Paloznaki

A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

TESTÜLETI ÜLÉS
A márciusi testületi ülésen elfogadta a 2013 évi költségvetést
a testület. A bevételi és kiadási fôösszeg 75 millió Ft. ami
30%-kal kevesebb a tavalyinál. Néhány feladatot ugyan átvett az állam, azonban sajnos közel sem annyit, mint amenynyi elvonás történt pénzügyileg. A finanszírozási egyensúlyt
csak a beruházások és kulturális kiadások csökkentésével és
a dolgozóknak adott béren kívüli juttatások részbeni megvonásával volt biztosítható. A testület azon volt, hogy a munkahelyeket megtartsa és a lakosságnak nyújtott szolgáltatások
minôsége, a település üzemeltetésének színvonala ne csökkenjen. Második napirendként a Falugondnoki rendelet módosítása történt meg, miután a tavalyi ellenôrzés felhívta a figyelmet arra, hogy a szolgáltatást csak ingyenesen lehet
biztosítani. A visszaélések és túlzott igénylések elkerülése érdekében a testület az eddigi fizetôs szolgáltatásokat, (busz
magáncélú igénybevétele) kivette a falugondnoki rendeletbôl
és a gépjármûhasználati szabályzatban fogja rögzíteni. Miután a szemétdíjak megállapítását kivették az önkormányzatok hatáskörébôl törölte az erre vonatkozó rendeletét a testület. Tudomásul vették a képviselôk a Kormányhivatal
törvényességi észrevételét a késôn beérkezô tavaly év végi
jegyzôkönyvekkel kapcsolatban. A Paloznaki Horgász Egyesület elnöke Papp Gábor kérte az önkormányzat támogatását
a horgászkikötô építésével kapcsolatban. A testület támogatja a csónakkikötô létesítését, de anyagi támogatást, csak az
engedély megszerzése után külön megállapodás alapján
nyújt. Az engedélyezéshez szükséges ingatlanátminôsítés
ügyében a Földhivatalnál ill. a Vízügyi hatóságoknál elindítja az eljárást. Elfogadták a képviselôk a jegyzô asszony igazgatási szünetre vonatkozó javaslatát, miszerint 2013-ban augusztus 5–16-ig és december 23–31-ig zárva tart a közös
önkormányzati hivatal. Felhatalmazta a testület a polgármestert az önkormányzati raktár tulajdonjogának bejegyzésével kapcsolatos szerzôdés aláírására. Elfogadták a közbeszerzési tervet és a vagyongazdálkodási tervet is a
képviselôk, bár ezek tulajdonképpen „pro form” rendeletek,
hiszen a teljes beruházásra fordítható pénzügyi keret is mélyen alatta van a közbeszerzési értékhatárnak, vagyongazdálkodásról szóló rendelete pedig több mint tíz éve van az
önkormányzatnak, azonban a nemzeti vagyonról szóló rendelkezések az önkormányzati vagyonra is vonatkoznak így
az új jogszabályokhoz kellet azt igazítani.
CZÁ
A nagyheti szertartások rendje
Paloznak – Csopak – Lovas, Felsôörs, Szentkirályszabadja
Római Katolikus Egyházközségek Plébánia Hivatala
Nagyszerda:
Paloznak: a hagyományossá vált szentmise, szentgyónással és szentáldozással a plébániai képviselôtestületi
tagoknak és mindenki számára. Szentgyónás du. 17.00

Hírmondó
XXIII. ÉVFOLYAM 2013. MÁRCIUS

órától a sekrestyében A szentmise este 18.00 órakor kezdôdik. Mons. Gyûrû Géza pp.prelátus, ált.érseki helynök
Nagypéntek: URUNK JÉZUS KRISZTUS KERESZTHALÁLÁNAK EMLÉKÜNNEPE

Paloznak: du. 15.00 órakor keresztúti ájtatosság az öt falut magába foglaló ifjúság és felnôttek számára, a
paloznaki kálvária dombon. Azok részére, aki nem tudnak részt venni a paloznaki kálváriajáráson a saját templomaikban lesz keresztúti ájtatosság.
Nagyszombat:
Paloznak: du. 17.00 órakor nagyszombati szertartások és
feltámadási körmenet, a faluban, az úgynevezett „nagy
körmeneti útvonalon”. Természetesen az idôjárás függvényében!
Húsvétvasárnap: URUNK FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPE
Paloznak: 18.00 órakor ünnepi szentmise
Mindenkit szeretettel hívok és várok a szent szertartásokra, fôleg nagypéntekre és a nagyszombati feltámadási
körmenetre.
Valljuk meg bátran mindnyájan, a feltámadt
Jézus Krisztusba vetett hitünket!
BÉKÉS, ÖRÖMTELI HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK
PALOZNAK, CSOPAK, LOVAS, SZENTKIRÁLYSZABADJA
ÉS FELSÔÖRS, KÖZSÉGEKBEN ÉLÔ MINDEN
FELEBARÁTUNKNAK ÉS TESTVÉRÜNKNEK
A JÉZUS KRISZTUSBAN!

