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Testületi ülések
A február 17-én tartott rendkívüli nyilvános testüle-

tei ülésen egyetlen napirend került megtárgyalásra, az  
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendele-
tének módosítása. Az önkormányzat a 2021. évi adatok 
alapján, az elnyert támogatások és bérkiegészítéseket, va-
lamint a dologi kiadásokat figyelembe véve módosította a 
költségvetést. A bevételi és kiadási fő összeg 210.5 millió 
Ft-ra emelkedett, a költségvetési tartalék összege közel 20 
millió Ft. A költségvetés tervezése során összességében si-
került a bevételi és kiadási előirányzatok között az egyen-
súlyt megteremteni. A működési kiadásokat a működési 
bevételek fedezik, így a belső egyensúly is biztosított. Az 
előirányzat kiadási összegei nem a várható teljesítési érté-
keket tükrözik, mert a kötelezettségvállalások 2021.évre 
könyvelt tételei „foglalják” az előirányzatok összegeit. A 
módosításokat a testület egyhangúan elfogadta. 

Március 3-án tartotta soron következő ülését a testület. 
Elsőként a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítá-
sát fogadták el a képviselők. A legfontosabb változás, hogy 
a települési segélyekre való jogosultságot ezután nem az 
öregségi nyugdíjminimumhoz, hanem a minimálbérhez 
köti az önkormányzat, így „inflációkövetővé” válik a jogo-
sultsági alap, hiszen a minimálbér minden évben emelke-
dik az öregségi nyugdíjminimum pedig évek óta 28500 Ft. 
A rendelet az adható támogatások maximális összegét is 
emelte. Elfogadták a képviselők a Csopaki Közös Önkor-
mányzati Hivatal munkájáról és költségeiről szóló beszá-
molót, mely szerint a közös hivatal létszáma 16 fő ebből 
két fő dolgozik Paloznakon. A közös hivatal költségeihez 
a Paloznaki Önkormányzat 13.128.000 forinttal, valamint 
a Paloznaki Hivatal fenntartási költségeivel járult hozzá 
2021-ben. Simon Róbert a Lovas Polgárőrség Egyesület el-
nöke számolt be az egyesület Paloznakon is végzett tevé-
kenységéről, melyet szintén egyhangúlag fogadott el a tes-
tület és további támogatásáról biztosította a polgárőröket. 

A testületi ülés után közmeghallgatásra került sor, mely 
a Balatonfüredi Rendőrkapitányság munkatársainak köz-
biztonsági tájékoztatójával kezdődött. Szerencsére a bűn-
ügyi helyzet nem romlott, továbbra is jónak mondható a 
településen néhány ittas vezetőn és a kempingben történt 
garázdaságon és lopáson kívül komoly bűncselekmény 
nem történt. Többen a Zrínyi utcába kihelyezhető sebes-

ségmérő trafiboxról érdeklődtek, elhelyezésének lehe-
tőségét az önkormányzat meg fogja vizsgálni. A telepítés 
költsége azonban közel 5 millió forint lehet. A rendőrsé-
gi beszámoló és az ehhez fűzött kérdések után a polgár-
mester számolt be a testület 2021. évi munkájáról, az év 
eseményeiről, a megvalósult fejlesztésekről. Kérdésekre 
válaszolva elmondta, hogy a rendezési terv első tervezete 
várhatóan május elejére készül el, melyet véleményezésre-
nyilvánosságra hoznak. A Faluház tetőterének felújítására 
elnyert támogatás nem teszi lehetővé az akadálymentesí-
tést. Ennek sajnos fizikai korlátai is vannak, mozgássérült 
WC kialakítására nincs igazán hely. Régi épületek esetén 
az akadálymentesítés nem követelmény a felújításnál. Az 
önkormányzati rendezvényeket előadásokat, kiállításokat 
ezután zömében a Szent József Házba tervezik, ahol meg-
oldott az akadálymentesített megközelítés. A Petőfi utcai 
víznyelő rács feltöltődött, így nem látja el funkcióját, tet-
ték szóvá, továbbá a rendezvények hangosbemondón való 
propagálását hiányolták a lakosok. Mindkettő orvoslásá-
ra ígéretet tett a polgármester. A hétvégi rendezvényeket 
péntek délben az ebédhordás közben bemondja a falu-
gondnok. 

