
TESTÜLETI ÜLÉS
Czeglédy Ákos polgármester tájékoztatta a megjelenteket
a Hajódi úti napelemes közvilágítási lámpák felszerelésé-
rôl, az EON által végzett Balatoni utcai oszlopcserérôl, a
Közútkezelôvel a Zrínyi utcai és a 71-es úton bevezeten-
dô forgalomlassító intézkedési javaslatokról, a Vízügyi
Igazgatósággal a horgászegyesülettel közös, a csónakkikö-
tôt érintô tárgyalásokról.

Április 18-án vehettük át a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um és a Belügyminisztérium közös Falumegújítási díját a
Falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért.

Elsô napirendként a „Paloznak Jövôjéért” Közalapít-
vány felügyelô bizottságából lemondott Dr. Pusztai Ágnes
helyett a testület Dr. Leitold Józsefet nevezte ki elnöknek.

A következôkben a Paloznakon mûködô civil szerveze-
tek tájékoztatták a képviselôket éves tevékenységükrôl és
jövôbeli terveikrôl. A nyári szezon alatt a vendégházban
gondnokként és kertészeti munkákra Tóthné Kovács
Évát 4 órás munkaidôben alkalmazza az önkormányzat.

Az idei évben is jelentôs összeggel támogatjuk a Harley
Davidson fesztivált, ami másrészrôl komoly adóbevételt
jelent a községnek.

CzÁ

Strandbelépô
A Csopaki Önkormányzat kedvezményes szezonális
strandbelépôt biztosít a csopaki strandra. A bérlet ára
8000 Ft. Kiváltani a csopaki strand nyugati pénztáránál
lehet a kiváltáshoz 1 db fénykép és lakcímkártya szüksé-
ges. A Paloznaki Önkormányzat a bérlet árának 50%-át
megtéríti a paloznaki lakosoknak, ehhez a bérletvásárlást
igazoló számla bemutatása szükséges.

Az alsóörsi strandon továbbra is igénybe vehetô a
tavalyihoz hasonlóan a kedvezményes szezonbérlet vá-
sárlás.

Az Európa Kempingben szintén kedvezményes szezon-
bérletet biztosítanak a paloznaki lakosoknak és nyara-
lóknak.

Önk.
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Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

I. Pünkösdi Mesenapok
PALOZNAKON

2012. május 26., szombat:
Táltos Paripa Napja
Tájház udvar:
10 óra Kézmûves foglalkozás – Népi Játékok
14 óra Rajzverseny
15 óra Mese-Totó
Faluház nagyterem:
16 óra Kézmûves játék kiállítás 
Közremûködnek: Barna Kata és Szabó Ivett 
Tájház udvar:
17 óra Zsuzska és az ördög – mese-bábjáték
Rk. Templom:
19 óra Paloznaki Kórus – Pünkösdi Hangversenye

2012. május 27, vasárnap:
Égig Érô Fa Napja
Meseterápia Központ:
10 óra Megnyitja kapuit a Meseterápia Központ 

A Titkos Meseösvény bejárása – Meserejtvények 
a Felejtés Kútjánál, a Vágyak Kunyhójában és 
a Mesehídnál

10.30 óra A Meseterápia Központ munkájának bemutatása
Kiállítás és rövidfilm az elsô évrôl
Boldizsár Ildikó szakmai vezetô elôadása

11.30 óra A Tündérkert és az Óperenciás Ház megte-
kintése a házigazdák vezetésével

Tájház udvar:
12.30-14 óra Ebéd – Terülj, terülj asztalkám 
Meseterápia Központ:
14 óra Mesék és madarak – 

Hogyan segítik a madarak a Meseközpont munkáját?
Elôadás és a Madárház megtekintése
kisebb csoportokban

16 óra Mesemondás és mesés családi játszóház 
a Tündérkertben
Vezeti: Boldizsár Ildikó és Luzsi Margó

Tájház udvar:
18 óra Mesebál a Katáng Zenekarral

2012. május 28., hétfô:
Mézeskalács Házikó Napja
Tájház udvar:
10 óra Kézmûves foglalkozás
11 óra Mézeskalács Házikó készítés

A rajzversenyre a helyszínen lehet jelentkezni

A rendezvényre a belépés ingyenes!
Szeretettel várunk mindenkit!

Szervezôk:
Paloznak Község Önkormányzata

Meseterápia Központ

Támogatók:
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány

Paloznaki Civil Egyesület
Szegedi Napsugaras Egyesület



Beszámoló a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 
mûködésének 11. évérôl

Rendezvények számában és színvonalában egyaránt „gaz-
dag” évet tudhatunk magunk mögött. Paloznak „program-
dús” élete csak összefogással jöhet létre, értem ez alatt az
Önkormányzat, civil szervezetek, magánemberek lelkes
munkáját, és ehhez természetesen elengedhetetlen az ér-
deklôdô közönség megtisztelô jelenléte.

„A nemzet ereje kultúrájában rejlik”
Dr. Szentágotai János mondta a következô gondolatot:

„Ami szép, csak az mûködik, és ami mûködik, az igaznak bi-
zonyul.”

Minden korban szükség volt a szépre és az igazra, de a
mai világ különösen ezek után kiált.

Továbbra is teremtsük meg a szépet és igazat a magunk és
mások örömére. Sok köszönet érte mindenkinek.

