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Testületi ülések
Január 20-án tartotta idei első ülését a képviselő-testü-

let. A jogszabály változások miatt változtattak a képvise-
lők a szervezeti és működési szabályzaton. Megtárgyalta 
a testület a 2022. éves költségvetés tervezetét. Szintén 
törvényi szabályozás miatt kellett tárgyalni a polgármes-
teri illetményt, mivel január 1-től azt megemelték így br. 
650.000 Ft-os illetmény illeti meg az 500-15000 fős te-
lepülések főállású polgármesterét. Az illetmény kiegészí-
tését az állami normatíva finanszírozza. Idén is 300.000 
Ft br. cafeteria juttatást biztosít az önkormányzat a dol-
gozóinak. 5 beadandó pályázatról született döntés, a Ma-
gyar Falu Programban útfelújításra (Kisparti u.) játszótér 
felújításra, az önkormányzati hivatal felújítására, új falu-
gondnoki kisbusz vásárlásra, ágaprító és kátyú javító gé-
pek beszerzésére.

A tavaly elnyert eszközbeszerzési pályázat módosítá-
sára került sor miután a traktorhoz vásárolni kívánt esz-
közök ára a pályázat benyújtása óta (2021. április) meg-
nőtt, a 236.728 Ft. többletköltséget az önkormányzat saját 
forrásból biztosítja. Szintén jogszabályváltozások miatt 
változtatni kellet a rendezési terv készítésére vonatkozó 
szerződésen, aminek a tartalma az új jogszabályoknak 
megfelelően változott a díjazása azonban változatlan ma-
radt. Az Alsóörsi Önkormányzat kérte a testület állásfog-
lalását az Alsóörs határában létesülő benzinkúthoz kiépí-
tendő forgalmi csomópont, gyalogos és vasúti átkelőhely 
vonatkozásában. Mivel a terület a Magyar Állam tulajdo-
nában van, a rendezési terv szerint közlekedési terület így 
a testület nem emelt kifogást a tervezéssel kapcsolatban 
amennyiben a gyalogátkelőhely érintené Paloznak köz-
igazgatási területét. 

Február 3-án tartott rendes nyilvános ülésen a polgár-
mester tájékoztatta a testületet a Magyar Falu Program 
pályázatainak benyújtásáról, valamint a Csopakkal kö-
zösen a külterületi utcák felújítására elnyert pályázatról, 
mely a Paloznak határában lévő a Ranolder kastély feletti 
Kishegyi utcát érinti. 

Megtárgyalta az önkormányzat a 2022. évi költségvetést 
mely 286 millió Ft bevétellel és 274 millió Ft kiadással 

számol 12 millió Ft általános tartalékkal. A működési ki-
adások 104 millió Ft a beadott pályázatok miatt a felújítá-
si és felhalmozási kiadások tervezett összege növeli meg 
jelentősen a költségvetést, mely az elnyert, ill. elutasított 
pályázatok függvényében még jelentősen változhat. 

A Helyi Választási Bizottság 4 tagja lemondásával új tago-
kat választott a testület a közelgő választások miatt, vala-
mint két újabb póttag is megválasztásra került. A bizottság 
tagjai Kövesiné Pohl Tünde, Leitold József, Nagy Gabriella, 
Pauer Lajosné, Szánti Kálmán, póttagok: Bartlné Ferenczy 
Éva, Kállay Dániel, Nagy Zsuzsanna, Varga Zoltánné. Mó-
dosította a testület az alpolgármester illetményére vo-
natkozó döntését, miután a Kormányhivatal körlevélben 
tájékoztatta az önkormányzatokat, hogy az illetményről 
ugyan lemondhat az alpolgármester a költségtérítésről 
nem. Miután Verrasztó Ferenc alpolgármester mindkettő-
ről lemondott, a testület úgy állapította meg illetményét 
(66.500 Ft), hogy a költségtérítése az eddigi internet költ-
ségtérítésnek megfelelően alakuljon. Az alpolgármester 
az illetményről ismét lemondott. Elfogadta a testület a 
polgármester szabadságolási tervét, valamint döntött a 
lakossági víz és csatornaszolgáltatás lakossági támogatás 
pályázat benyújtásáról. Az önkormányzat nyilatkozott, 
hogy a Deák Ferenc utcában lakossági beruházásból ter-
vezett szennyvízcsatorna hálózatot a megvalósítást köve-
tően önkormányzati tulajdonba veszi. Idén is 500.000 Ft-
tal támogatja Paloznak a Lovasi Polgárőr Egyesületet, akik 
Paloznakon is ügyelnek a közbiztonságra.

Élénk vita bontakozott ki a trafibox felállításáról. A 
rendőrség tájékoztatója szerint lehetőség lenne fix telepí-
tésű a VÉDA rendszerhez csatlakozó trafipax telepítésére 
melynek költsége 1.8 millió Ft + a villamoscsatlakozás és 
a talapzat kiépítése. A március 3-ra tervezett közmeghall-
gatáson várjuk a további hozzászólásokat, addig alaposab-
ban tájékozódunk a rendszer telepítésének és működésé-
nek körülményeiről. 

CZÁ

30 éve történt (1992)
1992 január 9-én a testül döntött egy Ifa tehergépkocsit. 

Papp György tervező bemutatta a Faluház terveit. Szociá-
lis és egyéb támogatási ügyekben döntöttek a képviselők. 
Január 18-án az Ifát pályázat útján bérbe adták. 

Január 28-án a csopaki polgármester és jegyző voltak a 
meghívottak és a Csopak Paloznak közötti vagyonmegosz-
tás volt a téma ahol a paloznaki képviselők elfogadták az 
előkészített vagyonmegosztást. A megállapodást a február 
5-i közös testületei ülésen írták alá. A megállapodás sze-
rint a községek elfogadják a kialakult település határokat, 
az intézményi szolgáltatásokat orvos, iskola, óvoda Csopak  

Község biztosítja. A közös tanács tulajdonában lévő ingat-
lanok a fekvésük szerinti önkormányzat tulajdonába kerül-
nek. A közös tanács pénzeszközeiből 3 millió Ft-ot átadott, 
és a következő 2 évben 3.5 és 3 millió Ft-ot még megfizet 
Paloznak részére. A testület félállasban építési előadót kí-
vánt foglalkoztatni, aki a Faluház építését is levezényelné. 

Február 20-án a költségvetést tárgyalták, majd a busz-
váró üzletként történő bérbeadásáról döntöttek a képvise-
lők. A kárpótlás és Tsz földek felosztása érdekében érdek-
egyeztető fórumba delegált tagokat az önkormányzat. 5 
telefonfülke felállítását vették tervbe, tárgyaltak a község 
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gázellátásáról és a helyi polgárőrség valamint önkéntes 
tűzoltóság megalakításáról. A katolikus egyház igényt je-
lentett be a kántorlakásra (Szt. József Ház).

Február 27-én elfogadták az önkormányzat 1992. évi 
költségvetését a 1991 évi beszámolót. Szemetes konténert 
helyeztettek ki a Nosztori autóspihenőben és a Mázsa té-

ren. Megbízták a polgármestert, hogy keressen a Palozna-
ki Hírmondó szerkesztésére megfelelő személyt. Döntés 
született, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő szol-
gálati lakást a bérlő részére értékesíti.