Természetesen szóba került az orosz ukrán háború 
és a menekültkérdés. Paloznaki család is fogadott be 
menekülteket, továbbá a Meseközpontban tucatnyi Uk-
rajnában tanuló menekült külföldi diák vár sorsának 
rendeződésére. Az önkormányzat részéről Kristály Ka-
talin képviselő asszonyt lehet keresni felajánlásokkal, ill. 
természetbeni támogatások ügyében. Ő a Katolikus Ka-
ritásszal áll kapcsolatban és továbbítja az adományokat. 
Az Önkormányzat 200.000 Ft-ot ajánlott fel a menekültek 
megsegítésére. Mindenkinek azt javasoljuk, hogy egyéni 
jótékonykodás helyett, a nagyobb, szervezett segélyszer-
vezetekhez kapcsolódva segítsen, ők tudják, legjobban 
mire van szükség, ők vannak az első vonalban és szerve-
zetten tudják elosztani a felajánlásokat. Ilyen szervezet 
a Katolikus Karitasz, a Református Szeretetszolgálat, a 
Baptista Szeretetszolgálat, Magyar Vöröskereszt, Magyar 
Ökomenikus Segélyszervezet.

CZÁ

30 éve történt /1992
1992 március 13-i ülésén a testület meghallgatta a Pin-

ceszövetkezet alakulásáról szóló tájékoztatást, tízezer fo-
rint támogatást biztosított a körzeti állatorvosi teendők 
ellátásához, foglalkoztatást biztosított a munkanélküliek 
részére, Juhász Ferencet bízta meg a Paloznaki Hírmondó 
szerkesztésével. A Polgármesteri Hivatal és orvosi rende-
lő építésére pályázók közül kiválasztott 5 vállalkozót ver-
senytárgyalásra. A március 25-én tartott ülésen bírálták el 

a pályázatokat. Az építésre Schmölc Miklós székesfehérvá-
ri vállalkozó 12 milliós ajánlatát fogadták el.

Március 28-án tartott közmeghallgatást az önkormány-
zat. A polgármester beszámolt a testület és a hivatal mun-
kájáról, fejlesztésekről és az önkormányzat célkitűzései-
ről. A hozzászólók elismeréssel szóltak az önkormányzat 
eddigi tevékenységéről, de a nyilvánossággal és a fejleszté-
sekkel kapcsolatban néhányan kritikát is megfogalmaztak.
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Választás
A köztársasági elnök április 3-ra tűzte ki az országgyű-

lési képviselő választások napját és a Kormány által 4 kér-
désben kezdeményezett népszavazást.

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szava-
zókörben szavazhat. Paloznakon egyetlen szavazókörben 
zajlik a szavazás a Faluházban (Fő u. 10.) A szavazás 6 órá-
tól 19 óráig tart. A választópolgárt a szavazást megelőzően 
a helyi választási bizottságnak azonosítania kell. A válasz-
tópolgár igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét 
vagy személyi azonosítóját. Kérjük a személyazonosításá-
hoz szükséges iratokat: lakcímkártya, személyi igazolvány, 
(útlevél, vagy jogosítvány) hozza magával! A helyi válasz-
tási bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki nem 
tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azo-
nosítóját igazolni. 

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzék-
ben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogya-
tékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár 

nyújthatja be. A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóur-
na-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor 
a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri. Moz-
góurna iránti igényt személyesen április 1-ig, ügyfélkapun, 
vagy meghatalmazott útján április 3-án 12.00 óráig lehet 
bejelenteni a helyi választási bizottsághoz.

Önkormányzat

ADÓNK 1%-áról
Ismételten fel lehet ajánlani adónk 1%-át valamely

társadalmi szervezetnek, illetve egyháznak

Magyar Katolikus Egyház 0011; 
Magyar Református Egyház 0066;

Paloznak Jövőjéért Közalapítvány 18932296-1-19;
Paloznaki Civil Egyesület 18938766-1-19.

Forr a világ…
Március 12-én, szombaton a 1948/49-es forradalom és 

szabadságharc emlékére ünnepi műsorral készültünk. A 
MH Veszprém Légierő Zenekar előadásában ’48-as kato-
nadalokat, huszárnótákat és indulókat hallhatott a szép-
számú közönség. Tamus István grafikusművész nyitotta 
meg a Petőfi kiállítást, amin a Balatonakarattyai Honvéd 
Művésztelep alkotóinak munkáit tekinthetjük meg április 
10-ig a Szent József Házban. Kontrát Károly országgyű-
lési képviselő folytatta az ünnepi műsort köszöntőjével, 
amelyben elmondta, hogy reméli minél hamarabb béke 
lesz, tovább építhetjük Magyarországot és a különböző 
viszontagságok után is egy erős európai ország maradhat. 

A Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület, a Paloznak Jövőjéért 
Közalapítvány és a Paloznaki Teleház januárban meghir-
detett novellapályázatának eredményhirdetése követke-
zett. Szívből gratulálunk itt is a pályázat díjazottjainak és 
résztvevőinek! 

