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Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

TESTÜLETI ÜLÉS JÚLIUS
A júliusi testületi ülésen a polgármester beszámolt a sikeres
EMVA pályázatról melyen 4.4 millió Ft-ot nyert az önkor-
mányzat a Sz. József Házban kialakítandó kiállítóteremhez.
A belügyminisztérium támogatásával nyári diákmunkások
foglalkoztatására nyílt lehetôség így július augusztus hóna-
pokban biztosítani lehet a Tájház nyitva tartását, a rendez-
vények segítését, kertészeti munkákat. 

Elnapolta a képviselô-testület az általános mezôgazdasági
övezetekre vonatkozó tilalom feloldását az állami fôépítész
szakvéleményének beérkezéséig és annak figyelembe vételé-
vel dönt majd a tilalom feloldásáról.

Miután Paloznakon senki nem kérte a koncessziót így a
Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. a képviselô-testület véle-
ményét kérte a dohánykoncesszió kiadásával kapcsolatban.
Az önkormányzat az eddig is egyedüliként dohányt forgal-
mazó Észak Balatoni Kereskedelmi Zrt. boltját jelölte meg.
Nem foglalt állást az önkormányzat a badacsonytomaji tes-
tületnek az Észak Balatoni Hulladékkezelô Társulással
kapcsolatos díjmegállapítási javaslatával kapcsolatban, mi-
után várhatóan a szemétdíj is hatósági áras lesz és kikerül
az önkormányzatok ármegállapítási jogkörébôl. Egyhangú-
lag elfogadták a képviselôk a Paloznaki Péter Pince beszá-
molóját a tavalyi támogatás felhasználásáról.

Július 18-án rendkívüli testületi ülést tartott az önkor-
mányzat melyen az általános mezôgazdasági övezetekre vo-
natkozó változtatási tilalom feloldásáról döntöttek, miután
a tervezett rendezési terv e területen nem tartalmaz válto-
zást. A beiskolázási támogatást az idei évben kérelemre biz-
tosítja az önkormányzat. Az óvodásoknak 5000 Ft az általá-
nos iskolásoknak 7000 Ft a középiskolásoknak 18000 Ft
beiskolázási segélyt szavazott meg a szociális bizottság ja-
vaslatát figyelembe véve a testület. 

CzÁ

SZENDI GYÖRGY TANÍTÓRA EMLÉKEZTÜNK
A paloznaki önkormányzat, a „Paloznak Jövôjéért” Köz-
alapítvány és a család közremûködésével Szendi György
tanító, Paloznak díszpolgára születésének 100-ik évfor-
dulója megemlékezésére emlékünnepet rendezett 2013.
június 14-én.

Az ünnepség a Szent József Háznál, a „régi” iskolánál az
emléktábla koszorúzásával kezdôdött. Köszöntôt mondott
Czeglédy Ákos polgármester méltatva Szendi György mun-
kásságát, és ifj. Szendi György üdvözölte a megjelenteket.

Azt követôen Szendi György emlékére c. könyv bemu-
tatása következett a Faluház nagytermében.

A könyv megjelentetésének gondolata Prazsákné
Emike magában korábban megfogalmazódott – belsô in-
díttatású elképzelése volt, amely kitartó elhatározással
munkálkodott benne – és a család hathatós közremûkö-
désével most valóra vált.

A teremben kiállított fényképeken visszaidézhettük a
falu tanítójának munkásságát, benne önmagunkat, gyer-
mekeinket, „akkori” világunkat.

A könyvet bemutatta Dr. Szendi Zoltán egyetemi tanár,
méltatva a tanítót és az apát egy személyben, fûszerezve
szívderítô, kedves megemlékezésekkel.

Az ünnepséget Szabó Ivett fuvola-, Szabó Donát zongo-
rajátéka, Szendi György és Szendi Péter felidézett emlé-
kei, érdekfeszítô, megható, elgondolkodtató szavai tették
színvonalassá.

Tanítványai és a falu lakossága nagy elismeréssel emlé-
kezik a falu tanítójára.

1936-ban – megmérettetése alkalmával – egyértelmûvé
vált, hogy Paloznak eseménytelen, monoton életvitelének
átformálódásának ô legyen a szellemi vezére.

Tehetsége, sokoldalúsága miatt megtisztelô szeretet vet-
te körül.

Segítségét gyakran igénybe véve egyfajta kollektív biz-
tonságérzetet adott a lakosságnak.

Mintha a sors „jókedvében” irányította, vezérelte vol-
na Paloznakra Szendi György tanítót.