Dr. Szathmáry László
állandó diakónus

vitéz Ajtós József László
kerületi esperes, plébános

Nagyhét-Húsvét, 2013
Csopak-Paloznak Református Társegyház
Március 25–29:
Nagyheti elõkészítõ hét, melyen a Csopaki Református
Iskola pedagógusai és tanulói szolgálnak:
Meghívott vendégek a közelmúltban egyházi fenntartásba
került iskolák lelkipásztorai:
Hétfõ: Dusicza Ferenc Csajág
Kedd: Roboz Péter Kocs
Szerda: Miklós Ferenc Balatonfüred
Csütörtök: Úrvacsora a pedagógusok szolgálatával
Nagypéntek: Tislér Géza, közremûködik a Paloznaki Kórus.
Az alkalmak 18 órakor kezdõdnek a Gyülekezeti házban.
A héten folyamatosan Húsvéti vásár:
Március 30.: Húsvét. 11 óra istentisztelet a templomban,
Úrvacsora
Április 1.: Húsvét hétfõ: legátus szolgálata
Áldott Ünnepeket!
Tislér Géza
lelkész
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Lakossági tájékoztató
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. január 1. napján a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatala megkezdte mûködését.
A Balatonfüredi Járási Hivatal törzshivatala két osztályból áll:
Hatósági Osztály, amely az alábbi feladatokat látja el:
Egyes szociális ellátások megállapítása (idôskorúak járadéka, közgyógyellátás (alanyi, normatív), ápolási díj (alanyi, fokozott), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, hadigondozotti ellátás), köznevelési és menedékjoggal kapcsolatos hatósági feladatok, valamint kommunális, vízügyi és védelmi igazgatási hatáskörök, továbbá egyes környezetvédelmi ügyek, egyes távhô-, villamos energia- és földgázellátással kapcsolatos ügyek, szabálysértési ügyek.
Okmányirodai Osztály, amely az alábbi feladatokat látja el:
A személyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással, egyéni vállalkozói tevékenységgel és a közlekedési
igazgatással kapcsolatos feladatok.
BALATONFÜREDI JÁRÁSI HIVATAL ELÉRHETÔSÉGEI ÉS ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

Levelezési cím
E-mail cím
Telefon/fax

Balatonfüredi Járási Hivatal
Hatósági Osztály

Balatonfüredi Járási Hivatal
Okmányiroda

8230 Balatonfüred, Felsô köz 2.
hivatal@balatonfured.vemkh.gov.hu
tel: 87/581-600 fax: 87/581-600

8230 Balatonfüred, Szent I. tér 1.
hivatal@balatonfured.vemkh.gov.hu
tel: 87/581-221 fax: 87/482-407

Ügyfélfogadási idô
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8-12 13-16
Zárva
8-12 13-16
Zárva
8-13

8-17
Zárva
8-16
8-16
8-12

A Balatonfüredi Járási Hivatal szakigazgatási szervei a következô fô feladatokat végzik:
járási hivatal járási gyámhivatala a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátását, járási hivatal járási építésügyi
hivatala az építésfelügyeleti hatósági és egyes jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági feladatok ellátását,
járási hivatal járási földhivatala az ingatlanügyi és telekalakítási feladatok ellátását, járási hivatal járási munkaügyi
kirendeltsége a foglalkoztatási, munkaerô-piaci feladatok ellátását, járási hivatal járási népegészségügyi intézete a
népegészségügyi feladatok ellátását.
Balatonfüredi Járási Hivatal szakigazgatási szerveinek elérhetôségei,ügyfélfogadási rendje
Balatonfüredi Járási
Balatonfüredi Járási
Balatonfüredi Járási
Balatonfüredi Járási
Hivatal Járási
Hivatal Járási
Hivatal Járási
Hivatal Járási
Földhivatala
Gyámhivatala, Járási
Népegészségügyi
Munkaügyi
Építésügyi Hivatala
Intézete
Kirendeltsége
Levelezési cím
8230 Balatonfüred,
8230 Balatonfüred,
8230 Balatonfüred,
8230 Balatonfüred,
Felsô köz 2.
Felsô köz 2.
Major u. 5.
Kossuth u. 14.
E-mail cím hivatal@balatonfured.ve balatonfured@takarnet.hu antsz.balatonfured@kdr. veszpremmkbalatonfure
mkh.gov.hu
antsz.hu
d@lab.hu
Telefon/fax
tel: 87/581-190
tel: 87/581-600
tel: 87/580-155
tel: 87/481-487
fax: 87/581-191
fax: 87/581-600
fax: 87/580-155
fax: 87/324-112
Ügyfélfogadási idô
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8-17
Zárva
8-16
8-16
8-12

8-13.30 14-17
8-13.30
8-13.30
8-15.30
8-13.30

9-11 13-15
Zárva
9-11 13-15
Zárva
9-11

8-14
Zárva
8-14
8-14
8-12

Kérem, hogy fenti ügyekben forduljanak bizalommal a Balatonfüredi Járási Hivatal munkatársaihoz.
dr. Bacsák-Kovács Éva, hivatalvezetô
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Paloznaki Hírmondó