I. helyezett Boda Balázs
II. helyezett Ponori Thewrewk Ádám Ajtony
III. helyezett Dr. Zemplén Béla
III. helyezett Szabadi Bálint
Malomszegi Katalin és Dr. Kaskó Mária

Az első helyezett pályaművet Halas Adelaida színművész 
előadásában hallgathattuk meg. 
Végül Kőrösi Csaba színművész Petőfi műveiből színes, 
vidám, később forradalmi hangulatú összeállítását élvez-
hette a közönség. 
Köszönjük a résztvevőknek, hogy elfogadták meghívásunkat 
és méltóképpen emlékezhettünk meg nemzeti ünnepünkről.

Március 15-én az Önkormányzat és a Paloznaki Civil 
Egyesület elhelyezte az emlékezés koszorúit a ’48/49-es 
emlékműnél.

FTK
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HIRDETMÉNY
a Balatonfüredi Járási Hivatal illetékességi terüle-

tén működő általános iskolákba történő beíratásról
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2022/2023. 

tanévre történő általános iskolai beíratás ideje: 

2022. április 21. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig 
2022. április 22. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig 

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alap-
ján tankötelezettsége teljesítését 2022. szeptember 1-jétől 
megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles 
beíratni a választott vagy a lakóhelye – ennek hiányában 
tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt biztosító ál-
talános iskola első évfolyamára. 

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges doku-
mentumok: 

• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcím-
kártya), 

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléré-
sét tanúsító igazolás 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
• a gyermek TAJ-kártyája, 
• a szülő/gondviselő személyazonosító igazolvá-

nya. 

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban 
értesíti a szülőket. 

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a 
tudomásra jutástól számított 15 napon belül – jogszabály-
sértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati 
kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az isko-
la fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést. 

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek fel-
vételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés 
véglegessé válását követő 5 napon belül köteles beíratni a 
kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. 

Az iskolák fenntartójáról a https://www.oktatas.hu/
hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso internetes olda-
lon tájékozódhat.

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Balatonfüredi Járási Hivatal

ÉLETESSZENCIA
Kamondy László

1968. augusztus 23-án születtem Ajkán, de a csa-
ládom gyökerei apai ágon Kamondhoz kötnek, ahol 
fiatalkoromban a nagyszüleimnél sokat időztem 
nyaranta, így korán megérezhettem, hogy a falusi lét 
örömöt és kikapcsolódást jelent számomra a városi 
élethez képest. Édesapám gépészmérnökként az aj-
kai szénbánya gépészeti vezetője volt, édesanyám 
könyvtárosként dolgozott. Az általános iskolát még 
Ajkán kezdtem, de hetedikes koromban Veszprémbe 
költöztünk. A Lovassy László Gimnáziumban érett-
ségiztem, majd a Miskolci Egyetem Bányamérnöki 
Karán diplomáztam ’92-ben. Visszakerülve Ajkára 
a Jókai bányában kezdtem dolgozni, de másfél év 
múlva már láthatóvá vált, hogy a térség szénkészlete 
kifogyóban van, illetve a karsztvízkiemelés költsé-
gei gazdaságtalanná teszik a kitermelést és Ajkán a 
szénbányászat a 90-es évek végére befejeződik. Ezért 
úgy döntöttem, más irányban folytatom a szakmai 
karrierem. Kis kitérő után beiratkoztam a Pénzügyi 
és Számviteli Főiskola mérnök-közgazdász-képzés 
levelező tagozatára. Akkoriban keresett munkatár-
sakat a veszprémi APEH is, jelentkeztem, és felvet-
tek revizornak. Az itt szerzett gyakorlat biztos alapot 
teremtett ahhoz, hogy számviteli vonalon tovább 
tudjak fejlődni. 4 évig voltam a hivatal alkalmazottja, 
jól éreztem magam ott, megbecsültek, eredményes 
munkát végeztem, majd ’98-ban személyi és anyagi 
okok miatt mégis úgy döntöttem, hogy a magánszfé-
rában folytatom. Ekkor kerültem egy privát könyvelő 
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céghez, amelyik Veszprémben készült új irodát nyit-
ni. Idővel már három kirendeltségük vezetője lettem, 
és a tevékenységük számviteli részét vezettem. Meg-
ismerkedhettem a könyveléssel. Ahogy a szólás tart-
ja - csak az én esetemben épp fordítva történt - pan-
dúrból lett a rabló. Szakmailag itt is sokat fejlődtem, 
de 6 év elteltével úgy éreztem, megérett a helyzet ah-
hoz, hogy teljesen a saját vállalkozásunkra koncent-
ráljak, ugyanis amikor 2005-ben eljöttem az irodától, 
a volt feleségemmel már működött a magánirodánk. 
Otthon dolgoztunk, hivatalosan ő vitte az ügyeket, én 
pedig segítettem neki. Közben elvégeztem a könyv-
vizsgálói képzést, így okleveles könyvvizsgálóként is 
dolgozhattam (ami a mai napig tart) az egyre bővülő 
ügyfélkör igényei szerint. A megbízások sokasodtak, 
a kollégákkal együtt már öten dolgoztunk az irodánk-
ban. A magánéletünk sajnos zátonyra futott… a sok 
munka a házasságunk rovására ment, ezért inkább 
békében elváltunk, a munkakapcsolatunk azonban 
maradt a régi. Abból a házasságból 2 gyermekünk 
született, ők mára már kirepültek a családi fészekből, 
a lányunk keleti nyelveket tanul egy tajvani egyete-
men, a fiunk, aki tavaly megnősült, az ELTE-re jár, 
nyelvtanári pályára készül. 