Közmeghallgatás
A Paloznaki Önkormányzat 2022. március 3-án, csütör-

tökön 18.00 órakor közbiztonsági fórumot és közmeghall-
gatást tart a Faluház nagytermében.

Várjuk észrevételeit, javaslatait az önkormányzati mun-
kával, a falu életével, jövőjével kapcsolatban!

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
a 2022. április 03. napján, közös eljárásban lebonyolított 

országgyűlési képviselő-választásra és az országos népszavazásra
A választás időpontja: 
2022. április 3-án reggel 6 és este 19 óra között
A szavazóhelyiség címe: 
Faluház (8229 Paloznak, Fő u. 10) 

A Nemzeti Választási Iroda központilag 2022. január 27-
től kezdve kiküldi az értesítést, hogy a választópolgár sze-
repel a névjegyzékben, melyik választókerületben, szava-
zókörben voksolhat. Az értesítőt legkésőbb 2022. február 
11-ig meg kell kapni. A helyi választási iroda készíti el az 
értesítőt és adja át vagy küldi meg annak a választópolgár-
nak, aki ezen határidőt követően kerül a település szava-
zóköri névjegyzékébe. 

Ki rendelkezik választójoggal?
Magyarország Alaptörvénye szerint minden nagykorú 

(vagyis 18. évet betöltött, vagy annak betöltése előtt há-
zasságot kötött) magyar állampolgárnak joga van ahhoz, 
hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és 
választható legyen.

Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény 
elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága/ 
hiánya miatt a bíróság a választójogból kizárt.

Hogyan és mikor tudok ÁTJELENTKEZNI egy másik 
szavazókörbe az országgyűlési választások idején?
• Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, akik a 

szavazás napján Magyarországon, de a lakóhelyüktől 
eltérő helyen kívánnak szavazni, és szerepelnek a sza-
vazóköri névjegyzékben.

• A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes he-
lyi választási irodában (de személyes ügyintézés esetén a 
bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi választási iro-
dában is), vagy elektronikusan lehet intézni. Az átjelent-
kezésre irányuló kérelem 2022. január 27-től nyújtható 
be és legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon, 2022. 
március 25-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi válasz-
tási irodához. A helyi választási iroda vezetője (vagyis a 
jegyző) közvetlenül felveszi a választópolgárt az érintett 
szavazókör névjegyzékébe. 

• Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti je-
löltekre lehet szavazni!

Ki igényelhet MOZGÓURNÁT, és hogyan?
• Azok a választópolgárok igényelhetnek mozgóurnát, 

akik nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe: 
· egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,
· vagy fogva tartásuk miatt, azonban a szavazóköri 
 névjegyzékben szerepelnek.

• Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szem-
pontok, vagy munkavégzés miatt) kéri, annak a kérését 
a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bi-
zottság elutasítja.

• Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló 
bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a válasz-
tópolgárt az általa megadott címen (pl. kórházban). 

• A mozgóurna iránti kérelmet
· a helyi választási irodához (jegyzőhöz)

- levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül in-
terneten legkésőbb a szavazást megelőző 4. nap, 
március 30-án 16 óráig,

- személyesen a szavazást megelőző 2. nap, ápri-
lis 1-jén 16 óráig, vagy

- ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazás 
napján 12 óráig,

· az illetékes SZSZB-hez meghatalmazott útján vagy 
meghatalmazással nem rendelkező személy általi 
kézbesítéssel a szavazás napján legkésőbb 12 óráig 
kell benyújtani.

• Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől 
eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de 
másik szavazókör területén – tartózkodik, erre a címre 
is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben – ha ko-
rábban még nem kérte az átjelentkezést – a mozgóurna 
kérelem egyben átjelentkezési kérelem is.

• Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben 
„hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag moz-
góurnával!

• Azt a választópolgárt, aki átjelentkezési és mozgóur-
na iránti kérelmet is benyújtott, a mozgóurna iránti 
kérelmének visszavonása esetén – eltérő nyilatkozata 
hiányában – az átjelentkezés helye szerinti szavazókör 
névjegyzékébe kell felvenni. 
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• A mozgóurna iránti kérelem visszavonása esetén a vá-
lasztópolgárt – eltérő nyilatkozata hiányában – a lak-
címe szerinti szavazókör névjegyzékébe kell felvenni.

Lejárt érvényességű okmányokkal lehet-e szavazni?
• A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem 

szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köte-
les visszautasítani. 

• A szavazásra abban az esetben sincs mód, ha a válasz-
tópolgárt a bizottság tagja vagy tagjai személyesen is-
merik, és a névjegyzéken is szerepel. 

• Ezért fontos, hogy a választópolgárok a szavazás nap-
ja előtt vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és 
időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok 
beszerzéséről.

• A veszélyhelyzetre vonatkozó szabályozás az alábbi 
rendelkezéseket tartalmazza:
· ÉRVÉNYES a személyazonosító igazolvány, a vezetői 
engedély, illetve az útlevél, ha az érvényességi ideje:

- 2020. március 11. és 2020. július 3. közötti 
(ideértve a március 11-én és július 3-án lejárt 

okmányokat is)
- a 2020. november 4-e vagy az utáni

· ÉRVÉNYTELEN a személyazonosító igazolvány, a ve-
zetői engedély, illetve az útlevél, ha az érvényességi ideje:

- 2020. március 11. előtti
- 2020. július 4. és 2020. november 3-a közötti 

(ideértve a július 4-én és november 3-án lejárt 
okmányokat is)

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő 
kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu 
hivatalos honlapján online benyújtható vagy postai úton 
történő benyújtáshoz a formanyomtatvány a honlapról 
letölthető.

Dr. Szántód Anita
HVI vezető

Tovább gyarapodott Paloznak 
Fejlesztések az elmúlt 5 évben 

2018. és 2022. között sok fejlesztést tudtunk megvaló-
sítani kormányzati segítséggel a településen. Sokan em-
lékezhetnek arra, mikor az előző választás előtt Kontrát  
Károly képviselő úr megígérte, hogy mindenben támo-
gatni fogja régi álmunkat a Szent József Ház felújítását. 
Az ígéretét valóra is váltotta, hiszen az Önkormányzat 35 
millió Ft, a Rk. Plébánia 30 millió Ft vissza nem térítendő 
támogatást kapott az épület megújítására. Ehhez persze 
komoly közösségi összefogás és még 40 millió Ft önkor-
mányzati saját forrás szükségeltetett, és így több mint egy 
éve használatba vehettük a megújult épületet.

