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Kedves o6czihegyiek, pulaiak, kedves o1-

vasok!
Minden esztendd mds-mris lehet6s6gnek,

cehak es tanulsignak a meg6l6s€vel teszi m6g

vettozatosabb6 a kdzdssdglinket, valamint a saj6t

6letliDket.
A kiilitnbdz6 6'tmaink ds az egyes v6gya-

ink alapozzdk mog a tervoinket. Mindezeknek a

megval6sulds6t pedig szabrilyok €s szabrilyz6k

tartjdtc kord6ban.
Sajrcs, az 6lmainloak az el6k6szit6se so-

r6n tiibb olyan el6re oem l6tott akad6ly is fdlrne-

dilt, amely k€steltette vagy meg is akad6lyozta

ezeket.
A tegels6 6lom, amely igy iildozatul es€tt,

a faluh6znak az energetikai megrijuldsiit cdlozta

meg.
Mint hamarcsan kiderlilt, a vallalt itnresz

fiilott, tervez€si, miiszaki ellen6ri, valamint koz-

beszerz€si kdltsegek is ndveltek volna az 6ssz-

kitlts6get.
Ezeket azonban nem lehetett beepiteni a

plly1z,//.ba. Ilyen nagys6gt kdltsdgek v6tlahsnra

sajnos nincsen lehet6s6gilnk.
Az orvosi rendel6nek a b6vitdse meg bi-

zon),tala!, a kiegdszit6 t6mogat6snak a megit6l6-

sdre v6runk. Na de t€rjilnk 6t a megval6sul6 6l-

moha.
A k0zs6gilnk kiildDleges adotts6g6rq sa-

jitossdgtua hivja 6t a figyelmet a temet6 melletti
geol6giai bemutat6hely.

A tandsv€nynek az igazi kiiliinlegessdg€t

nem a lyira a nagys6g4 hanem a soksziniisdge

adja.
A kdzlekedesbiztons6gi p6ly6zatwkat a

foly6imtnak a megjelen€sekor mrir miiszakilag
6tadt{ik.

Tdbb megbeszelesen vettiink rdszt a 77-es

ittal kapcsolatban, es kaptunk igerctet tov6bbi, a

kitztekedesbiztonsigunknak a ndvel€sdt c6lz6

iitleteknek a megval6sitr{s6ra - mindez nem

pdnzkdrd€s.
Saj6t fomisbl is igyekszunk kisebb beru-

hdztrsokat megval6sitani, ezt azonban sokszo! egy

megfelel6 vrillalkoz6nak a megtal6l6sa akad6-

lyozza.
lgyekeztiink az eddig megszokott prog-

ramjainkat otyan magas szinvonalon mcgtartani,

hogy minden egyes korosztily me$alelja a sz6-

rakozisdt.

Az elmrilt esztend6r6l
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Mindezek megszerve#sdben j6l egyiitt

tudunk miikitdni a nemzetisdgi onkormAnyzattat,

a Pulai Ifiris5gi Klub (PIK), valamint a PUNKTE

tagiaival, A t6Gadalmi munldsoknak is sokat

koszonhedbk.
A tesfiilet, az dnkomdnyzat, valamint a

lakosok hivatalos 0gyeiDek az intezese - a jegy-

z6k, vatamint az aljegyz6k szem6ly6nek a cser6-

ldddse miatt - sajnos, az elmtlt esztend6b€n sem

volt zavartalan.
A kdz6s hivatalnak a mur*6j6t ds az dn-

kormdnyzatunkat a felettes sz€rvek tdbbsztir el-

len6rizt6k, szerencsdre csak kisebb finomit6sokra
volt szukseg.

Sajnos, n6ha a lakoss6gi dsaeve&leket
nem a testillethez, illetve a ieglz6h6z juttatj6t( el,

hanem egy felettes szervet kelesnek meg az €sz'

rev€teleikkel.
Ezeket dltahban visszautalj 6& hozzink

valaszaddsra, vagy kotelezik az dnkormanyzatot
az eljrtuisnak a lebonyolitds6ra.

E lakoss6gi bejelent€sek tdbbletkiaddso-

kat ds munkat jelentenek az oDkomdnyzatuik-
nak, esetleg a lakoss6gnak is.

Bizony6ra van olyasvalami, ami esetleg

kimamdt a besz6mol6b6l, k6rem, ftzzfk el ql
nekem.

Az el6tttlnk alt6 6sz ismet v6ltozisokat
sejtet a fatunk eteteben. Egy 6j testutet rCgi ds tj
tagokkal veheti 6t a stafCt6t.

Egy k6zits#g&t termi nem mindig hri,l6s

fldladat. De temi kell, kicsik vagyunk atrhoz,

hogy ne fogiunk dssze.

A hetyi kertbadtoknak, valamht a hegyi

telektulajdonosoknak a munk6ja is pootosan ozt

mutatja.
Az IgnAc-nap, valamint a hozzi k6t6d6

N6czihegyi Tiik6r-Spiegel minden €vb€n megha-

timz6 Pula €letdben.
Eziton is sz€retndk 6szintdn gratul6lni az

fjsagDak az 6vfordul6j6n a kitart6suk€rt a szerve-

z6knek, a segit6knetq ds megkdszonni a munk6-
jukat.

A tov6bbi dsszefog6sban bfzva kiv{nok
nagyon j6 egdszsdget €s boldogsiigot a csaladok-

nak, a b€kds szomszddokat, es j6 termest a gaz-

driknak!

SzENGER Istvin
polg6rnester



Harminc 6ves az rijsdgunk

A harmiacdves N6czihegyi Ttkdr-Spiegel
sok sz€retettol k6szdnti minden kedves pulai 6s

Diczihegyi olvas6jd,r, valamint tivolabb lak6
(-viddki') baratait Kdszonjtik hogr k6zbe vet-
t6k, otvastAk a lapot, ds €szrevdteleket tettek.

Sokan meg is 6rizt€k a megielent Skl6-
nyokat - ene utat, ho$/ idonkdnt k&6st kaflDk
valamelyik evjdrat p6tl6s6ra. A k&eseknek szive-
sen teszonk eleget.

Temfsztteserl egy kiadveny nem jdhet

l6tre kdzremiikdd6k dlk0l.
Minden alkalommal kdzitlHik a megv6-

lasztott polgfumest€mek az ives b€szfunotojat.

K6sz6net 6rte P'Ei'fiNYI &talnak, KERTESZ La-
josDak 6s SZENGER Istvri'Dnak.

Kozotni tudhk az oGzegosan ismed
meghivott el6ad6k el6z6 Cvi DAcziheryi iiDnepen

elmotrdott beszdddnek sz0vegdt is.
Helytaitdnettel foglalkozo kiadvdny ter-

mdszetesen csskis a hetyben lak6k irdsaival lehet

igF"{n hit€lEs.
Pulaiak hosszu sonit sikert[t megoyemi,

hogy {rj6k meg etnld&€ike! dlmdnyeiket. H6tAs

koszorct drta! Els6sorban a sdnvooalas tanulm6-

tryokat iro REI'ENYI Antat, HARMATH Istv6rl TAL

J6zs€f, LEIToLD Istv6!, LEnoLD Attil4 SZAUER

Agostor, vatamint JAcen Eszter munkiit kell
meges iteniuk. ortimmet kozoltiik MolrlAr
Jdnos, ToKoLIcs GwEn6, PLLER Magdolna"

Prr,en Zsuzsarua, HoLczER Istv6n, HoLCZER

Bal6zs, VERS Krist6f, GETTINGER Szilvi4 JAGER

Istvdo Tarn6s irlsait
A oAczihegyi birtokosok 6s a barAtaik kit-

z0l ets6sorban az 6uand6 kdzremtk6'd6 NAoor
Istvrat valamint Bus Mtui6t illeti nagy-nagy

k&z6oet.
Rajtuk k(vof dr. GABNAI Margit, &.

ScHoLrz J6zseq PErI Mikt6s, KPJZSAN Andr6s,
BALLA Em6ke, dr. NAGYPAL Szabolcs, valamint
HoLANyl Julianna emett€k iresaikkal a lap szin-
votr8l61.

Biszkdk vagyunk arra, hogy isme szak-

irt6k Pul6val, illetve N6cziheggyel kapcsolatos
sorait is meg tudtuk jelentetoi.

A teljassdg igeoye udlktl koszdnet illeti
H. CsuKis Gy6rgyi oeprajz-kutat6 ds RAINER P6l

tonenesz k6aem[kddes€t
Tovabbd, CSER Istvan €pltdsz, ERr Istvdn

rdg6.sz 6s LAczKovITs Em6ke n6prajzkutato ini-
sait.

Vdgezetttl, SoLrI G6bor biol6g$ 6s

CsoMA zsigmond sz6l€szeti-borAszati szakCrt6

tanuln6oyait.
A Flsoroltak kdzlrl tdbben mdr nincsenek

kozottiink Az [js6e[ak a pdlddtryait lapozgatva

megrendltd olvasni az elhunytak6l szil6 megem-

ldkezeseket, a temetdsou elhangzott b€szddek

szoveg€t.
Keres erkez€tt elsdsorbaD az tij pulaiak' a

nriczihegyiek ds a banitaik €rdek€be4 hogy az

rijabb tapsz6mokban jeled€ssiink meg konibbi
tu6sokat.

Az idei Ndczihegyi Tiikdr-Spiegel kiad-
v6nyunkban eonek megfelel6en kdd{iok trdh,iny

konibbi inist.
Nagyon szivesen fogadunk a jdv6ben is a

k dnbozd helyi tttrtdn€sekkel kapcsolatos ft{so-
kat. Ktjiik az! hogy irjdk meg az emldkeiket a

filur6l, a hegf6l, a kdray€lx6l, valamint a szule-

ilr6l. A kiadvdny eljut t6bb levCltdrb4 ekk€ppen

aa m6sok is megismerik.
A legfontosabb azonbn az, hog az ulA-

nunk kiivetkez6 nemzeddkek #szben a kozdlt
hellt&teneti inisokb6l, visszaemldkezdsekb6l,
riportokb6t kaphataak kdpet a korabbi id6k €s

beDne az ehrult hdrom dvtiz€d helyi tdrtdnCsefu6l,

az itt elt emberek elet6r6l.

NAGYP.{L Gdbor
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Huu J6zsef (fiilolvasott) el6ad{sa
a Niczihegyi iinneps6gen (2018. jrilius 28')

Unnepi alkalom, hogy a N6czihegynek a

birtokosai ds a vend€geik esztend6ritl esztend6re

iisszegyiilnek a hegynek a t6b6nri,l, a bejritatr4'tuil,

mondhatni: a kapujrin6l, €s eml€kealek a 169-

mrilh4 6s egy kellemes delutAnt is estet eltdlte-

nek egyiitt.
Az er ekezet €s az eml€kezes egy ktizds-

sdgepit6 es€m6ny. Egyar6nt ldnyeges helyi, regi-

oftilis 6s olsaagos szinten, fontos ugyanakkor

egyetemes emberi szinten is. Pukin aruuk van

jelem6#ge. hogy a k6zsdg njkori telepeskitzsdg.

a nemet lak6i mezigazdas6gb6l dltek,6s a sza-

badidejfik eey #sz€t a sz6l6hegen titltdttdk.
A szil6hegy 6sid6k 6ta egyszere szfutere

a munkrinak, a kikapcsol6d{snak ds a tiNas
e$tttl6tnek. Az ut6bbinak a csicspontja a sziiret'

amelyet a rcgi hegytdrvdnyek pontosan szab6-

lyoaak.
A magyar mez6gazdas6g-tOrtdneti kutat6-

sok r€g6ta foglalkoznak a promont6riumoknak,

vagyis magyarul a hegykiizsegeknek a tiitdnetd-
vel. A kitilntetett figyelem annak sz6l, hogy a
hegyk6zsegek a szabadparasai fejl6d6snek a le-

heiosdgdt biztositottik a kozdpkorban, vatamint

az rijkorban is.
Az 6seink a megfeszltett munk6t fdltdte-

lez6 sz6l6mtvel6s! valamint annak a vdgeied-
m€trydt, a bort kiildnos becsben bnott6k. Bac-

chus kultuszdnak rendkivtil gazdag kdltesz€te 6s

irodalma van, koteteket toltheh€nk meg a szebb-

ndl szebb mflalkorr{sok!.al - magyarul, valamint a

vilAgnak sztrmos m{s nyelvdn.
A kulcssz6r6l, vagyis a szabadparaszti

fejlod6$61 kiildn is sz6lnuDk kell. A rendi jogban

a fdld nemesi tulajdonnak szainitott, a jobb6gy

csak bklokotta az! mdgpedig meghattuozott saj6-

tos fdltdtelak mellett.
A tefieit 6s a kdtelezetts€geit kill0nbtiz6

mag6njogi szerz6d6sek szab6lyoarik. A jobb6gy-

telek 6l6tt a fiildesfu lendelkezett. Amennyiben
fgy tatdlta hogy a jobbrigy hanyag, nem miiveli
rendesen a ni bizott bitokot, az esetben el is ve-
hette t6le, €s mrisnak adhatta.

Meg ahAzAt,l is megfosahana. amennyi-

ben annak a becs6nit megfizette. A sz6l6birtok
azonban k0ldnleges bhtokl6s vott.

A sz6l6 utin is ad6zni kelleft, a jobb6-

gyok azonban szabadon adhattik-vehett€k a sz6-

l6jiiket.

Azt is mondhatn6nk, hogy a sz6l6 szabad

birtokforgalom tirgya volt - rendkivil j6 t6kebe-

fektetesnek szdmitott. A kiildnleges jog6'llasb6l

kdvetkezett az, hogy a fatvak hatrir6ban tdv6 sz6-

l6hegy kul6n kdzseget alkotott, ffiggetlen voh a
kdzslgi dnkormdnyzanol, 6s demokatikusan v6-

lasztott6k.
A devecseri uradalomhoz tadoz6 Pu[6nak

a kedvez6 jogi t€lyzetet az 1745. €vi tetepitdsi

szerziides biztositotta. A r6mai katolikus n€met

telepesek tdbb esztendeig adomentesseget kaptak.

hogy az erd6t kiirwa telket alakithassanak ki. €s

azon h6zat €pithessenek.
A tetepesek szabad kdltdzk dsi jogot 6l-

veztek, nem keltett robotolniutq a robotot pedig

penzben v6ltott6k fif,E, 1766 utiin bevezettdk a

M6da Terdzia-fdle urb6riumot, ez sem hozott

azonban lenyeges v6ltozi$t.
1848-ig megmaradt a robotvAlbdg, vala-

mint a koltdzesi szabads6g. A szdpen gyarapod6

kdzsdg a szdzadnak a v€gdl evente kbzol 6EzAz

forinttal gyarapitotta a devecseri uradalmi kasz-

sz6l.
A kedvez6 jogi hetfzetnek kosztinhet6en

a nep€ss€g szdpen gyarapodott is: az els6 n€p-

szimt6l6s idej€n, 1785-ben ndgyszAzharminch&

f6t irtak 6ssze. 1848-ban, a jobb6gyfblszabadit"is

idej€n immriron 6tszi*6sz lakosa volt a falunak.

A fogy6s a tizenkilencedik szAzadrok a

vigdn kezd6d0tt, ds tatt cgdszen a mai napig.

M6ra az egykori nepesseg titbb mint fel&e apadt.

Ahol a uiji adottsagok megengedtek aa, ott min-
deniitt letesiiltek sz6l6hegyek.

A Balaton-felvidiknek a falvai nehezen

kepz€lhetttk el sz6ttihegy n6lkiil. A devecseri

EsTERHAzY-uadalomnak Szentbdk6[6n volt a

legnagyobb szdl6biftoka. A pulai pintdrek az ura-

s6gi pincehez is k€sz{tettek hord6kat a tizennyol-
cadik szizadban.

A pintdrck mellett tttbb k€zntves is el6-

fordul az anyakonyvekben. A sztil6heryek ftldtt

^z 
ad6zds miatt a fdldesur. illetve aluuk az embe-

rei, az uradalmi tisztek bizonyos fokf ellen6rzest

tartottak €s gyakoroltak.
A termesDek a tized€t, a ddzsmat minden-

kinek meg keltett fizetnie must vagy bor form6j6-
ban, kds6bb pedig a falunak a csapszekdrq az ua-
dalmi kocsm6ban e ,J<utyult borral" talalkoztak a

fogyaszt6k.



A rigi jegyziiktinyvekben talin mdg azt is
6ljeg5reztek, hogy a jobbdgyok mikdnt kisereltek
meg eltitkolni a temdsnek a nagys6g6t, hogyan
akartak triljrirni a ddzsmaszediiknek az eszen.

Az 1822-ben a pulai helyen epult urasagi
kdt helf#ges - vagyis tekintdlyes - ddzsmapince
irk5bb azt bizonltj4 hogy a ddzsmaszed6k
tdbbayire rdsen voltak.

Az EsTERH,izy-csalrd a tizenhetedik szi-
zadban a kdznemessdgb6l emelkedett a f6rendi,
gr6fi csalddok kdzd, 6s ugyanrigy ldnyeges bev6-
teli fomisnak tekintette az uradalmaiban (a p6pai,
a devecseri, a cseszneki, valamint az ugodi ura-
dalmakban) a sz6l6mtvel€st, mint mis j6l gaz-
d.ilkod6 ftldesur.

A csaldd az 1626-os esztendoben kapta
meg a pipai, valamint az ahhoz kapcsol6d6 bir-
toklesteket a kinilyt6l, es a kezdett6l fogya ldnye-
gesnek tartotta a sz6l6temel€snek az el6mozdit6-
s6t.

A XVIII. szdzadban imm6ron j6l mtkddo
uradalmi szervezet gondoskodott a gazd6lkod.is-
nak az hAnlLis6r6l. A zalai uradalmi szdl6krek a
nyilvantarlis6t is a megmrllveltetes€t is P6ptu6l, a
varkastdlynak a hivatali szobriib6l ininyltott6k.

