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Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Strandbelépô
Az Alsóörsi Önkormányzat kedvezményes 2000 Ft-os sze-
zonbérletet biztosít a paloznaki állandó lakosok részére
az alsóörsi strandra. Kiváltásához 1 db igazolványkép
szükséges.
Az Európa Kempinggel is megegyezett az önkormányzat
és a paloznaki állandó lakosok részére 50% kedvezményt
biztosítanak a strand szezonjegyek árából. A kedvezmé-
nyes árak: felnôtt: 3500 Ft, diák nyugdíjas: 2500 Ft, csa-
ládi (2 felnôtt 2 gyerek) 8000 Ft.
Az idei évben egyelôre nem sikerült megegyezni a Csopaki
Önkormányzattal a kedvezményes strandbérlet vásárlásról.

TESTÜLETI ÜLÉS MÁJUS
Elkészült a Balaton utcai járda, a buszmegálló és a Táj-

ház szín alatti részének térkövezése.
Czeglédy Ákos polgármester beszámolt a testületnek az
elmúlt hónapban elkészült beruházásokról és a határoza-
tok végrehajtásáról. A térkövezéseken és virágültetésen
túl a hivatal épületében megtörtént a fûtési rendszer át-
alakítása, a faaprítékkazán beszerelése. A következô fûté-
si szezonban már ezzel a kazánnal és a helyben ingyen
elôállított faaprítékkal fogjuk fûteni a Faluházat. A régi
20 éves gázkazánt egy korszerûbb és jóval kisebb teljesít-
ményûre cseréltük le, hogy tartalékként szolgáljon, vagy
a hosszabb üzemszünetekben a temperáló fûtést biztosít-
sa. A beruházást és a két közfoglalkoztatott munkabérét a
belügyminisztériumtól elnyert több mint 3 milliós pályá-
zati támogatás tette lehetôvé. 

Elsô napirendként Prazsák Józsefné, a „Paloznak Jö-
vôjéért” Közalapítvány kuratóriumának elnöke ismertet-
te az Alapítvány elôzô évi tevékenységét (errôl bôvebben
olvashatnak az újságban). Döntött a testület a Harley
Davidson Open Road Fest támogatásáról, elfogadták a
képviselôk az Észak-Balatoni Térség Regionális Települé-
si Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási
Megállapodás módosítását, mely a törvényi változások
miatt vált szükségessé, és egyetértettek a Balatonfüredi
Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosí-
tásával, mely szerint a társulás mûködteti a Szociális
Alapszolgáltató Központot, mely a családsegítést, házi se-
gítségnyújtást, a jelzôrendszeres házi segítségnyújtást,
idôsek és fogyatékosok nappali ellátását biztosítja.

Terleczki József patikus jelezte, hogy gazdasági okok-
ból sajnos nem tudja tovább biztosítani a fiókgyógyszer-
tár mûködtetését. (Az önkormányzat annak idején ingyen
berendezte és azóta bérleti díj nélkül biztosította a helyi-
séget.) Az új elôírások, az online pénztárgép beszerzése
azonban ráfizetésessé teszi az üzemeltetést.

Egyetértettek a képviselôk azzal a balatonfüredi javas-
lattal, hogy a tüdôgyógyász járóbeteg szakellátás Farkas-
gyepû helyett Balatonfüreden legyen biztosított.

Újabb egy évre meghosszabbította a 71-es út melletti
infó pavilon bérletét a Homola pincészettel a testület, va-

lamint támogatja a Paloznaki Péter Pince részvételét a
különbözô boros fesztiválokon, kitelepüléseken, elôsegít-
ve ezzel a településmarketinget. Százezer forinttal támo-
gatja az önkormányzat Szendi György tanító úr Paloz-
nakról szóló helytörténeti munkájának megjelentetését.
Augusztus 25-31 között ismét néptáncos táborba várjuk a
pálpataki fiatalokat, melynek költségét az önkormányzat
biztosítja.