A források elnyerésében nagy segítséget jelentett a 
2019-től elindult Magyar Falu Program, mely a kistelepü-
léseknek biztosít fejlesztési forrásokat, így vásárolhattunk 
traktort és kiegészítő gépeket a közterületek, utak gon-
dozásához, a közösségi rendezvényeket segítő eszközö-
ket, másológépet, hangtechnikát, pingpong szőnyeget, új 
könyvtári bútorokat vettünk és felújítottunk belterületi 
utakat. A Népi Program keretében a Tájház nádazása és 
járdája újult a Bethlen Gábor Alap támogatásával, valamint 
támogatást kaptunk az erdélyi testvértelepülésünk nép-
táncosainak táborozásához. A Balaton Fejlesztési Tanács 
támogatta a balatoni kerékpárút melletti pihenő fejleszté-
sét, bővítését, valamint több rendezvényünket. Paloznak 
értékei sem felejtődtek el, hiszen az Agrárminisztérium-
tól kapott 1,3 milliós támogatásból megjelent a Paloznaki 
Értékek c. kiadvány és egy emlékezetes programsorozat 
keretében mutattuk be ezeket. A Paloznaki Civil Egyesület 
a Faluház közösségi tereinek felújítására kapott 6 millió 
Ft támogatást melynek kivitelezése csak most kezdődik, 
mint ahogy a boldog Apor Vilmos és a Kossuth utca felújí-
tása is a Magyar Falu programban elnyert támogatásból. 

A Csopaki Önkormányzattal közös pályázaton több mint 
170 millió Ft támogatást nyertünk együtt a külterületi utak 
felújítására és vízelvezetés kiépítésére, melyből Paloznakon 

a (felső) Kishegyi út teljes felújítása valósulhat meg.
Az elmúlt években a sikeres pályázatoknak köszönhetően 

132 millió forintnyi támogatást sikerült elnyerni a paloznaki 
fejlesztésekre. Reményeink szerint ez a siker folytatódni 
fog, hiszen az év, a Magyar Falu Program pályázatírásainak 
jegyében kezdődött. Ismét pályáztunk kommunális eszköz-
beszerzésre, (ágaprító és kátyúzó) a rendezvényeket ki-
szolgáló eszközökre, (padok, asztalok, sátor) útfelújításra, 
(Kisparti utca) a játszótér felújítására, új falubusz beszerzé-
sére. Köszönjük Kontrát Károly országgyűlési képviselőnk 
segítségét és reméljük csakúgy mint eddig, továbbra is tá-
mogatja fejlesztéseinket!
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Továbbra is megfelelő a közbiztonság 
Balatonfüred és környékén

A legfontosabbnak azt tartom, hogy minél több rendőr 
legyen a közterületeken, hiszen ez az, ami az emberek biz-
tonságérzetét szolgálja, hangsúlyozta Vancsura Miklós alez-
redes, aki Balatonfüred Rendőrkapitányságának kinevezett 
vezetője január elsejétől.

- Tavaly a füredi rendőrkapitányság volt az Év rendőrkapi-
tánysága Veszprém megyében, a 2020-ban nyújtott tevékenysége 
alapján. Milyen érzésekkel vette át a rangos elismerést dr. Fellegi 
Norbert rendőr ezredes, megyei rendőrfőkapitánytól, amit a rend-
őrség védőszentje, Szent György alkalmából rendeztek 2021 ápri-
lisában? Mivel érdemelték ki ezt a nemes titulust?

- Valamiben elsőnek lenni mindig felemelő érzés, és 
természetesen hatalmas büszkeséggel töltött el ennek a szakmai 
elismerésnek az átvétele. Az igazsághoz természetesen hozzá 
tartozik, hogy 2020-ban a Balatonfüredi Rendőrkapitányságot 
Regdon László rendőr ezredes vezette, én ekkor még helyette-
seként vállaltam szerepet a sikerből. Az elismerés méltatásán 
egyébként az áll, hogy „a rendőri hivatásuk ellátása során nyúj-
tott kiemelkedő szakmai tevékenységük, példaértékű, fegyelme-
zett munkavégzésük elismeréséül”. 

- Dr. Fellegi Norbert rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, a 
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2022. január 
1-jei hatállyal kinevezte önt a Balatonfüredi Rendőrkapitányság 
élére. A megyei rendőrfőkapitány 2021. december 31-én adta át 
a kinevezésről szóló parancsot a rendőrkapitány részére. Hogyan 
fogadta mindezt?

- Megtisztelőnek érzem a feladatot. Boldog és büszke vagyok, 
hogy dr. Fellegi Norbert rendőr ezredes, a Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetője alkalmasnak talált a feladat el-
látására. Különösen nagy örömmel tölt el, hogy Balatonfüreden, 
ebben a számomra gyönyörű városban lehetek rendőrkapitány.

- Megfelelő a közbiztonság Balatonfüred és környékén, ahová 
főként nyáron tömegek érkeznek pihenni, illetve országos, nemzet-
közi rendezvényeket szerveznek. Hogyan tudják ezt fenntartani?

- A legfontosabbnak azt tartom, hogy minél több rendőr legyen 
a közterületeken, hiszen ez az, ami az emberek biztonságérzetét 
szolgálja. Ennek érdekében minden szolgálati formát felhasz-
nálunk, hogy az itt élő, vagy ide érkező emberek biztonságban 
érezzék magukat. A megszokott gépkocsizó rendőrök mellett al-
kalmazzuk a gyalogos, kerékpáros, motoros, kutyás és lovas szol-
gálati formákat is. Munkatársaim nagy hatékonysággal ismerik 
fel a bűnözői szándékkal ide érkezőket. A másik fontos eleme a 
jó közbiztonságnak az az, hogy a bűnügyi szolgálatunk nagyon 
eredményesen végzi a munkáját. Nyomozóink minden évben 
szép eredményeket érnek el a bűncselekményeket elkövetők 
felderítésében, akik aztán már meggondolják, hogy érdemes-e 
visszatérniük Balatonfüredre. Mindemellett nagy segítséget ka-
punk a polgárőr egyesületektől és közterületfelügyelőktől, akik-
kel közös szolgálatokat látunk el. Természetesen a turisztikai 
idény rendőri biztosítását nem tudnánk csak a kapitányság állo-
mányával elvégezni, ezért ebben az időszakban megerősít ben-
nünket több, nem Balaton-parti rendőrkapitányság, valamint a 
Készenléti Rendőrség bevetési csoportjai is.

- Önt olyan embernek ismertem meg, aki szereti folyamatosan 
képezni magát, fontos számára a csapatmunka, hogy a kollégáival 
jól együtt tudjon dolgozni. Mi az ars poeticaja? Mik a jövőbeni ter-
vei a kapitányságot illetően? 

- Igen, szeretek új ismereteket megszerezni, főleg ha azok a 
munkámban hasznosíthatók, és nem szégyellek a munkatársa-
imtól sem tanulni. Elsősorban csapatjátékos vagyok, és demok-
ratikus vezetőnek tartom magam, ezért nagyban támaszkodom 
munkatársaim véleményére, javaslataira. A végső döntést azon-
ban nekem kell meghoznom, a felelősség mindig az enyém. A 
legfőbb cél, ami jelentős prioritást élvez az idei évben az a közle-
kedésbiztonság javítása, mivel ez sajnos romló tendenciát mutat, 
sok a személyi sérüléssel járó baleset. Továbbra is határozottan 
fogunk fellépni az ittas járművezetőkkel, a kábítószert fogyasz-
tókkal és terjesztőkkel szemben, valamint nagyon fontosnak 
tartom a hulladékot a települések kül- és belterületén illegálisan 
elhelyezők elleni eljárás megindítását is. Ezek azok a területek, 
amik mindenképpen nagy figyelmet fognak kapni az idei évben.

