindig most is gondosan össze-
válogatták. Szerencsére évről évre több kisgyermekkel 
bővül a falu közössége, mindig elcsodálkozom, milyen sok 
kis helyes gyermek lakik itt. A többi szülő nevében is sze-
retnék hálás köszönetet mondani az önkormányzat dolgo-
zóinak a rendezvény megszervezéséért. 

Nagy Eszter

A hibiszkusz virága
Niki és Dani mosolyogva jöttek haza a vitorlázásból.

– Hárman voltunk a hajón. - mondja Dani rejtélyesen. A ré-
gen olvasott indián regények stílusában nem kérdezek. 
Ha akarják, megmondják.

– Írtak a gólyának és a gólya válaszolt, találgatom, amikor 
elmentek.
Gyerekkoromban kispesti, nagyobb lakásunkban fává te-

rebélyesedtek a szabdalt levelű fényeszöld filodendronok. 
Nagy leveleikkel virultak az ablak előtt. Reggelre leveleik 
alsó végén megjelentek a kis vízcseppek. Ez családi voná-
suk, innen kapták magyar nevüket. Ezek az öröm könnyei, 
mert jól érzik magukat. Elegáns dísznövény, hosszú lég-
gyökerei segítik életét. Nagyon ritkán virágzik.

Ez a lakás kisebb. Kecskeméti Nagymamám, Anyuska - 
ahogy Édesanyám szólította - kedvencei az üvegezett nagy 
teraszon virágzó, illatozó leanderek voltak. Zöld is legyen, 
virágozzon is – a szobai hibiszkusz egész évben virágzik, 
kis helyen elfér, ezért választottuk.

Szobanövényünk évek alatt bokorrá nőtt. A levágott haj-
tásokból új, virágzó növények lettek. Nyíltak a kisszobá-
ban, a teraszon, csak a nagy bokor nem hozott a kertész 
trükkök ellenére sem virágot. Frissen, zölden telelt át év-
ről - évre a szoba ablaknál lévő sarkában.

– Hogy fogjátok hívni?
– Még nem tudjuk, hogy fiú lesz-e vagy lány. Majd akkor 

eldöntjük.
– Pocak Lakó szépen növekszik. Csak magamban mondo-

gatom, hogy a Pocak Lakó kedves ugyan, de annyira nem, 
hogy első unokámra így gondoljak. Mélyek a gyerekkori 
emlékek. Az indián könyvek olvasására emlékezés su-
gallja, hogy az első adandó alkalommal azt kérdezem:

– Hogy van Örömhír? A két indián veszi a lapot. Ezután így, 
indián gondolkozással beszélünk. Nem csodálkoznak, 
hamar megszokják.
Leány lesz a gyerek. Az Advent nem olyan, mint máskor. 

Van mire várakozni. Elsőnek Örömhírre. Második a Kék 
órák könyvem. Az elegáns nevű Győri Nyomda a karácsony 
előtti Pestre szállítást ígéri. Karácsony ünnepe, majd új-
esztendő. Már 2020-ban, kicsit később, kerek évszámú 
születésnapom.

Örömhír születését január 15-re számolták és mondják 
a mindent tudó orvosok. Addig van még idő, hogy nevet 
kapjon, bár leánynév is nagyon sok van. 2020-ban születik 
majd, neki is könnyű lesz számolni, hogy hány éves.
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A paloznaki második adventi gyertyát egyesületünk 
kapcsolja be. Az adventi hangulatot az ének és a versmon-
dás kiegészítésére forralt bor is segíti.

Nekem sokkal többet jelent most a várakozás. Régi ka-
rácsonyokra is gondolok, amikor már mi, a gyerekek dí-
szítettük a fát. Kérésünkre visszatértünk a villanyról a 
gyertyákra. Elég nagyok voltunk ahhoz, hogy a fenyőfa 
karácsonyfára változzon és nem félve, hogy meggyullad, 
csillagszóró is kerüljön a fára.

Paloznakon az Atya kapcsolja be a negyedik gyertyát. El-
készül a Betlehemi jászol is a kis istállóban, hogy ne ázzon 
el, ha fehér lenne az Ünnep.