CzÁ

Boldog gyerekzsivaj a Meseterápia Központban
Nagy izgalommal készültünk a II. Pünkösdi Mesenapokra. Az
izgalom legfôbb oka, hogy mivel nincs elôzetes regisztráció,
fogalmunk sincs, mennyien érkeznek majd hozzánk. Elôzô
nap csak úgy röpködtek a találgatások a Meseközpontban:
százan? kétszázan? háromszázan? A tavalyi tapasztalatok
alapján ez utóbbi létszámra számítottunk, és nem is téved-
tünk. A nap folyamán körülbelül ennyi érdeklôdô fordult
meg nálunk. Számunkra az volt a legszebb ebben a napban,
hogy olyan gyerekeket láthattunk, akik szüleik óvó, vigyázó
és ölelô karjában, biztonságos és szeretetteli kapcsolódásból
szemlélhették az eseményeket, szüleikkel együtt vagy az ô te-
kintetüktôl kísérve gurulhattak le a dombról, járkálhattak a
kis patak vizében. Munkánkból adódóan csupán az év egyet-
len napján láthatunk ilyet!

Megható érdeklôdés kísérte a Meseközpont munkájáról
szóló egy órás elôadást, amelyet egy 8 perces kisfilmmel zár-
tunk. Az elôadás alatt Wirtz Ágnes, Alapítványunk védnöke
és támogatója gyerekfoglalkozást tartott kicsiknek és nagyok-
nak, csodaszép viaszgyertyákat készítettek. Az érdeklôdôktôl
sok kérdést kaptunk, és a beszélgetést a Mesenappaliban –
ahol nyáron minden este mesélünk – folytattuk. A jókedvû
beszélgetés közben Luzsi Margó és Bajzáth Mária meséket is
mondtak mindannyiunk nagy örömére. Célunk az volt, hogy
mindazok, akik eljöttek hozzánk, megmerítkezzenek a hagyo-
mányos mesemondás hangulatában, élményeket és tapaszta-
latokat szerezzenek arról, hogyan mesélhettek a régiek egy-
másnak munka közben vagy a tûz mellett. A mesék egész
délután körbevettek bennünket.

Mindazonáltal a legnagyobb érdeklôdés a Madárház-láto-
gatást övezte. Ornitológusunk, Madár, 20 percenkét vitte be a
kiscsoportokká szervezôdött látogatókat a madarak közé, mi-
közben „pihenésképpen” tartott egy 60 perces elôadást is a
madarak és az emberek kapcsolatáról. Öröm volt látni az em-
berek átszellemült arcát, miután kijöttek a madarak közül.

Utolsó vendégünket jóval hat óra után kísértük ki a kapun.
Már az éjszaka folyamán rengeteg köszönô e-mailt kaptunk,
íme az egyik: „Kedves Meseközpont! Ez tényleg a földi para-
dicsom! A gyerekek röpködtek a boldogságtól, teljesen teli
lettek mesével, fénnyel, vízzel, éggel, madárral, és gyönyörû
kövekkel gazdagodtak! Nagyon köszönjük! Fantasztikus
volt!”

Jövôre újra nagy szeretettel várunk mindenkit!
Boldizsár Ildikó, szakmai vezetô
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A „PALOZNAK JÖVÔJÉÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY 
MÛKÖDÉSE 2012-BEN.

Az elmúlt év az Alapítvány 12. éve volt. Minden nehézség el-
lenére a paloznaki programok még mindig tartalmas, szín-
vonalas kulturális eseménynek számítanak, ehhez az Alapít-
vány is igyekszik mindent megtenni.

2012. nyitó egyenlege: 1.161.589.- Ft, 2012. záró egyenle-
ge: 1.132.589.- Ft. Befizetések: 760.721.- Ft, ebbôl SZJA 1%:
360.721.- Ft. Kiadás: 771.000.- Ft

Az Alapítvány Felügyelô Bizottságában személyi változás
történt, s ez hivatalosan most emelkedett jogerôre.

Dr Pusztai Ágnes helyett Dr Leitold József lett a Felügye-
lô Bizottság elnöke. Dr Pusztai Ágnes munkaköri összefér-
hetetlenség miatt kellett, hogy lemondjon. Köszönjük a több
éves munkát, további életéhez sok erôt, jó egészséget kívá-
nunk, és szeretettel várjuk a rendezvényekre. Dr Leitold
Józsefnek pedig köszönjük, hogy elfogadta a felkérést.

Január: A hagyományos Pohárköszöntô (díszítés, terítés,
kitûzôk). Mese-kerámia kiállítás Palisca Mária fazekas alko-
tásaiból. Ez kísérôrendezvény volt a Paloznaki Civil Egye-
sület által szervezett „Faludisznóvágásra” (szervezés, ren-
dezés, megvendégelés).