Hogy a lbldesir sz6m6ra nemcsak a ma-
jors6gi sz6l6lq hanem a jobb6gyok riltal miivelt
sz6l6k is jelent6s erteket jelentettek, aa. a szhlo-
hegyi szab6lyzatok (tdrvdnyek vag artikulusok)
is hatAsosan bizonltjrik.

P6p6o p€ldrAul az rigynevezett Oreghe-
gyen egyur6ssal pfuhuzamosan tObb hegykdzsdg
is ldtezett. Ezeknek a szab6lyzatA,t a tizenhetedik
a,4aadt6l kezdva ismerjllk. A magyarorszigi -
k6re a p6pai, a Veszp#m ds a Zala megyei -
sz6l6hegyeknek az artikulusait tcer6 Melinda
nCprajzos tttbb kdtetb€n is kiadt4 igy ma m6!
soklalta tobbet tuduDk a sz6l6hegyek6[, mint
szfu vagy 6ppen aitven esztendovel ezel6tt.

Tudval6v6, hogy a pulai jobb6gyok a Fel-
s6ed6t (Ob€rer Wald) I E I 1-beD kdrtek sz6l6 al6,
l8l7-ben pedig m6r pincdket 6s prdshizakat 6pit-
hettek. Tudjuk azorrball azt is, hogy a hegykdz-
sdgnek a szab6lyos miikdddset harminck6t adiku-
lusb6l rill6 hegytttrvdny biztositotta

Az 1822 es 1897 k6z6tt a mindenkori
ndptadt6 mi t hegldegyz6 6ltal vezeteft jeglz6-
kdnlv ndmet, majd magyar bejegyzeseib6l az
egykori tulajdonosokaq a hrlajdonosoknak a vil-
tozisait is j6l megismerjuk.

A telekkdnlak€nt is haszuitt
protokollumban ad6sv€tel esetdn az elad6t s a
vev6t fdljegyeztCk. Erdekessdg: a tetkek ethe-
lyezt<edds€t a tagosltes el6tt trem hellrajzi sz6-

mokkal jeliiltik, hanem az 6gtijak megnevezesd-
vel s aszerint, valamint a szomszddok nevdnek a
megemlitdsdvel.

Ugy tudjulq hogy a Ndczihegt elrcvezds
az 1858. ivi tagosir6si tdrkdpen fordul el6 elsd
izben. (Az iratokban nyilv6n kor6bban is el6for-
dulhatott.) Az elnevezCs a kitzen dkezet sz€rint
ESTERHAZY Ign6c ftldbirtokosra vezethetd visz-
sza.

A sz6l6hegyi dnkorm6nyzatnak a mtkd-
dds€t, az el6lja{6s6gnak (a hegybir6nalq a tizen-
kdt eskiidtllek, valamint a hegynesterctnek) a
fdladatair, a hadsk6!€t, illetve a btntetdsi jogkdr-
fi a mlA emlitett heg).tiirv€nyek szabalyoadk.

A ndprajzosok szivesen nevezik a hegyar-
tikulusokat rendtafid$$ki e szep magyar kfeje-
zes podosan kifejezi, hogy a komak az embere
(beleertve a bidokosokal valamint a Itildesurat
is) hogyan kdpzelte el a hegynek a rendjdt.

Tov6bbd, hogy mik€nt 6r'ta a hegyet a kU-
l6nf6te krirokoz6kt6l: a k6bor 6llatokt6l, valamint
a rcndetlen vagy dppen tolvaj emberckt6l. A
hegyartikulusok a rendtartd falunak a tnrtinelmi
uiilenyomalai, amelyeknek a jelentdsdt sztrzadok
milt6n is €delnezni tudjuk.

Tisztelt hallgat6iml A pulai sz6l6hegy
titddnetenek tdbbfdle korszakir6l beszdlhetiink:
az L az alapitj'stdl a filoxdra-vdsz megjelen€s6ig,
az 1880-as 6vekig tat. A m{sodik maga a potg6ri
korszak, amikor a rdgi fajtrik hetyett dircktterm6
fajl6kat (elsosoftan Nolxit, valamint Otell6t) te-
lepitettek. A 3, a szocialista korszalq mikor a sz6-
l6t a gazddk nem adtik be a tdeszbe, hanem rra-
guk mtveltdk meg. Az 1970-es evektdl a h€tudgi
hdzat, telket keres6k is megjolentek a hegyen.

Eldrkeztiirk a mai korhoz, mety a pliti-
kai s gazdasdgi rendszervaltdssal kezd6d0tt.
Mindegyik kor rajta hag5rta lenyomat6t a hegyetr,
melynek mai arculata az elmi t k6zEl ket Cvtized-
ben alakult ki. Egykor gyako ati okokb6t l&esiil-
tek a pincek es a pr6shizak a gazdiik l€ryeges-
nek tartott6k azt, hogy a sz6l6nek a fdldolgozisa,
a mustnak, majd a bomak a kiszitdse, valamiut a
tArcldsa a sz6l6hegyen tdrt€nhessek meg.

Ma mrir szimos telken hidlfzik a sz6l6, a
helydt gyiimolcsos, disdek, rdt vagy 6ppen sz6nt6
vette 6t. Napjainkban a sz6l6hegy els6soiban a
pihendst, valamint a fdlllduldst szolg6lja" Az €pii-
letek vfuosias szinvonalf szolg6ltadsokat biztosl-
tanak. Kdnyelmes koriilmdnyek kdzittt lehet itt
piheDni, tev€kenykedni. A hegy6l csodds kit6tis
tdrul eldnk. V€gezetii.l, azt klv4nom, hory min-
denki 6rczze j6l mag6t a N6czihegyeq Cs tartal-
mas dlmdnyekkel gazdagon tdrjen baza.
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Dr6ga T6ni bicsi...
(Eml6kez6s Rem6nYi Antalra)

Iddn lesz 10 esztendeie, hogr' Remdnyi An'
tql (mindenki T6ni bdcsia) nincs kiztink Mind-
nydjsn tudjuh hogt mekkora rt hag/ott naga
utdn. Miel1tt tollat rsgadlamtolro, hogt megem-

ldkzzzem a szomori &fordul6ril, lapozgana a

Ndczihegi Tiikar-Spiegelnek a haldla utdn meg-

ielent sztirruit, elolvaslam a altalam qk*at iro
" 
sorokar. Ugt irzem, enndl 1szintlbben szivbdl
jovden ma sem tudruhn megfogalnazni a file
kapcsolatos irzdseimet. Engedie fieg a kzdves ol-
vas6, hogt,filtoztatds ndlk l knzdli kezek i itsl.

Imm6r huszoDhat esztendeje is vao aDnak'

hogy megismertiik egyftist, 1984 old6bednek
vdgen.

Banitunk 6ltal eladdsra ajAnlott telek meg-

tekintdse utdn a niczihegyi kdzepsii titon ballag-
tunk a falu feld felesdgemmel,

On szembejott veliink egy ember, akkor

mdg tdbbsegdben stttet haiial ds sdtet baiusszal.

Nem kertlltiik ki egym{st, hanem sz6ba elegyed-

tiiok.
Rdglon kideriilt, hogy egy sz€les l6t6kod,

kedves embert ismerilok meg, aki l6togatdsunk

c6[j6nak megismer€se utfn visszafordutt 6s ]tiz6-
ba hivott.

igy kezd6dott, T6nikirL tdbb mint ne-

gyedszlzados badts,6gurk. Hrilis vagyok a sors-

nak, hogy megismertelek. H6l{s vagyok, mert

ama hetyismereti tudA6t, amettyel Te rendelkez-

tdl, senki ruist6l nem kaphattam volna meg.

Amikor megfogalmaz6dott bermem, hogy

mindezt az ismeretet valahogy meg k€ne oritkite-
ni, 6s mesdltem N€ked fjse$erveimriil, lelkesen

timogatlil.
Te voltd ds maradsz a huszonegyedik 6v-

folyam6t meg€16 Ndtczihegi Tiikbt-Spiegel leg-
tenn6kenyebb munkat {rsa.

MCg vannak kiadatlan irdsaid (ezek kdziil
egyet e szdmban is megielentetonk), amelyeken

kercsztiil itt fogsz Clni kdzdttibk. Megigdrem
Nek€d, hogy a helytortdneti ds helyismereti inisa-

idat mind dsszegyiijtjuk ds kiadjuk.
Olyan embemek ismertelek meg, aki

meghallgatta m{sok velemdnydt. Akinek a kozseg

hatdBir6l kitekintve a nag)ryil6g6l is megvolt a
Yelcmenye.

Aki minden cselekedet6vel a kozsdg dr-

dekdt szolgd,lta. Aki j6 baftitsagot igyekezett tar-

tad mdg az ,,elledrukkerckkel" is.

Kozdsen tervezgettiik a rcgi dpitdsi eml6-

kek, els6sorban a templom €s a kripolna rendbe-

ho?nt^l l.
Hihetetler munkiit vdgeztel. Mi csak a

budapesti kapcsolatok megszerz6sdben tudtulk
segile . Ez€k kdzd tartozik a Mtieml€kvddetrni
Hivatal- valamint a bdcsi TemplomJlilijittisi Ala-

piwri,ny trimogatis4 iltetve a harang fdlijitisdt 6s

automatizdas6t vdgzh c(ggel kialakitott kapcso-

lat.
A NaEzihegFek mint Pula szerves r6sz6-

nek sorsit es fejl6ddsdt mindig frgyelemmel kd-
vetted. Ti 6lmodt6tok meg NAoot Pist6val a

Niczihegyi Orurepet, amelyet 1988-t6l kezd6d6-

en imm6r huszonharmadik alkalommal rendezibk
meg. Te siirgetted ds kezdemdnyczted kitan6arl
hogy a Naczihegynek is legyen sajrit egyesiilete

igy jott ldtre a kezdeti bardti kdrb6l. a m6-

ra miir a Veszprem Megyei Bir6s6g riltal is be-
jegyzett Pulai N6czihegyi Kertbar6t ds T6jgondo-
26 Egyesiilet (Pt NKTE).

Sorolhatn6nk tovlbb ama sz6mtalan kez-

demdnyezdst, amelynek motorja volta. A teme-

t6k6polna lbhljitrsa, az Esztefiezy K6roly Kiiz-
alapitvriny ldtrehozis4 a Szent IgnAaz t& kiataki-
tdsa, a szobor kifaraetatAsa mind-mind a neved-

hez ff26dik.
T6nik6m! A tizendt 6v korkiilonbsdg elle-

ndre bar6tnak tekintettdl. Tobbszdr ism€tett mon'
desod volt, hogy a kapud nulla 6r6t6l huszoDn€gy

6r6ig nyitva 611 el6ttem.
Sajdlom, hogy csak ennyit tudtam segi-

teni, de tudom, hogy Te ez€ket is &t€kelted 6s

h6l6va1 fogadtad. Hal6lhired hallatan 2009 no-

vemberdben budavdri lakasunkban gyany6t g)rij'
roftuk. Tudtuk. hogy egdsz Pul6! ds beme min-
ket is p6tolhatatlao veszteseg €rt.

Egy olyan ember t6vozott cl, aki a hAborf
ut6n, ,,viddkik€nt", mint tadt6 drkez€tt a faluba
6s a legnagyobb pulaiv6 vilt. Megtgerjtk, hogy
nem feledkeztink meg R6lad. igyekszttnk dpolni
emldkedet ds az Altalad teremten hagyomdDyo-

kat.
Es hisziink abbaru hogy a fratal pulaiak is

igyekeznek a kdzossegdrt dolgozni, baeljesitve
ezzel dddelgetett rcmenysdgedet.

Ameddig Pula ds a- Naczihegy ldtezik.

biaos Iehetsz abban, hogy Ened is szol a pulai

harang.
NAGYP,I G6bOT



Rem6nyi Antalra eml6kezve

A csal6dunk immriron kdzel negyvco esz-

tendeje kdt6dik a putai N6czihogyhez. Itt n6ttck
ftil a gyemekeiok, ds sokat id6zDek itt az unok6-

ink is.
Etnondhatjul hogy a falunak ds a hegy-

nek a lak6i befogadtak bemnDket, s€gitettCk a
beilleszkedesiinket ds a meggyokeredzesiinket e
szep viddken.

Minlebb€r bizonyrfu'a ddntd szerepe volt
a falu tanit6j6oalq ds kes6bb polgrmesterdnek,
F.E\dNYI T6Di bacsinak.

Amikor mdg egyriltal6n llem volt vizveze-
tdk a hegyen, kisebb nagyobb viztartriLlyokba

hordtuk fol a vizrt a fbzestrtr,z, mosogatishoz 6s

mosdAshoz.
Al;koriban a T6ni bdcsi€k h6za et6tti hit-

Mt szokhrDk volt ,,taokolni". A gyenrckeink sze-

rcttek bem0rftet ezen alkalmaka lekisdmi, ,,vi-
lagot l6ti".

Mdr volt vfzvezet6k, arnikor egyszer be-
sz€lget€s kozben T6ni bdcsi foliddzte az esti viz-
vdteleknek az eml6k&.

,j grerckek mindig milyen sz6pen, ren-
desetr koszootek" - emlekez€tt vissza, brijt el6
bel6le aj6 pedag6eus.

A sdrl6nek ez m€g akkor is j6l esik,
amennyiben m6r a grermekek gyermekeit terel-
gai.

Kdzelebbi kapcsolatba akkor kefi.iltiiok,
amilor 2006-ban elkezdttik a oiazihegyi egyesti-
letet szervcai.

Naryon oriilt aDnak megn)'il6 a lehet6-
s6gnek, hogy vdgre 6ssze lehetne fogni a hegy
gunAit.

Kicsit talfu 6 is (ahogyan mi magunk is) a
rdgi heS&dzsegnek az d6dj6t szerctte volna l6ti
ebben-

86r e szerepet egy egyesiltet maoapsAg
m& rcm tudja betolteni, 6mde j6l k6pviselheti a

kozitssdgnek az &dekeit. 2008-ban azutin beje-

srozto a bft6s6g a PUNKTE-I. T6ni b6csi a koz-
gytldseken Cs a rendezv€nyeker megieleot, maga

ajeleDldte is tdmogattu vott.
Ha sz6lt, akkol mindig a maga hatk is

csondes m6djdn mondta el a tanuls.igos Bondan-
dojAt.

Nagy me$isztoltetes volt az, hogy a ha-
gyom6n]4ercmt6, legels6 Merton-naFa 2009-ben
(a hal6la el6tt kdt hCttel) Ell6togatott a

pinc6nkhez.
Ttibbekkel egyiitt mgyon boldogan dol-

goztunk az eml6kk6[)ry6o, vagJris a pulai olvas6-
kdnyvdn.

Ez ttihozie tiszteletet pararcsol6 tud.is6t
szorgalm6t, mely elkdtelezcttsegdt a szerEtett

fatujrihoz, Pulfrttoz.
Az iisszEgytjtdtt inisait olvasva arra gon-

dol az ember, hogy milyer nagy ds fotrtos ember
a tanlt6.

Inmp6s 6, aki ismeretet, iiutudatot, biisz-
keseget, vatamint hazaszerctetet hagyoninyoz a
fatuban 616 embereke, 6s az irnct elszdrmazot-

takra is.
Evtizedek telnek el, Cs rij nemzedCkek ve-

szik keziikbe a pulai olvas6kdnyvot, ismerkednek
a falu mtltjaval.

Lelkesen udzhetik a 144. oldaton, hogy a

sajet sziileik, nagysz[leik Cs dddsziileih mint
adatkitddk va$/ 6pp€n a honismereti szakk6r
tagiai s€gitettdk a pulai u€pszok6sok 6s haglo-
mriayok dsszegytjtEs€t.

REr,{6NyI Atrtalnak a gaznag e!,fne a?tfil-
ddzza saimunkn is mindenki szimdr4 hogy a
kiizoss€gnek a szolgrilata a legnemesebb dolog a
vil6gon.

BIls Miria €s

P[rr Mik]6s

. TEMENX A'{IAI. 'fr-Di
rt-*,ara
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Egy helytiirt6neti 6s honismereti olvas6kiinyv:
Rem6nyi Antal ndptanittf 6s n6pmiivel6 eml6kezete

A REMENYT Antal emldkdre az ir6saib6l
osszeAllitott Pulai olvasakdlyv, JAGER Istvdn
Tam{s szerkesztd#ben, a 20ll-es dvb€n jelent
meg, a pulai nimet kisebbsegi itnkorm6nlzat ki-
adds6ban, a Kdzigazgarisi es Igazsigtgyi Minisz-
tdrium p6ty6zaton elnyert anyagi tftnogatis6val.
A nemefil a Pulaer Lesebuch: Ein Gedealb ch

fb An ql RemAryi cimet visel6 kdtnyeh{ k6tet a
megyeszerte ismert 6s szeretett, bdlcs T6ni bdcsi
nyolc magyar 6s egy ndmet nyelvii hel)'tttrtdneti
6s honismereti t nulm6Dyit kozli.

