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Az elmrilt esztend6rdl

Kedves ndczihegyiek, pulaiak, kedves ol-

vas6k!
Minden esztendd m6s-m6s lehet6s6gnek,

c6lnak 6s tanuls6gnak a meg6l6s6vel teszi m6g

v6ltozatosabb6 a kdzdss6giinket, valamint a sqert

6lettinket.
A kiil0nb6zo illmannk 6s az egyes v6gya-

ink alapozzik meg a terveinket. Mindezeknek a

megval-6su16s6t pedig szab6lyok 6s szab6lyz6k

tartjak kord6ban.
Sajnos, az illmain}rtak az e16k6szit6se so-

ran t0bb olyan el6re nem latott akad6ly is f6lme-

rtilt, amely k6sleltette vagy meg is akad6lyozta

ezeket.
A legels6 61om, amely igy illdoza*ntl esett,

a fah:haznak az energetikai megrijul6s6t cllozta
meg.

Mint hamarosan kidertilt, a v6llalt 0nr6sz

fb16tt, tervez6si, mtiszaki ellenori, valamint koz-

beszerz€si k6lts6gek is ndvelt6k volna az 6ssz'

k0lts6get.
Ezeket azonban nem lehetett be6piteni a

pillyilzatba.Ilyennagys6grik6lts6gekvilllalilstrra
saj nos nincsen lehet6s6giink.

Az orvosi rendel6nek a b6vit6se m6g bi-

zonytalan, a kieg€szito t6mo gat6snak a megit6l6-

s6re varunk. Na de t6rjiink irt a megval6sul6 61-

mokra.
A kdzs6gtink ktilOnleges adotts6g6ra, sa-

j6toss6gara hivja ftil a figyelmet a temet6 melletti
geol6giai bemutat6helY.

A tanosvdnynek az igazi ktil6nlegess6g6t

nem annyiru a nagys6ga, hanem a sokszinris6ge

adja.
A kdzleked6sbiztons6gi phlyazatu*at a

foly6iratnak a megielen6sekor m6r muszakilag

6tadt(k.
Tdbb megbesz6l6sen vettiink r6szt a77'es

rittal kapcsolatban, 6s kaptunk ig6retet tov6bbi, a

kdzleked6sbiztons6gunknak a ndvel6s6t c6lz6

dtleteknek a megval6sit6s6ra mindez nem

p6nzk6rd6s.- 
Saj6t forr6sb6l is igyeksztink kisebb beru-

hir;zdsokat megval6sitanio ezt azonban sokszor egy

megfelel6 v6llalkoz6nak a megtal6l6sa akad6-

lyozza.
Igyekeztiink az eddig megszokott prog-

ramjainkat olyan magas szinvonalon megtartani,

hogy minden egyes koroszt6ly megtal6lja a sz6-

rakozdsirt.

Mindezek megszervezdsdben j6l egyiitt

tudunk mrikddni a nemzetis6gi dnkormfunyzattal,

a Pulai Ifiirs6gi Klub (PIK), valamint a PTNKTE

tagjaival. A t6rsadalmi munk6soknak is sokat

kdszOnhetiink.
A testtilet, az dnkormdnyzat, valamint a

lakosok hivatalos iigyeinek az intlzese - a jegy-

zbk, valamint az allegyzlk szem6ly6nek a cser6-

l6d6se miatt - sajnos, az elmult esztend6ben sem

voltzavartalan.
A k0z6s hivatalnak a munk6j6t 6s az 6n-

korm6nyzatunkat a felettes szervek tdbbsz6r el-

len6rizt6k, szerencsdre csak kisebb finomlt6sokra

volt sziiks6g.
Sajnos, neha a lakoss6gi 6szrev6teleket

nem a tesitilethez, illetve a jegyzbhoz jtfitatilk el,

hanem egy felettes szervet keresnek meg az 6sz-

rev6teleikkel.
Ezeket 6hal6ban visszautalj6k hozzflttk

v illaszadtsr a, v agy kOtelezik az Onkorm (ny zatot

az eljarbsnak a lebonyolitdsita,
E lakoss6gi bejelent6sek tObbletkiad6so-

kat 6s munk6t jelentenek az Onkormfunyzaturtk'

nak, esetleg a lakoss6gnak is.

Bizonydra van olyasvalami, ami esetleg

kimaradt a beszdmo16b6l, k6rem, ndzzek el ezt

nekem.
Az el6tttink 6116 osz ism6t v6ltoz6sokat

sejtet a falunk 61et6ben. Egy rij testtilet r6gi 6s rij

tagokkal veheti 6t a stafdtbt.
Egy k0zdss6g6rt tenni nem mindig h616s

ftIadat. De tenni kell, kicsik vagyunk ahhoz,

hogy ne fogjunk 6ssze.

A helyi kertbar6toknak, valamint a hegyi

telektulajdonosoknak a munk6ja is pontosan ezt

mutatja.
Az lgndc-nap, valamint a hozzb k6t6d6

N6czihegyi Tiikdr-spiegel minden 6vben megha-

tbroz6 Pula 61et6ben.

Ezirton is szeretndk 6szint6n gratulillni az

rijs6gnak az 6vfordul6i6n a kitart6suk6rt a szerve-

z6k<nek, a segit6knek, 6s megkdsz6nni a munk6-
jukat.

A tov6bbi Osszefog6sban bizva klvanok

nagyon j6 eg6szs6get 6s boldogs6got a csal6dok-

nak, a b6k6s szomsz6dokat, 6s j6 term6st a gaz-

daknak!

SznNcBn Istvin
polg6rmester
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Harminc 6ves az rijsrflgunk

A harmincdves Ndczihegyi Tiikdr-Spiegel

sok szeretettel kOszOnti minden kedves pulai 6s

n6czihegyi olvas6j6t, valamint t6volabb 1ak6

(,,vid6ki") baratait. K0sz6qiiik, hogy k6zbe vet-

t6k, olvastdk a lapot, 6s dszrev6teleket tettek.

Sokan meg is llizitek a megielent p6ld6-

nyokat - erre utal, hogy id6nk6nt k6r6st kapunk

valamelyik 6vituatp6tl6s6ra. A kdr6seknek szive-

sen tesztink eleget.
Termdszetesen egy kiadvany nem j0het

l6tre kOzremrikdd6k n6lkiil.
Minden alkalommal kdz0ltiik a megv6-

lasztott polg6rmesternek az 6ves besz6mol6j6t.

Kdszdnet 6rte RBvmNvr Antalnak, KnRtEsz La-
josnak 6s SzBNcen Istvdnnak.

K0z01ni tudtuk az orszigosan ismert

meghivott e16ad6k el6zb 6vi n6czihegyi iinnepen

elmondott beszdddnek szOvegdt is.
Helyt0rt6nettel foglalkoz6 kiadv6ny ter-

mdszetesen csakis a helyben 1ak6k ir6saival lehet

igazinhiteles.
Pulaiak hosszti sor6t sikeriilt megnyerni,

hogy irjak meg eml6keiket, 6lm6nyeiket. H616s

kd,szdnet 6rte! Els6sorban a szinvonalas tanulm6-

nyokat ir6 Rsl4BNvt Antal, HeRvters Istv6n, TAI
J6zsef, Lrtrolo Istv6n, Lplrolp Attila, Sze.uBn

Agoston, valamint JAcnn Eszter munk6it kell
megemlitentink. Ordmmel kOzOlttik MolNAn
J6nos, Torollcs Gyul6n6, Pu,leR Magdolna,

Pu-len Zstusanrn, HolczBR Istv6n, Holczrn
Baldrzs, VeRs Krist6l GBrrnqcrR Szilvia, JAcBn

Istv6n Tam6s irasait.
A n6czihegyi birtokosok 6s a bar6taik k6-

ziil els6sorban az 611and6 kozremrikdd6 NAoon
Istv6nt, valamint Bus Mfui6t illeti nagy-nagy

kdszOnet.
Rajtuk kiviil dr. GesNet Margit, dr.

Scsolrz J6zsef, PBtl Mik16s, KRzsAt't Andr6s,
Belle Em6ke, dr. NacvpAl Szabolcs, valamint
HoLANvl Julianna emeltdk ir6saikkal a lap szin-

vona16t.

Biiszk6k vagyunk arra, hogy ismert szak-

6rt6k Pu16va1, illetve N6cziheggyel kapcsolatos

sorait is meg tudtuk jelentetni.
A teljess6g ig6nye n6lktil k0szdnet illeti

H. Csur.A.s Gydrgyi ndprajzkutat6 6s RenvBn P6l

t0rt6n6sz k0zremtlk6d6s6t.
Tov6bb6, Cspn Istvan e.pi16sz, Eru Istvan

r6g6sz 6s Ll,czrovtrs Em6ke n6prajzkutat6 ir6-

sait.

Vdgezettil, Solrt G6bor biol6gus 6s

Csoue Zsigmond sz6ldszeti-bordszati szak6rt6

tanulm6nyait.
A folsoroltak koztil t0,bben mfu nincsenek

kiizdtttink. Az rijsdgnak a pdlddnyait lapozgafia
megrendit6 olvasni az elhunytakr6l s2616 megem-

l6kez6seket, a temet6sen elhangzott besz6dek

szOveg6t.
K6rds $rkezett elsdsorban az rij pulaiak, a

n6czihegyiek 6s a bar6taik 6rdekdben, hogy az

irjabb lapsz6mokban jelentessiink meg kor6bbi

ir6sokat.
Az idei N6czihegyi T0kiir-Spiegel kiad-

vanyunkban ennek megfelel6en kdzltink ndhany

kor6bbi irdst.
Nagyon szivesen fogadunk a j0v6ben is a

kiiliinbdz6 helyi tdrtdndsekkel kapcsolatos ir6so-

kat. K6rjiik ail,, hogy idak meg az eml6keiket a

falur6l, a hegyr6l, a k0mydkr61, valamint a sziile-

ikr61. A kiadvany eljut tObb 1ev61t6rba, ekk6ppen

azt m6sok is megismerik.
A legfontosabb azonbaf,Laz, hogy az ut6-

nunk kdvetkezb nemzed6kek rdszben a k0z61t

helyt6rt6neti irasokb6l, visszaeml6kez6sekb6l,
riportokb6l kaphatnak k6pet a kor6bbi id6k 6s

benne az elmilth6rom dvtized helyi tOrt6n6seir6l,

az itt 6lt emberek 6let6r6l.

NlcvpAr, Gdbor
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Huol J6zsef (fiilolvasott) el6adfsa
a Nfczihegyi iinneps6gen (2018. jrilius 28.)

Unnepi alkalom, hogy a N6czihegynek a

birtokosai 6s a vend6geik esztend6r6l esztendOre

dsszegyrilnek a hegynek a l6ban6l, abejdratinill,
mondhatni: a kapujdn6l, 6s eml6keznek a reg'

mfltra, 6s egy kellemes d6lut6nt 6s est6t elt6lte-

nek egyiitt.
Az eml6kezet 6s az emlekezds egy k0z0s-

s6g6pit6 esem6ny. Egyafrrt l6nyeges helyi, regi-

o*tit 6s orsz6gos szinten, fontos ugyanakkor

egyetemes emberi szinten is. Pulan annak van

jelent6s6ge, hogy a k0zs6g tjkori telepeskOzs6g,

a n6met lak6i mez6gazdashgb6l 61tek, 6s a sza-

badidejtik egy r6szdt a sz6l6hegyen t6ltdtt6k'
A sz6l6hegy 6sid6k 6taegyszene szintere

a munk6nak, a kikapcsol6d6snak 6s a t6rsas

egy0ttl6tnek, Az ut6bbinak a csricspontj a a szixet,

amelyet a regi hegytdrvdnyek pontosan szab6-

lyoztak,
A magy ff mezbgazdas6g-tortdneti kutat6-

sok r6g6ta foglalkoznak a promont6riumoknak,

vagyis magyarul a hegykdzs6geknek a tdrt6net6-

,.i. A kittintetett figyelem annak sz6l, hogy a

hegyk6zs6gek a szabadpataszti fejl6d6snek a le-

hei6s6g6t biztositott6k a k0z6pkorban, valamint

az irjkorban is.

Az 6seink a megfeszitett munk6t f0lt6te-

lezb szolomrivel6st, valamint annak a v6gered-

m6ny6t, a bort ktilOnds becsben tartott6k. Bac-

chus kultusztnak rendkiviil gazdag k6lt6szete 6s

irodalma van, kOteteket t6lthetn6nk meg a szebb-

n6l szebb mrialkot6sokkal - magyarul, valamint a

vil6gnak sz6mos m6s nYelv6n'
A ku1cssz6r61, vagyis a szabadparaszt\

fejl6d6sr6l ktilcin is sz6lnunk kell. A rendi jogban

a fold nemesi tulajdonnak szdmitott, a jobb6gy

csak birtokolta azt, m6gpedig meghatdrozott saj6-

tos ftilt6telek mellett.
A terheit 6s a kOtelezetts6geit kiil0nbdz6

maganj ogi szerz6d6sek szab6lyo ztdk. A j obb6gy-

telek fdlOtt a ftildesrir rendelkezett. Amennyiben

rigy ta161ta, hogy a jobb6gy hanyag, nem mriveli

r"nd"sen ardbizott birtokot, az esetben el is ve-

hette t6le, 6s m6snak adhatta.
M6g a hlzal.f,l is megfoszthatta, amennyi-

ben annak a becs6r6t megfizette. A sz6l6birtok

azonbankUl0nleges birtokl6s volt.
A s2616 utan is ad6zni kellett, a jobb6-

gyok azonban szabadon adhatt6k-vehett6k a szo'

16jiiket.

Azt is mondhatn6nk, hogy a szblo szabad

birtokforgalom t6rgya volt - rendkivtil j6 t6kebe-

fektet6snek szdmitott. A kiiltinleges jog6l16sb61

kdvetkezett az,hogy a falvak hatdrilban l6v6 sz6-

l6hegy ktildn k0zs6get alkotott, fiiggetlen volt a

kozsegi 6nkorm6ny zat16l, 6s demokratikusan v6-

lasztott6k.
A devecseri uradalomhoz tartoz6 Pul6nak

a kedvez6 jogi hetyzetet az t745. 6vi telepit6si

szerzbdds biztositotta. A r6mai katolikus n6met

telepesek t6bb esztendeig ad6mentess6get kaptak,

hogy az erd6t kiirtva telket alakfthassanak ki, 6s

azon hdzat 6pithe s s enek.

A telepesek szabad k0ltdzk0d6si jogot 61-

veztek, nem kellett robotolniuk, a robotot pedig

p6nzben v6ltott6k meg. 1766 ut6n bevezett6k a

M*iu Terczia-fele urb6riumot, ez sem hozott

azonb an I 6nye ge s v illtozbst.
1848-ig megmaradt a robotv6ltsdg, vala-

mint a k0ltdz6si szabads6g. A sz6pen gyarapod6

k6zs6g a szdzadnak a v6g6n 6vente kOzel otszdz

forinttal gywapitotta a devecseri uradalmi kasz-

szdt.
A kedvez6 jogi helyzetnek k0sz0nhet6en

a n6pess6g sz6pen gyarapodott is:. az e1s6 n6p-

szinnl6l6s idej 6n, 1 785-ben ndgyszdzharminch6t

f6t irtak 6ssze. 1848-ban, a jobb6gyftilszabadit6s

idej6n imm6ron }tsz(nhtszlakosa volt a falunak.

A fogy6s a tizenkilencedik szinadnak a

v6gdn kezd6ddtt, 6s tart eg6szen a mai napig'

Mixa az egykori n6pess6g tdbb mint fel6re apadt'

Ahol a t6ji adotts6gok megengedtdk azt, ott min'
dentitt l6tesiiltek sz6l6hegyek.

A Balaton-felviddknek a falvai nehezen

kdpzelhet6k et sz6l6hegy n61kfil. A devecseri

EsrnRse,zv-uradalomnak Szentbdk6llan volt a

legnagyobb sz6l6birtoka. A pulai pint6rek azvra'
s6gi pinc6h ez is keszitettek hord6kat a trzewry ol'
cadik szhzadban.

A pintdrek mellett tdbb k6zmrives is e16-

fordul az anyakdnyvekben. A sz6l6hegyek fdliitt
az ad6zhs miatt aftildesrir, illetve annak az embe-

rei, azuradalmi tisztek bizonyos fokir ellen6rz6st

tartottak 6s gyakoroltak.
A term6snek atrzedet, a dlzsmdt minden-

kinek meg kellett fizetnie must vagy bor form6j6-

ban, k6s6bb pedig a falunak a csapsz6k6n, azura-
dalmi kocsm6ban e ,,kutyult borral" talillkoztak a

fogyaszt6k.
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A rdgi jegyz6kdnyvekben talin meg azt is
ftiljegyezt6k, hogy a jobb6gyok mik6nt kis6reltdk
meg eltitkolni a term6snek a nagysdgdt, hogyan
akartak tflj 6mi a ddzsmaszed6knek az eszdn,

Az 1822-ben a pulai helyen 6piilt uras6gi
k6t helyis6ges - vagyis tekint6lyes - ddzsmapince
ink6bb azt bizonyrtja, hogy a d6zsmaszedbk
tdbbnyire rdsen voltak.

Az EsrBnH Azv-csalild a tizenhetedik sz6-

zadban a k6znemess6gb6l emelkedett a f6rendi,
gr6fi csal6dok k6z6, 6s ugyanrigy l6nyeges bev6-
teli forrdsnak tekintette az vradalmaiban (aphpai,
a devecseri, a cseszneki, valamint az ugodi ura-
dalmakban) a sz6l6miivel6st, mint mhs j6l gaz-
d61kod6 foldesir.

A csal6d az 1626-os esztend6ben kapta
meg a piryai, valamint az althoz kapcsol6d6 bir-
toktesteket a kir6lyt6l, 6s a kezdett6l fogva l6nye-
gesnek tartotla a sz6l6termel6snek az elomozditil-
s6t.