Február: Farsangi Bál (díszítés, terítés). „Van valami
közös…” – zenés est, beszélgetés Nádasi Elemérrel (terem-
rendezés).

Március: Zenehallgató estek keretén belül Kodály szüle-
tésének 130. évfordulója alkalmából „Kodály Zoltán és a
verbunkos zene” címmel M. Tóth Antal egyetemi tanár, ze-
netörténész elôadása (teremrendezés).

Április: A Balatonfüredi XXI. Jókai Napokhoz kísérô-
rendezvényként „Reformkor hangulatát idézô ruhák” kiál-
lítása (tervezô, készítô: Újhegyi Gyuláné), amihez még sok
szép kiegészítô tárgyat kaptam. Ezúton is köszönöm min-
denkinek (szervezés, rendezés). Másnap Ponori Thewrewk
Aurél csillagásszal Boda Balázs múltidézô beszélgetést foly-
tatott „Paloznak ege alatt” címmel (szervezés, teremrende-
zés, háttérkiállítás a család csodálatos emléktárgyaiból)..

A Paloznaki Borversenyhez Palisca Mária borhûtô kerá-
miáját adtuk díjnak.

Május: I. Pünkösdi Mesenapok Paloznakon. A nagy hír-
nek örvendô paloznaki Meseterápia Központ elsô ízben nyi-
totta ki kapuit a nagyközönség számára, s mondhatjuk, óri-
ási sikerrel. Az Alapítvány erre az alkalomra rendezett egy
Kézmûves játék kiállítást a szegedi kézmûvesek munkáiból,
valamint a kézmûvesek foglalkozásokat tartottak a Tájház
udvarán. Köszönjük a csopaki óvodások kiállításon való
szereplését. Ez alkalommal volt egy bábelôadás is, melyet mi
finanszíroztunk.

Július: A Nagy Julika által szervezett IV. nagysikerû
Paloznaki Jógahétvégéhez kapcsolódó kiállítás rendezésé-
nek segítése. Magyar festônôk Balaton képei (Saphier gyûj-
temény). A szegedi kézmûvesek ugyancsak foglalkozásokat
tartottak.

Augusztus: Csizmadia Zoltán és Csizmadia Zsuzsa festô-
mûvészek kiállításának rendezése. Az ünnep alkalmával
Perlaki József üvegfestômûvész ólomablak és márványmo-
zaik képeiben, valamint Papp Bálint György iparmûvész,
belsôépítész, formatervezô kisbútoraiban gyönyörködhet-
tünk (szervezés, rendezés).

Szeptember: Az Új Széchenyi Terv keretén belül a Ma-
gyar Népfôiskolai Társaság és a Balatonszepezdi Népfôisko-
la képviselôi a Család szerepérôl beszélgetô délutánt tartot-
tak. Segítettünk a szervezésben, teremrendezésben.
Szeptemberben egy veszprémi keresztény csoport kirándult
Paloznakra. Megtekintették a Tájházat, felmentünk a
Márffy kastélyba, ahol István finom borral, az Alapítvány
pogácsával kínálta ôket. Ezután lesétáltunk a Szent József
Házba, ahol elôzôleg Prazsák-Tordai Csilla ihletett képeibôl
rendeztünk kiállítást. Tordai Csilla mesélt a képei keletke-
zésérôl, ifj. Prazsák László pedig zenélt a saját szerzemé-
nyeibôl. Emlékezetes délután volt. 

Szeptember vége Falunapok. A szegedi kézmûvesek elnö-
ke Gyifkó Gyula aranykoszorús szíjgyártó mester, népi
iparmûvész, a népmûvészet mestere lószerszámaiból és Po-
tyondi János grafikus lovas grafikáiból rendeztünk kiállí-
tást. Tisza Sándor fafaragó népmûvész foglalkozásokat tar-
tott. Falunapok nyitórendezvényén különbözô díjakat,
ajándékokat szoktunk átadni: Virágos Paloznakért Díj (3
fô), Tanulmányi Ösztöndíjat (1 fô). „Alapítvány embere” el-
ismerést (4 fô) kapott. Az elismerô oklevél mellé Erdélyi
László szegedi, Horváth Csaba zalaegerszegi, Palisca Mária
fazekasok ajándék.kerámiáit adtuk. A díjazottaknak ezúton
is szeretettel gratulálunk. Czeglédy Ákos polgármester úr-
nak a falu számára Rostás Zsolt vásárhelyi fazekas Házi ál-
dásos tálját és Palisca Mária Tanítónô címû kerámiáját ad-
tuk át. (Mindkét kerámiát szintén ajándékba kapta az
Alapítvány). Mûvészeti tevékenység (zene, tánc) fizetésével
is hozzájárultunk a Falunapok programjához (célzott befi-
zetés volt, nagyon köszönjük a támogatóknak).