Ôrizzük emlékét.
J.-né Irén

Egy könyvbemutató margójára
Régi álmom vált valóra „Szendi György
tanító emlékére” címû könyv megjelené-
sével. Nagyon köszönjük fiainak, Szendi
Györgynek, Szendi Zoltánnak, valamint
a család többi tagjának a segítôkész hoz-
záállását, hiszen ôk rendelkeztek írásos
és íratlan emlékekkel. Köszönjük az Ön-
kormányzat támogatását, és a „Paloznak

Jövôjéért” Közalapítvány támogatóinak, csak az ô segít-
ségükkel tudtunk jelentôs összeggel hozzájárulni a könyv
kiadási költségeihez.

Megható tapasztalni azt a mély tiszteletet, ôszinte sze-
retetet, ami nap mint nap érzékelhetô Szendi György ta-
nító úr személyével kapcsolatban. Természetesen ez csak
azért lehet így, mert évtizedeken át ô is ezt tette. Gárdo-
nyi Géza mondta: „A legszebb és legnemesebb feladat, ta-
nítani.”

Engedjék meg, hogy a következô gondolattal zárjam
soraimat.

„Az igaz emberek elmennek,
De fényük itt marad.”
Szendi tanító úr, Gyuri bácsi fénye még évtizedek múl-

tával is beragyogja Paloznakot.

Tisztelettel és köszönettel:
Prazsák Józsefné

Kuratóriumi elnök
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány egyszeri alkalomra
szóló ösztöndíj pályázatot hirdet kiemelkedô tanulmányi,
vagy sport területén nyújtott teljesítmények ösztönzése, tá-
mogatása céljából a középiskolai tanulmányokat folytató,
vagy azt a 2012/2013-as tanulmányi évben befejezô tanulók
részére. 

A beérkezett pályázatokra az elbíráló egyszeri pénzbeli
ösztöndíj támogatást állapít meg. 
Pályázatot nyújthatnak be: 
Azok a paloznaki állandó lakcímmel rendelkezô tanulók,
akik a 2012/2013. tanulmányi évben középiskolai (gimnázi-
um, szakközépiskola, szakiskola) tanulmányokat folytattak
vagy záróvizsgát tettek, és tanulmányi eredményük jeles
vagy kitûnô. Pályázatot nyújthatnak be továbbá az országos
szakmai tanulmányi versenyen legalább az elsô tíz helyezé-
sek egyikét elért tanulók, valamint a kiemelkedô (legalább
országos versenyen helyezést elérô) sporteredményt elért
(Sportegyesületnél igazolt) középiskolai tanulók. 
Pályázatok benyújtása:
A pályázatokat írásban, személyesen vagy postai úton (pos-
tai benyújtás esetén a postai bélyegzôn a benyújtási határ-
idô napja számít határidôben történt benyújtásnak) lehet
benyújtani az alábbi címre:

„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány, 8229 Paloznak,
Fô utca 10. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2013. augusztus 22.
csütörtök. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó személyes
adatait (név, születési hely és idô, anyja neve) lakcímét, adó-
azonosító számát, valamint oktatási intézményének nevét
címét. A pályázathoz mellékelni kell: A 2012/2013. év végi
iskolai bizonyítvány vagy záróvizsga bizonyítvány másola-
tát, országos szakmai verseny helyezésérôl kiállított oklevél
másolatát.
A pályázatokról történô döntés, eredményének kihirdetése:

A beérkezett pályázatokról a „Paloznak Jövôjéért” Köz-
alapítvány Kuratóriuma dönt soron következô kuratóriumi
ülésén. 

A pályázati eredmények kihirdetése Paloznak Község
Önkormányzata által szervezett 2013. évi Falunapok hivata-
los nyitó ünnepségén történik. 

Paloznak 2013. július 12.
Prazsák Józsefné

„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány
kuratóriumának elnöke

Nyári kézmûves foglalkozások
Paloznakon

Sok gyerek és felnôtt számára kedvelt és megbecsült idô-
töltés a Tájház udvarán szombat, vasárnap 10–13 óráig
tartott kézmûves foglalkozás.

Az Önkormányzat és a „Paloznak Jövôjéért” Közala-
pítvány összefogásának köszönhetôen Szegedrôl, Zala-

egerszegrôl, az idén már Mezôkövesdrôl is jönnek kéz-
mûvesek, népmûvészek, iparmûvészek, képzômûvészek,
és komoly szakmai hozzáértéssel, türelemmel, szeretettel
vezetik a mindenki számára ingyenes foglalkozásokat.
Ezen a nyáron készültek:

- kis textilcsodák gyönggyel, gombbal, hímzéssel díszítve
- tûzzománc ékszerek
- ôsrégi mintával ütôfás mézesbábok.