Kedves paloznaki lakótársaim!
Engedjék meg, hogy rövid kéréssel forduljak a Hírmondón
keresztül Önökhöz.
Édesapám – Szendi György – aki 38 éven át volt a falu tanítója, az idén június 14-én lenne 100 éves. Szeretnénk méltóképpen megemlékezni róla.
Ezen a napon jelentetnénk meg a Paloznakról szóló írását
Édesapánknak, ami egyben visszaemlékezés is lenne életútjára, ehhez nyújtana a családnak támogatást a Paloznak Jövôért Közalapítvány és a Paloznaki Önkormányzat.
Kérésem az lenne, hogy akinek birtokában van fénykép,
vagy bármilyen írásos anyag, szíveskedjenek megosztani velem, hogy ezzel is emlékezni tudjunk a néhai tanítóra.
Tudom, hogy egyre kevesebben vagyunk, hiszen egy emberöltô telt el Édesapám tanítóskodása óta, de bízom benne, hogy
lesz, aki olvasva soraimat, tán hozzá tud adni e szépnek ígérkezô emlékezéshez valamit.
Segítségüket nagy örömmel fogadnám és kérem, jelezzék
ezt felém telefonon: 87-446-442 vonalas vagy mobil számomon: 36-30-417-4391.
Az anyagot kérem március végéig eljuttatni hozzám!
Ôszinte hálával gondolok Mindazokra, akik segítséget
nyújtanak.
Tisztelettel:
Szendi György
Ifj. Szendi György felkéréséhez csatlakozom, régi vágyam
látszik beteljesülni. Szendi Gyuri bácsi több évtizedes tevékenysége a paloznaki gyerekekért, a faluért, mindanynyiunk számára példaértékû.
Tisztelettel kérem azokat, akik úgy érzik, ehhez a kiadványhoz anyagilag is szívesen hozzájárulnak, a „Paloznak
Jövôjéért” Közalapítvány bankszámlájára megtehetik.
Csekket lehet kérni:
Polgármesteri Hivatal, Paloznak Fô u. 10.
Paloznaki Teleház és Könyvtár, Paloznak, Fô u. 2.
Milyen volt Szendi György tanító úr? Címmel áprilisban „Emlékidézô” délutánt tervezünk, az idôpontot késôbbiekben közöljük.
Köszönettel:
Prazsák Józsefné
kuratóriumi elnök

Közéleti teaest
Közéleti teaestet rendezett az önkormányzat február végén,
hogy alkalmat teremtsen együtt beszélgetni Paloznak aktuális problémáiról, tájékoztatást adjon az önkormányzati
döntések hátterérôl, és fel lehessen vetni olyan témákat,
amik máshol esetleg még nem kerültek szóba. A közmeghallgatások iránti csekély érdeklôdést tapasztalva egy kicsit izgultunk, hogy hányan jönnek el, de úgy látszik az újdonság,
vagy a kötetlen, beszélgetôs forma sokakat ki tudott mozdítani otthonról.
Az elsô percekben, míg mindenki helyet talált magának és
a teáját is kitöltötte, egy rövid filmbejátszással elevenítettük
fel a Faluház épülésének majd avatásának pillanatait, majd
Czeglédy Ákos polgármester rövid felvezetôjében többek
közt szóba került a közös hivatal mûködése, mûködtetése, a
paloznaki költségvetés a Csopaki Református Iskola támogatása, a programokra szánt keret csökkenése. Az önkor-
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mányzatnak a tavalyi évhez képest 30 millió Ft-tal kevesebb
áll rendelkezésre, ebbôl 16-18 millió Ft a feladatcsökkentés
illetve az állam által átvállalt hiteltörlesztés. A másik kb. 1014 millió forintot ki kell gazdálkodni. Bár az elbocsájtás, az
ebbôl fakadó bérmegtakarítás a legkézenfekvôbb és legtöbb
megtakarítással járó megoldás, a testület a hosszú távú érdekek figyelembevételével ezt elvetette. A spórolást a béren
kívüli juttatások csökkentésével, a beruházások átütemezésével, saját kivitelezésben megoldható felújítások, kisebb
beruházások megvalósításával, a rendezvények struktúrájának átalakításával, próbálja megvalósítani.
Ezt követôen a jelenlévôk a Zrínyi utca Balatoni utca
keresztezôdésének biztonságáról, a felelôtlen ebtulajdonosokról, a száguldozó autósokról beszéltek. Mindenki
egyetértett abban, hogy a felvetôdô problémákra nem a tiltó
táblák és az állandóan járôrözô rendôr és az elrettentô büntetések kiszabása jelenti a megoldást, hanem az odafigyelés
és az ha szólunk a közösség normái ellen vétôknek. A falu
közterei, a járda, az utak a játszótér, a parkok mindenkié,
vagyis mi vagyunk a gazdái is. Ha valaki nem úgy használja,
ahogy az elvárható bátran tegyük szóvá. Érezze a falu valamennyi lakója és nyaralója, hogy nem csak a kerítésig terjed
a birtoka, hanem felelôs a közterületekért is, bátran tegye
szóvá, ha azt nem megfelelôen használja más.
Szóba került a székely zászló ügye, melyet többen javasoltak kitûzni. A vita során több szemszögbôl közelítettük
meg a kérdést és az is kiderült, hogy a testvértelepülésen
Pálpatakán ill. Korondon ez korántsem téma, sajnos az ottani és magyarországi politika ügyet kreált belôle. Miután a
testülethez hatvannál több aláírás érkezett ez ügyben a
márciusi testületi ülésen újra napirendre tûzzük a témát.
A tapasztaltak alapján sikerként könyvelhetjük el a közéleti teaestet, a testületi ülések és a közmeghallgatás érdektelensége után végre sikerült érdemben eszmét cserélni a
mindennapjainkat is érintô ügyekrôl. Folytatás április 11én csütörtökön, amikor a bûnmegelôzéssel, közbiztonsággal
kapcsolatos dolgokra koncentrálunk, de természetesen bármilyen más téma is felvetôdhet a faluval vagy az önkormányzattal kapcsolatban.
CZÁ



JÓ TUDNI!



