
A TESTÜLETI ÜLÉSRÔL JELENTJÜK...
Az áprilisi testületi ülésen a polgármester beszámolt a
Tájház udvar rendezésérôl. Megépült a kemence, elké-
szült a fali kúthoz a vízvezeték és a tetôtérhez a csatorna-
bekötés. Az udvar parkosítása májusra elkészül. A Ven-
dégház tetôterében lévô 5m2-es helységet az Egyesület
(PaCi) rendelkezésére bocsátotta a testület azzal, hogy
annak vakolásáról, burkolásáról az Egyesület gondosko-
dik. Tájékoztatta a képviselôket a Mandulaünnep terve-
zett programjairól és a Riviera kártya tervezett bevezeté-
sérôl. Az építkezések megszaporodásával sok közterület
foglalás történt az engedélyt nem kérôket a polgármester
felszólította az engedélykérésre ill a közterület használat
megszüntetésére. A Kossuth u. 6 sz. romházat megvásá-
rolták és az új tulajdonos kérte a bontási eljárás felfüg-
gesztését, mivel hamarosan helyreállítja a házat. A Deb-
receni Ajtósi Dürer Grafikus Egyesület ismét jelezte,
hogy a füredi alkotótábor mellett Paloznakon is szeretné-
nek helyet kapni egy május végi idôpontban.

Elsô napirendként tárgyalták a képviselôk a Riviera
kártya rendeletet, mely szerint a Riviera Turisztikai
Egyesület kártyájának felmutatója különbözô kedvezmé-
nyeket kapna a községek területén. A kártyát a szálláski-
adónak kell kiállítania a vendégek részére és tôpéldányát
az idegenforgalmi adóbevalláskor leadni a Polgármesteri
Hivatalokban. A vendég a hivatalokban ill. az alsóörsi és
a csopaki információs irodában is hozzá juthat a kártyá-
hoz ekkor azonban ô nyilatkozik a szállásadóról akit a hi-
vatalok a következô munkanapon felkeresnek egyeztetés
céljából. A strandokon kedvezményes jegyet, bérletet le-
het váltani a kártya tulajdonosának. Ezt a kedvezményt a
stranddal nem rendelkezô önkormányzatok a kimutatás
és a kártyabizonylatok alapján megtérítik Csopaknak ill.
Alsóörsnek.

Az Észak-Balatoni Hulladékkonzorcium várhatóan jö-
vôre szelektív gyûjtôszigetet létesít Paloznakon, melynek
helyeként a parkolót jelölte ki a testület.

Építési támogatásra az idén nem érkezett kérelem, a
Tájház Büfét viszont két pályázó is bérbe kívánta venni.
Az önkormányzat Lendvai Korompai Ildikónak, az Akác
Vendéglô bérlôjének adta a bérleti jogot egy évre.

A Magyar Aszfalttal 250.000 Ft-os kátyúzási keretszer-
zôdés aláírására hatalmazták fel a képviselôk a polgár-
mestert és megbízták a Fô utcára tervezett „fekvôrend-
ôrökhöz” árajánlat kéréssel. 

A Pipacs utcából kérték, hogy a testület járuljon hozzá
4 ló tartásához mivel más haszonállatot nem kívánnak tar-
tani. A kérelmet az összes szomszéd aláírásával támasztot-
ták alá. A képviselôk méltánylandónak találták a kérést és
mivel az érintett közeli és távolabbi szomszédok is hozzá-
járultak, így egy évre megadták a hozzájárulásukat.

Szóba került a vasút mellett a Hajódban épülô épüle-
tek ügye. A rendezési terv a vasút közvetlen szomszédsá-
gában lévô ingatlanokat gazdasági területként jelölte
meg. Ez ellen akkor senki nem emelt kifogást. Családi há-
zat nem fog senki a vasút közvetlen közelébe építeni. Ter-
mészetesen ezek az épületek nem túl szépek, de vakolt fa-
lazatúak lesznek, növénytelepítés van elôírva a 71-es út
felôli sávban és az önkormányzat is 10 db gyorsan növô
fát ültetett el a Csopak felôli árok oldalában. Idô míg a
növényzet megnô és tompítja az épületek tömegét, de
Paloznaknak is szüksége van a munkahelyekre, az ipar-
ûzési és építményadóra. Sajnos a turizmusból származó
bevételek csökkennek és egy ilyen épületbôl és vállalko-
zásból több adóbevétele származik a községnek, mint ta-
valy a faluban lévô összes szállás és vendéglátóhelyrôl be-
folyó adó.

CZÁ

Virágos Paloznak
Paloznak Község Önkormányzata, a „Paloznak Jövôjé-
ért” Közalapítvány és az Asszonyklub 2008. évben is
meghirdeti a „Virágos Paloznakért” mozgalmat.

A mozgalom célja, hogy ápoljuk, szépítsük községünk
közterületeit, kertjeinket, saját örömünkre, és a hozzánk
látogató vendégek, turisták gyönyörködtetésére.

A résztvevôknek elôzetesen nevezni kell a polgármeste-
ri hivatalban május 5-ig, így az elbírálás könnyebb lesz a
zsûri tagjainak, nem marad ki egyetlen ápolt kert látoga-
tása sem. 

Minden nevezô 10 db egynyári virágpalántát kap az
önkormányzattól ajándékba.

A verseny díjait önkormányzatunk, az Alapítvány és az
Asszonyklub ajánlotta fel.

A verseny elbírálása július végén, augusztus elején tör-
ténik. A zsûrizést a civil szervezetek tagjai végzik, a zsû-
ribe szívesen látunk lakosaink és üdülôtulajdonosaink
közül bárkit. A díjakat az eddigiekhez hasonlóan a Falu-
napokon adjuk át.