A következô hetekben lesz még több alkalommal
- agyagozás, korongozás
- gyöngyözés
- pecsételôk, lenyomatok készítése
- ismerkedés a Matyó – kultúrával
- fafaragás.
„Elszámítógépiesedett” világunkban egyre nagyobb

szükség van a szép tárgyak készítésének örömére, az igé-
nyesség és az ízlésvilág fejlesztésére.

Kísérjük figyelemmel a plakátokon megjelenô progra-
mokat!

Szeretettel várunk mindenkit, hozzák el gyermekeiket,
unokáikat, alkossanak együtt!

Prazsák Józsefné
kuratóriumi elnök

Májusi Borklub
2013. május 10-én Szent György hegyi borokat kóstol-
tunk. A borokat és a Szent György hegy borászati és kul-
turális értékeit Tóth János Zoltán, a Vinum Vulcánum
Borlovagrend nagymestere és a Szent György hegyi
Hegyközség elnöke mutatta be.

A borokat, melyek több termelôtôl származtak, a kö-
vetkezô sorrendben kóstoltuk:

Olaszrizling (3 minta 3 termelôtôl), kéknyelû, zenit, ki-
rályleányka, szürkebarát (2 minta), rajnai rizling, mus-
kotály, rosé, és egy késôi szüretelésû olaszrizling. Vala-
mennyi bemutatott bor kiváló minôségû volt.

A borok kóstolása után két klubtagunk, Verbunt Nelli
és Verbunt Pieter a foglalkozásra Holandiából hoztak
(holland termelôktôl) két fehér és három vörösbort. Kós-
tolásuk során megállapítottuk, hogy Európa északi ré-
szén is lehet kellemes, jó illatú és ízû borokat elôállítani.

A borkóstolás végén pedig Papp Miklós aranyérmes ki-
váló minôségû olaszrizling borának kóstolásával zártuk
aznapi foglalkozásunkat.

Englert Dezsô, Borklub vezetôje

Tájékoztatás a Borklub Tagjainak!
A nyári szünet utáni elsô klubnap 
2013. szeptember 13-án, pénteken

17 órakor lesz.
Helye a Faluház nagyterme.

Englert Dezsô 
a klub elnöke
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Paloznaki Borklub Somló-hegyi látogatása

Az éves programnak megfelelôen 2013. június 14-én a
Paloznaki Borklub tagjai autóbusszal Somlóvásárhelyre
kirándultak. A kirándulás célja a történelmi somlói bor-
vidék megismerése és a nászéjszakák borának titulált
somlai bor megkóstolása, amit azzal magyaráztak, hogy
erôsíti a férfiúi potenciált, elôsegíti a fiú utódok születé-
sét. Régóta a néphit és neves tudósok terjesztették a som-
lói borokról, hogy azok gyógyító erôvel rendelkeznek,
biztosítják az emberi szervezet egyensúlyát és a jó étvá-
gyat és a kiegyensúlyozott idegállapotot. A fentiekben ve-
tett hitet alátámasztja, hogy hajdanán a patika polcain is
megtalálható volt a somlai bor és nem véletlen, hogy év-
századokon át nagy becsben tartották neves uralkodóhá-
zak udvaraiban is. (Zsigmond király, Hunyadi Mátyás,
Habsburg ház) 

Köszönhetô ez az egyedi természeti adottságoknak. 
A kontinentális makroklíma és átlagosan 600-650 mm
éves csapadék és nyugatról-északról érkezô hûvösebb
légtömegeket jól ellensúlyozza a vulkánikus képzôdmény-
ként kialakult, nyáron a környezetéhez képest jelentô-
sebben felmelegedô „tanúhegy”, melynek keletkezése a
Balaton-felvidéken található társaival egy idôben kelet-
kezett, és anyagában is hasonlóságot mutat. A talaj ba-
zalttörmelékes,  bazalt anyagú lejtôtörmelék, helyenként
tufamálladék és ezek keveredése löszvályoggal és pan-
nonhomokkal. A hegy a fehérszôlôk, fehérborok termôte-
rülete. Fô fajták a furmint, juhfark, hárslevelû, tramini
és az olaszrizling. Minden szôlôfajtának megvan a maga
kedvenc helye, de a különbözô évjáratok más-más tulaj-
donságot eredményeznek. Egyes fajták a hegy sugárzó
melegét szeretik, addig mások a szellôsebb területeket,
vagy a szoknya alját a több víz miatt. A hegy nemcsak a
napos oldalát, hanem körben szôlô borítja. Azok a gaz-
dák, melyeknek a területei a különbözô oldalakon is meg-
találhatók könnyebben tudják házasítással kiküszöbölni
az egyes évjáratok kedvezôtlen következményeit.