Október: Széles István (balatonfüredi szállodavezetô)
Paloznaki Borklub tag székesfehérvári nyugdíjas csoportot
hozott át. A Tájház, Templom, kiállítás megtekintése után
Englert Dezsô finom borával kedveskedhettünk a vendé-
geknek. Október végén V. dr. Fodor Zsuzsa és Vida Kálmán
„Ausztráliából jöttünk” élménybeszámoló esthez háttérki-
állítást rendeztünk.

November: Villányi Edit költônô és Balla Ferenc festô-
mûvész „Párizsi képek” címmel a Montmartre hangulatát
idézô kiállítással egybekötött zenés-verses estet ajándéko-
zott. A vendéglátást is ôk biztosították. (A zenészt az Alapít-
vány fizette).

December: Mikulás ünnepség: Dekoráció, teremberende-
zés, terítés, ajándékok. A gyerekek Tisza Sándortól aján-
dékba kapott vékony falemez Betlehemet kaptak, a felnôt-
tek karácsonyi díszt. Erre az alkalomra jelentettük meg
Jutasi Sándorné: Paloznaki „pillanatképek” könyvének 4.
bôvített kiadását. (A Szépkorúak Mikulás estjén mindenki
kaphatott, aki igényt tartott rá.)

A szegedi és zalaegerszegi kézmûvesek továbbra is kedves
színfoltjai a paloznaki nyaraknak. Minden szombat, vasár-
nap 11 héten át lelkes, odaadó szeretettel foglalkoznak az
érdeklôdô vendégekkel. Nagyon köszönjük munkájukat,
kedves ajándékaikat.

Esetenként soron kívüli foglalkozásra is megkérjük ôket,
igazán készségesen állnak rendelkezésre. Az elmúlt nyáron
például ilyen alkalomnak köszönhetjük a Homola Pincészet
200.000.- Ft-os támogatását.

Egy ilyen éves programsorhoz óriási összefogásra, áldo-
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zatos munkára van szükség. Nagyon köszönjük a segítséget,
amit vagy munka, vagy ajándék, vagy pénz formájában ka-
punk. Nekünk már az is segítség, ha érdeklôdéssel fordul-
nak a rendezvények illetve az Alapítvány munkája felé.

„Tégy jót, és tartsd titokban!”. Bele tartoznak azok, akik
adójuk 1 %-át küldik el nekünk. Külön köszönet érte.

Köszönjük az Önkormányzatnak, a Hivatal minden dol-
gozójának, a Paloznaki Civil Egyesületnek, a Paloznaki Szô-
lôhegyi Egyesületnek az eredményes együttmûködést. 

Utoljára, de nem utolsó sorban az Alapítvány vezetôsége
minden tagjának köszönöm az egész évi munkát.

Terveinkben most elsô helyen szerepel Szendi György taní-
tó úr születésének 100. évfordulójára egy ôt idézô kiadvány
megjelentetése a családdal és az önkormányzattal összefogva.
Következô feladatunk a Kálvária képei kicserélésének meg-
szervezése az önkormányzattal és az egyházzal közösen. Ígé-
retet tettünk, hogy a 20 éves Paloznaki Hímzôkör születésna-
pi kiadványát szerény összeggel támogatjuk

Engedjék meg, hogy beszámolómat a következô gondolat-
tal zárjam:

„Megszelídíteni a világot a mûvészet eszközével, mert
ahol a szép megjelenik, harc nélkül gyôz!” (S ez nem mindig
PÉNZ kérdése!!!)

Támogatásaikat még egyszer hálásan köszönjük, a továb-
biakban is szeretettel és tisztelettel várjuk.

Prazsák Józsefné, kuratóriumi elnök

„Emlékidézô…”
A Paloznaki Önkormányzat, a „Paloznak Jövôjéért” Köz-
alapítvány a Család közremûködésével „Emlékidézô”
délutánt szervezett SZENDI GYÖRGY, Paloznak volt ta-
nítójának 100-ik születésnapi megemlékezésének alkal-
mával 2013. április 26-án, a Faluház nagytermében.