A 2001-es év 
Nyitó egyenlege: 772.271.- Ft
Záró egyenlege 1.161.270.- Ft
Postai befizetések: 511.500.- Ft
OTP-n keresztül: 735.567.- Ft
Befizetések összesen: 1.247.067.- Ft
Ebbôl SZJA 1%: 575.567.- Ft
Szla-ról levett összeg: 837.000.- Ft
Ebbôl utalás: 225.000.- Ft

Január:
– Mint minden évben, az Új Év köszöntôvel kezdtünk.

Dekoráció, teremrendezés, terítés, és a kedvelt kitûzôk ké-
szítése.

– A Paloznaki Civil Egyesület által szervezett Falusi disz-
nóvágáshoz „Étlappal a világ körül” címû kiállítást rendez-
tük a Paloznaki Szôlôhegyi Egyesülettel, Dr. Tormási
György gyûjteményébôl. Tormási Györgynek nagyon kö-
szönjük a finom bort, a Dobó Vendéglônek pedig az illatos
pogácsát.

Február:
– A farsangi bál sikeréhez dekorálással, teremrendezés-

sel, terítéssel járultunk hozzá.
– Szintén februárban került megrendezésre a Ki tud töb-

bet Paloznakról nagysikerû vetélkedô, melynek egyik fô
szervezôje Szendi Péter volt. Igazán jól éreztük magunkat.
Megcsináltuk a háttér-kiállítást, segítettünk a teremrende-
zésben és részt vettünk a zsûri munkájában.

Március:
– Ismét a Szôlôhegyi Egyesülettel, élménybeszámolóval

egybekötött vetítési estet rendeztünk. A Magyar Televízió
filmje Amerikába mentünk… címmel 1992-ben készült az
Atlanti óceán átvitorlázása közben. Az öt bátor ember kö-
zül Siska Vincével és Dr. Tormási Györggyel beszélgethet-
tünk. A vendégeknek borral és pogácsával kedveskedtünk.
(háttérkiállítás, teremrendezés).

Április:
– Faluszépítési napon festettünk, mázoltunk, me-

szeltünk.
– A XXI. Paloznaki Borversenyre Rostás Zsolt

H.mezôvásárhelyi fazekas kerámia boroskészletét aján-
dékoztuk.

Május:
– A balatonfüredi XX. Jókai Napok kísérôrendezvénye-

ként csodálatos „Lego-város” épült Paloznakon Praz-
novszky Mihály Lego-gyûjteményébôl. A kiállításhoz lego
építôversenyt hirdettünk meg a környék iskolái számára. 
A rendezvényt még Dániából is köszöntötte a cég. Nagyon
köszönjük Praznovszky Mihály és Boda Balázs építômun-
káját, a Bambini Játékbolt szponzorálását, a Csopaki óvo-
dások kedves mûsorát, a nagymamák, anyukák finom süte-
ményeit.

– Ugyancsak a XX. Jókai Napok kísérôrendezvénye volt
egy könyvbemutató: Jókai barátja Mikszáth, azaz Mikszáth
Kálmán erdélyi írásai címmel. Az emlékezetes délután házi-
gazdája Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész, muze-
ológus (háttérkiállítás, teremrendezés).

– Még mindig május. Gyereknapi Lego-Játszóházat szer-
veztünk a Faluház nagytermében, a Lego-Város peremén. A
családias, meghitt hangulathoz finom sütemények, gyümöl-
csök, üdítôk is voltak, sok köszönet érte Fülöp László és
családjának. A Lego Képviseletnek köszönjük a speciális
lego-építôasztalok kölcsönzését. A vitorlázási lehetôségbe
sajnos a rossz idô beleszólt.

Június:
Entente Florale: Nagy izgalom és készülôdés elôzte meg a

nemzetközi zsûri érkezését. Mondhatjuk, az egész falu meg-
mozdult. Alapítványunk is igyekezett kivenni részét ebbôl
az igazán szép és nemes feladatból. Virágtartók, virágládák,
virágok vásárlása. Hôsök kútja, Kálvária rendbetétele. (Kö-
szönet érte Márffy Istvánnak.) Szegedi kézmûveseink na-
gyon kedves ajándékokat készítettek, népi babákat és
Paloznak feliratú hímzett könyvjelzôket ajándékozhattunk.

Július: 
– Nagy Julika által szervezett Jógahétvégéhez megren-

deztük a „Híd az égbe…” kortárs mûvészeti kiállítást, ame-
lyen monumentális alkotások is szerepeltek.

– Ezt követte Veszely Jelena szobrászmûvész Aktok címû
kiállítása. Kisplasztikák, festmények, rajzok. A 94 éves mû-
vésznô alkotásaira a fiatalos lendület jellemzô. Nagyon kö-
szönjük a képkeretekkel kapcsolatos támogatást a Nagy
Gyula Mûvészeti Alapítványnak (Lovas) és a Zebra Képke-
retnek (Veszprém).

