
A TESTÜLETI ÜLÉSRÔL JELENTJÜK...
A márciusi ülésen döntött a testület a civil szervezetek 
támogatásáról. Az elôzô évi beszámolókat egyhangúlag
fogadta el a testület, majd némi vita után, az Asszony-
klubnak 100, a Polgárôrségnek 100, a Paloznaki Civil
Egyesületnek 270, a Veszprém Megyei falugondnok Egye-
sületnek 30 ezer Ft-os támogatást szavazott meg. Az ülésen
bemutatkoztak az újonnan alakult Paloznaki Szôlôhegyi
Egyesület képviselôi is felajánlva együttmûködésüket a
többi szervezettel és az önkormányzattal.

Szintén egyhangúlag fogadták el a képviselôk a szociá-
lis és gyermekvédelmi beszámolót, valamint szavaztak a
2007 évi költségvetési elôirányzatok utólagos módosításá-
ról, hiszen a vendégház és a sportpálya finanszírozása
csak testületi döntésen alapult, a tavalyi költségvetési
rendeletet ehhez kellett igazítani.

Meghallgatták a képviselôk Tóth László falugondnok
beszámolóját az elmúlt évrôl, valamint Sári Annamáriát a
Könyvtár és a Teleház mûködésérôl.

Döntöttek a képviselôk a Falumegújítási konferencián
való bemutatkozásról, a 71-es út mellett lévô információs
pavilon bérbeadásáról és meghallgatták a polgármester
tájékoztatóját a Balaton Riviera Egyesület által április
11-13 között szervezett Mandulaünneprôl. Kitért arra is,
hogy többen kifogásolták temetô feletti telken a lóistálló
építését. E tekintetben a képviselôtestület állattartási
rendelete és a vonatkozó állategészségügyi és környezet-
védelmi jogszabályok az irányadóak. Az építés ennek
megfelelôen történik és a helyi rendelet 2 nagyhaszonál-
lat (ló) tartását lehetôvé teszi az 1000m2-nél nagyobb in-
gatlanokon. Többen érdeklôdtek a Hajódban készülô
építményrôl. A vasút melletti telkeket gazdasági övezetbe
sorolta az önkormányzat, mivel a falu szélén a vasút és a
71-es út közvetlen közelsége másra nem teszi alkalmassá.
A rendezési terv készítésekor pedig többek részérôl
igényként merült fel, hogy Paloznakon legalább korláto-
zott mértékû ipari tevékenységet lehessen folytatni. Az
épületeket itt is vakolt falazattal kell ellátni és a vasút fe-
lôli sávban növényzetet (fákat) kell telepíteni.

CZÁ

Paloznaki hangok
Szeretem a csendet. A télben talán ezt szeretem a legin-
kább. Hogy a tájban annyira el tud csendesedni minden,
hogy szinte megritkul az idô. Lelassul a keringés bennünk
is, a gondolataink jó meleg szoba és gôzölgô tea körül ke-
ringôznek. Ülni kényelmes fotelban felhúzott lábbal,
nyújtózni a nyitott könyv fölött, amibe belefeledkeztünk,
régóta már. Az ablak párája betakarja a tájat. Szürke a
Balaton, töredezett üvegtükrén ólom árnyakként úsznak

a hófelhôk. A kert kopasz fáit varjak lepik el, fényes-fe-
kete köpenyüket lobogtatva ereszkednek alá egykedvûen,
mandulát találni. Kár – mondják/mondom, hogy nincs
szép hangjuk. Ez is csak télidézô.

Nemrég lakunk itt, ez az elsô telünk ebben a Zrínyi ut-
cai házban, talán ezért tûnik fel minden apró változás
még a hangokban is. Ismerôs a harang kondulása, a bu-
szok menetrend szerinti zaja, a mozgó pékség hívogató
dallama, (szegény Beethoven!), a közeli házak ôrzôinek
éjjel-nappali ugatása, vagy a vonatok figyelmeztetô jelzé-
se a vasúti átjárók elôtt.

Most éppen ez tûnik fel, mintha egy ideje nem halla-
nám. Talán a sztrájk.

A csendrôl írok és lám, mennyi hang, mely különbözik
az eddigitôl, mely folyamatosan emlékeztet arra, hogy
költöztünk. Nem elôször, nem messzirôl, a megszokás
elôttünk van még, s talán évekbe kerül, mire úgy elhall-
gatnak tudatunkban, mint az óra ütemes kattogása a nap-
pali falán. 

Ülök a kertre futó lépcsô tetején a kora tavaszi, napfé-
nyes délutánban és csukott szemmel hallgatózom. A
megint változó hangokra figyelek. Talán vasárnap lehet,
mert a mûút felôl tompa morajlás hallatszik fel, ahogy a
folyamatos kocsisor megindul hazafelé. Néha felbôg egy
motor, de pillanatok alatt el is halkul a távolban. Kiraj-
zás. Olyan ez, ahogy tavalyi legyek bújnak elô az ablakok
réseibôl a jó idô beköszöntével. Viszonylag hamar elcsen-
desedik a parti út, újra nyugalom ül a tájra. Így már felis-
merhetô a metszôollók csattogása. Legalább három irány-
ból. Úgy hallom, hogy szinte látom, amint a gazda
megfogja, megvizsgálja, döntést hoz, metsz, és húzza ki a
drótba fonódott öreg vesszôt. A drót cseng, a venyige rop-
pan a kezében. Kevés beszéddel viszik a többihez a patto-
gó tûzre. Akár egy temetésen.

Túl vagyunk ezen a télen is. Kinyitom a szemem. 
Cinege szólal meg valamelyik közeli bokorágon. 
Most szikrázóan csillog a víztükör. Éled a természet.
Éled Paloznak.