Az összejövetelen a volt tanítványokon kívül olyan sze-
mélyek is jelen voltak, akik hírbôl, esetleg elbeszélések alap-
ján ismerték a Tanító urat. A megemlékezés bensôséges, szo-
lid hangvételû volt.

A meghitt beszélgetések közelebb hozták a hozzá fûzôdô
kapcsolatok emlékképeit.

A család tagjai – fia, unokája a vele töltött mindennap-
ok életvitelét, azok kedves és érdekes történeteit osztot-
ták meg velünk, amit nagy érdeklôdéssel, szívesen hall-
gattunk.

Régi tanítványai szintén felidézték gyermekkori indítta-
tásuktól kezdôdôen, a felnôttkori eseményekhez fûzôdô
bensôséges kapcsolatot.

Emlékeikben a visszatekintések sorozatát említették, a
négy évtizeden keresztül tartó közösségi élet eredményeit,
azok felejthetetlen szépségeit.

Kiemelték sokoldalú tehetségét, emberi magatartását, me-
lyet bôven kamatoztatott a falu életében – érdekében.

Szendi György volt Tanító példaértékû tevékenysége ré-
vén legendaként említi az utókor. Akik ismerték, hálás, meg-
tisztelô szeretettel emlékeznek rá.

Büszkén említhetem, hogy mint elsô tanítványai közül, én
is közéjük tartozom.

Beszélgetések közben a jelenlevôk kellemesen halk zene

mellett az ízletesen megterített asztalokon levô finom süte-
ményekbôl és borokból fogyaszthattak.

Meghitt, méltóságteljes volt az „Emlékidézô” délután.

J-né Irén

Az Emlékidézô délutánon olvasta fel Jutasi Sándorné
Irénke néni Szendi György tanítóhoz fûzôdô történeteit,
melyet mindenki szívesen hallgatott. 

Utána Wöller Béláné, Léber Erzsébettôl hallhattunk egy
nagyon szép kis verset, melyet Szendi tanító úrral tanultak
meg 1936-ban, elsô osztályban az év végi vizsga napján kel-
lett elszavalniuk.

Köszönjük az emlékeket!
Szerk.

Tisztelettel kérem azokat, akik úgy érzik Szendi Gyuri bá-
csi születésének 100. évfordulójára készülô könyv megje-
lentetéséhez szívesen hozzájárulnának, a „Paloznak Jövô-
jéért” Közalapítvány bankszámlájára megtehetik.

Csekket lehet kérni:
Polgármesteri Hivatal, Paloznak Fô u. 10.
Paloznaki Teleház és Könyvtár, Paloznak, Fô u. 2.

Köszönettel: 
Prazsák Józsefné

kuratóriumi elnök

Paloznakiaknak ingyenes a 0. nap a 
Harley-Davidson Open Road Fest-en

A 14. Harley-Davidson Road Fest szervezôi idén ismét
ingyenes napijeggyel kedveskednek Paloznak lakosainak.
A helyi polgárok a megszokott vasárnapi nap helyett eb-
ben ez évben a szerdai, 0. nap színes programjait élvezhe-
tik élôben, lakcímkártyájuk felmutatásával. A palozna-
kiak részt vehetnek többek közt Ganxsta Zolee és a
Kartel, illetve a Best of zenekar koncertjein, valamint a
veszprémi Pannon Várszínház egyedülálló elôadásán, a
Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról címû
musical-en.

Nappali programok: 
� Mobil Morning Show - Class FM kamion
� Balesetmegelôzési kiállítás és bemutatók
� Helikopter sétarepülés
� Magyar Motorok Kiállítása
� Vezetett túrák 
� Rodeo bika

Zenei programok:
� Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról (musical)
� Ganxsta Zolee és a Kartel
� Best of zenekar
� A Nyughatatlan (Johnny Cash and the best rockabilly

songs)
� Rock disco (Dj. Juhász Laci)

A fesztivál június 5-9-ig tart.
További információk: www.openroadfest.hu



JJuubbiilleeuummii  JJóóggaahhééttvvééggee  PPaalloozznnaakkoonn
Kedves Mindenki!