– Júliusban Paloznakra látogatott egy 60 fôs, családok-
ból álló csapat, a szegedi ferencesek szervezésében. Fél na-
pos teljes programot szerveztünk nekik. A csoportot kísé-
rô ferences Kamill testvér misét szolgáltatott a
templomban. Ezúton is köszönöm Ajtós atyának a lehetô-
séget. Kézmûveseink közül a hódmezôvásárhelyi Rostás
Zsolt fazekas korongozott velük. Megtekintették a Tájhá-
zat. Megnézték a Faluházban a kiállítást. Meglátogatták a
Boda-Oláh magángalériát. A kicsik jót szórakoztak a ját-
szótéren. A végén csodálatos befejezése volt a napnak, a
Márffy kastélyban a koccintás, pogácsázás, és búcsúzás-
képpen a kis kápolnában a közös ima. Hálásan köszönöm
mindenki segítségét. Elmondásuk szerint páratlan él-
ményt jelentett számukra ez a délután. Kamill testvér jó
értelemben „kiprédikálta” Paloznakot Szegeden, és azóta
is folyamatosan emlegetik.
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Augusztus:
– Bognár László szobrászmûvész és bútorrestaurátor

„Visszapillantás” címû kiállítása, majd az esti koncertje
szép élmény volt mindannyiunknak. Szobrai változatlanul
kikövetelik maguknak a simogatást.

– Az Ünnepi kiállítás szövött gobelin csodái, melyeket
Lipthayné Pozsonyi Ágnes maga tervezett és készített, so-
kunkat ámulatba ejtett. Mûvészeténél már csak szerénysége
nagyobb.

Szeptember:
FALUNAPOK
– Az Újkúti Vadásztársaság Vadászkiállításával kezdôd-

tek az idei Falunapok A kiállítás célja a helyi vadászati érté-
kek bemutatása, és a természet szeretetére nevelés. A Va-
dásztársaságnak nagyon köszönjük a komoly támogatást.

Még a Vadászkiállítás keretein belül került sor Szegedi
László rendezô-operatôr és alkotótársai Kelet-Afrika ván-
dora voltam címû, Kittenberger Kálmán életérôl készült do-
kumentumfilm vetítésére, és azt követô beszélgetésre. A film
2010-ben TV-video sajtódíjat kapott. Pogácsás, koccintásos
megvendégelés emelte az est hangulatát. Szegedi Lászlónak,
a Veszprém TV igazgatójának külön köszönünk mindent.

– Falunapok alkalmával szoktuk kiosztani a különbözô
díjakat: tanulmányi ösztöndíjat 4 fiatalnak adtunk, „Virá-
gos Paloznakért” díjat három embernek, „Alapítvány em-
bere” díjat Szecsôdi Lászlóné és családja és Tihanyi
Lászlóné és családja kapott. (Szegedi, hódmezôvásárhelyi és
zalaegerszegi fazekasok kerámiáit ajándékoztuk.)

Két újszülött babát köszöntöttünk óntállal. A csemete-
kertben elhelyezett vöröskôre, és a három civilszervezet ál-
tal vásárolt, szabadtéren elhelyezett szôlôprésre réztáblát
készíttettünk.

Czeglédy Ákos polgármester úrnak átadtuk a következô
ajándékokat: Erdélyi László szegedi fazekas kerámia tálját,
Telekné Tóth Ilona tápai gyékényes tápai szatyrát, Veszely
Jelena szobrászmûvész Vörös és kék akt képét (keretezés:
alapítvány).

November: 
Szép számú, lelkes közönség gyûlt össze a 70 éves Prima-

Primissima díjas, Nemzet színésze, Haumann Péter köszön-
tésére (háttér kiállítás, teremrendezés).

December:
MIKULÁS - KARÁCSONY
Advent idejéhez méltó dekorációval, terítékkel, ajándék-

kal szoktuk köszönteni a gyerekeket és szépkorúakat. A gye-
rekek fából készült csodaszarvast, a felnôttek angyalos filc
díszt kaptak.

A szegedi és zalaegerszegi kézmûveseink lelkes, magas
színvonalú munkája szívet, lelket melengetô, több mint 10
éve gyümölcsözô együttmûködésrôl tanúskodik. Köszönet
érte mindegyikôjüknek.

Sok-sok köszönet az Önkormányzatnak, a Hivatal min-
den dolgozójának, minden segítônknek, civil szervezetek-
nek, minden támogatónknak, akik ismerten, vagy ismeretle-
nül mellénk állnak és pénzzel vagy más módon segítik
munkánkat. Tevékenységünket folytatjuk, további segítésü-
ket szeretettel várjuk, és köszönettel fogadjuk.

Paloznak: 2012. ápr. 22.
Tisztelettel: Prazsák Józsefné, kuratóriumi elnök

Borklub Híradó 5
A május 11-i Borklubnak 28 résztvevôje volt. A program
a borverseny különdíjainak átadásával kezdôdött. A lopó
felirata szerint a legjobb 2011-ben termelt olaszrizling
különdíját elsô alkalommal Bartl Géza kapta. A díjnyer-
tes bor újrakóstolására is volt lehetôség, ami visszaigazol-
ta a zsûri döntését. Géza bátyánk elhozta Nagyhegyben
termelt borát is, amely szintén elnyerte a résztvevôk tet-
szését.

A „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány különdíját
Prazsák Józsefné, Emike adta át dr. Tormási Györgynek
a Borversenyen elért kiváló szerepléséért. Az egyedi
munkaként készített borhûtô Palisca Mária balatonfüre-
di keramikus munkája, a régi, máz nélküli korsó mûkö-
désével azonos módon hûti a palackos bort.