A XVIII. szinadban imm6ron j6l mrikdd6
uradalmi szew ezet gondo skod ott a gazddlkod6s-
nak az fu any itds 61 61. A zalai uradalmi sz6 l6knek a
nyilvrintart6s6t 6s a megmriveltet6sdt is P6p6r6l, a

v6rkast6lynak a hivatali szob6ib6l ir6nyitott6k.
Hogy a fdldesrir szdmfua nemcsak a ma-

jors6gi sz6l6k, hanem a jobb6gyok 6ltal mrivelt
sz6l6k is jelent6s 6rt6ket jelentettek, azt a sz6l6-
hegyi szabillyzatok (tdrv6nyek vagy artikulusok)
is hat6sosan bizonyitj 6k.

PLpLn p61d6u1, az ugynevezett Oreghe-
gyen egym6ssal parhuzamosan tObb hegykdzs6g
is ldtezett. Ezeknek a szabillyzatdt a tizenhetedik
szfuadt6l kezdve ismerjtik. A magyarorszdgi -
kOzte a pdpai, a Veszpr6m es a Zala megyei -
sz6l6hegyeknek az artikulusait EcBr6 Melinda
n6prajzos t0bb kdtetben is kiadta, igy ma mar
sokkalta tdbbet tudunk a sz6l6hegyekr6l, mint
szinvagy 6ppen 6tven esztend6vel ezelott.

Tudval6v6, hogy a pulai jobb6gyok a Fel-
s6erd6t (Oberer Wald) 181l-ben kert6k szolo al6,
1817-ben pedig m6r pincdket 6s prdshazakat 6pit-
hettek. Tudjuk azonban azt is, hogy a hegykdz-
s6gnek a szab6lyos mtikdd6s6t harminck6t artiku-
lusb6l 6116 hegyt0rv6ny biztositotta.

Az 1822 6s 1897 kdzdtt a mindenkori
n6ptanit6 mint hegyjegyzb 6ltal vezetett jegyzo-
kdnyv n6met, majd magyar bejegyzdseibll az
egykori tulajdonosokat, a tulajdonosoknak a v6l-
tozilsait is j 61 megismerj iik.

A telekkdnyvk6nt is hasznillt.
protokollumban ad6svdtel esetdn az elad6t s a
vev6t ftiljegyezt6k. Erdekess6g: a telkek elhe-
lyezked6s6t a tagosit6s el6tt nem helyrajzi sz6-

mokkal jel6lt6k, hanem az 6gl6jak megnevez6s6-
vel s aszerint, valamint a szomszddok nevdnek a

megemlit6s6vel.
Ugy tudjuk, hogy a Ndczihegt elnevez6s

az 1858. 6vi tagosit6si t6rk6pen fordul el6 els6
izben. (Az iratokban nyilv6n kor6bban is el6for-
dulhatott.) Az elnevezds a kcizeml6kezet szeirfi
EsrenuAzv lgndc ftldbirtokosra vezethet6 visz-
SZA.

A sz6l6hegyi Onkorminyzatnak a mrik6-
d6s6t, az el6ljar6s6gnak (a hegybir6nak, a tizen-
k6t eskiidtnek, valamint a hegymestereknek) a

fdladatait, a hat6sk0r6t, illetve a biintet6si jogkdr-
et amfu emlitett hegytOrvdnyek szabtlyoztilk.

A ndprajzosok szivesen nevezik a hegyar
tikulusokat rendtartdsnak: e sz6p magyar kifeje-
zds pontosan kifejezi, hogy a kornak az embere
(beledrtve a birtokosokat, valamint a ft)ldesurat
is) hogyan k6pzelte el a hegynek a rendj6t.

Tovhbb6, hogy mik6nt 6vta a hegyet a kti-
l0nfele krlrokoz6kt6l: a k6bor 6llatokt6l, valamint
a rendetlen vagy 6ppen tolvaj emberekt6l. A
hegyartikulusok a rendtartd falunak a tdrt6nelmi
ujjlenyomatai, amelyeknek a jelent6s6t sziaadok
mriltdn is 6rtelmezni tudjuk.

Tisztelt hallgat6im! A pulai sz6l6hegy
tortdnet6nek tobbf6le korszak6r6l beszdlhettink:
az l. az alapit6st6l a filox6ra-vdsz megjelen6s6ig,
az 1880-as dvekig tart. A m6sodik maga a polgari
korszak, amikor a r6gi fajtak helyett direktterm6
fajtit<at (els6sorban Noh6t, valamint Otell6t) te-
lepitettek. A 3. a szocialista korszak, mikor a sz6-
l6t a gazddk nem adt6k be a t6eszbe, hanem ma-
guk mrivelt6k meg. Az 1970-es 6vekt61 a h6tv6gi
hinat, telket keres6k is megjelentek a hegyen.

El6rkezttink a mai korhoz, mely a politi-
kai s gazdasdgi rendszerv6lt6ssal kezd6d0tt.
Mindegyik kor rajta hagyta lenyomat6t a hegyen,
melynek mai arculata az elmtit kdzel k6t 6vtized-
ben alakult ki. Egykor gyakorlati okokb6l l6tesiil-
tek a pinc6k ds a pr€shdzak; a gazdttk l6nyeges-
nek tartott6k azt,hogy a sz6l6nek a ftildolgoz6sa,
a mustnak, majd a bornak a k6szit6se, valamint a

tirolilsa a sz6l6hegyen tdrt6nhess6k meg.
Ma milr sz6mos telken hiilnyzik a sz6l6, a

hely6t gytimOlcsds, diszf6k, retvagy 6ppen szbnt6
vette 6t. Napjainkban a sz6l6hegy els6sorban a
pihen6st, valamint a ftiliidtil6st szolgillja, Az 6pti-
letek varosias szinvonahi szolg6ltat6sokat biztosi-
tanak. K6nyelmes kOrtilm6nyek k0z6tt lehet itt
pihenni, tev6kenykedni. A hegyr6l csodds ki16t6s
tarul e16nk. V6gezetiil, azt kiv6nom, hogy min-
denki 1rezze j6l magdt a N6czihegyen, 6s tartal-
mas 6lmdnyekkel gazdagon teqen haza.



Drhga T6ni bf,csi...
(Eml6kez6s Rem6nYi Antalra)

Iddn lesz 10 esztendeie, hogt Remdnyi An-

tal (mindenki Tdni bdcsija) nincs koztilnk, Mind-

nydjan tudjuh hog mekkora tlrt hagyott maga

utdn, Mielfitt tollat ragadtam volna, hogy megem-

ldkezzem a szomoril dufordulor1l, lapozgatva a

Ndczihegyi Tt)kdr-Spiegelnek a haldla utdn meg-

ielent szdmdt, elolvastam az dltalam akkor {rott
"soroknt, 0g drzem, enn,ll 1szintdbben, szlvbfll
javden rna sem tudndrn megfogalmazni a vdle

kapcsolatos drzdseimet. Engedje meg a kedves ol-

vas6, hogt vdltoztatds ndlktil kazaljak ezen irdst.

Imm6r huszonhat esztendeje is van annak,

hogy megismerttik egym6st, 1984 okt6ber6nek

v6g6n.
Bar6tunk 61ta1 elad6sra aj6nlott telek meg-

tekintdse ut6n a ndczihegyi kdz6pso irton ballag-

tunk a falu fel6 feles6gemmel.
Ott szembejOtt veliink egy ember, akkor

m6g tobbs6g6ben sOtdt hajjal 6s s0t6t bajusszal.

Nem keriiltiik ki egym6st, hanem sz6ba elegyed-

tiink.
R0gt6n kidertilt, hogy egy szdles l6t6k6ni,

kedves embert ismeriink meg, aki l6togat6sunk

c6ljanak megismer6se ut6n visszafordult 6s htn6'
ba hivott.

Igy kezdodott, T6nik6m, t6bb mint ne-

gyedszinados bar6ts6gunk. H616s vagyok a sors-

nak, hogy megismertelek. H616s vagyok, mert

ama helyismereti tud6st, amellyel Te rendelkez-

161, senki m6st6l nem kaphattam volna meg.

Amikor megfogalm az6dott bennem, hogy

mindezt az ismeretet valahogy meg kdne 6rdkite-

ni, 6s mes6ltem Neked irjs6gterveimrol, lelkesen

tdmogattill.
Te volt6l 6s maradsz a huszonegyedik 6v-

folyam6t megdl6 Ndczihegti Tilkdr-Spiegel leg-

termdkenyebb munkatarsa.
M6g vannak kiadatlan ir6said (ezek kdztil

egyet e sz6mban is megielentettink), amelyeken

keresZtiil iu fogsz 61ni kdz6ttiink. Megig6rem

Neked, hogy a helytOrtdneti 6s helyismereti ir6sa-

idat mind tisszegyfijtjtik 6s kiadjuk.
Olyan embernek ismertelek ffiog, aki

meghallgatta m6sok v6lem6ny6t. Akinek a kdzs6g

hat6rair6l kitekintve a tagyvilfugr6l is megvolt a
v6lem6nye.

Aki minden cselekedetdvel a k6zs6g 6r-

dek6t szolgillta. Aki j6 bar6ts6got igyekezett tar-

tani mdg az,,ellendrukkerekkel" is.

K0zosen tervezgetttik a tegi 6pit6si em16'

kek, els6sorban a templom 6s a k6polna rendbe-

hozatalilt.
Hihetetlen munk6t vegeztel. Mi csak a

budapesti kapcsolatok megszerzds6ben tudtunk

segiteni. Ezek k6ze tartozik a Miieml6kv6delmi

Hivatal, valamint a b6csi TemplomfolfjitAsi Ala-

pitv6ny t6mogat6sa, illetve aharang ftlirjit6s6t 6s

a*omatizdlilsdt v 6gzb c6 g gel kialakitott kapcso -

lat.
A N6czihegynek mint Pula szerves ftsz6-

nek sors6t 6s fejl6d6s6t mindig figyelemmel k6-

vetted. Ti 6lmodt6tok meg NApon Pist6val a
N6czihegyi Unnepet, amelyet 1988-t6l kezd6d6-

en immar huszonharmadik alkalommal rendeziink

meg. Te siirgetted 6s kezdem6nyezted kitart6an,

hogy a N6czihegynek is legyen saj6t egyesiilete.

igy jott l6tre a kezdeti bwdti k0rb61, am6'
ra m6r a Veszprdm Megyei Bir6s6g 61ta1 is be-

jegyzett Pulai N6czihegyi Kertbar6t 6s Tdjgondo-

z6 Egyesiilet (PUNKTE).
Sorolhatn6nk tov6bb anra szdmtalan kez'

demdnyezdst, amelynek motorja volt61. A teme-

t6k6polna folrijit6sa, az Eszterhdzy Kiroly KOz'

alaprtvdny lefiehozdsa, a Szent lgndcz t6r kialaki-
I6sa, a szobor kifaruglatdsa mind-mind a neved-

hezfuzbdik.
T6nik6m! A tizendt 6v korktilOnbs6g elle-

n6re bar6tnak tekintettdl. T6bbsz0r ism6telt mon-

d6sod volt, hogy a kapud nulla 6r6t61 huszonn6gy

6r6ig nyitva 6ll el6ttem.
Sajn6lom, hogy csak ennyit tudtam segi-

teni, de tudom, hogy Te ezeket is 6rtdkelted 6s

h6l6val fogadtad. Hal6lhired hallatan 2009 no-

vember6ben budav6ri lak6sunkban gyerty6t gyirj-

tottunk. Tudtuk, hogy eg6sz Pu16t, 6s benne min-
ket is p6tolhatatlan vesztesdg 6rt.

Egy olyan ember tdvozotl el, aki a h6boru

ut6n, ,,vid6kik6nt", mint tanit6 lrkezett a faluba

6s a legnagyobb pulaiv6 v61t' Megig6rjtik, hogy

nem feledkeztink meg R61ad, igyeksziink 6polni

eml6kedet €s az Altalad teremtett hagyom6nyo-

kat.
Es hisztink abban, hogy a fiatal pulaiak is

igyekeznek a k0zdss6g6rt dolgozni, beteljesitve

ezzel dedelgetett rem6ny s 6 gedet.

Ameddig Pula 6s a N6czihegy letezik,
biztos lehetsz ubbun, hogy Erted is sz6l a pulai

harang' 
N,q.cvpAL G6bor
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A csal6dunk immaron kdzel negyven esz-

tendeje kot6dik a pulai Ndczihegyhez. Itt n6uek

ftil a gyermekeink, 6s sokat id6znek itt az unok6-

ink is.
Elmondhatjuk, hogy a falunak 6s a hegy-

nek a lak6i befogadtak benntinket, segitett6k a

beilleszkeddstinket 6s a meggyOkeredz6stinket e

szep vid6ken.
Mindebben bizonydra d0nt6 szerepe volt

a falu tanffianak, 6s kds6bb polg6rmester6nek,

RBvtENvl T6ni b6csinak.
Amikor mdg egy6ltal6n nem voltvizveze-

t6k a hegyen, kisebb nagyobb virtathlyol<ba
hordtuk fdl a vizet a fbzeshez, mosogat6shoz 6s

mosd6shoz.
Akkoriban a T6ni b6csi6k h6za e16ui krit-

b61 szoktunk volt o,tankolni". A gyermekeink sze-

rettek benntinket ezen alkalmakra lekisdrni, ,Ji-
16got 16tni".

M6r volt vlzvezetdk, amikor egyszer be-

sz6lget6s kOzben T6ni b6csi ftilid6zte az esti viz'
vdteleknek az eml6k6t.

,,A gyerekek mindig milyen sz6pen, ren-

desen kOszOntek" - eml6kezett vissza, brijt e16

bel6le aj6 pedag6gus.
A sztil6nek ez m6g akkor is j61 esik,

amennyiben mar a gyermekek gyermekeit terel-
geti.

K0zelebbi kapcsolatba akkor kertilttink,
amikor 2006-ban elkezdtiik a firczihegyi egyesii-

letet szervezni.
Nagyon driilt annak megnyll6 a 1ehet6-

s6gnek, hogy vdgre Ossze lehetne fogni a hegy
gazddit.

Kicsit tal6n6 is (ahogyan mi magunk is) a

r6gi hegyk0zsdgnek azut6di6t szerette volna l5tai
ebben.

86r e szerepet egy egyes0let manaps6g

mar nem tudja bettilteni, 6mde j61 k6pviselheti a

kdzdss6gnek az drdekeit. 2008-ban azutin beje-
gyezte abtu6sdg a PI.INKTE-t. T6ni b6csi a kOz-

gyfil6seken 6s a rendezv6nyeken megielent, maga

a jelenl6te is t6mogat6s volt.
Ha sz61t, akkor mindig a maga halk 6s

csdndes m6djan mondta el a tanuls6gos mondan-

d6j6t.
Nagy megliszteltet6s volt az, hogy a ha-

gyom6nyteremt6, le gels6 M6rton-napra 2009 -ben

(a halfula el6tt k6t hdttel) foll6togatott a

pinc6nkhez.
T6bbekkel egyiitt nagyon boldogan dol-

goztunk az eml6kk0nyv0n, vagyis a pulai olvas6-

k0nyvdn.
Ez tiikrIzte tiszteletet parancso16 tud6s6t,

szorgalm6t, m6ly elkdtelezetts6g6t a szeretett

faluj6hoz, Pulahoz.
Az dsszegffitOtt ir6sait olvasva arra gon-

dol az ember, hogy milyen nagy 6s fontos ember
atanit6.

L6mp6s 6, aki ismeretet, Ontudatot, btisz-

kes6get, valamint hazaszerctetet hagyomdrry oz a
faluban 616 emberekre, 6s az iw6t elszbrmazot'

takra is.
Evtizedek telnek el, 6s rij nemzed6kek ve-

szik keztikbe a pulai olvas6k0nyvet, ismerkednek

a falu multj6val.
Lelkesen ndzhetik a 144. oldalon, hogy a

saj6t sztileik, nagysziileik 6s dddsziileik, mint
adatk0zl6k vagy 6ppen a honismereti szakkdr

tagiai segitett6k a pulai n6pszok6sok 6s hagyo-

m6nyok 6sszegyfijt6s6t.
RmreNvt Antalnak a gazdag 6lete azt p6l-

dinza sz6munkra 6s mindenki szitmira, hogy a

k6zdss6gnek a szolgdlata a legnemesebb dolog a
vi169on.

Bfs Mr{ria 6s

Pfu Mikl6s

. 
RF.MENYI ANTAL '

1926 - 2009

Pulo ulolsd tonit(rio. oki l95l 6s 1975 k$zdtl
ebben or egykori iskoldbsn dolgorett.
A lelgpril6s elsd polgdrmestere.
A fqlu 6s o kornyik helyt6rtanettnek
lclkes kutotoio volt.

Pulo Kotsd! dhlsmdnyrols

. tthl t{rfrll N?bietlsi0 of,tcmqtvml ,
rot6
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Egy helyttirt6neti 6s honismereti olvas6ktinyv:
Rem6nyi Antal n6ptanit6 6s ndpmtivelti eml6kezete

A RBrrlBNyt Antal eml6k6re az fu6saib6l
dssze6llitott Pulai olvasdkdnyv, JAcBn Istvan
Tam6s szerkesztdsdben, a 2011-es 6vben jelent
meg, a pulai n6met kisebbs6gi dnkormanyzatki-
addsdb an, a KO zigazgat6si 6 s I gazs6giigyi Mini sz-
tdrium pilyazaton elnyert anyagi t6mogat6s6val.
A n6metiil a Pulaer Lesebuch: Ein Gedenkbuch

fiir Antal Remdnyi cimet visel6 k6tnyelvfl k<itet a
megyeszerte ismert 6s szeretett, b0lcs T6ni b6csi
nyolc magyar 6s egy n6met nyelvri helytOrt6neti
6s honismereti tanulm mybt kozli.