Boda Balázs

BARKA TÚRA
Március 24-én, hétfôn ismét megrendezzük a hagyomá-
nyos húsvéti túrát. Aki a sok evés-ivás után kedvet érez
egy kis kiránduláshoz, a locsolkodás után fogja a háti-
zsákját, a családját és kerekedjen fel!
Találkozó: Fô téren (az óra alatt), indulás: 11.00-kor, 
További információ: Verrasztóné Panni, 06/70 9316 221

„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!”
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A NAGYHETI SZERTARTÁSOK
RENDJE

Nagyszerda:
Szentgyónás du.17.00 órától a sekrestyében.
A szentmise este 18.00 órakor kezdôdik.
Gyóntat, a szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond,
Mons. Gyûrû Géza pápai prelátus, általános érseki hely-
nök, balatonfüredi plébános.

Nagycsütörtök: 
Az oltáriszentség és az egyházi rend szentsége alapításá-
nak emlékünnepe.
Csopak: szentmise este 18.00 órakor, ezt követôen egy
órás virrasztás.

Nagypéntek:
Urunk Jézus Krisztus kereszthalálának emlékünnepe
Paloznak: du. 15.00 órakor keresztúti ájtatosság csalá-
dok keresztút járása a paloznaki kálváriánál 
(A szertartást vezeti: Dr. Szatmári László diakónus)

Nagyszombat:
Paloznak: du. 17.00. órakor  nagyszombati szertartások
és feltámadási körmenet, a faluban, az úgynevezett „nagy
körmeneti útvonalon”. (az idôjárástól függôen!)

Húsvétvasárnap:
Urunk feltámadásának ünnepe
Paloznak: 17.00 órakor ünnepi szentmise

Húsvéthétfô:
Csopak: 8.30 órakor szentmise
Mindenkit szeretettel hívok és várok a szent szertartá-
sokra, fôleg nagypéntekre, és a nagyszombati feltámadási
körmenetre.Valljuk meg bátran,  mindnyájan, a föltáma-
dott Jézus Krisztusba vetett hitünket!  

vitéz Ajtós József László h. esperes, plébános

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 
A CSOPAK-PALOZNAK REFORMÁTUS EGYHÁZBAN

2008. HÚSVÉTJÁN

�Március 17–20 ig Nagyhéten esténként 18 órakor áhí-
tatok a Gyülekezeti házban.

�A héten napközben Húsvéti vásár minden nap.
�Március 21. Nagypénteken délelôtt 11-órakor Isten-

tisztelet a Gyülekezeti házban, 
�Március 21-én este 18 órakor Passió a Paloznaki kórus

és az ifjúság közremûködésével a templomban.
�Húsvétvasárnap 11 óra istentisztelet a templomban

Úrvacsoraosztás
�Húsvét hétfô legátus szolgálata.

Húsvét
Ismét eltelt egy hosszú tél, a természet mély álmából felébredt.
A tavasz virágai, a jácintok, nárciszok a kiskertekben hirdetik
az új évszak beköszöntét. A lankás hegyoldalakon a mandula-
fák virágzása csodás élményt nyújt a nyitott szemmel járók-
nak. A szép környezetet így jellemezném: „Virágba borult
Paloznak”, közeledik a húsvét ünnepe. Mély gyökerû tradíci-
ókra épült ez az ôsrégi Krisztusi ünnep világszerte. Szüleink,
nagyszüleink életében még emelkedettebbek voltak ezek az
események, mert az ô életük meghatározója két részre
tevôdött: ünnep és munka. Egyéb más kikapcsolódásra nem
volt alkalom. Az ünnepekkel járó szép hagyományok, szoká-
sok ebben a gépekkel teli világban csak elvétve lelhetôk fel.
Szüleinknek faluhelyen a maguk egyszerûségében kellett meg-
találni azt a nagyszerûséget, ami abban az idôben bensôséges
örömöt, boldog napokat varázsolt a mindennapok közé. Ilyen
volt az úgynevezett „Passió-játék”, mely a templomban került
elôadásra virágvasárnap és nagypénteken. A „Passió-játék”
Jézus kálváriájának ének formájában történô megjelenítése
volt. A tanító úr, Szendi György rendkívül nagy ráérzéssel osz-
totta ki az énekszöveget, ahol nagy szerepe volt a személyek
hanghordozásának. A virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való
bevonulása nagy magasztossággal került elôadásra. Nagypén-
teken a megrázó események tették emlékezetessé a játékot. Fe-
lejthetetlen, amikor a templom misztikus csendjében Jézus így
szólt tanítványaihoz a maga méltóságteljes, mély bariton
hangján: „Tudjátok, hogy két nap múlva húsvét lészen, és az
emberfia elárultatik a bûnök bocsánatáért.” Aztán sorban,
ahogy az események történtek – a pilátusi ítélet – Péter há-
romszori megtagadása – hogy nem ismeri Jézusát – Júdás el-
árulása – a tanítványok félelme – a tömegek kiáltása: „Feszítsd
meg ôt!”. Az a templomi atmoszféra úgy lebilincselte a
hívôket, hogy azt mondanám, nincs a világon operaelôadás,
ami olyan belsô élményt nyújtana, mint amit akkor éreztünk.
Tisztelettel emlékszem arra az emberre, aki ezt a mûvet teljes
odaadással életre keltette, és azokra a meglett férfiakra és asz-
szonyokra, akik szereplôi voltak a Passió játéknak.

Nagyszombat a feltámadásra való készülôdés jegyében telt.
A lányok, asszonyok új ruhát varrattak, a férfiak is általában
húsvétra kapták az új ruhát, cipôt, de ha nem tellett,
elôszedték a szekrény mélyébôl a meglévôt és tisztogatták a
feltámadásra. Az asszonyok vitték a sonkát szenteltetni – ami
a feltámadás után került az ünnepi asztalra. A gyerekek a
hegyoldalakat járták, ibolyát szedtek, és a csokrot büszkén
vitték a „Krisztus koporsójához”. Húsvét vasárnapra az em-
berek felszabadultak a nagypénteki nyomasztó hangulatból,
mert Krisztus feltámadt és így örömünnepre változott a bánat.
Húsvét hétfô a hagyományos locsolási nap volt. A locsolók csa-
pat két részbôl állt: A gyerekek, akik a jó ismerôsökhöz men-
tek – nem nézve, hogy öreg vagy fiatal lakik benn. Örültek a
piros tojásnak, de a fillérnek még jobban. Az volt az ô zseb-
pénzük. Paloznakon nem volt hagyománya a vizesvödörrel
történô locsolásnak. Itt kölnivízzel, diszkréten locsolta a le-
gény a kiválasztott leányt, és bizonyos jelentôsége volt, kinél
kezdte a locsolást, és mennyi idôt ült egyik-másik lányos ház-
nál. Az ünnep ma is ünnep, csak más formával és más érték-
renddel.