A borversenyt Englert Dezsô, a Borklub vezetôje érté-
kelte. A borversenyre benevezett 67 bor között több bor-
klub tagnak a bora kiválóan szerepelt.

A foglalkozáson a Balaton Riviera területén termelt
különféle borokat kóstoltunk, melyek olaszrizling,
chardonnay, cserszegi fûszeres, szürkebarát, sárga mus-
kotály, cabernet rosé, cabernet vörös borok voltak. Vala-
mennyi bor kiváló minôségben került palackozásra és
forgalomba.

Englert Dezsô ismertette a Csopaki Önkormányzat, a
Csopak és Környéke Hegyközség és más kiemelkedô bo-
rászok által összeállított csopaki bor készítésének a kóde-
xét, mely szigorú elôírásokat tartalmaz a csopaki bor mi-
nôségét illetôen. A Kódexet meg kell még alaposan
ismerni, fogunk még beszélni róla. 

A beszélgetés a borok értékelésérôl és az aktuális té-
mákról késô estig folytatódott.

A Borklub június 8-án egy pincelátogatást tervez
Badacsonyörsre, badacsonyi borok kóstolásával egybe-
kötve.

Englert Dezsô, dr. Tormási György
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EEggyyeessüülleetteekk  HHíírreeii

A Paloznaki Kórus
tisztelettel meghívja Önt és családját

Pünkösdi hangversenyére
2012. május 26-án 19.00 órai kezdettel.

Helyszín: Paloznak,
Római Katolikus Templom



TÁJÉKOZTATÓ 
A PALOZNAKI SZÔLÔHEGYI EGYESÜLET 

2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Tisztelt Polgármester Úr!  Tisztelt Képviselô-testület!
A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület 2007-ben alakult, je-
lenleg 31 tagja van.

2011-ben az egyesület az alapszabályában megfogal-
mazott célkitûzésnek megfelelôen dolgozott és dolgozik
jelenleg is.

Környezetének kialakítását, gondozását, a hagyomá-
nyok megôrzését, a kulturált egymás mellett élést kiemelt
célként kezeli.

Az egyesület az Önkormányzattal és a civil szerveze-
tekkel együtt mûködve támogatja Paloznak település kö-
zösségi és kulturális életét, segíti, és aktívan részt vesz ab-
ban.

A 2011. évi tevékenység
– A Paloznaki Civil Egyesület, a Paloznak Jövôjéért

Alapítvány és a Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület együtt-
mûködésével valósult meg a Falusi disznóvágás rendez-
vénye. A Szôlôhegyi Egyesület anyagát az alapítvány
rendezte nagy sikerrel kiállítássá. Több tagunk a ren-
dezvény más eseményeiben mûködött közre.

– A Szôlôhegyi Egyesület „Amerikába mentünk” ren-
dezvényét az Önkormányzat és az alapítvány segítette. Az
„Amerikába mentünk” filmvetítéses élménybeszámoló
„paloznaki zászló alatt” Lovason és várhatóan ebben az
évben, Veszprémben is elôadásra kerül.

– 2011-ben is az egyesület tagjai tartották karban a
Nagyhegyi utat és a Pincesort. Az Önkormányzat a költ-
ségekkel járó munkák, anyagok fedezetét biztosította. 

– Hagyomány teremtô a Civil Egyesület és a
Szôlôhegyi Egyesület közös, Szüret-elô rendezvénye,
amely a szôlôvel, borral kapcsolatos paloznaki rendezvé-
nyek jeladója arra, hogy ôsz van, a szüret ideje, amelyrôl
a Falunapok, a Márton napi libasütés és újbor mustra
már országos hírû rendezvénye is szól késôbb. 

– Ebben az évben a Civil Egyesület, az Alapítvány és a
Szôlôhegyi Egyesület közös erôbôl a falunapokon prést
avatott. Az Önkormányzat támogatta kezdeményezésüket

– A „libanapon és újbor mustrán a két egyesület – új,
reméljük hagyománnyá váló – Borszentelést szervezett és
vitt sikerre a katolikus és a református egyházak segítsé-
gével. A negyvennél több szentelésre elhozott bor azt iga-
zolta, hogy a boros gazdáknak is tetszett a régrôl felélesz-
tett, színes esemény.

– December 10-én, az idei borverseny kiírásának meg-
beszélésére az Önkormányzat megbeszélést tartott. Ezen
a napon megalakult a Paloznaki borklub, amely a
Paloznak Önkormányzat támogatásával, a Paloznaki
Szôlôhegyi Egyesületen belül mûködik. Vezetôje Englert
Dezsô, titkára dr. Tormási György.  A borklub célja a bor-
kultúra terjesztése, szakmai ismeretek növelése,
paloznaki borászok és borkedvelôk szakmai kapcsolatai-
nak kialakítása. A klubnak jelenleg 30 tagja van.

– Az egyesület tervek, projektek stb. véleményezésével
segítette az Önkormányzat munkáját. (Távlati fejlesztési

terv, virágos Paloznakért verseny, kerékpárút projekt,
Paloznak kiadvány, stb.)

A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület 2011-ben anyagi 
támogatást nem kapott, a tagdíjakból fedezte kiadásait.
Ez a helyzet több esetben korlátozta terveinket,
lehetôségeinket.