A most tinnepi kdtettel is megbecstilt
szerz6, noha maga is a ndmet kisebbs6g tagtra
(6desapj a Rnnqrlsnrr6l magyarositott, 6desanyj a

csal6dneve pedig LEsnn), de nem Pul6n sztiletett,
hanem a kOzeli Mark6n, 1926-ban. M6gis, 1951-
tbl 2009-ben bekdvetkeze.tt halillug Pula lett az

otthona, ahol nemcsak 6ltal6nos iskolai tanit6-
k6nt, n6ptanit6k6nt 6s n6pmrivel6k6nt dolgozott,
hanem a falu vezet6 szellemi erej6v6 v61t, s6t a
nagyv6zsonyi kdrzeti mrivel6d6sihiLzat is 6 igaz-
gatta. A falu els6 szabadon villasztott (6s azr:/rin
mdg egyszer rijrav6lasztott) polg6rmesterek6nt a

kdzdss6ge kdz6let6ben, Onkorm6nyzalSban is
szerepet v6llalt, de az 6letftlfog6sa szerint mindig
szigoruan prlrtonkiWlik6nt. Veszpr6mi jhrdsi
szinten is tev6keny volt tan6cstagk6nt, s6t a me-
gyei szinten e16bb az akkori n6pfrontbizotts6g-
ban, majd a Veszpr6m megyei dnkorm6nyzat
korelndkek6nt, s a megyei kultur6lis 6s oktat6si
bizotts6g, valamint a nemzetis6gi munkab izottsdg
elncikekdnt dolgozott. V6gtil, orsz6gos szinten a
n6pmtivel6k egyes0let6nek is 6veken 6t az elndk-
s6gi tagja volt. 1994-ben az eg6sz 6letmriv66rt,
kiilOnOsen is a helyi teleptil6sfejleszt6sben v6g-
zett igen kiemelked6 tev6kenys6g66rt a Magyar
Kdzt6rsas6g 6rdemrend kiskeresztj 6t kapta.

Pula 350 6v alatti vdltozdsait, afalutdrtd-
netet is 6ttekinti a kezdbirds, mely a Veszpr6m
megyei honismereti tanulm6nyok kiv616 darabja.
Pula a t<irt6nelem folyam6n hol Veszpr6m, hol
pedig Zala vfumegydhez tartozott. Az rijratelepi-
t6sekor egy6rtelmtien Zalihoz, 1950 ut6n pedig
k6ts6gkivtil Veszpr6mhez sorolt6k be kdzigazga-
t6silag. 1959-ben 6ptilt meg hozzd a bek0t6rit,
ugyarLezen 6vben alakult meg a helyi termel6sz6-
vetkezet, 1960-ban vezettdk be v6gre a villanyt,
6s 1965-ben avatt6k fdl az rij kultrirhaz6t.

Pula telepiildstdrtdnetdnek, az 1557-ben
pusztdvb v616 6si telepiil6s 1746-os, Ausztri6b6l,

Bajororsz6gb6l s Wiirttembergb6l sz6rmaz6 ne-
metekkel (sv6bokkal) rijratelepit6sdt6l a nemze-
d6kek ktizdelmeinek, 6r0meinek s eredmdnyeinek
ktildn tanulm6nyt szentelt a szerz\ (kdzdsen
PIr,r,Bn Magdolna Ildik6val), mely a hazt6fi6ne-
tek kiemelked6 darabja. Az ir6s gerinclt- aftg-
mflt s a kOzelmrilt kdtelez6 t0rt6nelmi s ese-

m6nyt0rt6neti 6ttekint6s6n, a j elenkor intdzmdny -
rendszer6nek (Onkormdnyzat, oktat6s, n6pmrive-
16s, kdzmrivel6d6s, polg6ri szew ezoddsek) ismer-
tet6s6n tril * a hagyom6nyok ftilt6rkdpezese ad1a.

E r6szben kidertil, hogy milyen telepiil6sk6p s

utcaszerkezet kialakitdsdba fogtak az 6rkez6k;
6lettik mifele vall6si s szents6gi k0rnyezetbe
ilgyaztetk; viseletiiknek milyen megktildnb 6ztet6
jegyei voltak. Kdpet kapunk arr6l, hogy szok6sai-
kat minek megfelel6en alakitou6k ki; mi jellemzi
saj6ts6gos nyelvjar6sukat; az dtkez6stiknek s

konyh6juknak mi adja saj6tos jellegdt; illetve
hogy az idel6togat6k mdg milyen helyi neveze-
tess6gekkel 6s l6tv6nyo ss6gokkal talillkozhatnak
enefe16. A helyi n6met kiejtdssel kapcsolatban,
annak 6rz6keltet6s6re egy pulai nyelvjar6sban
lejegyzett diszn6toros kopogtat6verssel is meg-
ismerkedhetiink, kd,znyelvi ndmet 6tiratban s ma-
gyar fordit6sban is.

Elkdtelezett adatk0zl6k (els6sorban
SzBNcrR Gy0rgy, MmlenNn SzrNcBR Erzs6bet
6s SzBNcnn P6l) elmond6sa nyom6n sztiletett
meg a pruJai ptirgerszokdsok (MoLNAn Ldszl6val
kdzdsen irt) vinlatos 6ttekintdse. A piirgerek a

n6met oshazdb6lhoztdk magukkal e saj6tos tisz-
teletb6li polg6r6rs6gi helyi szewezbdlsi form6t.
A piirgerekkel foglalkoz6 r0vid ir6st esetleg bel6
lehetett volna olvasztani a nagy telep0ldst0rt6neti
tanulm6nyba, it1y, ahogy az arrnak a n6met nyel-
vti fordit6sa (Sztt AcvINE KosA Anik6 munk6ja)
esetdn is tdrt6nt, amely a kdtet zdr6 tanulminya,
Schwribisches Leben in Pula cim alatt.

1812-ben telepitettek sz6l6t a falu mellett
eltertil6 dombon, amely ezutin a Ndczihegy nevet
kapta, m6gpedig a v6d6szentje, a jezsuita rend
alapit6ja, Loyolai (Szent) IcNAc (1491-1556)
nyom6n. De a szdl6hegy torvdnykdnyve k6s6bb
elkall6dott, 6s csak az 1970-es 6vekben kertilt el6
egy pulai hdzrcjtekdb6l, egytitt a hegy ktil0nbdz6
vegyes esem6nyeit 6s tdrt6n6seit figzito firljegy-
z6sekkel. Ez ut6bbiak kOztil h6t ismertetdse mar
megjelent a Ret\aENyr Antal 6ltal foszerkesztett s

lassan a 25. fvfolyama fe16 kdzeledl Ndczihegyi
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Tilkdr-Spiegel cimii, dvente megjelen6 helytdrt6-
neti foly6iratban, s most a k0tet ezeketkOzli rijra.

Pulanak a kommunista id6kben, a tan6csi
rendszerti dnkormdnyzatisdg alatt eltelt mintegy
negyven esztendejdvel foglalkozik a szerz6 k0-
vetkezl tanulmdnya. 1950 6s 1968 kOzdtt ugyanis
a k0zs6g 6n6ll6 volt, 1969 6s 1990 kOzdtt pedig
egy k6zs6gi k0z0s tan6cs r6szese, m6gpedig
Nagyv6zsonnyal, Bamaggal, Mencshellyel 6s
V0r0st6val egyiitt. Az irds kiil0nOs figyelmet for-
dit az el6ljrlr6s6g 6t esztendej6re, m6gpedig 1985
6s 1990 kdzdtt, amikor ugyanis maga RsN,rEl.ryr
Antal lett a kdzs6g el6ljrlr6ja: ut6lag tekintve ez
mar nyilvrln a bontakoz6 rij On6116s6g egyik el6je-
le, el6szele volt. 10-15 6v tillatdb6l az egykori
kdzs6gi eltiljar6 visszatekint az el6rt eredm6nyek-
re, 6s ftlid6zi az akkor legfontosabbnak sz6mft6
6s a legt<ibb vitbt kiv6lt6 iigyeket, p61d6ul atizol-
t6s6g, a szennyviztisztit6, az id6sekkel t0r6d6s,
illetve az iflisdgnevel6sdnek kdrd6s6t.

Tudomanyos igdnyess6ggel 6s a lehet6s6-
gek szerint mindig a teljess6gre tOrekedve nyril a
v6lasztott k6rddskOrdhez a Pula kdzs6g 6shatar6-
nak vlzrajzdt reszletez6 tanulm6ny, amely a
Veszpr6m megyei mfltargyv6delem t6rgyk0r6be
is illeszkedik. Az irds nem el6gszik meg a term6-
szetes vizek, igy a ftlszini vizek (mint p6ld6ul a
foly6k, avizfolydsok 6s az 6ll6vizek), valamint a
ktilteriileti viznyerc helyek (mint p6ld6ul a for::it-
sok 6s a kutak) alapos ismertet6s6vel. Ellenkez6-
leg: mindezek emelld fdlv6zolja a vizekhez k}to-
d6 ftldrajzi helyek, a tdrgyak, a l6tesitm6nyek
(p6ld6ul a malmok) 6s avizijelens6gek honisme-
reti 6s a helyismercti anyagat is. 1975 6ta folyik a
csapviz a faluban, 1992 6ta pedig a N6czihegyen
is van immaron el6rhet6 vezet6kes viz.

A szeruo a faluj6ban annakidej6n egy he-
lyi honismereti szakkdrt is szervezett 6s vezetett,
akikkel t0bb ft,lm6r6s elk6szit6s6be is bel6v6gtak,
az 6nk6nte s ndprajzi gytijt6ke vonatkoz6 ritmuta-
t6k alapjrin. Az els6 ilyen gffit6sb6l kdsztilt ta-
nulm6ny m6r annak idej6n megjelent a Veszpr6m
megyei honismereti tanulm6nyok sorozatdban. A
kiterjedt ftlm6r6s sor6n els6sorban arra voltak
kiv6ncsiak a k6rdez6k, hogy a falub6li csal6dok
pontosan milyen m6dokon hasznositott6k 6s
hasznosftjak a teleptildst kdrtilOlelo erddket es
mez6ket. A v6laszok 6sszesit6s6b6l kitiinik, hogy
mind az erd6kben, mind pedig a mez6k6n gyfij-
tdgetnek m6g ma is, 6s e tev6kenys6gben kiemelt
helyen szerepel a mintegy huszonk6tfdle, a k6r-
ny6ken meglalillhat6 6s honos gy6gyn6v6ny 0sz-
szeszed6se 6s megfelel6 n6pgy6gydszati elk6szi-
tdse, majd alkalmaz6sa. A vadfog6s is elterjedt a

faluban, akar 6lelmet ad6 6llatok elejt6s6r6l, ak6r
vizbill fogott 6llatokr6l, akar m6hek vagy mada-
rak befog6s6r6l, ak6r pedig a hagyomtlnyos 6rte-
lemben vett vad6szafi6l l6gyen sz6. Nemcsak
0r0m0t tartogat azonban minden esetben a term6-
szeti kOrnyezet, hanem az erdbn 6s a mezbn 616
6llatok (p6ld6ul a r6ka 6s az egdr), illetve a haz
kdriil tal6lhat6 egyes k6rt6kony 6llatok (kiildn6-
sen a gdr6ny, a menydt 6s a patkany) ellen is ha-
t6konyan v6dekeznie kell az itteni lakosoknak.

Az MTA n5prajzi kutat6csoportja 6\tal
dssze6llitott, a n6phitre 6s a vilfugnlzetre vonat-
koz6 k6rd6iv alapjdn a pulai honismereti szakkdr
emellett vdgigkutatta a kdzsdg teljes ndphitdt is,
ahogyan azt a r6gi Oregek tartott6k. A kutat6s
arryaga 6ppannyira volt a teremtett termdszet;
mint az ember 6s a maga alkotta, mesters6ges
kOrnyezete, idedrtve mindenekel6tt a ndv6nyter-
mesztdst 6s az 6llatteny6sztdst, az 6ptileteket 6s'azok 

tartozdkait, az egyes hivat6sokat, a szakm6-
kat ds a foglalkozdsokat, illetve a vall6s 6s az
egyhazi 61et t6rgykultitrejfi. Az Osszefo glal6 ta-
nulm6ny egyik legdrdekesebb r6sze az emberfti-
lOtti erejri szem6lyek 6s a term6szetftil0tti l6nyek
vilhga, ktilOndsen is a boszorkinye, a garabonci6-
s6, a kritemberl, az 0rd0g6 6s a hdtfejri sarkanyd.

L6nyeges megjegyezni, hogy RriraENvl
Antalnak m6g lega16bb k6t kiadatlan kdziratos
dolgozaffrt 6rzi a Veszpr6m Megyei Lev6ltilr,
melyek nyilvan szint6n drdemesek voln6nak a
k0tetben megjelentet6sre. Mindkdt ir6s egy-egy
szomsz6dos telepiil6ssel kapcsolatban folytatott
kutat6sokat foglal 6ssze. Egyfe161, a szeruT v6-
gigkdvette a mencshelyl olvas6k0r tdrt6netdt a
kezdetekt6l, 1885-t61, egdszen az l9l7-es eszten-
d6ig. M6sr6szt pedig, nag:dzsonyl Kinizsi Bar6-
ti Kdr Egyesiilet (KBKE) 1977 6s 1984 kdzdtti -
az o szellemes megfogalmazdsilban - hdt szrik 6s
ins6ges esztendej 6vel is behat6bban fo glalkozott.

A kOtet a felel6s kiad6, LBlrolp Attila
Istvrin eloszavdval Le.crovrrs Em6ke n6prajz-
kutat6 bevezetbjdvel, a szerzb magyar s n6met
nyelvti Ineletrajzdval, a kOzgytijtem6nyekben
megtal6lhat6 mriveinek szakirodalmi j egyz6k6vel,
s sz6mtalan fekete-fehdr fenykdppel, rendszerez6
ilbrdval6s vonatkozl rajzzal eg6sziil ki. J6 szfv-
vel aj6nlhatjuk a most megjelent gondos 0ssze6l-
lft6st, szciveggytijtem6nyt, olvas6k6nyvet mind-
azok<lnak, kik 6rdekl6dnek a helyi n6prajz, ahon-
s helyismer et, hazai n6pmrivel6s, teleptil6stdrt6net
s -fejleszt6s, ill. kiildndsen a magyarorszdgi nd-
met nemzetiseg gazdag hagyom6nyai s minden-
napi 6lete irrint. NncypAl Szabolcs
(Az irds megjelent dtjsdgunk 2012. dvi szdmdban.)
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Diszvend6giirk,
a SoulAir kamarak6rus

Az idei ndczihegti iinnepen a Mindenki
c [mil, O s c ar - d{j a s magy ar film e gt ik J6 s z er ep I 6j e,

mdgpedig a Bakdts Tdri Enek-zenei iltaldnos
Iskoldnak a SoulAir kamarak6rusa lesz a disz-
venddgiink.

Mindez nem titkoltan azdrt jdhetett ldtre,

minthogt a kdrus vezetdje Mot-NAn M6nikq
ndczihegyi birtokos. Nagton kosz\njiik minden

faradozdsdt!
Az aldbbiakban az dltala megkalddtt be-

mutatkozd [rdst, az ilgtnevezett k6rusdletrajzot
KOZOUUK.

Az iskol6nkban hatvan esztendeje miikii-
dik dnek-zene tagozat,6s ezzel egyidejilleg 6nek-
kar is.

A jelenlegi k6rusokat MolNAn M6nika
vezeti. A SoulAir kamarak6rus 2010 szeptembe-
r6ben alakult, mdgpedig a legtehetsdgesebb di6-
kokb6l.

A repertodrunk gregori6n, rcneszdnsz, ba-
rokk, klasszikus 6s huszadik szdzadi k6rusmiivek
mellett, a mai min6s6gi kOnnyiizene darabjait is
fe16leli.

A k6rusunk rendszeresen ft116p az iskolai,
a keriileti 6s a f6vdrosi rendezvdnyek mellett ze-
nei fesztiv6lokon.

P61d6u1, a Gyulai Zenei Fesztiv6lon, a

K6rusok Ejszak6j6n, valamint a Mrivdszetek V01-
gydben. Hasonl6kdppen, versenyeken 6s j6t6-
konys6gi rendezvdnyeken is ft116ptink.

P61d6ul a Hangfoglal6 Hdtffin, tovdbb6, a

Siiss fel nap projel*en a h6tranyos helyzetti gye-
rekek6rt, illetve a J6t6konys6gi koncerten a Tiz-
olt6 utcai Gyermekklinika rakos gyermekeidrt az
Alapitvany az Alapitvanyokdrt szervezds6ben.

Vagy 6ppen a M{ivdszek a Mlivdszetdrt
koncerten, Sz6kesfeh6rvar v6ros6ban, valamint a
Jdtdkorrysdgi koncerten, a Kdkgoly6 utcai Onko-
16gi6n.

Az ltizben megrendezett Dalostinnep pro-
jekt utdn a SoulAir k6rus a Zenehid projekt kere-
tdben j6rja a vil6got.

Nagy 0rOmiinkre, volt alkalmunk szere-
pelni az elmrilt 6vekben: Erddlyben, Ausztri6ban,
Franciaorszhgban, N6metorszdgban, valamint
Sv6jcban is.

Nagyon biiszk6k vagyunk arra, hogy Dr-
Ar Krist6fnak a Mindenki cimri, Oscar-dijas r0-
vidfilmj6ben a fbszerepl6 k6rus a mi iskol6nk
k6rusa voIt.

Ez az esemdny a mostani k6rust rengeteg
szfnes fiilk6rdshez, valamint koncerthez segftette
hozz6.

Ilyenek voltak a Havasi Ba16zs-koncertek,
a Volt Fesztiv6l, a Sziget Fesztiv6l, valamint a

K6rus-tum6k Sv6jcban.
Voltunk a Cziffua Alapitvanynak a meg-

hiv6sdra Senlisben is. 2018-ban a k6rus Pro
Ur b e - dijban r6sze stilt.

MoluAn M6nika
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Szent Ilgnficz szobra

A 2018-as n6czihegyi iinnepen az eddigi

hagyomdnyoknak megfelel6en megl6rt6nt a
neEynet u U.jatut*a 6116 Szent Igndcz-szobor

locsolasa.

Ez alkalommal KNot t Jozsef gazda 6n-

t6zte meg a szent lf*:lat a ndczihegyi bor6val, 6s

kdzben a meglepet6si.inkre az al6bbi, e1rltala ifi
kedves verset mondta el.

Szent lgn6c a v6ddszentiink

Szent Ignicnak 16b6t mosom,

J6 borommal meglocsolom,
Kdzben 6n igY imddkozom:
Jo Szent Ign6c, k6rve kdrlek,
Oltalmazd e sz6l6hegYet!

Vddd meg ot a j6gtol, fagYt6i,

A.ortazb tolvajokt6l!
Adj kapit, kaszitta lusta kdzbe,

Hogy szdp legYen a hegYnek k6Pe!

Adj jobb utat aut6soknak,
Me* 6k sokat morgolodnak!
Adj b6ket a hegY ndP6nek,

Hogy b6kdben 6lhessenek,

Es egym6snak ori.ilj enek!