Örömmel tudatjuk, hogy július 12-14-én ötödik alkalom-
mal rendezzük meg a faluban már hagyománynak számí-
tó júliusi Jógahétvégét. 

A Jógahétvége Paloznak Község Önkormányzata és a
Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd kö-
zös rendezvénye, a Paloznaki Civil Egyesület és a „Paloz-
nak Jövôjéért” Közalapítvány, valamint magánszemélyek
támogatásával, közös összefogással, önzetlen munkával
valósul meg.

Várjuk vissza mindazokat, akik az elôzô évek során itt
jártak és hívjuk azokat, akik szívesen töltenének egy hétvé-
gét, vagy akár hosszabb idôt ebben a festôi balatoni faluban.

Legyünk együtt szeretetben egymással és harmóniában
a természettel.

Várjuk a faluban élôket és nyaralókat családtagjaikkal
együtt. 

Az idei évben több lehetôség nyílik családi programok-
ra: közös jógagyakorlás, egyensúly torna, ének- és táncta-
nulás és játszóház.

Várjuk ha testi- és lelki felfrissülésre vágyik, ha szeret-
né maga mögött hagyni a mindennapok feszültségét. Jöj-
jön, ha még soha nem jógázott, ha régi gyakorló, és ha
csak a kulturális programokon, elôadásokon szeretne
részt venni. Próbálja ki nálunk a vegetáriánus konyha
remekeit. Kínálunk meleg és hidegkonyhai ételeket és
cukrászati termékeket egész napos nyitva tartással, akár
elvitelre is: MEGÉRI!

A programokon való részvétel ingyenes, a rendezôk-
nek, támogatóknak és adományozóknak köszönhetôen.

Tervezett helyszínek: Faluház, Tájház udvar, Vendég-
ház udvar, Olvasóliget, Római Katolikus Templom és
Templomkert, Kálvária domb és Majorudvar. 

Tervezett programok: 
Július 12., péntek: 
– Örmény Szimbólumok és Miniatúrák Üvegre -

Ermone Zabel Martaian munkáinak, valamint Nepáli Ko-
lostori Mandalák kiállításának megnyitója és egyidejûleg
a jógahétvége megnyitó ünnepsége, közremûködik:
Mérey Anna hegedûmûvész. 

– Esti hangverseny a Római Katolikus Templomban:
Együtt Zengés – Németh Ágnes Kyra, ének és Csipszer
Dániel, zongora.

– Esti meditáció.

Július 13., szombat:
– Jógafoglalkozások több idôpontban és helyszínen,

kezdôknek és haladóknak, gyerekeknek, felnôtteknek,
szépkorúaknak egyaránt.

– Elôadások: A rejtélyes és elfeledett kolostori mandalák
– Sri Jantra – Az Isteni Anya

– Gyermek és családi programok.
– Szombat esti mûsor a Tájház udvar színpadán: 

– Indiai versek és táncok. Elôadók: Juhász Róza, a
veszprémi Petôfi Színház színésze, Tóth Gabriella Garima,
táncmûvész és tanítványai. 

– Kishore Kumar indiai (Radzsasztán) ének- és gi-
tármûvész elôadása.

– Anantha Vrata szertartás az Isteni Anya tiszteletére
a Majorudvarban.

Július 14., vasárnap:
– Jógafoglalkozások több idôpontban és helyszínen,

kezdôknek és haladóknak, gyerekeknek, felnôtteknek és
szépkorúaknak egyaránt.

– Elôadás: – Védikus építészetrôl mindenkinek
– Filmbemutató: – A hatalmas Himalája – A jóga ere-

dete: Mezei Zoltán filmjének bemutatása és beszélgetés az
alkotóval.

– Radzsasztáni ének-, és tánctanítás (Kishore Kumar
és Ábrahám Judit).

– Gyermek és családi programok.
– Délutáni mûsor a Tájház udvar színpadán:

Bharatanatjam, indiai táncelôadás – fellépôk: Somi Pan-
ni táncmûhelyének táncosai.

Legyen ez az esemény öröm mindannyiunknak! Re-
méljük eljönnek és megtalálják a számukra érdekes és
hasznos programokat!

További információ: a szervezôknél, a  honlapon és a
Teleházban. A részletes program a Paloznaki Hírmondó
júniusi számában is megjelenik. 