- Mit jelent önnek a Balaton? Ha éppen nem dolgozik, akkor ho-
gyan és mivel kapcsolódik ki? 

- Kaposváron születtem, ott is szereltem fel rendőrnek, így 
nekem a déli part jelentette a Balatont. A csopaki iskoláséveim 
alatt aztán volt lehetőségem megtapasztalni, és mondhatjuk, 
hogy beleszerettem Balatonfüredbe és ebbe a vidékbe. Azt azon-
ban nem gondoltam, hogy egyszer majd itt fogok dolgozni. A sors 
kegyes volt velem, itt telepedtem le már 12 éve, mindhárom fiam 
is ide született. A szabadidőmet elsősorban a gyerekeimmel való 
foglalkozás köti le, de hetente két alkalommal azért szakítok időt 
egy baráti futballra, ami gyerekkorom óta a hobbim. Mostanában 
egyre többet hallgatok újra zenét, a rockzene áll hozzám közel, 
vagy ha még estére marad energiám, szívesen olvasok. A stran-
dolást pedig soha nem hagyjuk ki nyaranta, ahogy végzek a mun-
kával, vagy eljön a hétvége, a feleségemmel és a fiúkkal indulunk 
is azonnal a partra.

Szendi Péter
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Paloznak Jövőjéért Közalapítvány 
pályázati kiírása

A Paloznak Jövőjéért Közalapítvány ösztöndíjprogramja 
a tanulásban, a művészetekben, illetve a sportban tehet-
séges diákoknak, a szakmájukban új tapasztalatot szerző 
fiataloknak nyújt lehetőséget tudásuk elmélyítésére, te-
hetségük kibontakoztatására, továbbképzésre, további ta-
pasztalatok megszerzésére. 

Az Közalapítvány céljai között szerepel a tehetség ki-
bontakoztatása, a hagyományok őrzése és gazdagítása. 
Ennek érdekében olyan támogatási rendszert működtet, 
amely megfelelő szakmai követelmények teljesülése ese-
tén biztosítja a már eredményesen működő tehetségsegítő 
programok folytatását és emellett lehetőséget ad új kezde-
ményezések támogatására is.
1. Pályázhatnak, akik az alábbi feltételeknek meg-
felelnek:
• 18-35 év közötti fiatalok, akik legalább három éve 

paloznaki állandó lakhellyel rendelkeznek és azt folya-
matosan fenntartják.

• Nappali tagozaton, államilag támogatott vagy költségté-
rítéses (önköltséges) formában folytatják tanulmánya-
ikat Magyarországon, illetve az Európai Unió bármely 
országában.

• Művészeti képzésben, illetve sportképzésben vesznek 
részt. Szakmai tanulmányokat folytatnak, illetve to-
vábbképzésen, szakmai gyakorlaton vesznek részt.

• A befogadó intézménytől, szervezettől, cégtől igazolás-
sal rendelkeznek, hogy ott szakmai, sport vagy művé-
szeti tevékenységet, illetve egyéb tanulmányokat foly-
tatnak. 

• Tanulmányi ösztöndíj esetén az oktatási intézménybe, 
a pályázat beadását megelőző egy éven belül felvételt 
nyertek, illetve ott eredményes félévet zártak.

• Tudományos munkát végeznek.
2. A támogatás időtartama:

• A támogatás legfeljebb 6 hónapra szól.
• A támogatott nem jogosult a támogatásra, ha 

- hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel,
- szakmai gyakorlatát, képzését a támogatási idő-

szak alatt befejezi, vagy megszakítja,
- szakmai ösztöndíj esetén megszűnik munkavi-

szonya. 
3. Pályázatok beadása:

• A pályázatokat a tárgyév március 1. napjától dec-
ember 31. napjáig bezárólag folyamatosan lehet 
benyújtani. 

• A pályázathoz szükséges adatok:
- név, lakcím, adószám
- születési hely, idő
- a pályázaton igényelt összeg
- az elnyert összeg tervezett felhasználása
- az igénylés indoka, egyéb körülmények

• A pályázatokat a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány 
Kuratóriumához címezve, Paloznak Község Önkor-
mányzatának Hivatalában lehet személyesen lead-
ni, vagy postai úton a 8229 Paloznak, Fő u. 10. címre 
eljuttatni.

4. Pályázatok elbírálása:
• A pályázatokat a beadást követő 30 napon belül az 

Közalapítvány kuratóriuma bírálja el. Erről az elbírá-
lást követő 15 napon belül postai úton értesíti a pá-
lyázót. 

5. A támogatás folyósítása:
• A Közalapítvány a támogatottal a döntés meghoza-

talát követő 30 napon belül támogatási szerződést 
köt. 

• A támogatás folyósítása egy összegben, vagy rend-
szeres havi utalással történik, a felhasználás mód-
jától függően.  

6. A támogatás lezárása:
• A támogatás lezárultával a támogatott köteles egy hó-

napon belül írásban az Közalapítványnak beszámolni.

Paloznak, 2022. február 15.
Paloznak Jövőjéért Közalapítvány Kuratóriuma

Védőoltás támogatása
Védőoltásra vonatkozó támogatásra jogosult az a 

paloznaki állandó lakos,
a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem 

haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb ösz-
szegének 500%-át, és

b) akinek a kérelme a gyermekorvos vagy a háziorvos 
által javasolt védőoltás támogatására irányul.

A védőoltásra vonatkozó támogatás egy főre jutó össze-
ge 30.000 Ft.

Bármilyen kérdés esetén részletes felvilágosítással az 
Önkormányzat szívesen segít, illetve formanyomtatvány 
is itt kérhető.
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Kedves Olvasók!
További új könyvek érkeztek a könyvtárba, várom szere-
tettel az olvasni vágyó gyermekeket és felnőtteket egy-
aránt!

Müller Péter: Jóskönyv 
Müller Péter: Útravaló sorozat – Sorsról és életről 
Müller Péter: Útravaló sorozat – Örömről, játékról, önfeledt-
ségről
Müller Péter: Útravaló sorozat – Szeretetről, szerelemről, 
szeretkezésről
Agatha Christie: Cipruskoporsó
Margaret Atwood: Alias Grace
Margaret Atwood: A szolgálólány meséje
Steve Biddulph: Férfilét – a modern kor csapdái
Pamela Druckerman: Bonjour madame – kortalan nők ké-
zikönyve
Brigitte Riebe: A sienai bűnös
M. C. Beaton: Hamish Macbeth és a szívek háborúja
Vekerdy Tamás: Jól szeretni – tudod-e, hogy milyen a gye-
reked?
Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság – Mit kell(ene) tudnunk 
a gyerekekről és magunkról?
Vekerdy Tamás: Kérdezz! Felelek…
Po Bronson és Ashley Merryman: Amit rosszul tudtunk a 
gyerekekről
Kádár Annamária: Mesepszichológia 1., 2.
Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan
Kevin Leman: Péntekre új gyerek
Christine Recht: Mi terem az út mentén? – vadnövények, 
gyümölcsök és bogyók
Bereznay Tamás: Süteményeskönyv

Ifjúsági – és gyerekkönyvek:
Mit? Miért? Hogyan? sorozat: Óvjuk a környezetet
Mit? Miért? Hogyan? sorozat: Lovak és pónik
100 magyar népmese – a Magyar népmesék sorozat teljes 
kiadása

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 elkészítek. 