A mostani feleségemmel, Nagy Gabriellával  
Budapesten ismerkedtünk meg egy vállalati rendez-
vényen, amelyiknek (külsős) gazdasági tanácsadója 
voltam. 2015-ben született meg az első közös gyer-
mekünk, Márton, aki koraszülöttként látta meg a 
napvilágot. Ennek következtében sorozatos kompli-
kációk léptek fel, és egy embert próbáló időszak vet-
te kezdetét az életünkben. Ekkor gondolkodtunk el 
azon is, hogy hol szeretnénk élni hosszútávon, és vé-
gül úgy döntöttünk, hogy feladjuk a pesti létet és visz-
szaköltözünk Veszprémbe, ám a sors - vagy a város 
- nem kínált lehetőséget, úgyhogy a környéken kezd-
tünk építési telek után nézni. Így bukkantunk erre a 
paloznaki, üres telekre, ami alkalmasnak tűnt, hogy 
a közös otthonunkat felépítsük rá. És belevágtunk. 
Mivel egy építkezés már akkoriban sem volt olcsó 
mulatság, ezért költséghatékony és gyorsan megva-
lósuló megoldást kerestünk. Így esett a választásunk 
egy könnyűszerkezetes típusházra, amit aztán a 
szükségleteinknek megfelelően módosítottunk. Az 
építkezés éve meglehetősen kaotikusan alakult szá-
munkra, nemsokkal a telek megvétele után Marci fi-
unk váratlanul kórházba került Budapesten, és közel 
fél évet ott is töltött. Közben a korábbi albérletünket 
felmondtuk, így tulajdonképpen amíg lakhatóvá nem 
vált a házunk, addig kétbőröndnyi holmival vándo-
roltunk… Össze kellett egyeztetnünk az építkezést, a 
kórházi tartózkodást, és engem akkoriban a munka 
Nagykanizsához kötött. Abban az évben kb. hétszer 
költöztünk, főleg barátoknál és rokonoknál laktunk, 
a bútoraink raktárban vártak… végül - köszönhetően 

a ház gyors felépülésének - 2016. december 23-án le-
telepedhettünk Paloznakon. Ez a ház belül kellemes 
és tágas, az építési technológiának köszönhetően jól 
funkcionál, de még nem értünk teljesen a végére az 
építkezésnek, főleg kívülről vannak elmaradásaink. 

A második fiunk, Vilmos, már ide született 2018-
ban. Persze volt... volt bennünk félsz, de kellett egy 
megnyugtató visszaigazolás, megnyugvás, elégtétel... 
valami ilyesféle érzések kavarogtak bennünk. 

Én már régóta ismerem Paloznakot, mert húsz 
évvel ezelőtt, még az első feleségemmel vettünk egy 
kis faházat a lovasi domboldalban, és szívesen jár-
tunk át ebédelni az Akác vendéglőbe, illetve a falu 
rendezvényeire. Manapság tagja vagyok a Borklub-
nak, a Mandulafa Társaságnak, és mint könyvelőjük, 
tiszteletbeli tagja a PiSZE-nek. Ha tehetjük, elme-
gyünk a helyi programokra, ez mindig kellemes ki-
kapcsolódást jelent számunkra. Marci sok feladatot 
ad, és bár lehetne sokkal több szakmai munkánk, sok 
mindent hozzá, az ő napirendjéhez igazítunk. Főként 
itthonról dolgozom, ez ma már elektronikusan köny-
nyen megoldható. Folyamatos feladatot jelent, hogy 
Marcit különböző orvosi kontrollokra és fejleszté-
sekre vigyük, ezek között van, amit az állam biztosít, 
de magán fejlesztőszakemberek nélkül ez még kevés 
lenne. Ugyanakkor itt van Vilmos, aki egy nagyon ele-
ven kisfiú, tele ötletekkel és energiával, ő is folyama-
tosan foglalkoztat minket. 