Hisz oly kevesen vagYunk,

Nem szabad, hogY marakodjunk'
K6rlek, lgnbc, ki elotted itt ell6p,

Hasd 6t e gondolatokkal le1k6t!

Isten 61djon, driga Ign6c!

Engem, ha munka van, mindig itt 16tsz'

Kxou, J6zsef
(2018. jirlius)

Loyohi Szat-lgeie
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A Hdstik-napi megeml6kezds

Immiiron sok-sok esztendeje hagyomdny
a Hdborus Hds0kr6l s2616 megeml6kez6s a fa-
lunkban.

Az iddnjunius els6 vasdrnapji"mrak a d6l-
el6ttj6n a szentmise ut6n megint r6juk emldkez-
ttink.

A megeml6kez6stink a Himnusmak az el-
dnekl6s6vel indult, mdgpedig az Ajkai Binyhsz
Friv6szenekar kis6retdben.

Pu-LBR Magdoln6nak a szavalatflt
SzrNcnn Istvdn iolgrlrmesternek a k0szdnt6 sza-
vai kdvett6k.

A megeml6kez6 beszddet Sz.6.Nro Attila
Jrinos tartaldkos szdzadparancsnok-helyettes tar-
totta. Ezt a koszor(nds 6s az eml6kez6s vinigai-
nak az elhelyez6se ktivette.

Hadifoglyok6rt

Ha 6gb6l ftildre ndz szemed,
Anyrink, ha brit 6s bajt keres,
Ha 16tod itt a fdld pordt,
Ki jdr v6res Golgotit,
Foglyainkra ndzz, sorsuk mily neh6z,
H6t szrfurd meg 6ket,
Segitsd meg a szenveddket.

Sziizanydnk, Te j61 tudod,
Nekiink csak szenved6s jutott,
Vesd 6ld6 k6t szemed rednk,
Vesd 6ld6 im6d, a GolgotSnk.
Foglyainkra n6zz, sorsuk mily neh6z,
}Jirt szimd meg 6ket,
Segitsd meg a szenved6ket.

Edesaprlk 6s gyennekek,
Messzi fogs6gban sinyl6dnek.
Szomoni otlaz61etiik,
Enyhftsd srilyos szenved6stik.
A sok baj 6s szenvedds felett,
Sok hitves 6s gyermek kesereg.
Sztizanyank, segftsd meg Oket,
Vigasztald a szenved6ket.
Foglyainkr a n6zz, sorsuk mily neh6z,
H6t szrind meg 6ket,
S egitsd haza a szenved6ket.

Ezutin kdzosen meghallgathathrk Pu,LBn
Magdoln6nak az 6rto tolmdcsoliis ihar, a Hadifog-
lyokdrt cfmii r6mai katolikus egyhini 6neknek a

versszakait.
Ezeket Pul6n vasimaponk6nt a templom-

ban a szentmise alatt, 1945 6s 1950 kdzdtt min-
den egyes alkalommal el6nekeltek.

V6gezetiil a fuv6szenekarnak a repertoiir-
j6b6l hallgathattunk meg n6hany sz6mot, befeje-
z6siil a Szdzattal.

A h6seinkr6l sz6l6 m61t6 megeml6kez6-
s6rt nagy kdszdnet illeti Pula Ktizs6g 0nk9r-
minyzatdt, valamint a Ndmet Nemzetis6gi On-
kormanyzat6t.

JAcpn Eszter

Szant6 Attila J6nos besz6de

Aj kai B 6ny 6sz Friv6 szenekar



FmnrE, Istvfn
Az ima

Az ima u6lam nagyon rdgen kezdddOtt.

Szinte eml6keim lege1ej6n U16k az igyban 6s

egy p6r sz6toa,0reg kdz 0sszefogia az my6imet.

-Mondd, kisfialn'..
Es €n mondtam ut6na az im6t. Az 6gy pu-

has6ga simogatotf az est zsongltott, az 6lom a
szemem k6r[l jdrt 6s 6n mondtam az im6t, 6s

gydnge gyenneki kdpzeletemmel felerneltem 1e1-

kem az Istenhez.
Kds6bb - a difikdvek kamaszos rohan6s6-

ban - az tmaa templomot jelentette, ahol elcsitul-

tak a ziirzavaros vdgyak, lassrlra v6lt a lepds,

tomp6n koppantak a szentelt k0vek 6s az o1t6r

etAtt loboe6 0r0km6cs mindig megmelegitett, ha

kinyujtottaur fel6je diderg6 kezemet' Ekkor m6r

nem k0nyvb6l im6dkoztam 6s nem is a r6gi kis
imddsdgokat mondtaur. A kivildgosod6 drtelem

szavakat keresett, melyek {rjak, sz6pek voltak 6s

csak az 6n Or6mdmet, b6natomat, k6r6semet vit-
tilkaz0rdlqk6vat6 el6.

Az,tfun i6tr az el6bbi vilAgdgds 6s mindig
m6lyen megrenditett az imira zendiilt kiirt0k ri-
valgdsa s a tdrdre hullt harct6rre indul6 szdeadok

hal6los csendje, ahol szinte drezri lehetett az el-
hagyott otthonok fel€ sz6l16 gondolatokat, agg6-

d6st, szeretetet, igazi imdt, amely hangalanul
sz6rnyalt ahal6t fe16 indul6 ferfiak 1e1kdb61.

6, milyen kicsik 6s mdgis mennyire f6rfi-
ak voltak ezek a katon6k, akik kfuomkodva 6b-

redtek, kfuomkodva fekiidtek 6s csak itt dtibben-
tek 16, hogy az igazi ki6[as hitben, v6rber5 fdjda-
lomban, betegsdgben- 6s imddsdgban, akfu eaek
el6tt a nyilt terek por6ban: az egyetlen 6s val6di
ferfiassdg.

Az/ttr'jiitt a zuhan6s Trianon hal4los viil-
gydbe. Jdtt a mega16z6s, a sz6gyen, az elesetts€g,
szeg€nysdg, j6w6ny 6s jdttek az imhk. Az egdsz

nemzet megtanult im6dkoai 6s nem szdgyelltdk
m6r a f6rfiak sem - egy-egy ,,sz6ra" - befordulni
a templomba. Ezek a fdrfiak t6bbnyire megjtutrik
a harctereket 6s megtanult6k, hogy egyetlen f61e-

lem 0t6k6,s csak - nem a hal61f61e1em, hanem az

istenf61e1em. Es ahogy az imidsag fel6 fordult a
nemzet, fgy emelkedttink ki a hal6{ra itdltsdg
powtuiy6Ml.

Amilyen csendesek lettiink, olyan hangos

volt k6r0l0tttink a gy6ztesek priholyq 6s amilyen

fennhejdz6k voltak 6k, olyan alilzatosak lettiink
mi, mert alslcor 6reztiik mfu, hogy azah[zaassbg'

ndl nincsen nagyobb a vildgon Es ehallgatott
k6rUt0ttiink az er6szak siivdltdse, mert halkan

sz6lni kozdtek a kassai harangok 6s meghallhat-

lAk az eg6sz vilagoa amikor a d6mban a magya-

rck Te Deumot imddkoztak. Nugy, szent pillana-

tokban mindig az ittta volt veltink, mellett'rink,

6rttink. Nagy Ordm0kben, nagy sirdsokban,

csendben 6s viharokban: ima, ima.

Es most mdgts mind tobb helyen hallom,

olvasom, hogy valaki imddja a lencsefbzel6ket,

imidja a km6rij6t, imddja a kirdndul6st 6s a tdn-

cot. Prdda lett ez a sz6, melyet magyax parasztt6l

sohasem hallott senki, 6s elkopott lassan, mint a
kocsmakiiszOb.

Mindenki,,im6d" mindent. A lovit, a sze-

ret6jdt, a nyalil<end6j6t... megszentsdgtelenitve

egy sz6t, az emberi 161ek n6ma himnusz6t, a tisz-
tiiag, a k6r6s, a vigasz, a f61elem, az istenkeres6s

egyeflen" utols6 felki6ltds6t, amikor lndr nincs

semmi, dmde semmi segftsdg, mentsv6r, csak az

ima.
Ne im6dj h6t mindent,6des magyarom, ne

sz6rd lelked ar:orryirt, nyelved szdps6gdt a rombo-
t6s disznai e16, ne im6dj sernmit, csak az Istent,
mert nem tudod, milyen id6k j6nnek 6s nincs az a

vihar, me$ elpusrtlthafrz, ha veled vafi.az im6d-

s6g 6s veled van az Isten.
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Hdsiik naPi besz6d
(Me gj elent folydir atunk 2 0 0 7 - e s s zdmdb an')

,,A fdrfinak, aki hazi$66rt halt, kdnnyebb a

srilyos seb, 6s kedves a h6si hal6l" - fogalmaz

mintegy 0t 6s fdlszdz esztend6vel ezel6tt hires

k6z6pkori k01t6nk, M6ty6s kir5ly kort6rsa, Janus

PexNoNtus.
De mint minden dremnek k6t oldala van,

alig egy j6 lvszinadmriltan egy m6sik irodalmat

mtivel6 szem6ly, William SHerespBexr, az V'

Henrik cimri dr6mdi6ban pedig :6gy fogalmaz

,,Kik csat6ban halnak, ritk6n halnak sz6phal6lt'"
M6jus yan, anla h6nap, amqlY Magyaror-

szdgon az tinnepeknek a h6napja. Unnepeljtik az

6deianyakat, a nagymamdkat, a gyerekeket a

gyermeknapor:, M egyhhzi iinnepek kOztil is tiibb

esik e szdp tavaszi, de ink6bb kora ny6ri h6napra'

M6jusnak az utols6 hete a r6gi id6k katon6-

ir61 s261. A magyar tdrt6nelemben vivott, nagy

h6borrikban elesett magyat honv6dekrol, hltsz6-

rokr61, tenger6szekr6l, l6gi katon6kr6l 6s mind-

azol<r61, akik valamely h6boni valamely harcme-

zejdn ,,a kir6lydrt es ahazderli', ,dhaz66rt es a

szabads6g6rt", YuEY ,,a haz66rt mindhal6lig" jel-

szavak alatt adtbk az dlettiket; az6rt a Magyaror-

szdgdrt, amelynek akkor 6ppen, ama tdrtdnelmi

helyzetben a katon6i voltak.
M6jusnak az utols6 hfuomnegyede kett6

szempontb6l is a r6gi id6k magyar katonbinak az

iinnepi id6szaka. Holnap van m6jus Zl-e: arcnd'
szerv6lt6s 6ta ez a magyat honv6ds6g legielent6-

sebb 6s legnagyobb iinnepe, hiszen szt"zltven'

nyolc esztend6vel ezelott ezen 6r6kban a budai

Varban m6g el-el sz6lt egy-egy puska, de e napon

a magyff szabads6gharc az 1848-1849. 6vi for-

radalom 6s szabads fugharc hadtcirt6net6nek egyik

le gf6nyesebb esem6ny sor ozatirt, a tav aszi hadi6-

ralolzdrta.
Budav6r bev6tele 6s elfoglal6sa, mely mint-

egy h6romheti fugyi,zds ut6n, egy sikertelen ro-

ham utan e m6jusi napon, m6jus 2l-6n eredm6-

nyezte Buda v6r6nak v6gs6 elfoglal6s6t.

Ez6r6ban 158 6wel ezelltt mar tril voltak a

magyar katon6k a harc nehez6n, hiszen a d6nt6

roham hajnalban indult, 6s fdnt a budai v6r utc6in

m6g, mint mondtam, el-eldurant egy-egy puska,

de a V6r amagyar honvddek6 volt.
Heinrich HeNrzI csbszfiri t6bornok varv6d6

sereg6nek e11en6ll6s6t a magyar honvddsdgnek a

lendUletes rohama megtdrte, a falakon ott lobo-

gott a SzizMuifus honvdd hadi zdszl6, 6s az el-

csdndesed6 budav6ri utc6kon, k6k t6bori sapk6-

ban a fejtikon, khvdbama zubbonyban 6s k6k t6-

bori nadrdgban, kormos kdppel, tal6n mir 6ssze-

vdrezelt szuronyf pusk6t markolva a keztikben

bizony ott voltak Pulanak az ald<oti katonakdte-

les, honv6dk0teles fiataliar 6s f6rfijai, mint a 47 '

Zala megyei 0nk6ntes honv6dz6szl6aljnak a be-

vonult tagSai.
Hogyan is? Mik6nt is keveredett ide Buda

v 6r inak 6pp en val amennyire elc sdnde sed6 :utciit a

a 47. zbsil6aljnak a Pu1ar61 bevonult katonas6ga?

Megdrdemlik az 6sdk, hogy megemldkezzinkt6-
luk.

Amikor 1848 m6jusinakav6g6n ehelyiitt, a

pulai f6t6ren vagy talan pontosan itt a templom

itOu megperdiiltek, el6szdr a nemzet6rs6gbe,

majd pedig a honvdds6gbe a toborz6st jelz6 do-

bok, akkor inndt, a korab6li Pu16r61, 41 pulai fo-

gott el6szdr fegyvert, mint nemzet6r, akik k0ziil

*tan UetObb tizendten a honv6ds 6 gb en fo lytattrik

szo196latukat.
Ama csapattest, amelyikben a pulaiak szol-

gilltak,kezdetbenaS.tapolcunemzetltzbszl6ali,
i6szt vett az 1848 ny6ri Dr6va- 6s Mura-menti tA-

bori 6rszol gdlatban, JBLeslc megindul6sa ut6n a

horv6tok elleni Osszecsap6sokban, ott voltak a

pdkozdi csat6ban, majd JeLesIc iilddz6s6ben

i6szt v6ve eg6szen az osztr(fic-magyar hathrig

harcolva tdrtek e16re.

K0zttik a negyvenegy pulai nemzet6rrel,

akik kdziil egy nemzet6r tiszti, eg6szen pontosan

altiszti rendfokozatot 6rt el, aki nem m6s volt,
mint HAAz Lip6t, a kdzs6g akkori iegyzoie, egy-

ben elemi. iskolai tanit6.
Ny6r v6g6n, aztirn pedig 6sszel megindult a

toborz6s a honv6ds6gbe, el6szdr 6nk6ntes jelent-

kezds alapiin, majd amikor mar nagyon kellett a

katona, soroz6s ftjan. Pu16r61 tizendten csaptak

fol a honv6dsdg ktil6nbdz6 csapattesteibe, hon-

v6dnek 6s husz6rnak egYar6nt.

Nem mindenkir6l tudjuk, hogy melyik csa-

pattestben szolg6lt, de a k6t pulai huszdr a 16',

m6s n6ven a Karolyi-huszireztedben katon6sko-

dott, 6s Mot NAn J6zsef, JAcBn J6nos, FtscHnR

Ferenc 6s Hei.z Janos honv6dekr6l biztosan tud-
juk, hogy a 47. hadtendi sz6mir zalai 6nk6ntes

nemzellrzitszl6alj katonai voltak.
Es most kanyarodik lassan vissza a tdrt6ne-

tiink Buda vdrinak az 1849. m6jus 21-i, d6lel6tti

t4



kormos falaihoz, a virr elleni d6nt6 rohamot
ugyanis a hfuomheti 6gy0zds utdn, m6jus 21-i
ddnt6 szuronyrohamot a 47 . honv6dz6szl6alj indi-
totta.

Nagyon nagy vesztesdgek rirdn tOrtek el6re
atltz5rslg 6ltal megrong6lt falakhoz, a r6sen be-
nyomulva a vir bels6 tertiletdre, kimdletlen k6-
zelharcba bonyol6dva a vfuved6 osztriik cs6szari
katondkkal, majd pedig azokat megh6tr6l6sra
k6nyszeritettdk.

A 47-esek nyom6ban pedig r0gt6n ott t6-
dult be a v6rnak a teriilet6re az 56., szint6n zalu,
mdgpedig keszthelyi szdkhelyti honv6dz6szl6aL1,
majd utanuk a t6bbi csapattest 6s d6lre milr a ma-
gyar honv6ds6g6 volt Buda vara.

A rendszerv6lt6s 6ta a v6rfoglal6snak ezen
nagy napja, vagyis m6jus 2l-e a magyar honvdd-
s6g napja. Ma teh6t itt emldkeztink a r6gi negy-
vennyolcas honv6dekre, emldkeztink a pulai hon-
v6dekre is.

Az idb telt 6s mflt, a volt honv6dek pedig
lassank6nt dregedtek, de m6g mint nagypapak 6s
d6dpapak 6letben voltak, amikor 1914. jirlius v6-
g6n a kisblr6 dobja ism6t megsz6lalt itt, Pula f6-
ter6n, amely az a}&ori uralkod6, I. Ferenc J6zsef
hadba hiv6 ki6ltv6ny6t tette k0zhirr6, vagyis a
moz96sit6st.

Megkezd6ddtt, ahogy akkor nevezt6k, a
Nagy H6boru, amelyet k6s6bb a trirt6nettudo-
mdnyban els6 vil6gh6borunak neveztek el. Pula
korabeli ferfitfusadalma e nagy h6boruban is
megfi zette a magavdrad6j 6t.

Ldv6n Zala vdrmegy€hez tartoz6 kdzs6g, a
katonakiiteles koru fiatalemberek a 20. honv6d-
gyalogeruedhez, valamint a cs6szari 6s kirdlyi 48.
gyaTogeuedhez vonultak be z0m6ben. Mindezen
alakulatok szdkhelye Nagykanizsa, i11et61eg

Pilsen volt.
A kdvetkezb ndgy esztend6ben a Pu1ar61

elment honv6dek, bak6k e k6t alakulatnak a csat6-
iban vettek r6szt. A keleti, mds ndven az orosz
hadszintdren, majd 1915. tavaszat6l az olasz harc-
tdren.

Az orosz fronton Ivangorod, Ravaruzka,
Luke 6s Lemberg (Lviv, Lvov) k6zdtt kiizdOtt 6s
vdrzett a k6t alakulat. Szercztek sebeket, testi 6s
lelki sebeket, haltak sorra h6si hal6lt az alakulx
katon6i, k0zttik a mdgdttem marvanyt6bl6ba v6-
sett katon6k sokas6ga.

