
TESTÜLETI ÜLÉS 
Az elmúlt hónapban a Tájházszövetség elnöksége tartott
ülést Paloznakon. Megkezdôdött a szúnyogírtás, melyhez
185.000 forinttal járul hozzá az önkormányzat.  Ellen-
ôrizték a falugondnoki szolgálatot és elôírták a szabályzat
aktualizálását a megváltozott jogszabályokhoz. Az É-Ba-
latoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-keze-
lési Rendszer mevalósításának próbaüzeme alatt rendkí-
vüli esemény történt (tûz) és a helyreállításig (június 31)
a mûködôképesség nem biztosított.  Errôl értesítette az
önkormányzatot a gesztor. A lakossági szemétszállítás az
eddigi módon megoldott, a tervezett díjak az üzemszerû
mûködésig nem kerülnek bevezetésre, így a tervezett díj-
emelés késôbb történik.

A tájékoztatás után elsô napirendi pontként a körjegy-
zô asszony beszámolt a hivatal mûködésérôl. Jelenleg 7
köztisztviselô látja el a feladatokat. 2010-ben több mint
6500 ügyirattal kellett foglalkozni 1500 ügyben. A két vá-
lasztás lebonyolítása jelentkezett plusz feladatként az
elôzô évben, melyet a hivatal hibátlanul oldott meg. Az
ügyészség két lakásfenntartási támogatással kapcsolatban
óvással élt, a szükséges intézkedéseket a két önkormány-
zat megtette. Az ügyfélelégedettségi kérdôívek alapján az
ügyfelek elégedettek a hivatal mûködésével, többen ki-
emelték a kedvességet és a munkatársak segítôkészségét,
valamint, hogy a napi problémák megoldásában, gyógy-
szerfelíratás, receptkiváltás és egyéb ügyekben is segítsé-
get nyújt a hivatal.

Elfogadta az újabb ciklusra szóló gazdasági programot
a testület, mely az eddigi irányvonal mentén lép tovább, a
szükséges pontosításokkal. Kiemelt feladatként kezeli a
település környezeti állapotát és a közösségfejlesztést, a
civilekkel való kooperációt.

A polgármester tájékoztatta a képviselôket az Entente
Florale versennyel kapcsolatos elôkészületekrôl és a zsû-
ri tervezett programjáról. (A zsûri június 29-én szerdán
13 órától 17-ig járja be Paloznakot)

Végül a képviselô testület tárgyalás nélkül elnapolta a
könyvtár elnevezésével kapcsolatos kezdeményezés meg-
vitatását tekintettel arra, hogy az idô rövidsége miatt nem
volt idô tájékozódni a kérdésben. (Regôs Ferenc 40 alá-
írással ellátott kérést nyújtott be, hogy a Paloznaki
Könyvtár viselje Wass Albert nevét.) 

A könyvtár elnevezéssel kapcsolatban felmerült, hogy
maradhatna a Paloznaki Könyvtár, vagy elnevezhetnénk
a mindenki által nagyrabecsült Szendi György tanító 
úrról, Paloznak díszpolgáráról, hiszen sokat tett a köz-
mûvelôdés terén és éppen az ô valamikori lakása helyén
mûködik a könyvtár. Ezzel kapcsolatban várjuk észrevé-
teleiket a Teleházba, a Hivatalba, vagy az e-mailre.

CZÁ

A „Virágos Paloznakért”!
Paloznak önkormányzata ismét meghirdeti a „Virágos
Paloznakért” versenyt, amelynek a kidolgozását, lebo-
nyolítását és értékelését ebben az évben is a Faluvédô
Csoport végzi hasonló módszerrel az elmúlt évben alkal-
mazotthoz:

– A versenyben minden paloznaki ingatlantulajdonos
automatikusan részt vesz, arra külön nevezni nem kell.

– A verseny célja a rendezett, virágos falukép megjele-
nése és megtartása, valamint az ingatlantulajdonosok
ösztönzése a cél elérése érdekében.

– A versenyt egy öt tagból álló zsûri értékeli adott
szempontok szerint legalább havi egy (összesen három-
szori) helyszíni szemle alapján. A szemléken tapasztalt ál-
lapotokat fényképfelvételeken rögzítik.

– A zsûritagok elôzsûrizést végeznek az ingatlanok kö-
zött, amelynek során kiválasztják azt a 20-25 db ingat-
lant, amelyet alkalmasnak találnak a versenyben való
részvételre, lakossági javaslat alapján ez a lista bôvíthetô
még július 10-ig. 

SZEMPONTOK

1. A kert hatása az utcaképre
2. Gondozottság, mennyire látszik a rendszeres kertgon-
dozás
3. A kert dekoratív hatása összességében
4. Összhang a környezettel, ôshonos növények, stílus har-
móniája az épülettel, a környezettel, a terepviszonyok ki-
használtsága

A zsûri az elôszûrés alkalmával dönt arról, hogy hány
kategóriát állítson fel annak érdekében, hogy a verseny-
ben az egyes kertek egymással összehasonlíthatók legye-
nek. 

Az értékeléskor kategóriánként három helyezettet ju-
talmazunk.

Siklós László
PACI Faluvédô Csoport

Paloznak 2010-ben Magyarország legvirágosabb faluja
lett. Mi képviseljük Magyarországot 2011-ben az Entente
Florale európai környezetszépítô versenyben. Ezúton is
köszönjük mindenkinek a segítséget, aki környezete, in-
gatlana és a közterület gondozásával hozzájárult Pa-
loznak sikeréhez és a gondozott, virágos környezethez. 

Az európai verseny egyben újabb kihívás is. Kérjük,
segítsenek abban, hogy a nemzetközi zsûri a legszebb fa-
lunak lássa Paloznakot június 29-i látogatásakor!