Minden segítséget és felajánlást szeretettel fogadunk. 
Ha pénzadománnyal támogatná rendezvényünket, ak-

kor befizetését a 73900092-11061470 számlaszámra tud-
ja megtenni. Kérjük, a közlemény rovatba megjegyzés-
ként tüntesse fel: „Paloznaki Jógahétévége”.

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

Szervezôk: Sári Annamária – rendezvényszervezô,
+36 (30) 213-0785,  

Bartl Betti +36 (20) 312-6812
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Paloznak Község Önkormányzata, a „Paloznak 
Jövôjéért” Közalapítvány és a Család szeretettel várja

Önt, kedves családját és barátait
a 100 éve született Szendi György tanító emlékére

rendezett Megemlékezésre és Koszorúzásra
2013. június 14-én, pénteken 19 órára

a Szent József Házhoz.
A koszorúzás után

Könyvbemutató lesz a Faluház nagytermében.

Halászléfôzô Verseny felhívás
A Halászléfôzô versenyrôl és a nevezésrôl bôvebb 

információt a Teleházban kaphatnak.
A Nevezési lap és a Versenykiírás június 1-tôl letölthetô

a www.paloznak.hu honlapról, vagy a Teleházban
átvehetô.

A Nevezési lapot június 20-ig lehet leadni a Teleházban,
vagy e-mailen elküdhetô a telehaz@paloznak.hu 

e-mail címre.
Várunk minden kedves érdeklôdôt!



A Paloznaki Kórus Pünkösdi Hangversenyére
Szép este a mai mivel kettôs ünnepnek örülhetünk. Egyfelôl
ünnepeljük pünkösdöt a szentlélek eljövetelét, másrészt örü-
lünk, mert eljött a pünkösdi koncert ideje a Paloznaki Kórus-
sal. Ha most lenéz ránk a Jóisten, akkor Ady Endre szavaival
mondhatná „Felülrôl nézvést még megvolna az ország”. In-
nen a Paloznaki templomból nekem úgy tûnik, innen nézvést
is megvolna, hiszen együtt vagyunk falubeliek, szomszédok,
barátok és ünnepelni jöttünk. Ünnepelni és szép muzsikát
hallgatni jöttünk, mert bizony várjuk a Paloznaki Kórus fel-
lépéseit. Miért is várjuk a hangversenyeket? Mert ezt a kórust
szívesen és élvezettel hallgatjuk évrôl évre egyre többen és
többen, mert ôk a barátaink, mert egyre szebben szól a hang-
juk és van egy titkuk, egy olyan titok, ami keveseknek adatik
meg és, amit most megpróbálok megfejteni önöknek is. 

10 éve Szabó Lajos barátom, karnagy, akkor önkormány-
zati képviselôként és nem mellesleg énektanárként, azzal az
ötlettel állt elô, hogy a szépkorúak ünnepén, az önkormány-
zat dolgozóiból és a képviselô-testület tagjaiból verbuvált al-
kalmi kórus lépjen fel. Merész ötlet volt. Némi külsô segítség-
re is szorultunk, ezért kiegészült a társaság és néhány próba
után nagy sikert aratott a fellépés.

A fellépés sikere és a felkészülés, a próbák jó hangulata
azonban nem hagyta annyiban a dolgot. A csapat nagy része
követelte a folytatást, így azután hétrôl hétre összejött a tár-
saság, új tagokkal gyarapodott, egyre bôvült a repertoár és
jöttek a fellépések felkérések is sorban. Egyházi ünnepeken,
önkormányzati rendezvényeken, másoknak és a maga örömé-
re énekelt a kórus. A próbák, nem csak az éneklésrôl, hanem
az együttlétrôl, beszélgetésrôl, barátságról, és néha egymás,
vagy inkább a karnagy úr ugratásáról is szólnak. 

A basszus kilengése, az alt öntudata, a szoprán hisztije (bár
ezek csak feltételezések) mind, mind a próba része, mely pró-
bára teszi a karnagy türelmét, de közösséget is teremt. A kö-
zös kirándulások: a Parajdi sóbánya kápolnájában való
éneklés, a más kórusokkal való fellépések mindmegannyi kö-
zös élmény, mely új és új szálakkal fûzi egybe a kórus tagjait.