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 a +87/555-063-as, illetve a +3630/213-0785-ös 
telefonszámon a nyitvatartási időben.
E-mail cím: telehaz@paloznak.hu

Szeretettel várom a kedves olvasókat a Könyvtárba!
FTK

Mi újság a Szőlőhegyben
Gyertyáról Pályázat
A decemberi Paloznaki Hírmondóban vers és novella-

író pályázatot hirdettünk. A módosított beadási határidő 
február 12-én lejárt. A beadott pályaművek az Értékelő 
Bizottsághoz kerülnek, amelynek tagjai:

Zsirai László elnök,
Haumann Péter és
Prazsákné Emmike

Az eredményhirdetés időpontja: 2022. március 12. 
szombat 11.00

2022. évi munkaterv
A Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület ez évi munkatervének 

előkészítése megkezdődött. A vírus helyzet alakulásától 
függően alakíthatók majd a tervek.

Tormási György

VENYIGE PORTA
Schalbert Dávid

„Soha ne felejtsd el, hogy honnan jöttél,
és mindig tudd, hogy merre tartasz.”

Igény? Az volt rá. Amikor 2015-ben végleg bezárt a jó öreg 
Akác, még jóformán fel sem ocsúdhattunk, máris hiányzott. 
Évekkel később ugyan a helyén megnyílt a Sáfránkert Vendéglő, 
de ettől a falu még „kocsma” nélkül maradt, pedig köztudott: egy 
egészséges település sem nélkülözheti ezt a klasszikus közösségi 
teret. 2019-ben az Önkormányzat és Dávid csapata is ugyanarra 
törekedett: a hiány pótlására, vagyis egy gasztronómiával kiegé-
szített kulturális intézmény megteremtésére. Így az áldatlan ál-
lapotot végül az újjáépített Szent József Házban 2020. július 4-én 

megnyílt Venyige Porta szüntette meg. 
Dávid 1982.07.25-én született Zircen, Csopakon nevelkedett 

és ma is ott él a családjával. Két testvére van, ő a középső, öccse 
villamosmérnök, a nővére hivatásos katona. Veszprémben járt 
szakközépiskolába, gépésztechnikus-érettségit szerzett. 1992-
től minden nyarát édesanyja segítőjeként a csopaki strandon bé-
relt üzlethelységben töltötte, a kereskedői szellemet és gyakorla-
tot valószínűleg ott szerezte meg. Érettségi után Győrbe került, 
a Széchenyi István Egyetem Építészmérnöki Karán végzett. Már 
tanulmányai alatt is tervező gyakornokként dolgozott, először az 
Emmerich Építész Stúdióban, majd a Helanna Kft-nél, egészen 
2010-ig. Akkor azonban úgy érezte, váltania kell.
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Apósával céget alapítottak, melynek első vállalkozása Balaton-
füreden volt a Kisfaludy strandon, ahol felépítettek egy üzlethe-
lyiséget, és a következő nyártól 10 éven keresztül élelmiszert, 
divatárut és strandcikkeket árultak benne, ám, mikor egy olyan 
„visszautasíthatatlan vételi ajánlatot” kaptak, amire nem lehetett 
nemet mondani, az üzlettel együtt a céget is eladták. Még folytak 
az egyeztető tárgyalások, amikor értesültek a Paloznak honlap-
ján meghirdetett pályázati kiírásról, mely szerint vendéglátóhely 
üzemeltetésére keresnek vállalkozót. Ezt a lehetőséget már fe-
leségével, Schalbert-Bíró Patríciával nézték meg, fantáziát láttak 
benne, és pályáztak. A testület pedig őket választotta.

Így jött létre egy olyan szerencsés szimbiózis, melyben a 
könyvtár, a pizzéria és a kiállítótér békésen megfér egymás 
mellett. 

Dávid a használatbavétel előtti végső kialakításban nagy se-
gítséget kapott a barátaitól, elsősorban Steinbach Zolitól, aki a 
belsőépítészeti megoldásokban vett részt, Juhász Sándortól, ő 
a faipari munkák kivitelezője volt és Steinbach Zsófitól, aki épp 
akkor készítette a vizsgamunkáját és annak témájául a pizzériát 
választotta. Az ő ötlete volt a Venyige Porta elnevezés, ő tervez-
te a logót, az étlapot, a szórólapot és egyéb kellékeket, tehát a 
marketing ráeső részét. Fáradozásuk eredményeként végül ösz-
szeállt az elképzelésüknek megfelelő, kellemes hangulatú belső 
tér. A működtetésben pedig a korábbi három hasonló pizzériájuk 
tapasztalata hasznosult. 

- Ha valamiben már rutint szerzett az ember, szerencsés dolog 
azokat felhasználva továbblépni, ez logikus – állapítja meg Dávid, 
majd így folytatja. 

- Persze az adott körülmények néha változtatásokat igényel-
nek. Itt helyhiány miatt nem volt lehetőségünk fehéredény mo-
sogató kialakítására, ezért csak eldobható papíreszközökkel 
szolgálhatunk, viszont helyben készül az étel, itt dagasztjuk, 
kelesztjük a tésztát, főzzük a szószt. A forgalmunk? Nagyjából 
lefedi a kapacitásunkat. 11-től üzemel a konyha, aki meleg ételt 
szeretne, vagy különféle italokat, esetleg csak egy kávéért néz be, 
mi szívesen látjuk. Úgy gondolom, minden településnek szüksé-
ge lenne hasonló helyre.   Vannak rendszeresen visszajáró ven-
dégeink, de főleg nyári délelőttökön sokan jönnek be csak egy 
kávéért. Ők a szemközti boltban megvett élelmiszert fogyasztják 
el a terasz valamelyik asztalánál, ám engem ez nem zavar, mi 
nem készítünk reggelit. Aztán vannak, akik a szokásos sörükért 
térnek be hozzánk és elidőznek, mert a helynek jó az atmoszfé-
rája. Ha a könyvtár épp nincs nyitva, az ajtó elé kitett állványon 
lévő újságokat, havilapokat, magazinokat olvassák az emberek, 
leülnek, esetleg isznak valamit közben. A másik oldalunkon a 

galéria, amiben ha kiállítás látható, szintén egy színfolt, élmény-
forrás lehet.