Szerk.
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OLVASÓLIGET MEGNYITÓ ÉS MINI JAZZ FEST
„…Paloznakon a hétvégén megnyílt az Olvasóliget, majd
Mini Jazz Festet élvezhettek a jelenlévôk. Voltak vagy kéttu-
catnyian, ami éppen elég a kellemes, hasznos és megnyugta-
tó idôtöltéshez. Jól érezte magát egymás társaságában az 
országosan kedvelt nyaralótulajdonos színész, a lovas-
bandérium vezetôje, a nem kevésbé ismert mûvésznô az ott
üdülô messzirôl jött vendéggel, a falubelivel, az éppen csak
arra kerekezôvel. Jó volt hallgatni a Szent József Ház elôtti
Olvasóligetben Lackfi János és vendégei zenés mûsorát,
Buza Péter beszélgetésbe hajló elôadását Jókai Budapestjé-
rôl. A közeli tájház udvarán elmerültünk egy kicsit Mits
Márton és Horváth János székesfehérvári zenészek, végül a
Kecskemét Jazz Gang muzsikájában. A frissen kaszált fû
semmihez sem fogható szaga jólesôen keveredett a lengede-
zô szélben a közeli kisvendéglô ide-idelibbenô illataival. Né-
ha koccantak a söröskorsók, a helybeli, jéghideg nedûtôl pá-
rás, nagyfröccsös poharak mintha csak az improvizált,
kellemes zene részei lennének. És az idô is kegyes volt: csak
késô estére jött meg a már szokásos szombati záporesô.

Részlet a Naplóból, Barták Péter írása

A Pünkösd élménye a Paloznaki Kórus 
hallgatása közben

Ez már nem az a kórus! Állapítottam meg Paloznakon, júni-
us 11-én, valamivel 20 óra után, hátradôlve a székemen, s a
tapstól kipirosodott tenyeremet dörzsölve. Hogy milyen
volt a régi, nem tudom, mert még soha nem hallottam ôket,
de semmiképpen nem azt kaptam, amire számítottam. Egy
igazi, valódi kórussal találkoztam, hallgattam ôket. Minden
profi volt. A rendezés, a körülmények, a mûsor összeállítás,
a kiegészítô hangszeres zenék. S persze mindenekelôtt maga
a kórus. Már nagy feladatokra is vállalkozhatnak, mondtam
magamban. Már mehetnek országos találkozókra, profi fel-
lépésekre: tudnak énekelni.

Pünkösd volt, tehát a mûsor, amelyet bizonyára a kar-
nagy, Szabó Lajos állított össze, ehhez a naphoz, még inkább
a hangulathoz és a helyhez igazodott és persze a nézôk han-
gulatához, lelkiállapotához. Hiszen mindannyian kicsit a
lelkünket megfürösztve ültünk és szorongtunk a kis temp-
lomban, ahol aztán a teret megnövelte a kórus hangja.

Pedig nem voltak sem harsányak, sem erôszakosak. Csak
éppen tisztán énekeltek, a férfikar rendkívül iskolázott han-
gokkal rendelkezik, a nôk pedig a tökéletes összhang erejé-
vel hatottak.

És persze az öröm. Ezért van a kórusmuzsika: a közös
éneklés öröméért. A Paloznaki Kórus tagjai mosolyognak
éneklés közben (ami persze azt is jelenti, hogy ismerik és
tudják, mit énekelnek), de a mosolyuk a lélek mosolya volt,
az örömé, a zene nyújtotta belsô harmónia átéléséért. Én, a
Kodály-módszer csôdje, elragadtatott állapotban hallgat-
tam ôket, mert átéltem velük az ünnep, az ének és a helyszín
hármasságának csodáját.

A mûsor a változatosság erejével hatott mindenkire, hi-

szen egyházi énekek éppúgy felcsendültek, mint a modern
zene ide illô alkotásai. És persze Liszt Ferenc, akinek külön
örültem, hiszen évfordulója van, s egyre jobban érzem,
hogy Liszt a magyar nemzeti büszkeség eddig tartalékolt ha-
talmas ereje lehet.

Mindemellett hatalmas munkát is éreztem. Szabó Lajos
profi karnagy (nyugodtan megélne ebbôl a hivatásából is), a
kórus rendszeresen próbál (gondolom fellépése elôtt töb-
bet), hiszen csak a rendszeres, közös munka juttatja el ôket
ilyen teljesítményre.

Egészen biztos vagyok, hogy sokra hivatottak. A muzsika
végtelen, ami elôttük áll, amit megtanulhatnak és elénekel-
hetnek. És ameddig van erejük, kedvük, szorgalmuk éne-
kelni, vállalni a próbákat a napi munka mellett, és amíg örö-
möt találnak a közös éneklésben a közösséghez való
tartozásban, addig nyugodtak lehetnek: mindezt át tudják
adni a közönségnek, mint most nekünk Paloznakon, 2011.
Pünkösdjének ünnepén.

Praznovszky Mihály

Dolgos kezek munkái a Faluházban
18. alkalommal tekinthetjük meg a Paloznaki Hímzôkör
tagjainak szépen kidolgozott kézimunkáit a Faluház tetôte-
rében. A szokásoshoz híven az idén is bemutatkozik egy
vendégkiállító, K. Nagy György fazekas, aki kemencés és sü-
tô- fôzôedényeket készít.

A kiállítást Czeglédy Ákos polgármester nyitotta meg jú-
nius 11-én, szombaton. A megnyitó alatt Tihanyi Boglárka
elôadásában népdalokat hallhattunk, majd Leitold Doroty-
tya fuvolázott és Csongrádi Szuper Viktória zongorázott a
jelen lévôk nagy örömére.

A kiállítás továbbra is megtekinthetô június 30-ig. Szere-
tettel várjuk az érdeklôdôket.