A fenti információkat részben a borklub tagjai is is-
merték, de ezt egy szakszerû elôadás keretében a Krein-
bacher Birtok Kft. szôlészeti ágazatvezetôjének elôadásá-
ban hallgathattuk meg a befejezés elôtt álló SOMLÓ
WINE WORLD projekt területén. A fejlesztés az Új Szé-
chényi Terv keretében Európai Unió támogatásával a
borturisztika termékkínálatának grandiózus bôvítését
fogja szolgálni. A Kreinbacher Birtok látogatása a kósto-
ló teremben fejezôdött be, ahol a hagyományos magyar
fajták (juhfark, furmint, hárslevelû) és a Kárpát-meden-
ce fô fajtáját az olaszrizlinget kóstolhattuk meg. Voltak
egy fajta szôlôbôl készült borok, de több fajtából házasí-
tott borokat is megízlelhettünk. Somlói ritkaságként kós-
tolhattunk a sor végén a bazalt sziklák alatt termett syrah
vörösbort is, melynek telepítésére külön engedély alap-
ján jogosult a borászat. Valamennyi kóstoláskor tapasz-
talhattuk a szakszerû termesztés, a magas fokú technoló-
gia és az egyedi somlai íz világra utaló jegyek együttes,
egymást erôsítô hatását.

A borkóstoló után hazafelé a noszlopi Lucullus étte-
remben tesztelhettük a somlai étvágygerjesztô hatását,

ahol vacsorát követôen a házigazda tájékoztatást adott az
étterem, a borászat (somlói) és az országosan ismert sava-
nyúságüzem mûködésérôl.

Hazafelé a buszon elhangzott az örök igazság, hogy a
szülôhelyén, helyi szakemberek által bemutatott és fo-
gyasztott bor, sokkal maradandóbb élményt nyújt, mint
bármilyen más környezetben.

Szele Gyula, borklub tag

Paloznak Község Önkormányzata 
szeretettel várja Önt, családját és barátait

Berkes Kálmán és a
Tokyo-Budapest Ensemble

hangversenyére

2013. július 27-én, szombaton 20 órakor
a paloznaki római katolikus templomba. 

Mûvészeti vezetõ:
Berkes Kálmán

Mûsor:
J. Haydn: B-Dúr Divertimento

F. Krommer: F-Dúr Partita, op. 57.
J. Francoix: Fúvósötös

Farkas Ferenc: Régi magyar táncok a XVII. Századból

Paloznak Község Önkormányzata és a „Paloznak
Jövôjéért” Közalapítvány 

szeretettel várja Önt, családját és ismerôseit

A mûvészet genetikája
c. kiállítás megnyitójára

2013. július 27-én, szombaton 19 órára 
a Faluház nagytermébe (Paloznak, Fô u. 10).

A kiállítást megnyitja, és saját verseit elôadja:
Rényi Katalin

Közremûködik:
Koloszár Csilla, pánsípmûvésznô

A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETÔ:
2013. július 27–augusztus 13-ig, Kedd–vasárnap: 10–12

óráig és 15–19 óráig.



Paloznak régészeti emlékei
2013. június 15-én, szombaton este egy érdekes elô-
adásnak lehettünk szem- és fültanúi.

A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület és a Paloznaki Ci-
vil Egyesület szervezésében V. Dr. Fodor Zsuzsa, a
Veszprém megyei Laczkó Dezsô Múzeum nyugalmazott
igazgatója tartott vetítéses elôadást a Faluház nagyter-
mében.

A cél az volt, hogy megismerhessük Paloznak megta-
lált, feltárt és jó esetben késôbb katalogizált régészeti
leleteit az ôskortól egészen a Középkor kezdetéig.

Aki eddig nem volt tisztában vele, vagy csak felületes
tudással rendelkezett a paloznaki leletekrôl, vagy egy-
szerûen érdekelte ezeknek a tárgyaknak az aktuális
sorsa, az betekintést nyerhetett ezzel a mindenki szá-
mára érthetôen felvezetett elôadással.