Önk.
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A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Paloznak Község Önkormányzata szeretettel vár
minden gyermeket, szülôt, nagyszülôt 

2008. május 25-én a hagyományos 
CSALÁDI DÉLUTÁNRA.

Játékos vetélkedôkkel várjuk az érdeklôdôket
a játszótéren és környékén.

Bôvebb programról majd a következô Hírmondóban
és plakátokról tájékoztatjuk Önöket.

Szerk.



A PALOZNAKI HÍRMONDÓBAN ÉS A PALOZNAKI
HONLAPON KÖZZÉTETT SZAVAZÁS EREDMÉNYE

FALUMEGÚJÍTÁS
Április 18-án Tápiógyörgyén falumegújítási konferencia
keretében adták át a Magyarországi Falumegújítási Díja-
kat. Az Európai mezônyben Kazár képviseli hazánkat.
Paloznak a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú
megvalósításáért, Falumegújítási Díjat nyert. A zsûri az
alábbiakkal jellemzett minket:

„A települést a folyamatos és tudatos tervezés, a civil
szféra erôsítése jellemzi. Falumegújítási tanulmánytervet
készítettek, melyben egymásra épülô ütemeket illetve mo-
zaikszerûen illeszkedô fejlesztési elképzeléseket vázoltak
fel, melyeket a lehetôségek függvényében, alprojektek-
ként, fokozatosan, tervszerûen valósítanak meg.

A falufejlesztésben figyelnek rá, hogy az épített és ter-
mészeti értékeket megôrizzék, újakat a hagyományok fi-
gyelembevételével teremtsenek. Szeretnék megtartani a
falusias életformát. 

A Magyar Urbanisztikai társaság Hild díjjal jutal-
mazta a Balaton-felvidék hagyományos faluképének
megôrzéséért. 

Nagy hangsúlyt fektetnek a közösségi terek, közöségi
programok megteremtésére, melyek nemcsak kulturális
programok, hanem társasági események is, ahol a falukö-
zösség összetartozása nyomon követhetô és érezhetô.
Helyt adnak azoknak a civil kezdeményezéseknek, amik
közösségeket teremtettek, így pl. a Hímzôkör, a Kórus, a
Nyugdíjasklub, az Asszonyklub. Rengeteg közösségi
programot szerveznek a papírgyûjtéstôl a színházlátoga-
tásig, de legfôként a falusi hagyományokhoz, ünnepekhez
kötôdô rendezvényeket valósítanak meg, mint az adventi
vagy a húsvéti játszóház, a falusi disznótor.”

A konferencián sok tapasztalatot, ötletet gyûjtöttünk
és rácsodálkozhattunk azokra a településekre, melyek
hozzánk hasonlóan a nehéz körülmények között is megta-
lálják saját arcukat, egyediségüket. A konferencián fel-
merült, hogy a bemutatkozásra és a tapasztalatcserére
meglehetôsen szûk a konferencia kerete, így felajánlot-
tuk, hogy szeptemberben Paloznak helyszínt adna a kö-
vetkezô találkozónak.

Czeglédy Ákos pm.

Testületi ülésen a nyaralók
Április 19-én tartott a nyaralók részére közmeghallgatást
az önkormányzat. Czeglédy Ákos polgármester tájékozta-
tójában beszámolt a falu költségvetésérôl, az üdülôk által
befizetett adó felhasználásáról. A továbbiakban szóba ke-
rült a hegybéli utak állapota, a lehetséges felújítás, a sze-
métszállítás új formája (május 1 és szeptember 30 között
a hegyben probiós zsákokban lehet kitenni a szemetet)
valamint a Balaton part állapota és a sétány kialakítása.
Többen kifogásolták a vasút melletti területen megjelenô
csarnokot, és aggodalmukat fejezték ki az ipar megtele-
pülése miatt. A polgármester elmondta, hogy a 2006 janu-
árjában elfogadott rendezési tervet közel 2 éves egyezte-
tés elôzte meg és sem az elfogadásig, sem azóta kifogás
nem érkezett az övezeti besorolás miatt. A hatósági enge-
délyek meglétét és a szabályok betartását szigorúan ellen-
ôrizni fogják. A hegyben lévô infrastruktúra fejlesztésre
az alakulóba lévô Szôlôhegyi Egyesülettel közösen bizo-
nyára több lehetôség adódik az eddigieknél. 

A gondok és problémák mellett sokan köszönetüket fe-
jezték ki az önkormányzatnak.

CzÁ

Francia vendégek Paloznakon
Április 11-én, péntek délután benépesült a paloznaki tájház
udvara.

Franciaországból, a Loire menti Soumur városából érke-
zett diákokat és tanáraikat Paloznakon látta vendégül a
veszprémi Vetési Albert Gimnázium 10./C. francia tagozatos
osztálya. A magyar és francia diákok jóízûen fogyasztották
el szülôk által készített jellegzetes magyar ételt, a bográcsgu-
lyást és a finom házi süteményeket. Ezután Czeglédy Ákos
polgármester vezetésével megismerkedtek a falu nevezetes-
ségeivel, gyönyörködtek a Balaton-felvidéki tájban, rácso-
dálkoztak a népi építészet itteni jellegzetességeire, pl. az ô
vidékükön ismeretlen nádfedésre. A falubemutató után
nagy igyekezettel próbálták megoldani a Paloznak Totót, a
legjobbak között ajándékokat sorsoltunk ki.

Ezután kézmûves foglalkozások keretében a népi kismes-
terségekkel ismerkedtek, agyagoztak, korongoztak, csuhédí-
szeket készítettek, stb. A látogatás végén a Faluház nagyter-
mében jó hangulatú táncházzal zárult a nap.