Szerk.

POTYONDI JÁNOS KIÁLLÍTÁSA CSOPAKON

A Csopak Galéria rendezésé-
ben június 10-én jó hangulatú
megnyitón, szép számú közön-
ség jelenlétében nyílt meg a
paloznaki mûvész Potyondi Já-
nos kiállítása a csopaki kultúr-
házban. 

Bánó Eszter fuvola szólójá-
val kezdôdött a rendezvény,
majd V. dr. Fodor Zsuzsa szak-

avatott szép beszédben ismertette a mûvész eddigi életpá-
lyáját és méltatta a kiállítás képeit. 

Kiemelte a különbözô témakörökben csoportosított
képek erényeit, így az állatábrázolások – fôleg lovak –, a
fegyverek, tájházak, szakrális témák, portrék mûvészi
megjelenítését. A portrék közül kiemelte dr. Bakonyi
Károlyról a híres szôlônemesítôrôl készült kitûnô képet.

A kiállítás még június 23-ig megtekinthetô. Ajánlom
mindenki figyelmébe.

Kováts Imre



Paloznaki Jógahétvége 
2011. július 8-10.

Várjuk Paloznakon, ha testi – és lelki fel-
frissülésre vágyik, ha még sohasem pró-
bálta a jógát, vagy ha már rendszeresen
gyakorol. Érdemes eljönnie akkor is, ha a
vegetáriánus étkezés, vagy a jógafilozófia
iránt érdeklôdik.

A program szervezôi: Regionális Jóga a Mindennapi
Életben Egyesület Érd és Paloznak Község Önkormány-
zata. Támogatói: Paloznaki Civil Egyesület (PaCi) és ma-
gánszemélyek. A rendezvényen való részvétel ingyenes;
péntek délutántól vasárnap késô délutánig tart több
helyszínen, felnôtt és gyermekfoglalkozásokkal külön az
óvodás és külön az iskolás korosztály számára.

A programról röviden:
Július 8. péntek: 17:30 órától Megnyitó. Bemutatko-

zik a „Jóga a Mindennapi Életben Rendszer”, „Híd az ég-
be” címû kiállítás kortárs hazai mûvészek munkáiból,
hangverseny a Paloznaki Római Katolikus Templomban
„Híd az égbe” címmel a Paloznaki Kórus, Ábrahám Judit
és Zsolnay Gergely ének-, és táncmûvészek, Csépai Esz-
ter színésznô közremûködésével. Meditáció.

Július 9. szombat: Jógafoglalkozások gyermekeknek
és felnôtteknek. Gyermekmûsorok, gyermekfoglalkozá-
sok. Gyakorlással egybekötött elôadások felnôtteknek.

Délutáni elôadások: „Szerzetesség a XXI. században”
meghívott elôadó: Rácz Géza filozófus, „Védikus szertar-
tások” meghívott elôadó: Andrássy Csongor szanszkrit
lektor. Esti mûsor: „Kúcsipúdi” Klasszikus indiai táncok
Tóth Gabriella Garima táncmûvész elôadásában,
„Bharatanatjam” Dél-indiai klasszikus táncelôadás, fel-
lépôk: Somi Panni táncmûhelyének táncosai, Dél Indiai
ütôhangszeres bemutató – Magyar Kornél mridangam,
konnakol mûvész. Tûzszertartás és meditáció az „ôsök
tiszteletére”.

Július 10. vasárnap: Jógafoglalkozások gyermekeknek
és felnôtteknek. Gyermekmûsor: „TomPeti és barátai”,
kézmûves foglalkozások. „Mindennapi jógagyakorlás az
iskolában” rendszer ismertetése közös gyakorlással egybe-
kötve. Elôadás és beszélgetés a Homeopátiás gyógymódról
Dr. Heiczman Ágnes orvossal. Indiai néptánc tanítás fel-
nôtteknek. Délutáni mûsor: Indiai táncok (matki tánc,
radzsasztáni cigánytánc - Ábrahám Judit ének-, és tánc-
mûvész, Bharatanatjam - Somi Panni táncmûhelyének
táncosai, Kúcsipúdi tánc - Tóth Gabriella Garima táncmû-
vész), Magyar Kornél mridangam, konnakol mûvész,

„Együttzengés” mantrák és énekek – Nadanusandhana
zenekar. Rendezvényzárás 18:00 órakor.

A gyakorlásokra jöjjön kényelmes öltözetben, lehetô-
ség szerint hozzon magával polifómot vagy plédet. Nem
javasolt a jógagyakorlás elôtt 3-4 órával szilárd ételt fo-
gyasztani.

A programokon a részvétel ingyenes; a szállásról és az
étkezésrôl mindenki maga gondoskodik.

Szálláslehetôségek: a paloznaki Mandel Kempingben
(bérelhetô lakókocsi, sátorhely) kedvezményes áron,
Paloznakon fizetô vendégszobák, bérelhetô nyaralóhá-

zak, Alsóörs határában az Európa Kemping (saját
stranddal), részletes információ a www.paloznak.hu ol-
dalon található. A szomszéd települések (Lovas, Csopak)
további szálláslehetôségeirôl a www.balatonriviera.hu ol-
dal tájékoztat.

Étkezési lehetôség: A rendezvény idôtartama alatt
„jóga-büfé” üzemel vegetáriánus finomságokkal, igény
szerint vegetáriánus reggelit, ebédet és vacsorát is bizto-
sítunk.

Amennyiben szeretne hozzájárulni a rendezvény sike-
réhez, köszönettel fogadunk minden segítséget és ado-
mányt.
További információ: www.paloznak.hu, www.jogaerd.hu
és www.sadhana-studio.tvn.hu, 
e-mail: sadhana-studio@tvn.hu.