A jövőképünk? Nagyon hosszú távra sosem terve-
zünk, mindig a közvetlenül előttünk álló feladatokra 
koncentrálunk… Most aggasztó a helyzet, a járvány, 
az infláció, a háború konkrétan szorongatja a világot, 
de ez nem bénít le, nem ejt kétségbe minket. Figye-
lemmel kísérjük az eseményeket és közben tesszük a 
kötelességünket… Mint minden szülőnek, nekünk is 
az a legfontosabb, hogy a gyerekekkel minden rend-
ben legyen. Nagy változást jelentene az életünkben, 
ha Marci fejlődése gyorsulna, nagyobb eredmények 
jönnének, és valamennyit önállósodni tudna. Mi so-
sem adjuk fel, mindig reménykedünk. 

Mindkettőnk nevében mondhatom, hogy szeretünk 
itt lakni. Én eddig 35 évet töltöttem Veszprémben, de 
az hogy ide költöztünk, az egyik legnagyobb szeren-
cse az életemben. Az itteni emberek csodálatosak, 
igaz, csak ötvenet-százat ismerek közülük, azokat, 
akik aktívak, akikkel a rendezvényeken rendszeresen 
találkozunk. Nem mindegy, hogy kikkel vagyunk, mi-
ről beszélgetünk, és mit csinálunk. Örömteli, sok erőt 
adó, nagy barátság ez a faluval, úgy érezzük a falu is 
befogadott minket. Szeretnénk aktív, megbecsült tag-
jai lenni ennek a rendkívüli közösségnek.

Boda Balázs
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...antás
„Minden faluba legalább két kocsma kell, az egyikbe jár az em-

ber, a másikba pedig be sem teszi a lábát.”

Kepes András

Szóval még egy kis visszatekéntés, mer hála  
Teremtőnknek lassan-lassan csikorogva, de újraindul a verkli. 
Oszt a nagy szabadüdőben, olvasásdömpingben-már, aki em-
erre használgya - a sok épülés mellett egy két borzalommal, 
avagy csudibogársággal is összve lehet futnyi. Itt vagyon eme 
tamagocsi. Namármost ismerjük az elidegenedő ember méretes 
hülyeségit, de ez sem kutja. Mán a borászatban is emelgeti fejit 
ez kis szörny, mer hogy a borász tamagocsi az ollan, hogy a szá-
mítógépén, okos /?/ telóján  művelgeti az emberfia a szóllejit és 
kezelgeti a borát. Szóval, ha nem permetez, lisztharmat, ha nem 
fejt, akkó pimpós a bor, mán a tamagocsin? Gyerekek állítástok 
meg ezt a pörgő agyrémt, ki akarok szállni. Meg, hogy ne csak a 
borról essék szó, íme egy veretes sörrel kapcsolatos idézet. „A 
gueuze is lambic, méghozzá különböző évjáratú sörök keveréke, 
amire pont azért volt szükség, hogy a spontán erjedő, így min-
den szezonban kicsit más söröknél biztosítani tudják az állandó 
minőséget „No, sörpocakok lehet indulni!” a mondatka értelme-
zésihez.

Ajjaj, de irán a főcél, mármint veretes társaságunk múltjába ré-
vedni és ott az aszuszemek közt mazsolázni /micsoda allegória, 
vagy filagória-kiki választhat/.

Zenei célzatú pallérozódásunkat segíté elő Lukács Elek ének-
zene művésztanár-zeneelmélet tanár, karnagy, a veszprémi 
Csermák Antal Zeneiskola és a Pécsi Tudományegyetem Zene-
művészeti Intézetének zeneelmélet tanára lebilincselő csodás 
zeneművekkel tarkított előadása Arvo Pärt észt zeneszerző éle-
téről és munkásságáról.

A politika, mármint a pénzügyi politika rejtelmeibe engedett 
betekéntést Kristóf Ákos az Agrárminisztérium osztályvezetője/
Tudásalapú Agrárgazdaságért Felelős Főosztály, Kutatásszerve-
zési Osztály/ EU-s pénzek elosztása - miről és hogyan döntenek? 
című expozéjában.

Megsüvegelt házigazdánk/szóval, ha nem lenne házigazdánk, 
akkor is vadul megsüvegelnénk/ Szengofszky Oszkár vezetett 
be minket az üzleti élet rejtelmeibe – van, aki még ma is ott bo-
lyong - Az innováció címmel. Üstökösszerű életútjának néhány 

villanása elég volt annak tudatosodásához, hogy mán túl öregek 
vagyunk, hogy mi is neki ugorjunk.

Szegén szerző, mint onkológus, fej-nyak daganatsebész veze-
tésivel igencsak kapkodhattuk fejeinket - mint Gombóc Artúr 
Golyókapkodó barátja, csak mi fejkapkodók valánk - Oszvald-
Haibach Ádám A daganatos betegségek és kezelésük a XXI. 
században. A szkafandert fejünkről levéve, máris következett 
paloznaki birtokos cimboránk.