Köszönöm az Önkormányzat tárgyi támogatását, ame-
lyet az infrastruktúra és a technikai eszközök használatá-
val, a rendezvények segítésével adott az egyesületnek és
az erkölcsi támogatást, amellyel az egyesület mûködését
segítette.

Köszönöm, hogy a Katolikus és a Református Egyház, a
Paloznaki Civil Egyesület és a „Paloznak Jövôjéért” Köz-
alapítvány segítette, támogatta munkánkat.

Paloznak, 2012, április 28
Tisztelettel: Dr. Tormási György, elnök

„Paloznak ege alatt”
Múltidézô beszélgetésen vehettünk részt április 29-én
Ponori Thewrewk Aurél csillagásszal, a magyar Csillagá-
szati Egyesület örökös, tiszteletbeli elnökével, Boda Ba-
lázs beszélgetôtársával. Verôfényes, tavaszi vasárnap dél-
után.

Az emberek, kiszabadulva a tél fogságából, sétára in-
dulnak, gyönyörködve a nyíló orgonákban, melynek
szépsége és illata átjárja bensô énünket.

Elindulunk – ahogy mi régiek mondjuk – az „iskola”
felé.

Belépve kellemes látvány fogad bennünket Prazsákné
Emike gondos munkája nyomán. A régi iskola barátságo-
san megújult. A terem tele érdeklôdôkkel.

Aurél bácsi – ahogy kapcsolatunk közvetlensége meg-
engedi – így szólítjuk, Balázs kérdéseire életútjának
egyes részleteit, paloznaki emlékképeit idézi szavakban.

Mint említi, gyermekkorának szüneteit és a késôbbi
nyarakat is, minden évben a Pongrácz család ôsi birto-
kán lévô „Pongrácz-kastélyban” töltötte.

Régi játszótársak neveit sorolja emlékezetbôl, s hogy a
falubeli játszótársak közül sajnos már egy sem él. Felele-
veníti annak a kornak játékait is.

Szavait a természetes ôszinteség, nyitott szív jellemzi,
kedves humorral fûszerezve.

A paloznaki emlékképek idézése mellett diavetítôn il-
lusztrációként láthatunk érdekes megörökítéseket. Emlí-
tést tesz az akkori falusi emberek öltözködési formájáról,
viselkedési kultúrájukról.

Mint említi, a Balatonnak abban az idôben is fontos
szerepe volt, csak más minôségben, mint a mai világunk-
ban.

Az asszonyok fejükön fateknôben, gyalog vitték le a
szennyes ruhát. Ott helyben kimosták, és ugyanúgy haza-
hozták a tisztát, közben ôk is megfürödtek.

Régi fényképek ôrzik, ahogy gyerekek ugrándoznak a
patak partján, fürdôzés közben.

Humorosan említi, hogy a gazdák is oda hajtották a te-
heneiket, lovaikat lecsutakolni, megfelelô idôpontban.
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Az asszonyoknak volt egy speciálisan elkészített koszo-
rú alakú ruhadarab, amit „tekercsnek” hívtak, azt tették
a fejükre az áruval megrakott „véka” alá, és úgy vitték az
árut, többnyire gyalog a füredi piacra.

Bensô énjébôl fakadóan, szellemi örökségként már ifjú
korában a nem mindennapi dolgok, rejtélyek kötötték le
érdeklôdését. Nagyanyját faggatta: mibôl van a Hold, a
Nap és a csillagok?

Keresi a megoldást a rejtélyek világában. 12 éves korá-
ban ajándékba kapott egy tengerészeti távcsövet és egy
francia tudós Csillagok világa címû mûvét, s ez nagymér-
tékben járult hozzá a késôbbi pályaválasztásához. A ré-
gészet iránti érdeklôdés is ôsi öröksége. Keresés-kutatás
közben a paloznaki templomdombon is talált ôskori ma-
radványokat, döbbenetes, meglepô tárgyak kerültek elô.

A háború viharai ôt sem kerülték el. Német, amerikai,
majd francia fogságba került. Fogsága idejének keserves
napjait Nyugatosok – hadifogoly emlékezések címmel
megírja-kiadja.

Könyvének egyes részleteibôl fia olvasott fel, melyeket
megrendülve hallgattunk – az emberek arca önkéntele-
nül elkomorodott…

Fogvatartói, azok bánásmódjai miatt nem táplál hara-
got, rendkívüli tetteiket, mosolyt fakasztó iróniával emlí-
ti. Minden atrocitást a háború velejárójaként értékel. Az
embert próbáló nehéz napokban csodával felérô módon
megôrizte személyes méltóságát. Ember maradt az em-
bertelenségben. Az emberi fogságból hazakerülve ismét a
csillagok „fogságába” került – a csillagos égbolt rejtelme-
inek kutatása élethivatásává vált.

1981-ben a Munka Érdemrend arany fokozatát kapta
meg.

2000-tôl a Magyar Csillagászati Egyesület örökös tisz-
teletbeli elnöke.

2000-ben a Nemzetközi Csillagászati Unió az ô tisztele-
tére egy kisbolygót 45300 Thewrewknek nevezett el.