Jutasi Sándorné
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ÉLETFA
–A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET JELKÉPE –

Másfél éve, hogy a PaCi pályázatot
hirdetett embléma tervezésére. A be-
érkezett, pályamunkák és ötlettervek
közül egyik sem nyerte el a tagság
egyöntetû tetszését. A feladaton szak-
értô rutinos segítôkkel tovább dol-
goztunk. Ez év elejére elkészült a vég-
leges változat, melyet az egyesület
vezetôsége egyhangúlag elfogadott.

S hogy miért éppen ezt? Mi közünk a fához? A fa a növé-
nyi jelképek közül a legösszetettebb jelentésû, ôsi, egyete-
mes szimbólum. Mint növény-növevény, az örök fejlôdés
és növekedés szimbóluma. Az idô visszafordíthatatlan
múlásának jelképe, ugyanakkor évszakos változásai az
élet visszatérô ciklikusságát is jelentik. A mesék égig érô
fája mindnyájunkban bizsergetô izgalmat, égi csodát ígér.
Gyökerei az Alvilágba nyúlnak, csúcsa a napig ér. Össze-
köti a sötét mélységet a vakító fényes éggel. Jelen van az
elsô emberpár életében almafaként a paradicsomban, s
megváltónk halálának tanújaként is, mint keresztfa.
Több ezer éves jelképként a megújulás erejét, ágfonatai
az összefogás jelentôségét hangsúlyozzák.

Ezzel az emblémával látjuk el ezután leveleinket, bé-
lyegzô lenyomatunkban szerepel, önkénteseink és társa-
dalmi munkát végzô segítôink a logónkkal ellátott pólót
kapják védôruhaként. Ennek anyagi fedezetére már pá-
lyázati támogatást nyertünk el. Köszönöm mindenkinek
az ötletét és munkáját, aki részt vállalt a tervezésben bár-
milyen formában. Külön kiemelten köszönöm Kováts Im-
rének türelmes munkáját, kreatív ötleteit, hisz az elfoga-
dott terv az ô munkája.

Kívánom, hogy az embléma jelképezte energia, összefo-
gás és megújulás jellemezze ezután is Egyesületünk életét.

Leitold József elnök

NYUGDÍJAS KLUB 2008 ÉVI ESEMÉNYEIRÔL

PÓTSZILVESZTER JANUÁR 19-ÉN A NYUGDÍJAS KLUBBAN
(Steinbach István jegyzete)

Batyus jellegû pótszilvesztert tartott a nyugdíjas klub aktí-
vabb  csoportja. Várakozáson felüli volt a megjelentek száma.

Bôségesen jutott mindenkinek enni-innivaló az otthonról
hozott táskákból. Zenét klubvezetônk, Szendi György szol-
gáltatta.

Meglepetésünkre megújult hangszerével, egy három tagú
zenekar élményét nyújtotta, minden túlzás nélkül kifogásta-
lan, jó hangulatot teremtô minôségben. Nem csoda a résztve-
vôket táncra perdítette mindez, no meg a jó kis borok hatása.

Az egész estét betöltô hangulatot Mandl Marci bingó játéka
színesítette, így nem csoda, hogy éjfél után ért véget a „buli”.

Megemlíteném még a tavalyi buszkirándulással tett fürdô-
zésünket Igalon. Útközben meglátogattuk a turista látványos-

ságokat. Erre az évre is vannak terveink, kirándulásokat
szervezünk ismét meleg fürdôzési lehetôséggel. A zirci arbo-
rétumot és a Pannonhalmi Apátságot is szeretnénk megnézni.
Az vesse magára a követ, aki rest eljönni a Faluházba minden
második pénteken este, hogy eltöltsön köztünk egy-két kelle-
mes órát! 

(Szendi György jegyzete)
A további találkozásaink rövid programjairól 

2008 február 1-én az elmúlt évi programjainkat beszéltük,
értékeltük ki, valamint a jövô terveinket. A fentiekben el-
hangzott kirándulásokon kívül színház látogatás, valamint
egy társ községi nyugdíjas klubbal való közös piknikezés is
tervben van.

A klub vezetô két éve lejárt mandátumát a tagság határo-
zatlan idôre (visszavonásig) egyhangúlag megszavazta.

2008. február 8-án, – szinte teljes létszámmal – részt vet-
tünk az e-pont internetes ismertetésen, annak gyakorlati be-
mutatóján.

2008. február 15-én idei programjaink várható idôpontja-
it beszéltük meg, valamint az internet használat elônyeit ki-
használva a TELE HÁZ adta adottságokat. Éljünk vele!

Bakonyiné, Marika érdekes és komoly kézügyességet
igénylô (de elsajátítható) húsvéti kedves és szép kis ajándé-
kok készítését mutatta be. Szerepelt itt a tojás díszítésének
praktikái, valamint a nagyon dekoratív gipszkeretekre tapéta
ragasztóval felkasírozott húsvéti témájú szalvéták. (Köszönet
férjének, Gyurinak, aki a keretek elkészítését, tojások be-
mártásos zománc festését elkészítette.)

2008. február 29–én beszámoló a héten tartott PACI gyûlé-
sén elhangzottakról. Dr. Leitold József a PACI elnöke precíz
beszámolót tartott az egyesület mûködésérôl, távlati perspek-
tívájáról, valamint gazdasági helyzetérôl. Kötetlen beszélge-
tés hangzott el a továbbiakban, nem titkolva a nagy kérdôje-
let a PACI jövôjét illetôen.