 Március 23., szombat 10–12 óráig Húsvéti Játszóház a
Paloznaki Civil Egyesület szervezésében a Szent
József Házban.
 Április 1., hétfô 12.30-tól Barka-túra a Paloznaki
Civil Egyesület szervezésében.
 Április 11., csütörtök 18 órakor Közéleti teaest a
Faluház nagytermében. Téma: közbiztonság és
bûnmegelôzés
 Április 12., péntek 18 órakor Lakossági Fórum a
Faluház nagytermében. Téma: építési lehetôségek a
belterületen beépítésre szánt területeken.
 Április 13., szombat 11 órakor Közmeghallgatás a
nyaralósoknak a Faluház nagytermében.
 Április 13., szombat 15 órától Borverseny a Faluház
nagytermében.
 Április 19-20., Papírgyûjtés lesz a Paloznaki Civil
Egyesület szervezésében.
Szerk.
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TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük Paloznak település lakóit
és üdülôtulajdonosait, hogy a PROBIO ZRt.

LOMTALANÍTÁST
szervez
2013. május 13-án hétfôn.
A lomtalanítás problémamentes lebonyolításának érdekében szükségünk van az önök segítségére, ezért kérjük,
hogy az összegyûjtött limlomot 2013. május 13-án reggel
7 óráig helyezzék ki a megfelelô helyre. A hatékonyabb
helykihasználás érdekében a bútorokat szétszerelve szíveskedjenek kirakni.
Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor kommunális
hulladékot, építésbôl-bontásból származó anyagot (ajtó,
ablak, szigetelôanyag, stb.), törmeléket, hulladékká vált
gumiabroncsot, kerti, valamint zöldhulladékot, akkumulátort és gyógyszereket, festékes és olajos flakonokat.
Elektronikai hulladék gyûjtése elkülönítetten történik.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a lejárt szavatosságú, hulladékká vált gyógyszereket a gyógyszertárakban, a hulladékká vált gumiabroncsokat és elektronikai hulladékot a kereskedônél van lehetôség leadni.
2013. évben Társaságunk külön

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓT
is szervez az önkormányzat által kijelölt helyszínen.
Az elektronikai hulladékokat (TV, hûtôszekrény, mosógép, kisháztartási gépek, számítógép, villanymotor, bojler, stb.) az alábbi megjelölt helyre kérjük szállítani a következô idôpontig:
Elektronikai hulladékgyûjtés helyszíne:

TÁJHÁZ UDVARA
Elektronikai hulladék elhelyezésének idôpontja:
2013. május 11-12.
A hulladék elszállítását költségtérítés nélkül, ingyen
hajtjuk végre. A lomtalanítás napján az esetleges észrevételeiket, bejelentéseiket a 87/342-633-as telefonszámon
tehetik meg.
Tevékenységünkkel segítsük elô környezetünk védelmét, és tegyünk meg mindent környezetünk tisztaságáért!
PROBIO Zrt.
Somogyi László
vezérigazgató