2002-ben Kulin György emlékérmet kapott.
2009-ben a paloznaki önkormányzat képviselô testüle-

te Paloznak Díszpolgára címmel tüntette ki.
2011-ben pedig a Budavárért Emlékérmet adományoz-

ták neki.
Több mûvet is írt, és jó pár publikációja jelent meg.
16 mûve közül 6 megtalálható a Paloznaki Könyvtár-

ban is.
Mi, akik mitológiailag kötôdünk a csillagokhoz, nagy

érdeklôdéssel, bensô meghatódottsággal, csodálkozva
hallgattuk a beszélgetést a csillagok ismerôjétôl. 

Közben arra gondoltam, hogy aki ilyen közel van a
csillagokhoz, mint Aurél bácsi, arra a csillagok visszara-
gyognak.

A közeli, 91-ik évét betöltô Aurél bácsinak szeretettel
gratulálunk, és azt kívánjuk, hogy az ô csillaga sokáig ra-
gyogjon még az égen…

Isten áldását kérjük további életútjára.
J-né Irén

Paloznaki Hírmondó anno

A Paloznaki Hírmondó elsô próbaszáma 1991. márciusá-
ban került nyomtatásra. Ezt követte áprilisban egy máso-
dik próbaszám, majd az elsô szám májusban jelent meg.
A múlt felidézése és az újság megjelenés és – a mai napig
is tartó – fennmaradása tiszteletére az elkövetkezendô
számokban régi híreket szeretnénk megjeleníteni, melyek
az akkori Paloznak mozgalmas életérôl adnak tanúságot.

Mostani számunkban egy 1991. júliusában – amely hi-
vatalosan a Paloznaki Hírmondó 2. száma – adunk közzé
egy cikket, beszámolót.

Megalakult Paloznak Baráti Köre

1991. június 7-én Paloznak Baráti Köre alakuló ülést tar-
tott a Faluházban. A jelenlévôk az ülés elején kézhez kap-
ták, majd megvitatták az egyesület alapszabály terveze-
tét, amelyet elôzetesen ifj. Bartl Géza, Czeglédy Ákos,
Csáki Irén, Prazsák Józsefné, Varga Árpád közösen ké-
szítettek.

Az alapszabály végleges szövegének megfogalmazása
után egyhangúlag megszavazták annak elfogadását és ez-
zel az egyesület megalakítását. Az egyesület hivatalos be-
jegyzése folyamatban van. Az alapítók ezután 4 fôs vá-
lasztmányt bíztak meg a baráti kör ügyeinek intézésével,
az elsô közgyûlés és az alapszabálynak megfelelô válasz-
tás megtartásáig. Az ideiglenes választmány tagjai:
Czeglédy Ákos, Csáki Irén, Magyar József, Prazsák
Józsefné.

Az alapszabályból szeretném idézni az egyesület célját.
– A falu látható és rejtett, vagy eltûnôben lévô értékei-

nek ápolása.
– Kulturális rendezvények szervezése.
– Sportprogramok lebonyolítása.
– Nyílt és ôszinte baráti beszélgetések lakóhelyünk és

lakótársaink gondjairól.
– Közremûködés a Paloznaki Hírmondó szerkesztésé-

ben.
– A falu lakóinak és a helyi tulajdonnal rendelkezô

üdülôk integrációjának elôsegítése.
– Az önkormányzat munkájának támogatása.
– Minden olyan közösségi tevékenység, amellyel a falut

szolgáljuk.
A baráti kör nevében szeretném megköszönni minden-

kinek, aki velünk együtt ünnepelt 1991. június 15-én a
kiállítás megnyitóján, melyet Szabó Eszter alkotásaiból
rendeztünk. Örülnénk, ha ez az esemény hagyományte-
remtô lenne, s mások is kedvet éreznének munkájuk be-
mutatásához.

Következô összejövetelünk 1991. augusztus 25-én 20
órakor lesz a Faluházban, melyre mindenkit szeretettel
várunk.

Prazsák Józsefné
Szerk.
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13. Harley-Davidson Open Road Fest 
2012. június 06-10

Ez év júniusában ismét gyönyörû motorok lóerôi dübörög-
nek majd fel a Balaton partján, hogy hangjukkal és jelenlét-
ükkel reprezentálják Magyarország legnagyobb motoros ta-
lálkozóját, a Harley-Davidson Open Road Fest-et.

Ez, a mára már Európa-hírû rendezvény a Balaton-régió
legnagyobb kora-nyári fesztiválja. Osztrák, olasz, német,
szlovák, cseh, lengyel, szlovén, ukrán motorosok érkeznek
hazánkba, hogy magyar társaikkal együtt "gurulva" ismer-
jék meg Európa legnagyobb tavának gyönyörû környezetét.
Idén 25 magyar városból indulnak szervezett túrák a hely-
színre. Az öt napos motoros ünnep csúcspontja a szombati
Parádé, melynek keretében a Balaton-felvidék legszebb út-
vonalán halad végig a több ezer fesztiválozó motoros.

2012 az Olimpia éve, melyet a szervezôk a Fesztivál prog-
ramjában is megjelenítenek. A Harley Fesztiválon rendezik
meg a chapterek/motoros klubok olimpiáját, ahol ügyességi
versenyeken bizonyíthatják a jelentkezôk a motorra ter-
mettségüket.