Sebők Miklós aki bevezete bennünket a repülésirányitás szá-
munkra teljesen ismeretlen világába, neki persze könnyű, lévén 
ott él - Európai légiforgalomirányitás az utasok szemével című 
remek áttekintésével. 

A következőekben néhány szenzációs múltba révedés tanúi 
lehettünk. Elsőként Tánczos József mondolauccai jóbarátunk 
nagyívű elemzést tartott Zoroaszter Kr.e.7-6.szd. -i iráni pap, te-
ológus, próféta tanításairul: Ragaszkodás az ősi értékekhez cím-
mel.

A zenei klasztert erősíté Kónya István lantművész A barokk 
szalonok lantmuzsikája című munkája és persze, hogy barokk 
lantját nem hagyá otthon és emígy a Márffy kúria lovagtermé-
nek falai vissza-visszasüppedhettek az üdőben emlékezni Bach 
csodálatos idejire.

A Krisztus előtti idők felelevenítését csak követte a Kr.u., en-
nek keretiben dr. Kálmán Csaba, az Alsóörs-Lovasi Református 
Társegyházközösség lelkésze tartott szóval Bennünket A keresz-
ténység, mint értékrend közvetítő a XXI. században címmel. 

No, asszem elég is kendermag csipegetésbul, mint egy jobb 
kendermagos tyúk, úgy érezem magam, mer hogy abbahagyám 
a válogatást sok év termésibul. A kendermagok csipegetése vé-
letlenszerűen történt, úgyhogy elnézést mindazoktul, akik ki-
maradtak a veretes felsorolásbul. Emigyen elsőként elnézést 
kívánok saját magomnak, mer hogy én is kimaradék. Tudni illik, 
az ember saját borát és saját magát jobb, ha nem fényzi, mint né-
mely Narcissusok, nem is ollan messze innét.

Végül is csak vége lett, ja és a lényeg, ha bárki érdeklődést mu-
tat Mandulafa Társaságunk irányába, szívesen veszem fel eled-
dig 81 címet tartalmazó e-mail listánkra, csak úgy tájékoztatás 
céljábul. 

/kapcsolat: zemplendrbela@gmail.com/

megkülönböztetett tisztelettel: zbk

Paloznaki Hímzőkör
Békéscsabán XVIII. KÁRPÁT -MEDENCEI NÉPI TEXTILFESZTI-

VÁL került megrendezésre 2022.03.04-6 között. Hozzá kapcsoló-
dó „ÜNNEPRE KÉSZÜLVE” - ünnepi alkalmak népi Textíliái című 
pályázattal egybekötve.
Egyéni pályázók: 133
Pályázó közösségek száma: 61
A pályázatban résztvevők száma: 752 fő
A pályázati alkotások száma: 1632
Csipke 20, hímzés 794, nemez 40, szövés 163 viselet 615.

A zsűri 876 db alkotást javasolt bemutatni a kiállításon. A zsű-
ri neves etnográfus, népi iparművész, népművészet mestere és a 
Hagyományok Háza Tanácsadó Testület elnökségéből állt. A két-
évenkénti megrendezett textilfesztiválon a Paloznaki Hímzőkör 
pályázott. A fenti adatok alapján nagy megmérettetést jelentett 
számunkra ez a pályázat. A kiírás célja az volt, hogy a hagyomá-
nyos motívumkincs, a hagyományos technikák felhasználásával 
olyan új tervezésű alkotások szülessenek, amelyek a XXI. század 
emberének tárgyi környezetét jelentheti, és illeszkedik a modern 
lakás kultúrához, ünnepi viseletekhez. A hímzőkör egy 7 dara-
bos Somogy megyei garnitúrával vett részt a kiállításon. Csur-
gónagymartoni férfiing motívumkincsét dolgoztuk át lakástextil 
garnitúrára. A garnitúra elkészítési ideje 8 hónapot vett igénybe. 
A függöny garnitúrát több hímző társammal készítettük el. A kon-
ferencián is részt vettünk, ahol az előadások, a barátokkal való ta-
lálkozás újult erőt adtak  a további munkánkhoz. Bebizonyítottuk, 
hogy a ránk bízott kinccsel élni tudunk, felelősséggel ápolni tud-
juk, és át tudjuk adni az új nemzedéknek. Bebizonyítottuk azt is, 
hogy a népi kézművességnek jövője van.

Szuperné Bohus Judit
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Tequila, Szaffi és a csopaki szűzlány
Fergeteges farsangi buli a Venyige Portán 

Elképesztő hangulatban egy hajnalig tartó bulival ün-
nepelte Paloznak apraja s nagyja az idei farsangot febru-
ár közepén. Schalbert Dávid és a Venyige Porta csapata 
szervezte a jelmezes mulatságot, ahol a Búgócsiga zene-
kar – élén Boros Petivel – szolgáltatta a zenét, s a helyszín 
jellegéből adódóan a jókedv és a tánc mellett az enni- és 
innivalóból sem volt hiány. 