Megtudhattuk, hogy „Paloznak ôsidôk óta létezô te-
lepülés. A Balaton-felvidék fennsíkjának erdôborította
partvonala és a Balaton nádasokkal övezett partvonala
közötti sávban jó volt a klíma, a termôföld, bôvizû for-
rások is voltak – itt az ember már ötezer esztendôvel
ezelôtt megtelepedett.

A Kr. elôtti 3500 körüli évtôl kezdve szinte folyama-
tosan éltek itt embercsoportok. A Tódi dûlôbôl és a
Malomhátról sok lelet került elô, amit részben ajándé-
kozás révén, részben helyszíni terepbejárás során meg-
valósított gyûjtés után vittek a veszprémi Múzeumba.
Az ôskor népeinek apró és szétszórt telephelyei után 
a legjelentôsebb népesség a rómaiak uralma idején,
Kr. u. 1-4. században bontakozott ki a Balaton teljes
északnyugati partvidékén.

Igen sok lelet került elô ebbôl az idôszakból.”
Egyik legjelentôsebb lelet a Hampaszkút-dûlôben

jött felszínre 1969 augusztusában. Egy nagyméretû,
földbe süllyesztett szarkofágot találtak a földmunkák
során.

„Az ásatást végzô Palágyi Sylvia régész szerint a
szarkofágot a kr. utáni 3. században készítették – felte-
hetôleg – a meghalt, a közeli villagazdaság tulajdonosa
számára. Az elsô halott mintegy 100-150 évet nyugod-
hatott a kôkoporsóban, majd a IV. század második felé-
ben feltörték, az ott nyugvó halott maradványait eltá-
volították, és egy újabbat helyeztek a szarkofágba. 
A szarkofág a Laczkó Dezsô Múzeum Balácai kiállító-
helyén található.

Egy másik „római kori telep maradványai a Balaton
partján emelkedô dombháton, az ún. Malomháton és a
Szerdahelyi-dûlôben kerültek elô. A terület Vöröspart
nevû részén, két helyen észleltek alapfalakat és épület-
törmelékeket. Ennek közelében 1956-ban, a Malomhát
és Szerdahelyi-dûlô határán, valamint Acsay József
földjén további épület alapfalakat, köröttük edénytö-
redékeket találtak.” 

„A Diószegi-ház bejárati lépcsôje vörös homokkô
római kôfaragvány.”

A Népvándorlás korából és a Honfoglalás idôszaká-
ból is kerültek elô leletek.

A leletanyagok nagy része a veszprémi Laczkó Dezsô
Múzeumba kerültek, kérdésünkre válaszolva ezeket
elôre egyeztetve meg lehet tekinteni, mivel az anyagok
a raktár más-más részein vannak elhelyezve (tárgy sze-
rint vannak katalogizálva).

Az este folyamán felmerült annak a lehetôsége – bár
ez a korábban Palágyi Sylvia által tartott elôadáson is
téma volt –, hogy milyen formában lenne lehetôség a
Paloznakon talált szarkofágot visszakapni, vagy erede-
tivel megegyezô másolatot készíttetni, azt hol lehetne
elhelyezni, és hogy ennek megvalósítására milyen tá-
mogatási lehetôségek lennének. Az elôadó, V. dr. Fodor
Zsuzsa számítva a kérdésre, árajánlatot kért a múze-
um restaurátoraitól, illetve pályázati támogatás lehetô-
ségérôl is információkkal szolgált.

Szó volt még egy esetleges „régészeti tanösvény” lét-
rehozásának lehetôségérôl is, melynek lényege az, hogy
a régészeti lelôhelyeknél útmutató táblák kerülhetné-
nek elhelyezésre.

Úgy gondolom egy tartalmas elôadásban lehetett ré-
szünk és betekintést nyerhettünk a régészeti munkák
szépségébe is.

Szerk. (kiemelt szövegrész: V. dr Fodor Zsuzsa)

„Használd jóra mind!”

Június 20-án napórát avattunk Paloznakon. A napórák
története az ókorba nyúlik vissza, mikor még az ember
számára ez volt a legpontosabb idômérô eszköz hosszú-
hosszú évszázadokon át. A késôbbiekben az idômérô sze-
repének betöltésén túl legalább ilyen hangsúlyos funkciót
kapott a parkok, kastélyok, kertek és épületek önálló,
meghatározó díszeként. A XXI. században az atomórák
és milliomod másodpercek korában egy napóra a múló
idôre és egyben a település idôtlenségére emlékeztet, an-
nál inkább mivel a Ponori Thewrewk Aurél által meg-
szerkesztett és Szabó László szobrászmûvész által formá-
ba öntött napóra egy római kori minta alapján készült és
éppen a római út mellett áll.