Fôszervezô: Nagy Julianna Pushkar – jógaoktató +36
/20/ 941-8773

Helyszíni koordinátor: Bartl Betti +36 /20/ 312-6812
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Szeretettel várunk mindenkit
a Jógahétvégéhez kapcsolódó

„Híd az égbe”
címû kortárs mûvészeti kiállítás megnyitójára

2011. július 2-án 19 órára
a Faluház nagytermébe. 

A kiállítást megnyitja: 
Kovács Lola - festômûvésznô

Közremûködik: 
Kövesi Borbála - zongora

Kiállító mûvészek:
Balla Attila - festômûvész, 

Baráth Hajnal - textilmûvész, 
Bartha Ágnes – zománcmûvész, 

Boda Balázs és Oláh Kati - képírók, 
Kovács Lola - festômûvésznô, 

Petrás Mária - keramikus, 
Stefanovits Péter – grafikus

Paloznak Község Önkormányzata
szeretettel vár mindenkit a

Grassalkovich Trió
hangversenyére

2011. július 15-én, pénteken 20 órakor
a paloznaki római katolikus templomba.

Fellépôk:
Párkai Krisztina – fuvola
Dvorák Lajos – gordonka
Szilvágyi Sándor – gitár

A belépés ingyenes!
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Generációs ôrségváltás
WRHOVINA PÉTER

Korábban hallottam, nemrég pedig olvastam is az Y-t fel-
váltó Z-rôl, a mai tinédzsereket alkotó új generációról,
akik az angol „zappers” kifejezésrôl kapták a nevüket,
melynek jelentése „kapcsolgató”. Ôk a XXI. század gyer-
mekei, már óvodás korukban jobban értenek a számító-
géphez és az elektromos kütyükhöz, mint nagyszüleik, s
az elsôdleges információforrás számukra az Internet. Egy
2009-es amerikai felmérés szerint naponta átlagosan 8 és
fél órát töltenek valamilyen elektronikus médium fo-
gyasztásával. Kapcsolataik jó részét a világhálón ápolják,
és messengeren. Azt hittem, Péter is ennek, a számomra
kissé idegen generációnak a képviselôje. Tévedtem.

– Van-e példaképed? – kezdtem a puhatolózást, miu-
tán sietôsen, mégis érdeklôdve végignézte galériánk képe-
it. A beszéde is pont ilyen: gyors.

– Sok remek embert ismerek, akiknek a jó tulajdonsága-
it vonzónak találom, de egyik sem teljesen olyan, mint ami-
lyen én szeretnék lenni felnôtt koromban. Valami mixre vá-
gyom, más lenni, mint a többiek. Nem több, csak más,
persze kiemelkedô, értékes tulajdonságokkal rendelkezô.

– Mi az életcélod, mi érdekel leginkább?
A majdani munkámmal biztosan nem a pénzszerzés

lesz a célom, a kereset legfeljebb eszköz a boldogsághoz.
Olyasmivel akarok foglalkozni, ami érdekel, de errôl még
nincs kialakult elképzelésem. Rengeteg minden felkelti az
érdeklôdésem, különösen a természettudományok, azon
belül is a földrajz. Ilyesmikkel, ha tehetem, már most is
szívesen foglalkozom, nagy a fantáziám, a tudásszomjam. 

– Vezetô egyéniségnek tartod magad? 
– A dolgokról általában megvan a saját véleményem, és

ezt szívesen megosztom másokkal. Például foglalkoztat-
nak az aktuális társadalmi problémák, érdekel a megol-
dásuk. Szerintem nem helyes, ahogy világszerte kezelik
ezeket a gondokat a politikusok. Nem jó, legalábbis ne-
kem nem tetszik, amit csinálnak. Párbeszédre, együttmû-
ködésre lenne szükség. 

– Mit is mondtál a boldogságról? 
– Hogy a pénz önmagában nem boldogít. Persze, mint

mindenki, én is boldogságra vágyom, de nem minden-
áron, nem mások rovására. Még nem tudom hogyan érem
el ezt az állapotot, de arra törekszem majd, hogy mások-
nak örömet szerezve legyek én is az.

– Különös gondolatok, szokatlan szavak ezek egy ti-
zenéves fiú szájából. Felnôttesen hangzanak, megfontol-
tak. A barátaiddal is így szoktatok beszélgetni? 

– Természetesen nem, illetve nem egészen. Ismerem a
barátaim szokásait, gesztusait, ám némi kritikával élve fi-
gyelem ôket. Értem, amit mondanak és tesznek, én azon-
ban különbözöm tôlük. Nem mindent csinálok úgy, ahogy
ôk. Igazi, komoly barátom nincs, de szinte mindenkivel
jóban vagyok.

– Különbség-e a különcség? Úgy értem különb-e a kü-
lönc?

– A suliban vannak rajtam kívül mások is, akik külön-
böznek az átlagtól, végül is, ez színesíti a világot. Az a jó,
ha ettôl még mindenki a saját életét élheti.

– Az örökségünk az, amivel születünk, amit hozunk
magunkkal. Fontosak-e ezek az értékek a számodra?

– Ragaszkodom a családhoz, a faluhoz, most még az is-
kolámhoz is, ezek valóban fontos érzések, ugyanakkor
nem köt gúzsba a múlt. Úgy tartják, a múltból tanulni, a
mának élni, a jövôre gondolni kell. Alapmûveltségre min-
denkinek szüksége van. Meg kell ismernünk a kultúrákat,
de számomra a legfontosabb a személyes megtapasztalás.
Tudok olyanról, aki egész életében nem tette ki a lábát a
faluból. Utazni, megélni – ez a célom. Paloznakra mindig
vissza fogok vágyni, sôt valószínûleg lesz itt egy kis házam. 

