
TESTÜLETI ÜLÉS
Május 19-én rendkívüli ülést tartott az önkormányzat az
idegenforgalmi közmunkaprogram kapcsán. Az elôzetes
információkkal ellentétben júniusban mégis indult köz-
munkaprogram a Probió Zrt. lebonyolításában mely kap-
csán 2 fô dolgozik Paloznakon. A képviselô-testület a 4 hó-
napos közmunkaprogramhoz szükséges önrészt 87.000
Ft-ot biztosította. A gyors határozathozatal után, a Her-
nádszentandrásról érkezett vendégeket fogadtuk. A két
évvel ezelôtti árvízi helyreállításnál támogattuk a községet
most rövid látogatásra érkezetek hozzánk Üveges Gábor
polgármester vezetésével. Rövid falubemutató séta után a
tájház udvarában folytattuk a baráti beszélgetést és ismer-
tettük meg vendégeinket a paloznaki borokkal.

Június 7-én tartott nyilvános testületi ülésen a polgár-
mester tájékoztatta a testületet a balatoni szúnyogírtás-
ról, a Harley Fesztiválról. A KPM kihelyezte a 40 km-es
sebességkorlátozó táblákat a Zrínyi utcára a települést
jelzô táblák alá, így az egész falura érvényes a 40 km-es
sebességkorlátozás. 

A Közrendvédelmi Alapítvány megszüntetésérôl szóló
napirendet elnapolta a testület, mivel az Alapítvány ré-
szérôl senki nem volt jelen. (Az Alapítvány feladatait a 3
évvel ezelôtt megalakult Polgárôr Egyesület vette át így
az önkormányzati alapítvány fenntartása felesleges és
plusz adminisztrációt jelent) Az alapítvány vagyonát a
Polgárôr Egyesületnek adja át az önkormányzat. Elfo-
gadta a DRV Zrt. javaslatát a testület a szennyvíz kon-
cessziós díj felhasználására vonatkozóan és megbízza a
DRV-t a munkák lebonyolításával. Idén is visszatéríti
számla alapján az önkormányzat a Csopaki Strandra
kedvezményes szezonbérletet váltók részére a bérlet árá-
nak 50%-át az állandó lakosoknak. Elvi döntést hozott a
Ponori Thewrewk Aurél által tervezett napóra felállításá-
ról a testület. A napóra a Millenniumi Parkban a Szt.
László szobor helyén lenne. A végsô döntést az anyagiak
függvényében hozzák meg a képviselôk. CzÁ

Jóga a mindennapi életben
A „jóga” szanszkrit eredetû szó, azt jelenti: összekötés,
egyesülés. A jógagyakorlatok a maguk teljességében fejtik ki
hatásukat, megteremtik a test, a szellem, a tudat és a lélek
egyensúlyát. Ily módon segít a jóga megoldani, leküzdeni a
mindennapos próbatételeket, problémákat és gondokat. 

Minden ember arra vágyik, hogy harmóniában éljen
önmagával és környezetével. Napjainkban ugyanakkor
az élet számos területén egyre nagyobb elvárásoknak kell
megfelelnünk, testi és lelki értelemben egyaránt. Ennek
következtében egyre több embert kínoznak testi és lelki
feszültségek, például stressz, idegesség, alvászavar, egyre
többen szenvednek az egyoldalú fizikai megterhelés és a
mozgáshiány következményeitôl. Így aztán a mai korban
különösen nagy jelentôsége van azoknak a módszereknek
és technikáknak, amelyekkel tartósan jó egészségi álla-
potra és testi, szellemi, lelki harmóniára tehetünk szert. 

Paramhans Swami Maheshwarananda indiai tanító a
„Jóga a mindennapi életben” rendszer kidolgozásakor fi-
gyelembe vette a civilizáció mai adottságait, a ma emberé-
nek szükségleteihez igazította az ôsrégi tanítást anélkül,
hogy annak eredetisége és hatása csorbát szenvedett volna. 

A „Jóga a mindennapi életben” rendszer céljai a testi,
szellemi, társadalmi és lelki egészség, az önmegvalósítás
és az Isteni Önvaló felfedezése magunkban. E célok eléré-
sének eszközei a szeretet és a segítôkészség minden élô-
lény iránt, az élet tisztelete, a természet és környezet 
védelme, békés szellemi beállítottság, vegetariánus táp-
lálkozás, tiszta gondolatok, pozitív életvitel, testi, szellemi
és lelki gyakorlatok és tolerancia az összes nemzet, kultú-
ra és vallás iránt.