Ahhoz, hogy kiderüljön, egy adott üzlet életképes-e, általában 
legalább 2-3 év adatai szükségesek. Manapság kockázatosabb 
vállalkozni, mint korábban volt, s ilyenkor ráadásul tartalékokra 
van szükség, hogy a felfutás idejére biztosítani tudja a működte-
tés anyagi hátterét. Több lábon állás esetén is kockázatos dolog 
a tartalékok felélése. Vannak a portfóliónak nyereséges és kevés-
bé sikeres elemei, nyilván az előbbieket kell hosszú távon meg-
tartani. A cél, amit terveztünk teljesülni fog, úgy tapasztalom, a 
stratégiánk jó, a Venyige Porta léte bíztatóan alakul. Ma már csak 
a nyári szezonból nem lehet megélni. Ha szétnézel a környékün-
kön, (nyilván a szomszédos nagyvárosok: Füred, Almádi, illetve 
Veszprém teljesen más kategória), télen is üzemelő vendéglá-
tóhelyet alig találsz, ezért szerencsés döntés, hogy egész évben 
nyitva tartunk. Azonkívül, mi az Önkormányzattal egyetértésben 
elköteleztük magunkat, hogy közösségformáló módon leszünk 
jelen Paloznakon. 

A hét minden napján 9-22 óra között várjuk a vendégeket. 
Igyekszünk mindenféle igényt kielégíteni, persze néha belefu-
tunk teljesíthetetlenbe, mint egyszer tavaly, amikor egy férfi a 
fagyispultnál „mindenmentes fagylaltot” kért.  Visszakérdeztem, 
ő komoly arccal megismételte, mire tölcsért formáltam a tenye-
remből, a másikkal pedig fogtam a kanalat és telepakoltam le-
vegővel… na, ezt is megoldottam. Szintén vicces volt, amikor a 
kedves hölgyvendég egy 7-es pizzát kért, mire szerényen megje-
gyeztem: ne haragudjon, egyhetes pizzát nem tudok adni, mert 
nálunk minden frissen készül. Szerencsére hatalmas jókedv ke-
rekedett a szójátékból. Az ilyen esetek is színesítik néha a min-
dennapjainkat. 

Az idei lesz a harmadik nyarunk, mostanra már összeállt a 
rend, rutinossá váltak a feladatok, ezt Szandra, az üzletvezetőnk 
profi módon kezeli, szinte önállóan viszi a boltot. Ezúton is sze-
retném megköszönni neki és az összes kollégánknak a kitartó 
munkáját. Szerencsés vagyok, hogy ilyen emberek vesznek körül. 

Nemsokára kevesebbet kell majd itt lennem, és akkor több 
idő jut a családomra, többet törődhetek a kislányommal, Emma  
Rebekával, aki tavaly decemberben született. Szeretem ezt a köz-
mondást: „aki sokat alszik, keveset él”, de a fontossági sorrend 
megváltozott a lányom születésével. 

A feleségem szociális munkásként diplomázott, aztán 5-6 évig 
a szakmájában dolgozott, de nem kötötte le a munkája, kihasz-
nálatlanul maradtak a képességei, és a fizetése is szerény volt, 
ezért átcsábítottuk a családi vállalkozásunkba. Így mindannyian 
(anyagilag is) jobban jártunk. Most vele közös a cégünk. Éves át-
lagban 7 kollégát foglalkoztatunk. Több üzletet is viszünk, me-
lyek részben szezonálisak, ezért nyáron többen vagyunk, télen 
viszont egy részük külföldön keres munkát. Akad köztük olyan, 
aki tanítási időben tanárként dolgozik, nyáron pedig nálunk, és 
középiskolás, illetve egyetemista diákunk is van. Öt évre kötöt-
tük meg a bérleti szerződést az Önkormányzattal, egyelőre nem 
bántam meg, hogy belevágtam.

Hogy mi a hobbim?  A néptánc. Gyerekkoromban nem volt még 
ennyire digitalizált a világ, a fiatalok mindig megbeszélték előre, 
hogy mikor, hol fognak találkozni és mit fognak csinálni, és azt be 
is tartották. Sokat mozogtunk, sportoltunk, volt foci, kosár- és ké-
zilabda. Ha valaki akart, mindegyikre járhatott, mert nem fedték 
egymást a programok. És már az óvodától volt néptáncoktatás 
is. Már 36 éve táncolok a Csopak Táncegyüttesben, ezt igazán 
nevezhetjük hobbynak. Talán mondhatom, hogy komoly múlt-
tal rendelkezem. Most, mint rangidős, a csoport vezetője is va-
gyok. Sajnos a pandémia az együttes életébe is beleszólt, de majd 
igyekszünk újból aktív életet élni.

*
„A legjobb dolgokért nem kell fizetnünk. A naplementében 

gyönyörködni, vadvirágot szedni a réten, ősszel elámulni a le-
velek színpompáján, szeretteinkkel kéz a kézben sétálni, vagy 
együtt üldögélni a verandán, este tücsökmuzsikát hallgatni – 
nem kerül semmibe. Úszni egy nagyot a tóban, aztán sörözni a 
barátainkkal, rendelni egy finom pizzát, megnézni egy jó filmet 
– alig kerül valamibe.”

Tapasztalat

Boda Balázs
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Visszapisl...
Ugye az internetes újságírás /már, ha annak nevezhető/ egyik 

alap premisszája, hogy a cím az, mire kattintanak, a cikk már 
nem is lényeges. Ennek alapján ötöltem igyen ki a címt, hátha?

A nagy covid tespedésben a fényezések ideje gyütt el, minden-
ki fényez, ki eztet, ki aztat, ki magátot, ki marhaszegyet /ugye 
a fényezett marhaszegy kulináris élvezet/, ki a satöbbit. Magam 
nem fényezném, hisz csak botor ember tész illent, maradt tár-
saságunk. Mán a Mondolafa. Tekintsünk hát vissza, hogy ebben 
a vészterhes időkben, szünetekkel tarkítva, meg hol pincékbe 
bújva, hun open air-mitet homorítottunk. Rükvercbe kapocsolva 
rögvest két egymástól kissé távolálló, de izgalmas téma mutatkoz.

Szegner Barnabás barátunk, ki helyi bortermelő-azaz Tolna 
megyei szőlőjét itt dolgozza fel és az Udvarház pincéjében tartja, 
neveli. Barna a Japán-magyar kendo klub tagja, gazdasági vezetője, 
4 danos mester felhomályosított bennünket eme japán sport, élet-
érzés, hagyomány alapjairul: A kendo 400 éve tömörítve címmel.

Tóth Márton cimboránk, a Mondola uccábul paloznaki kötődé-
sű, egy formabontó modern pékséget művel társával. Megismer-
hettük nyugat-európai tanulmányútját különféle forma, de bontó 
őskovásszal dolgozó pékségekben, majd meghallgattuk a Kenyér 
- a vetőmagtól az asztalig című munkáját.

Szeretettel és meglehetős büszkeséggel emlékezem családom 
jeles gondolkodóinak negyedévire.

A sort dr. Zemplén Gábor Áron professzor, csopaki illetőségű 
nyaralgató, ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdálko-
dástudományi Intézetének vezetője, kezdte. Bevezete bennünket 
a tudománytörténet zeges-zugos világába és előadta Az optika-
történettől Goethe ősnövényéig című vitaindítóját. Eztán úgy 2-3 
órás beszélgetésben csucsosoda ki, az mi a beszélybül kimarada.