Az ember ôsidôktôl fogva próbálja megfogni és kézzel-
foghatóvá tenni az idôt, megfejteni a felfoghatatlant az idô
múlását és elvesztését. Egy napóra, mely mûvészeti alkotás
is egyben – az idô megfejtésére tett kísérlet jól példázza 
az egyszerûségében is bonyolultat, a nap járását követô 
8-asok felvésése a hónapok múlásával önmagába visszaté-
rô hurok, mely pontos mérnöki tervezést és precíz kivite-
lezést követel. Ha néhány percig figyeljük szemmel látható
a golyó árnyékának haladása mely kézzelfoghatóvá teszi a
nap járását, a múló idôt, és elgondolkodhatunk napóránk
jelmondatán „Használd jóra mind”. Az avatás óráját min-
den bizonnyal jóra használta minden jelenlévô, hiszen Ha-
lász János államtitkár úr avatóbeszéde után Ponori
Thewrewk Aurél csillagász a napórák történetével és kü-
lönlegességeivel és a paloznaki napóra mûködési elvével is-
mertette meg a jelenlévôket.

A napóra felállítását az NKA támogatta.
CZÁ
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Köszönjük
Dobák Gézának, hogy Paloznakra kerülhetett a veszpré-
mi káptalan 1269-ben kiállított Oklevele, amely egykor a
Batthyány család levéltárában volt. A Magyar Országos
Levéltár – mivel tudomásukra jutott, hogy Dobák Géza
megvásárolta volna, hogy Paloznak Község Önkormány-
zatának ajándékozhassa –, kiadta az oklevél digitális má-
solatát, melyet most az Önkormányzat épületében tekint-
hetnek meg bekeretezve. Az Oklevélben a település neve
szerepel az alábbi formában:

POLOZNUK

Ajánljuk mindenki figyelmébe a megtekintését, hiszen
ezzel is gazdagodott a falu, egyel több írásos emlék máso-
lata látható településünkön.

Szerk.

Védekezzen a csalók, trükkös lopások ellen!

Tudomásunkra jutottak az utóbbi idôben a DRV Zrt. jó
hírét is sértô trükkös csalások, lopások a mûködési terü-
letünkön! Az alábbiakban szeretnénk felhívni Fogyasztó-
ink figyelmét! 

A DRV Zrt. munkatársai a vízmérô leolvasásakor, 
valamint a vízmérôk cseréjekor keresik fel 

személyesen a fogyasztási helyeket. Egyéb indokolt
esetben az érintett fogyasztót elôre értesíti a DRV 

a helyszíni munkavégzésrôl. 
Munkatársaink nem végeznek bejelentés nélkül 

vízmintavételezést, illetve vízminôség ellenôrzést 
a fogyasztási helyeken, illetve soha nem kérnek 

a helyszínen készpénzt a fogyasztási helyen végzett
munkáért!

Mielôtt idegent engedne lakásába, kertjébe, érdemes a
következôket végiggondolni, ellenôrizni: 

Tud az érkezésérôl? A szolgáltatók (víz, gáz, villany,
stb.) szakemberei fôleg akkor jönnek, ha a fogyasztó hív-
ja ôket, vagy ha értesítést küldtek az érkezésükrôl! 

Van nála igazolvány? Ne higgyen feltétlen az egyenru-
hának látszó öltözetnek, kérjen igazolványt, ellenôrizze
azt! 

Fontos: A szolgáltatók szakemberei, így a DRV munka-
társai a helyszínen nem kérnek készpénzt a munkáju-
kért! 

Éljen az egészséges bizalmatlanság elvével, vigyázzon
önmagára és értékeire! 

Szükség esetén hívja a rendôrséget a 107-es vagy
112-es számon!

A DRV Zrt. munkatársai: 
– fényképes igazolvánnyal tudják igazolni magukat; 
– soha nem kérnek készpénzt a fogyasztási helyen

végzett munkáért; 
– soha nem akarnak bemenni a házba, kivétel, ha víz-

mérô a házban található (pl. mellékmérô), - illetve ha elô-
zetesen egyeztetett idôpontban a fogyasztó kérésére már

megjavított belsô hálózati meghibásodást kell kivizsgál-
nunk csatornadíj jóváírás miatt; 

– egységes munkaruhát viselnek, valamint a mérôcse-
rét vagy egyéb munkát végzô munkatársak céges gépjár-
mûvei is el vannak látva a társaság emblémájával; 

– a cégszerû levélben, írásban egyeztetett idôpontban/
vagy a Fogyasztó által telefonon egyeztetett idôpontban
cserélik a vízmérôket, végeznek egyéb munkát a fogyasz-
tási helyen; 

– a vízmérô-leolvasást a számlán is jelzett idôszakban
végzik munkatársaink. 