Borklub Hírek
2013. február 8-án az aszófôi Fodorvin Pincészet mutatkozott be a klubfoglalkozáson. Fodor Gyula és családja
több generáción keresztül szôlômûveléssel és borkészítéssel foglalkoztak a Balaton-felvidéken. Jelenleg is ez a
fô tevékenysége a családnak és valamennyi tagja dolgozik
a vállalkozásban. Felesége az aszófôi borszaküzletben
végzi az értékesítés fô tevékenységét, leánya, fia még
tanul, de szabad idôben kiveszik részüket a szôlômûvelésbôl és borkészítésbôl. Mindketten szakirányú iskolai
végzettségre tesznek szert. Fodor Dorina az egyetem ker-
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tészeti-borászati szakán tanul, aki értékes és érdekes elôadást tartott a borklub résztvevôinek „A Balaton-felvidék kertészete és borászata az elmúlt évszázadokban”. Az
elôadás után pedig Fodor Gyula ismertette a családi borászat történetét és jelenlegi helyzetét. Közben természetesen a pincészet által elôállított kiváló borokat fogyasztottunk, kóstoltunk. A legvégén egy 1994-es évjáratú
muskotályos bor került a pohárba, mely kiváló minôségû
volt, bizonyítva azt, hogy szakértelemmel a fehérborok
minôsége is megôrizhetô akár évtizedekig.
2013. március 8-án tartott Borklub foglalkozáson a tagok
borait kóstoltuk. A 24 jelen lévô termelô 25 bormintát
mutatott be a foglalkozáson. A bormustrát, kóstolást Simon Cecília borász vezetésével végeztük. Megállapította,
hogy a borok – kisebb hibáktól eltekintve – jól kezeltek
voltak, és a termelôk megfogadták a 2012 novemberi
bormustrán ajánlott borkezelési útmutatókat. Tehát felkészültek az áprilisban sorra kerülô Paloznaki Borversenyre. Természetesen a Nônap alkalmából köszöntöttük
a klub hölgy tagjait, akik saját készítésû borkorcsolyákkal és finom süteményekkel tették emlékezetessé
és kellemessé a foglalkozást. Igazán jól sikerült foglalkozáson vettünk részt valamennyien.
A következô „kihelyezett” Borklub foglalkozás április
11-én, csütörtökön 17 órától a Jásdi Pincészetnél lesz.
Englert Dezsô
Beszámoló a Teleház, a Községi Könyvtár
és a Tájház 2012. évi mûködésérôl
PALOZNAK KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
2012-ben a Mozgókönyvtári normatíva egy részébôl,
amely a balatonfüredi Városi Könyvtárban maradt 78 db
dokumentum került beszerzésre a Paloznaki Könyvtár
részére, összesen 223.144 Ft értékben, ebbôl 9 db DVDfilm, a többi könyv formájában.
A mozgókönyvtári normatíva egy részét könyvtári rendezvények mûsorainak kifizetésére használtuk fel, mint
például az I. Pünkösdi Mesenapok, melyet a Meseterápia
Központtal közösen szerveztünk.
Az Olvasóligetben elhelyezésre került további három
hordó, melyet könyvespolccá alakítattunk át.
Az Olvasóligetben továbbra is elérhetô a nyílt wifi, melyet sokan igénybe vesznek. Kültéren kiépítésre került
egy csatlakozópont, ahol a vendégek feltölthetik lemerült
eszközeiket (telefon, laptop, stb.)
A könyvtári rendezvények között idén is volt Húsvéti
Játszóház, ahol tojást festettünk a gyerekekkel.
Újból volt Ünnepváró Játszóház, sütéssel, ünnepi díszek készítésével.
2012. februárjában elindult a Meseklub. Összesen 12
alkalommal volt foglalkozás.
A Könyvtáron belül korábban kialakított Helytörténeti Sarokban továbbra is gyûjtjük a Paloznaki Hírmondót,
a Testületi ülések jegyzôkönyveit. Ezeket helyben használatra kínáljuk az olvasóknak.
A másik részét az összegnek újság elôfizetésekre használtuk fel, ezzel is kielégítve az olvasók igényeit. A
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Könyvtár továbbra is 20 féle újságra fizet elô, melyek között megtalálható a naponta, hetente, havonta és negyedévente megjelenô sajtóanyag is. 2012-ben a Könyvtárnak
114 regisztrált olvasója volt (2011-ben 110 fô volt). 0–19
év: 37 fô, 20–64 év: 58 fô, 65 év fölött: 19 fô.
PALOZNAKI TELEHÁZ
A településen sokrétû feladatot lát el. A számítógép-használat, az internet hozzáférés, a fénymásoló használata,
szövegszerkesztés, szkennelés, nyomtatás, digitális adatmentés stb. tartozik a szolgáltatásai közé. A szórakozás
mellett az internetrôl történô információszerzésre, munkavégzésre is felhasználják a különbözô szolgáltatásokat
a helyi lakosok, a nyaralók, a turisták. Gyakran érkeznek
a környezô településekrôl is látogatók (még Balatonfüredrôl is).
A Teleház változatlanul 7 db személyi számítógéppel
rendelkezik, illetve lehetôség van az Internet saját laptoppal való használatára. A szélessávú internet kapcsolatot a Köznet-közháló szolgáltatja ingyenesen, az internet/
számítógép-használat óradíja 2012. évben 100 Ft volt.
A múlt évben is meghirdettük az ingyenes számítógépes
tanfolyamot, amelyre sajnos nem volt jelentkezô.
A Paloznaki Teleház továbbra is a Magyar Teleház Szövetség tagja, mely szakmai felügyeletet biztosít, információkat szolgáltat, szakmai segítséget nyújt a mûködéshez.
A Teleházban készül a település helyi újságja, a Paloznaki
Hírmondó. A szerkesztésen kívül a sokszorosítása is itt
történik.
PALOZNAKI TÁJHÁZ
Paloznak Község Önkormányzata 1996-ban hozta létre a
Tájházat a Fô u. 6. szám alatt található népi mûemlék parasztházban. Mûködési engedélyt 2008-ban kapott
Paloznaki Tájház néven. A Tájház udvarán az elmúlt év
folyamán több kulturális program is megrendezésre került az Önkormányzat, a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány, a Paloznaki Civil Egyesület és a Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület szervezésében.
A Tájházat június 19-tôl augusztus 26-ig lehetett folyamatosan látogatni. A nyitva tartását 2012-ben is ösztöndíjasokkal oldottuk meg.
A Tájház elsô termében elhelyezésre került (beépítve)
egy számítógép, monitorral, ezen különbözô filmeket tekinthetnek meg a betérô vendégek a településrôl, a magyarországi tájházakról.
FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK, TERVEK
Könyvtár: 2013. év tervei között szerepel továbbra is a
folyóiratok beszerzése a helyi igények alapján.
Folyamatosan mûködik a Meseklub is.
Teleház: 2 régi számítógép lecserélése, mivel ezek már
többszöri újratelepítéssel és karbantartással sem mûködnek megfelelôen.
Rendezvény: 3 térmikrofon beszerzése (ez a középkategóriából jó minôségûnek számít), melynek a költségének a felét a Közmûvelôdési Érdekeltségnövelô támogatásból szeretnénk finanszírozni.
Sári Annamária
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Meseklub
a Könyvtárban (Paloznak, Fô u. 2.) .
Meseolvasás, mesemondás,
játszóház gyerekeknek és szüleiknek.

Idôpontok:
Március 30., szombat 10–12 óráig.

Húsvéti kosárkák
Tojástartó készítés fonott kosárkából.
Április 13., szombat, 9–11 óráig.

Készítsünk Ûrhajót
Április 12. az Ûrhajózás napja
Ûrhajó-készítés papírból
Szeretettel vár a Könyvtár minden érdeklôdôt!