A résztvevők többsége természetesen jelmezben érke-
zett, s kreativitásukat egy vidám jelmezverseny keretében 
értékelték a szervezők. Volt, aki egyénileg öltözött be, de 
több csoportos jelmez is nevezett a versenyre. Népszerűek 
voltak az egyes hivatásokat utánzó maskarások, mint pél-
dául a katona, a villanyszerelő, az indián, a kalóz, a favágó, 
de nagy sikere volt annak a fura orvosnak, aki színes bo-
hócparókában volt és az est vendégeinek mentális egész-
ségéért is felelősséget vállalt. A népszerű magyar klasszi-
kus, a Szaffi szereplői is megelevenedtek helyi fiatalok egy 
csoportja által, de egy másik baráti társaság például tequi-
lával kínálta a közönséget, persze ahogy kell: sóval és cit-
rommal. A szomszédból átugrott a bulira a sokak által jól 

ismert „csopaki szűzlány” is, de megtisztelte a mulatságot 
jelenlétével Minnie egér is. A falu első embere Paloznak 
előre menetelét idézte meg jelmeze által, míg ő magyar 
zászlót terített a hátára és egy egyirányú utat jelző KRESZ-
táblát fogott maga elé, kísérője pedig paradicsomnak öltö-
zött, s a jelmezes bemutatkozáskor a zenekar már játszot-
ta is az ismert strófát, a közönség pedig tapsolva énekelte, 
hogy „Piros lett a paradicsom, nem sárga, Paloznak előre 
megy, nem hátra”. A farsang legifjabb versenyzője vadász 
jelmezt öltött, de eljött a „törzsvendég”, a Superman, Batu 
kán és egy japán gésa is. Volt habos sör és túró rudi, volt 
whisky kólával, de eljöttek a macskák, egy cowboy a lován 
valamint egy cowgirl, aki egy magyar katonával érkezett. 

A tombolán igazán értékes nyeremények találtak gazdá-
ra, a fődíj Héhn Zsuzsa festőművész egyik alkotása volt. 

Köszönjük a támogatást Paloznak Község Önkormányza-
tának, a ZSI KKT-nek, a Búgócsiga zenekarnak, a Steinbach 
családnak, Szimics Mónikának és mindenkinek, aki eljött 
és jókedvével hozzájárult a fergeteges hangulathoz. 

Juhászné Vincze Eszter 

Lomtalanítás
Az elmúlt években kialakított rend helyett az ÉBH Non-

profit Kft. megbízásából a Balatonfüredi Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. nem közterületről, hanem előzetes 
egyeztetést követően, évente egy alkalommal, ingyenesen 
házhoz menő rendszerben 2 m3-es mennyiségig szállítja 
el a lomhulladékokat. A házhoz menő lomtalanítás lénye-
ge, hogy az ingatlanhasználó a lomhulladékait össze-
gyűjti, kerítésen belül elhelyezi, és egy meghatározott 
időpontban, az ingatlanhasználó jelentétében Társa-
ságunk munkatársainak átadja.

Lomhulladék: háztartásokban, normál háztartási meny-
nyiségben keletkező, olyan nagy darabos, ami nem fér bele 
a rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe pl. bútor, ágybe-
tét, kerékpár, szőnyeg, babakocsi, kerti bútor.

A természetes személy ingatlanhasználók részére az in-
gyenes házhoz menő lomtalanítási szolgáltatást az alábbi 

módon és feltételekkel nyújtjuk: A szolgáltatást csak az az 
ingatlanhasználó veheti igénybe, aki rendelkezik köz-
szolgáltatási szerződéssel és díjtartozása nem áll fenn.

A szállítási nap április 11. hétfő, Zrínyi u. páros és a  
Zrínyi utcától északra, illetve 12. kedd Zrínyi u. páratlan és 
a Zrínyi utcától délre, melyről külön értesítést is küldünk. 
Az ingatlanhasználó a kitöltött igénylő lap határidőre tör-
ténő visszaküldésével (személyes, postai vagy elektroni-
kus úton) jelentkezik a lomtalanításra.

Társaságunk munkatársai a lomtalanítás napján 7-15 
óra között végzik a lomhulladékok átvételét. A hulladék 
átadásánál személyesen szükséges jelen lenni az in-
gatlantulajdonosnak vagy meghatalmazottjának.