2008. március 7-én rendkívüli összejövetelünk volt, ked-
ves kis megemlékezés nôi tagjainkról, hisz nélkülük nem kép-
zelhetô el életünk. Vidám hangulatban, szerényen poharaz-
gatva, süteményeket majszolva és beszélgetve pillanatok alatt
elröppent a két óra!

Legközelebb március 28-án pénteken találkozunk a nagy-
teremben, de elôtte március16-án színházba megyünk
Veszprémbe. (A jelentkezetteket a részletekrôl még tájékoz-
tatjuk)

LOMTALANÍTÁS
Április 21-én hétfôn lomtalanítás lesz Paloznakon,
Kérjük, hogy a feleslegessé vált kacatokat, lim-lomot,
háztartási szemét építési törmelék kivételével, április 19-
20-án, szombat vasárnap helyezzék az ingatlanok elé,
úgy, hogy a közlekedést ne akadályozza. A szállítás ápr.
21-én hétfôn lesz. A lomtalanítást idén a Probió Rt végzi.
A megközelíthetôség miatt a szállítást csak a belterületen
és a Vörösparton tudjuk megoldani, ezért kérjük a többi
utcából a lomot a temetô feletti parkolóba tegyék.

Polgármesteri Hivatal

3Paloznaki Hírmondó2008. március



4 2008. márciusPaloznaki Hírmondó

Jóga Paloznakon!
A Paloznaki Civil Egyesület április 5-tôl szombat délelôt-
tönként 8.15–10 óra között jógafoglalkozásokat szervez a
Faluház nagytermében, kezdônek és már gyakorló jógá-
zóknak.

A foglalkozásokat vezeti:
E. NAGY JÚLIA

rekreációs sportedzô, jógaoktató

A jógagyakorlatok megteremtik a test, a szellem, a tu-
dat és a lélek harmóniáját.

Életkortól függetlenül mindenkinek ajánlott. A gyakor-
latok jó hatással vannak a gerinc rugalmasságára, erôsí-
tik a hátat, nyújtják az izmokat és elmélyítik a légzést.
Mindezek az egészség, és a fiatalság megôrzésében kiemel-
kedô jelentôségûek.

Jó tudni!
Érkezzünk a foglalkozások elôtt kb. 10 perccel, kényel-

mes, laza öltözetben. Egy órával elôtte csak gyümölcsöt,
folyadékot fogyasszunk. Szükséges egy polyfom, ill. egy
könnyû takaró a relaxációhoz.

A foglalkozások díja:
800 Ft / alkalom, egyesületi tagoknak 600 Ft / alkalom.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Érdeklôdni lehet: 06 /20 / 941 8773

FELHÍVÁS
MANDULÁS SÜTEMÉNYEK VERSENYE

Háziasszonyok és urak mandulás sütemény versenyét
rendezzük meg a Paloznaki Faluházban 2007. április 13-
án, vasárnap a Balaton Riviera Turisztikai Egyesület által
szervezett „Mandula Ünnep” programsorozat keretében.

Mandulás aprósütemény és torta kategóriában lehet ne-
vezni. A süteményeket 13.30–14.00 között lehet leadni a
Paloznaki Faluház nagytermében, Fô u. 10. (A versenyen
hivatásos cukrászok nem, cukrásztanulók nevezhetnek.)

A cukrászokból álló zsûri értékelése alapján 16.00 óra-
kor lesz az eredményhirdetés és díjátadás. A rendezvény
ideje alatt mandula, mandulás étel, helyi bor kínálása, az
eredményhirdetés után a mandulás sütemények kóstoló-
ja, zene és tánc.

Helyszín: Paloznak, Faluház nagyterme. Mindenkit
szeretettel várnak a rendezôk. 

Részletes tájékoztatás: Sári Annamária 87/555-063
06-30/213-0785 telefonszámon.

MANDULA KUPA

2008. április 13-án 9.00 és 14.00 óra között a Balaton
Riviera Egyesület kispályás foci kupát rendez a Palozna-
ki mûfüves focipályán Alsóörs, Csopak, Felsôörs, Lovas,
Paloznak labdarúgó csapatai részvételével. Minden ér-
deklôdôt és szurkolót szeretettel várunk. A nevezésrôl ér-
deklôdni lehet Szente Zsolt rendezônél tel: 70/236-7545

Fotópá lyázat
A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület fotópályázatot
hirdet a Mandula Ünnep 2008 rendezvény részeként.

AMATÔR fotósok indulhatnak a megmérettetésen, sa-
ját készítésû, hazánkban készült, mandulával kapcsolatos
képeikkel.

Beadás módja: e-mail-ben, illetve CD-n. A képek leg-
alább 2 MP méretûek legyenek. Papír alapon: A papírké-
pek mérete minimum 18x24 cm legyen. Amennyiben pa-
pírképet küldenek, annak hátuljára kérjük, írják rá a
nevüket, elérhetôségüket.

A fotók beküldési határideje: 2008. április 10.
A legjobb képeket megjelentetjük honlapunkon.
A legszebb fotó készítôjét a SOMA PINCE 12 palack

borral jutalmazza.
A döntést profi fotósok és fotómûvészek fogják meg-

hozni.
A képeket az alábbi címre kérjük eljuttatni: Balaton

Riviera Turisztikai Egyesület, 8228 Lovas, Fô u. 8. e-mail:
info@balatonriviera.hu

� Március 24. 10.30-tól Barka túra a Paloznaki Civil
Egyesület szervezésében

� Március 25. 17 órától 8 napig Rómában – élménybe-
számoló az Paloznaki Asszonyklub szervezésében

� Április 11-13-ig Mandula ünnep, Helyszínek: Alsóörs,
Csopak, Felsôörs, Lovas, Paloznak, a Balaton Riviera
Turisztikai Egyesület szervezésében

� Április 19. 15 órától Borverseny az Önkormányzat
szervezésében

Sári bíró Paloznakon
„A Sári bíró témája komédia-téma. Sôt erôsen az, sôt
csakis komédiának való. Aki meglátta, annak nemcsak
szeme van, de van különbségtevô szeme az iránt, hogy mi
való elmondásra, mi való megtörténtetésre.”-írta Ignotus
a múlt század elején Móricz népszínmûvérôl.