Fentiekkel kapcsolatos kérdés esetén, forduljon biza-
lommal munkatársainkhoz a DRV INFO Vonal 06 40
240 240 tárcsázásával!

DRV

Halászlé- és Halétel fôzô verseny
2013. június 22-én 15 órakor kezdetét vette Halászléfôzô
verseny a Balatoni Hal-és Borünnep programsorozat ke-
retein belül.

A nagy meleg miatt az idén csak 2 csapat indult. Az egyik
a Szôlôhegyi „Csuka” Csapat – a csapat tagjai: Szabadi Bá-
lint, Szabadi Bálintné és Nyitrai Attila, valamint egy kisfiú
és apukája, akik Komáromból érkeztek a PG Tábor rendez-
vényre. Csapatuk a Csukacsapkodók névre hallgatott, tag-
jai: Kovács Márton és Kovács Zoltán. Márton – aki általános
iskolába jár még – kérésére neveztek be a versenyre a hely-
színen és a fôzés nagy részét ô irányította.

A szûkös létszám miatt gyakorlatilag verseny nem ala-
kult ki, de a Szôlôhegyi Egyesület „Csuka” Csapata áten-
gedte az elsô helyezést a kisfiúnak. Ezúton is köszönjük a
jó szándékot. A kóstolás este 6 órakor már kezdetét vette,
19 órakor került sor az eredményhirdetésre és a nyere-
mények átadására.

Minden kóstolónak jutott a halászlébôl, de aki le is ma-
radt volna, vagy nem szereti kifejezetten a halételeket, az
sem maradt vacsora nélkül, hiszen ezen a napon volt a
Homola Vinotéka hivatalos nyitónapja, mely alkalomból
gulyás készült vacsorára.

Este kezdetét vette a zenés program, elôször a
Snétberger Alapítvány egyik tanítványa gitározott és éne-
kelt másfél órában, melyet a PG Csoport hangulatos kon-
certje követett.

Nagyon hangulatos nap volt, mindenki élvezte, aki eljött.

Sári Annamária
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Paloznak Község Önkormányzata és a 
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 

szeretettel várja Önt, családját és ismerôseit

Fekti Vera

festômûvész kiállításának megnyitójára

2013. augusztus 17-én, szombaton 19 órára 
a Faluház nagytermébe (Paloznak, Fô u. 10).



Házi praktikák
Sokan érezzük már a forgónk, kezünk, lábunk, ízületeink
fájdalmát.

A TV-ben reklámozott drága gyógyszer helyett, a gyó-
gyulás reményében ajánlom az alábbi házi készítményt:

– 1 tasak ôrölt fahéj
– 1 tasak kurkuma
Ezeket összekeverem. Naponta veszek ki 1 mokkáska-

nállal, keverek bele egy kis mézet, kevés almaecetet. For-
ró vízzel leforrázom, melegen iszom.

Állítólag csodát mûvel velünk. Az alapanyagok a
paloznaki boltban beszerezhetôek. Szeretettel ajánlom:

Bakonyi Mari

PALOZNAKI FALUNAPOK 2013

Hagyományosan szeptember utolsó hétvégéjén, szeptem-
ber 27-29. között kerül megrendezésre az önkormányzat
szervezésében a Falunapok szüreti mulatságokkal, mely-
nek megszervezéséhez, lebonyolításához szívesen fogadja
az önkormányzat a helyi vállalkozók és magánszemélyek
támogatását, hogy minél színvonalasabb, gazdagabb
programsorozat várja a paloznakiakat, nyaralótulajdo-
nosokat, az idelátogató vendégeket.

Tombolatárgyakat is szívesen fogadunk a szombat esti
utcabálra.

A felajánlásokkal Czeglédy Ákos polgármestert keres-
sék a polgármesteri hivatalban.

Szerk.

Kitüntetések
Az önkormányzat várja a díszpolgári cím és a „Paloz-
nakért” kitüntetés odaítélésére vonatkozó javaslatokat,
melyet írásban is eljuttathatnak a Polgármesteri Hivatal-
ba, vagy e-mailen a címre, illetve bármelyik képviselô-
testületi tagnak elmondhatják javaslatukat. 

Önk.