A most Unnepi kdtettel is megbecstilt
szerz6, ll.oha maga is a n6met kisebbsdg tagia
(edesapja RETNFAHRTT6I magyarositott, idesanyja
csal6dleve pedig LEBER), de nem Pul6n sziiletett,
hanem a kdzeli M6rk6n, 1926-ban. Migis, l95l-
t6t 2009-ben bekdvetkezett hal6ldig Pula lett az
otthona, ahol nemcsak Sltaldnos iskotai tanit6-
kent, neptadt6kent Cs #pmtvel6kent dolgozott,
hanem a falu vezet6 szellemi ercjdve v6lt, s6t a
nagyvrzsoDyi kitrzeti m[veldddsi h6zat is 6 igaz-
gatta- A falu els6 szabadon v6lasztott (ds azufin
mdg egyszer ijravaasztott) polgantresterekent a
kdzdssdge kttzdleteb€n, onkorm6nyzatiban is
szerepet v6llalt, de az dletftilfog6sa szelint mindig
szigonian p6rtonkivtilikdnt. Veszprdmi j6rdsi
szinten is tevdkeny volt tan6cstagkent, s6t a me-
gyei szinten el6bb az akkod nipfrontbizottsag-
barL majd a VeszpEm megyei ainkorm6nyzal
korelndkekdnr, s a megyei kultur6lis 6s oktatrisi
bizottsdg, valamint a nemzetisdgi munkabizottsrig
elndkekful dolgozott. Vdg01, orszigos szinten a
n€pmffvelok egyesiiletenek is dveken 6t az elndk-
segi tagia volt. 7994-bet az egdsz dletmiiviert,
kiilonosen is a hell telep[l€sfejlesztdsb€n vdg-
zett igen kiemelked6 tevdkelysCgedrt a Magyar
K6ztd$as6g €rdemrend kiskeresztj 6t kapta.

Pula 350 dv alatti yflltozitsEit, afqlutdrtd-
netet is lfrEkir.ti a kezddfu6s, mely a Veszpdm
megyei honismereti tanulmdnyok kiv6l6 darabja.
Pula a tiit6nelem folyamdn hol Veszpr€m, hol
pedig Zala v6rmegyihez tadozott. Az tjratelepi-
tdsekor egyerteln{ieD Zal6taz. l95O ut6n pedig
kdtsdgkivUl Veszpremhez soroll6k be kitzigazga-
tisilag. 1959-ben €piilt meg hozz6 a bekitt6tt,
ugyanezen evben alakult meg a helyi termel6szii-
ve&ezEt, 1960-ban vezettek be vdgre a villan)1,
6s I 965-ben avatlik fdl az nj kultrirlxiz4t.

PDle telep ldsftrtinetfhek, az 1557-!cr"rl
puszr.iva vd6 6si telepiilds 1746-os, Ausztd6b6t,

Bajoro$z6gb6t s Wiirttembergtiil szimraz6 nC-
metekkel (sv6bokkal) rijratelepiteset6l a nemze-
ddkek kllzdelmeinek, iirtlmeinek s eredmdnyeinek
kiili,n tanulmin,'t szentelt a szerz6 (kdzdsen
PILLER Magdolna lldik6val), mely a hdztdrtdne-
tek kiemelked6 darabja. Az irds geriac& - a rdg-
m t s a kdzelmdt kdtelez6 ttirt6nelrni s ese-
mdnltiirt€neti 6ttekintesdrq a jelenkor intezmeny-
rcndszer€nek (Onkorm6nyzat, oktat6s, nepmtve-
lds, kdzmtvel6d€s, polg6ri szervez6d6sek) ismer-
tetdsdn tul - a hagyomalyok EttdrkCpezese adja.
E rdszben kider'ril, hogy milyen telepi 6skdp s

utcaszerkezet kialakitras6ba fogtak az €rkez6k;
dlehik mif€le vallisi s szentsdgi kiimyezetbe
6gyaztik; viselet0knek milyen megkiilonbdztetd
jegyei voltak. Kdpet kapunk an6l, hogy szokisai-
kat minek megfelel6en atakitottdk ki; mi jellemzi
saj6ts6gos nyelvj6r6sukat; az dtkezesllknek s
konyh.{juknak mi adja saj6tos jellcg6ti illetve
hogy az ideldtogatok mdg milyen helyi neveze-
tessdgekkel ds l6tvatryossagokkal talAlkozhatnak
enefeld. A helyi ndmet kiejtdssel kapcsolatban,
annak €rzdkeltotisere egy pulai nyelvj6nisban
lejegyzett diszdtoros kopogtal6verssel is mog-
ismerkedhetiink, kdznyelvi ndmet dtimtban s ma-
gyar forditisban is.

Elkiitelezett adatkdd6k (els6sorban
SZENGER Gydrgy, MEKLERNE SZENGER Erzseb€t
ds SZENGER Pril) elmondrisa nyom6n szuletett
meg a !)lai pirgerszolaiso,t (Morldn Ldsd6val
kdziisen in) vAzlatos 6ttekintese. A purgerek a
ndmet 6shazib6l hoztdk magukkal e saj6tos tisz-
teletbdli polgdr6rsdgi helyi szervez6ddsi form6t.
A ptlrgereklel foglatkoz6 rdvid inist es€tteg bet6
lehetett volna olvasztani a nagy telepiildstt dCneti
tanutm6nyb4 rigy, ahogy az amak a ndmet nye[-
v{ fordilisa (Sz[AcyrMi KOSA Anik6 munk6ja)
esetcn is tt rtent, amely a kotet 2616 tanutndnya,
Schwabisches Leben in P la cim ala,,t.

l8l2-ben telepltettek sz6l6t a falu melletr
elter0l6 dombon, amely ezutrin a NAczihegy nevet
kapt4 mdgpedig a vddoszentje, a jezsuita rend
alapitda, Loyolai (Szeno IoNAc (1491-1556)
nyom6n. De a szdldhegt orvdnyktnyte k{sbbb
elkall6dott, ds csak az 1970-es ivekben kerlllt el6
egy pulai hdz rejtekeMl, e$iltt a hegy kiil6nboz6
vegyes esem&lyeit 6s tdrtdneseit r6gzit6 f6tegy-
zdsekf<el. Ez ut6bbiak kdziil h& ismertetdse mrir
megjelent a Rtr.c}.IYt Antal 6ltal f6szerkesztett s
lassan a 25. €vfolyama fetd kdzeld Ndczihegi
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TiiLb-Spie gel clrrrfi" dvente megjelend helytdrtd-
neti foly6iratbarl s most a ktttet ezeket kdzli rijm.

Puldnak a kommunista id6kben, a tanicsi
rc\dszqrfi Ankormt@ori.rdg alatt ettelt mintegy
negyven esztendejdvel foglalkozik a szatzt kij-
vetkez6 tanulm6nya. 1950 6s 1968 k6z6tt ugyanis
a kdzseg dftill6 vott, 1969 6s 1990 kdzdtt pedig
egy kdzsdgi kozds tarulcs r€szese, mdgpedig
Naglrv6zsonnyal, Bamaggal, Mencshellyel €s
Vdr6st6val e$.ttt. Az irds kfllonds fig/elmet for-
dit az el6ljdr6sr{g itt esAerdejere, mdgpedig 1985
6s 1990 kozdtt amikor ugyanis maga REiGNyr
Antal lett a kozsCg el6tj&6ja: ut6lag tekintve ez
m& ryilvd! a botr&koz6 nj 6nill6sdg egyik el6je-
le, eloszele volt. 10-15 Cv tivtat6b6l az egykoi
kdzsdgi eldljdro visszatekint az el6rt eredm€nyek-
re, Cs fttliddzi az akkor legfontosabbnak szimlt6
es a legtobb vit6t kivft6 Ugyeket, peld6ul a tfizol-
t6seg, a szennyr'iztisztft6, az id6sekkel tt r6dCs,
illetve az ifrisrig nevel6sdnek k€rdeset,

Tudomrinyos igdnyess€ggel 6s a lehet6s6-
gek szerint mindig a teljessCgre tdlekedve nyril a
vrilasztott keddsk&€hez a Pula kozseg ds hafir6-
nak vizrojzdt rdszletez6 tanulmdny, amely a
Veszpdm megyei mttfrg)ryddetem rdrgyk6r6be
is illeszkedik. Az inis nem elegszik meg a term€-
szetes vizek, igy a btszini vizek (mint pdldiul a
foly6k, a vidoly6sok 6s az 6ll6vizek), valamiDt a
kiilteruleti vlanyer6 helyek (mint pdldaul a for6-
sok €s a kutak) alapos ismertetdsdvel. Eltenkezo-
leg: mhdezek emelld fdlvdzolja a vizekhez k6t6-
d6 6ldrajzi helyek, a tdrgya( a ldtesitrnenyek
(pdldriul a malmok) ds a vizi jelensdgek honisme-
reti Cs a helyismereti aDyag6t is. 1975 6ta folyik a
csapviz a falubao, 1992 6ta pedig a NAczihegyen
is van iomdron el&hettl vezet€kes viz.

A szerz6 a faluj6ban annakidejdn egy he-
lyi honismereti szakkitrt is szervezett ds vezelett,
akikkel tobb fdhndrds elkisziGsebe is beldvdgtak,
az dr*6ntes neprajzi gytjt6kre voDatkoz6 ttrnuta-
t6k alapjen. Az els6 ilyeD $ntjtdsbol kdsziLlt ra-
nulminy m6r annak idejen megielent a Veszp€m
megrei honismereti tanulndnyok sorozataban. A
kiterjedt fdlmdrCs sordn els6sorban arra voltak
kiv6ncsiak a kCdez6tq hogy a falub6li csalrldok
pontosatr milyen m6dokon hasznositottek €s
hasznositj6k a telepiildst kittirJlllel[ etddket es
mez6ket. A vdaszok dsszrsitdsdb6l kitiinik, ho$/
mind az erd6kben, mind pedig a mez6kdn gt tj-
tdgetnek mdg ma is, 6s e tevCkenysdgben kiemelt
helyen szerepel a mintegy huszo[k€tfele, a kdr-
nyeken megtaldlhat6 Cs honos gy6gyndvdny 6v-
szeszedese is megfelel6 n€pgy6gydszati elkdszi-
tdse, majd atkalmazisa. A vadfogds is elterjedt a

faluban, akdr iteirnet ad6 rillatok elejtCsdr6l, akrir
vizb6l fogott rillatokr6t, ak{r m6hek vag5r mada-
rak befogds6r6l, ak6r pedig a hagyom6nyos Crte-
lemben yett vad6szatr6l ldgyen sm, Nemcsak
Oromdt tartogat azonban mindel es€tben a temi-
szeti komyez€t, hanem az erd6n ds a mez6n dl6
6llatok (pdld6ul a roka 6s az egdr), illetve a h6z
kdrill tal6lhat6 egyes k6rtdkony 6ttatok (kiil6n6-
sen a godny, a mery€t ds a patkiny) elton is ha-
tdkonyail vedekeznie kell az itteni lakosoknak.

Az MTA n€prajzi kutat6csoportja 6ltat
dssze6llitott, a nephitre 6s a vil{gndzeke vonat-
koz6 k6rd6iv alapjdn a pulai honismereti szakkdr
emelteft vdgigkutatta a kozsig teljes nAphitit is,
ahogyan azt a r€gi orcgek tatott6k. A t(-utatr4s
anyaga eppannyira volt a teremtett tenndszet;
mint az ember 6s a rnaga alkotta, mestersdges
ktimyezete, idedrtve mitrdenekel6tt a ndvCnyter-
mesrist ds az 6llattenydszt€st, az dpiileteket 6s
azok tartozikat\ az egyes hivatdsokat, a szakn6-
kat 6s a foglalkozisokar, illetue a vallis ds az
egyhizi €le' ttugykuhtu6jdr. Az dsszefoglal6 ta-
nulm6ny egyik legdrdekesebb #sze az emberfd-
l6tti erejii szemdlyek es a tem€szetf6lotti ldnyek
vil6ga, kiildnds€n is a boszorkinye, a garabonci6-
s€, a kitemberd, az &ddgd ds a hdtfejt sdrk6ny6.

L€nyeges meglegyead, hogy RrmENvr
Antalnak m6g legal6bb kCt kiadatlalf hhiruros
dolgozatAt 6rzi a Veszpr€m Megyei kvdlhir,
melyek nllv6n szinten drdemesek volninak a
kdtetben megielenr€tdsre. MindkCt ir6s egy-egy
szomszidos telepiildssel kapcsolatban folltatott
kutatisokat fogtal 6ssze. Egyfel6t, a szsrzl v€
gigkdvette a mencshelyi olvas6kdi tiirtdnetdt I
kezdetekt6l, 1885-t6t, egdszen az 1917-es eszten-
d6ig. Mdsrds, pedig, nagndzsonyi llinzsiBw|-
ti K& Egyestlet (KBKE) 1977 is 1984 kdzdtri -
az 6 szollemes megfogalmazis6ban - hdt sziik ds
insdges esztendejivel is behat6bban foglalkozott.

A k6tet a felel6s kiad6, LErroLD Attila
I$vAn eliiszavaval, LACKovrrs Em6ke ndprajz-
kutat6 bevezetqjdvet, a uaeh magyar s n6met
nyelv{ ondletajzeval, a kdz$rtjtemdnyekben
megtalalhat6 mtiveinek szakiroclatmi jegyzdkCvel,
s szimtalan fekete-feh€r fenykrippel, rendsz€rez6
6bnival ds vonatkoz6 rajzzzl eg€:szll ki. J6 sdv-
vel ajinlhatjuk a most megielent gondos 6ssze6l-
lilast, szi,veggytjtemenlt olvas6kdryvet mind-
azoknak, kik 6rdekl6dnek a helyi n6prajz, a hon-
s hellsmeret hazai nepmtvelCs, teleptfldst&tenet
s -fejlesztes, ill. ktilatnds€n a magyarorsz.igi ld-
met nemz€tisdg gazdag hagyomrinyai s minden-
napi dlete iriint. NAGYP,{L Szabolcs
(Az irds megjelent jsdgunk 2012. dvi szdndban.)
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Diszvend6giink,
a SoulAir kamarak6rus

Az idei nicziheg/i iinrcpen a Mindertki
cimfi, Oscar-d[jas magar film egikfiszerepl6je,
migredig a Balaits Tdri inei-zenei ,htaldnos
lskoldnak a SoulAir kararakirusq lesz a disz-
venddgiihk

Mindez nem titkokan qzafi jahetutt litre,
minthogt s kdtus vezet6je MoLNAR M6nik4
ruicziheg)i birtokas. Nqg)on kdsziinjiik minden

liiradozistit!
Az alabbiaklan az dltalq megbiilddtt be-

mutdtkoz6 irdst, az ig/nevezelt Mrusiletrajzot
rozolluK

Az iskoldokban hatvu esztendeje mtkd-
dik dnek-zene tagozal, ds ezzel egyidejfleg 6nek-
kar is.

A jelenlegi k6rusokat MoLN,iR M6aika
vezeti. A SoulAir kamarak6rus 2010 szeptembe-
I€betr alakult megpedig a legtehets€gesebb di6-
kokb6l.

A trp€noilunk gregoriiio, renesziosz, ba-
rokl klasszikus Cs huszadik szizadi k6rusmiivek
mellett, a mai min6sdgi kdnnytzerc dalabjait is
feldleli.

A k6rusunk rendszeresen fblldp az iskolai,
a ke leti €s a f6v{rosi rendezvdnyek mellett ze-
nei fesaivdlokon.

Pdtdriul, a Gyulai Zenei Fesztiv6lor, a
K6rusok Ejszak6jdn, valamint a Mfivdszetek Vol-
gy€ben. Hasoal6keppen, versenyeken ds j6t6-
konys6gi rendezvdnyekeu is f6lldptlok.

PCldAul a Hangfoglal6 HCtf6D, tov6bbd, a
Stiss fel nap $ojekleD a Mtrdnyos helyzetfi gye-
r€kek&t, illetve a J6t€konys6gi koncerten a TSz-
olt6 utcai Gyemekklinika r6kos gyeDnekei&t az
Alapltv6ny az Alapltv6nyokCrt szervezesdben.

Vagy Cppen a Mfrviszek a l,frviszeti/t
koncerten, Szekesfeh€rvtir v6rosdbarq valamint a
J6tikonyaigi koacerterr, a K6kgoly6 utcai ODko-
16gi6n.

Az dtizben megendezett Dalostlnnep pro-
jekt utin a SoulAir k6rus a Z€nehJd projekt kerc-
tdben j6da a vil6got.

Nagy iiriimiiDlse, volt alkalmuok szere-
p€lni az elmtlt 6vekben: Erd6lybe4 Auszai6baD.
Franciaorszigban, Ndnoto$zigban, valamiDt
Sv6jcban is.

Nagon bliszkdk vagyunk arr4 hogy De-
AK Krist6hak a Mindenhi cfin{, Oscardjas 16.
vidfiknjeb€n a f6szerepl6 k6rus a mi iskoldDk
k6rusa volt.

Ez az esemdny a mostani k6rust lgngctEg
szines fdlk6rdshez, valamint konc€rthez segft€tle
tazzA-

Ilyenek voltak a Havasi Bal{zs-kooc€rtek,
a Volt Fesztiv6l a Sziget Fesztiv6l, valsDirt a
K6rus-tumdk Sv6jcban

Voltuok a Czifta Atapiwdnynak a meg-
hlvdsAra Senlisbea is. 2018-ban a k6rus Pro
Urbe-dijban rCszesult.

-UoL\ iR \I6nika
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Szent Ign6cz szobra

A 2018-as n6czihegyi ttmepen az eddigi

hagyomfuyokn8k megfelel6en megtorEnt a

hegynek a bejaddorl 6116 Szent lgndcz-szobor

locsol6s&

Ez qlkrlommal IfuoLL J6zs€f gazda 6n-

tode meg I szent l6bdt a n6czihegri bor6val, €s

kozbcn a meglepetdsiinlre az at6bbi, 6ltab at
kedves voBet mondta el.

Szent Ign6c a v6d6szentiink

Szent Igfticoak 16b61 mosoE,
J6 borommat rreglocsolom,
Kozben €n igy imidkozom:
J6 Szent lgn6c, kdrve k€rlek'
Oltslmazd e sz6l6hesret!
Vddd Eeg 6t a j€gt6l, fuYt6l,
Atutaz6 tolvajokt6l!
Adj kap& kasz6r a lusta kdzbe.

Hogy szdp legyen I hegynek kCPe!