A „Jóga a mindennapi életben” rendszert világszerte
oktatják jógaközpontokban, iskolákban, egészségügyi- és
rehabilitációs intézményekben. Gyakorlatai minden kor-
osztály számára alkalmasak, a rendszeresen sportoló és a
sporthoz nem szokott egyéneknek egyaránt. 

Ebbôl a tudásból szerezhetnek tapasztalatokat és kap-
hatnak ízelítôt, akik részt vesznek július 13. és 15. között
negyedszer megrendezésre kerülô Paloznaki Jógahétvégén.
A jógázás örömét teljesebbé teszik az egyéb programok,
melyekbe betekintést ad az újsághoz mellékelt program-
ajánló. A Jógahétvége részletes tervezetét megtekinthetik
az ajánlóban megadott internetes oldalakon, megkaphat-
ja a Paloznaki Teleházban és a rendezvény ideje alatt a
Tájház Udvarban mûködô információs pultnál.

A rendezôk és támogatók, valamint a magam nevében
szeretettel invitálok mindenkit erre a hétvégére.

* A cikkben részletek találhatók a „Jóga a mindennapi életben
rendszer” gyakorlókönyvébôl.

Nagy Julianna Pushkar
jógaoktató, fôszervezô
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Nyilatkozat
A Schweitzer József nyugalmazott országos fôrabbit,
Széchenyi-díjas tudóst és vallási vezetôt ért rasszista in-
zultus kapcsán Paloznak Község Önkormányzata, csat-
lakozva Áder János Köztársasági Elnök Úr felhívásához,
elítéli a rasszizmus és antiszemitizmus minden formáját.
Felemeljük szavunkat az ellen, hogy bárki vallási, szár-
mazási, kulturális vagy nemzeti identitásában megsért-
sen, megalázzon, fenyegessen vagy kirekesszen másokat.
Elítéljük a gyûlöletkeltés és kirekesztés minden megnyil-
vánulását és közös értékeink védelmében, gyermekeink,
unokáink jövôjéért határozottan fellépünk ellene. 



Pünkösdi mesevilág madarakkal
PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MESETERÁPIA KÖZPONT

KÖZÖS RENDEZVÉNYE

A Paloznaki Önkormányzat és a Meseterápia Központ
pünkösd vasárnapján közös programmal köszöntötte az
induló nyarat. A Szentlélek tiszteletére a Meseközpont
egyébként zárt kapui egy napra kinyíltak, hogy fogadják
az érdeklôdôket, akik az ország számos részérôl érkeztek.
Már tíz óra elôtt gyülekeztek az érdeklôdök a kapu elôtt.
Hamuba sült pogácsával ellátva vághattak neki a meseös-
vénynek – ahogy az ideérkezô gyerekek is végigjárják
minden alkalommal ezt az utat, mielôtt a meseprogram
elkezdôdik. Így a látogatóknak is próbákat kellett teljesí-
teni, ahogy a népmesékben is. Elôször a boszorkánnyal
találták szemben magukat – ôt Luzsi Margó egri mese-
mondó személyesítette meg –, akinek három kérdésére
válaszolva mehettek csak tovább a „Vágyak Kunyhójá-
ba”, hogy a „Felejtés Kútjából” kiemelhessenek olyan va-
laha elveszített értékes dolgokat, amelyekkel aztán elér-
kezhettek a mesebeli hídhoz, amin keresztül – Pápes Éva
mesekutató, a központ munkatársának segítségével – be-
járás nyílt a mesebirodalomba. A Felejtés Kútjánál a köz-
pont vezetôje, dr. Boldizsár Ildikó állt, aki minden láto-
gatót személyesen köszöntött, s addig nem is engedte
tovább, amíg oda nem varázsolta ôt a mese világába, egy
olyan helyre, ahol megélhetik a világ egyik legnagyobb
csodáját, amit az emberi emlékezet évszázadok óta ôriz. 
S ez a csoda maga a mese, amely örömünkre és épülé-
sünkre megôrizte a legnagyobb dolgot: a tudásunkat a
rendrôl és a világ tökéletességérôl, ahol minden lehetsé-
ges, mert mindenki megélheti az átváltozást, a vágyak tel-
jesülését, önmaga legszebb és legjobb képességeinek ki-
teljesedését. 