Biztos kézzel választott hát darabot ezúttal is Tislérné
Dr. Akócsi Katalin a református asszonykör vezetôje, s a
hölgyek nagy lelkesedéssel, és izgalommal készültek a da-
rab bemutatására. A csopaki elôadást követôen Paloz-
nakon a zsúfolásig megtelt Faluházban a láthattuk a Sári
bíró címû színmûvet. A címszerepet Nagy Mihályné, Zsu-
zsa néni játszotta, aki a családi hagyományokat követve
vállalta el a szerepet. Az elôadás közben a nézôk többször
is tapssal jutalmazták Simonné Julika, Tóthné Évi,
Némethné Kati kitûnô játékát. A szereplôk a népszínmû-
vek és a Csopak-Paloznaki színjátszás legjobb hagyomá-
nyait követve állították színre és mutatták be a darabot,

� �JJÓÓ  TTUUDDNNII!!
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melyet a szépszámú közönség zajos tetszésnyilvánítással
és vastapssal köszönt meg.

Mindannyiunk nevében köszönjük a szép estét, a feled-
hetetlen színházi élményt a szereplôknek.

CZÁ

Somlai Péter költô lírai estje
Február 23-án, szombaton este a Faluház nagytermében
irodalmi estet rendezett a Paloznak Jövôjéért Közalapít-
vány és a Paloznaki Asszonyklub.

Az est meghívott vendége Somlai Péter veszprémi köl-
tô. A terem megtelt a költô családjával, ismerôseivel és ér-
deklôdô paloznakiakkal, s aki ott volt azonnal szívébe
zárta a különös sorsú, gondolatait emlékezetesen szép
versekbe foglaló fiatalembert.

Veress József veszprémi tanár, teológus, számára ked-
ves diákjához jött el, mint barát, mint mentor és végtelen
egyszerûen, hatásvadászat nélkül férkôzött Somlai Péter
lelkéig. A közlekedési balesetet szenvedett költô több hó-
napos kóma után találta meg az utat a költészethez és Is-
tenhez. Nemcsak válaszaival ragadtatta el a hallgatóságot,
hanem Sz. Csordás Éva és Lakner Gabriella elôadómûvé-
szek tolmácsolásában versfüzéreit is ámulattal hallhat-
tuk.

Kallainé Gutscher Ágnes Chopin nokturnjeit szólaltat-
ta meg zongorán mûvészien.

Az est ötletgazdája Szendi Zsolt volt, aki nemcsak lehe-
tôvé tette, hogy költôbarátját megismerjük, de a szerve-
zésben is komoly segítséget nyújtott. Ezúton köszönjük
Sári Annamária segítségét is.

Rajnai Magdi

Hagyományok és újdonságok a
paloznaki konyhában

A közelgô Mandula Ünnepre ajánlom az alábbi marcipá-
nos receptet, lehet készíteni vásárolt masszából, de aki
saját maga készíti, legalább olyan finom. (15 dkg darált
mandula – héját le kell húzni! – 5 dkg porcukor, ½ tojás-
fehérje, 1-2 csepp mandula aroma)

Marcipános muffin

Hozzávalók: 24 nagy édes cseresznye (24 dkg), 20 dkg
marcipán, 20 dkg liszt, 2 púpozott teáskanál sütôpor, 10
dkg cukor, 20 dkg joghurt, 8 dkg tisztított vaj, 4 evôkanál
cseresznyepálinka (vagy tej), csipetnyi só, 2 tojás

A díszítéshez: 12 cseresznye (szép szárral esetleg levél-
lel), 2 dkg marcipán, porcukor kidolgozáshoz, 12 papír-
formácska, vagy vaj, vagy margarin a muffin sütôformá-
hoz.

1. A cseresznyét megmossuk, szárazra töröljük, leszed-
jük a szárát és kimagozzuk. A marcipánt 24 darabra oszt-
juk. A darabokat a kissé porcukros tenyerünkkel kilapít-
juk, és beborítunk velük 1-1 cseresznyét.

2. A sütôt elômelegítjük. A papírformákat a muffin sü-
tôforma mélyedéseibe tesszük, vagy vékonyan kikenjük a
sütôformát.

3. A lisztet és a sütôport elvegyítjük. A cukrot és a vaní-
liás cukrot elkeverjük a joghurttal, a vajjal, a cseresznye-
pálinkával és a sóval. Egyenként belekeverjük a tojáso-
kat. Gyorsan beleforgatjuk a lisztet.

4. 1-1 evôkanál tésztát teszünk a sütôforma mélyedése-
ibe. Beleteszünk 2-2 marcipános cseresznyét, kicsit bele-
nyomjuk, és elosztjuk rajtuk a maradék tésztát. A sütô-
ben 180 C-on (középen légkeverésnél 160 C) 20-25 percig
sütjük. A sütôbôl kivéve a muffinokat 5 percig pihentet-
jük a sütôformában, majd kiszedjük, és süteményrácson
hûlni hagyjuk.

5. A díszítéshez megmossuk a cseresznyét, óvatosan ki-
magozzuk, a szárát rajta hagyjuk. A marcipánból kis go-
lyókat készítünk, és a mag üregébe tesszük. A muffinokat
a marcipános cseresznyével díszítjük.

Jó étvágyat mindenkinek!
Rajnai Magdi

A Paloznaki Asszonyklub 
tavaszi programja 2008-ban

2008. március 25-én, kedden
17 órától

8 NAPIG RÓMÁBAN
élménybeszámoló az örök városról

RAJNAI MAGDI EMLÉKEI…
A Faluház nagytermében

Régi és új tagjainkat, érdeklôdôket szeretettel várunk!