Adj jobb utai aut6sohak,
Mert 6k sokat Eorgol6&ak!
Adj bek€t a hegY neP€nek,

Hogy b€k6ben dlhessen€k,

Es egyrrdsmk oriiljenek!
Hisz oly kweseo vagYml
Nem szabad, hogy marakodjunk-
K€rlelq le!6c, ki el6tted itt ellep'
Hasd {it e gondolatokkal telk€t!
Isteu 6ldjon, <tr69 IPJc!
Engem, ha munka vall, mindig itt t6tsz.

KNoLL J6zsef
(2018. jnlius)

!:#;
*-.-1_a:j

Jru
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A H6sdk-napi megeml6kez6s

ImmAron sok-sok esztendeje hagyom6ny
a H6boais H6sitkr6l sz6l6 megemldkezds a fa-
lunkban.

Az id€n jrlnius els6 vasirnapjrinak a ddl-
el6ttj6n a szentmise ut n megint r6juk eml€kez-
tiink.

A megemlekezdsiinlc a Himnusmak az el-
€nekl6sdvel indult, mdgpedig az Ajkaj, Biulyasz
Friv6szenekar kisdretdben.

PILLER Magdoln6nak a szavalakit
SZENGER Istviin polgrimestemek a kdszontd sza-
vai kiivettdk.

A megemldkez6 beszddet SZANT6 Attila
Jrinos tartaldkos szizadparancsnok-helyettes tar-
tofta. Ezt a koszonlzas ds az eml€kezds virrigai-
nak az elhelyezdse kdvette.

Hsdifoglyok6rt

Ha dgMl fiildre n6z szemed,
Anyank, ha bit 6s bajt keies,
Ha t6tod itt a ftild porir,
Ki jtu v6rcs Golgolit,
Foglyainkra n6zz, sorsuk mily neh€2,
HAt szind meg 6kel
Segitsd meg a szenved6ket.

Sztzanyink, Tej6l tudo4
Nekiink csak szeDvedds jutotl
Vesd 6td6 kdt szemed reri,nk,

Vesd rild6 inid a Golgotink.
Fogtyahkra nizz, sorsuk mily nehdz,
H6t szdnd meg 6ket
Segitsd meg a szenved6ket.

Edesapdk ds gyemrekek,
Messzi fogs6gban slnyl6dnek.
Szomoni oft az dletiilq
Enyhitsd sri,lyos szenveddsilk.
A sok baj €s szenvedis feleft,
Sok hiwes 6s gyermek kesereg.
SziizanyAnk, segilsd meg Oket,
Vigasztald a szenved6ket.
Foglyainkra ndzz, sorsuk mily aeh6z,
H6t szdnd meg 6ket,
Segitsd haza a szenved6ket.

Ezutan kiizdsen meghallgathattuk P[lrn
Magdolnanak az drt6 tolmricsoldMban a Flad,/og-
lyokirt cimt r6mai katolikus egyhrizi dneknek a

versszakait.
Ezeket Pul6n vasAmaponkdnt a templom-

ban a szentnise alatt. 1945 6s 1950 kiiziitt min-
den egyes alkalommal el6nekeltek.

Vdgezetiil a fuv6szenekamak a repertorr-
jribol hallgathattunk meg n6hrny sz.imot, befeje-
zesrijl a Sz6zafta1.

A h<iseink6l sz6l6 m€lto megemldkez€-
sert nagy kitszdnet illeti Pula Ktizsdg Onkor-
rl.ilryz tit, valamint a Ndmet Nemzetisdgi On-
korm6nyzatit.

.l.iGER Eszter

Szint6 Attila Janos beszdde

Ajkai Brinydsz Ftv6szenekar



Frxprn Istvfn
Az ima

Az ima n6lam uagyon rcgen kezd&6u.
Szinte enldkeim tegelejeD" t[dk az rigyban 6s

egy fit sziraz, &egkaz osszefoda az enyeiD0et.

- Mondd, kisfiam. . .

fu €u moadtan ut6!a az'lfrin Az Ey pn-

hasaga simogatot! az est zsongitott, az 6lom a

szomem kor0l jart 6s 6o motrdtam az im6l 6s

gyonge gyemeki kepzeletenmel felemeltem lel-

kem az Istenhez,
Kds6bb - a di6k6vek ka.maszos rohaEisii-

ban - az ima a templomotjeletrtette, ahol elcsitul-
t k a zfuzavEos vdgy& lassrira v6lt a lepCs,

tompan koppantak a szentelt kovek es az oltir
et6tt lobog6 drokrn€cs mindig mepelegitett, ha

kinyujtottam fel6je diderg6 kczemet. EL*or m,ir

nem kduyvb6l imedkoztam €s nem is a r€gi kis
imddsCgokat moDdtsm. A kivil8osod6 df,telem

szavakat kereset! metyek rijak, szepek voltak es

csak az fu &6maimct, b6natomat, k&6semet vit-
tdk az Onitkteval6 ol€.

Aztin j6tt az el6bbi vil6g6g6s 6s mindig
melyen megenditett az imr{ra zendiilt ktirtdk ri-
valgisa s a tcrdre hullt harct6ne indul6 szdzadok
balilos csendje, ahol szinte 6rczni lehetett az el-
hagyott otttronok fel€ sz6[6 gondolatokat, agg6-

ddst, szerctete! igut isAl, amely hangtalanul

sznmyalt a balLl fel€ indu16 fdrfiak lelkdb6l.
6, milyen kicsik €s mdgis mennyire f6rE-

ak voltak ezek a katon6k, akik kdromkodva 6b-

rcdtek, kdroDkodva fekiidtek 6s csak itt dobben-
tek 16, hog5r az igazi ki6li6s hitb€o, vdrbeD, fajda-
lomba!" M€gsdgben- €s imrids6gban, ak6r ezrek

el6tt a nyflt terck por6ban: az egyeden es val6di
f€rfiassAg.

Azt{n j6tt a zuha!6s TriaDon haliilos v6l-
gyebe. JOtt a megal{z6s, a sz€gyen, az elesettsdg,
szegduys€g, jarv6ny €s jdttek az im6k. Az egesz
oemzet megtanult imedkoai ds Eem szegyellt6k
m6r a f€rfiak sem - egl-egy ,,sz6ra'' - befordulni
a templomb& Ezek a fiirfiak tdbbnyire Eegi&t6k
a harctereket €s megtanulMk, hogy egyeden f6le-
lem orokos csak - nem a hal6lf€lelem, hanem az

isteofClelem- 6s ahogy az imddsig fel6 fordult a
oemzet, {$. emelkedt0nk ki a hal6rha itiltsdg
posv6nytMl.

Amilysn csetrdesek lettthlq olyan hangos

volt korulottoEk a rydztesek priholy4 es amilyen

fermh6j6z6k voltak 6k, olyeor aldzatosak lcttitnk
Ei, mert aHor dleztilk mAr, ho5/ az al6zatossag-

ndl nincsen nagyobb a viligon Es elhallgatott

korulottlnk az erSszak soYoltese, Bert halkaa

szohi kezdtek a kassai harangok 6s meghallhat-

tflk az egesz viligoo, amikor a d6mban a aagya-
tuk Te Deurlot ilfirildko?,rak Nagy, szed Pillana-
tokban mindig az ima volt vellink, Bellettiinlq
€rtiink. Nag5r orttmiikben, aagy sirisokban,

cseudben 6s viharokban: im4 ima-

Es most mdgis mind tobb helyen hallom,

olvasom, hogy valaki im6dja a lencsef6zeldket'

im6dja a kanir6jeq imadja a kir6ndul{st 6s a t6n-

cot. ih6da lett ez a sz6, Delyet maglar paasztt6l
sobasem hallott seDki, es elkopott lassan, mint a
kocsmakiiszdb.

Mindenki ,,im6d" miodent. A 1ov6t a sze-

ret6jdt, a oyal*end6jdt... megszentsdgtelenitve

egy szdt, az embed ldlek n6ma hioauszal a tisz-
tas6& a ker6s, a vigasz, a f€lelem" az isteDkei€sds

egyetlen, utols6 felki6'ltds6t, aroikor o6r oincs

seomi, dmde sem.Bi segitsdg, mentsv6r, csok az

ima.
Ne im6dj h6t minden! ddes maglarom, ne

sz6rd lelked amny6t, nyelved szdps€gdt a rcmbo-
166 disznai el6, de iE[idj sedmit, csak az Istent,
mert nem tudod, milye! id6k jdnnek es niDcs az a

vihar, Eely elpusztithatD4 ha veled van az im6d-

seg 6s veled van az Isten.

13



H6stik naPi besz6d
(llegic1e I lbt)6i t1t1tnk 2A0--e5 .\:it11dbtul )

,,A fdrfrnak, aki haaije6rt halt, kdnnyebb a

sulyos seb, 6s kedves a httsi halil" - fogalmaz

mintegy 6t 6s fdtsziz esztend6vel ezeliitt hires

kd#pkori kdlt6Dlq Matyris kin{ly ko*irsa, Janus

PANNoNIUS.
De mint minden ercmnek kdt oldala van,

alig egy jd dvsziaad m[lt6n egy mdsik irodalmat

miivel6 szem6[y, William SHAKESPEARE az ,4

Henrik cimil dnim6j6ban pedig rigy fogalmaz:

,,Kik csat6ban halnak, ritk6n halnak szdp hal6lt."
M6ius van, ama h6nap, amely Magyaror-

sz6gon az itonepekoek a h6napja, Unnepeljiik az

€desany6kat, a nagymarn6kat, a gyerekeket a
gyermeknapon, az egdr,izi iinnepek kdziil is tdbb

esik e szdp tavaszi, de inkfbb kora nyiiri h6napra.

M6jusnak az utols6 hete a rcgi id6k kato -
ir6t sz6t. A mag/ar tdrtdnelemben vivott, nagy

Mborukban elesett magyar honvddek6l, huszi-
rok6t, tengereszek6l, l6gi katon6k6l 6s mind-

azok6t, akik valamely hriboni valamely harcme-

zejdn ,,a kinilydrt Es a hazA,tt', ,,a hauAefi es a

szabads6gdrt', .vagy ,,a hazi6n mindhal6lig" jel-

szavak alatt adt6k az €lettlkeq azert a Magyaror-

szig6rt, amelynek akkor eppen, ama t6denelmi

helyzetben a kato0ii voltak.
lvlijusnak az utols6 hfuornnagyede kett6

szempontMl is a regi id6k magyar katon6inak az

linnepi id6szaka" Holnap van m6jus 21-e: a rcnd-

szf',liltAs 6ta ez a tl]E;gyar honvedseg legjelent6-

sebb 6s legnagyobb ilnnepe, hiszen szilzo en'

nyolc esztenddvel ezel tt ezpt 6r6kbao a budai

V6rban mdg el-el szolt egy-egy puska, de e napon

a magyar szabadsagharc az 1848-1849. 6vi for-
radalom 6s szabads6gharc hadtdrtenetdnek egyik

legfenyesebb esemenysorozat6t, a tavaszi hadje-

tutat zi$I^.
Budavrir bev€tele ds elfoglalis4 mely mint-

egy txircmheti rrgytiris utin, egy sikertelen ro-

ham utlan e rlljusi naporL m,ijus 2l-dn eredm6-

nyezte Buda v6ninak vdgs6 elfoglal6s6t.

Ez 6riban I 58 dwel ezetdtt m6r tul voltak a

magyar katoniik a harc nehez6n, hiszen a ddnto

roham hajnatban indult, €s ftsnt a budai vir utcAitr

mdg, mint mondtam, el-etdurrant egy-egy puska,

de a vtu a rnagyar honvddek€ volt.
HeiEich IIENTZI csdsz6ri t6bomok v6rv6d6

sereg6nek ellenr4ll6s6t a magyar honvedsegnek a

lenduletes rohama megtiirte, a falakon ott lobo-
gott a Sztz M6rir{s houvdd hadi ziszl6, 6s az el-

cs6ndesed6 budavtui utc6kon, kdk t6bori sapki-

ban a fejiikdn, k6v6bama zubbonyban 6s kdk tti-

bori nadr6gban, kormos kdppel, tatdn mel 6ssze-

v€rezen szulon}1i pusk6t markolva a keziikben

bizony ott voltak Puldnak az akkoi katonakdte-

les, honvedkdteles fiataljai ds f€rfijai, mint a 47.

Zala megyei onkdntes honvedzAszl6aljnak a be-

vonult tagiai.
Hogyan is? Mikdnt is kevercdett ide Buda

vfu6nak 6ppen valamennyire elcs6ndes€d6 utcaira

a 47. zAsA'aljnak aPulAr6l bevooult katomsaga?

Megdrderdik az 6siitq hogy megemldkezziink ro-

luk.
Amikor I848 rnijusdnak a vegdn ehelyiitt, a

putai fi6t6ren vagy tal6n pontosan itt a templom

;l6tt megperdiiltek, el6sz& a rcmzet6E6gbe,
majd pedig a honvddsdgbe a toborzist jelz6 do-

bok, akkor inndt, a korabdli Pul6r6l, 4l pulai fo-
gott el6sztir feglYeft, mint lemzet6r, akik koziil
azrin kesdbb tizendten a honv€dsegben folytatt6k
szolgalatukat.

Ama csapattest, amelyikben a pulaiak szol-
g6ltak, kezdetben a 8. tapolcai nemzet6rz6szl6alj,

teszt \elt az I 848 ny6ri Dr6va- is Mura-menti t i-
bod 6rszolgd.latban, JELAslc meginduldsa uten a

horv6tok elleni dsszecsapiisokban, ott voltak a
p6kozdi csatibar! majd JELASIc t[d6z6sdben

rdszt vdve egeszqn az osztr6k-magyar hat rig
harcolva tdrtek e16rc.

Koztlik a negyr'enegy pulai nemzet6rrel,

akik koziil egy nemzet6r tiszti, egeszen pontosan

altiszti rendfokozatot drt el, aki nem m6s volt,
mint HAAZ Lip6t, a kiizsdg akkori jegyz6je, egy-

ben etemi iskolai tanit6.
Ny6r vegdn, azrin pedig 6sszel megindult a

toborzis a honvddsegbe, el6szor dnkdntes jelent-

kezds alapj6n, majd amikor mfu nagyon kellett a

katona, sorczas ritjdn. Puldrcl tizerlolen csaptak

Iiil a honv€ds€g kiil6nb6z6 csapattesteibe, hotr-

vddnek ds huszirnak egYar6nt.
Nem mindenkir6l tudjul hogy melyik csa-

pattestben szolgalt, de a k6t pulai huszdr a 16.,

mlis trdven a K6rolyi-huszireaedben katona,sko-

dott, 6s MoLNAR J6zsef, JAGER J6nos, FlscHER

Ferenc 6s HAAZ J6nos honvedekr6t biztosai hrd'
juk, hogy a 47. haclrendi sz6m[ zalai 6nk6ntes

nemzet6rzAszl6alj katon6i voltlk.
6s most kanyarodik lassan vissza a tdrtdDe-

tunk Buda v6nimk az 1849. m6jus 2l-i, ddlel6tti
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kormos falaihoz, a vdr elleni ddntd .ohamot
ugyanis a hiirornheti 6gyrzds utin, m6jus 2l-i
dont6 szuonlrohamot a 47. honv6dziszl6alj indi-
totta.

Nagyor nagy vesaesegek 6r6n tortek et6re
a ttizers€g 6ltal megrongrilt falakhoz, a rdsen be-
nyomulva a vrir bels6 teriilet€re, kimdletlen kd-
zelharcba bonyol6dva a v6rvdd6 osztiik csrisziri
katoniikkal, majd pedig azokat meghatal6sra
k6rysz€ritett6k.

A 47-esek nyomdban pedig rttgttin ott t6-
dult be a vimak a tediletete az 56., szinten zalai,
mdgpedig keszthelyi sz€khelyii honvddziszl6alj,
majd utrinuk a ttibbi csapattest ds ddlre mdr a ma-
gyar ho[vddsdgd volt Buda vrira.

A rendsz€rvalt6s 6ta a v6rfoglalasnak ezen
nagy napj4 vagyis majus 2l-e a magyar honvdd-
s6g napja. Ma tehAt itt ernlekeztnk a rdgi negy-
vennyolcas honvddekre, eml6keztink a pulai hon-
vddeke is.

Az id6 telt ds mriLlt, a volt ho[vddek pedig
lassank6nt oregedtek, de mdg mint nag]?apak ds
dddpaprik 6letben voltak, amikor 1914. julius v6-
gdn a kisbir6 dobja ism6t megszdlalt itt, Pula f6-
teren, amely az akkori uralkod6, L Ferenc J6zsef
hadba hiv6 kialF6nydr tene k6zhine. vagyis a
mozg6sitest.

Megkezdiidittt, ahogy akkor neveztdk, a
Nagy H6boni, amelyet k€s6bb a toftenettudo-
m6nyban els6 vil6gh6borunak neveztek el. Pula
korabeli ferfii4rsadalma e nagy hiboruban is
megfizette a maga v€rad6j6t.

I-d'tdtr ZoJa,t{rmegy'hez tartoz6 kdzsdg, a
katonakiiteles koni fiatalemberek a 20. honv6d-
gyalogeaedhez, valamint a csiiszriri 6s kir6lyi 48.
gyalogezredhez vonultak be zdm6ben. Mindezen
alakulatok szekhelye Nagykanizsa, illet6leg
Pilsen volt.

A kdvetkez6 ndgy esztend<iben a Pulrt6l
elmenr honvddek, bak6k e k6t alakulatnak a csatri-
iban vettek reszt. A keleti, miis n€ven az orosz
hadszi eren, majd 1915. tavasz6t6l az olasz harc-
teren.

Az orosz fronton Ivangorod, Ravaruzka,
Luke 6s Lemberg (Lviv, Lvov) ki,zittt kiizdott ds
vdrzett a kdt alakulat. Szereztek sebeket, testi ds
lelki sebeket, haltak sorra h6si halAlt az atakulat
kato&ii, ktiztiik a mdgdttem marvan)'t6bl6ba v6-
sett katonik sokasaga.