A bejáratnál állt Ágnes és Albrecht Wirtz, a Meseterá-
pia Alapítvány szponzorai, akik azt álmodták pár évvel
azelôtt, hogy itt a Balaton talán legszebb pontján lehetôsé-
get adnak olyan szülôktôl elhagyott gyerekeknek, akik ed-
dig leginkább azt élték meg, hogy nincs rájuk szükség. Itt
minden értük lett létrehozva, rájuk gondolva és ôket vár-
va rendezték be a terápiás központ „babzsákos” szobáját,
ahol a foglalkozások zajlanak, a szállásépület mesenappa-
liját, ahol a zöld cserépkályha köré gyûlve minden este
mesemondók mesélnek nekik, hogy a mesékkel kapcsolják
vissza ôket abba a valóságba, ahol nekik is van lehetôsé-
gük egy másik, értékesebb és gazdagabb életre.

A délelôtti szakmai beszámoló éppen errôl szólt, hogy
hogyan lehet a traumát átélt gyerekek számára – akik ma-
radandó lelki sérüléseket szereztek eddigi nagyon rövid
életükben –, egy olyan alternatív életstratégiát kinyitni,
ami lehetôséget ad, hogy ne az ôket eldobó, sok esetben
bántalmazó szülôk mintáját kövessék, hanem építsenek
fel egy jobb és gazdagabb életet, ahogyan azt a mese hôsei
is teszik.

A nyitott napon a Meseközpont ornitológusa – akit
mindenki „Madár” néven emleget – is beszámolt arról a
különleges terápiás módszerrôl, amelyet ô dolgozott ki.
Madár a gyerekek számára a madarakon keresztül mutat-

ja meg a „minden lehetséges” gyakorlati megvalósulását.
Pintyek, papagájok, récék, fürjek, galambok, amandinák
és még számtalan faj lakik a Meseközpont madárházá-
ban, hogy olyan dolgokat mutasson meg a gyerekeknek,
amelyeket a felnôttektôl eddig nem sikerült. Például azt,
hogy a madár, ha akar, egyszerûen elröpül, és a hozzá va-
ló kapcsolódásunkban nem neki, hanem nekünk kell vál-
tozni, már ha akarunk kapcsolódni. De ki ne szeretné a
tenyerébôl etetni ezeket a könnyen felröppenô kis lénye-
ket, akikrôl Madár olyan színesen és izgalmasan mesél?
És ki gondolta volna, hogy a madarak megannyi különle-
ges (vagy talán nagyon is hétköznapi) ismeretet taníthat-
nak nekünk, mint például a kitartás, hûség, szilárdság,
védekezés, korrektség, ügyesség, finomság, lágyság?

A madarak és a mesék, no meg a „fabrika”, a kézmûves
mûhely, egy célért van: hogy kinyissa azokat az ajtókat a
gyerekekben, amelyek a sérülések hatására ugyan bezá-
ródtak, de amelyek létezésérôl a mesék nagyon pontos is-
mereteket adnak, s ez nem más, mint az élet teljességének
megélése, a tudás, hogy ez igenis lehetséges, bárhonnan is
indul valaki.

Aki nem hiszi, járjon utána, mondja a mese, így aztán a
délután folyamán a látogatók ízelítôt kaphattak a mese-
varázslatról, mert abban a bizonyos „babzsákosban”
Luzsi Margó és Boldizsár Ildikó mesélt és mondókázott,
amíg Madár 10-15 fôs csoportokban vezette végig a kö-
zel 300 vendéget a Madárházban és a Madárkertben.
Wrhovina Rezsô és Véghné Molnár Edit – akik szintén a
Meseközpont munkatársai – vendégül látták azokat, akik
elfáradtak, frissítôt és különleges meggyes-almás-túrós
mese-sütit kapott mindenki. 

A vendégek átélhették ezen a napon, hogy ha egy gye-
rek a magyar és más népek meséibôl megtanulja, hogyan
mûködhet – nem jól, hanem legjobban – a világ, az nem
fog megtorpanni az akadályoknál, nem ijed meg a felnôtt
világ százféle sárkányától, hanem bizony bátran nekivág,
hogy megvalósítsa a legjobbat és a legszebbet – mert a hôs
tudja, hogy nincs olyan, aminél szebb ne volna…

dr. Boldizsár Ildikó
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Paloznak Község Önkormányzata 
szeretettel vár mindenkit

Berkes Kálmán és a
Tokyo - Budapest Ensemble

hangversenyére

2012. július 21-én, szombaton
20 órakor

a paloznaki római katolikus templomba. 

A belépés ingyenes!
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A PROGRAMRÓL RÖVIDEN:

Július 13. péntek
� 18:00 Megnyitó és Magyar festônôk Balaton képei 1900–1950 Saphier gyûjtemény – kiállítás megte-

kintése tárlatvezetéssel egybekötve a Faluházban.
� 20:00 „Citerás est” – Gryllus Dániel elôadói estje (Bibliai dalok, énekelt versek. 