Papírgyûjtés
A Paloznaki Civil Egyesület 2013. április
19-én pénteken délután 15 órától és 20-án
szombaton délelôtt papírgyûjtést tart.
Kérjük a háztartásban feleslegessé vált újságokat, kartondobozokat gyûjtsék össze, amit a házaktól a gyermekek fognak elszállítani. A papírt a Tájház udvarán a Szín
alatt gyûjtjük, aki nagyobb mennyiséggel rendelkezik,
oda szállítsa el.
A papírgyûjtés befolyt összegbôl a gyermekek egy rendhagyó állatkerti sétán vehetnek részt, majd az „Ízlelô”
étterem által felajánlott ebéd elfogyasztása után zárul a
program!
Akik segíteni tudnak a Szín alatt a papír rendezésénél,
kérjük, jelentkezzenek Bakonyiné Marikánál 87/ 446 755
Tegyünk többet a tiszta környezetünkért!
PaCi vezetôsége

ADÓ 1%-a
A Paloznaki Civil Egyesület tevékenysége során sokféle
kulturális, közösségi program szervezésével járult hozzá
a Paloznakon élô és a településünkhöz kötôdô emberek
életének a gazdagításához.
Kérjük Önöket, hogy segítsék az egyesület munkáját, és a
2012. évi jövedelmük után fizetendô adójuk 1%-át
ajánlják fel az egyesület részére!
Adószám: 18938766-1-19
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BARKA TÚRA
Április 1-én, hétfôn
ismét megrendezzük a
hagyományos húsvéti barka túrát.
Aki a sok evés-ivás után kedvet érez egy kis
kiránduláshoz,
a locsolkodás után fogja a hátizsákját, a családját és
kerekedjen fel!
Úti cél: Király-kút
(3-4 km a paloznaki hegyoldalban).
Indulás: 13 órakor
Gyülekezô 12.30-tól a paloznaki Fô téren
„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!”
Mindenkit szeretettel vár a Paloznaki Civil Egyesület!

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
A Paloznaki Civil Egyesület Húsvéti Játszóházba várja a
gyermekeket, szüleiket és nagyszüleiket
2013. március 23-án, szombaton délelôtt 10–12 óráig a
Szent József Házba (Paloznak, Fô u. 2.)
ahol a közelgô ünnepre készülve
húsvéti dekorációkat, ajándékokat készítünk.
A Könyvtárban rajzfilmvetítéssel
várjuk az érdeklôdôket!
Mindenkit szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ BORVERSENYRE
Tisztelt Paloznaki Szôlôsgazdák, Kedves Bortermelôk!
Önkormányzatunk az elôzô évek hagyományainak megfelelôen ismét megrendezi a borversenyt, amelyre minden érdeklôdôt szeretettel meghívunk és várunk.
Ideje: 2013. április 13. szombat 15 óra
Helye: Paloznak, Faluház nagyterme
A borverseny célja: Paloznak község szôlôsgazdái és
lakosai találkozásának elôsegítése, a bortermelôi tapasztalatok kicserélése, a minôségi bortermelés ösztönzése.
Nevezés feltételei:
1.) Részt vehet minden olyan bortermelô, akinek
Paloznak közigazgatási területén bortermelésre alkalmas
szôlôje van. A szôlôterület nincs meghatározva, viszont a
benevezett borból legalább 100 literrel kell rendelkeznie
a gazdának, melyet reklamáció esetén a rendezôbizottság
két tagja és a Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület keretén belül mûködô Borklub két tagja a helyszínen ellenôriz.
2.) Nevezni fehér, vörös és rosé borokkal lehet.
3.) A benevezett mintát fajtánként 2 db 7 dl-es, zöld
színû borosüvegben kell elhelyezni, parafa dugóval ledugaszolva.
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4.) A mintaüvegeket az önkormányzat megbízottja
címkével látja el, a címkét megszámozza. A versenyzô nevét és címét lezárt borítékba helyezi, a számot feltünteti a
borítékon.
5.) Nevezési díj: Fajtánként 700 Ft, amelyet a nevezéskor kell befizetni. A nevezési díj összegét a díjnyertes
borok jutalmazására használjuk fel.
6.) Leadási határidô: 2013. április 13-án, szombaton
10–13 óráig
7.) Értékelés: A versenyre pártatlan bírálóbizottságot hívunk.
8.) A bíráló bizottság külön fogja értékelni a hagyományos úton készült borokat és a reduktiv típusú borokat. A verseny nyilvános, amelyen bárki részt vehet, esetleges észrevételeit a bírálóbizottság elnökénél megteheti.
A jelenlévôk lehetôséget kapnak TÁRSADALMI BÍRÁLÓBIZOTTSÁG megalakítására. A bizottságba jelentkezni lehet a verseny kezdete elôtt negyed órával Sári
Annamária rendezvényszervezônél. (Nagyobb számú jelentkezés esetén sorsolás dönt.)
9.) Díjazás: A bíráló bizottság a benevezett borokat
négy kategóriába sorolja: arany, ezüst, bronz oklevél,
emléklap. A bírálat eredményeirôl a résztvevôk díszes
oklevelet kapnak. Az arany fokozatú borok I–III. helyezettje a rendezôség és a támogatók által felajánlott ajándékokban részesül. Fajtánként a legjobb minôségû borok
tulajdonosai is díjazva lesznek, abban az esetben, ha boruk legalább négy borminta közül került kiválasztásra. A
társadalmi bírálóbizottság különdíjat ad. A borverseny
értékelése és díjazása nem jelent egyben hivatalos borminôsítést. A borversenyt követôen a rendezôbizottság a
hagyományos batyus bálhoz zenét biztosít 23 óráig. Mind
a borosgazdák, mind pedig az érdeklôdô vendégek részvételével „összehasonlító” borbírálatra lesz lehetôség.
Egyben szeretettel meghívjuk a szôlôsgazdák feleségeit,
barátait, valamint az érdeklôdôket, hogy tiszteljék meg
rendezvényünket és jó szokásukhoz híven „borkorcsolyáról”, „alapozó” ételekrôl gondoskodjanak.
A rendezôbizottság nevében:
Sári Annamária
rendezvényszervezô
Paloznak, 2013. március 8.