És azt gondolom ez itt a titok: a próbák hangulata, a fellé-
pések összetartása, a közös barátság és a másokért, a magunk
örömére éneklés a Paloznaki Kórus igazi titka. Ettôl szól
olyan szépen már a kezdetektôl fogva és vált egyre professzi-
onálisabbá az ének. Ettôl válik követendô példává,  hogy a
több szólam szebben szól együtt, a különbözô hangok erôsítik
egymást és válnak egységgé, amit mi sem bizonyít jobban,
mint a két éve elnyer arany fokozatú kórus minôsítés és a
megjelentetett két CD.

Sok-sok munka fekszik ebben, elsôsorban Szabó Lajos
karnagy munkája, aki összeállítja repertoárt, próbálja kor-
dában tartani a rakoncátlankodókat, biztatni a bátortalano-
kat, visszafogni a vakmerôket. Elviseli a kritikát, az ugratáso-
kat, a rendetlenkedést (mert a felnôttek is tudnak
rendetlenkedni), és néha, amikor már minden összeomlani
látszik, Lajos a pokolba kíván mindent, akkor történik meg a
csoda. Összeáll a kép, megszólal az ének és úgy szól ahogy kell
tisztán, szépen, egybecsengôn. Persze ez már a kórus tagjai-
nak érdeme, akik a napi munka után még eljárnak a próbák-
ra, újra és újra gyakorolnak, ismételnek, hogy aztán a vég-
eredményt mi élvezhessük.  Kívánom, hogy még sokszor és

sokat hallhassuk ôket, élvezhessük a tiszta hangokat, a fel-
emelô muzsikát, és kívánom a kórusnak, hogy még sokszor tíz
évig énekeljenek együtt, örüljenek a próbák hangulatának,
ôrizzék meg a barátságot és daloljanak egymás és a közönség
örömére!

Kedves Barátaim! Hallgassák továbbra is nagy-nagy szere-
tettel a Paloznaki Kórust![

Czeglédy Ákos

� Május 25., szombat 19 óra Miért járt Amerigo Tot
Paloznakon? címmel filmvetítés és elôadás lesz a Falu-
ház nagytermében.

� Június 14., péntek 19 óra 100 éve született Szendi
György tanító megemlékezés és könyvbemutató a
Szent József Háznál és a Faluház nagytermében.

� Június 15., szombat 19 óra Paloznak története az ôs-
kortól a középkorig elôadás a Faluház nagytermében.

� Június 19., szerda 20 óra Samkór Reykjavikúr izlandi
vegyeskar hangversenye a Római Katolikus Templom-
ban.

� Június 22., szombat 19 óra a Barkos Bea tûzzománc és
Simon Miklós festômûvész kiállításának megnyitója a
Faluház nagytermében.

� Június 22., szombat 15 óra Halászléfôzô verseny, 20
óra PG Csoport koncertje a Tájház udvarán.

Szerk.
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�� JÓ TUDNI!

Balatoni Hal- és Borünnep
Paloznak Község Önkormányzata és a 

Paloznaki Horgász Egyesület szeretettel vár mindenkit 
programjaira a Paloznaki Tájház udvarán.

Június 22., szombat
15 óra Halászléfôzô verseny (elôzetes nevezés alapján)

20 óra Halászléfôzô verseny eredményhirdetése 
és kóstoló

Utána a PG Csoport koncertje.

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

Meghívó
A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület és a 

Paloznaki Civil Egyesület
szeretettel meghívja Önt, kedves Családját és barátait

Dr. Bereczky Lóránd
a Nemzeti Galéria ny. igazgatója

Miért járt Amerigo Tot Paloznakon?
címû filmvetítéses elôadására

2013. május 25-én szombaton 19 órára a Faluház
nagytermébe.



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! 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

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

� Bérgép-kölcsönzô Alsóörs. 8226 Alsóörs Gárdonyi
G. u. 6. Tel: 20/447-1200. Kisgép, Utánfutó, Takarítógép bér-
beadás. Földmunkagépek kezelôvel, beton újrahasznosítás.
Web: www.bergepkolcsonzo.hu E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Árak, Árlista, mûszaki információk tekintetében keresse
WEB oldalunkat, vagy hívjon bizalommal!

� 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 vonzáskör-
zetében 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, va-
gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezé-
si 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

� 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

� 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
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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  

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

Lovas - Paloznak területérôl szálláskiadók, vendéglátók és 
egyéb szolgáltatásokat végzôk jelentkezését.

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

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 
Megjelenik havonta.

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.

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