Részletek Gryllus Dániel-Weöres Sándor: A teljesség felé c. költôi prózájából) a Paloznaki Római 
Katolikus Templomban.

Július 14. szombat
� Kezdô és haladó jógafoglalkozások egész nap gyermekeknek és felnôtteknek.
� Gyermekmûsor, játszóház, hennafestés, rajz és kézmûves foglalkozás.
� Elôadások:
� "India bölcsessége” – Izsák Julianna
� „Mantrajóga” – Kaderják Gyula
� Radzsasztáni tánc és ének tanítás – Ábrahám Judit
� Karnatikus (dél-indiai) ének tanítás – Raman M Sundaram
� Filmvetítések
� Ayurvédikus és Ma-uri masszázs
� 19:00 Radzsasztáni táncok – Ábrahám Judit és csoportja
� 20:00 Nadanusandhana zenekar koncertje.
� 21:00 Fényszertartás – A legfelsôbb dicsôítése az öt elem felajánlásával.
Július 15. vasárnap
� Kezdô és haladó jógafoglalkozások gyermekeknek és felnôtteknek.
� Gyermekmûsor, játszóház, hennafestés, rajz és kézmûves foglalkozás.
� Elôadás:
� „Kelas a Szent Hegy”– Tibeti képes úti beszámoló.
� Filmvetítések, masszázs.
� 16:00 Kirtana zenekar Eva Thompsonnal (vinna és szitár hangszeres zene és tánc)

A gyakorlásokra jöjjön kényelmes öltözetben és ne tele gyomorral.
A rendezvény alatt jógabüfé mûködik vegetáriánus hideg és meleg ételkínálattal mérsékelt árakon.

A programokon a részvétel ingyenes.

Amennyiben szeretne hozzájárulni a rendezvény sikeréhez, 
köszönettel fogadunk minden segítséget és adományt.

Szálláslehetôségek: Paloznak: fizetô vendégszobák, bérelhetô nyaralóházak; Mandel Kemping.
Alsóörs: Európa Kemping (saját stranddal), részletes információ a www.paloznak.hu oldalon található.

Lovas, Csopak (szomszéd települések): a www.balatonriviera.hu oldal ad tájékoztatást.

Rendezôk: Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd és Paloznak Község Önkormányzata;
Támogató: Paloznaki Civil Egyesület (PaCi) és magánszemélyek.

Fôszervezô: Nagy Julianna Pushkar - Jógaoktató Balatonfüred, Paloznak
+36 (20) 941-8773

Szervezôk: Sári Annamária +36 (30) 213-0785, Bartl Betti +36 (20) 312-6812
Részletes program és tájékoztató a www.paloznak.hu, www.jogaerd.hu és www.sadhanastudo.hu 

oldalakon található.

Paloznaki Jógahétvége 2012. július 13-15.
SZERETETTEL VÁRJUK A IV. PALOZNAKI JÓGAHÉTVÉGÉRE!

  



Július 6. (péntek)
16.00 óra: Nagy Gyula emlékkiállítás a Nagy Gyula Galé-

riában 
17.00 óra: XVIII.-XX. századi miseruhák kiállítása 

a faluház kistermében 
17.30 óra: Rakonczay Gábor képekkel, videóval illuszt-

rált elôadása a faluház nagytermében. Rakonczai 
Gábor a világon elsôként és egyedül átszelte kenuval 
az Atlanti óceánt. 

19.00 óra: XIV. Lovasi Napok rendezvénysorozat ünne-
pélyes megnyitása a Millenniumi Parkban. Ünnepi be-
szédet mond: Dr. Simicskó István államtitkár

19.15 óra: Dunainé Körmöci Judit ismert magyar és 
örökzöld világslágereket énekel a Millenniumi Park 
nagyszínpadán 

20.15 óra: Pintér Tibor örökzöld slágereket, operetteket, 
musicaleket énekel a Millenniumi Park nagyszínpadán 

21.30 óra: A Sasi Duó élôzenés, táncos mûsora a Millen-
niumi Park nagyszínpadán 

Július 7. (szombat) 
9.00 óra: Pörköltfôzô verseny a Millenniumi Parkban. 