PALOZNAKI ASSZONYKLUB
Rajnai Magdi

PAPÍRGYÛJTÉS

Április 22. a Föld napja, ez alkalomból a
Paloznaki Civil Egyesület papírgyûjtést
szervez április 18-án, péntek délután és
19-én, szombaton délelôtt.

Kérjük a háztartásban feleslegessé vált újságokat, kar-
tondobozokat gyûjtsék össze, kössék össze, amit a házak-
tól a gyermekek fognak elszállítani.

A papírt a Tájház udvarán, a szín alatt gyûjtjük, aki
nagyobb mennyiséggel rendelkezik, kérjük oda szállítsa
el.

Kérjük Bakonyiné Marikánál (06/30/4979 384) jelent-
kezzenek azok a szülôk, aki segíteni tudnak a szín alatt a
papírkötegek rendezésénél! A papírgyûjtés végén a részt-
vevôket a Tájház udvaron meglepetés várja! 

A befolyt összeget a gyermekek jutalomkirándulására
fordítjuk.

Verrasztóné Panni

 



„Mandula Ünnep"
2008. április 11-12-13.
(Alsóörs-Csopak-Felsôörs Lovas-Paloznak)

ÁPRILIS 11. (PÉNTEK)
11.00 óra Borverseny a „Balaton Riviéra” zászlós boráért Helyszín: Csopak, Szent Donát Pince
17.00 óra „Mandula Ünnep 2008” Alsóörs - Csopak - Felsôörs - Lovas - Paloznak közös rendezvényének megnyitója, 

helyi értékeink c. kiállítás.
Köszöntôt mond: Mayer Gyula, a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület elnöke
A rendezvénysorozatot megnyitja: Dr. Kovács Miklós ÖTM turisztikai szakállamtitkár
Fellépnek: Alsóörsi Tánccsoport, Csopaki Kaláris Néptáncegyüttes és a Nyírettyû Népzenei Együttes 
Helyszín: Alsóörs, Mûvelôdési Ház

18.00 óra Pannónia dicsérete. „S íme, virágzik a mandulafácska” Felnôtt versmondó verseny a Költészet Napján
Helyszín: Felsôörs, Iskola

18.00 óra „Vizek és emberek” - A Balaton Csoport fotókiállítása  Fecske András és Frank Endre fotói. 
Helyszín: Csopak, Csopak Galéria Köszöntô: Dr.Táncsics Aladár BBHSZ elnök; Megnyitja: Fábián Gyula 
Magyar Nemzet fômunkatársa, Zenei mûsorral fellépnek: Csopaki Általános Iskola diákjai Verset mond:
Steinhausz György alpolgármester

18.30 óra „Örökségünk” Alsóörsi Csipkemûhely–Paloznaki Hímzôkör vándor kiállítása, és a felsôörsi Asszonyok
kézimunkái Megnyitja: Kenézné Berei Györgyi Helyszín: Felsôörs, Faluház

19.00 óra „Varázslatos világ” - Tájképfotók a Balaton-felvidékrôl, a Kis-Balatonról. Molnár László képei. 
Megnyitja: Dr. Kopek Annamária, osztályvezetô – Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság; 
Helyszín: Lovasi Nagy Gyula Galéria Lovas

ÁPRILIS 12. (SZOMBAT)
08.00 óra Szezonnyitó horgászverseny-„BBHSZ-Mandula Kupa” Bakony-Balaton Horgász Szövetség horgászversenye
09.00 óra és Bográcsoló halfôzô versenye Helyszín: Csopak, Strandfürdô fôbejáratnál kijelölt terület
09.00 óra Csopak-Paloznak Horgászegyesület egyesületi horgászversenye. Helyszín: Csopak, Strandfürdô
09.00 óra „Mandulavirág - 10” - teljesítmény túra. Rajt: Lovas Faluház, Csere-hegy: Csere hegyi kilátó,

Csákány-hegy:Endrôdi kilátó, Csopak:Kövesdi Szt. Miklós templom rom, Paloznak - Cél: Lovas, Faluház
10.00 óra Szamos Marcipán - elôadás - bemutató - kiállítás - Gyurmarci - kóstoló - vásár Helyszín: Lovas, Faluház
10.00 óra Séta az Olaszrizling tanösvényen kb. 1 óra 

Vezetô: Tamás Jenô, szakíró; Útvonal: Paloznak Tájház - Kishegyi u. - Csopak Petôfi u. 
11.00 óra Séta a Pele-körút tanösvényen kb.1 óra

Vezetô: Somlai Szilárd, oktatási referens; Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság. Indulás: Csopak,
Kossuth u.16.

10-19 óra Szamos marcipán likôr kóstoló és vásár. 
11.00 óra Millo Ildikó, Fák c. grafikáinak kiállítása

Megnyitja: Kellei György író. Közremûködik: Marosfalvi Imre; Helyszín, Lovasi Nagy Gyula Galéria Lovas
13.30 óra Horgászversenyek és a Bográcsoló halfôzô verseny eredményhirdetése - Kóstolás.

Helyszín: Csopak, strand 
14.00 óra „Széles a Balaton” Bemutatkoznak: Sirály Nyugdíjas Klub Alsóörs - Református Asszonykör és Nyugdíjas 

Klub - Csopak, Búzavirág Kórus - Felsôörs
Helyszín: Lovas, Lovasi Nagy Gyula Galéria

15.00 óra „Mandulavirágzás” - 2 órás „Nordic Walking” túra.
Vezeti: Galambos László mesteredzô; Indulás Felsôörs - Millenniumi Emlékpark - érkezés: Udvarház

15.00 óra „Kisbakancs” és „Kiskerékpár” hátizsákos túra -piknikkel a Királykúthoz. kb. 3óra.
Vezetôk: Dr.Pudmer Erzsébet - Nôk Felsôörsért Egyesület és tagjai; 
Indulás: Felsôörs, Millenniumi Emlékpark - érkezés: Udvarház

17.30 óra „Kórushangverseny” - Fellépnek: Paloznaki Kórus Karvezetô: Szabó Lajos, és a Balatonalmádi Vegyeskar
Karvezetô: Demel Eszter. Helyszín: Paloznak Római katolikus templom