– Mi a véleményed a gyermeknevelésrôl?
– A dédszülôk a boldog békeidôk végén, a nagyszülôk a

világháború környékén, a szülôk a szocializmus idején
mind teljesen más társadalmi helyzetben éltek. Minden-
féle szempontból más helyzetekben. Mesélnek régmúlt
dolgokról, a velük megesett történetekrôl, ám ezeket mi
nem tudjuk elképzelni. A nevelés valójában csak kölcsön-
hatással lehetséges.

– Mennyi szabadidôd van, és mivel töltöd legszívesebben? 
– Hétvégén érek rá jobban, mert hét közben sokat kell

tanulnom. Olyankor lazítok, jövök-megyek. Hobbim? Mi-
vel nincs jó manuális készségem, szívesebben mozgok
gondolati síkon. Kedvenc íróm?  Szépirodalmat és verse-
ket sajnos keveset olvasok. Tájékozódni az interneten
szoktam azokról a tudományos témákról, amik érdekel-
nek, de ez sem több napi egy-két óránál. Amúgy nem izgat
a számítástechnika. 

Ha nem lehetne utazni, akkor is érdekelne az utazás, a
történelem. A Vetési Gimnáziumba járok, a spanyol nyel-
vet választottam. Kicsit furcsa lesz, hogy egyes tantárgya-
kat spanyolul tanulunk majd, pedig a mi szókincsünk
sokkal gazdagabban fejezi ki a tartalmat.

– Mik számodra a legfontosabb emberi értékek?
– Fontos a becsület, a munka, a családhoz való kötô-

dés. Valamikor biztosan lesz nekem is családom, de egy-
elôre még nem gondolok erre.  

– Mit tudsz a készülô Meseközpont céljairól? Nyilván
hallottál már róla, hiszen édesapád a mûszaki vezetôje.   

– Apuval nem beszéltem még errôl, de nagyjából tu-
dom, mi készül. Nyáron szeretnék sok idôt tölteni velük,
szívesen vennék részt a munkájukban. Jó érzés ott lenni,
ahol születik valami.

– A beszélgetésünk elején említett generációváltásra
visszatérve, Te hová, milyen csoportba tartozónak tar-
tod magad?

– A véletlen (ha van ilyen) úgy hozta, hogy hallhattam
a Vetésiben Tari Annamária pszichológus elôadását. Sok
mindenben egyetértek az állításaival a Z-t sújtó problé-
mákról, magamat viszont, a mentalitásom alapján inkább
az Y-ba sorolnám. Úgy látom, szerencsére a következô W
(winner = gyôztes) generáció megkoronázza ezt a több
hullámban egymásra épülô változást. 

Ne makacskodj, forogj együtt a Földdel! – jutott eszem-
be a tréfás okoskodás megnyugtatásként, amikor elment. 

Peti 1996. február 28-án született. Még elôtte az Élet.

Boda Balázs, 2011. április
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Életképek a kuruc kor világából
Idén tizenharmadik alkalommal rendezik meg a Lovasi
Napokat. Próbáltuk úgy összeállítani a két napos
programsorozatot, hogy valamennyi korosztály
megtalálja a maga kedvelt rendezvényét.

Július 1-jén két kiállítással (faluház, Nagy Gyula
Galéria) indulnak az események. A falunapok
ünnepélyes megnyitója után az Acro Dance Rock and
Roll SE lép fel a színpadon, majd Kovács Kati
élôkoncertjét hallhatják a Millenniumi Parkban. A
pénteki nap a Búgócsiga együttes koncertjével zárul, akik
örökzöld magyar és világslágereket játszanak. 

Másnap fôzôversenyre invitáljuk az érdeklôdôket.
Alsóörs, Felsôörs, Csopak, Lovas és Paloznak
önkormányzatain kívül bárki jelentkezhet, amennyiben
leadja a nevezését. Érdeklôdni nálam lehet a 30-530-
3466, illetve a 87-575-083-as telefonszámokon. A
továbbiakban gyerekprogramok és lovasbemutatók
színesítik a falunapokat. 

Több lovas egyesület képviselteti magát szombaton,
felidézik a kuruc kori idôszakot, lószépségversenyt és
felvonulást tartanak a Millenniumi Parkban. A Makám
együttes fesztivál mûsora, a Veszprém Táncegyüttes
élôzenés elôadása, jó alapot nyújt majd Lórán Barnabás
„Trabarna”, a Showderklub sztárjának, akinek stand up
comedy mûsorát hallhatják a nagyszínpadon. Az este a
Rulett együttes utcabáljával zárul.

Várom Önöket szeretettel! 
Bôvebb információ a szórólapokon és a www.lovas.hu,

valamint a www.lovasinapok.hu oldalon, illetve az iwiw és
facebook közösségi oldalakon.

Szendi Péter
rendezvényszervezô

Lovasi Napok 2011. július 1–2.
Életképek a kuruc kor világából

Július 1. (péntek), a Ráhangolódás napja
16.00 óra: Reformkori ruhák kiállítása a faluházban
17.00 óra: K. Pintér Tamás építész: „Hazám házai” c. ki-
állítás megnyitó a Lovasi Nagy Gyula Galériában. 
18.00 óra: Felvonulás a Millenniumi Parkba a Sforzátó
Rézfúvós Zenekarral a Lovasi Nagy Gyula Galéria – Mil-
lenniumi Park útvonalon + fél órás koncert a nagyszín-
padon
19.00 óra: XIII. Lovasi Napok rendezvénysorozat ünne-
pélyes megnyitása (Dr. Bóka István országgyûlési képvi-
selô és Ferenczy Gáborné polgármester) a Millenniumi
Parkban
19.15 óra: Acro Dance Rock and Roll SE fellépése a Mil-
lenniumi Park nagyszínpadán
20.00 óra: Kovács Kati koncert (élô ének, élô kíséret) a
Millenniumi Park nagyszínpadán
20.45 óra: Búgócsiga együttes élôzenés, táncos mûsora a
Millenniumi Park nagyszínpadán