Lovas-Paloznak-Csopak-Alsóörs-Felsôörs községek ön-
kormányzatai között, illetve bárki fôzhet, amennyiben
nevezését leadja. Közben jó ebédhez szól a nóta, dalol-
jon együtt, az alsóörsi Sirály Népdalkörrel 

10.30 óra: A lovasi ôskori festékbánya tárlatvezetése –
helyszín: Lovas Faluház. Tárlatvezetô: Kovácsné Ka-
sza Katalin 

10.00–15.00 óráig: Gyerekprogramok a Tátorján Játék-
várral – Ramazuri Játékkuckó, Alkotó Sarok, arcfestés
gyerekeknek a „Gyermekparadicsomban”

11.00 óra: Kövestetô 40 éves címû film vetítése a faluház
nagytermében 

11.30 óra: Lovas hagyományôrzô egyesületek felvonulá-
sa a Millenniumi Parkba: Hunyadi Huszár és Betyár
Hagyományôrzô Egyesület, Sándor Huszárok Lovas
Klubja, és a Mátyásföldi Lovasegylet részvételével. 

12.00 óra: Udvari életképek Nagy Lajos király korából.
Mátyásföldi Lovasegylet részvételével a lovas akadály-
pályán. Esônap: július 8-án

13.30 óra: Zsuzska és az ördög – zenés, interaktív bábelô-
adás a Millenniumi Park nagyszínpadán

14.30 óra: Felsôörsi Búzavirág Dalkör fellépése a Millen-
niumi Park nagyszínpadán

14.00 órától: Lószépségverseny, betyár lovasvetélkedô és
„Lóval járók” IV. Találkozója a Lovasi Lovas Egyesület
szervezésével. Helyszín: lovas akadálypályán

15.00 óra: Fôzôverseny, borfelismerô verseny és sütemé-
nyek, torták versenyének eredményhirdetése a nagy-

színpadon, majd kisorsoljuk a 2 db 3 személyes görög-
országi nyaralást Facebook játékunk résztvevôi közt

15.30 óra: Alsóörs-Lovas Önkormányzat Néptánccsoport
bemutatója, Bácsi Gabriella vezetésével a Millenniumi
Park nagyszínpadán

16.00 óra: Kék Balaton Népdalkör fellépése a Millenniu-
mi Park nagyszínpadán

15.00-19.00 óráig: Vigyázz rám! – nagyméretû környezet-
védelmi társasjáték a Balatonról, a Nôk a Balatonért
Egyesület részvételével a Millenniumi Parkban 

15.00-17.00 óráig: Pónilovaglás a Millenniumi Parkban.
Jelentkezés: Nagy Zsanettnél 

16.30 óra: Harcmûvészeti bemutató a Millenniumi Park
nagyszínpadán

17.00 óra: Garabonciás együttes interaktív gyermek és
családi mûsora a Millenniumi Park nagyszínpadán 

18.20 óra: Irodalmi pályázat eredményhirdetése a nagy-
színpadon

18.30 óra: Balatonfüred Néptánc Együttes fellépése a
Millenniumi Park nagyszínpadán 

19.00 óra: Acro Dance fellépése a Millenniumi Park nagy-
színpadán 

19.30 óra: Csenki Attila a Showder Klub sztárja a Millen-
niumi Park nagyszínpadán

20.30 óra: Zoltán Erika Show a Millenniumi Park nagy-
színpadán 

21.30 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, ráadásul ökopiacot is

tartunk a Millenniumi Parkban. 
Nyitrageszte (Szlovákia) testvértelepülésének bemutat-
kozása, köszöntése. Az esti órákban pedig csillagnézés

Horváth Ferenc csillagásszal. Tekintse meg Ön is a Hold
krátereit, a Jupiter holdjait, a Vénusz fázisát. Lehetôség
van kisvonatozásra, lovas kocsikázásra, ahol megismer-

hetik a környék nevezetességeit.

Ezúton is köszönjük az összes támogatónknak, segítô-
inknek, hogy hozzájárulnak a rendezvény létrejöttéhez,

ôket a honlapunkon tekinthetik meg.
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LOVASI NAPOK 2012. JÚLIUS 6–7.
Udvari életképek Nagy Lajos király korából

Lovasi Millenniumi Park és faluház



Saphier-gyûjtemény Paloznakon
„Magyar festônôk Balaton – képei 1900–1950” címmel
válogatást, kiállítást tekinthetnek meg a Saphier – gyûjte-
ménybôl 2012. július 8-július 24. között a paloznaki Falu-
ház nagytermében (Paloznak, Fô u. 10.)

A kiállított képek Saphier Dezsô mûgyûjtô és mûkeres-
kedô sokéves munkáját tükrözik, aki fáradhatatlanul ku-
tatja azokat a képzômûvészeti és iparmûvészeti alkotáso-
kat, melyekrôl úgy gondolja, hogy több figyelmet és
mûvészettörténeti elismerést érdemelnének.