1915. tavaszSt6l, Olaszo$zig hadba l6p6s6-
ttll kezdve pedig a rettegett 6s remiiletes Isonz6-
fronton ki:zdtitt a k6t ezred, Konstanjevica kdr-
nydk6n, Monte Sabottino ds Monte Sanmichele
kimdletlen kdsivatagaban,

A helytritldsuk trlda&tdk0 €s peklamutat6
volt ozt a lovdliam& melyCn meg6rz0tt hadijelen-
tdsek 6s dicsdr6 elismeresek sora bizonfta" De
ez mit sem csdkkentett az itthon fiaikaq v6leg€-
nyeiket, fivdrcike! atyaikd hazav6r6 Mtamara-
dottak f6jdnlmrn.

Amikor egy szdp 6s er6s kis firigyermeknek
a b6tcs6je fdt€ hajol az ddesanya, bizony6ra nem
az jut eszfbe, hory majdao egyszer katona lesz
ama fili! ds majdan e$i sz€r talfu valamely h.ibo-
nib6l nem Gr vissza- Es hrt sok firi nem t&t visz-
sza a kdrnyez6 falvakb4 ds nem tdrt vissza ide,
Pulira sem. Gondoljutrk most r6juk, emlekezzltDk
meg 6roluk is.

Azoknalq akik ehetyutt dltek Cs mdg csal6-
dot is alapitottak, valarniql akiknek itt fiaik szU-
letklq sajnos, nem kcllett nagyon sokiig v6rtriuk"
hiszen mindossze alig kett6 dvtized roppent el,
amire rijm egy uagy vilfudgds sOpdrt vCgig Eur6-
p,6n 6s a vil6gon.

E ttzdrveny magaval ragadta az a[&or hu-
szon6ves, s6t tizEnives koru fiatalsagot sok mds
helytl, igy Pul6r6l is. A Magyar KiniLlyi HoD-
vddseg katoftiik€nt l94l-t61, majd kdsobb tdbben
a nemet hadsereg katoniikdnt 19,14-t6t voltak
kdnytelenek kllzdeni €s harcotai.

A misodik vilightiborf oroszorszigi, majd
ma$/aro$z5gi fiortszakasTrin, megfizetve ism&
ama titrtenelrni veEd6t, amelyet a nagypolitika ds
a nagybetffs T&t6nelem !6tt r6juk ki. Ama sokat
szenvedett nemzeddke, amely 6ppeo katonakote-
les koni volt, a ruisodik aagy hAboni a m,isodik
vildghriboru dveiben.

Hatalmas tisztelet az eles€tletnek, ctnl6ke-
z6s a Mtramamdottahrak, akiknek a foladafa
nemcsak az ehelytltt jelenldv6k6, hanem minden-
kid, aki most m6jus v€gdno a honvCdsdg napjdn,
vagy a kOzelg6 h6s6k vasdmapja alkalm6b6l a
ma5/ar tdrtinelem nagy Mboruiban elhunyt n6v-
telen vagy ndv szerint ismert katooika eNnldkezik
es nijuk gondol.

Nyugodjanak 6k akir a hazai f6ldben, akir
pedig az egykori, m&a mir elcsdndesdt t6voli
harcmez6kdn, a m& jeldletlen k6zds bajr{$i t&
megsfuokban.

Es na$/olr"rcmCljiik azt, hogy ha eg egCsz-
s6ges fitgyennek bdlos6je fdt€ hajol mosl egy
€desanya vagy 6desapa, m€g az dmydka sem ve-
t0l a gydnyorkddes &6m&e aonalq hos/ valaha a
jov6ben katotr.ir4 vddldozatra lesz mdg szilksdge
e sokat szenvedett sz6p hazAnknak, Magyaror-
sdg[ak.

l5

HANGoDI Lliszl6



Pauer Antal eml6kezete
( )le gl e I e n t.lo h (i itttunk 2 00 2'e s s :dntifun. i

Egy eszerdeje ruir, hogy elt6vozott k6-
ziiliink PATER Antal. n),ugdlas nag).vrizsonf
pldbrinos. A veszpr€mi k6rluizban hunyt el, 2001.
augusztus l-jen.

A fdegyhdzmegye ka drseke, sok papttu-
s4 tisztol6i, banitai ds hivei sokaMg6nak a jelen-
leteben augusztus 9-dq a kolonl6ri temet6ben
helyeadk v6gs6 nyughetydre.

PAUER Antal Kolont6rcn sziiletett, 1923.
janu.ir 31-6n. A sziilei PAUER M6tyds fbldmiives,
6s RiDL Anna. Az elemit szUl6faluj6ban, a potg6-

iskola n€gy osztrily6t Devecse6e[ vdgezte.
1943-ban drettsdgizett a veszprdmi Fels6kereske-
delmi Iskol6ban.

A veszpr€mi Teol6giai F6iskol6nak az el-
veglse ut6n 1948-ban, NagykanizsAn sze eltdk
pappt

Kezdetben kintor volt; majd 1948-1949-
ber Kiptatant6tiban (6s a hozzihnoz6 Kdkkrlton
6s Salfdlddn) toltdtt dveket. 1949-1950-ben
K&dshegyen szotg6tt (6s Balatonliildvrirott,
Kerekiben, Pusztaszemesen, valamint B6lvdnyo-
son).

EztiAn, 1950-1953-ban
Badacsonytdrdemicen teljesitett szolg6lalatot (€s
egyfttal Szigligeten es Badacsoryl6bdiban).
1953-1963-ban Marcaliban (6s Boronkdq Gom-
b6n, Bizen). 1963-t6l pl6b6nos lett Nagyv6zsony
v4ros6ban. V€giil nyugatomba vonult, I 996-ban.

Pula az 1970-es dvek elejdn a
vigrintpetendi pldbdnirir6l - helyi kezdemdnyezes,
aldinisgtjt€s nyom6n - keriilt 6t a naglir'dzsonyi
pl6b6ni6hoz.

Az dlerinek kdzel felfi itt toltdtte kiizot-
tiink, vdliink, drtllnk, nagyisa kiizdelmes, nehdz,
a kodbban volt politikai hatalom 6ltal megkeseri-
tett dveket.

PAUER Antal muDldss6g6t ds szemdlyet
nem fel€jthetjiik. F6leg az ut6bbi tiz-tizenegy,
itlewe pl6b6nosi miikdddsenek utols6 Ot-hat 6ve
volt igen eredmdnyes.

A kodt meghazudtol6an ds a testi gyitt-
relmeit leplezve igen tev6kenyeD \ret tes . az
Onkom6nfzat ftal l€trehozott, az egyhrizi tulaj-
donli dp0letek karbsntarta&it ds fthijir6s6t v6llal6
Esze x4zf, KAroly Alapitvanyban.

Rdszr volt a templomuoknak a teues kiil-
s6 ds bols6 megujitAs6bar\ a Szent Fl6ri6n-
k6polninak a tatarozisAban, a temet6kapohdmak
a ldtesites€ben. A sugallauira kdsziilt el a

N6czihegyen Loyolai Szent lgn6c szobra. Es
mindezek mellett a hivatdsahoz hiven ldtta el a
hivei lelki gondozisit is.

A kort6rsai tgy fognak 16 emldkezni,
hogy 6 volt a legutols6 pap Pula egyhdzi 6tet6-
ben, akinek a miikoddsi ideje alatt - a kor6bbi k€t
dvszizadhoz hasonl6an - minden egyes vasarnap
6s iinnepnap (a nem kiitetezo egyhazi Unnepeken
is) volt hetyben szentmise,

Hogy volt kanicsonykor 6jf€li mise (ha
nem is djfdlkor), Cs volt szentsdgim6dds, volt
mgyheti szefiarUis, fdlt6madesi, meg imapi kitr-
menel legal6bb a templomban.

Az elhunyt6val tov6bb n6tt a paphiany, 6s
meg kell szoknunk azt (az id6sebbeknek alig el-
fogadhat6) gyakorlatot, hogy csak kdthetenkdnt
(vagy meg ritk6bban) vehetiink ris, itt helyben
vasiimapi szentnisdn.

,,PAUER Antal dletdben - irja HAMAR Irn-
re. az els6 verseskiitetenek a szerkeszoje - a papi
szolg6lat 6s a kdlt€szet edestestvddsdgben 6[tek,
megfdrtek egymdssal, egymast kiegdszitettdk,
egymAst er6sitettdk."

Az els6 vers€it 15 dves koniban irta 6s az
€lete termdset dz vaskos ve$€sk6tet, 6s hasonl6
mennyisdgt er€deti szeatbeszdd 6rzi kdziratbau.

Versei jelentek meg: 1938-ban a Zisz ink
cim{ cse*dszlapban, Es a Rem&rysugir cimtr
lapban. Tov6bbd, 1950-ben a Keresztbeq 1965-
ben a Somogti Ndplapban, 1972-tr;r. a Kdtolihq
Szdban. Illetve, 1994-beo a Magw VaesbeD,
1999-2001-ben Wdi,E a Bakony-Balatoni Kalen-
diriumbwr. 1943 6s 1948 kdzott CSEMBERY
Szvatozir ir6i 6lniven jelent meg a Jeztssal jd-
rom az iletem .i, cimt koltemenye, valamint ,4
harang ijra szdl ciJlj.]'j szirnatlye.

A megielent &xill6 kdtetei a kdvetkez6k:
Vdzsonyra visszaniz a lrap (Nagyvdzsony, 1996),
A Csobdnc tetejifil ldttam a Soml't (KolontAr,
1998), Anyuknm, csak egt kis kcnyeret!
(Kolont6r, 2000).

PAUER Antal nyugdijas nagyvdasonyi
pleb6nost6l, Pula €s a Ndczihegy naey bar6tj66l
a sajet ve$dvel bicsrizunk:

,,Kdszdndm a lbldit ds az egil
Kiiszatnitm a felim nldjtott keze4
Kdszdnitm a p6ly6t, mely FelCd vitt,
Kiiszdn0m dsszes keresztemet..."
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PAUER Antalz Magtarok meneteldse

Hogy az ringlus haj 6zhasson,
fl ancos frankja mulathasson,
belga polgir csipkdt verjerL
holland kalmdr kercskedjen,
taljdn piktor kdpet fesserl
germr6n s6gor 6pithesserl
- te csak kiis*odj, j6 magyar!

Rligj, tiss, birk6zz kdzzel, foggal:
batukini mongolokkal,
nid zudul6 criri 6rral,
v6rad dul5 j anicsirral,
belop6&ott &ivadal&al,
vel6d sziv6 nagyrakkal,
- te csakk0szk j,j6 magyar!

PSrizs 6ltat, London biztat:
tudj6( hasuk addig hizhat,
mig helyettiik folyik v6red.
Van is kong6 b6 ig€ret;
villverdsek hig malasajrit
szinnel, sz6val meg-megadjrik:
- kiiszk<idj te csa( j6 magyar!

De hogyha majd er6d fogit in
tit.'in harcod nem birod mrir,
uzsonn6ra fblteritDek:
csontjaidat ebeiknek
vetik oda. S nem tiiddaek,
mit 6ldoaal; kirohdgnek:
- ddgdlj is meg, j6 magar!

(1939)
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Bricsrizunk a k6tcsillagost6l:
Eml6kez6s TAt J6zsefre

(Med elent foudiratunk 201 S-as sztbndban.)

Aki Pul6n €l sok irtizedig - ds nem ron-
gitja szervezetel cigarettival, naponta tul sok
alkohollal -, armak az erd6k iivezte volgy tiszta
leveg6je, kincset €16 iv6vize lehet6ve teszi, hogy
kdzrl egy Evszitzdig 6lvezzn.

Most irom ezt, amikor a Pulira n6stilt szi-
k6r eddsz0nkre, TAI- J6zsefte emldkeziinlq aki a
k6ve&ezd hetekbeo leme kilencvermdgy Cves.

Ezt m6r nem drte meg. Lehet, hogy hoz-
z6j&ult Clete ,,megdvidit6s€hez" azon rlegy €v is,
amelyet tizedeskdrt, a Mborut ktivet6en a szovjet
hadifogsagban titlttttt.

BiztatdsunkrE k6n).vet in ertil - eg)/ tdl
alatt -, a falu minden tak6jrr.nak 6s azo[ til sz6-
mos hasonl6 solsi bajthsiinak okozva ewel
0rdmet.

Hiszen 6k is megeltek ds rarisitj6k,
mindez megtortdnt. A kdtet cime egyetlen, min-
dent kifejez6 sz6: 6hsdg. A rendszervaltis - 6s
taldn a falu fjratelepit6se - 6ta ez volt a mdsodik
kitq.vbemutato Pul6n.

A lakossrig apraja-mgyja jelenletdben dr.
SZABO Mikl6s kdtcsillagos tAbomolq a Zrinyi
Mikl6s Nenzetvddelmi Egyotem rchora tisztelte
meg a szerz6t ds a falut awa[, hogy 6 mutatta be
a kdtetet a Faluhdzban.

A falu egyik muzsikus4 FUIT A[ita di6k-
l6ny * a szerepl6khOz ill6en - trombitasz6val
jeleze a balatoni nyanl6sb6l sebtiben egyenruhiit
olttttt tibomok drkezesit.

MindeDki fttlillt. A konyvet elolvas6 tA-
bomok fu awal kdszontdtte az 6t fogad6 tizedest:

,,Mi, kdtcsillagosok, megdrtjlik egyndst!"
L€het, hogy ez volt J6ska b6csi legszebb

napjainak egyike. A mdsik6l a kitnyvbitl tudunk:
ndgy 6v uhin a budapesti pAlyaudvarr6l indul6
vonattal Tapolcara C*ezett.

Itt mdg ellendliztdk az adal,j^\ aztnAr.
lovaskocsit aj6nlottak a v6rosi vezet6k, hogy ha-
.e.?6,lliq,ik az a\W is szikir, de csontsovanyra
lefogyott vigdntpeterdi fi atalembet.

O megkoszdnte, de nem kdrt ebb6l, gya-
log irdult a kirz€l husz kilomdteres ritnak. Mar
elhagyta Kapolcsot, amikor egy fatujab€li fratal
jdtt vdle szemben, 6s Blismerte! Azonnal vissza-
fordult, 6s elhirelte, hogy megidtt a TAL J6ska!

A fel falu - aki csak otthon volt vasrimap
ddlel6tt - elirdult oyugatnak, hogy a sajfi sze-

miikkel Lissrik, a saj6t kez0kkel drintsik, ds a sa-
j6t ffiliikkel halljdk a hangjrit annak, aki ,,ttllkop-
lalta+hezte azon ndgy 6vet".

Na, ez lehetett TAL J6zsefmdsodik sziile-
tdsnapja.

Civilben erddsz volt egisz dletdben. A fa-
lut kdrlilvdvd erdoket blzta 16 a gyakmn vdltoz6
nevii - hol Keszthelyhez, hol Ajk6,troa hol a
Honvdds€ghez csatolt vagy tartoz6, mai neven
Veszpemi Erd6gazdas6g.

Erdokeriileti vezf,t , de kedvenc foglala-
tossagai kdzd tartozott a mdheszkedis, volt olyan
dv, hogy 16bb, mint 6tven rndhcsal6ddal foglalko-
zoll.

(Manaps6g kevesen gondolnak ana, hogy
a g,'ihdlcstermds azdrt is apadozik a faluban ds a
Nriczihegyen is, mert J6ska b6csival kihaltak a
szorgalmas vir6gporgyfljt6k is.)

A Tagyoni-hegyen miivelte sz6l6jit, ott
volt a borpinc€je 6s a pr6shdz4 de soha egyetlen
korty szeszt nem ivott meg.

Ha lement a csal6dnak bordrt, 6s nem
akadt utastftsa az ut6bbi dvtizedekben hasaiilt
Wanburgi6ban, akkor kdpes volt aEa, hogy ne
hozzon bort a vend€geknek, mert a lop6vat szivni
sem akart a hord6Ml, nehogy egy korty lec$isz-
szek a tork6n. Szdmtalan gyiimttlasfdt oltott siker-

velet soha rcm hasznrilta.
Valldsos ember volt, kdt iskoldzott gyer-

mek6t is ebben a szellemben nevelte a hiztart6st
ell6t6 felesegdvel. A templomban a fffiakhoz
csatlakozva mindig az orgona melletti karzaton
6llt meg. N6czihegyi ftildjio, ahogy 6 mondta,
mindig csak ,,rakom6n,'t" termeh bulgony6t,
gabon6t, de a Eld dtkdn adta azt, amit vart t6le az
elmuoktiltis ellen6rtdkekdnt.

J6 erddszk€nt drtett a gomb6khoz. Szim-
talan ,,titkos helyef ismelt, ahot a
szentgydrgygomba vagy a szarvasgomba is meg-
hijt. Azt mondta en6l: ,,e teriiletek olyan titko-
sak, mid szerelem".

Szomonian btcsfzott csal6dj6val - fele-
sdgevel, gyerekeivel ds unokiival, bar6taival 6s
koll€geival - egytitt a falu a harmincndgy 6ve
nyugdijas, sokak 6Lltal tisztelt, minden tekintetben
egdszsdges, embers6ges emb€rt6l.

NADoR Istv{D
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2018 I 2019 a Nfczihegyen:
Beszdmoki a PUNKTE egy6ves tev6kenys6g6r6l

Eves beszimot6nk a Spiegel megjeteni-
s6hez igazodva iddn is a tavatyi lgn6c-napt6t iddn
jtl el€jdig tart. A 2018. dvi Ign6a-napi szentmisCt
KIss Domokos tihanl bences atya taltott4 ds
ism& megdrvendeztetett benn0nket PoLGAR Zs6-
fia (SZAB0 K6rolyrd unok6ja), valamint HoLLos
M6tyds az orgonajatekukkal ds az enekiikkel.