1915. tavaszdt6l, Olaszorsz6g hadba 16p6s6-
t6l kezdve pedig a rettegett 6s r6miiletes Isonz6-
fronton ktizdOu a k6t ezred, Konstanjevica k6r-
nydk6n, Monte Sabottino 6s Monte Sanmichele
kim6letlen k6sivatag6ban.

A helytall6suk p6lda6rtdkti 6s p6ldamutat6
volt: ezt a levdltarak m6lydn meg6rzdtt hadijelen-
t6sek 6s dicsdr6 elismerdsek sora bizonyftja. De
ez mit sem csdkkentett az itthon fiaikat, v61eg6-
nyeiket, fi v6reiket, aty 6ikat tnzav ar 6 h6tramara-
dottak fqdalmin.

Amikor egy sz6p 6s er6s kis fiirgyermeknek
a b0lcs6je fti16 hajol az 6desanya,bizonyitra nem
az jut eszdbe, hogy majdan egyszer katona lesz
ama fif, 6s majdan egyszer tal6n valamely hribo-
rub61 nem tdr vissza. Es h6t sok firi nem t6rt visz-
sza a kdrnyez6 falvakba, 6s nem t6rt vissza ide,
Puldra sem. Gondoljunk most r6juk, emldkezziink
meg 6r6luk is.

Azoknak, akik ehelyiiu dltek 6s m6g csal6-
dot is alapitottak, valamint akiknek itt fiaik szti-
lettek, sajnos, nem kellett nagyon sokrlig v6rniuk,
hiszen mindOssze alig kett6 6vtized rOppent el,
amire rijra egy nagy vil6gdg6s sdpOrt v6gig Eur6-
pan 6s a vil6gon.

E ttizdrv6ny magdval rugadta az akkor hu-
szon6ves, s5t tizen6ves koru fiatals6got sok m6s
helyr6l, igy Pu1ar61 is. A Magyar Kir6lyi Hon-
v6dsdg katon6ik6nt lg(l-tbl, majd k6s6bb t6bben
a ndmet hadsereg katon6ik6nt 1944-tbl voltak
k6nytelenek ktizdeni 6s harcolni.

A m6sodik vil6gh6boru oroszorsz6gi, majd
magyarorsz6gi frontsz akaszain, megfizetve ism6t
ama tort6nelmi v6rad6t, amelyet a nagypolitika 6s
a nagybehis Tdrt6nelem r6tt rquk ki. Ama sokat
szenvedett nemzeddkre, amely 6ppen katonakOte-
les koru volt, a m6sodik nagy h6boru, a m6sodik
vil6gh6boru dveiben.

Hatalmas tisztelet az elesetteknek, eml6ke-
zds a h6tamaradottaknak, akiknek a fdladata
nemcsak az ehelytitt jelenldv6k6, hanem minden-
ki6, aki most m6jus vdg6n, a honv6ds6g napj6n,
yagy a k0zelg6 h6s0k vasdrnapja alkalm6b6l a
magyar tdrt6nelem nagy h6boruiban elhunyt n6v-
telen vagy n6v szerint ismert katonr{kra eml6kezik
6s r6juk gondol.

Nyugodjanak 6k akitr a hazai fdldben, akdr
pedig az egykori, mflra m6r elcsdndestilt t6voli
harcmez6kdn, a m6r jeldletlen kd,zOs bajtarsi tO-
megsirokban.

Es nagyon remdljtik azt,hogyhaegy eg6sz-
s6ges firigyermek b0lcs6je fdl6 hajol most egy
6desanya vagy 6desapa, m6g az arnydka sem ve-
tiil a gydnydrkddds 6rdm6re annak, hogy valaha a
jdv6ben katonilra, vdrilldozafra lesz m6g sztiks6ge
e sokat szenvedett sz6p hazdnknak, Magyaror-
sz6gnak.
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Pauer Antal eml6kezete
(Me gi e I e nt foly 6 ir atunk 2 0 0 2 - e s s z dm db an.)

Egy esztendeje m6r, hogy elt6vozott ko-
ztiltink PeueR Antal, nyugdijas nagyv6zsonyi
pl6brinos. A veszpr6mi k6rhrizban hunyt el,2001,.
augusztus 1-j6n.

A flegyhinmegye k6t 6rseke, sok papt6r-
sa, tisztel6i,bafitai 6s hfvei sokas6ganak a jelen-

l6t6ben augusztus 9-dn, a kolont6ri temet6ben
helyezt6k v6gs6 nyughely6re.

P,c.uEn Antal Kolontiiron sziletett, 1923.
janu6r 31-6n. A sztilei PeuBn M6ty6s ftildmtives,
6s RAor Anna. Az elemit sztil6faluj6ban, apolg6-
ri iskola negy osztiiy6t Devecserben v6gezte.
I 9 43 -b an ercttsd gizett a ve szpr6mi Fe I s6kere ske -
delmi Iskol6ban.

A veszpr6mi Teol6giai F6iskolanak az el-
vdgzdse utan 1948-ban, Nagykanizs6n szentelt6k
pappit.

Kezdetben k6ntor volt; majd 1948-1949-
ben K6ptalant6tiban (es a hozzdtartoz6 K6kkriton
6s Salftilddn) t0lt6tt 6veket. 1949-1950-ben
K6r0shegyen szolg6lt (6s Balatonfrildvrlrott,
Kerekiben, Pusztaszemesen, valamint B6lv6nyo-
son).

Eztrtiln, 1950-1953-ban
Badacsonytdrdemicen telj esitett szolgiltatatot (6s

egyrittal Szigligeten 6s Badacsonyl6bdiban).
1953-1963-ban Marcaliban (6s Boronk6n, Gom-
bin, Bizen). 1963-t6l pl6banos lett Nagyvinsony
v6ros6ban. V6gtil nyugalomba vonult, 199 6 -ban.

Pula M 1970-es 6vek elejdn a
vigantpetendi pl6bani6r6l - helyi kezdem6nyez6s,
al6lr6sgyijt6s nyom6n - keri.ilt 6t a nagyvbzsonyi
pl5blniehoz.

Az 6let6nek kdzel fel6t itt tdltotte kdzrit-
tiink, v6ltink, 6rttink, nagyrdszt ktizdelmes, nehdz,
a kor6bban volt politikai hatalom 6ltal megkeseri-
tett 6veket.

Peuen Antal munk6ss6g6t 6s szem61y6t
nem felejthetjiik. F6leg az ut6bbi tiz-tizenegy,
illetve pl6b6nosi mrikdd6s6nek uto1s6 6t-hat 6ve
volt igen eredmdnyes.

A kor6t meghazudtol6an 6s a testi gydt-
relmeit leplezve igen tev6kenyen vett rdszt az
Onkorm6nyzat 6ltal l6trehozott, az egyhini tulaj-
donir 6ptiletek karbantart6s6t 6s ftihijit6sdt v611a16

Eszterhiny K6ro ly Alapitvanyb an.
R6sze volt a templomunknak a teljes ktil-

s6 6s be1s6 megrijitiis6ban, a Szent Fl6rian-
kapolnanak a tatarczdsdban, a temet6k6po ln6nak
a l6tesit6s6ben. A sugaLlatdra kdsziilt el a

N6czihegyen Loyolai Szent Ign6c szobra. Es
mindezek mellett a hivatdsihoz hiven l6tta el a
hivei lelki gondoz6s6t is.

A kort6rsai rigy fognak rd emllkezni,
hogy 6 volt a legutols6 pap Pula egyhazi 6let6-
ben, akinek a mtik0d6si ideje alatt - a kor6bbi kdt
evszfnadhoz hasonl6an - minden egyes vas6rnap

6s iinnepnap (a nem k0telez6 egyhazi iinnepeken
is) volt helyben szentmise.

Hogy volt kar6csonykor 6jf6li mise (ha
nem is 6jf6lkor), 6s volt szents6gim6d6s, volt
nagyheti szefiartils, folt6mad6si, meg rirnapi kdr-
menet, legal6bb a templomban.

Az elhunyt6val tov6bb nott a paphi6ny, 6s

meg kell szoknunk azt (az id6sebbeknek alig el-
fogadhat6) gyakorlatot, hogy csak kdthetenk6nt
(vagy m6g ritk6bban) vehettink r6szt itt helyben
vas6rnapi szentmis6n.

,,PAUER Antal 6let6ben - fuja Herra.q,R Im-
rq az els6 verseskOtet6nek a szerkeszt6je - a papi
szolgdlal 6s a koltdszet 6destestv6ris6gben 6ltek,
megfdrtek egym6ssal, egym6st kieg6szitett6k,
egymdst er6sitett6k."

Az els6 verseit 15 6ves kor6ban irta,6s az
6lete term6set tiz vaskos verseskOtet, 6s hasonl6
mennyis6 gri eredeti szentbe sz6 d 6r zi kdzir atb an.

Versei jelentek meg: 1938-ban a Zdszl6nk
cfmii cserkeszlapban, 6s a Remd.nysugdr cimi
lapban. Tov6bb6, 1950-ben a Keresztben, 1965-
ben a Somogyi Ndplapban, 1972-ben a Katolilax
Szdban. Illetve, 1994-ben a Magtar Vetdsben,
1999-2001-ben pedig a Bakony-Balatoni Kalen-
ddriumban. 1943 6s 1948 kdzdtt CSSMBBRy
Szvatozdr ir6i 6ln6ven jelent meg a Jdzussal jd-
rom az dletem dt cimi kdltem6nye, valamint A
harang iljra szdl cimti szinmtive.

A megjelent 6n6116 k6tetei a kdvetkez6k:
Vdzsonyra visszandz a nap (Nagyv6zsony, 1996),
A Csobdnc tetejdrfll ldttam a Somldt (Kolontar,
1998), Anyukdm, csak egy kis kenyeret!
(Kolontar, 2000).

PeunR Antal nyugdijas nagyvazsonyi
pl6banost6l, Pula 6s a Ndczihegy nagy bar:htjdt6l
a sajdt versdvel bfcsrizunk:

,,Kd,szdndm a ftldit 6s az 6gtt,
Kdsz0ndm a fe16m nyrijtott kezed,
Kdszdndm ap6lydt, mely Fel6d vitt,
K0sz0n0m 0sszes keresztemet..."
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Paunn Antal:,' fufagyfrro k menetelds e

Hogy az dnglus haj6zhasson,
fl ancos frankj a mulathasson,
belga polgdr csipkdt verjen,
holland kalmfu kereskedjen,
taljdn piktor kdpet fessen,
germ6n s6gor dpithessen,
- te csak kiiszk6dj, j6 magyar!

Rf gi, iiss, birk6 zz kereel, foggal :
batuk6ni mongolokkal,
r6d zudul6 ciri iirral,
vdrad dfl6 janicsiirral,
belop6dzott drivadakkal,
vel6d sziv6 nagyrakkal,
- te csak kiiszkddj, j6 magyar!

Pdrizs 6ltat, London biaat:
tudjdlq hasuk addig hiztrat,
mig helyettiik folyik vdred.
Van is kong6 bO ig6ret;
v6fiver6sek hig mataszqidt
szinnel, sz6val meg-megadjr{k:
- kfiszk0dj te csak, j6 magyar!

De hogyha majd er6d fogytdn
titrin hmcod nem birod m6r,
uzsonniira fOlteritrek:
cson$aidat ebeiknek
vetik oda. S nem tOrddnek,
mit 6ldozt6l; kirOhOgnek:
- d0g6li is meg, j6 magyar!

(1e3e)

I

{'
l

T

il4lJl'.
1i1':.:-''

17

Holinyi .hrli unra hrsrajza

i.
I
I

'. i
I
, 

\ -,..-F */



Bricsrizunk a k6tcsillagost6l:
Eml6kez6s TAr J6zsefre

(Me gj e I e nt foly 6ir atunk 2 0 I 5 - A s s z dmdb an.)

Aki Pulan 61 sok evtizedig - 6s nem ron-
g6lja szewezetdt cigarett6val, naponta tril sok
alkohollal -, annak az erdok Ovezte volgy tiszta
leveg6je, kincset 6rb ivlvize lehet6v6 teszi, hogy
kOzel egy fvsziaadig elv ezze.

Most irom ezt, arikor a Pul6ra n6stilt szi-
kar erd6sztinkre, TAI J6zsefre emldkeztink, aki a
kdvetkez6 hetekben lenne kilencvenn6gy 6ves.

Ezt mir nem 6rte meg. Lehet, hogy hoz-
zdj arult 6lete,,me gr0vidit6s6he z" azofl n6 gy 6v i s,

amelyet tizedesk6nt, a h6borut k0vet6en a szovjet
hadifogs6gban t61t0tt.

Biztat6sunkra kdnyvet irt err6l - egy t61

alatt -, a falu minden lak6janak 6s azon t:|,l sz6-
mos hasonl6 sorsf bajt6rs6nak okozva ewel
6rdmet.

Hiszen 6k is meg6lt6k 6s tanrisitj6k,
mindez megtdrtdnt. A kdtet cime egyetlen, min-
dent kifejezb sz6: Ehs6g. A rendszerv6lt6s - 6s

talin a falu rijratelepit6se - 6ta ez volt a m6sodik
kdnyvbemutat6 Pul6n.

A lakossdg apraja-nagyja jelenl6t6ben dr.
Szeeo Mikl6s k6tcsillagos t6bornok, a Zrinyi
Mikl6s Nemzetv6delmi Egyetem rektora tisztelte
meg a szeru\t 6s a falut avval, hogy 6 mutatta be
a kotetet aFahthdzhan.

A falu egyik muzsikusa, FuIt Anita diak-
l6ny - a szerepl6khOz ill6en - trombitasz6val
jelezte a balatoni nyaral6sb6l sebtiben egyenruh6t
dltdtt t6bornok 6rkez6s6t.

Mindenki f01611t. A kdnyvet elolvas6 t6-
bornok in awal kdszdntdtte az ot fogad6 tizedest:

,,Mi, kdtcsillagosok, meg6rtjiik egym6st! "
Lehet, hogy ez volt J6ska b6csi legszebb

napjainak egyike. A m6sikr61 a k0nyvb6l tudunk:
n6gy 6v uti.r:' a budapesti p6lyaudvarr6l indul6
vonattal Tapolcara lrkezett.

Itt m6g ellen6rizt6k az adatait, azutdn
lovaskocsit aj6nlottak a v6rosi vezet6k, hogy ha-
zaszilllitjtfl<. az amigy is szik6r, de csontsovdnyra
lefogyott vig6ntpetendi fiatalembert.

O megkOszOnte, de nem k6rt ebb61, gya-
log indult a kdzel hrisz kilom6teres ritnak. M6r
elhagyta Kapolcsot, amikor egy falujabdli fiatal
jdtt v6le szemben, 6s ftilismerte! Azonnal vissza-
fordult, 6s elhirelte, hogy megjdtt a Tel J6ska!

A f6l falu - aki csak otthon volt vas6rnap
d61el6u - elindult nyugatnak, hogy a sajht sze-

mtikkel 16ss6k, a sajdt keztikkel 6rints6k, 6s a sa-
j6t fiiliikkel hallj6k a hangj6t annak, aki ,,trilkop-
lalta- ehezte azot nd gy 6vet".

Na, ez lehetett T,4.1 J6zsef m6sodik sztile-
tdsnapja.

Civilben erdlsz volt eg6sz 6let6ben. A fa-
lut kdriilv6v6 erd6ket bizta $ a gyakran villtoz6
nevti - hol Keszthelyhez, hol Ajkahoz, hol a
Honv6ds6ghez csatolt vagy tartoz6, mai nev6n
Ve szpr6mi Er d6 gazdasdg.

Erd6keriileti vezet6, de kedvenc foglala-
toss6gai kdze tartozott a m6h6szked6s, volt olyan
6v, hogy tdbb, mint 6tven mdhcsaldddal foglalko-
zott.

(Manaps6g kevesen gondolnak arra, hogy
a gytimolcsterm6s azefiis apadozik a faluban 6s a
N6czihegyen is, mert J6ska bdcsival kihaltak a
szorgalmas vir6gporgyiijt6k is.)

A Tagyoni-hegyen mrivelte sz61dj6t, ott
volt a borpinc6je 6s a pr6sh6za, de soha egyetlen
korty szeszt nem ivott meg.

Ha lement a csal6dnak bor6rt, 6s nem
akadt utastarsa az ut6bbi 6vtizedekben haszndlt
Wartburgj6ban, akkor k6pes volt arra, hogy ne
hozzonbort a vend6geknek, mert a 1op6va1 szivni
sem akart a hord6b6l, nehogy egy korty lecsrisz-
szdk a torkan. Sz6mtalan gytimdlcsf6t oltott siker-
rel, drtett a r6zsdk szemz6s6hez, szolgdlati fegy-
ver6t soha nem haszn6lta.

Vall6sos ember volt, k6t iskol6zott gyer-
mek6t is ebben a szellemben nevelte ahiutartdst
ell6t6 feles6g6vel. A templomban a feffralr}roz
csatlakozva mindig az orgona melletti karzaton
61lt meg. N6czihegyi ftildj6n, ahogy 6 mondta,
mindig csak ,,rakom6nyt" termelt: burgony6t,
gabon(rt, de a ftld ritkan adtaazt, amitvixttlle az
elmunk6l6s ellen6rt6kek6nt.

J6 erd6szk6nt 5rtett a gombakhoz. Sz6m-
talan ,,titkos helyet" ismert, ahol a
szentgydrgygomba vagy a szarvasgomba is meg-
bt$t. Azt mondta err6l: ,,e teriiletek olyan titko-
sak, mint szerelem".

Szomorfan bfcsrizott csal6dj6val - fele-
s6g6vel, gyerekeivel 6s unok6ival, barirtaival 6s
koll6g6ival - egytitt a falu a harmincn6gy 6ve
nyugddas, sokak 6ltal tiszteh, minden tekintetben
eg6szs6ges, embers6ges embert6l.

NAoon Istvfn
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201812019 a N6czihegyen:
Beszfmol6 a PUNKTE egy6ves tev6kenys6g6r6l

Eves besz6mol6nk a Spiegel megjelend-
s6hez igazodvaiddn is atavalyi Ign6c-napt6l id6n
jfl elejdig tart. A 2018.6vi Ign6c-napi szentmis6t
KIss Domokos tihanyi benc6s atya twtotta, 6s
ism6t megdrvend ezte,tett benniinket PolcAn Zs6-
fia (Szeno K6rolyn6 unok6ja), valamint Hor,r,os
M6ty6s az oryonajdt6kukkal 6s az dnektikkel.