A gyûjtemény méltán kapott helyet a Magyar Nemzeti
Múzeumban, 2008-ban Hölgyek palettával címmel meg-
rendezett kiállításon. A múzeum alapítása óta eltelt 200
évben ez volt az elsô kizárólag magángyûjteménybôl ren-
dezett kiállítás, melynek katalógusából kiemelném Dr.
Gálig Zoltán mûvészettörténész következô sorait: „A 20.
században volt egy fontos mûvészeti jelenség – a nôi festé-
szet –, amelyrôl éppúgy nem tudunk, mint több évszázad-
dal korábbi dolgokról. A festmények egy része annyi
megpróbáltatáson ment keresztül, mint a régebbi alkotá-
sok. Az elhanyagoltság, szétszórattatás állapotából Saphier
Dezsô hozta vissza ôket, mindent megtéve azért, hogy a
múltnak ez a darabja a jelen tanulsága legyen.

Nagy Julianna Pushkar

� Június 22., péntek 19.30 óra, Balatonfüred Néptánc
Együttes néptáncbemutatója a Tájház udvarán.

� Június 22., péntek 20 óra, Heti Válasz Est a Tájház
udvarán.

� Június 23., szombat 15 óra, Halászléfõzõ verseny a
Tájház udvarán.

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

� Július 7., szombat 19 óra, Magyar festõnõk Balaton
képei 1900-1950 – Saphier Gyûjtemény kiállításá-
nak megnyitója a Faluház nagytermében.

� Július 13–15., péntek–vasárnap, IV. Jógahétvége Pa-
loznakon több helyszínen.

� Július 20., péntek 20 óra, Grassalkovich Trió hang-
versenye a paloznaki római katolikus templomban.

� Július 21., szombat 20 óra, Tokyo-Budapest Ensamble
hangversenye a paloznaki római katolikus templom-
ban.

Szerk.
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Szeretettel várunk mindenkit
a Jógahétvégéhez kapcsolódó

kiállítás megnyitójára

Magyar festônôk
Balaton képei

1900–1950 – SAPHIER GYÛJTEMÉNY

Idôpont:
2012. július 7., szombat 19 óra

Helyszín:
Faluház nagyterme (Paloznak, Fô u. 10.)

A kiállítást megnyitja:
Házas Nikoletta – esztéta

Közremûködik:
Kövesi Borbála – gitár

A kiállítás szervezôi:
Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd,

Paloznak Község Önkormányzata és a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány

Fôszervezô:
Nagy Julianna Pushkar

A kiállítás megtekinthetô:
2012. július 7–24-ig.

H: 8–16 óráig, K–V: 10–12-ig és 15–19 óráig

� �JÓ TUDNI!

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

Egyesület és Balatonfüred Város Önkormányzata
szeretettel vár mindenkit programjaira 

a Paloznaki Tájház udvarán.

Június 22., péntek
19.30 óra Balatonfüred Néptánc Együttes mûsora

20 óra Heti Válasz Est 

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

19.00 óra Halászléfôzô verseny eredményhirdetése 
és kóstoló

20 óra Blackriders koncertje

A Halászléfôzô versenyrôl és a nevezésrôl bôvebb 
információt a Teleházban kaphatnak.
Várunk minden kedves érdeklôdôt!
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I. Pü nkösdi Mesenapok Paloznakon
Idén elsô alkalommal megrendezésre került a Pünkösdi
Mesenapok.

A program május 25-én, szombaton kezdôdött és hét-
fôn kora délutánig tartott.

Szombaton, a Tájház udvarán kézmûves foglalkozás,
Szántiné Váradi Zsuzsanna és Szente Zsolt által készített
népi játékok, rajzverseny és Mese-Totó várta az érdeklô-
dôket.

Délután 4 órakor a Faluház nagytermében Kézmûves
játék kiállítás megnyitóján vehettünk részt. A kiállító
„mûvészek” – kézmûvesek, iparmûvészek – a szegedi
NAPSUGARAS Dél-Tisza Menti Népmûvészeti és Kulturá-
lis Egyesület tagjai, és a Paloznakon már ismert Palisca
Mária keramikus. Ügyes kezeik által életre keltek a me-
sék, gyermekek, felnôttek egyaránt csodálkozva figyelték
a mûveket, a Prazsákné Emike (a „Paloznak Jövôjéért”
Közalapítvány elnöke) és a kiállítók keze nyomán megva-
lósult Meseországot. A kiállítást Sztrikné Varga Mónika, a
balatonfüredi Vaszary Villa tárlatvezetôje nyitotta meg,
majd verset mondott Barna Kata és fuvolán játszott Sza-
bó Ivett.