Ennyire soha nem éreztem az Adventi várakozás feszült-
ségét. Református család a mienk, de biztosan más oka is 
volt. Karácsonyozni Zsuzsanna húgommal szoktunk. Ő 
díszíti majd fel a karácsonyfát az évek óta összegyűlt dí-
szekkel. Én készítettem össze a díszeket. Vigyázva vettem 
elő a vattával bélelt dobozból az üvegből fújt, kis gólyát, 
nyitott piros csőrrel, rugós lábakkal. Helye a karácsonyfa 
csúcsdísze alatti második ág. Vigyáztunk rá évtizedeken 
át. Családi legenda, hogy még születésünk előtt tették fel 
szüleink először a fára. Hírneve Húgom fiának, Zsoltinak, 
majd Luca unokájának születésekor is megerősítést nyert. 
Az én várakozásomnak is alapot adott, bíztam varázsere-
jében.

Karácsonyig napokat kell még várni. A nyomda lemond-
ta az ez évi szállítást. Így nem lehetett könyvemből kará-
csonyi ajándék. A várakozás alatt kigondoltam, hogy Utal-
ványt készítek a könyv színes borítójából. Az utalványért 
könyv jár, ha kinyomtatják a könyvet. A megjelenés dátu-
ma így már 2020 lesz.

December 21-én, két óra után Dani telefonál, mosolyog 
a hangja:

12 óra 12 perckor megszületett Sára. Mindenki jól van, 
Sára 3 és fél kilós. Apás szülés volt, ezért kérdezem,
– És Te?
– Kivagyok, jobban, mint a lányok.

Sára gondolt egyet, nem törődött az orvosokkal. Igazi 
fényt akart már látni. Mit tehetett mást? A téli napfordu-
lón, a fény születésekor, a Nap visszatérésekor világra jött, 
megelőzve a naptári karácsonyt vagy talán kikerülve, mert 
ugrálni még soká fog.

Nem keverem bele a számmisztikát de azért leírom: 12. 
hónap, 21. nap 12. óra 12. perc. Adventi várakozásom ed-
dig felépített rendje feloldódott a megvalósulás örömteli 
fényében.

A Világmindenség központi ír-olvas memóriájába ser-
cegő, lassan kopó, 363 számú, szív alakú tollal írták be a 
valamerre mindig pörgő elektronok az új nevet: Sára.

Sára belezavart a rendbe, de az is lehet, hogy az orvo-
sok - néhány dimenzióval lejjebb - számolták el tudomá-
nyukat. A bejegyzésről fényúton, számomra nem érthető, 
hullámokra kódolt jelzés érkezett.

Hunyorogva néztem ki a szobából a napfényes kora dél-
utánba. Segítséget kaptam, mert megfejtették, életre for-
dították az örömhír kódolt információját. A bimbó hegyé-
nek parányi pirosa látszik először, majd égő pipacsvörös, 
egyetlen virág fakadt a régóta néma hibiszkusz bokron.

(2020)

Szenior Örömtánc Paloznakon is!
Kedves mozogni, táncolni vágyó Szeniorok!

2022. február 7-től, heti rendszerességgel Szenior 
Örömtánc indul a Szent József Házban.

• A Szenior Örömtánc nem társastánc az időseknek. 
Kifejezetten az érettebb korosztály számára kifej-
lesztett mozgásforma, igazodik a korosodó szerve-
zet sajátosságaihoz.

• Kitűnő szabadidős tevékenység, közösségi tánc, 
mely nem igényel előzetes tánctudást, mindenki sa-
ját képessége szerint végezheti.

• Nemek arányától független, nincs állandó partner 
és a csoporthoz bármikor lehet csatlakozni.

• A Szenior Örömtánc egy komplex egészségvédő 
program, amely jótékonyan hat testre-lélekre.

• A tánc a legegészségesebb sport a világon, mert 
csökkenti a stresszt, fokozza a jólétet, életenergiát 
ad, okosabbá tesz minket.

Úgy is mondhatjuk: 
a Szenior Örömtánc = MOZGÁS-ÖRÖM–AGYTORNA
Táncoljunk együtt az egészségünkért!
Amit feltétlenül hozz magaddal:  kényelmes cipő
     innivaló víz
     jókedv
Időpont: 2022. február 7. (hétfő) 15.30-17.00 óráig
Érdeklődni lehet: Ecsedi Ildikó
   Szenior Örömtánc Oktató
   Telefon: 06 20/414 41 05

Gyertek bátran, próbáljátok ki! 
Az első két foglalkozás ingyenes!

„Nem az a lényeg, ki táncol jobban, hanem hogy ki élvezi 
a táncot!”  / Eddi Torres /

Gyertyagyújtások
2021-ben az első gyertyát a Paloznaki Fiatalok, a másodikat a 

Borklub (itt a különlegesen finom sütemények ízlettek a polgár-
mesternek. – szerk.), a harmadikat a Paloznaki Civil Egyesület 
gyújtotta. Angyali énekével Pingiczer Zsombor lepett meg ben-
nünket.  