A motorok seregszemléjén túl igazi zenei csemegét is kínál
a fesztivál. Öt napon át közel 50 zenekar, szórakoztatja a
motorosokat, a környéken lakókat, és a helyszínre látogató
nem motoros turistákat is. Idén a 70-es évek rockmuzsi-
kájának két reprezentánsa, az angol a The Sweet és a
Nazareth lép fel a Fesztivál nagyszínpadán, de a "megszo-
kott" magyar zenekarok sem hiányozhatnak. Bizonyára sok
ezer torok énekli majd együtt az EDDA, a Magna Cum
Laude, a Ganxta Zolee és a Kartel, Deák Bill Gyula vagy a
Tankcsapda legnagyobb slágereit.

A zárónap zenei programjai pedig a családoké, hiszen a
hazai X-Faktor legfrissebb sztárjai szórakoztatják a kicsiket
és a nagyokat.

A 13. Harley-Davidson Open Road Fest kiemelt
jelentôséggel kezeli a balesetmentes közlekedés fontosságát,
csatlakozik az Országos Balesetmegelôzési Bizottság prog-
ramjaihoz.  

További információk: www.openroadfest.hu 
vagy www.hogrally.hu

Reformkori hangulat 
a Faluházban

Harmadik, és remélhetôleg nem utolsó alkalommal
kapcsolódott Paloznak a balatonfüredi Jókai Napok-
hoz. Elsô kísérôrendezvénye, az április 28-án, szomba-
ton megnyílt Reformkor hangulatát idézô ruhák kiállí-
tása volt, Ujhegyi Gyuláné, Nagy Rózsa által tervezett
és készített ruhákból. A kiállítás berendezésében nagy
szerepet vállalt Prazsákné Emike a „Paloznak Jövôjé-
ért” Közalapítvány elnöke, az önkormányzat dolgozói-
val egyetemben. A megnyitó ünnepség alatt Tarnai Ka-
talin mutatta be a raformkor idején élô divatot,
etikettet és a lányok, asszonyok, férfiak mindennapi
életét. 

A közremûködésben Hada Lizett és Pesti Eszter vett
részt fuvolán.

A kiállítást Hadáné Ujhegyi Berill, a kiállító lánya
nyitotta meg. Ezúton közöljük megnyitó beszédét.

„Szeretettel köszöntöm Önöket ezen a kiállításon, mely
visszavezet minket a reformkorba csodálatos ruhák ál-
tal. Büszkeséggel tölt el, hogy ezen a tárlaton lehetünk
családommal együtt.

Édesanyám kötôdése visszavezethetô Balatonfüred-
hez, ahol született. Itt kezdte el tanulmányait a Bem
József Általános Iskolában, majd a Gyors-és Gépíró Is-
kolába járt, a Lóczy Lajos Gimnáziumban érettségi-
zett. Késôbb elkerült Siófokra, ahol családot alapított,
adminisztrátorként dolgozott, majd a Családsegítô
Központ munkáját segítette szociális asszisztensként az
évek során.

Gyermekkorától fogva mostanáig végigkísérte a kéz-
mûves dolgok iránti szeretet. Szívesen kötött, horgolt a
szabadidejében. Ezekben az idôkben Siófokon alig volt
olyan gyermek, aki nem az ô által készített sapkákat,
pulóvereket, kiscipôket, keresztelô ruhákat hordta,
vagy olyan síterep, ahol nem tûnt fel az általa alkotott
sí pulóver, vagy lábszárvédô. Ha kinézett egy kataló-
gusból, vagy újságból valaki egy darabot, ô 2 nap alatt
elkészítette. Gyerekként sem értettem, hogy volt képes
erre, és most, még felnôttként sem értem.

A nyugdíjas évek kezdetével szíve visszahúzta a tör-
ténelmi emlékekkel teli szülôvárosába, Balatonfüred-
re. Ekkor itt már nagy hagyománya volt a reformkori
stílusjegyek újraélesztésének. Édesanyám ebbe csöp-
pent bele és kezdte kiélni saját mûvészeti indíttatását.
Elkezdett reformkori ruhákat tervezni, melyeket saját
kezûleg el is készített. Ezekbôl a munkákból láthatnak
most ízelítôt.

Fogadják szeretettel és éljék át, ezeken a ruhákon
keresztül a XIX. század hangulatát!

Zárásként csak annyit kívánok, hogy még sok hason-
ló eseményen együtt lehessünk.

Hadáné Ujhegyi Berill

A Paloznaki Hímzôkör és 
Paloznak Község Önkormányzata

szeretettel vár mindenkit

XIX. Népi hímzés 
kiállításának megnyitójára

2012. június 16-án, szombaton 17 órára
a Faluház nagytermébe
(Paloznak, Fô u. 10.).

Vendégkiállítók:
Kiss Ferenc, gobelin hímzô 

és
Kenyeres Gyula gobelin hímzô.
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FALUMEGÚJÍTÁSI DÍJ
Április 20-án pénteken vehettük át Alsómocsoládon
Szaló Péter helyettes államtitkártól a fenntartható falu-
fejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért a  Falumeg-
újítási díjat. A gyôztes Újszilvás település lett. Idén ôk
képviselik hazánkat az európai versenyben.

A Belügyminisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um tavaly írt ki pályázatot a „Jôvô nyomában” mottóval, a
fenntartható falufejlesztések bemutatására. A zsûri tavaly
év végén értékelte a beérkezett pályamûveket és tartott
helyszíni bejárást a régiós gyôzteseknél köztük
Paloznakon is. A zsûri a helyszíni benyomások és a bekül-
dött anyag alapján így értékelte a Paloznaki pályázatot:

Paloznak Veszprém megyei, 500 fôs település. A falut a
folyamatos és tudatos tervezés, a civil szféra erôsítése jel-
lemzi. Falumegújítási tanulmánytervet készítettek, mely-
ben egymásra épülô ütemeket, ill. mozaikszerûen illesz-
kedô fejlesztési elképzeléseket vázoltak fel, melyeket
fokozatosan, tervszerûen valósítanak meg. A falufejlesz-
tésben figyelnek rá, hogy az épített és természeti értéke-
ket megôrizzék, újakat a hagyományok figyelembevételé-
vel teremtsenek. Tudatosan fékezik a betelepülést, hogy
megtarthassák a falusias életformát. Az itt élôk sokat
tesznek az élhetô, szép környezetért. A Magyar Urbanisz-
tikai társaság Hild díjjal jutalmazta. 2010-ben Magyaror-
szág legvirágosabb faluja címet, 2011-ben az európai
Entente Florale verseny ezüst diplomáját nyerték el.
Nagy hangsúlyt fektetnek a közösségi terek, közösségi
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. Hímzôkör, Kórus, Nyug-
díjasklub, Asszonyklub. Ezeknek a kis közösségeknek az
összefogására jött létre a Paloznaki Civil Egyesület. Ren-
geteg közösségi programot szerveznek a papírgyûjtéstôl a
színházlátogatásig, de legfôként a falusi hagyományok-
hoz, ünnepekhez kötôdô rendezvényeket valósítanak
meg, mint az adventi vagy a húsvéti játszóház, a falusi
disznótor.

CzÁ

� Május 26–28-ig, I. Pünkösdi Mesenapok a Tájház ud-
varán a Meseterápia Központban és a Faluház nagyter-
mében.

� Május 26., szombat 19 óra a Paloznaki Kórus Pünkös-
di Hangversenye a r.kat. templomban.

� Június 16., szombat, 17 óra a Paloznaki Hímzôkör ki-
állításának megnyitója a Faluház nagytermében.

� Június 21–23-ig, Balatoni Hal és Borünnep a Tájház
udvarán.

� Június 23., szombat 15 óra Halászléfôzô verseny a Táj-
ház udvarán.

� Június 23., szombat 20 óra Blackriders együttes kon-
certje a Tájház udvarán.

Szerk.

Halászléfõzõ Verseny felhívás
A Halászléfõzõ versenyrõl és a nevezésrõl bõvebb 

információt a Teleházban kaphatnak.

A Nevezési lap és a Versenykiírás június 1-tõl letölthetõ
a www.paloznak.hu honlapról, vagy a Teleházban

átvehetõ.
A Nevezési lapot június 21-ig lehet leadni a Teleházban,

vagy e-mailen elküdhetõ a telehaz@paloznak.hu 
e-mail címre.

Várunk minden kedves érdeklõdõt!

Balatoni Hal- és Borünnep
Paloznak Község Önkormányzata, a Paloznaki Horgász

Egyesület és Balatonfüred Város Önkormányzata
szeretettel vár mindenkit programjaira 

a Paloznaki Tájház udvarán.

Június 21., csütörtök
19 óra Balatonfüred Néptánc Együttes mûsora

20 óra Heti Válasz Est 

Június 23., szombat
15 óra Halászléfôzô verseny (elôzetes nevezés alapján)

20 óra Halászléfôzô verseny eredményhirdetése és
kóstoló

Utána a Blackriders együttes koncertje.

A Halászléfôzô versenyrôl és a nevezésrôl bôvebb 
információt a Teleházban kaphatnak.
Várunk minden kedves érdeklôdôt!

�� JÓ TUDNI!
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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 keresztezô-
désénél, 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

� 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

� 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

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

� 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

� Üvegezés! Hôszigetelt üveg készítése és beépítése, hagyo-
mányos nyílászáróba is. Tükörvágás, akváriumkészítés. Hely-
színi munka hétvégén is. Tel: 30/237-4456.

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

� Négy Évszak Gazdabolt. Növényvédô szerek, mûtrá-
gyák, vetômagok, virágföldek, virágpalánták, kerti szerszá-
mok, öntözéstechnika, kötözôszerek, hobbi-állat eledelek.
Nyitva tartás: hétfô-péntek: 8-16 óráig, szombat: 8-12 óráig. 
Elérhetôség: Alsóörs, Endrôdi u. 1. Tel: 06-20/473-0169. 
E-mail: balogh-juci@freemail.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

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. 

Melegétel utalvány elfogadóhely.
Tel: 06 87 446-400, Mobil: 06 30 837 5438, e-mail:

akacvendeglo@freemail.hu, web: www.akacvendeglo.com  

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

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.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 
Megjelenik havonta.

Felsôörs és Balatonalmádi között a Fáskert utcában megnyílt
az AUTÓSBOLT!

Minôségi akkumulátorok a biztos indításhoz és Texhung olajak
a jó kenés érdekében, 

RIMET adalékok raktárról azonnal. Minden típusú
autóalkatrész forgalmazása.

Tóth Balázs: 06-30/9376-499.
További információ: Felsôörsi Autósbolt az IWIW-en, 

Google: Cégjegyzék RIMET Tóth Balázs.