FELHÍVÁS!

Zöldhulladék lerakás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Zöldhulladék-lerakó kulcsa a Polgármesteri Hivatalban átvehetô munkaidôben. Amennyiben nem tudják elszállítani a zöldhulladékot, úgy az önkormányzat dolgozói térítés
ellenében elszállítják azt. Információ: 87/555-006-os
telefonszámon.
Szerk.
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Március 15.
A rendkívüli idôjárás ellenére megtartottuk a településen a március 15-i ünnepséget és a koszorúzást. A hideg szélre és hófúvásra való tekintettel csak a koszorúzást
tartottuk az emléktáblánál, az ünnepség a
Faluház nagytermében volt.
Elôször közösen elénekeltük a Himnuszt, majd Szabó
Donát adta elô az ünnepi mûsor egyes részleteit. Ezúton
is köszönjük neki, hogy helytállt. Sajnálatos módon a
Csopaki Református Általános Iskola többi tanulója nem
tudott részt venni, hiszen az idôjárási körülmények miatt
Csopakon lemondták az ünnepséget, a ôk pedig Csopakról érkeztek volna.
Így családias hangulatban zajlott le az ünnepi megemlékezés.
Ünnepi beszédet Czeglédy Ákos polgármester mondott,
aki felidézte a forradalom és a szabadságharc eseményeit,
aztán arról beszélt, mit jelent mai, változó világunkban ez
az ünnep. Mondataiból kiderült, hogy fontosnak tartja,
hogy minden évben felidézésre kerüljenek az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc eseményei, hiszen ebbôl tudunk erôt meríteni, ebbôl tudjuk, hogy mit tehetünk az
országért és legfôképp magunkért, a környezetünkért, az
életünk milyenségéért. Nem utolsó sorban megmutathatjuk a fiataloknak, hogyan kell Nemzeti Ünnepeinket megélni, hogyan lehet a Nagy Magyarokra emlékezni, ezzel is
átadva nekik „örökségünket”.
Ezúton is köszönjük az ünneplôknek, akik a zord idôjárás ellenére eljöttek és közösen emlékezhettünk a forradalom napjaira.
Sári Annamária

A HÚSVÉT, MINT EGYHÁZI ÜNNEP
Húsvét Magyarországon az év egyik legfontosabb vallási ünnepe, amely alkalmával Jézus Krisztus feltámadására emlékeznek meg. Ennek tiszteletére szerte az országban szentmiséket és istentiszteleteket tartanak, melyek általában
körmenettel zárulnak.
A húsvétot megelôzô vasárnap – virágvasárnap – Krisztus diadalmas jeruzsálemi bevonulásának az ünnepe. Ennek emlékére alakult ki a déli vidékeken a pálmás, az északibb tájakon pedig a barkás körmenet.
A húsvéti ünnepkör a farsang utáni negyvennapos nagyböjttel kezdôdik, amelynek mélypontja a nagypéntek, Jézus
szenvedéseink és kereszthalálának az emléknapja. Ennek
tiszteletére és a legtöbb templomban passiójátékot, az iskolákban pedig misztériumjátékokat rendeztek. Nagyszombaton szentelték meg a tüzet, illetve ezen a napon tartották vízszentelés szertartását is. Mindemellett a leglátványosabb
nagyszombati szertartás a feltámadási körmenet volt.
A negyvennapos böjt után az emberek teli kosarakkal indultak meg a templomok felé, hogy az abban vitt sonkát, fôtt
tojást, kalácsot és tormát már megszentelve, megáldva fogyaszthassák el este a húsvétvasárnapi ünnepi asztal körül
ülve.
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LOCSOLKODÁS ÉS TOJÁSFESTÉS
Húsvéthétfô a magyarok lakta terülteken a locsolkodás napja. A szokás eredete a régi idôkbe nyúlik vissza, alapja pedig
a víz megtisztító és megújító erejében gyökerezik, modern
formában pedig a mai napig megmaradt. Vidéken, több helyen még napjainkban is kútvízzel locsolják a lányokat, a
városokban azonban különféle kölnivizekkel helyettesítették ezt. A locsolkodás hagyományának egyesek Bibliai eredetet is tulajdonítanak, mivel a feltámadást hírül vivô asszonyokat vízzel lelocsolva próbálták a katonák lecsendesíteni.
A locsolás után a fiúk a régi idôkben tojást, szalonnát
vagy festett tojást kaptak cserébe. Ezeket a vörös vagy lila
hagyma héja, vörös káposzta vagy a zöld dió levének segítségével festették különbözô színûre. Napjainkban a lányok és
az asszonyok a férfiakat a locsolás napján vendégül látják,
különféle ételekkel, kaláccsal és italokkal kínálják. A locsolkodást hagyományosan különbözô versikék és mondókák
kísérik, amelyek igen változatosak. A technika fejlôdésével,
a természetes festékanyagokkal készített hímes tojásokat
lassan felváltották a mesterséges színezékekkel készítettek,
de gyakori csokoládéból készült tojás vagy nyuszi figura is.
Sok esetben a tojás mellé aprópénz is jár a locsolkodónak.
A tojásfestés a régebbi idôkben nem kis ügyességet kívánt. A legegyszerûbb megoldás a levél felhasználásával készült díszes tojás volt, de sok helyen a mai napig igyekeznek
megôrizni az egyes tájegységekre jellemzô díszítési motívumokat, amelyek számos technikával (karcolás, hímezés, írás
vagy akár patkolás) készülhet.
Húsvét ünnepének fontos részét képezik az ilyenkor fogyasztott ételek, külön szimbolikával bírnak. Egyetlen ünnepi asztalról sem hiányozhatnak a hagyományos ételek: a
kalács, sonka, bárány, tojás, stb.