Július 2. (szombat), a Történelem napja
9.00 óra: Pörköltfôzô verseny a Millenniumi Parkban. 
9.30 óra: A lovasi ôskori festékbánya tárlatvezetése –
helyszín: Lovas Faluház. 
10.00 óra: Hamar István volt nemzetközi játékvezetô fut-
ballmez kiállítása a faluház klubtermében 
10.00 – 15.00 óráig: Gyerekprogramok a Tátorján Játék-
várral 
10.30 óra: Lovas hagyományôrzô egyesületek felvonulása
a Millenniumi Parkba  
11.00 óra: Kuruc kori lovasbemutató 
12.00-12.45 óráig: „Óvd a Földet!” – zenés, interaktív
bábelôadás a Millenniumi Parkban
12.30 óra: Nyitrageszte testvértelepülés vendégszereplé-
se a nagyszínpadon.  Atomic Együttes élôzenés koncertje,
régi magyar, örökzöldslágerekkel a Millenniumi Park
nagyszínpadán. Közben borfelismerô verseny és sütemé-
nyek-torták versenye.  
13.30 óra: Fôzôverseny, borfelismerô verseny és sütemé-
nyek-torták versenyének eredményhirdetése a nagyszín-
padon
14.00 órától: Lószépségverseny, betyár lovasvetélkedô és
„Lóval járók” IV. Találkozója a Lovasi Lovas Egyesület
szervezésével. Helyszín: lovas akadálypálya
14.00-18.00 óráig: Vigyázz rám!- nagyméretû környezet-
védelmi társasjáték a Balatonról a Millenniumi Parkban
15.00-19.00 óráig: Ingyenes légvár a gyerekeknek a Mil-
lenniumi Parkban
15.00–17.00 óráig: Pónilovaglás a Millenniumi Parkban.
16.00 óra: Makám Együttes-Csillagváró c. interaktív gyer-
mek és családi mûsora a nagyszínpadon
17.00–19.30 óráig: Hagyományôrzés a nagyszínpadon
17.00 óra: Fehér László tárogató mûvész elôadása
17.15 óra: Alsóörs – Lovas Önkormányzat Néptánccso-
port bemutatója
17.45 óra: Fehér László tárogató mûvész elôadása
18.00 óra: Veszprém Táncegyüttes élôzenés mûsora
18.40 óra: Fehér László tárogató mûvész elôadása
18.55 óra: Sirály Népdalkör (Alsóörs) szereplése
19.15 óra: Fehér László tárogató mûvész elôadása
19.30 óra: Makám Együttes fesztivál mûsora a Millenniu-
mi Park nagyszínpadán
20.30 óra: Lórán Barnabás „Trabarna” a Millenniumi
Park nagyszínpadán
21.15 óra: Rulett Együttes esti koncertje – Utcabál a Mil-
lenniumi Park nagyszínpadán

A mûsorváltozás joga fenntartva! 
Szervezô: Lovas Község Önkormányzata

Kapcsolattartó: Szendi Péter 30-530-3466 és 87-575-083. 
www.lovasinapok.hu

A két nap során árusok, boros gazdák és vendéglátósok
várják szeretettel az érdeklôdôket.  Ezúton is köszönjük
az összes támogatónknak, segítôinknek, hogy hozzájárul-

nak a rendezvény létrejöttéhez, ôket a honlapunkon
tekinthetik meg.



Nyáresti Kalandok címmel
Filmklub lesz a Szt. József Ház nagytermében.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt csütörtökönként.

Június 30., csütörtök, 20.30 óra
W. Allen: Annie Hall

Július 7., csütörtök, 20.30 óra
7 év Tibetben

Július 14., csütörtök, 20.30 óra
Jean-Pierre Jeunet: Amelie csodálatos élete

Július 21., csütörtök, 20.30 óra
Szigorúan ellenõrzött vonatok
Július 28., csütörtök, 20.30 óra

Gothár P.: Megáll az idõ.

A vetítések INGYENESEK!

A további vetítések idõpontjait a következõ
Hírmondóban és szórólapon közöljük.

„POSZTERHÔSÖK” FILMKLUB 4-5.: ZÁRÓ-HÉTVÉGE

Április 22-23-án, pénteken és szombaton zártuk a
„Poszterhôsök” filmklubunkat. Mivel a záró-hétvége
pont Húsvétra esett, aggódtunk, hogy kevesen jönnek el,
de szerencsére az aggodalom hiábavaló volt. A pénteki
vetítésen Bakos István volt a vendégünk (ifjúsági tréner),
akivel a Hotel Ruanda c. filmet néztük meg, és utána a vi-
lág mindenféle ügyes-bajos dolgairól beszélgettünk.