D6lutan JAcnn Istvdn Tam6s, a PTINKTE
elndke k0szdntdtte a meghivottakat, a sz6viv6
NBNrNcen JANosNe PBn M6ria volt. VBns Kris-
tof szavalat6t a viirosl6di Heimatsklang K6rus
kdvette, 6k n6met s magyar n6pdalokat adtak el6.
JAcBn Eszter a magyar borr6l olvasott fdl pr6za-
r6szleteket. Szivmelenget6 volt, ahogy a k6t falu-
b61i apr6s6g, D0udrdn Szonja 6s VOnOs Ikist6f
verset mondott. Sajn6ltuk, hogy Huot J6zsef az
Unnepi besz6d6t, mely ebben a Spiegelben olvas-
hat6, eg6szsdgigyi okb6l nem tudta elmondani,
azthelyette Toru Kelemen olvasta fiil. NBNrNcsn
Katarina n6pdalt 6nekelt. Hagyomanyaink folyta-
t6sak6nt KNoLl, J6zsef ndczihegyi szolosgazda
locsolta meg 2017-es bor6val a Szent Ign6c-
szobor l6b6t, 6s elthez hangulatos versezetet is
szerkesztett. A fttll6p6ket NecypAr, G6bor6k
Lefiit< vend6giil, KNor,r. J6zsef s feles6ge; s JA-
orn Tam6s s feles6ge k0zremrik0dds6vel.

November 10-6n keriilt sor a K6roly-napi
bricsri 6s a Mrirton-nap kOzds megtinnepl6s6re a
Faluhiuban Dr. SBsesryEN Gyula a gyiimOlcs-
fogyaszt6sr6l, 6s az eg6szs6ges 6letm6dr6l besz6lt.

Dr. BenNe Tam6s az 6shonos gytimOlcs-
fajt6kr6l 6s azok szaporit6si lehet6s6geir6l tartott
el6ad6st. A f6nyk6p- 6s k6zmtives-ki6llft6st vi-
d6man 6s szfvesen ndztdkaz egybegyiiltek.

F6nyk6peket ktildtek be n6czihegyiek s
pulaiak, s6t falubdli ndmet illlampolgdr is, dssze-
sen 68 k6pet. Ordmteli, hogy fiatalok is jelentkez-
tek, tgy, mint GBTUNGER Leila 6s NAoon Luca.

A k6zmriveski6llit6son himzdseket, fafa-
rag6sokat, lemezb6l kiv6gott k6peket, sarokillesz-
t6 s vdg6szerkezetet lehetett letni. J6, hogy ren-
dezv6nyeinkre szivesen j6nnek az 6rdekl6d6
pulaiak, s mi is kapunk meghfv6t a falub6li ese-
m6nyekre, s lehet6s6g szerint rdszt is vesziink a
rendezvdnyeken, s6t kdz6s alkalmaink vannak.

Nov. 17-6n tfusadalmi munk6t hfudetett az
dnkormanyzat, A Krdter geol6giai k6park s tan-
6sv6ny indul6 6llom6s6nak kialakft6sara kertilt
sor a temet6n6l. A falu lak6i mellett a PIINKTE
k6pviselet6ben segitettiink a munk6ban.

A kertbarrlt egyestiletek mrirciusi borver-
senydn eredmdnyesen szerepelttink (2 arany, I
bronz,3 oklev6l). Apr. 6-6n volt Pul6n a szem6t-
szed6s. A PLINKTE k6pviselet6ben a t6lodi ki-
randul6hely szemet6t gyrijtdttiik be. A nap m6rle-
gek6nt kideriilt: a falu hatdrdban az utak mellett
nagy szem6tmennyis6g halmoz6dik frl 1 6v alatt.

EgyUtt k6ne gondolkoznunk, hogy milyen
m6don lehetne ftilhivni az :(rton jfu6k figyelm6t
arra, hogy a mi falunk hatirdban 6s m6shol se
haJigilljilk ki az aut6k ablakrin a szemetet: hagyja-
nak ftl a kdrnyezetet cstfit6 rossz szokdsukkal.
Ez nem csak Pula gondja, hanem az egdsz orsz6-
96 is. Aprilis 7-en rcszt vetti.ink a Krdter Geol6-
giai K6park 6s Tandsv6ny tinnep6lyes megnyit6-
jan. Sokan voltak kivancsiak erre, j6 volt 16tni
ezifital is, hogy milyen pezsg6 61et van a faluban.

M6jus folyaman kezdem6nyez6stink s

el6kdszrt6 munkank eredmdnyek6ppen a pulai
N6czihegy bekertilt a falu 6rt6kttu6ba. En6l ktilcin
ir6sban sz6molunk be. Elndktink hat6rid6re be-
nyrijtotta a k0telez6 adatszolgdltat6sokat: a jelen-
tdst az Orsz6gos Bir6i Hivatal (OBH) fel6, az
ad6bevall6st, valamint a statisztikai j elentdst.

Fontos esem6ny volt az egyesiilet 61et6-
ben a jfn. 8-i k0zgytil6s s falunap. Volt kiil0n
ft5z6brigddunk. Az elnrikiink 6s Ildik6 n6ni va-
ddszragrt, fbzdtt, Ennek receptjdt az alilbbiakban
megadjuk. Jrilius 6-an k6sztihink kir6ndulni Pan-
nonhalmdra.Ert6l m6r csak a kdvetkezd Spiegel-
ben tudunk besziimolni. Az idei 6v a faluismerte-
b l'ablek 6s a t6lodi t6bl6k gondoz6s6nak a jegy6-
ben telik majdaz egyesiilettink szimdra.

Sajnos, azidei tavasszal egy gyOnge fagy
ritkitotta a hegy gytim0lcsterm6s6t, 6s a hideg 6s
a meleg id6szakok ritk6n tapasztalhat6 gyors v6l-
takozdsa nehezitette a hegyen a mezei szorgalmat.
Ilyenkor mit tehettink? Jobb id6ket rem6ltink.
A vadiszragu receptje

Hozzdv al6k egy tistnyi mennyisdghez: 20
dkg ftistdlt szalonna, 4 kg pulyka-fels6comb, I kg
csirkem6j, kdt iiveg vagy doboz szeletelt gomba-
konzerv, egy doboz paradicsomsrirftm6ny, kdt
iiveg 6fonyalekvdr, k6t vagy hrlrom doboz f6z6-
tejszin, s6, bors, majoranna, egy tiveg vdrdsbor,
U2 kg vOrdshagyma, egy fej f6zbhagyma, kdt fej
fokhagyma, vfz sztiksdg szerint. A k6rd6sre: mit6l
,,yaddsz" a szelid hrisb6l fbtt ragu, elndktink tal6-
16 vdlaszt adott. Att61, hogy JAcrn (vad6sz) f6zi.

B0s Miria
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Egy 6v ttirt6n6sei,
az 6n szememmel

Imm6ron sokadik 6ve k6r fdl az t$sdg
szerkeszt6je egy kis besz6mol6 megir6sara, amit
nagyon sz6pen k0sz0n0k.

Viszont az idei esztend6ben egy kicsit
mdgis m6s kdrd6seket is szeretndk megemliteni,
mintaz el<iz6 6vekben, hiszen altalaban 6n csak a

Pulai Ifiris6gi Klub (PIK) t6rt6n6s6ir61 szoktam
irni.

Az elmrilt egy 6vben az iflisdgi klub 6le-
t6ben hatalmas v6ltoz6sok nem voltak, ahogy
eddig is, most is maradtunk egy kis 0sszetart6
bardti kdz0ss6gnek, n6h6ny kis saj6t kdz0ss6gi
rendezv6nyt megtartva.

Tov6bb6, a szabadid6nkhdz k6pest igye-
kezttink az dnkormdnyzat 6ltal szewezett alkal-
makon is rdszt venni, illetve m6g segddkezni is
azoknak az ellkdszijleteiben, valamint a lebonyo-
lit6s6ban.

Id6n a fontosabb esem6nyeink kdztil a
nyugdijasok napj6t emlitendm meg, majd a hris-
v6ti locsol6sunkat, utina a m6jusfa-6llitdst, majd
a jrinius 8-6n megrendezett falunapot.

Ugy gondolom, e rendezv6nyekre min-
denki j6 szfwel gondol vissza, aki megjelent va-
lamelyiken is.

Ezek k0zUl a nyugdijasok napj6t, valamint
a falunapot egy pillydzati forr6sb6l sikeriilt meg-
val6sitani, 6s az ififs6gi klub 6ltal tudtuk lebo-
nyolitani p6nziigyileg.

Id6n m6g szervezds alatt van az if16sdgi
klub nagy vet6lked6je, a Teljesitm6ny Trira elne-
vez6sii programunk.

Ezt 2018. szeptember 7-6n, szombaton
terveztink megrendezni a k0rny6kb61i fiataloknak
nffitva egy lehet6sdget arra, hogy megmutathas-
s6k, milyen fbb6lfaragl6k 6ket.

Maga a program egy gyalogturAb6l 6ll, il-
letve a tur6nak az itvonalan n6hany 6llom6son
ktildnfele iigyess6gi ftiladatokat kell megoldaniuk
a csapatoknak, majd a kOz<is talillkozilpont a

t6lodi r6t, ahol mar egymds ellen vetdlkedhetnek
a csapatok.

A m6sik k6rd6s, amelyr6l szeretn6k irni,
az az elmilt egy 6vben ldtrehozott K6parkunk 6s
tandsv6nytink.

Ugy gondolom, kevesen vannak Pu16n,

akik nem hallottak r61a egyszer sem, 6s azok sin-
csenek szerintem sokan, akik m6g nem 16tt6k,
p6ld6ul azdtaddson,

Nagy Orcimiinkre lehet6s6gem van tObb
pulainak ktildn is megkdszdnni a segits6get,
amellyel hozzdjirultak, hogy id6ben 6s ilyen mi-
n6s6gben jiijj0n l6tre e helyszin. A k6parkban az
egyik tdblfun az alabbi k0sz0nt6 olvashat6:

,,Kedves Ldtogat6, kOszOntjtik Ont a pulai
Kr6ter K6parkban, amely egy0ttal a Kr6ter 6s-
v6ny kiindul6si pontja is.

A ftildtani bemutat6helyet, amely a Ba-
kony-Balaton IINESCO Glob6lis Geopark ter0le-
t6nek egyik vulkani l6tv6nyoss6ga is, az EFOP
1 .5 .2-l 6. pdly 6zat keretdben 6s fi nanszirozdsdv al
alakitottuk ki 2018 6sz6n.

Pula kdzs6g 6nkorm6ny zatinak, lakosai-
nak, c i vi I szerv ezeteinek, v6l I alk o z6inak 0 s szefo -
gindval, Onkdntes munk6juk rdv6n sikeriilt meg-
val6sitani az ismeretterjeszt6st 6s - a termeszetlil-
r6ssal - az egdszslg megoruesdt egyarant szo1g616

l6tesitmdnyt.
A sok evtizede felhagyott k6fejt6 mester-

s6ges fala az eltelt hosszri id6 alatt termdszetes
sziklafehilett6 form6l6dott.

Ez remek lehet6s6get biztositott a vulk6ni
mrik0d6s helyi ftildtani eml6keinek bemutatdsil-
hoz.

A hajdani brlnyaudvarb6l elt6volitottuk a

visszahagyott k6t6rmel6ket, a leomlott ftldet 6s a
t6jidegen akdcfikat, de meg6riztiik a kor6bban itt
megtelepedett cserj6ket 6s a regi fajt6jri gyti-
mOlcsfakat.

A tertiletet parkositottuk; erdei bitorzat
kihelyez6s6vel gyalogos 6s ker6kp6ros turistapi-
hen6vd alakitottuk."

2018. november l7-6n, szombaton kezd6-
ddtt a munka a k6park helyszin6n, ahol nagyj6b6l
tizendten tev6kenykedttink a sajdt szabadid6nket
nem sajn6lva.

Ugy &eztem, hogy aki ott volt, mindenki
egy kicsit a magdenak 5rezte e helysz{nt, 6s sze-
rette volna, hogy t6nyleg egy j6 szinfoltja legyen
kis teleptildsiinknek.

Az id6 tdvlatdban elmondhatom, hogy ez
igy is lett, hiszen nagyon sokan kerestek meg
ongem szem6lyesen is a k6parkunkkal kapcsola-
tos k6rd6sekkel.

Es tdbbszdr is lehetett l6tni csal6dokat, kis
turistacsapatokat, akik cdliranyosan azdrt jdttek
Pulara, hogy megl6togass6k a k6parkot, 6s s6t6l-
janak egyet a kdrny6k6n.
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A K6parkr6l tov6bbi tdjdkoztatfls ta161hat6

a pulai honlapon, a pula.hr.r/index,php/tanpsveny
e16rhet6s6gen.

Most szeretrdm megemliteni azon szem6'
lyeket, akikkel egyrdszt vagy november l7-dn
dolgoztunk egyutt, vagy m6g el6ue vagy az6ta is
dldoznak id6t arra, hogy a Kr6ter K6parkunk 16-

tezzek:
B0s Mfuia, FeKErr Bal6zs, GnAu Lixzl6,

HolczeR J6nos, HolczBRJANoslE Ildik6, JAcnn
Istvrin Tamas, if . PusrAs Lilszlil, ifi. KNon J6-
zsef, SzeNcen Isw6n B6lint, Szneo GvOncvNE
Erzs6bet, valamint Szee6 Bal6zs.

A kiils6 segfts6gek: KoRoNe Csaba, 6s

SzBceu Tam6s, valamint Honv.A.rrNe PAPp Ka-
talin.

Szakrnai segitsdg: Fur6 J6nos

@, valamint MAcSLNY
Zsuzsanna (egycseBpko@grnail.com).

Amit m6g mindenfdlekdppen szeretndk

megemliteni, hogy alapvetden a K6parkot mint
helyszint volt lehetdsdgtink l6trehozni e1s6 l6p6s-
k6nt.

A hozzd tartoz6 tansiiv6ny m6g kialakit6s
alatt van, de a terveink szerint 6szre mar lesznek
hivatalos jelz6sek is, amelyek jelzik majd az rlt-
vonalat.

A legutols6 dolog, amelyr6l m6g szeret-
ndk megemlit6st tenni, az a kocsm6nk. Osszel,
miutdn Pfurt P6l abbaharyta a tev6kenys6g6t, a

falusi kocsmrinkba igyekeztiink egy tj iizemelte-
tdt keresni.

Viszont azert a* lehet tudni, hogy a k6r-
nydktinkdn egyre nehezebben mtikddnek az ilyen
kis vend6g}6t6 egys6gek, mdr ha egybltalan mti-
ktidnek.

Az 6szi iizemeltetdkeresds utdn id6n ta-
vasszal rijra megpr6b6lkoztunk, 6s tdbb 6rdek16d6
is volt.

Viszont, mivel a kocsma iizle*relyis6g6t
is csakis hivatalos riton tudjuk bdrbe adni, ekkdp-
pen a hivatalosan kiir6sra keriilt p{Tydzatta egy
jelentkez6 volt, egy a ves4pr6mi csapat, a
Metock-Pub Kft.

E Kft. imm6ron Veszprdmben tizemeltet-
nek pArhozarnosan egy masik kocsm6t, 6s egyel6-
re egy egyesztend6s bdrleti szerzdddst irhmk aI6
veliik.

Szeretn6k ugyanis kipr6brilni, hogy egy
v6rosi kocsma mellett milyen egy kis teleptil6sen
iizemeltetni - nyugodtabb kdriilm6nyek kdzdtt -
egy kis kocsm6t.

Ezriton szeretn6m megktisz6nni minden-
kinek, aki az elmult 6t esztend6ben segitette az
0nkorm6nyzat munk6j6t, ds a prograrnjaink szer-
vezds6t 6s lebonyolitds6t.

Oszint6n rem6lem azt, hogy a tov6bbiak-
ban is szimfthatunk majd a segits6giikre 6s a ta-
mogat6saikra.

Hor,czBnBalflzs
alpolg6rmester,

Pula K0zs6g Onkormanyzata;
elndk, Pulai l{ris6gi Klub (PIK)

Eur6pai Uni6s v6lasztfsok Pul6n

A N6czihegyi Ttik6r-Spiegel 1990-ben
megielent legels6 sz6m6t6l kezdve, teh6t imm6-
ron harrninc esztendeje rendszeresen kOzO1ttik
(megiegyz6sek n6lkiil) a Pul6ra vonatkoz6 v6-
lasztrisi eredm6nyeket.

Az al6bbiakban a2019. m6jus 26-inmeg-
tartott Eur6pai Uni6s @U) vilasztasnak a pulai
eredmdnyeit r0 gzitetttik :

A v6laszt6sra jogosultak szixna:160 fti
A, viiasztfison megielent: 93 f6 (58,1 3%)
Nem szavazott:67 fb (47,87o/o)

Eredm6nyek:

Fidesz-KDNP
Jobbik
Momenfum
Mi Hazrink
DK
MSZP-Ptubeszdd
LMP
MKKP
Munkdspart

(68,82%)
(11,8370)
(8,60%)
(3,23o/o)
(3,23o/o)
(2,t2W
(1,08%)
(1,0870)
(09/")

64
11

8

3

J

2
I
1

0
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Nyfrk0sz0ntd Falunap

Az idei esztend6ben, 2019-ben, jriniusnak
a m6sodik szombatjan k0szdntOtttik hivatalosan a

nyarat,6s tinnepelttik meg m61t6k6ppen, hogy j6
par h6napig hosszri 6s fon6 napoknak n6ztink
e16be.

A programtew ez 6vben is adott volt.
D6lel6tt a jdtsz6tdr mellett talalhatl fiives tertile-
ten megkezd6dtek a labdafig6 m6rk6z6sek.

Ezeken a pulai n6i-fdrfi vegyes csapatnak
atagSai a Shitokai Hungary Karate Sportegyestilet
fiataljaival egytitt nigt6k a b6rt.

Mar akkor sejteni lehetett azt,hogy aznap
is forr6 napnak n6ztink e16be, 6s az ido csak hoz-
z{fiesz a falunapnak a szinvonali*toz 6s a j6 han-
gtilatihoz.