KALÁCS
Egy bögre cukros, langyos tejben megkelesztünk úgy 4-5
dkg friss élesztôt, majd fél kg liszthez adjuk, és jól eldolgozzuk. Majd fél órára meleg helyen, letakarva, dagadni hagyjuk. További 2 dl tejbe sót, cukrot és 2-3 tojássárgáját teszünk, majd a liszthez adván a felolvasztott 10 dkg vajat is,
a tésztát hólyagossá dagasztjuk. Újabb 15 percig hagyjuk,
hogy álljon, majd a tálból kiborítva cipókat formálunk, és
tetszés szerint formáljuk (fonjuk). Kikent formába tesszük,
majd addig kelesztjük, amíg eléri a forma tetejét. Tojássárgájával megkenve, elômelegített sütôben kb. 50 percig sütjük, majd a formában hagyjuk kihûlni.
Szerk.

ADÓNK 1%-RÓL
Ismételten fel lehet ajánlani adónk 1%-át valamely
társadalmi szervezetnek, illetve egyháznak.
Magyar Katolikus Egyház 0011.
Magyar Református Egyház 0066.
Paloznaki Polgárôr Egyesület 18017582-1-19
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 18932296-1-19
Paloznaki Civil Egyesület 18938766-1-19
Szerk.
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HÍRDETÉS

 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
 Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adása! Balatonfüred - Csopak - Paloznak - Lovas - Alsóörs térségébôl várom eladási - vételi szándékát. Fizetni csak a sikeres lebonyolítás után kell! Egy hívást megér! Telefon: 06-20-991-6842.
Honlap: www.rajnaia.hu
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
 Jásdi Pince. Csopak és Paloznak határán épült majd 200
éve a klasszicista Ranolder, ma Jásdi Pince. A 2000. év legszebb pincéje címet kapta a Balaton-felvidéki Nemzeti
Parktól. Ranolder püspök 18 fôs körpanorámás borkóstolójában 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
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
 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
rendezvények, esküvôk, kulturális programok helyszínéül szolgál. Tel.: 20/ 333-81-11. Fax: 87/ 446-325. E-mail: kovin@tonline.hu
 Milek Vasipari Bt. Kerítések, kapuk, kovácsolt díszrácsok, épületlakatos munkák, fémbútorok. Elérhetôségek:
5700 Gyula, Budai Nagy Antal u. 15. Tel.: 20/244-0837, email: milekbt@freemail.hu

2013. március

KEREKEDI CSÁRDA
Csopak 71-es fôút, ott ahol a babák állnak!
Egész évben várjuk vendégeinket neves pincészetek boraival, szolid árakkal, házias ételekkel. Üdülési csekk, ticket
restaurant, chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely, valamint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, borospince, 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
 Bérgép-kölcsönzô Alsóörs. 8226 Alsóörs Gárdonyi
G. u. 6. Tel: 20/447-1200. Kisgép, Utánfutó, Takarítógép bérbeadás. Földmunkagépek kezelôvel, beton újrahasznosítás.
Web: www.bergepkolcsonzo.hu E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Árak, Árlista, mûszaki információk tekintetében keresse
WEB oldalunkat, vagy hívjon bizalommal!
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.
 Bio elemózsia. Bio Zöldség és Gabona Nagykereskedés.
Házhoz szállítás 2 hetente szombaton! Tel: 20/615-8550
Garantáltan hozamfokozó, vegyszer és mûtrágya mentes.
E-mail: bioelemozsia@gmail.com Alsóörs és 4 km vonzáskörzetében kiszállítás ingyen!
Minimum rendelés 5.000 Ft és 1 kg/tétel. Alma akció: 370 Ft/kg.
Kérje e-mailen vagy telefonon árlistánkat!
 Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, vagyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési tárgyak és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés lehet
festett, patinázott és tüzihorganyzott a megrendelô igényei
szerint. Keressen bennünket a 71-es és 73-as út keresztezôdésénél, ahol bemutatótermünkben választhat igényei szerint. Csopak, Falukertje u. 2. Tel./fax: 87/555-073, 87/555074, 30/9571-585, 30/2373-664, e-mail: rezgo@rezgokft.hu
 Hidrovill 2008 Kft – Teljes körû épületgépészet (víz-,
villany-, fûtés-, gáz) tervezés, kivitelezés. Automata öntözôrendszerek telepítése, karbantartása, javítása. Ingatlanok,
nyaralók gondnoksága, kertek, medencék karbantartása.
Paloznak, Ady E. u. 1. Tel.: +3630 9867655
 Négy Évszak Gazdabolt Növényvédô szerek, mûtrágyák, vetômagok, virágföldek, virágpalánták, kerti szerszámok, 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

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja.
Szerkesztô és felelôs kiadó: Sári Annamária.
Tipográfia: Kováts Imre.
Sokszorosítja a polgármesteri hivatal.
Megjelenik havonta.