Delutin JAcER Istvrin Tamris, a PUNKTE
elndke koszontdtte a meghivottakat, a sz6vivd
NENTNGER JANoSNE PETr M6ria volt. VERS Kris-
tof szavalafit a vriroslodi Heimatsklang K6rus
kdvette, 6k ndmet s magyar ndpdalokal adtak el6,
JAGER Eszter a magyar bor6l olvasott ftil p!6za-
rcszleteket. Szimelengeto volt, ahogy a ket falu-
bdli aplos6g, DOMOTOR Szonja 6s VOROS Krist6f
vers€t mondott. Sajn6ltuk, hogy HLrDI J6zsef az
iinnepi beszedd! mely ebben a Spiegelben olvas-
hato, egdszsCgiigyi okb6l nem tudta elmondani,
azt helyette T6TH Kelemen olvasta ftil. NENI{GER
Katarina n€pdalt 6nekelt. Hagyom6nyaink follta-
tdsakdnt KNoLL J6zsef neczihegyi sz6l6sgazda
locsolta meg 2017-es bor6val a Szed Igldc-
szobor l6b6t, ds ehhez hangulatos versezetet is
szprkesztett. A fdll6p6ket NAcypAL cdborCk
l6ttrik vend€giil, KNoLL J6zsef s felesege; s JA-
cER Tam6s s felesege kdzremiikdddsevel.

November 10-6n kedilt sor a K6roly-napi
bricsu Cs a kdziis meglirmeptisere a
Faluhizban. Dr. SEBESTYEN G,.ula a gyiimdlcs-
fogyasztdsr6l ds az egiszsCges dletm6dr6l besz6lr.

Dr, BAPNA Tamrs az 6shonos gyilmdtcs-
fajtdkrol ds azok szapodtasi tehet6segehdl rartott
el6addst. A f€nykdp- 6s kCzurffves-ki6llitdst vi-
driman Cs szivesen tr€ztdk az egyb€$rfiltek.

Fenykepeket kuldtek be nicziheglek s
pulaiak, s6t falubdli ndma 6llampolg6r is, 6ssze-
sen 68 kepet. Oromteli. hogy fiatalok isjelentkez-
tek, fgy, mint GE'r-rrNGER L€ila €s NADoR Luca.

A k6aniiveskidllitison hlmzeseket, fafa-
ragdsokat, lemezb6t kivAgott kepeket, sarokillesz-
t6 s v{g6sz€rkezetet lehetett tritni, J6, hogy ren-
dezvdnyeinkre szivesen jdnnek az drdekt6d6
pulaiak, s mi is kapunk meghiv6t a falubdli ese-
mdnyekre, s lehet6seg szerint rCsa is veszonk a
rcndezvdnyeken, s6t kiizds alkalmaink vannak.

Nov. 17-6o trirsadalmi munk6t hirdetett az
dnkormdnyzat. A Krdtet geol69)d k6park s ran-
dsvdny hdul6 flomdstinak kidakit6s6E kedlt
sor a temet6ndl. A fatu lak6i mellett a PUNKTE
kdpvis€letdben segitettunk a munk6ban.

A kertbadt e$/esiiletek marciusi borver-
senydn eredminyesen szerepeltiink (2 anny. I
bronz. 3 oklevdl.). Apr. 6-in volt Pulin a szemdt-
szed6s. A PT NKTE kipvisetet6ben a tfodi ki-
nindul6hely szemetdt gyijtt ttiik be. A nap m6de-
gekdnt kideriLlt: a falu hatdr6ban az utak mellett
nagy szemetrne ryiseg halmoz6dik ftit I dv alatt.

Egyiitt kdne gordolkoznunk, hogy milyen
m6don lehetne ftilhirrri az tron j6r6k figyelm&
arr4 hogy a mi falunk harddban ds mdshol s€
hajigr6ljrik ki az aut6k ablakin a sz€meret: hagyja-
nak ftl a komyezEtet csufft6 rossz szokisukkat.
Ez nem csak Pula gondja, hanem az egisz otszA-
gd is. Aprifis 7-dn resa vettiink a Kratet Geol6-
giai Kdpark €s Tandsviny iinnep€lyes megnyit6-
jdn. Sokan voltak klvincsiak erro, j6 volt l6tni
eztttal is, hogy milyen pezsg6 dlet van a faluban.

M6jus folyamdn kezdemdnyezds[nk s
el6kdszltd munk6nk ercdm€nyekeppen a pulai
Nriczihegy bekerillt a falu drtCkttu6ba. En6l kul6n
fr{sban szdmolunk be. Elnokiink hat6rid6re be-
n$jtotta a kdtelez6 adatszolgiltatisokat: a jelen-
tdst az Orszagos Biroi Hivatal (OBl0 fel6, az
ad6bevall6st, valamint a statisaikai jelentdst.

Fontos esem€ny volt az egyeslilet 6leti-
ben a jfn. 8-i kdzg)'flds s falunap. Volt kuldtr
fbz6brigadunk. Az elndkitnk ds lldik6 ndni va-
ddszragut f6zdtt. Ennek recepqidt az al6bbiakban
megadjuk. Jtlius 6-rin k€sz0lllnk kirindulni pan-
no.halmfra. Err6] m6r csak a k6vetkez6 Spiegel-
bcn tuduok beszfinohi. Az idei dv a faluismerte-
td t6bld& 6s a t6lodi &ibldk gondozicrnak a jery€-
ben telik majd az egyesiiletitnk szdm6ra.

Sajnos, az idei tavasszal egy gy6lrge fagy
dtkitotta a hegy $rltmolcstermiset, Cs a hideg €s
a meleg idoszakok ritkfu tapasztathat6 gyors v6l-
takozisa nehezitette a hegyen a rnezei szotgalmat.
Ilyenkor mit tehetitnk? Jobb id6ket remCliink.
A vrdiszrsgu receptje

Hozzdval6k egy ustnyi memyisdghez: 20
dkg fiistdlt szatonn4 4 kg pulyka-fels6comb, I kg
csi*em6j, kdt iiveg vagy doboz szeletelt gomba-
konzerv, egy doboz paradicaomstritn€ny, k6t
iiveg 6fonyalekv6r, k€t vagy h6rom doboz frzi-
tejszirl s6, bon, majorarura, eg)/ iiveg v6r6sbor,
l/2 kg vdrdshagyma, egy fej 6z6hag}'In4 kdt fej
fokhagl.ma, viz sziikreg szerht. A kdrdd$c: mit6l
,,vad,isz" a szelld husb6l f6tt ragu, elndk0Dk tal6-
16 vaaszt adott. Att6l, hogy ,AaER (laddsz) 6zi.

B0s M6rir
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Egy 6v tdrt6n6sei,
az 6n szememmel

Immiron sokadik dve ker Iiil az rijsrig
szerkeszt6je egy kis besz6mol6 megirds{ra, amit
nagyon szepen koszdndk.

Viszonl az idei eszlend6ben egy kicsit
mdgis mds kdrddseket is szerctndk megemliteni,
mint az el6z6 dvekben, hiszen riltaliban dn csak a
Pulai l0ts6gi Klub (PIK) tiirtdn6sdirtil szoktam
imi.

Az eltrlflt egr ivben az i0tis6gi klub ele-
tdben hatalmas v6ltozesok nem voltak, ahog5r

eddig is, most is maradnrnk egy kis 6sszetart6
baniti kdzdss6$ek, ndh.{oy kis saj6t kitzdssegi
rcrdezv€n),t megtadva.

Tov6bb{ a szabadid6nkhdz kdpest igye-
kezfiink az dnkormdnyzat 6ltal szervezett alkal-
makol is rdsa vemi, illetve mdg segddkezni is
azoknak az el6kdszttleteiben, valamint a lebonyo-
Itdsaban.

Iddn a fontosabb esem€nyeir* kdziil a
nyugdijasok napjat emlttendm meg, majd a hfs-
ydti locsolisunkal, unna a rnijusfa-6llit6st, majd
a jtnius 8-6n megrendazett falunapot.

Ugy gondolom, e rendezvdnyekre min-
denki j6 sziwel gondol vissza, aki megjelent va-
tamelyiken is.

Ezek kdziii a nyugdijasok napj6t, valamint
a fatuDapot egy p4ty{zati forrisb6l sikerillt meg-
val6sitani, 6s az ifiris6gi klub 6ltal tudtuk lebo-
nyolitani pfu ziigyileg.

lddn mig szervezes alatt van az ilris6gi
klub nagy vetetkeddje, a Teljesitm€ny T[ra elne-
vezdst FogramuDk.

Ezt 2018. szeptember 7-dn, szombaton
tervez0nk mogrendezni a kdmydkbdli fiataloknak
nlujtva egy tehet6sdget afiq hogy meglutathas-
s6k, milyen f6b6l faragt6k 6ket.

Maga a program egy gyalogttuAb6l 6ll, il-
letve a iirinak az ftuonalau n€h6ny illomdson
kotdDfCte Ugyessegi fttladatokat kell megoldaniuk
a csapatoknak, majd a kdzds lal6lkoz6pont a
tilodi ret, ahol m6r egrm6s ellen vetdlkedhetrek
a csapatok.

A nisik k6rdds, amelyt6l szeretn€k imi,
az az elmilt egy evb€n ldtehozott Ktipa*unk 6s
tandsvdnv0nk-

Ugy gondolom, kevesen vaanak Pul6n,
akik nem hallottak rcla egyszer sem, ds azok sin-
cseoek szeriftem sokan, akik m6g nem l6ttik,
pdldAul az 6tad.ison.

Nagy dromiinkre lehetosdgem van tatbb
pulainak kiildn is megkatszonni a segitsdger,
amellyel hozzijdrultak, hogy id6ben Cs ilyen mi-
n6segben jdij0n ldhe e helyszin. A k6parkban az
egyik t6bl6n az al6bbi kdszdnt6 olvashat6;

,,Kedves L6togat6, kosz6ntjiik 6nt a pulai
Kr6ter K6pa*ban, amely egyrittal a Kdter tis-
vdny kiindul{si pontja is.

A fbldtani bemutat6helyet, amely a Ba-
kory-Balaton T NESCO Globrilis Geopark terule-
tenek egyik vutkini [6tv6nyoss6ga is, az EFOP
1,5,2-16, pityilz2,t keretdben 6s finanszirozds6val
alakitottuk ki 201 8 6sz6n-

Pula kdzseg dnkom6nyzatdnak, lakosai-
nak, civil szervezeteinek, v6llalkoz6hak Osszefo-
gds6val, atnkentes muak6juk rdv6n sikeriilt meg-
val6sitani az ismeretterjesztCst €s - a tenndszetj6-
rassal - az egdszsdg meg6rzes6t egyarant szolg6l6
ldtesitmdnlt.

A sok evtizede felhagrott k6fejt6 mester-
sdges fala az eltelt hosszu id6 alatt tenneszetes
szillafeliilettd fomA6dott.

Ez rcmek lehet6s€got biztositott a vulkdni
miikodds helyi ftldtani emldkeinek bemutatis6-
hoz-

A hajdani b6nyaudvarb6l elrivolitottuk a
visszahagyott kotdrmeldkel a leomloft 6ldet ds a
t{ijidegen akAcf;ikat, de meg6rizttik a koriibban itt
megtelepedeft cserjdket 6s a l6gi fajtijf gyii-
mitlcsfiikat.

A terliletet pa*ositottuk; erdei bftorzat
kihelyezesdvel gyalogos 6s kcrCkpfuos turistapi
hen6ve alakttottuk."

2018. november l7-dq szombaton kezd6-
ddtt a munka a k6pa* helyszindr! ahol nagyj6b6l
tizenoten tev€kenykedtiink a saj6t szabadiddnket
nem sainrilva.

Ugy 6reaem, hogy aki ott volt, Eirderki
egy kicsit a magddnak €rezte e helyszln! 6s sze-
rette voLr4 hogy tenyleg egy j6 sdnfoltja legyen
kis telep0tes0nknek.

Az id6 tr4vlat6ban ehnondhatom, hogy ez
igy is lett, hiszen nagyon sokan kerestek meg
engem szem€lyesen is a kdparkurkkal kapcsola-
tos kdddsekkel.

Es tdbbszor is lehetett lStni csal6dokat, kis
turistacsapalokat, akik c6tininyosan az&t jttttek
Pul6ra, hogy megl6togassik a k6parko! ds sdt6l-
janak egyet a kOmydkin.
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A K6park6l tovribbi tijdkoztaLis talahat6
a pulai honlaporq a pulslui!&&phplgqq$r9ly
eldrhet6sdgen.

Most szeretndm megernliteni azoD szem€-
lyeket, akikkel egyr€szt vagy november l7-6n
dolgoztuok egyiitt, vagy m6g el6tte vagy az6ta is
Aldoznak id6t ana, hogy a Kr6tq K6parlo:nk ld-
ftzzek:.

Bus M6ri4 FEKETE Baldzs, GRiM tri6zlo,
HoLCZER JAtros, HoLCZER JANoSNE Ildik6, JAGER

Istv6n Tami6, if. PusKis La$d6, if. KNoLL J6-
zsef, SZENGER Istv6,n Bdlinf SZAB6 GYORGYNE

Erzsdbet, valamitrt SZAB6 Bal6zs.
A kiils6 seglts4gek: KoRoNA Csab4 es

SZEGEDT Tan6s, valamint HoRVATHNE PApp Ka-
talin.

Szakmai segits€g: FurO Janos
(ianosfuto@srail.com), valamint MAcsANy
Zsuzsanna (eeycseppko@Cmail.com).

Amit m6g mindenfelekdppen szeretn€k
megemliteni, ho$/ alapvet6en a Kdpa*ot mirlt
helyszint volt lehet6sdgilnk l€tehozni els6 l6p6s-
kdnt.

A hozzii tadoz6 taosovdny mdg kialakit6s
alatt van, de a terveilk szerint 6szxe rxir lesarek
hivatalos jelz6sek is, amelyek jelzik majd az rit-
vonalat-

A legutols6 dolog amely6l mdg szeret-
n€k megemlit€st termi, az a kocsmilok. Osszel,
miutAn PALfl P6l abbahag).ta a tev€kenysegdt, a
falusi kocsm.inkba igyekeztthk egy rij iizemelte-
tiit keresni.

Visz/]nl azirt azt leh€t tudni, hogy a k<ir-

nydkiinkon egyre nehezebbetr miikddnek az ilyen
kis venddgkit6 egysdgek, rnrt ha egyr4ltal6n mii-
kitdnek.

Az 6szi iizemeltetdkeresds utAn id€n ta-
vasszal rijra megpr6bdlkoztunk, ds tObb 6rdekl6d6
is volt.

Viszort, mivel a kocsma 0zlethelyisegdt
is csakis hivatalos tton tudjlk b&be adni, ekkdp-
pen a hivatalosan kituisra keflj,lt pilyiuaa egy
jelentkez6 volt, egy a veszpremi csapat, a
Metrock-Pub Kft.

E K.ft. immi4ron Veszpr6mben tDemeltet-
nek prirhozamosan egy m6sik kocsm6t, 6s egyel6-
re egy egyesztend6s bdrleti szerzdd€st irtunk al6
velilk.

Szeretndk ugyanis kipr6brilni, hogy egy
viiliosi kocsma mellett milyen egy kis teleptildsen
iizemeltebd - n lgodtabb kodilrnenyek kiizott -
egy kis kocsm6t.

Eaiton szerehdm megkdszdnni minden-
kinek, aki az elmilt dt esztendoben segitette az
tinkormdnlzat munk4jal, ds a programjaink szei-
vezesdt 6s lebonyolit6s6t.

Oszintdn remdlem azt hogy a tovdbbiak-
ban is szimithatuk majd a segitsdgtike is a ti-
mogatisaikra.

HotrzER Bal{zr
alpolgii,ruester,

Pula Kiizseg Onkormdnyzata;
elnd( Pulai l{is6gi Klub (PIK)

Eur6pai Uni6s vrilasztisok Pul6n

A Ndczihegyi Tiik<ir-Spiegel 1990-ben
megielent tegels6 szdm6t6l kezdve, teh6t imma-
ron harminc esztendeje rendszeresen kdzdltuk
(meglegyzesek nilkiil) a Pulira vonatkoz6 ve-
lasztdsi ercdmd4yeket.

Az al6bbiakban a 2019. majus 26-dn meg-
tartott Euopai Uni6s (EU) valasztisnak a pulai
eredDid[yeit riigzitettiik:
A valaszrisrajogosultak sznma: 160 6
A vilaszt6son megjelent: 93 f6 (58,13olo)
Nem szavazott: 67 fO (41,87%)

Eredm6nyek:

Fidesz-KDNP
Jobbik
Momentum
Mi Hazrrk
DK
MSZP-Phrheszdd
LMP
MKI(P
Munkisp6rt

(68,8T/o)
(11,837o)
(8,@/o)
(323%)
(323o/o)

Q,12o/o)

o,087")
op8"/0
(ovo

64
t1
8
3

3
2
I
I
0
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Ny6rkiisziint6 Falunap

Az idei esztend6ben, 2019-ben, jriLniusnak

a misodik szombatjan koszortottiik hivatalosan a
nyarat, 6s ttmepelfiik meg m€lt6kdppen, hogy j6
pdr h6napig hosszri 6s forr6 napoknak n€z0nk
el6be.

A prograrnterv ez dvben is adott volt.
Ddlel6tt a j6tsz6ter mellett tal4lhat6 ftives teriile-
ten megkezd6dtek a labdanig6 mdrk6zdsek.

Ezeken a pulai n6i-f€rfi vegyes csapatnak
a tagiai a Shitokai Hungary Karate Sportegyesiilet
fiataljaival egl.0tt nigt6k a Mrt.

MAr akkor sejteni lehetett azt,hogy azrw
is fon6 napnak ndziink oldbe, ds az idd csak hoz-
zitesz a falunapnak a winvonal6hoz ds a j6 han-
guhtahoz.

Kicsivel ebddid6 ut6n a fiiz6csapatok is
elfoglalrAk a helyiiket a Faluhdznak a hats6 udva-
r6n, aminek kdszonhet6en hamarosan inycsiklan-
doz6 illatok tederytek a leveg6ben.