Ez úton tolmácsolom a francia és magyar vendégek kö-
szönetét a szíves vendéglátásért:

Verrasztóné Panni

Ön szerint a nyári rendezvé-  újság   internet   összesen
nyeken legyen-e belépô?          db          db            %
Ne legyen belépô, de támoga-       3           70            52
tójegyet szívesen vennék
Legyen jegy, de a helyieknek        9           25            24
ingyenes bérlete legyen
Igen fizessenek azok, akik             1           24           18
elmennek a rendezvényre
Nem mert nem mindenki              0            6              4
tudja megfizetni a belépôt
Felesleges a rendezvényekre         0           3              2
költeni

2 Paloznaki Hírmondó 2008. április

ERDÉLY
Erdélyi testvértelepülésünkön Korond-Pálpatakán min-
den évben június végén Péter-Pálkor tartják a búcsút
és a falunapi rendezvényeket. A Paloznaki Önkor-
mányzat várja azok jelentkezését, akik szívesen el-
utaznának a rendezvényre.
Jelentkezni Steinbachné Edinánál lehet a Hivatalban.

szerk.



BORVERSENY
Április 19-én, szombaton 18. alkalommal
rendezte meg a Paloznaki Önkormányzat
a helyi gazdáknak a borversenyt a Falu-
ház nagytermében. Az összesítés alapján

9 arany, 16 ezüst, 24 bronz minôsítést adott a zsûri. 55
bormintát neveztek, melynek jelentôs része a Balaton-fel-
vidék legjellegzetesebb bora, az olaszrizling volt. A hiva-
tásos borászokból álló szakmai zsûri elnöke Tóth János
Zoltán úr volt, aki a Badacsonyi Borlovagrend Nagymes-
tere, a Szent György-hegyi Hegyközség elnöke. A szakmai
zsûri mellett társadalmi zsûri is bírálta a borokat. 

A bírálatok befejezése után gyors összesítés követke-
zett, így 7 óra körül sor kerülhetett az eredményhirdetés-
re, díjkiosztásra. Az összesítés alapján 5 arany, 21 ezüst,
20 bronz minôsítést adott a zsûri

Arany minôsítésû díjazottak:
I. Péter Pince olaszrizling 2007
II. Varga János olaszrizling 2007
III. Imre István olaszrizling 2007
IV. Simon Pince olaszrizling 2007 a hegyközség külön-

díjasa
V. Péter Pince cserszegi fûszeres 2007
A társadalmi zsûri a Levendula Pince 2007. évi olasz-

rizlingjének adott különdíjat, melyet Tóth János ajánlott
fel.

A borverseny hagyományosan jó hangulatú „Batyus
bállal” végzôdött.

MANDULÁS SÜTEMÉNYEK VERSENYE 
MANDULA ÜNNEP 2008.

A Mandula Ünnep 2008 rendezvénysoro-
zatán belül újra megmérettetésre kerültek
a háziasszonyok. Az idei évben két kategó-

riában indulhattak finomságaikkal a süteményversenyen.
12 tortát és 17 aprósüteményt hoztak el április 13-án va-
sárnap kora délután a versenyre.

A zsûritagoknak nehéz dolguk volt dönteni ennyi fi-
nomság közül. A zsûrizést Czeglédy Ákos polgármester,
Árpássyné Papp Indira (Lothriegel Cukrászda, Csopak)
és Rikk János, a Séf Iskola szakoktatója végezte.

A záróünnepség keretén belül volt az eredmény kihir-
detése.

A TORTA KATEGÓRIÁBAN ELÉRT HELYEZÉSEK:
1. hely: 
Tóta Lászlóné, Alsóörs Alsóörsi mandulás torta
2. hely: 
Örökségünk Hímzômûhely, 
Balatonfüred Mandula torta

3. hely: 
Támasz Idôsek 
Otthona, Balatonfûzfô Túrós, mandulás mézes torta

Különdíj: 
Pintér Lászlóné, Felsôörs Grillázs mandula torta

SÜTEMÉNY KATEGÓRIÁBAN ELÉRT HELYEZÉSEK:
1. hely: 
Támasz Idôsek Otthona, 
Balatonfûzfô Túrós, mandulás, mézes 

aprósütemény
2. hely: 
Szônyi Liza, Lovas Gyümikenyérke
3. hely: 
Péjó Jánosné, Lovas Mandulás linzer
Különdíj: 
Kövesiné Pohl Tünde, Paloznak  Grillázs kosárkák

Nagy örömünkre paloznaki nyertes is volt, Kövesiné
Pohl Tünde különdíjat nyert grillázs kosárkáival.

Az eredményhirdetés után a süteményekbôl mindenki fo-
gyaszthatott kedvére, illetve a Séf Iskola diákjai, tanárai
mandulás ételkülönlegességeket kínáltak a vendégeknek.

A finom étkek elfogyasztása után Nádasi Elemér szóra-
koztatta harmonikajátékával a közönséget.

Sári Annamária

MANDULA KUPA
Alsóörs, Csopak, Felsôörs, Lovas és Paloz-
nak csapatai részvételével, április 13-án
vasárnap rendeztük meg Paloznakon a
Mandula Kupa kispályás labdarúgótornát. 

Az öt csapat reggel kilenckor kezdte a
küzdelmet, a mérkôzéseket Fülöp Zoltán

játékvezetô segített lebonyolítani. A mérkôzéseket szép szá-
mú közönség tekintette meg, az Akác vendéglô biztosította a
játékosok és a nézôk számára a frissítôt. A házigazda paloz-
naki csapat rendkívül elôzékenyen egy csapatot sem elôzött
meg. A negyedik helyet Felsôörs csapata szerezte meg. 

A dobogós csapatoknak Rajnai Árpád a Riviera Egyesü-
let választmányi tagja, rövid köszöntô után délután nyújtot-
ta át a kupákat. A harmadik Alsóörs gárdája lett, az elsô
hely sorsa az utolsó mérkôzésen dôlt el. Csopak kettô nullra
múlta fölül Lovas gárdáját így Csopak lett a Mandula kupa
gyôztese.