Szombaton Beck Zoltán volt a „poszeterhôs”, a 30Y
zenekar énekese. Mivel a vetítésekre alig jöttek
Paloznakról, viszont annál inkább a környékrôl, a záró
alkalomról való értékelést is átadtam a „külsôsöknek”.
Íme, néhány vélemény:

„Alapból a Sári miatt mentem el, aztán Johnny Depp a
filmben még egy ok volt, aztán Beck Zoli megint egy. A film
isteni volt, azt hiszem az egyik kedvencem lesz, a beszélge-
tés utána pedig szintén feldobta a napom. Beck Zoli na-
gyon közvetlen és szimpatikus volt és egy élmény volt hal-
lani a magánvéleményét és a sztorijait.” Nemesi Zsófia

„Beck Zoli tök jó fej volt, mondjuk én ilyen sablono-
sabb rocksztárt vártam, úgyhogy kellemes csalódás volt.
A film is tetszett. Én és a barátnôm Budapestrôl mentünk
le csak emiatt Paloznakra, úgyhogy tényleg nem csak a
falubelieknek szólt a mûsor. ” Nagy Lili

„A világ másik végérôl is megérte volna elmenni, úgy
gondolom. A film és a társaság is egyaránt nagyon jó volt.
Jó dolog elvétve megnézni más kedvenc filmjeit, nem
csak azt, amit a plakátok hirdetnek. Több szem többet lát
és ez a beszélgetésnél is kiderült. Beck Zoli egy hihetetle-
nül közvetlen és mûvelt ember, csak ülni és hallgatni a
szavait is egy élmény volt, hát még filmet nézni és beszél-
getni vele, mindez így egyben. Ez már a katarzis, köszön-
jük, Sára! ” Major Réka

Én személy szerint nagyon élveztem az összes vetítést,
szerintem sokféle új ismeretet és kikapcsolódást is nyújtott,
kicsit kiszélesítette annak a látókörét, aki hajlandó volt be-
nézni legalább egyszer. Köszönöm mindenkinek, aki segített
a szervezésben, lebonyolításban, utómunkákban!

A filmklub értékelését egy olyan mondattal zárnám,

amivel a legelsô vetítésrôl szóló cikkemet kezdtem. Ezt a
mondatot Horváth Gergely mondta az elsô vetítés alkal-
mával, és teljesen ideillô: „Nekem tetszett, másoknak meg
tényleg tetszett!”

Czeglédy Sára

Kezdôdik a nyár 
a paloznaki konyhában

Ha nyár, akkor hal. Sok halat együnk, könnyen emészt-
hetô bármelyik fajtája. Csak szeretni kell. Sokan eleve
fenntartással viseltetnek iránta. Legyen az tengeri, vagy
édesvízi, együnk halat gyakrabban, lehetôleg hetente.

Most balatoni pontyot ajánlok, ha 1-2 napig oxigéndús
vízben úszkáltatjuk, leadja a zsíros „úszógumiját” és na-
gyon finom lesz.

Rácponty Magdi módra: (8-10 személyre)
2 kg filézett pontyszelet (bôrét fejtsük le), 2 kg újkrump-
li, 1 kg zöldpaprika, 4 piros paradicsom, 4 fej hagyma,
30-40 dkg házi füstölt szalonna, 7 dl 20 %-os és 12 %-os
tejföl vegyesen, piros arany, só, bors, zsiradék.
Elkészítés:
1. Az újkrumplit fôzzük, tisztítjuk, négybe vágva véko-
nyan szeljük, majd 2 fej hagymát zsíron megpirítunk,
amiben a felszelt krumplit megforgatjuk, felét egy magas
oldalú jénaiba tesszük.
2. Lecsót készítünk jó fûszeresen.
3. A halat besózzuk, 20 perc múlva lisztbe forgatjuk és
kisütjük.
4. A szalonna felét apróra vágjuk, kisütjük.
5. A hagymás krumplira szalonnát szórunk, ráöntjük a
lecsót (a levébôl tegyünk a tejfölbe), rárétegezzük a kisü-
tött pontyszeleteket, végül rárakjuk a maradék krumplit,
leöntjük a tejföllel és sütôben 30’ 170°-on sütjük. Majd
szalonnából készült „kakastaréjjal” tálaljuk.

Elkészítési idô 3 óra, viszont megéri, fôleg annak, aki
csak az evésben vesz részt.

Jó étvágyat: Rajnai Magdi

Legóztak kicsik és nagyok
Május utolsó szombatján összejöttek kicsik és nagyok,
gyermekek, szülôk és nagyszülôk a Faluház nagytermében.

A „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány és az Önkor-
mányzat Lego-Játszóházat szervezett. Ezen a napon min-
denki egy kicsit gyereknek érezhette magát. A picik együtt
legóztak szüleikkel, ki a saját maga által hozott építôele-
meket, ki a Lego Magyarországtól kölcsönkapott játékokat
használva. Készültek jármûvek, épületek és közben min-
denki elleshette a technikát a dr. Praznovszky Mihály
munkáiból kiállított „mûalkotásokból”. Aki megéhezett az
a Fülöp László által elkészített gyümölcstálakból falatoz-
hatott és a Papp Gábor által felajánlott fagyikkal hûsíthet-
te magát. Sajnos az utóbbi támogató által felajánlott vitor-
lázás a szeles, esôs idô miatt elmaradt, de így is egy
kellemes délutánt tölthettünk együtt.

S.A.
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Halászléfôzô Verseny 
felhívás

A Halászléfôzô versenyrôl és a nevezésrôl bôvebb 
információt a Teleházban kaphatnak.

A Nevezési lap és a Versenykiírás letölthetô a
www.paloznak.hu honlapról, 
vagy a Teleházban átvehetô.

A Nevezési lapot június 23-ig lehet leadni 
a Teleházban, vagy e-mailen elküdhetô a

telehaz@paloznak.hu e-mail címre.

Várunk minden kedves érdeklôdôt!

Balatoni Hal- és Borünnep

Paloznak Község Önkormányzata, a Csopak-Paloznak
Horgász Egyesület és Balatonfüred Város
Önkormányzata szeretettel vár mindenkit 
programjaira a Paloznaki Tájház udvarán.