Kicsivel ebddid6 vti.r;. a foz6csapatok is
elfoglaltak a helyiiket aFabthdznak a h6ts6 udva-
r6n, aminek k0sz0nhet6en hamarosan inycsiklan-
doz6 illatok terjengtek a leveg6ben.

Mindekdzben a m6g sportolni vdgy6k a
Fahhazban csocs6, pingpong 6s l6ghoki verseny-
re nevezhettek be.

J6magam, elcs6bftva a szomsz6d l6nyokat
is, ftlid6ztem a r6gi kocsmai csocs6z6soknak a

hangulat6t, be6lltunk egy-k6t kdrre.
Az egdszsdg az els6, azutdn majd j0het a

sz6rakoz6s - akdr ez is lehetett volna a jelmonda-
ta dr. SBsssrvsN Gyula h6ziorvosunk ,,kihelye-
zettrcndel6s6nek".

6 az egeszs6ges 6letm6dra vonatkozb ta-
n6csad6s6val mindenkinek a rendelkez6s6re 61lt a
d6lut6nnak a folyam6n.

Eb6d utrinra immiiron eg6szen szdp szirm-
ban Osszegyfilt a falunak azapraja-nagyja,6s sze-
rencs6re m6s falvakb6l is sokan ddntdttek a mi
ny6rkdszdnt6nk mellett, mintegy hdtvdgi kikap-
cso16d6sk6nt.

Az idei esztend6ben a kisebbekre is gon-
doltak a szervezbk, igy az udvaron egy szines 6s

nagy ugr6l6vLr virta a totyog6kat egy kis kOzds

sz6rakozdsra,
A k6s6 d6lut6n folyam6n a ftl6llitott

szinpad is megtelt dlettel, el6szdr amir d6lel6tt a
focip6lyan bemelegitett Shitokai Hungary Karate
Sportegyestiletnek a l6tvrinyos bemutat6j 6t l6that-
tuk.

Ezt kdvette a Kapolcsi Polg6r6r- 6s Ha-
gyomany6rz6 Egyesiiletnek a dalos mtisora, majd
zfurdskdnt a Kinizsi T6ncegyiittes verte fol a szin-
pad porait.

Az iment emlitett szinvonalas el6ad6sok
kell6k6ppen megalapoztdk az est6nek a hangula-
1'at.

A hagyom6nyos m6jusfa-kid0nt6s e16tt
kihirdett6k a ktil6nbdz6 sportversenyeknek az

eredm6nyeit.
Itt jegyezndm meg, hogy a Kab-hegy ut-

cai l6nyokkal sajndLatos m6don nem kertiltiink
dobog6s helyre.

Ahogy azonban a mond6s is tartja, ardsz-
v6tel a fontos, mi is ezzel igyekezttink nyugtat-
gatni magunkat.

A finom p0rkdlteknek 6s a remek raguk-
nak az illata addigra mdr teljesen elirasztotta az

udvart.
A k6stol6suk azonban kicsit m6g varatott

magdra, mert a m6jusfa-kiddnt6s kdvetkezett,
id6n is rendkiWl sikeresen.

Az udvar kicsit lecsOndesi.ilt, mindenki
tanydrt 6s kanalat ragadott, 6s megkezd6ddtt a
k6stol6s, a ktil6nbdz6 konyhamtiv6szeti 6lm6-
nyeknek a begyrijt6se.

A csOndet v6gtil azEsztitm Band hattagf,
fiatalos csapata tdrte meg, akik rendkivtil szinvo-
nalas konc ertet v ardzsoltak vacsoraid6re; olyany-
nyira, hogy az ev6st lassacsk6n a kdz6s 6nek16s

6s a t6nc v6ltotta fdl.
A veszpr6mi csapatnak az elladdsdtPot -

cAn Csaba esti hangulatfelel6s v61totta, aki im-
maron sokadik alkalommal hir4a a nagyterembe a

t6ncolni vdgy6kat,
Az ahelyzet, hogy t6bb, mint 0t esztende-

je nem vagyok immaron 6l1and6 lak6ja a falum-
nak, Pul6nak, minden olyan esem6ny azonban,
amely a telepiil6stinkkel kapcsolatos, vagy lehe-
t6s6get ad ara, hogy a r6gen vagy ritkrln 16tott
rokonokkal, ismer6s6kkel, falub6liekkel egyiitt
egy kis id6t tdlthessek, els6bbs6get 6lvez minden
m6ssal szemben.

Nagyon j6 azt l6tni 6s tapasztalni 6vr6l-
6vre, hogy az lrzdssel egydltalan nem vagyok
egyedtil.

A Falunapra ell6togat6knak a nagy le/'-
szdma, valamint a vacsora utrini kdzds vonatozils,
az egyiittes 6nek16s 6s a t6ncol6s is bebizonyitotta
azt, hogy mindenf6lek6ppen 6rdemes id6t szrinni
a hagyom6nyokra, illetve a kiil6nb0zo hagyo-
minyfuzb programokra.
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Eszttfun Band

Falunap maddrt6vlatb6l

F0lviditotta a kdziins6get azBslritm Band

A Shitokai Hungary Karate Sportegyestilet
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,,Pflos telepiil6sek" VIII. tal6lkoz6ja
(2019,Iharos)

A hatirhban fekv6 p6los kolostorrom,
T61od miatt immaron Pula is bekeriilt a p6los te-
leptl6sek kdz6.

Az iddn els6izben kapott meghiv6st a p6-

los teleptil6seknek a talillkozijdra. Az 6nkor-
mdnyzatnak kdszdnhet6en a PIJNKTE k6pvisele-
t6ben ott lehetttink a kiilddtts6gben.

A Somogy megye d6lnyugati r6sz6n elhe-
lyezked6 kdzel \tszdz fos Iharos kcizs6g volt a

hdzigazddja 2019. jrinius 22-en a nagyszabts'l
rendezv6nynek.

,,Helyi identit6st 6s krizrissdgi r6szv6telt
er6sit6 kdzdss6gfejleszt6s a Csurg6i j6r6s k0zs6-
geiben" cimri Eur6pai Uni6s (EU) p6ly6zattitmo-
gatta a szervez6st.

A rdsztvev6ket HonvAru Gy0rgy, Iharos
polgarmestere fogadta, aki egesz nap lelkesen
iranyitotta 6s sz6leskdru ti$5kozotts6ggal vezetle
a programokat.

A pdlosokr6l
A p6losok n6vad6ja Remete Szent PAt,

(Th6ba, 228 - Th6ba, 341), akit a rend szellemi
6sek6nt 6s p6ldak6pek6nt tisztel.

Az alapitljuk a rendi hagyom6ny szerint
Boldog Ozsrs (Esztergom, 1200 kdrtil
Pilisszentk ereszt, 127 0. januar 20.) volt.

6 a tatdrl6*6s sor6n teljesen elpusztitott
orsz6gunknak az rijra6leszt6s6t tekintette az 6let-
c6ljanak.

A p6losok rendje a XIV. 6s a XV. szinad-
ban a ferencesek mellett Magyarorszdg legelter
jedtebb 6s legn6pszertibb szerzetesrendj6nek
szdmitott.

Az 6letstilusukban 6s a szertart6sukban, a
szervezetiikben 6s a tev6kenys6geikben, igy a
mriv6szeti alkot6saikban is az akkori magyars6g-
nak az igdnyei 6s a szellemis6ge jobban tetten
6rhet6, mint m6s rendek 6let6ben.

Ez az egyetlen magyffi alapit6sri szerze-
tesrend. Az Oltdzetiik a fehdr kdmzsa,6k a fehdr
bar6tok.

A p6los szerzetesek 6letdben az imidsdg,
az elm6lked6s, valamint a k6tkezi munka jdtszott
l6nyeges szerepet.

A k6z6pkorbxt a monostoraikat es az

azok,hoztartoz6 gazdas6gokat a sajdt kezUk mun-
kdjbval rendezt6k be.

A kolostoraikat a lakott he1yekt61 t6vo1,

domb- 6s hegyviddken, nem tril magas erd6kben
6s vOlgyekb en, vizfondsok k0zel6ben 6pitett6k.

Szoros kapcsolatban maradtak ugyanak-
kor a helyi rith6l6zattal is. Ezt l6thatjuk T6lod
eset6ben is.

Az egyik legnevezetesebb p6los szerzetes

a XVI. szdzadban 6lt MARTINuzztFrirter Gydrgy
volt, aki nagy szercpet j6tszott azErd6lyi fejede-
lems6g megalakit6s6ban.

K6s6bb, a XVIII. 6s a XIX. sz(nadnak a

fordul6j6n p6los szerzetesek, m6gpedig Vnnse-
cHy Ferenc, ANyos P6l 6s VmAc Benedek alkot-
tak a kdlt6szettikkel az irodalmunknak a jellegze-

tes vonulat6t.
1786-ban II. Jozser e rendet is ftiloszlat-

ta. A p6losok lengyel fOldre menekitett6k a ha-
gyom6nyaikat.

A p6los rendnek a megsztintet6se ut6n
mintegy szdzdtven esztendeig nem sikertilt rijra6-
lednie Magyarorszdgon, csak 1934-ben nyilt lehe-
t6s6g a hazateleptil6sre.

A rendnek a kibontakoz6s6t azonban
megakad6lyozta az,hogy a kommunista 611amha-

talom 1 9 5 0 -ben ftilo szlatta a szet zetesrendeket.
Ekkor hazdnkban a p61os szerzeteseknek a

pontos szdma harmincnyolc volt. A tagoknak a

toborz6sa azotfian titokban folytat6doft a kispap-
ok kOztil.

R6luk az Or0kfogadalmuk ut6n m6g sze-
min6riumi el61j6r6ik, s6t a piispdktik sem tudta
azt, ho gy p6los szerzetesek.

A rendszervdhozdst k0,vet6en n6gy kolos-
torban indulhatott meg ism6t a p6los 6let: m6gpe-
dig Budapesten, P6csett, Mariano sztt6n, valamint
Pet6fisz6116son.

A rendszerv6lt6s utani fjraindul6s ut6n
mintegy negyedszirzaddal, 2014 6ta az erdllyi
Hargitafiird6n is p6los szerzetesek imddkozzil<
mfu azsolozsm6t.

Napjainkban hazdnkon kivtil Lengyelor-
szdgban, N6metorsz 6gban, Olaszor szdgban, Fe-
h6r- Oro s zo r szdgb an, Ukraj n6ban, How 6tor szdg-
ban, Szlov 6ki6ban, Csehorsz6gban, Belgiumban,
Kamerunban, Ausztr6liilban, a D61-Afrikai KOz-
tarsas6gban 6s az Amerikai Egyestilt Allamokban
(USA), 0tvenn6gy rendh6zban, k0rtilbeliil mint-
egy ndgyszfuzphlos szerzetes 61.
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A ktizpontjuk ma a lengyelorszdgi
czestochowai monostor a Jasna Gordn, ahol a
Fekete Madonna ikor$a a lengyeleknek az egyik
nemzeti zar6ndok*relye.

A tal6lkoz6r6l
Fontosan huszonOt p6los teleptil6s kdpvi-

sel6i voltak ezuttal jelen (n6gy Zala megyei, 0t
Somogy megyei, kett6 Veszprdm megyei, ndgy
Pest megyei, kett6 Komfuom-Esztergom megyei,
6t Borsod-Abarij-Zempl6n @AZ) megyei, egy
Baranya megyei, egy B6cs-Kiskun megyei, vala-
mint egy erd6lyi).

A p6los telepiil6seknek a n6vsor6t egy
t6bl6z-atban adjuk meg. A d6lel6tti program a falu
Gy0m61cso1t6 Boldogasszonynak szentelt temp-
lom6ban szentnis6vel kezd6ddtt, amelyet Vence
Laszli piispdk rir vezetett.

Egy0tt szentmisdzett vele CsorA J6nos, a

p6los rend tartomanyfbn0ke, valamint Lliczt<o-
Attct Gyula pldbanos ur is.

A ptispdk ur arr6l besz61t, hogy a prllos
rend 6s Szent LAszt6 (Iharoson nagy a Szent
Lrlszl6 tisztelet!) is megdrtettdk az id6kjel6t 6s

ene vdlaszoltak.
'4Es ma vajon mi az id6k jele? Az egysdg

6s a kdziissdg 6pit6se. Ez egyben az Isten akara-
t6nak a megval6sitasa is.

Amennyiben valakinek 6rt6krendje, ffiog-
gy6z6d6se, hite van, az kev6sb6 lesz befoly6sol-
hat6, k6zivezdrelhet6.

A szentrnise ut6n Cs6rn Janos arr6l be-
sz61t, hogy a p6los telepiildseket az k0ti Ossze,

hogy a hat6rukban romok vagy 6ppen mtik0d6
templomok 6rzik ap6losoknak az eml6kdt.

A teleptil6snek a multj6val foglalkozas
egy igen hatalmas 6rtek, 6s ez az Osszetartoz6snak
azalapja,

A tal6lkoz6t ktiszOnt0tte mdg SzAszrelvl
L[szl6 orszdggyiil6si k6pvisel6, valamint Huszrt
G6bor, a Somogy megyei k0zgy6l6snek az alel-
nOke is.

Ezutdn iinnep6lyes keretek k6ztitt fltadt6k
a p61os telepiildsek vindorz.aszlajbt a j0v6 6vi
rendez6nek, Fiiz6rnek.

Ezt kdvet6en megkoszorlzlik a Szent
Laszl6-szobrot, 6s folavatt6k GvoNcv0st Ger-
gely (1472-1531) p6los gener6lisnak, a rend haj-
dani tortdnetir6jdnak ezen alkalomra kdsztilt gy6-
ny0rti sz.obr{rt.

Szent LAsa6nak a hagyom6ny&26 vit6-
zei (vagyis a mai helyi fiatalok) l6wanyos harci
bemutat6t tartottak, az 6voddsok aranyos mtisort

.adtak.

A rendkivtil finom eb6d utrin megtekintet-
ttik Iharos p6los eml6kdt, a mai temet6ben ldv6

romokat.
Tov6bb6, megn6ztiik az altemplomban az

Inrev-csalddnak a kript6j6t, a GyoNcy6sl Ger-
gelyr6l elnevezett helytOrtdneti gyiijtem6nyt 6s a
6jhed.

Ezutan a ktizeli Poganyszentpdter telepii-
l6sre mentiink el, alrol a kiil6nb0z6 p6los eml6ke-
ilrkel 6s a falu dnazonoss6ginak az 6rz6sdvel is-
merkedtiink.

A programb6l kimaradt az utols6 ftildes-
riri csa16d, aa Itu<rvek 6ltal ldtesitett Agneslaki
arbor6tumnak a megtekintdse, mert utoldrt ben-
nitnket azivatar,

Nagyon gazdag 6s 6rdekes nap volt ez a
sz6munkra. Ezzel az ir6ssal kedvet szeretndk csi-
n6lni a pulaiaknak.

J6 volna, amennyiben j0v6re teljesen
megtelndk a falubusz az 6rdekl6d6kkel, akik Fti-
zdrre lcrtaznak, a p6los telepiildseknek a2020, 6vi
talill<ozdjaru.

Biztos vagyok benne, hogy nem fopak
csal6dni. A megielent, p6los emldkekkel rendel-
kez6 telepiildsek a k0vetkez6k:

Hangony, Saj616d, Pilisvtir0smart, K0-
rdm, Nagyszak6csi, Martonyi, Lispeszentadorj6n,
Balatonszemes, Pilisszentl6szl6, Fiiz6r, Pula,
Zalacsiny, Pilisszentkereszt, Mdrianoszha, Pdcs,

Priloskert-G6losfa, Zalarrrcrenye. Pet6fisz6l16s,
Esztergom, Keszt61c, Nagyvdzsony,
Hargitaftird6, Pog6nyszentpdter, Iharos, valamint
Nagykanizsa-Mikl6 sfa.

Btts M6ria 6s

Pfu Mikl6s

rOu-Lrrz:a: Cror cro.rrc.:, -. .
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Pula Telepiil6si Ert6kt ilritban
a Nfczihegy

Az Orszdggyiil6s 20t2. 6vi XXX. tdrvd-
nye rendelkezikamagyar nemzeti 6rt6kekr6l, 6s a

hungarikumokr6l. .

Ennek megfelel6en Pula K6zsdg Onkor-
m(nyzata is l6trehozta a Teleptil6si Ert6kt6r Bi-
zottsfigdt.

Ez a ,,Teleptil6si Ert6kt6rban" hivatott
rendszerezni a kiil6nb0z6 helyben f6llelhet6
nemzeti 6rt6keket.

A 2017 -ben elinditott Teleptildsi Brtemar-
ba els6k6nt a,,Pulai R6mai Katolikus Templom"
6s ,,Rrir,tENvI Antal, T6ni b6csi 6lettfi1a" kertilt
be.

Ebben az esztend6ben tov6bb b6viilt Te-
leptildsi Ert6ktaxunk a kdvetkez6 6rt6kekkel:

,,HARMATH Istvrln 6letutja 6s munk6ss6ga", a

,,Kr6ter K6park", illetve a,,N6czihegy".
Az ut6bbi d0nt6s a PLINKTE-nak akez-

dem6nyez6s6re indult el, amelyhez a kdvetkezi
tdrt6neti leir6st is csatoltuk:

A Pula hatdrifi'oz1arto26 T6lod falunak az

e1s6 emlit6se 1171-b61 val6, a kolostor6t p6losok,
majd ferencesek lakt6k.

Pula a RAror nemzets6gnek volt a legko-
r6bbi birtokai kdztil az egyik. Pula az 1333-as
oklevelekben szerepelt el6sz0r, mint templomos
hely.

A papjai, MtH/.Ly, majd DeUETER negy-
ven kis ddnar p6pai tizedet frzettek a veszprdmi
f6esperessdghez.

Az 1400-as 6vekben Pula a Gvull.r'tak
birtoka volt. A tOrdkdk el6retdr6se vt6n,l552-tol
a vid6k eln6ptelenedett.

Pul6nak az ijratelepitdse az 1746-os esz-
tend6ben tdrt6nt meg, n6met telepesekkel, akik a
nyelvi.iket eg6szen a huszadik szdzadnak a kdze-
pdig orizt6k.