Mindek6zben a m€g sportolni vrigy6k a
Faluh.izban csocsd. pingpong 6s ldghoki verseny-
rc nevezhettek be.

J6magam, elcMbitva a szomszdd ldnyokat
is, ftilidiztem a regi kocsmai csocs6zisoknak a
hangulal6t, beSlltunk egy-ket kdne.

Az egeszseg az els6, azutin majd jdhet a
szorakozis - ak6.r ez is lehetett volna ajelmonda-
ta dr. SEBESTWN Gyula hdziorvosunk ,,kihelye-
zett rcndeldsdnek".

6 az egdszseges 61ettn6dm vonatkoz6 ta-
ndcsadds6val mindenkinek a rendelkezes€re 6llt a
ddlut6nnak a folyam6n.

Ebed urdLnra imm6ron egdszen szep szirn-
ban dsszeg)'flt a falunak az apraja-nagyja, €s sze-
rencsdre m6s falvakb6l is sokan ddntotlek a mi
ny6*6sztut6nk mellett, mintegy h€tv6gi kikap-
csoloddskdnt.

Az idei esaend6ben a kisebbekre is gon-
doltak a szervez6k, igy az udvaron egy szines €s
nagy ugrAl6vfu v6rta a totyog6kat egy kis kdzds
sz6rakozdsra.

A kis6 ddtut6n folyamritr a ftilillitou
szinpad is megtelt dletlel, el6szirr a mlir d€lel6tt a
focipdlyfu bemelegitett Shitokai Hungary Karate
Sportegyesi[ehek a letv6nyos bemutatojdt tfihar
tuk.

Ezt katvette I Kapolcsi Polgrir6r- 6s Ha-
$/omihy6rz6 Egyes lebrek a dalos mfsora, majd
z.iniskent a Kinizsi T4nceg),iittes verte fdl a szin-
pad porait.

Az imdnt en itett szinvonalas el6addsok
kelldkdppen megalapozhik az estdnek a hangula-
t6i.

A ha$/ominyos m6jusfa-kidontes el6tt
kihtudettek a k0ldnbdz6 sportversenyeknek az
ercdm€nyeit.

Itt jegyezndm meg hogy a Kab-heg/ ut-
cai linyoklcal sajn6latos m6don nem kerillttnk
dobogds hellre.

Ahogy azonban a mondis is tartjA a resz-
vdtel a fontos, mi is ezzel igyekeztrink n),ugtat-
gatri magunkat.

A finom p6*6lteknek is a remek raguk-
nak az illata addigra nMr tdesen el&as,,ofi, az
udvart-

A k6stoldsuk azonban kicsit m6g v6ratott
magd&, mert a majusfa-kiddntds ktivetkezett,
id6n is rendkiviil sikeresen.

Az udvar kicsit tecsdndes0lt mindenki
iinyed €s kamlat ragadott, 6s megkezdtrdtt a
k6sto[As, a kiildnbiiz6 konyhamtveszeti ilrnd-
nyeknek a begyiijtdse.

A csdndet vdgil az Esr6m Band hattagi
fiatalos csapata tOde meg, akik rendkivtil szinvo-
nalas koncertet valiizsoltak vacsoraid6re; olyany-
nyra, hogy az evdst lassaaskdn a kdzds dneklds
6s a tinc v6ltotta fldl.

A veszprdmi csapatnak az etdadds6t PoL
cAR Csaba esti hanguladelel6s v6ltotta, aki im-
m6ron sokadik alkalommal hivta a nagyterembe a
tdncohi v.4gy6kat.

Az a helyzet, hogy tdbb, mint 6t esztende-
je nem vagyok immtuon 6l1and6 tak6ja a falum-
nak, Pulinak, minden olyan esem6ny azonban,
amely a telep0ldsiinkkel kapcsolatos, vagy lehe-
t6s6get ad aIIa" hogy a rCgen vagy ritkdn l6tott
rokonokkal, ismer6s6kkel, falub6liekket eglttt
egy kis id6t tdlthessek, els6bbsdget 6lvez minden
mdssal szemben.

Nagyor j6 azt l6tni €s tapasztald dw6l-
dwe, hogy az erzessel egy6hal6n nem vagyok
egyediil.

A Falunapra ell6togat6knak a nagy ldt-
szim4 valamint a vacsora ut6ni kdz6s vonatoz6s,
az egyiittes dneklds €s a trincolds is bebizonyitotta
ar, hogy mindenfdlekdppen irdemes id6t sz&mi
a hagyominyokla, illetve a kiildnb6z6 bagyo-
miioytirz6 pogramokm.
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Eszt6m Band

Falunap madartivlatb6l

Fdlviditotta a kdziinseget az Esztrim Band

A Shitokai Hugary Karate Sportegyestilet

1-\\/q\)
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,,Pdlos telepiil6sek" V[I. tal6lkoz6ja
(2019,Iharos)

A hatiniban fekv6 p6los kolostonom,
TAod miatt imm6ron Pula is bekerult a p6[os te-
lepi esek k6zd.

Az iddn els6izben kapott meghiv6st a p.i-
los telepiil€seknek a blelkozbjiia. Az onkor-
m6nyzatnak kitszorhet6en a PUNKTE kepvisele-
teben ott lehettiink a kiildtittsdgben.

A Somogy megye diln).ugati reszen elhe-
lyezked6 kozet dtsziz f6s Iharos kozseg volt a
hiaigazn ja 2019. jimius 22-En a ragyszabisi
rendezvenynek,

,,t{elyi identitrist is kdztiss6gi reszvdtelt
er6sitti kdziissegfejlesztds a Csurg6i j6nis k6zs6-
geiben" cimt Eu6pai Uni6s (EU) p6ly6zat tAmo-
gafia a u,ervezlisl.

A dsztvev6ket HoRvArH Gydryy, Iharcs
polgdrmestere fogadt4 aki egdsz nap lelkesen
ilAnftotta 6s szdlesk&t t6jdkozotts'ggal vezgtle
a programokat.

A p{losokr6l
A p6losok nevad6ja Remete Szent PAI

Gheba. 228 - Th6ba 341), akit a rend szellemi
6sekdnt is peldakdpekdnt tisztel.

Az alapit6juk a rendi hagyomriny szerint
Boldog OzsEa (Eszteryom, 1200 kdriil -
Pilisszentkereszt" I270. januir 20.) volt.

O a tatirjinis sonin teljesen elpusztitott
orszigunknak az tjrailesztdsdt tekintette az dlet-
c6lj6nak.

A p6losok rendje a XIV. 6s a XV. sz6zad-
ban a ferencesek mellett Magyarorszig tegelter-
jedtebb ds legndpvenibb szorz€tesrendjinek
sz6mitott.

Az dletstltusukban ds a szertartisukban, a
szervezetiikben ds a tevdkenysdgeikben, lgy a
mfivdszeti alkotasaikban is az akkori magyarnig-
nak az igdnyei ds a szellemisdge jobban teften
&het6, miDt m6s leodek dletdbeo.

Ez u, egyellen magyar alapitast szerze-
tesrend. Az 6ltdzet0k a fehdr k6mzsa, 6k a fehdr
bar6tok.

A pilos szerzetesek dletdben az im6ds6g,
az elmdlkedds, valamint a kdtkezi murka j6tszott
ldnyeges szerepet.

A kiizepkorban a monostoraikat €s az
azokhoz tartozo gazda&igokat a sajet keziik mun-
k6j6val rendeztik be.

A kolostoraikat a lakott helyekt6l t"ivol,
domb- 6s hegvidCker; nem til magas erd6kben
€s vtitgyekben" vizfomisok kozeldben dpltettdk.

Szoros kapcsolatban maradlak ugyanak-
kor a helyi fthal6zattal is. Ezt l6thatjuk T6lod
eset6ben is.

Az egyik legnevezetesebb p.{los szerzetes
a XVI. szizadban ilt MARTINUZZI Ffti&r Gyorgy
volt, aki rugy szerepet j6tszott az Erddlyi fejede-
lems6g megalakitis6ban.

Kds6bb, a XVIII. €s a XD(. sz6zadnak a
fordul6j6n prilos szerzetesek, mdgpedig VERSE-

oHy Ferenc, ANyos P6l ds VrRic Benedek alkot-
tik a kolteszettikkel az iroclalmunknak a jetlegze-
tes vonulat6t.

1786-ban II. J6zsEF e rendet is flrloszlat-
ta. A p6losok lengyel {bldre merckitettCk a ha-

S/omrinyaikat.
A pdlos rendnek a megsziintetdse utdn

mintegy szdzdtven eszendeig nem siker{ilt [jra€-
lednie Magyarorsz6gon, csak I 934-ben tryilt lehe-
t6s€g a hazatelepi esre.

A rendnek a kibontakozisat azonban
megakad6lyozta az, hogy a kommunista 6llamha-
talom I 950-ben ftloszlatta a szerzete$€ndeket.

Ekkor haainkban a p6los szerzeteseknek a
pontos sz6ma harmincnyolc volt. A tagoknak a
toborz{sa azorban titokban folytat6dott a kispap-
ok kiiziil.

R6luk az dr6kfogadalmuk utiD mdg sze-
miniriumi eldlj6roik, s6t a piispiikiik s€m tudta
azt, hogy p6los szerzetesek.

A rcndszerv6ltozdst kOvet6en ndgy kolos-
torban indulhatott meg ismdt a p6los €let: megpe-
dig BudapesterL Pdcsett, M6rianoszMn, valamint
Pet6fiszdlldson.

A rcndsz€rv6ltds ut6ni ijmindul6s utin
mintegy negyedszizaddal, 2014 6ta az eldeLyi
Hargitaffird6n is prilos srcrzetesek inadkozzdk
m6r a zsolozsm,it.

Napjainkban hazinkon kiviil L€ngyelor-
szigban, Ndmetorszigban, Olaszorszagban, Fe-
h€r-Oroszorszigban, Ukrajnibaq Horv6torsz.ig-
ban, Szlov6*i6ban, Csehorszfuban, Belgiumban,
Kamerunban, Ausztr6li6bar; a Ddt-Afiikai KOz-
t6rsas6gban ds az Amerikai Egyesi t A amokban
(USA), Otvenn€gy rendhizbarL kd lbet{l mint-
egy ndgysz6z prilos szerzaes 61.
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A kozpontjuk ma a lengrelonzigi
czestoohovai monostol a JasDa GordD, ahol a

Fekete Madonna ikonja a lengy€leknek az egyik
nemzeti zar{ndokhetye.

A tal6lkoz6dl
Pontosan huszonot pdlos tslepiilds k€pvi-

sel6i voltak ez(rttal jelen (!€gy Zala meryei, ot
Somogr megyei, kettS Veszprtm meg/ei, ndgy
Pest me$/ei, kett6 Komdrom-Esztrrgom Ee$/ei,
0t Borsod-Abatij-ZeEpl€n (BAZ) meryei, egy
Baranya meglei, egy B6cs-Kishm megei, vala-
mint egy €rdetyi).

A p6los t€tep0lds€knek a nevsodt eF/
t6bldzatban adjuk meg. A <l€lel6tti program a falu
Cytmolcsolt6 Boldogasszonynak szenteh tsmp
tomribatr szetrtuisdvel kezd6dott, amelyet vARcA
Liszl6 p0sp6k ur vez€tett.

Egylifi szerrtBi$ezEtt vele CSOKA JrDos, a
p6los rcod tartom,etryEaoke, valamint LAczxo-
ANcI Gyuls pldb6los fr is.

A p[spok ur aEol besz6tt, hog/ a pdos
r€dd €s Szeot LAszt-6 @aroson oagy a Sz.,at
I^6szl6 tiszt€ldD is meg€rteudk az iddk jel& 6s

errc v6laszoltak
fu ma vqion mi az id6k jele? Az egysdg

6s a kozdsseg epit4se, Ez egyben az Ist€l] akara-
tdnak a megval6sitrisa G.

Ame.rnyibeo valakhek drfdkendje, meg-

$6zdd€6e, hite va4 az kevdsb6 lesz befolyesol-
hat6, k€zivezftelhet6.

A szentmise utitl CS6KA Jdnos arr6l b€-
szdlt, hog/ a pdlos telepoldseket az kttti ossze,
hogy a har&ukbao rcmok vagy eppen mtkdd6
t€DlploEok 6rzik a p6losokoa& az eml€ket.

A tel€ptldsnek a mfttj6val foglalkozis
egy iggn hefqlmFs &t6lq ds ez az 6sszetartozdsoak
azalqja-

A tal6lkoz6t kdszotrtittte meg SzAszFALvt
Ldszl6 orszdggriltdsi kdpvisel6, valamint Huszn
Grbor, a Somogy meryei k0zgytl6$ek az alel-
ndke is.

Ezutrn lhn€pdlyes keretek kozdtt dtadtdk
a p6los telepli!€sek vandorz{szlaj6t a j6v6 €vi
rcndez6nek, Friz€mek

Ezt k0vet6en megkoszoiuztdk a Szetrt
Ldsd6.szobrct, ds Slavatt6k GyONGyOsr Ger-
gely (1472-1531) pdlos gener6lisnak, a r€nd haj-
dad tt rtdnetlr6jfrsk ezeo alkalomra kdsztilt S.0-
tryodi szobr6t.

Szed LAszL6na& a ha$/om6ny6rz6 vit€-
zei (vagyis a mai helyi fiatatok) latvAnyos harci
bemdanft tarlottak, az 6vodAsok aratryos mlso
adtak.

A rendkivill finom eb&l l,dn Begtekintet-
tuk Iharos prilos eml6kdt a mai trmetob€Nr ldv6
rcmokat.

Tov6bb4 megnCztok az altemplombon az
INKEy-csal&loak E kipqi& a GyONGyosr Ger-
getydl eln€v€z€tt helyta[tdtr€ti ryrnjtoBdoyt ds a
t4hdzat

EzutAn a kozeli Poganyszentpdt€r telepu-
tdsre mentlbk el, ahol a k0lotrboz6 p6los cEldko-
ikkel €s a frlu Onazonoss6gdnak az 6rz€sevel is-
merkedttuk

A programb6l kimaradt az utolso foldes-
tui esal{4 az INKEyek 6ltal tCtesltett A.gnestaki
arbordturmak a megt€kintCse, mcrt utol€ beo-
n0nket a zivetar.

Nagyon gazdag Cs erdekes nap volt ez a
szimunkra- Ezzet az lnissal kedvet szerEmCk csi-
nani a pulaiakEk.

J6 volua, amennyibe! j0v6rc te,jesen
megtelndk a falubusz az drdeklfi6kkel, akik Ft-
zerre utaaalq a p6tos telepill&elnek a 2020. 6vi
tal6lkoz6jdm-

Biztos vagrok benne, hog ncm fogDsk
csal6dni. A megielent, p6los €mlekel&el rctrdel-
kez6 teleptl€sek a k6vetkez6k:

Hangony, Saj6l64 Pilisvorosma4 K6-
$n, NagyszakAcsi, Martonf, Lispesz€ntadodaa
BalaloDsz€mes, Pilisszentldsd6, Fiizdr, Puta,
ZalwsJary, Pitissz€dkeEszt, M&iarcszta, P6c.s,

Pdloskert-Gdlosfa, Znlamerenye, Pet6fisdll{&
Esztqgor4 Ke3zt6lc, Nagrv6zsony,
Hargitaftrd6, PogdnyszentpCter, lharos, valamiot
Nagykanizsa-Mikl6sfa-

Bus Mdria 6s

Ptrr Miklds



Pula Telepiil6si Ert6kt{rdban
a Nfczihegy

Az Onzlggyiil€s 2012. dvi XXX. t6rvd-
nye rendelkezik a magyar nemzeti &tdkekdl, ds a
hungarikumok6l.

Ermek megfelel6en Pula KOzsdg Onkor-
mAnyzata is ldtehozta a TelepntCsi Ertekt,ar Bi-
zotlsirpin.

Ez a ,,Telepiil6si Ert€ktArban' hivatott
rendszereani a kiil6trb6z6 helyben ldllelheto
nemzeti dnCkeket.

A 2017-ben elindltott Telep esi Ertdkt6r-
ba els6kdnt a ,,Pulai R6mai Katolikus Templom"
6s ,,REtvGlr.rI Antat, T6ni bdcsi dlehitja" kedlt
be.

Ebb€n az eszend6ben tov6bb biivutt Te-
lepiildsi Ertdktanurk a kdvetkez6 ertdkekkel:
,,HARMATH IstvAn dtetftja ds munk6ssdga", a
,,Kniter K6park", illetve a ,,Niczihegy".

Az ut6bbi ddntds a PIJNKTE-nak a kez-
demdnyezeserc indult el amelyhez a kiivetkcz6
titrtineti leir6st is csatolhrk:

A Pula hat6r6hoz tartozo T6lod falunak az
els6 er itese I l7l-b6l val6, a kolostor6t p6losok,
majd ferencesek laktrik.

Pula a Mr6r nerazetsdgnek volt a legko-
dbbi birtokai kt ziil az eryik. Pula az 1333-as
oklevelekben szerepelt el6szdr, mint templomos
hely.

A papjai, MTHALY, majd DEMETER negy-
ven kis derxfu p6pai tizedet fizettek a veszpdmi
6esperesseghez.

Az 1400-as €vekben Pula a GyuLAFrak
birtoka volt. A tordkdk el6ret6rcse ut n, 1552-t6l
a viddk elndptelenedett.

Pulanak az fjratelepitese az 1746-os esz-
tcrd6ben tt rtdnt m€9, ndmet telepesekkel, akik a
nyelvilket egeszen a huszalnk 9A-adrak a klzf.-
rtis6nz1:ek

A hagyomdlyaikat es iinazo[oss6gukat
azonban eg€sz€n m6ig 6vjrik. A falunak a hatfua
1627-t6l az EsTEpJ{r(zyak devecseri uradalrniihoz
tartozott.

l8ll-ben a pulai jobb6gyok azon ldnye-
ges k€rdssel fordultak a saj6t ftildesurukhoz, hogy
tegye lehet6v€ a szimukra ehelytitt a sz6l6nek a
telepites€t.