A megnyitó után a Tájház udvarán várták a Tátorján
Játékvár szereplôi a gyermekeket. A Zsuzska és az ördög
címû interaktív mese-bábjátékot tekintettük meg és vet-
tünk aktívan részt benne.

A vasárnapi program a Meseterápia Központban kez-
dôdött, melyrôl részletesen a „Pünkösdi mesevilág mada-
rakkal” címû cikkben olvashatnak. 

Az ebéd ideje alatt a Paloznaki Civil Egyesület a Táj-
ház udvarán „Terülj-terülj asztalkám”-mal várta az éhes
vendégeket. A menü kôleves (tejfölös-zelleres újburgo-
nyaleves) és sajtos perec volt.

Majd ugyanitt este 6-kor Mesebálon vettek részt szép
számmal gyermekek, szülôk és nagyszülôk a Katáng Ze-
nekarral. Az együttes kalauzolásával eljutottunk az Üveg-
hegyen túlra, ahol nagyon sok mesebeli lénnyel találkoz-
tunk – a tündérekkel, az óriással, sárkánnyal és még
sorolhatnám.

Hétfôn délelôtt már nem volt annyira kegyes az idô, de
a kézmûves foglalkozásra és a Mézeskalács Házikó készí-
tésre így is sokan érkeztek. 

A Pünkösdi Mesenapok kora délután zárult, nagy sike-
re volt, sokan érkeztek a faluba, és ismerték meg Paloz-
nakot.

A rendezvény Paloznak Község Önkormányzata és a
paloznaki Meseterápia Központ szervezésében, a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány és a Paloznaki Civil
Egyesület támogatásával került megrendezésre.

Köszönjük a támogatóknak és a segítôknek.

Szerk.

„Örökségünk”
címmel a Paloznaki Hímzôkör hímzés kiállításának meg-
nyitóján vehettünk részt június 16-án, szombaton.

A Hímzôkör tagjainak munkáin kívül nagyon szép go-
belin-hímzések is bemutatásra kerültek, melyek Kiss Fe-
renc és Kenyeres Gyula, gobelin hímzôk munkái.

A kiállítást Hernádi Péter, a Paloznaki Civil Egyesület
elnöke nyitotta meg.

Csongrádi Szuper Viktória zongorán, Hernádi Bence
klarinéton játszott és Tihanyi Boglárka népdalokat éne-
kelt.

A kiállításról bôvebben a következô számban olvashat-
nak.

A kiállítás megtekinthetô: 2012. július 3-ig.

Szerk.

PÜNKÖSDI 
HANGVERSENY

Pünkösd és a Paloznaki Kó-
rus szinte már elválasztha-
tatlan egymástól, és a kórus
tagjai méltó módon köszön-
tötték május 26-án, szomba-
ton a paloznaki római kato-
likus templomban.

Rengetegen jöttek el, nem
is fértünk be mindannyian a

templomba. Szerencsére, akik kint maradtak, azok-
hoz is elért a zene.

A kórust és a vendégeket Balázs Árpád Érdemes
mûvész, Erkel- és Magyar Örökség Díjas zeneszerzô,
az Európai Tudományos és Mûvészeti Akadémia ren-
des tagja köszöntötte. 

Köszöntô dalként Bengt Eriksson: Szentlélek Is-
ten, jöjj szívünkbe c. dalt hallhattuk, majd megszó-
laltak Liszt mûvek is, zárszóként  Patrick Doyle: Non
nobis domine c. mûvét adták elô.

Az est folyamán Óriás Imréné kísért zongorán.
A kórushangversenyrôl hangfelvétel is készült, re-

méljük hamarosan CD-n is meg tudjuk hallgatni.
A nívós fellépést az összes jelenlévô hosszú taps-

szóval köszöntötte.

Szerk.
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Amerikába mentünk… Veszprémbe érkeztünk

Elôször Paloznakra, majd Lovasra érkeztünk. Még tavaly
ôsszel meghívást kaptunk dr Simon Katalintól a Tájak- Ko-
rok- Múzeumok Egyesület (TKME) Veszprémi Klubjának ve-
zetôjétôl, hogy tartsunk „Columbus” 1992 filmvetítést és 
élménybeszámolót. A TKME Klub szervezését dr. Simon Ka-
talin 10 fôvel kezdte, ma 150 tagja van. Célja az ország isme-
ret és a mûveltség gyarapítása. 

A Paloznak Jövôjéért Közalapítvány, a Paloznaki Szôlôhe-
gyi Egyesület és a film készítôje Siska Vince nevében elfogad-
tuk a meghívást.