18.00 óra Borverseny eredményhirdetés, díjátadás. A „Balaton Riviera zászlós bora” 2008.
19.00 óra Mandula Bál - Tombola - Belépés a bálba vacsorával: 3000,-Ft - Jegyek: Keresztes Éva 70 371 8501

Helyszín: Lovas Csárda - Lovas 
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ÁPRILIS 13. (vasárnap)
09.00 óra Mandula Kupa. Helyszín: Paloznak, Mûfüves focipálya
10.00 óra Kerékpáros körtúra - a Balaton Riviéra értékei mentén. Indulás - érkezés Felsôörs Faluház

Vezeti: Hajdu Ágnes, Szalai Sándor
11.00 óra „Zenés Istentisztelet” a Balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium Ifjúsági Kórusának mûsora 

Helyszín: Alsóörs Református templom
14.00 óra „Kerekasztal” - Beszélgetés a turizmus szakértôivel. Helyszín: Paloznak, Faluház 
15.30 óra „Mandula Ünnep 2008” ünnepélyes zárása és az „Amatôrök” mandulás süteményének verseny eredmény-

hirdetése. Díjátadás - kóstolás. Közremûködik: Nádasi Elemér; Helyszín: Paloznak, Faluház nagyterem.
A Mandula Ünnep 2008 rendezvénysorozat programjaira szeretettel várja Önöket a Balaton Riviera 
Turisztikai Egyesület Alsóörs - Csopak - Felsôörs - Lovas - Paloznak Községek Önkormányzatai, Civil szer-
vezetei, a Községek lakói és a Bakony-Balaton Horgász Szövetség.
Programváltozás joga fenntartva!

MEGHÍVÓ 
BORVERSENYRE

Tisztelt Paloznaki Szôlôsgazdák, Kedves Bortermelôk!

Önkormányzatunk az elôzô évek hagyományainak megfelelôen ismét megrendezi a borversenyt, amelyre minden ér-
deklôdôt szeretettel meghívunk és várunk.

Ideje: 2008. április 19. szombat 15 óra
Helye: Paloznak, Faluház nagyterme

A borverseny célja: Paloznak község szôlôsgazdái és lakosai találkozásának elôsegítése, a bortermelôi tapasztala-
tok kicserélése, a minôségi bortermelés ösztönzése.

Nevezés feltételei:
1.) Részt vehet minden olyan bortermelô, akinek Paloznak közigazgatási területén bortermelésre alkalmas szôlôje

van. A szôlôterület nincs meghatározva, viszont a benevezett borból legalább 100 literrel kell rendelkeznie a gazdá-
nak, melyet reklamáció esetén a rendezôbizottság két tagja a helyszínen ellenôriz.

2.) Nevezni fehér, vörös és rosé borokkal lehet.
3.) A benevezett mintát fajtánként 2 db 7 dl-es, zöld színû borosüvegben kell elhelyezni, parafa dugóval leduga-

szolva.
4.) A mintaüvegeket az önkormányzat megbízottja körcímkével látja el, a körcímkét megszámozza. A versenyzô

nevét és címét lezárt borítékba helyezi, a számot feltünteti a borítékon.
5.) Nevezési díj: fajtánként 700 Ft, amelyet a nevezéskor kell befizetni. A nevezési díj összegét a díjnyertes borok

jutalmazására használjuk fel.
6.) Leadási határidô:
2008. április 18-án, pénteken 10-12 óráig
2008. április 19-én, szombaton 10-12 óráig
7.) Értékelés: A versenyre pártatlan bírálóbizottságot hívunk, amelynek elnöke Tóth János Zoltán úr szôlész –

borász, a Badacsonyi Borlovagrend nagymestere. 
A verseny nyilvános, amelyen bárki részt vehet, esetleges észrevételeit a bírálóbizottság elnökénél megteheti.

A jelenlévôk lehetôséget kapnak TÁRSADALMI BÍRÁLÓBIZOTTSÁG megalakítására. A bizottságba jelentkezni le-
het a verseny kezdete elôtt negyed órával Sári Annamária rendezvényszervezônél. (Nagyobb számú jelentkezés esetén
sorsolás dönt.)

8.) Díjazás: A bíráló bizottság a benevezett borokat négy kategóriába sorolja: arany-, ezüst-, bronz oklevél, emlék-
lap. A bírálat eredményeirôl a résztvevôk díszes oklevelet kapnak. Az arany fokozatú borok I–V. helyezettje a rende-
zôség és a támogatók által felajánlott ajándékokban részesül. Fajtánként a legjobb minôségû borok tulajdonosai is dí-
jazva lesznek, abban az esetben, ha boruk legalább négy borminta közül került kiválasztásra és azt a zsûri díjazásra
javasolja. A társadalmi bírálóbizottság díját egy fehérbor és egy vörösbor minta tulajdonosa nyeri el.

A borverseny értékelése és díjazása nem jelent egyben hivatalos borminôsítést. A borversenyt követôen a rendezô-
bizottság a hagyományos batyus bálhoz zenét biztosít. Mind a borosgazdák, mind pedig az érdeklôdô vendégek
részvételével „összehasonlító borbírálatra” lesz lehetôség. Egyben szeretettel meghívjuk a szôlôsgazdák feleségeit, ba-
rátait, valamint az érdeklôdôket, hogy tiszteljék meg rendezvényünket és jó szokásukhoz híven „borkorcsolyáról”,
„alapozó” ételekrôl gondoskodjanak.