A Fitlsderdonek a teriiletdn a fOldesfm6l
kapott huszonnyolc hektdron az erd6t kiirtottdk,
ds 1812-ben imm6ror el is telepitett6k a sz6lti-
vessz6ket.

Hetvenot parcellal alakitottak ki, a teriile-
ttik ritlagosan egy magyar hold volt (= 1200 nCgy-
szdgdl = 0,432 hektiir).

Maget a sz6l6hegyet a teruletet adorxi-
nyozo fiildesriri csat6dnak az e korban sziiletett
Ignacz nevii firiuiodjArol,Ndczihegy"-qe[ neys2-
tdk el.

l8l7-ben azzat a kdresset fordultak a he-
lyiek a ffildesriLrhoz, hogy pincdket epithesserck a
hegyen a bomak az elkdszitdse €s a t6rol6sa c€1-
j6b6l.

Az eredeti pincek alakj6l m€g ndhiny
dpiilet 6rzi is a hegyen. Kt[6n €rdekesseg a
ddzsmapince, ahol a ftildesrirnak j6r6 borhdnya-
dor gytjtitttek be ds t6rolt6k ivente.

A szdl6hegyen a rendet, valamint a mU-
kdddst egy rendtartds szabalyozta, amelynek a
betart{isfua kiilonbdzo v6lasztott tisztsdgvisel6k
ligyeltek.

Az 1800-as dveknek a vdgin a fitoxera,
1950-ben pedig a temel6szitve&ezet (tdesz)
megszervez€se vetette vissza a sz6l6hegynek a
fejl6ddsdt.

Az 1980-as dvekt6l megdlCnkiilt az 6let a
Nriczihegyen. Tdbb elszfumazon tdrt vissza a
teiilotet m0velni.

A kdmyaz6, yalamint a ii4volabbi vAros-
olquk a lakosai k6zUI is sokan szereztek ehelyiitt
birtokot.

M6ra az egykori sz6l6hegyb6l Puta zSrt-
kertje lett. A 28 hektdr 3417 m, zartkerti tedileter
kilencve[dt ftildrcszlet van.

Az egykoi voltik hely6n szint6, gyep,
gytimdlcsos is tal6lhat6, de m6g sz6mos sz6l6-
parcella is van.

A sz6l6hegyen tiibb regi ds 6shonos $dt-
miilcsfit gondoaElq s6t manapaMg m6r szapod-
tanak is.

A Ndczihegynek az 1980-as 6vekt6l kez-
d6d6 fokozatos ben6pesiildsdvel egy tjfajta kap-
csolaaendszer jott ldte a faluak a lakosai, vala-
mint a szol6hegynek a t6vollak6 tulajdonosai
kdzdtt.

A falub€liek pedig segitett€k az idetelepU-
l6knek a beilleszkeddset, valamint gydkeret
eresztdset.

Az alkot6 lelktilett rij szomsz€dok is hoz-
zAjiLult* a trijnak a szepitdsdhez, valamint a
kapcsolatoknak a gazdagiUisdhoz.
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P6ldriul, a sz6lShegyi retrdlartdsnak a szo-
borba faraglatdsdval SzABlcs Ferenc szeNrt€si

fifrIag6 n€pmtvdsz 6ltal.
Igndc-n8p tijda j{[iusDak az utols6

szombaljdn szentmise van a falu templooiban, €s

igenyes iioaeps€g a sz6l6heSaek a bej6ral6i jel-
26 Szenl Ign4c-smbom,l .

HarEinc 6ve folyamalosan megietenik az
Ign{c-napi flrn€psdg€ a Nnczihegyi Ttrkor-
Spiegel.

Ez nemcsak n6czihegri, de pulai id6szerii
dolgokat, valamht torteDeti es ndprajzi visszaem-
ldkezdseket is kozdl.

Az dvente megjelen6 helyt&tercti foly6-
iratuak a szellemis€gCt I cimlapjAn id€zett Eon-
d6s adja meg:

,,Minden rendtart,snak feje Cs fimdameo-
tuma az istEni fdlelem €s tisztessdg': ez egy id6-
zot az egyboi sz6l6hegyi rcndtartismk az els6
mordat6b6l.

Tobb mint dz esaendeje e sz6l6hegyi tu-
lajdonosoknak egy r€szdb6l megalakult civil
szervezet a. &lurak a m6sik k6t civil szervezdd-
vel 6s az tukorminyzatAval k6z6setr is talt ren-
dezvdnyeket.

Pdkl6ul, fdnykdpkirillitisokat, kirindul6-
sokaq Mirton-a4i lnuepet Az ertCktfuba folv€-
tett a kovetkez6 indokldssal kdrt{ik:

Minden t€lep0l&oek az dlet€ben rcndkl-
vUl nagy jelent6sdg[ ennqk zirtk€rt je[egfi, sz&
l& es gyomdlcstermesddsek I cflj6b6l kialaH-
toft r€sze.

li:s pontosan iry van ez Pula esetdben is:
tekintstlDk csak kicsit vissza kicsit a t6rtenel-
mllnkben-

Az tal6ljuk, hog az idee*ez6 ndmet te-
lepes 6seink nem sokksl az idedrkezds0ket kdve-
t6en sz6l6telep{tdshez kdrtek engpddlyt

EztiA\ az iu foly6 koz6s dlal€t saj6ros
t6rv€oyb€, va€yis,,articnlus"-okba foglalva sza-
bltyodAk-

A mai, igencsak fdlgyoEult v Agunkban
az eiCkendeknek a megvgltozds6val az itt foly6
sz6l6termesa€s - eldegtr 6rthet6 m6don -
visszabb szorult.

A nyugodt, ugyarakkor kellemcs komye-
zet azotrbatr az d(teket folyamatosa eneli, aoi
miatt mdr nenosak a hetybeliek, barcm a t6vo-
labbr6t erkez6k is a ,pyugalom szigetekdnt" mi-
n6sitik"

A PUNKTE terveiben sz€f,€pet a Telepu-
Esi Ertekt6mak a b6vltase, tobbek kozott 8 tdlodi
p6los kolostorral.

Pula kdzsdg Telep0ldsi fttektir&61 to-
v6bbi rdszletek olvasbat6k a pula-hu honlapnak
az .,Ert6ktrfu" meniipontj6ban.

Pula 6sr€gi pecsdtje

ld
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A botswanai Pula

A cimet olvasva esetleg arra gondolha-
tunt hogy a nagyvil6gban titrt6nt kutakodisunk
soren fjabb, a mi6nkkel azonos nevii telepiile$e
bukkantuDl. A keresgdlds igaz. funde egdszen
mdsr61 van sz6!

MagaazolszAg Botswana Aftik6nak a
d6li feldn fekszik, a tedilete kdriilbeltl hatszoro-
sa, a lakoss6gnak a l6tszima azonban csak dtOde

Magyarorszdgdnak.
Az it fory;aton Az istenek a fej be estek

cimii film, a Kalah,iri-sivatagnak, vagy dppen a
busman iislak6ktak az efi itese immiron egdszen
ismertis ds baretsdgos szinben tihteti {bl az or-
szagot.

A csattan6, amely ennek a ciL*nek az ini-
sdt ihlette, az, hogy az orszdg cimednek a ktize-

Botswana cimere

pen 16v6 pajzs alatti szalagon egyetleo egy sz6. az
orszignak ajelmondatq,.PUIA" olvashat6.

A Botswanai 6slakosoknak a nyelvdn a

pula sz6 es6t jelent. Hogy ez mekkora nagy
kincs, azt nagyon is j6l tudjuk. Az otuni ert6ke
pedig nllvdnval6an szinte fdlbecstilheteden.

Amennyiben pedig az drt6kndl tarhtk,
akkor miir meg sem lep6diink azon, amikor kide-
fil, hogy Botswaninak a pdnaeme is a pula.
Ezek utin mi m{s is leheme I nellEeti jelmonda-
hrk, Dint Prla (Es6).

(Az inisban szerepl6 tdnyek ds kepek a
Wikipedi6bol, a szabad enciklopidi6b6l szirmaz-
nak, ahol tov6bbi hasznos l5j€koztatAs is olvasha-
t6 ezzel kapcsolatosan.)

,,1 Pula" penzdrme

Szardinia szigetdnek d61 keleti csiicskdn

28

Es m6g k6t Pula



A keny6mek az ,,6seve1" imftiron a rdgi
civilizici6kban is talilkozhattunk, a kiildnfdle
gabomszemeket kezdetben nye$er, majd por-
kiilve, kds6bb pedig meg6rdlve fogyasztottrik.

A fitltetelezisek szerint a kenyersiitds
minlegy viledeniil alakult ki, arnikor a megdrolt
gabon4 valaminr a l'iz sr:l(i kevereke reesett egy
ttubet izzit kiie- Sziuten val6szintleg egy vdlet-
lennek koszonhotjiik mag6t a keleszteft kenyeret
is, amikor az agyageddlyekben xirolt rirpamassza

'iegdvzzadt, 
buborckos lett, ds kdnnyebb, hno-

mabb lepdn).fdle siilt ki bel6le.
Ugorjunk egy kicsit az id6beo. A !agy-

anydnknak az idejdben minden parasztlfz kony-
hejrffk etengedheteden rdsze volt a kemence,
amely a frtes mellett sttdsi, 16zdsi, valamint
aszal6si szerepeket is ell6tot! de tal6n a legfonto-
sabb ftladata a keny€rslites volt.

Abban az id6ben faluhelyen minderki
maga sttdtte a kenyeret. Ez a hrdomiiny nagyon
sok mds mellett - mindetr csaHdban az anydr6l a
ledn),tua szilll aki, mire elad6sorba keriilt, meg
kellett hogj. taoulja ennek minden csinjalbinjet.

Mindezt SzABo Krirolynd mesili, vagy
ahogy minderki ismeri, TASNER Terus ndni. Nem
haglta feled6sbe meillni e mestersege! mind a
mai Dapig maga sdti a ,{nindeDnapi kenyera".
TanulhahrDk h6t t6le. Elmondj4 hogy 6 hogyan
kesziti el a kenyerdt. Igaz, n€ki van kemencdje,
amelyet m6g a f6rje, a nehai SzABo Kiroly bdcsi
6pitett, az al6bbiakban kdzz6tett valtozatot azon-
ban b6rki otthoui gdzsiit6jdben is ekeszitheti.

Dagaszotrr, mig fenyes nem
lesz, el Dem vrlik a kezemt6l

Mindennapi kenyeriink

Kovdsznak val6t felrcteszek a
kdvetkez6 kenyersiiteshez

z9

Kenydrs[tds siit6ben. Puliftr
HozzAvaldk:. I kg vil6gos (vagy teljes ki-

6ddsii) rozsliszt 0,5 kg teues ki6rl6sii rozslisz! 3
kg rendes feh6r BL 55-iis lisz! 2 vagy 3 mar6k
kovrlsz, 2 dkg dleszt6, 2 Eardk s6 (annyi, ah6ny
kenydr), egy tiinydr f6tt €s reszelt krumpli.

Az elk6szitesei a koyesd az el6z6 r:,ap

d6lben (vagy estefel6) langyos vizbe beAztatjuk,
tdbbszor is megkeverjiik. Este megszit{iljuk a
Iisztet is, az egyik sarkiba belekeverjiik a kovaszt
(amellett, hogy egy kis €1eszt6t is tegyiink bele).

A meg{6tt knunplit lereszelve bel€kever-
j0k. Reggel, miel6tt elkezdjiik dagasztani, ve-
gyitnk ki egy kis koviisz egy tinydrb4 melyet
fdlretesziiak a kdvetkez6 kenyersiiteshez, s a vd-
g6n morzsoljuk fdl. Ezutrin beldtessziik a s6t, es
annyi langyos vizet, ameDnyit csak fiilvesz.

Ebb6l kdt nagy kenyeret siitiink. Ameny-
nyiber megkdl, akkor ,,megszakitjuk", vagyis
ljra 6tgy{duk. Min€l tdbbsziir tessziik ez! arm6l
foszl6sabb lesz. A gdzsiit6ben egesz Hagon, kit-
nilbeliil mdsf6l 6niig - tripr6briig - sntj&.

A hagyom6nyos ketry6Niilds, mint l66uk,
egyaltaldn nem is olyan egyszerii a teljes munka-
folyamat majdnem egy eg€sz napig eltan. A friss
hdzikenyemek a ltnri.,j.ya, az illata, valamint a
k6stolasa azonban minden6rt kfup6tol.

Kdszdnjiik Terus n€ninek az elmondotia-
kat, 6s ldvanjuk, hogy mdg nagyon sokiig kov6-
szolj4 gFrjq szakitsa" dagassz4 valamint siisse
a flnomabbnal finomabb lxizikenyeret.

Lejegyezte: JAGER Istv{n Tamis

,}Ia kisi t mir, ide vdle"



A r aizp irly irzatr a b e6rkezett alkot6 s o k

A pulai k0t6d6sii gyerekek sz6m6ra kiirt hagyom6nyos rajzp6lyrizatunk iddn is
sikert aratott. Aa k6rt'lik, hogy a gyerekek a kdmyezetiinkben meg6lt
6lmdnyeikr6l k6szitsenek rajzokat. Nyolc p6lyamunka 6rkezett. Az al6bbiakban
mindegyiket kiizdljiik kicsinyitett form6ban, a rajzokhoz kapott sokatnond6
cimekkel egyiitt.
Az eredm6nyhirdet6s a n6czihegyi iinnepiinktin lesz, addig is gratuli'lunk
minden r6sztvev6nek!

J6ger papa N6czihegye
Vtirds Krist6f 7 6ves

Vi169oskertiink
Fitler Izabella 4 6ves

,fi-*
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Elet a pulai erd6n
Pdti-Gydrfft 2o6 8 6ves
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Udvarunkon nagy di6fa
Fitler Lilien 6 dves

N6czihegyi rit pincdkkel
V<irds Krist6f 7 6ves

a kerttel
6ves

Az erd6 illatawal
Fitler Lilien 6 6ves

Pulai h6zunk vas6map este
P6ti Kom6l 9 dves
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MEGEfu6

Pula tozsq O*oImdny2ara, a N€met Ncmzetis€gi O*orDfry4tr, a hrlai I{rMgi Kluh
valami a l,ulai Ndczihery K€rtterlr 6s T{jgondoz6 E$rcsiilct (PUNKTE) mcgLivje Ont 6s

bd{tait a

Niczi-hegri tnncpre 2019. j{lius 27-re, szoEbrtrr.
Om@s6gtuk fttv6&t*e F€nyv6i Zolt& o6aiggy6Lsi kepviscl6

A Na.zt-hcE i ftrlep progr.oi.:

10 6rd(or r tcmploDban trrcpt mir6f tart Kbr DoDolor tih&yi bctrca! y!
Orgom 6s €oek Polg4, A6fa 6s Holos M{q,{s

1630-hor irrdal oz arrhoridnyrt, tisbasza a Ial, vtgdtfl, a ,ryugdtjasota
nozg,isio nbzot aL, lUds ldbiak Sze lgnAc szobrhoz wl6 jelvitdardl a Jahgotuhok
gortustadik Xerjak, jelaztt a ldugondrroknot (Jdgq TaDat), aHk wte szcnfitnek t@lafi.
l,firrdq, acdbti,l /elviszi ozon erdekl&ldket dz t nepsege, otri* jetenttuzot es a to?1 et6t.
tdtj,* o falugon&ntol A helyszinen szd*eker A: padokat biztost.unk az id^tebb korosztdty
szatn&a A n&dtyisszt8zd idstuI b gondoskodi* @ onhornhryzar.

17 6rrkor a Sreat IgtrIc laoboa erdci rhprd,n tartiut sz lgoac-Drpi llnnapi{get

Az 0rne6eg I Eionu,u kdzos alcoekl€sevel kezd6dik.

Sz6viv6: N€riDger JaDornc P6ti Miris.
. A nodeleoEl<er t6sz6nti Szerg.. Iltr{r potgrrngter
. A Erd€zvaoyt ldszEtrtik a puLi N€mct Ncbzeti*gi O&ormlnyr.t es veadegei, s

r.54{zton i Namet Nemledlei OtrkorE{tryrtt, valrmit oaoetolrzigi
te3r{ficlepiil€sllq Fru.ctr bcrg dclcg6ci6ja

. DtrDdt6r Szorjs 6! VOrft Xrfut6fveaset oood. Ooacpi beszedct mond VdrtlBsrty Ev& a V6z?t€n Eegyei kozgylil€s slclDoke a
Vesz$6o megyei Erttktdr Bizottsag korrbbi €h6te

. E&kel a ,MindeaH" cimfi O.crr-dlj$ flmb6l isEcrt Bakdts Tari frct_z.oci
Altalfoos Iskoh souhA hmarak6nlsa. Karvezet6: Mot!& M6nika. N6ning€r Xrt rirr szaval

. A EjzFilydzatjutahait kiosaja Nrglpll c{bor

. A batyomdtryaiDt folytadlak€ot p&i MiU6. Nrczi-hegtri sz6l&gazda locsolj. mcg e
2018. Cvj'irat'i bodvat a Szent Ig6c szobor liMt. Az n tn@get a Sz6ar kozos elenektas&el &iezdk be.

Az &ltppsag utdn pogbsAtal borrat Cs ad bet bodti b"_szelgetdsrc v,itnnt nhde it d
l|ebsztnen. AIe qdker pdig a Jdg.r Stqdn ptucejand s6zolE6 bogtdcs vdrjo.

I phcdMl csalddi tdbortb, bo*6srot6 a* csillagyizgdlds hojnalig

Mindenkit szerctettel fimqk a saedezdk-