Barátaim gyakran kérdezgetik, milyen az élet Paloznakon – té-
len? (Mert persze nyáron, különösen mióta feltette falunkat a 

térképre a Jazzpiknik, nyilvánvalóan nagy buli itt lakni.) Nem nyo-
masztó a kihaltság, hogy minden zárva, és nincs egy lélek se? Nem 
tudom őket meggyőzni, hogy télen még jobb itt lakni, mert úgyse 
értenék: van rengeteg program, csak nem olyan. Télen egymás kö-
zött vagyunk, mindenki ismer mindenkit az összes rendezvényen, 
az ismeretlenekre pedig (még) kíváncsiak vagyunk és beszélge-
tünk velünk.
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Jógafoglalkozások Paloznakon!
Jóga a Mindennapi Életben

foglalkozások
HELYSZÍN: Faluház, Nagyterem
Paloznak, Fő u. 10. (feljárat hátul)

IDŐPONT VÁLTOZÁS!!
Hétfő: 17.15 – 19.00

A Jóga a Mindennapi rendszer célja az embe-
rek testi, lelki, szellemi egészségének megte-
remtése. A foglalkozásokon hangsúlyt helye-
zünk a gerinc és hátgyakorlatokra, a tudatos 

légzésre, 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: +36 20/941 8773
E-mail: pushkarjuli@gmail.com

Ilyen bensőséges, családias rendezvények voltak a gyertyagyúj-
tások is idén. Lányom miatt muszáj volt menni, ő tudta, hogy ott 
lesznek a barátai és kortársai, ahogyan a többi emelkedett adventi 
esemény is kiváló alkalom volt a rohangálásra – persze csak miu-
tán illedelmesen (alkalmanként kuncogva) végig néztük az önkor-
mányzat dolgozóinak és képviselőinek ismét magas színvonalon 
kivitelezett műsorát a negyedik gyertyagyújtáson. Sajnos a műsor 
rövid volt, de utána azonnal kezdődhetett a lényeg – beszélgetés, 
koccintás, évődés, gratuláció. A gyerekek spontán edzésprogram-

mal küzdöttek a hideg ellen, a felnőttek pedig speciális, házi készí-
tésű melegítőket fogyasztottak (mértékkel), kaptunk forralt bort, 
előkerültek a pálinkásüvegek is.

A kutyámnak, Ebinek ez volt az első gyertyagyújtása – jól érez-
te magát a sok kedves ember között, sokan simogatták, és sokan 
tűrték el lelkes ugrándozását és apró harapásait. Ha rajta múlik, 
jövőre is itt leszünk.

Horváth András
fotó: Penovác Károly

Kocsmapótló
Két éve, 2019-ben írta Wrhovina Péter, hogy „Olyan ha-

gyománnyá vált ez, hogy idén, ha lesz kocsma, még akkor 
is pótolni fogjuk.” Tényleg így történt. A Venyige Porta 
tavaly nyáron megnyitotta kapuját és Paloznak központi 
helye lett, de a Kocsmapótló-nak helyet hagyott december 
31-én 10 órától. Ismét zenélt nekünk a The Crazy Rogues, 
ismét összegyűlt a falu apraja-nagyja egy utolsó jó hangu-
latú beszélgetésre a Fő téren az óévben. Ismét megsültek 
a bundáskenyerek Edinának és Móninak köszönhetően 
és ismét előkerültek a pálinkás butykosok, boros üvegek, 
pogácsák, sütemények és más finomságok. Az időjárás is 
kedvezett, télinek igazán nem mondható melegségével so-
káig az utcán marasztalta a falubelieket. Ismét jól éreztük 
magunkat és a boldog új év reményében távozott a kissé 
megfáradt társaság, hogy kipihenje magát az esti bulira. 

FTK

Használt sütőolaj gyűjtés
Az Önkormányzat szerződést kötött a Biotrans 

Kft-vel a használt sütőzsiradék begyűjtésére a 
CseppetSem! program keretében. A használt sü-
tőzsiradék begyűjtésére szolgáló sárga edény a 
hivatalnál van elhelyezve. Ide lehet bármilyen cso-
magolásban elhelyezni a sütőzsiradékot, olajat. A 
begyűjtő cég minden liter olaj után 25 Ft-tal tá-
mogatja a Paloznak Jövőjéért Közalapítványt.