Mindenkinek köszönöm a segítséget, amit kaptam a szer-
vezésben, remélem a jövôre ismét meg tudjuk tartani ezt a
rendezvényt!

Szente Zsolt

Sérelmek a pszichiátrián
Ha úgy Önt, családtagját vagy ismerôsét sérelem érte a
pszichiátrián (kényszerbeszállítás, gyógyszer-túladago-
lás, bántalmazás, stb.) írja meg panaszát a következô cím-
re, vagy hívja az alábbi telefonszámot:

06-1-342-63-55
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
1461 Budapest Pf. 182.
E-mail: info@cchr.hu
Web: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk.
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SÉTA A TANÖSVÉNYEN
Az autót vittük át Csopakra, a szervizbe. Pontosabban
ô minket. Április elsô napjaiban végre igazán tavaszi-
asra fordult az idô, ettôl aztán csuda optimista lett
minden, és mindenki. Mi is. Letekert ablak, lendülete-
sen vett kanyar, közben valamelyik népszerû adóból
bömbölt a korra jellemzô, zaklatott zene. Sokat kellett
volna várni, míg a mesterek végeznek, ezért úgy dön-
töttünk, addig elsétálunk a tanösvényen Paloznak felé.
Jó volt végre gyalogolni, ráadásul azon az úton, amin
gyerekkoromban oly sokszor mentem végig nagyapám
oldalán a Ranolder-kastélyból átalakított Növényvédô
Állomásra, ahol alkalmi munkát kapott. 

Séta a napfoltos tájban, zsongítóan virágzó mandula-
fák között. Adatik-e ennél csodásabb élmény egy hét-
köznap délelôttre? Miközben sorra olvastam az infor-
mációs táblákat, Kati az árokparton virágot szedett. A
táblák mögötti szôlôk már ébren voltak ugyan, de to-
vább álmodtak, mint ábrándos tekintetû lányok a hús-
véti locsolkodás után, ahogy este az ágy szélére ülve a
hajukat bontogatják. Olyan ígéretes, olyan bíztató, ha
a dolgok mennek a maguk, természet szabta útján.

Észre sem vettem, hogy Kati le-lemaradozott, csak
mikor már csokornyivá nôtt kezében a sok tarka
virág…, mert figyelmemet a panoráma kötötte le, a falu
festôi szépsége, a fölé magasodó templomtoronnyal, sze-
líd ívû domboldalával, apró, egymáshoz bújó házaival,
a paloznaki öböl karéjával, a kékeszöld víztömeg meg-
nyugtató síkjával. Leültünk a frisszöld fûbe, a nyüzsgô
bogárvilág birodalmába. Elbújni egy kicsit. Lelassulni,
megpihenni, eltûnôdni. Kivonni magunkat a rohanás-
ból néhány percre. Átalakulni gyorsan tovaúszó felhô-
vé, fûszálon egyensúlyozó katicává, esetleg éppen nyíló
virággá. Az sem zavart, hogy mögöttünk hangok hallat-
szottak, kopácsolás, az öreg pincék felújítása közben.
Nádazás. Mellettünk kimustrált katonai jármû – sok el
nem mesélt történettel. Talán senki sem volt kíváncsi
rájuk. Csak iderakták valamikor szerszámos bódénak,
s itt enyészik el szomorkás derûvel. Odébb hatalmas,
szétesô hordó. – Ebben sem tárolnak, ebbôl sem mér-
nek több bort – gondoltam, mégis megjelent a nyelvem
oldalán apám rizlingjének jellegzetes íze. – De jól esne
most egy pohárral! – szólalt meg Kati ugyanarra nézve. 

Továbbindultunk, elvégre dologidô volt. Még egyszer
magamba szívtam a Balaton látványát. Pompásan csil-
logó vízfelület, elôtte a még szinte érintetlen nádas. Az-
tán aszfaltsáv, és vasúti sín, melyek szinte átfúrták a töl-
tés innensô oldalán épülô vasszerkezetet. Nem tesz jót a
látképnek ez az épülô csarnok. Körötte, mint hangyák a
boly körül, munkások szorgoskodtak. Néhány autó ro-
bogott tova az úton. Idáig nem hallatszott fel a zúgásuk,
de a túláradó idillnek vége szakadt. – Hamarosan mehe-
tünk is a kocsiért – mondta Kati az órájára nézve. Az út
végén állt még egy utolsó, képzeletbeli tábla, melyre ezt
írták: „Így kerek a világ!”  

Boda Balázs  

Egy tavaszi takarítás margójára
Alakulóban van a Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület. Az elhatá-
rozás már régen megszületett a Pincesoron és a Nagyhegyi
úton „élôkben.”Az Egyesület létrehozásának egyik oka ép-
pen a hegyen élésben van. Beszélgetések közben megtudtuk
egymásról, hogy 15-20 sôt 25 éve vagyunk „nyaralók” a Szô-
lôhegyen. Szó esett arról is, hogy egyre többen és egyre hosz-
szabb idôt töltünk itt, a rendszeresnek tekinthetô hétvégeken
túl szabad idônk jelentôs részét is pihenéssel vagy munkával
hegyen töltjük. Észre vettük azt is, hogy úgy élünk szomszé-
dokként egymás mellett, hogy keveset tudunk egymásról, rit-
kán találkozunk, keveset beszélgetünk. Arcról sem nagyon,
de névrôl még kevésbé ismerjük egymást, annak ellenére,
hogy külön-külön egyre többet vagyunk a Szôlôhegyen.

Ez a helyzet kezdett a városi, elszigetelt „szomszédok”
helyzetére hasonlítani, amikor gyakran sok tíz vagy száz em-
ber él egymás közelében, és jó esetben csak a postaládán mel-
lettük lévô neveket ismerik a szomszédok, a név mögötti em-
bert már csak nagyritkán, azonosulva a mai világban
tapasztalható elszigetelôdés embertôl idegen törvényeivel.