A hagyom6nyaikat 6s dnazonoss6gukat
azonban eg6szen m6ig 6vjak. A falunak ahatfua
1627 -t6l az EsrnRu rzv ak devecseri uradalm6hoz
tartozotl.

181l-ben a pulai jobb6gyok azon l6nye-
ges k6r6ssel fordultak a sajdt ftildesurukhoz,hogy
tegye lehet6v6 a szrimukra ehelytitt a sz6l6nek a
telepit6s6t.

A F61s6erd6nek a tertilet6n a foldesrirt6l
kapott huszonnyolc hektriron az erdot kiirtottak,
6s 1812-ben immiiron el is telepitett6k a szblo-
vessz6ket.

Hetven0t parcell6t alakitottak ki, a tertile-
ttik dtlagosan egy magyar hold volt (= 1200 n6gy-
szOgcil : 0,432 hekt6r).

Magdt a sz6l6hegyet a teriiletet adom6-
nyoz6 fdldesuri csal6dnak az e korban sziiletett
Igndcz nevti fiirut6 djdr6l,,N6czihegy"-nek nevez-
t6k el.

1817-ben azzal a k6r6ssel fordultak a he-
lyiek a foldesrirhoz,hogy pinc6ket 6pithessenek a
hegyen a bornak az elkdszitdse 6s a tarol6sa cdl-
j6b6l.

Az eredeti pinc6k alakjat m6g n6hany
6ptilet 6rzi is a hegyen. Ki.i16n 6rdekess6g a
d6zsmapince, ahol a fOldesrirnil< jAr6 borh6nya-
dot gyiijtdttdk be 6s t6rolt6k 6vente.

A sz6l6hegyen a rendet, valamint a mri-
k6d6st egy rendtartds szabdlyozta, amelynek a

be,tartisdr a ktil0nb0z6 v illasztott tiszts6gvisel6k
tigyeltek.

Az 1800-as 6veknek a v6g6n a fi1ox6ra,
1950-8en pedig a termel6sz0vetkezet. (t6esz)

megszervezdse vetette vissza a sz6l6hegynek a

fejl6d6s6t.
Az 1980-as 6vekt61 meg6l6nkiilt az 6let a

N6czihegyen. T0bb elszdrmazott t6rt vissza a
tertiletet miivelni.

A k6rnyez6, valamint a t6volabbi varos-
oknak a lakosai kdziil is sokan szereztek ehelytitt
birtokot.

Mdra az egykori sz6l6hegyb6l Pula zdrt-
kertje lett. A 28 hektar 3417 m2 zilrtkerti teriileten
kilencvendt ftldrdszlet van.

Az egykori sz616k hely6n szfuntl, gyep,
gyiimdlcsds is tal6lhat6, de mdg szitmos sz6l6-
parcella is van.

A sz6l6hegyen tdbb r6gi 6s 6shonos gyii-
mdlcsf6t gondoznak, s6t manapasdg mdr szapori-
tanak is.

A N6czihegynek az 1980-as 6vekt6l kez-
d6d6 fokozatos ben6pesiil6s6vel egy rijfajta kap'
csolatrendszer jdtt l6tre a falunak a lakosai, vala-
mint a sz6l6hegynek a t6vollak6 tulajdonosai
kdzdtt.

A falub6liek pedig segitett6k az idetelepii-
16knek a beil1eszked6s6t, valamint gydkeret
ereszt6s6t.

Az alkot6 lelktletri rij szomsz6dok is hoz-
zdjdrultak a talnak a szdpitdslhez, valarrrint a
kapcsolatoknak a gazdagitdsdhoz.
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P61d6u1, a sz6l6hegyi rendtart6snak a szo-

borba faragtatds6val Sza,sIcs Ferenc szentesi

fafarag6 n6pmiivdsz 61ta1.

Igndc-nap tilj6& jriliusnak az utols6
szombatj6n szentmise van a falu templom6ban, 6s

igdnyes iirureps6g a sz6l6hegynek a bej6ratat jel-
zb Szent I gn6c- szoborn6l.

Harminc 6ve folyamatosan megielenrk az

Ign6c-napi tinneps6gre a N6czihegyi Tiik6r-
Spiegel.

Ez nemcsak raczrhegyi, de pulai id6szerfi
dolgokat, valamint tdrt6neti 6s ndprajzi visszaem-
l6kez6seket is ktizdl.

Az dvente megielend helytOrtdneti foly6-
iratnak a szellemisi,gdt a cimlapjan iddzett mon-
dds adja meg:

,,Minden rendtartasnak feje 6s fundamen-
frima az isteni felelem 6s tisztess6g": ez egy id6-
zet az egykori sz6l6hegyi rendtart6snak az els6

mondatrib6l.
Tlibb mint tlz esztendeje a sz6l6hegyi tu-

lajdonosoknak egy r6szdb6l megalakult civil
szewezet a.falunak a masik k6t civil szewezet#-
vel 6s az dnkormdnyzathval k6z6sen is tart ren-
dezvdnyeket.

Pdld6ul, fdnykdpki6llitasokat, kirr{ndu16-

sokat, Mtirton-napi iinnepet. Az {urt1lcterba fti1v6-

telt a k0vetkez6 indokl6ssal kdrtiik:

Minden teleptil6snek az 6let6ben rendki-
viil nagy jelentds€gu annak zdt*ertjellegtfu sz6-

16- 6s gyiimdlcstermeszt6snek a ce1jt[b6l kialaki-
tott r6sze.

Es pontosan igy van ez Pula esetdben is:
tekintstink csak kicsit vissza kicsit a t6rt6nel-
mtinkben.

Azt tal6ljuk, hogy azide6*ez6 ndmet te-
lepes 6seink nem sokkal azidedrkez6siiket kdve-
t6en sz6l6telep{t6shez kdrtek engeddlfi .

Eantin, az itt foly6 k0z0s dletet saj6tos

tdrvdnybe, vagyis,,axticulus"-okba foglalva sza-

biiyozthk.
A mai, igencsak folgyorsult vil6gunkban

az drtdkrendeknek a megviltoz.Asdval az itt foly6
sz6l6termesztds e16gg6 6rthet6 m6don
vissz6bb szorult.

A nyugodt, ugyanakkor kellemes kdrnye-
zet az,onban az 6rt6k€t folyamatosan emeli, ami
miatt mar nemcsak a helybdliek, hanem a t6vo-
labbr6l 6rkez6k is a,onyugalom szigetek6nt" mi-
n6sitik.

A PUNKTE terveiben szerepel a Telepii-
lesi Ertektarnak a b6vlt6se, tObbek kOzOtt a t61odi
p6los kolostorral.
' Pula kOzsdg Teleptil6si ErtdktgrarOl to-
v6bbi rdszletek olvashat6k a pula,,hu honlapnak
az,,rtrtdl<tdr" mentipontj 6ban.

Pula 6sr6gi pecs6tje

P
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A botswanai Pula

A cimet olvasva esetleg arra gondolha-
tunk, hogy a nagyvil6gban t0rt6nt kutakod6sunk
sordn rijabb, a mi6n}kel azonos nevfi telepiildsre
bukkantunk. A keresg6l6s igaz, r{mde egdszen

m6sr6l van sz6!
Maga az orsz6g- Botswana - Afrikdnak a

d6li fel6n fekszik, a tertilete kttriilbeltil hatszoro-
sa, a lakoss6gnak a l6tsz6ma azonban csak 6t0de
Magyarorsz6g6nak.

Az tlt forgatott Az istenek a feiilfue estek

cimii film, a Kalahdri-sivatagnak, vagy 6ppen a

busman 6slak6knak az emlit6se immaron eg6szen
ismer6s 6s bar6ts6gos szinben ttinteti frl az or-
sz6got.

A csattan6, amely ennek a cikknek az{r6'
s6t ihlette, az,hogy az orczfig cimerdnek a kdze-

Botswana cfmere

p6n 16v6 pajzs alatti szalagon egyetlen egy sz6, az

orsz6gnak a jelmondata,,,PIILA" olvashat6.
A Botswanai 6slakosoknak a nyelvdn a

pula sz6 esdt jelent. Hogy ez mekJcora nagy

kincs, azt nagyon is j61 tudjuk. Az ottani drtdke
pedig nyilv6nval6an szinte fdlbecsiilhetetlen.

Amennyiben pedig az &tefu61 tartunk,
a}kor m6r meg sem lep6diink azon, amikor kide-
riil, hogy Botswan6nak a pdnzneme is a pula.

Ezek utdn mi mds is lehehe a nemzeti jelmonda-

tuk, mint Pula(Esb).

(Az irasban szerepl6 tdnyek 6s k6pek a

Wikipddi6b61, a szabad enciklop6di6b6l' sz6rmaz-
nak, ahol tovabbi hasznos tAllkoztatis is olvasha-
t6 ezzel kapcsolatosan. )

,,1 Pula'' p6nz6rme

Az isztriai felszigeten M amfiteetrummal Szardinia szigsturek d61 keleti csticsk6n
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Mindennapi kenyertink

A keny6rnek az ,,6s6vel" imm6ron a r6gi
civiliz6ci6kban is tal6lkozhattunlq a kti10nf6le
gabonaszemeket kezdetben nyersen, majd p0r-
kdlve, k6s6bb pedig meg6r0lve fogyasztottdk.

A ftiltdtelezdsek szerint a kenydrsiit6s
mintegy vdletlentil alakult ki, amikor a meg6r0lt
gabona, valamint a viz silrfi keverdke rdesett egy
tiizben izz6 k&a Szintdn val6szintileg egy v6let-
lennek kOsz0nhetjiik mag6t a kelesztett kenyeret
is, amikor az agyageddnyekben tarolt drpamassza.

megduzzadt, bubordkos lett, 6s kOnnyebb, fino-
mabb lep6nyf6le siilt ki be161e.

Ugorjunk egy kicsit az id6ben. A nagy-
anydinknak az idejdben minden paruszthin kony-
h6j6nak elengedhetetlen r6sze volt a kemence,
amely a filt6s mellett slltdsi, f6zdsi, valarnint
aszal6si szerepeket is ell6tott, de talan a legfonto-
sabb frladata a kenydrsiitds volt.

Abban az id6ben faluhelyen mindenki
maga siltdtte a kenyeret. Ez a tudomriny - nagyon
sok m6s mellett - minden csal6dban az any6r6l a
leriny6ra sz6l1t, aki, mire elad6sorba keriilq meg
kellett, hogy tanulja ennek minden cs{qi4t-bfnjit.

Mindezt Szes6 Kdrolynd mes61i, vagy
ahogy mindenki ismeri, TesNrn Terus n6ni. Nem
hagyta feled6sbe mertilni e mestersdget, mind a
mai napig maga siiti a ,,mindennapi kenyerdt'.
Tanulhatunk hdt t61e. Elmondja, hogy 6 hogyan
kdsziti el a kenyerdt.lgar,, n6ki van kemenc6je,
amelyet m6g a f6.j", u ndhai Szeso Kriroly b6csi
6pitett, az al6bbiakban kdzz6tett v6ltozatot MorL-
ban b6rki otthoni gazsiit6jdben is elk6szitlreti.

Kenydrsiit6s siit6ben, Pul6n
Hor-z.6val6k 1 kg vil6gos (vagy teljes ki-

6r16sii) rozsliszt, 0,5 kg teljes ki6rl6sti rozsliszt, 3

kg rendes fehdr BL 55-0s Liszt,2 vagy 3 mar6k
kovdsz, 2 dkg 61eszt6, 2mafik s6 (annyi, ahdny
kenydr), egy tr{ny6r fbtt 6s reszelt krumpli.

Az elk6szft6se: a kovdszt az el6z6 nap
ddlben (vagy estefeld) langyos v{zbe bedztatjuk,
t0bbszdr is megkeverjiik. Este megszitdliuk a
lisztet is, az egyik sark6ba beldkeverjiik a kov6szt
(amellett, hogy egy kis dlesztdt is tegyiink bele).

A megfOtt krumplit lereszelve beldkever-
jtik. Reggel, miel6tt elkezdjiik dagasztani, ve-
gyunk ki egy kis kovilszt egy tdnydrba, melyet
f6lretesziink a k0vetkez6 kenydrsiit6shez, s a vd-
g6n morzsoljuk fdl. Ezutdn beldtessztik a s6t, 6s

annyi langyos vizet, amennyit csak fdlvesz.
Ebb6l k6t nagy kenyeret stittink. Ameny-

nyiben megkdl, akkor,,uregszakitjnk", vagyis
tjra dtgyurjuk. Min6l tdbbsztir tessziik ezt" annfll
foszl6sabb lesz. A g6zstit6ben egfisz l6ngoq k6-
riilbeltil m6sf61 6niie - ttipr6b6ig - stitjiik.

A hagyomanyos keny6rstitds, mint l6tjuh
egyaltaldn nem is olyan egyszerii, a teljes munka-
folyamat majdnem egy egdsz napig eltart. A friss
hdzikenydrnek a lflfirinya, az illata, valamint a
k6stolisa azonban mindendrt k6rp6to1.

Kdsz0qiiik Terus n6ninek az elmondotta-
kat, 6s ldvAnjuk, hogy mdg nagyon sokiig kov6-
szolja gffia, szakitsa, dagassz4 valamint siisse
a finomabbndl finomabb hrizikenyeret.

- Lejegyezte: JAcnn Istvin Tamds

,^
Dagasztom, mig f6nyes nem
lesa el nem v6lik 

1 
kezemt6l

Kov6sznak val6t frlreteszek a
kdvetkei6kenfdrstijfshez
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A r ajzpiiy irzaitr a b e 6rk ezett alkot6s o k

A pulai k6t6d6sti gyerekek szfumdrakifrt hagyom6nyos rujzpillyinatunk id6n is

sikert aratott. Azt k6rtiik, hogy a gyerekek a kbrnyezetiinkben meg61t

6lm6nyeikr6l k6szitsenek rajzokat. Nyolc p6lyamunka firkezett. Az alilbbiakban

mindegyiket kdztiljtik kicsinyitett formdbm, a rajzokfioz kapott sokatmond6

cimekkel egyutt.
Az eredmdnyhirdetds andcnhegyi iinnepiinkdn lesz, addig is gratul6lunk
minden r6sztvev6nek!

Jdger papaN6czihegye
V0rds Krist6f 7 6ves

,N

Elet a pulai .iO.i"
Pdti-Gyorffy Zoe 8 6ves
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Vir6goskertiink
Fitler lzabella 4 6ves



Udvarunkon nagy di6fa
Fitler Lilien 6 6ves

Ndczmegy{ rit pincdkkel -

Vdr<is Krist6f 7 6ves

Pulai hdzunk a kerttel
P6ti B6lint 7 6ves

Az erdo illlataival
Fitler Lilien 6 6ves

Pulai hdannk vas6rnap este
P6ti Korn6l 9 6ves
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MEGHiVO

Pula kdzsdg Onkonntinyzata, a N6met Nernzetis6gi 0ukonnrinyzata, a Pulai I$irstgi Klub,
valarnint a Pulai Ni{czihegy Kertbari{t 6s T6igondoz6 Egyesiilet (PUNKTE) rneghivja Ont 6s

bariitait a

Ndczi-hegyi iinnepre 2019. j rilius 27 -rer szombatra.

Unneps6giink f6v6dn0ke Fenyvesi Zolthnorsziiggyul6si k6pvisel6

A Ndczi-hegyi iinnep programja:

10 6rakor a templomban iinnepi mis6t tart Kiss Domokos tihanyi benc6s atya

Orgona 6s 6nek: Polgdr Zslfia 6s Holl6s Mdtyds

16.30-kor indul az dnkormcinyzot kisbusza a falu vdgirtfl, a nyugdijasok,
ruozgdskorldtozottak, .fajds labilalr Szent lgncic szoborhoz val6 .felvitelirdl a falugondnok
gondoskodik. Kdrjiik,.jelezzik a.falugondnoknak (,Idger Tamds), akik vele szeremdnek lartani.
Minden utcdbdl felviszi qzon drdekl1ddket az itnnepsdgre, akik jeletikeztek es a kapu el6tt
vcirjdk a Jhlttgondnokot. A helyszinen szdkeket es padokat biztositunk az iddsebb korosztdly
s zd m tv a. A n dz 6 k v i s s z a s z ci I I i t d s cir6 I is go n do s ko d ik az t) nko r ntdny z a t.

17 6rakor a Szent Ignic szobor ertlei;;;ar" tartjuk az rgnfc-napi iinnepseget.

Az iilneps€g a Himnusz krizOs elenekl6s6vel kezd6dik.

Sz6viv6: N6ninger Jinosnd P6ti Miria.
. A megielenteket kOszOnti Szenger Istvin polgfrmester
e A rendezv6nyt kOszdntik a pulai N6met Nemzetis6gi Onkormdnyzat 6s vend6gei, a

tragyvfzsonyi N6met Nemzetis6gi Onkormtrnyzat, valamit ndmetorszdgi
testv6fielepiildsiik, F alkenberg delegrici6ja

o Ddmtittir Szonja 6s Viiriis Krist6f verset rnond

' Unnepi besz6det mond Vtiriismarty ltva, a Veszpr6m megyei k0zgytil6s alelnoke, a

Veszprdm rnegyei E$6ktr{r Bizottsiig kordbbi eln0ke
o Enekel a ,,Mindenki" cimii Oscar-dijas filmbdl isrnert Baktlts T6ri Enek-zenei

Altatrinos Iskola SoulAir karnarak6rusa. Karvezet6: Molniir M6nika
. Nrininger Katarina szaval
. A rajzpiilyiizat jutalmait kiosztia Nagypil Gibor
' A hagyomrinyaink folytatiiserkdnt Peti Mikl6s N{czi-hegyi sz6l6sgazda locsolia meg a

2018. 6vjdratu bordval a Szent Ign6c szobor l6bi{t.
. Az iinneps6get a Sz6zat k0z6s el6neki6s6vel fejezziik be.

Az ttnnepsd.g utdn pogdcsdval, borral ds ilditdvel bardti beszdlgettsre varunk mindenlrit a
helyszinen. A fellipdket pedig a Jdger Stefan pincdjdndl gdzal.gti bogrdcs varja.

A pincdlorcl csalddi tdbortfiz, borkdstoli ds csillagyizsgalds hainatig.

Mindenkit szeretettel vdrnak a szervezfik.