Június 23., csütörtök
19 óra: Balatonfüred Néptánc Együttes mûsora

20 óra: Heti Válasz Est

Június 25., szombat
15 óra: Halászléfõzõ verseny (elõzetes nevezés alapján)

19.50: óra Halászléfõzõ verseny eredményhirdetése 
és kóstoló

20 óra: Pannon Universitas Band koncertje

Paloznak Község Önkormányzata és a
„Paloznak Jövõjéért” Közalapítvány 

szeretettel vár mindenkit

Veszely Jelena
szobrászmûvész

kiállításának megnyitójára
2011. július 16-án, szombaton 19 órára 

a Faluház nagytermébe.
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HÍRDETÉS
� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, va-

gyonvédelmi 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 keresztezôdé-
sénél, ahol bemutatótermünkben 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. Szalonunkban
megtalálja a Suzuki teljes típusválasztékát. Szervizünkben
nagy gyakorlattal rendelkezô munkatársak várják 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

� Szôlôfürt Gazdabolt. Virágföldek, mûtrágyák, növényvédô
szerek, vetômagok, festékek, tömítôanyagok, kötôelemek (csava-
rok), zárak. Minden, ami egy gazdának kell! Paloznak, Zrínyi u.
44. tel.: 87/ 446-869. Nyitva: március 1-tôl, kedd, szerda, péntek:
15–18 óráig, szombat, vasárnap 8–12 óráig (március 1-i nyitás
idôjárástól függôen).

� Bocskai Lajos János, hideg épületburkoló, csempézés,
járólapozás. Elérhetõség: 8229 Paloznak Kossuth u. 20.,
Tel: 70/268-3332; www.bocsok.hu;  info@bocsok.hu. 

� Ügyvédi iroda Csopakon. 8229 Csopak, Sport utca 18.
tel: 06-20-3 277-772, e-mail: ugyved@dr.com, www.koczkasdr.hu.
Tanácsadás mellett teljes körû ügyvédi szolgáltatás, képviselet,
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd

� Hidrovill 2008 Kft – Teljes körû épületgépészet (víz-,
villany-, fûtés-, gáz) tervezés, kivitelezés. Automata öntözô-
rendszerek telepítése, karbantartása, javítása. Ingatlanok,
nyaralók gondnoksága, kertek, medencék karbantartása.
Paloznak, Ady E. u. 1. Tel.: +3630 9867655

� Milek Vasipari Bt. Kerítések, kapuk, kovácsolt díszrá-
csok, épületlakatos munkák, fémbútorok. Elérhetôségek:
5700 Gyula, Budai Nagy Antal u. 15. Tel.: 20/244-0837, e-
mail: milekbt@freemail.hu 

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

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adása! Bala-
tonfüred - Csopak - Paloznak - Lovas - Alsóörs térségébôl vá-
rom eladási - vételi szándékát. Fizetni csak a sikeres lebonyolí-
tás 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 leg-
szebb pincéje címet kapta a Balaton-felvidéki Nemzeti
Parktól. Ranolder püspök 18 fôs körpanorámás borkóstoló-
jában bejelentkezésre fogadunk látogatókat. Nyitva: hétfô-
szombat. Pincelátogatás, palackos 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 közé válogatták Magyarországon. Csopak, Arany
János u. 2. Tel./ fax: 87/446-452, web: www.jasdipince.hu, e-
mail: jasdipince@t-online.hu

� Eladó tûzifa igény szerint! Fakitermelést, fakuglizást,
fahasogatást vállalok
Felsôörs, Hóvirág út 3. 06\70\662-7852

� Parlagfû irtás, kaszálás, zöldterület gondozás. Kriston
Lajos. Tel: 06-30/290-8110.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

Szerkesztô és felelôs kiadó: Sári Annamária. 
Tipográfia: Kováts Imre. 

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 
Megjelenik havonta.

Akác Vendéglô 
Paloznak Fô téren, ahol az óra áll!

Nem dohányzó, megújult környezetben, melegkonyhával,
pizzával, tésztafélékkel. 

Hétvégén cukrászsüteményekkel. Egész héten melegétel és
pizza kiszállítással. 

Várjuk kedves vendégeinket!
Ugyanitt torta és süteményrendelést felveszünk.

Tel: 06 87 446-400, Mobil: 06 30 837 5438, 
e-mail: akacvendeglo@freemail.hu,

web: www.balatonriviera.hu/hu_index.php?page=gasztronomia

Orange Cafe, Pizzéria.
Pizzák, koktélok és minden, amit akartok!

Egész évben várjuk vendégeinket olasz, kemencében sütött
pizzákkal és más meleg ételekkel, hideg koktélokkal.

Mediterrán hangulat, hangulatos kerthelyiség, hajnalig
szórakozás. Gyertek el hozzánk!

Ingyenes pizzakiszállítás! Üdülési csekk, ticket restaurant,
chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely. Cím: Csopak,

Gyöngyvirág u. 1.; Tel: 87/ 788-179 és 30/ 994-1921.

A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület együttmûködés
céljából továbbra is várja Alsóörs-Csopak - Felsõörs - 

Lovas - Paloznak területérõl szálláskiadók, vendéglátók és 
egyéb szolgáltatásokat végzõk jelentkezését.

Információ: Keresztes Éva tel: 06-70-371-8501

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

Egész évben várjuk vendégeinket neves pincészetek borai-
val, szolid árakkal, házias ételekkel. Üdülési csekk, ticket
restaurant, chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely, vala-
mint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, borospin-
ce, látványkonyha, gyerekeknek játszótér. Baráti, családi
összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel./Fax.: 87/ 705-842 és 30/ 994-1921,
web: http://www.csopak.hu/index.php?option=com
content&view=article&id=34&Itemid=200038,

e-mail: toth.sandor19@chello.hu

Figyelem!
Belgyógyászati és endokrinológiai magánrendelés indul a

csopaki háziorvosi rendelôben. 
Rendel: Dr. Timár Renáta

Rendelési idô: hétfônként 16.00-19.00 óráig.
További információk és idôpontegyeztetés: 

06/20/397-14-21