Lehet, hogy a gondolatok nem fogalmazódtak meg ilyen
egyértelmûen, de a szándékok már inkább. Elhatározta a
Szôlôhegyiek többsége, hogy többet törôdik közös környeze-
tével, szomszédjaival és közös érdekeik érvényesítéséhez ösz-
szefog a jövôben. Az elhatározás megvalósítását segítette,
hogy a vízhálózat kiépítése, az út rendbe hozása is közelebb
hozta az embereket. 

Az Egyesület hivatalos bírósági bejegyzésének hosszú ide-
je alatt már tavaly kezdtük élni az ismerôs, jó szomszédok
életét. A Vízünnepen a községbeliekkel közösen ünnepeltük,
hogy ivóvíz van a házakban…

Az elmúlt év szeptemberében az útépítés elôkészítésén
dolgoztak az Egyesületiek. 

Ezt követte az idei Tavaszünnep, amelynek neve alatt ta-
karítottuk a Nagyhegyi utat és az út alsó végén oldalfalat épí-
tettünk. A Pincesori murva széthordását és terítését olyan
lelkesen végezték a hegylakók, hogy a lekozmálás veszélyez-
tette a kitûnô lábszár pörköltet. A jól végzett munka szó sze-
rint vehetô örömével ettünk-ittunk, beszélgettünk és egyre
többen szólították egymást keresztnéven…

Tervezzük, hogy a nyár elején, az iskolaszünetben szám-
háborút szervez az Egyesület a gyerekeknek.

Június 28-ra szervezzük az idei Vízünnepet és biztos, hogy
a Szôlôhegyi szüret is eseménydús lesz.

Ennyi fért a jól sikerült tavaszi takarítás, vagy ahogy a
Paloznaki Szôlôhegyi Egyesületiek nevezik a Tavaszünnep
margójára.

Dr. Tormási György

KIRÁNDULÁS
A Paci 2008. május 24.-én szombaton buszos kirándulást
szervez Komárom Monostori erôd-Komárno-Tata
úticéllal. A program gyerekbarát, kicsik is jöhetnek!
Egyesületi tagok nagy kedvezménnyel vehetnek részt az
utazáson. Jelentkezés április 26.-ig szombatig a
Teleházban. Egyéb információ Verrasztó Ferenctôl a
06/30-946-17-18 telefonszámon.
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Faluszépítés
Május 5.-én nagy erôkkel mozdult meg a falu férfi lakos-
sága. Szerencsére nem a betörô ellenséges csapatok kész-
tették ásóval-lapáttal felvegyverkezve útra az erôsebb ne-
met, hanem a hagyományos faluszépítési akció. Azért a
biztonság kedvéért elfogyasztott bátorító italok után
(minden, ami „a”-val kezdôdött) hozzáláttunk a munká-
hoz. Mintegy 40 önkéntes a játszótér gumiszônyegének
kialakítását, a gázfogadó körüli sövény ültetését, s a
sportpálya körüli munkákat végezte jókedvûen. Néhány
szorgos asszonykéz is segített a Mázsa tér szépítésében. 
A munka jól haladt, akárcsak a polgármester motorja,
Ákos mindenütt egyidôben ott volt, irányított, koordinált,
s már száguldott is tovább.

Délidôn az új kemencében próbasütést tartott Bártfai
Pista, segítôivel. A medvehagymás-tejfölös lángos (szpon-
zor: „PaCi”) hamar eltûnt a munkában megfáradtak po-
cakjaiban. Külön örömünkre szolgált, hogy a faluba két
hete újonnan költözöttek (András és kisfia, Bandi) is
részt vettek a munkában.

Hasznos volt, jó volt, köszönjük mindenkinek! 
Leitold József

LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT

- Megújult a PaCi -
A Paloznaki Civil Egyesület három évre megválasztott El-
nökségének mandátuma 2008-ban lejár. A tisztújító Köz-
gyûlést 2008. április 16-án tartottuk. A választás során a ta-
gok az alábbi összetételû új vezetôségnek adtak bizalmat:

– Elnök: Hernádi Péter
– Alelnök: Siklós László
– Elnökségi tagok: Bakonyi Györgyné, Verrasztóné

Losonczy Anna, Szendi György, Szabó Lajos, Leitold József.
Az új vezetôség munkájához sok sikert kívánok!!
Ezúton köszönöm meg az alapítás óta eltelt években az

irányításom alatt mûködô, már leköszönt elnökség –
Verrasztó Ferenc Alelnök, Szabó Lajos Titkár, Bakonyi
Györgyné, Nagy Zsuzsanna, Szendi György, Bartl Csaba el-
nökségi tagok áldozatos, önfeláldozó munkáját.

Kiemelten köszönöm mindenkinek a kedvezô, pozitív
hozzáállását, aki rendezvényeink megvalósítását munkájá-
val segítette, vagy azokon akár csak jelen volt.

A 2007 évrôl készült közhasznúsági beszámoló nyilvános,
bárki számára hozzáférhetô a paloznak.hu honlapon.

Tisztelettel: Leitold József leköszönt elnök

�Május 1. 9 órától „Májusi AKÁC Kupa” lesz a Paloznaki
Civil Egyesület szervezésében a mûfüves futballpályán

�Május 3-án, szombaton, 19 órakor Májusfa-állító utcabál
az Akácfa Vendéglô szervezésében a Tájház udvarán.

�Május 24-én, szombaton este 19 órakor zsíroskenyér
parti a Király Pincében

�Május 25-én 15 órakor családi nap a játszótéren
�Május 25-én de 10-tôl bolhapiac és kemencés lángos sütés

a Tájház udvarán

PALOZNAKI CSEREBERE - PIAC

2008. május 25-én (vasárnap) a Családi Nap keretében 

Cserebere piacot
és kemencés lángos sütést

szervezünk, melyre mindenkit szeretettel várunk 
10-15 óra között a Tájház udvarán. 