Pilling János dr., docens követé a Semmelweis Orvostudomá-
nyi Egyetem Magatartástudományi Intézetibül, alias Kopp Mária 
Intézet. Paloznaki nyaralgató az ősi Schrikker kúriában. Tessék 
neki állani borzongani, hisz János előadása A halálközeli élmé-
nyek címet viselte. No már a jelenlevők közt is volt, ki már bele-
lépett Charon ladikjába, úgyhogy volt is disscussio. Ez ollan, mint 
a pertussio, persze az meg nem pertussio, hanem pertussis és 
végül is csak kanyaró. No a beszélgetés itt már átment borzon-
gásba, metafizikába és misztikába.

Nagy Zoltán emeritus professzor, a Semmelweis Orvostudomá-
nyi Egyetem és a Klinikai Idegtudományok Nemzeti Intézetbül 
magasra tette a mércét, mint agykutató és festőművész. Expo-
zéja a Gondolatok a képtárban. Esztétika és/vagy agykutatás cí-
met viselte. Bevezete bennünket a képzőművészeti esztétika és 

modern második generációs, azaz a statikus agyi ábrázolásokon 
túl a dinamikus agyi funkcióvizsgálatok csodálatos világába. Le-
hengerlő volt.

Hogy az extremizmus és a hihetetlen emberi teljesítmények 
is helyt kapjanak Csepin Gábor szerény beszámolóját hallgattuk 
Lóháton a Tiensan hegységtől az Atlanti Óceánig. Kinek csak egy 
csöpp földrajzi alapja van és némiképp túlnő a media celebek 
már-már megugorhatalan szintjin, el tudja képzelni a kis kirán-
dulást onnan Kínábul ide lóháton. A discussio csak el-elhúzóda, 
már-már a végtelenségig, de még előtte megvásárolhattuk pazar 
képes útibeszámolóját errül a nem mindennapi kis túrárul. 

Szájat tátani azt lehete, meg irigykedni Dudás-Györki Andor: 
Nem mind arany, ami fénylik/veterán becsüs gondolatai az ék-
szerekről és az ékszerész szakmáról/ című expozéját hallgatva. 
Volt ott minden arany, ezüst, drágakő, aranybul meg fehér, sárga 
meg ki tuggya millen színű. Drágakőbül meg olcsó kő is, ugye, 
ami hamis, hát illenek csak betölték az estét.

És itten csak meg kék állani egy szóra, ugyanis ez volt utolsó 
összejövetelünk Márffy István barátunk, társalapítónk és név-
adónk kastélyának lovagtermiben. Lévén eladás útján történő 
elidegenedés lépe fel, mi meg le, mer oda többé nem mehettünk 
tudni, vagy fordítva. Bocs, de ez a szörnyű esemény oly mély nyo-
mokat hagya bennem, hogy csak na.

Visszarévedve a lenini útra, egy open air sectio volt kedves 
szivecskémnek, lévén saját kúriánkban rendezénk. Jövel Golarits 
Miklós történész, a Pannon Egyetem Könyvtár és Levéltár könyv-
tárosa - ugye emlékszünk még a könyvre, ollan lapokból álló és 
lapozgatható, sőt olvasható valami, ugye, ugye-Célkeresztben a 
hadiút - azaz melyik Fehérvárra vezetett a hadiút a Tihanyi Ala-
pítólevélben című lebilincselő előadásával. A történész szakmát 
is megrázó, nem csak minket, történelmi kutatás levezetését is-
merhettük meg hihetetlen alapossággal lebilincselő előadásban. 
Fogyott is a bor utána, ugye az agysejteknek, már akinek van, 
energiára van szükségük a működéshez. És itt csak megemlítem 
igen szerén kis társaságunk egyetlen tisztségviselőjét, ki gondo-
lom egyben a legfontosabb is, Haibach Ádi Főpohárnokunkat, ki-
nek hathatós működése nélkül összejöveteleink az unalomba /
nana? / és a torokszárazságba torkollottak vón.

Így első kortyra ez elégnek tűn, a második résszel később unta-
tom nagyérdemű olvasgatóimat, és maradok ki voltam zbk

Zemplén Béla, koordinátor

Szenior Örömtánc Paloznakon is!
Kedves mozogni, táncolni vágyó Szeniorok!
2022. február 7-től, heti rendszerességgel Szenior Öröm-
tánc indult a Szent József Házban.

•	 A Szenior Örömtánc nem társastánc az idősek-
nek. Kifejezetten az érettebb korosztály számára 
kifejlesztett mozgásforma, igazodik a korosodó 
szervezet sajátosságaihoz.

•	 Kitűnő szabadidős tevékenység, közösségi tánc, 
mely nem igényel előzetes tánctudást, mindenki 
saját 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, életenergi-
át 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. hétfőnként 15.30-17.00 óráig

Érdeklődni lehet: Ecsedi Ildikó
Szenior Örömtánc Oktató
Telefon: 06 20/414 41 05

Gyertek bátran, próbáljátok ki!  
„Nem az a lényeg, ki táncol jobban, hanem hogy ki élvezi a 
táncot!”  / Eddi Torres /
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Szenior Örömtánc a csopaki Nyugdíjas Klubban
Mi is az a Szenior Örömtánc

A szenior örömtánc nem társastánc az időseknek. Kifejezetten 
az érettebb korosztály számára kifejlesztett mozgásforma. Iga-
zodik a korosodó szervezet sajátosságaihoz, és azt erőfeszítés 
nélkül, örömmel tudja végezni.

Kitűnő szabadidős tevékenység, közösségi tánc, mely nem 
igényel előzetes tánctudást, mindenki saját képessége szerint 
végezheti.

Nemek arányától független, nincs állandó partner és a csoport-
hoz bármikor lehet csatlakozni.

A szenior örömtánc egy komplex egészségvédő program, 
amely jótékonyan hat testre-, lélekre. Ez a táncforma pszicholó-
gusok, sportorvosok szakmai támogatásával is hivatalosan elis-
mert, kihangsúlyozva a tánc sokoldalú terápiás hatását.

Úgy is mondhatjuk a szenior örömtánc: 
Mozgás Öröm Agytorna

Mozgás: Speciális mozgásforma, melyben nincs hirtelen pör-
gés- forgás, nincsenek nehéz tánclépések, gyors mozdulatok. 

Egyszerű koreográfiák sorozata, mely kíméli az ízületeket. Növe-
li a fizikai állóképességet, javítja a mozgáskoordinációt.

Öröm: A zene és tánc hatására boldogsághormonok szabadul-
nak fel, megszűnik a belső feszültség. Elfelejtődik a testi-lelki 
fájdalom, belső békét, nyugalmat ad. Felpezsdíti a vérkeringést, 
vidámság, öröm járja át az egész testet.

Agytorna: A Szenior Örömtánc olyan agyterületeket aktivizál, 
amelyet más tevékenységben már nem használ az idősödő em-
ber. A tánclépések elsajátítása, irányok és a partnerváltások mi-
att folyamatosan szükség van a koncentrációra, mely jótékonyan 
hat az agyműködésre, javítja az egyensúlyérzéket.