Nem ismertük személyesen dr. Simon Katalint, a Veszpré-
mi Mûvelôdési Központ adottságait, a klub tagjainak érdek-
lôdési körét, a várható létszámot, az élménybeszámolónak
keretet adó kiállítás rendezésének lehetôségeit. Stílusosan
úgy éreztük a „hideg, mély óceánba ugrunk” azzal az „úszni
tudással”, amit Paloznakon és Lovason a vetítéssel és az él-
ménybeszámolóval szereztünk. A körülmények úgy hozták,
hogy egy délelôttünk volt a háttérkiállítás, a technika összeál-
lításához és valamivel több az emlékeink átgondolásához.

A kezdésre minden összejött. Prazsákné Emike frissített a
kiállításon. Két  függönycsík jelent meg a paravánok két olda-
lán: az egyik színe a Karib tenger kékje, a másiké a trópusi
naplemente semmihez nem hasonlítható vöröses sárgája volt.

Ezek a színek harmonizáltak a kiállított fényképek színei-
vel, visszaadva valamit a távoli világ hangulatából.

Kiállítási tárgy lett a Kolumbuszt és az óceáni átkelést idé-
zô Paloznaki meghívó, amit Sári Annamária tervezett.

Siska Vince filmje most is mesehangulatot teremtve mutat-
ta be 20 évvel ezelôtti kalandunkat. 

A több mint 50 „szépkorú” résztvevô érdeklôdéssel nézte a
régi, annak idején a televízióban is bemutatott filmet. Aktív
közönségünk volt. Sok kérdésük maradt a közel két órás
program utánra is.

Hangulatos, szép este volt. Köszönjük a közös emlékezés
lehetôségét.

Paloznakra visszafelé a jövôrôl beszélgettünk. 1992-ben
november 14-én indultunk Amerika felé. A 20. évfordulóból
még hiányzik néhány hónap. Lehet, hogy lesz még
„Columbus 1992” megemlékezés? A jól végzett munka utáni
hangulatban két mondat hangzott el:

– Úgy néz ki, még bírjuk az iramot! 
– Aki tudja, csinálja, aki már nem, az beszél róla… 

Dr. Tormási György
Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület

Újdonság a paloznaki konyhában
Az idén kevés gyümölcs van, az utóbbi évek kényeztetése
most bosszulja meg magát, számolni lehet a cseresznye-
fán, meggyfán, málnabokron a gyümölcsöt, s ahol több
van az is vízízû.

Mi például csak a késô nyári körtében, almában, szôlô-
ben reménykedhetünk.

Így inkább most egy kitûnô sós kiflit ajánlok, a leírt
adagból 48 db lesz, emlékezetesen finom.

Vendégváró sóskifli:
Hozzávalók: 25 dkg RÁMA, 70 dkg liszt, 2 tojás, 2 dl

kefír, 1 dl olaj, 5 dkg élesztô, 2 evôkanál só, 2 evôkanál
cukor, 1 tojássárga a kenéshez.

Az élesztôt felfuttatjuk az 1 dl tejjel és a 2 evôkanál cu-
korral. 

A lisztet az élesztôs tejjel, kefírrel és olajjal, valamint a
2 tojással összegyúrjuk. 

Rugalmas pogácsatésztát kapunk (szükség esetén kevés
tejföllel lazíthatjuk).

A 25 dkg RÁMÁ-t 1 evôkanál sóval habosra keverjük. 
A tésztát 8 egyenlô részre osztjuk, tányér nagyságúra

nyújtjuk. 4 db-ot megkenünk a sós RÁMÁ-val és a másik
négyet egyenként ráborítjuk. Így 4 db összeborított tá-
nyér nagyságú tésztát kapunk.

Egy tésztát elôször negyedeljük, majd harmadoljuk.
Kifli formára feltekerjük (szorosan!). Tepsiben egymás
mellé téve 1 órát pihentetjük. Tojássárgával megkenjük,
180o-on 20-30 percig sütjük. 

Frissen a legjobb! Nagy siker!
Jó átvágyat! Rajnai Magdi

Paloznak Község Önkormányzata
szeretettel vár mindenkit a

GGrraassssaallkkoovviicchh  TTrriióó
hangversenyére

2012. július 20-án, pénteken
20 órakor

a paloznaki római katolikus templomba.

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

A belépés ingyenes!

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 21-ig lehet leadni a Teleházban,
vagy e-mailen elküdhetô a telehaz@paloznak.hu e-mail

címre.
Várunk minden kedves érdeklôdôt!
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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 sze-
rint. 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 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 János u. 2. Tel./ fax: 87/446-452, web:
www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.hu

� 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. 

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

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.

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  

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.