Hozzák magukkal azokat a használati-, vagy dísztárgyai-
kat, amiktôl szívesen megválnának, legyenek azok újak,
vagy akár „ezer évesek”, épek, vagy sérültek.

Asztalokról az Önkormányzat gondoskodik, 
ezeken mindenki elhelyezheti a  maga

cserélgetni – eladni 
szánt portékáját.

Ne a nagy üzlet reményében jöjjenek, hanem az együttlét
öröméért, és azért, mert tudják:
minden tárgynak megvan a maga története. 

Hátha az Öné valaki másnak még örömet szerez.

FELHÍVÁS

Játékkiállítás – kedvencekbôl 
A Paloznaki Civil Egyesület a 2008. május 25-re tervezett
családi nap keretében játékkiállítást szervez. Kérjük a
kedves paloznakiakat – gyermekeket, felnôtteket egy-
aránt, bocsássák rendelkezésünkre kedvenc játékukat a
kiállítás idôtartamára.

RAJZPÁLYÁZAT:
„PALOZNAKI ÜNNEPEK ÉS HÉTKÖZNAPOK”

A rendezvényt szeretnénk gyermekrajz-kiállítással hangu-
latosabbá tenni. Várunk a fenti témával kapcsolatos, tet-
szôleges technikával készült képeket.

A legsikeresebb alkotásokat díjazzuk, kiállítjuk.

A játéktárgyakat, valamint a névvel, kormegjelöléssel el-
látott rajzokat Sári Annamáriához juttassák el a
Teleházba legkésôbb május 22-ig.

� �JJÓÓ  TTUUDDNNII!!
MEGHÍVÓ
Az Akácfa Vendéglõ 

MÁJUSFA-ÁLLÍTÓ BÁLT SZERVEZ
2008. május 3-án, szombaton, 19 órai kezdettel

a Tájház udvarán.
Hangulatos élõzenével (a megszokott zenésszel),
büfével várunk minden kedves bulizni vágyót!

Jó szórakozást kívánunk!



Az én anyámnak…

Az én anyámnak
nincs selyem ruhája,
az én anyámnak
nem is állna jól –
sötét fejkendô az ékesség rajta,
filléres boltban
vette valahol…
Az én anyámon nincsen semmi ékszer –
a könnye gyémánt,
mely szemén ragyog,
mert ô is tudja,
hogy én nagyon régen
oly boldogtalan
szerelmes vagyok…
az én anyám
egy oly egyszerû asszony,
sohasem tudja –
mi az új divat,
az éjszakát – ha csendben átvirrasztom,
s ha szívem fáj – csendesen megsirat…
az én anyámnak
hogyha szárnya volna,
lehozna nekem
minden csillagot,
az én anyám a megtestesült jóság,
s én hozzá néha – mégis rossz vagyok…

Régi polgári iskolai éveimben ezzel a dallal köszöntöt-
tük édesanyánkat az anyák napi ünnepélyen.

Emlékezetbôl: Jutasi Sándorné

A Mandula Ünnep süteményei, tortái
a beérkezett receptek alapján

Mandulás kevert süti

Hozzávalók: 6 db tojás, 25 dkg porcukor, 25 dkg liszt, 10
dkg étcsokoládé (apróra vágva), 10 dkg mazsola, 15 dkg
mandula apróra vágva), mázhoz: 1 torta bevonó (ét).

Elkészítés:
A tojásokat a cukorral kikeverjük, hozzáadjuk a lisztet,
majd a mazsolát, mandulát, csokit. Ôzgerinc formában,
sütôpapírral kibéleltben sütjük. Elôször nagy lángon,
majd közepesen. Sütés után hagyjuk kihûlni, majd a
csokimázzal díszítjük.

Nagy Veronika, Alsóörs

Mandulás csokiskeksz

Hozzávalók: 25 dkg margarin, 20 dkg cukor, 2 db egész
tojás, 40 dkg liszt, 10 dkg ét tortabevonó törve, 10 dkg
ôrölt mandula (dió), 1 cs sütôpor, 1 csipet só.

Elkészítés:
A hozzávalókat összekeverjük, kanállal halmocskákat te-
szünk sütôpapírra, és 150 Co-on megsütjük.

Szabó Edit, Lovas

Nagymama mandulása

Elkészítés:
Habosra keverünk 15 dkg margarint, 15 dkg porcukor-
ral, majd hozzáadunk 15 dkg pörkölt mandulát, 7 dkg ré-
teslisztet és 4 tojás kemény habbá vert fehérjét. Kizsíro-
zott, közepes nagyágú tepsibe simítjuk és 10 percig sütjük
ezt a vékony tésztaréteget. Habosra keverünk 15 dkg por-
cukrot a 4 tojássárgával és a tésztára simítva visszatoljuk
a sütôbe újra kb. 10 percig sütjük. Nem szabad megpirul-
nia. A tepsiben hagyjuk kihûlni, majd megkenjük a
krémmel, amelyhez 7 dkg vajat nagyon habosra kikeve-
rünk 5 dkg porcukorral, meg 7 dkg pörkölt mandulával,
amelyet 1 evôkanál vízzel leforráztunk. Végül az egészet
meghintjük 7 dkg ôrölt mandulával. Másnap szeleteljük.

Szabó Edit, Lovas

Gyümikenyérke

Hozzávalók: 6 tojásfehérje, 18 dkg porcukor, 20 dkg ve-
gyes gyümölcs, vagy befôtt, 1 kanál rum, 1 narancs re-
szelt héja, ½ narancs leve, 13 dkg liszt, 12 dkg mandula.