A közterületre kihelyezett lomhulladékot  
nem szállítjuk el.
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Paloznak – Csopak – Lovas – Felsőörs
Római Katolikus Egyházközségek Plébánia Hivatala

H-8229 Paloznak, boldog Apor Vilmos u.2. 
Tel/fax: 00-36-87/446-812

E-mail: paloznakplebhiv@gmail.com
vitéz Ajtós József László c. prépost, 

kerületi esperes, plébános

A nagyheti szertartások rendje
Nagyszerda:
Paloznak: A hagyományossá vált szentmise, szentgyónással 

és szentáldozással a plébániai képviselőtestületi 
tagoknak és mindenki számára. 
Szentgyónás 17.00 órától a sekrestyében, a 
szentmise 18.00 órakor kezdődik.

Nagycsütörtök: Az Oltáriszentség és az Egyházi Rend szentsége 
alapításának emlékünnepe.

Csopak: Szentmise 18.00 órakor, 
 ezt követően egy órás virrasztás.

Nagypéntek: URUNK JÉZUS KRISZTUS 
 KERESZTHALÁLÁNAK EMLÉKÜNNEPE
Paloznak: 15.00 órakor keresztúti ájtatosság a négy falut 

magába foglaló ifjúság és felnőttek számára, a Pa-
loznaki kálvária dombon.

Csopak:  17.00 órától 1 órás virrasztás a szentsírnál

Felsőörs: 18.00 órakor nagypénteki szertartások
 19.15-től szentségimádási óra a szentsírnál

Nagyszombat:
Paloznak: 17.00 nagyszombati szertartások, feltámadási 

szentmise, feltámadási körmenet

Az alábbi körmeneti útvonalon, időjárás függvényében!
/Templomkert-boldog Apor u.-Fő u.-Kossuth u.- boldog Apor u.-

Templomkert/

Húsvétvasárnap:    URUNK FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPE
Csopak: 8.30 órakor feltámadási, húsvéti ünnepi szentmise
Felsőörs:  10.30 órakor feltámadási, húsvéti ünnepi szentmise
Lovas:   17.00 órakor húsvéti szentmise

Húsvéthétfő:
Felsőörs: 10.30 órakor elsőáldozási szentmise
Paloznak: 18.00 órakor szentmise

Valljuk meg bátran mindnyájan, a feltámadt Jézus Krisztusba 
vetett hitünket!

BÉKÉS, ÖRÖMTELI HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK PALOZ-
NAK, CSOPAK, LOVAS és FELSŐÖRS KÖZSÉGEKBEN ÉLŐ, MIN-

DEN FELEBARÁTUNKNAK és TESTVÉRÜNKNEK
A JÉZUS KRISZTUSBAN!

vitéz Ajtós József László
c. prépost, kerületi esperes, plébános

2022. Nagyhét, Csopak-Paloznak
Református Társegyházközség

Április 11-14. 18 óra, Gyülekezeti ház:  
 Nagyheti alkalmak iskolásaink  
 közreműködésével.

Április 13. Szerda Az alkalmat a templomban tartjuk, 
 közreműködik a Cantores Ecclasiae 
 fúvós együttes.

Április 14.  Nagycsütörtök Igeliturgia

Április 15. Nagypénteki istentisztelet 18 óra, 
 Gyülekezeti ház, kórus szolgálatával  
 /szervezés alatt/

Április 17.  Húsvét vasárnap  
 Úrvacsorás Istentisztelet

Április 18.  Húsvét hétfő Legátus szolgálata.

A Nagyhéten az esti alkalmak előtt és után Húsvéti vá-
sárt tartunk, melynek bevételét jótékony célra ajánljuk fel.

Tislér Géza
lelkész



8 Paloznaki Hírmondó 2022. március

SZENIOR ÖRÖMTÁNC IDŐPONTVÁLTOZÁS!

Kedves Szenior Örömtáncosok, 
kedves Érdeklődők!

2022. március 28-tól új kezdési 
időpontban várlak benneteket 

Paloznakon a 
SZENT JÓZSEF HÁZBAN!

ÚJ IDŐPONT: 16.45 - 18.00-ig
Ne feledjétek!

Táncoljunk az egészségünkért!

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

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 megterem-
tése. 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.

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

TémáINk A TElJEsség IgéNyE Nélkül:
Hangolódó:  

Ismerjük meg egymást, együtt könnyebb!

Nyerd vissza a formád:  
Mikor? Mennyit? Hogyan? 

Női ciklus-virágzás: Mit üzen a testem?

karrier-család-párkapcsolat:  
Bűvészet vagy művészet?

Erőszakmentes kommunikáció:  
Énközlések bántás nélkül

Érdeklődni a +36 30 213 0785-ös telefonszámon, 
illetve a telehaz@paloznak.hu e-mail címen.

Első alkalom:

2022.04.05. kedd, 10 óra

Paloznaki Könyvtár

Tavasznyitogató
Baba-mama klub