Nemzetközi vizsgálatok kimutatták, hogy a rendszeres tánco-
lás 76 % - kal csökkentheti vagy lassíthatja a demencia kialaku-
lását.

A tánc a tánc a legegészségesebb sport a világon, életenergiát 
ad, fokozza a jólétet és okosabbá tesz.

A Szenior Örömtánc hatására az egész életminőség javul.

Ecsedi Ildikó

Kémény kereszttel
2009-ben jelent meg az Ajánlás a Paloznakon építke-

zőknek kiadvány, 40 oldalon, 48 színes képpel. Régen volt, 
idézzük fel a Zárszót:

„Tisztelt Paloznaki Építkező,
Feltehetően Ön Paloznakon telket vásárolt, vagy vá-

sárolni fog és építkezni kezd. Ajánlásunkat jószándékú 
segítségnek szánjuk, hogy a falu stílusához, kialakult 
hangulatához illeszkedő igényt tudjon megfogalmazni a 
tervezéshez. Ha Ön már néhány évig Paloznakon fog lakni, 
természetes törekvése lesz, hogy beilleszkedjen a telepü-
lés kultúrájába, elfogadja az itt lakók szokásait, ünnepeit, 
mert ez az útja annak, hogy Önt is elfogadják és jól érezze 
magát ebben a környezetben. Ennek a kultúrának meg-
határozó része az épített környezet is, a házak, az utcák 
összhangban lévő harmóniája. Bízunk abban, hogy igyek-
szik megőrizni a paloznaki hagyományokat. Az épületekre 
értelmezett hagyományok megőrzését az építési szabályo-
zásokon túl a civil szervezetek keretei között szeretnénk 
segíteni. Segítenénk abban is, hogy elkerülje az „alumíni-
um kilincs” csapdákat. Legyen közös célunk megőrizni a 
hagyományokat, hogy ne az ide nem illő, gyorsan változó 
divat alakítsa a faluképet.

Mi, az Ajánlás készítői felajánljuk segítségünket elképze-
léseinek megfogalmazásához, terveinek előkészítéséhez, 
majd véleményezéséhez. Elérhetők vagyunk telefonon, in-
terneten, személyesen is. Várjuk kérdéseit, elképzeléseit, 
bízzon segítő szándékunkban és keressen minket.

Paloznak, 2009.  
Márffy István, Siklós László, Tormási György.”
A kiadvány tipográfiai tervét Kováts Imre készítette.
Kéthetente találkoztunk. Gyűjtöttük az irodalmat. Laci 

hozta a fényképeket. István elmondta szakmai véleményét, 
amit rögzítettem. A könyv tartalmi vázlatának megbeszé-
lése után egyszerűbbé vált a rendszerezés. El akartuk 
kerülni, hogy bárkit is megsértsünk, vagy megbántsunk. 
A csoportosítás az áttekinthetőség érdekében történt. A 
régi épületek példáit összegyűjtöttük, értékeltük, kiegé-
szítettük a szakirodalomban található ismeretekkel. Laci 
fényképei a jelen, főleg paloznaki példákat mutatták. Így 

alakult ki a jelen példáiból az, „Amit igen, amit nem” érté-
kelés. Ezek a javaslatok fogalmazódtak meg az Ajánlásban, 
képekkel illusztrálva. Másként: múltból, jelenből gyűjtve 
jövőre vonatkozó, követendő példaként jelentek meg. Az 
„Alumínium kilincs” a kis stílustörések megjelenítésének 
eszköze volt. A jó példaként bemutatott ház kapujának 
alumínium kilincse nem illett a képbe. Ez a stílus iráni ér-
zéketlenséget bizonyította.

Jó példa Kováts Imre háza: a több mint kétszáz éves 
paloznaki ház a mai igényeknek megfelelő lakhatóság 
mellett őrzi szépségét, korának jellegzetességeit és han-
gulatát. Hasonló a címlapon látható 1888-ban épült táj-
ház is. A „Jelen példái, amit igen” házak egyike 2009-ben 
befejezés előtt állt. Hallgassuk meg, mit mondott a házról 
Szengofszky Oszkár 2022 januárjában: „... alaposan át-
gondolt tervezés volt, melyben sokat köszönhetek Márffy 
Pista barátomnak is, aki főleg a díszítő ötletekkel, formai 
megoldásokkal támogatta az építkezést. Viszont nehéz 
volt olyan mestereket találni, akik képesek és hajlandók 
is voltak például elhagyni a derékszögeket, a falakat egye-
netlenre, a sarkokat lekerekítettre vakolni, az ablaksze-
mek osztását vékony lécekkel megoldani… egyszóval ar-
chaizáló stílusban dolgozni”

Visszatérve az Ajánlásra. A Kastély Lovagtermében dol-
goztunk. A lovagterem bejárati végén raktuk ki a nagy 
asztalra az Ajánlás egyre gazdagodó anyagát fényképeket, 
könyveket, jegyzeteket. István szakismeretére, tapasztala-
taira, ízlésére épült a közös munka és jelent meg képek-
ben, szövegben. Lacival sokat tanultunk. Néhány példa:

A félkörív nem a népi építészet jellemzője. A három kör-
ből szerkesztett ívet több munka elkészíteni, de elég rá-
nézni a házra és szinte érezni lehet a különbséget látvány-
ban, hangulatban.

A fehér domináló felületektől a „fasni” színe csak árnya-
latban különbözik, a vakolás kanál spriccelt. Felülete, tex-
túrája harmonizál a régi technológiával.

A vakolatdíszek bő választékát gyűjtötte össze Somogyi 
Győző a „Csipkefalak a Káli medencében” című könyvében.

Amikor megkaptuk az Ajánlás kefelevonatát a jónevű, 
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minőségi munkát végző Pytheas nyomdából, bemutattuk 
Ajtósi atyának és kérdeztük véleményét céljainkról és 
munkáról. A Lovagteremben izgatottan vártuk bírálónkat. 
Mosolyogva néztünk egymásra az elismerő, dicsérő véle-
ményt hallgatva. Márffy István tehetségét, művészi mun-
káját Paloznakon több ház, emlékmű, kálvária, kápolna 
őrzi. Stílusa, gondolkozása, keze munkája meghatározó 
abban, hogy Paloznak megőrizte hangulatát, jellegzetes 
gyöngyszeme az észak Balatonnak.

Sok paloznaki házon látható István kézjegyeként a ké-

mény kereszttel, ami a ház építésének befejezését szim-
bolizálja. Napjainkban is fontos kérdés Paloznak épített 
kultúrájának megőrzése. Ezt a célkitűzést nem pótolhatja 
a mennyiségi korlátozás önmagában.

A közelmúltban volt Márffy István 80 éves. Isten éltes-
sen és őrizzen meg sokáig erőben, egészségben. Paloznaki 
alkotásaid köszöntenek. Legszebb elismerés ez olyan alko-
tó ember számára, mint Te vagy.

Tormási György

 

 

 

 

 

 

Jógafoglalkozások Paloznakon!
Jóga a Mindennapi Életben foglalkozások

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

IDŐPONT VÁLTOZÁS!!
Szerda: 17.15 – 18.45

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 füg-
getlenül 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