Elkészítés:
A tojásfehérjébôl nagyon kemény habot verünk, bele-
tesszük a porcukrot, a vegyes gyümölcsöt, vagy befôttet
apró kockákra vágva, a rumot, a narancs reszelt héját és
levét, végül a lisztet és a darabos mandulabelet és jól el-
keverjük. Vajjal kikent, cukorral meghintett püspökke-
nyér (ôzgerinc) formába öntjük és ¾  órán át lassú tûznél
sütjük. Kihûlés után olvasztott csokoládéval áthúzzuk,
közben a marcipán masszát kinyújtjuk és különbözô for-
mákat kiszúrjuk, amit a még nem szilárd csokoládéra
rakjuk, majd kandírozott gyümölccsel is díszítjük. Miu-
tán a csoki jól megdermed, szeletelhetô. Jó étvágyat!

Szônyi Liza, Lovas
Malomvölgy Nyugdíjasklub

Mandulavirágzás
Az almádi vegyeskar tagjai minden fellépés alkalmával
feszült várakozással lépnek színpadra, izgulva, hogy meg-
felelnek-e a közönség elvárásának, milyen lesz az elõadás
fogadtatása. Legutóbbi paloznaki fellépésünkkor sem
volt másképp, fõként, hogy a találkozó a Mandulavirág-
zás ünnepi sorozatának részeként került megrendezésre.

Megérkezésünkkor már kiderült, felesleges volt az iz-
galom, hiszen minden elképzelésünket felülmúlta a ben-
nünket körülvevõ, igazán családias milliõ, teljesen otthon
éreztük magunkat. Össze is dugtuk a háttérben a fejün-
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TISZTELT PALOZNAKI LAKOSOK!

KÁBELTÉVÉ, INTERNET 
ÉS TELEFON – EGYBEN 

A UPC-TÔL
A UPC Magyarország Kft. fejlesztéseinek köszönhetôen
2008. június 1-tôl a mûszaki munkálatok ütemében már
Paloznakon, Lovason és Alsóörsön is elérhetôk a cég táv-
közlési szolgáltatásai. Az átépülô, megújuló szélessávú
hálózat révén egy szolgáltatótól, komoly kedvezmények-
kel lehet igénybevenni a sokcsatornás kábeltelevíziós, a
villámgyors internet- és az alacsony díjú kábeles telefon-
szolgáltatást. 

Az új kábeltelevíziós kínálat a korábbinál lényegesen
több csatornát tartalmaz, köztük számos olyat, amelyek
máshol, más szolgáltatást választva nem érhetôk el. Rá-
adásul a lakásban egyszerre több tévén különbözô csa-
tornákat is nézhetünk, kiváló képminôséggel! 

A UPC a nyaraló-tulajdonosokra is gondol: a tavalyi
évtôl ún. „Nyaraló-csomagot” kínálunk azoknak, akik
csak idényszerûen szeretnének kábeltévézni. A szolgálta-
tás minden évben április 26-tól október 25-ig üzemel, a
be- és kikapcsolás automatikus, szüneteltetési díj és visz-
szakapcsolási díj nincs. A csökkentett havidíjakat egész
évre kell kifizetni egy összegben, az elsô számlán. Beköté-
si díj meglévô UPC-ügyfeleknek nincs, új elôfizetôknek
pedig mindössze 1000 Ft. A szolgáltatás díja az alábbiak
szerint aklakul: 

bronze csomag: egyéni/üzleti elôfizetô:  1125 Ft/hó 
(13500 Ft/év)

silver csomag: egyéni/üzleti elôfizetô:     2418 Ft/hó 
(29016 Ft/év)

A chello internet sávszélessége a négyféle csomagban 512
kbit/s-tól 20 Mbit/s-ig terjed, így kezdôktôl a profi felhasz-
nálókig, vállalkozásokig mindenki megtalálja a neki való
csomagot. Telefonvonalat nem kell fenntartani ahhoz, hogy
internetezni lehessen és a havi fix díj ellenében napi hu-
szonnégy órában csatlakozhatunk a világhálóhoz!

A UPC Telefon ugyanolyan egyszerûen mûködik, mint a
hagyományos telefon, csak sokkal olcsóbban: a hívások há-
lózaton belül (az ország bármely UPC Telefon-elôfizetôje
felé) ingyenesek, a hálózaton kívüli percdíjak igen kedvezô-
ek. A UPC Telefon havi elôfizetési díja 1300 Ft-tól elérhetô.
Három telefon díjcsomagunk több elôfizetôi szokást képes
kielégíteni. Kapcsolási díjat nem kell fizetni, ráadásul a régi
telefonszám is megôrizhetô, költség nélkül. 

A UPC-vel tehát többszörösen jól jár az egész család:
egyidôben, párhuzamosan lehet tévézni, internetezni, tele-
fonálni. Kiépült és megbízhatóan üzemel a szervíz-hálózat.
A három szolgáltatás igénybe vételéhez csak egy kábelt kell
bevezetni a házba, nem kell szétfúrni a falakat, sem parabo-
laantennával elcsúfítani a tetôket. A kedvezmények révén
pedig komoly összegek takaríthatók meg.

Cégünk munkatársai május hónap folyamán felkeresik
Önöket szerzôdéskötés céljából, hogy ezzel is gördülékeny-
nyé tegyük a szolgáltatóváltást.

UPC Magyarország Kft.

72008. április Paloznaki Hírmondó

MEGHÍVÓ

A KIRÁLY PINCE
tisztelettel meghív minden kedves paloznaki lakost és

üdülôtulajdonost (kicsiket és nagyokat)

2008. május 24-én, szombaton este 19 órakor
kezdôdô hagyományos

ZSÍROSKENYÉR PARTIJÁRA

Az est bevételét a hagyományokhoz híven jótékonysági
célra fordítjuk.