Sári Annamária
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HIRDETÉSEK
�Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlá-

tok, vagyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok,
lakberendezési tárgyak és egyéb kiegészítôk gyártása. A
felületkezelés lehet festett, patinázott és tüzihorganyzott
a megrendelô igényei szerint. Keressen bennünket a 71-
es és 73-as út keresztezôdésénél, ahol bemutatóter-
münkben választhat igényei szerint. Csopak, Falukertje
u. 2. Tel./fax: 87/555-073, 87/555-074, 30/9571-585,
30/2373-664, e-mail: rezgo@rezgokft.hu

�Autó Perger Suzuki Márkaszervíz. Szalo-
nunkban megtalálja a Suzuki teljes típusválasztékát.
Szervizünkben nagy gyakorlattal rendelkezô munka-
társak várják Önöket. Autószerelés, javítás, mûszaki
vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás. Környezetvé-
delmi mérés és zöldkártya kiadása, eredetiség vizsgá-
lat, légkonditöltés, gumiszerelés. Csopak, Kossuth u.
101. Tel. / fax: 87/ 446-944, 87/ 446-084.
Web: www.suzukiperger.hu, e-mail: pergerv@t-online.hu

�Valve-Tech Mérnöki Iroda Kft. Fal-és meny-
nyezetfûtés és hûtés, geotermikus hôszivattyú, közpon-
ti porszívó, öntözôrendszer. Paloznak, Zrínyi u. 12.
Tel.: 87/ 446-900 és 20/ 9576-004.

�Dobó Vendéglô. Anyák és nagymamák fôztjét, s azok
jó emlékû ízeit szeretnénk mindenkinek kínálni, jó bo-
rokkal és régi vendéglôi hangulattal. Kis és nagy társasá-
gok összejövetelének bonyolításában is jártasak vagyunk,
akár helyben, akár háznál vagy másutt. Legyenek vendé-
geink és váljék egészségükre! Csopak, Kossuth u. 103.
Tel./fax: 87/ 446 425, e-mail: : dobovendeglo@chello.hu.
Nyitva: Hóban-napsütésben-esôben 12-22 óráig.

�Szent Donát Pince és Borház. Csopakon az
Öreghegyi dûlôben található, páratlan szépségû termé-
szeti környezetben. Hûvös pincéjében a csopaki lejtôk
legjobb borait kínálja, köztük a méltán híres csopaki
olaszrizlinget. Borkóstolókon kívül rendezvények, eskü-
vôk, kulturális programok helyszínéül szolgál. Tel.: 20/
333-81-11. Fax: 87/ 446-325. E-mail: kovin@t-online.hu

�Szôlôfürt Gazdabolt. Virágföldek, mûtrágyák, nö-
vényvédô szerek, vetômagok, festékek, tömítôanyagok,
kötôelemek (csavarok), zárak. Minden, ami egy gazdá-
nak kell! Paloznak, Zrínyi u. 44. tel.: 87/ 446-869. Nyit-
va: március 1-tôl november 1-ig, kedd-szerda-péntek:
15-18-ig, szombat-vasárnap 8-12 óráig.

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adá-
sa! Balatonfüred-Csopak-Paloznak-Lovas-Alsóörs tér-
ségébôl várom eladási – vételi szándékát.Fizetni csak a
sikeres lebonyolítás után kell! Egy hívást megér! 
Telefon: 06-20-991-6842. Honlap: : www.rajnaia.hu.

�Jásdi Pince. Csopak és Paloznak határán épült
majd 200 éve a klasszicista Ranolder, ma Jásdi Pince.
A 2000. év legszebb pincéje címet kapta a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Parktól. Ranolder püspök 18 fôs kör-
panorámás borkóstolójában bejelentkezésre fogadunk
látogatókat. Nyitva: hétfô-szombat. Pincelátogatás, pa-
lackos bor eladás. Jásdi István 2001. 2002. 2003. 2006.
évben elnyerte az „év borosgazda” címet. 2005-ben a
csopaki borvidék legjobb pincészete, 2004-ben, 2005-
ben és 2006-ban az év 12 legnépszerûbb pincészete kö-
zé válogatták Magyarországon. Csopak, Arany J. u. 2.
Tel./ fax: 87/ 446-452, 
web: www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.hu

�Az Alsóörs-Paloznaki Európa Kemping nyári
szezonális munkára férfi-nôi takarítókat keres. Nyug-
díjasok jelentkezését is várjuk. Érdeklôdni lehet a 06-
20/224-12-44 telefonon.

�A Paloznaki Önkormányzat bérbe adja a Táj-
ház udvarán lévô büfét. A bérlô az önkormányzati ren-
dezvényeken (Farsang, Katalin bál) mûködtetheti a
büfét.A bérlemény  megtekinthetô munkanapokon 08
és 12 ó. között. A bérlô kiválasztása pályázat útján tör-
ténik. Pályázatot a Polgármesteri Hivatalban kapható
pályázati lap kitöltésével és a mellékletek csatolásával
lehet benyújtani 2008 április 1-ig beérkezôleg. 

Önkormányzat

KEREKEDI CSÁRDA 
Csopak 71-es fôút, ott ahol a babák állnak!

Egész évben várjuk vendégeinket neves pincészetek bo-
raival, szolid árakkal, házias ételekkel. Üdülési csekk,
ticket restaurant, chéque déjeuner elfogadóhely, vala-
mint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, boros-
pince, látványkonyha, gyermekeknek játszótér. Baráti,
családi összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel.: 87/705-842 és 30/944-1921 
web: www.balatonkapuja.hu/gastro, 

e-mail: toth.sandor19@chello.hu

A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület 
együttmûködés céljából továbbra is várja 

Alsóörs-Csopak-Felsôörs-Lovas-Paloznak területérôl
szálláskiadók, vendéglátók és egyéb szolgáltatásokat

végzôk jelentkezését.
Információ: Keresztes Éva tel: 06-70-371-8501

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. Szerkesztô és felelôs kiadó: 

Sári Annamária. Tipográfia: Kováts Imre. 
Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

VÁLTOZÁS!!!

Változik a Teleház és Könyvtár
csütörtöki nyitvatartási ideje április végéig.
A nyitva tartás az alábbiak szerint alakul:

HÉTFÕ: ZÁRVA
KEDD: 14-19 ÓRÁIG
SZERDA: 14-19 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖK: 9-14 ÓRÁIG
PÉNTEK: 14-19 ÓRÁIG
SZOMBAT 9-13  ÓRÁIG
VASÁRNAP: ZÁRVA 