Szeretettel várunk mindenkit! 
Király Pince

A Király Pince elmúlt évi jótékonysági estjén összegyûlt 
adományokból a Fô téren egy korszerû, nagy Paloznak térkép 

felállítását támogatták.

Szerk.

 

ket, hogy ezt illik meghálálni, ezért megpróbáltuk tudá-
sunk legjavát adni a katolikus templomban, a paloznaki
kórussal együtt tartott koncert során. Karnagyunk –
Demel Eszter – ezúttal is kitûnõ mûsort állított össze,
amely során elhangzottak a Tiszai dallamok, Kodály Fel-
szállott a pávájának kórusmûve, egy katalán madrigál és
az általunk elôször elõadott Vidám nóta címû népdal Ka-
rai feldolgozásában.

A paloznaki kórus – Szabó Lajos karnagy vezetésével –
ezután lépett színpadra. Remek tónusban, tiszta hang-
zással adták elõ a balatoni nótákat, egyházi zenemûveket,
köztük két zsoltárt. Az est fénypontja következett, hiszen
a két kórus együtt énekelte el a Doma nobis pacem címû
liturgikus mûvet, egy néger spritiuálét és végül Eriksson
Veni Sancte Spiritus címû vegyeskari szerzeményét.

Az együtténeklést – a házigazda paloznaki dalostár-
saknak köszönhetõen – a gazdagon terített asztal és a jó-
féle balaton-felvidéki borok elpusztítása után sokáig tar-
tó tánc, mulatság követte. S bár most találkoztunk ebben
a formában elõször, de megfogadtuk, hogy ezentúl nem-
csak a mandulafák virágzása fog hasonló összejövetelre
ösztönözni minket. Találkozunk legközelebb Almádiban!

Balatonalmádi Város Vegyeskara
Szekér Zoltán



HIRDETÉSEK
� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, va-

gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberende-
zési 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 ke-
resztezôdésénél, ahol bemutatótermünkben választhat igé-
nyei 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. Szalonunk-
ban megtalálja a Suzuki teljes típusválasztékát. Szervi-
zünkben nagy gyakorlattal rendelkezô munkatársak vár-
ják Önöket. Autószerelés, javítás, mûszaki vizsgára való
felkészítés és vizsgáztatás. Környezetvédelmi mérés és
zöldkártya kiadása, eredetiség vizsgálat, légkonditöltés,
gumiszerelés. Csopak, Kossuth u. 101. Tel. / fax: 87/ 446-
944, 87/ 446-084.
Web: www.suzukiperger.hu, e-mail: pergerv@t-online.hu

� A Király Pince szeretettel várja kedves vendégeit min-
den nap 17-22-óráig. Balaton felvidéki és paloz-naki bo-
rok társaságában élvezheti a szôlôlugasok által nyújtott
harmóniát. Családias hangulatú, udvarias kiszolgálás, há-
zias ételek és ízek. Kisebb rendezvények 50 fôig. 
Nyitva: május 10–augusztus 31-ig.
Elérhetôségek: Paloznak Királydombi u., tel: 20/333-5540,
www.paloznak.hu. 

� Szent Donát Pince és Borház. Csopakon az Öreghe-
gyi dûlôben található, páratlan szépségû természeti környe-
zetben. Hûvös pincéjében a csopaki lejtôk legjobb borait kí-
nálja, köztük a méltán híres csopaki olaszrizlinget.
Borkóstolókon kívül rendezvények, esküvôk, kulturális
programok helyszínéül szolgál. Tel.: 20/ 333-81-11. Fax: 87/
446-325. E-mail: kovin@t-online.hu

� Valve-Tech Mérnöki Iroda Kft. Fal-és mennyezet-
fûtés és hûtés, geotermikus hôszivattyú, központi 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 borokkal és
régi vendéglôi hangulattal. Kis és nagy társaságok összejöve-
telének bonyolításában is jártasak vagyunk, akár helyben,
akár háznál vagy másutt. Legyenek vendégeink és váljék
egészségükre! Csopak, Kossuth u. 103. Tel./fax: 87/ 446 425,
e-mail: dobovendeglo@chello.hu. Nyitva: hóban-napsütés-
ben-esôben 12-22 óráig.

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

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adása!
Balatonfüred-Csopak-Paloznak-Lovas-Alsóörs térségébôl
várom eladási – vételi szándékát.Fizetni csak a sikeres le-
bonyolítás 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-felvidéki Nemzeti
Parktól. Ranolder püspök 18 fôs körpanorámás borkósto-
lójában bejelentkezésre fogadunk látogatókat. Nyitva: hét-
fô-szombat. Pincelátogatás, palackos bor eladás. Jásdi Ist-
ván 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 leg-
népszerûbb pincészete közé 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. Nyugdíja-
sok jelentkezését is várjuk. Érdeklôdni lehet a 06-20/224-
12-44 telefonon.

� Angol nyelvoktatás
Korrepetálás, érettségire, felvételire
Nyelvvizsgára felkészítés
Lovasi magántanárnál.
Érdeklôdni: 30/294-4188, 87/447-153
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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.

MEGHÍVÓ
„MÁJUSI AKÁC KUPA”

kispályás labdarúgó torna
a Paloznaki Civil Egyesület szervezésében

Helyszín:
Paloznak, mûfüves futballpálya.

Idôpont:
2008. május 1., 9 órától.

Lebonyolítás:
2 db 4-es csoportban, 2x10 perces játékidôvel, 

körmérkôzéses rendszerben.
A csoport másodikak a harmadik helyért, 

a csoport gyôztesek az aranyéremért mérkôznek.
Nevezési díj: 8.000 Ft csapatonként.

A helyszínen meleg étel, hideg ital vásárolható.
Támogatók:

„AKÁC” Vendéglô Paloznak
FÜRGE NYUSZI Sportáruház Veszprém

Info: (70) 236-7545; (30) 906-9945