PG-TÁBOR PALOZNAKON
2013. június 20-23.

2013. június 20-án, csütörtökön érkezett meg a PG Tábor
„vezetôsége”, tagjai kora délután nekiálltak a kiállítás épí-
tésének, az esti kiállításmegnyitóra.

19 órakor avatta fel Halász János államtitkár a Millenniu-
mi Parkban elhelyezett Napórát, melyet Ponori Thewrewk
Aurél csillagász tervezett és Szabó László szobrász kivitele-
zett. Aurél bácsi az ünnepélyes avató keretein belül bemuta-
tót tartott a Napóráról, annak használatáról.

19.30-kor nyitotta meg Halmos Béla Széchenyi-díjas prí-
más, népzenekutató: „Táncház 40” címû fotókiállítását Ha-
lász János államtitkár a Tájház udvarán. A megnyitó ünnep-
ség alatt Halmos Béla játszott hegedûn és énekelt is. Borral,
ásványvízzel és pogácsával vendégeltük meg a közönséget.

Másnap, pénteken délután „Az év könnyûzenei szövegíró-
ja” – Jantyik Zsolt fôzött a PG-táborosoknak, barátoknak.
Beszélgetéssel telt az idô.

Este Szász Csongor és Baróti Gábor filmje a Pálinkafilm -
Extraktum Vitalis (fikciós dokumentumfilm) került vetítetés-
re. A film hangmérnöke Kiss Attila – a PG Csoport dobosa. 
A késô este hangulatát egy kis gitározás dobta fel; akusztikus
PG-dalok hangzottak el.

Szombaton 15 órakor a Tájház udvarán kezdetét vette a
halászléfôzô verseny (a „Balatoni Hal- és Borünnep” része-
ként a Paloznaki Önkormányzat szervezésében).

19 órakor volt az eredményhirdetés, majd 21 órakor kon-
certet adott a PG Csoport (a koncert a PG- Tábor és a „Bala-
toni Hal- és Borünnep” közös programja volt).

Vasárnap napközben a PG táborosoknak kötetlen prog-
ramra adódott lehetôség, többen ezt követôen utaztak haza.

A rendezvény szervezôi: PG Csoport és a Paloznaki Civil
Egyesület. A rendezvényt támogatta a Nemzeti Kulturális
Alap. Szerk.

KIRÁNDULTUNK AZ ÁLLATKERTBE

A Paloznaki Civil Egyesület tavasszal papírgyûjtést szer-
vezett, melyen nagyon sok gyerek segédkezett. Akkor
mondták, hogy jutalomban részesülünk, nyáron a veszp-
rémi állatkertbe megyünk. 

Izgatottan vártam az állatkerti kirándulást. A Fô téren
húszan gyülekeztünk, rajtunk kívül Czeglédy Kati néni,
Verrasztó Panni néni, Bakonyi Marika néni és Keller Er-
zsike néni voltak. Két busszal szállítottak bennünket, az
egyiket Tóth Laci bácsi, a másikat Verrasztó Feri bácsi
vezette, de azt visszafelé már Hernádi Peti bácsi vezette. 

Nagyon jól éreztük magunkat. Kicsit ugyan meleg volt,
de így is gyönyörködtünk a sok-sok állatban. Nekem a
kedvenc állatom a panda, mely sajnos itt nem található
meg, de remélem egyszer élôben is láthatok majd ilyet.
Ugyanakkor található itt egy „kis panda”, azaz a vörös
macskamedve, mely nagyon „cuki”, nagyon szeretem. Jó
volt megtekinteni a szafari parkot is, ahol az orrszarvúk,
a zsiráfok és a zebrák élnek. 

Az állatkert után Fülöp Laci bácsinál ebédeltünk, így
ért véget számunkra ez a csodás nap. Biztos vagyok ab-
ban, hogy jövôre is fogok papírt gyûjteni, nemcsak az
esetleges jutalom miatt, hanem mert ilyenkor a barátaim-
mal lehetek.

Szendi Gergô Péter

Július a paloznaki konyhában
Fûszervajas csirkemell (közkívánatra)

Fûszervaj: készítsünk belôle dupla mennyiséget, a mély-
hûtôben több részre osztva sokáig eláll.

Hozzávalók: 25 dkg valódi vaj, 4 fokhagymagerezd
pépje, 20 dkg ementáli reszelt sajt, 3 tojássárga, 2 evôka-
nál zsemlemorzsa, vagy PANKO, 1 nagy marék friss apró-
ra vágott petrezselyem, só, bors
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Csirkemellet kiterítjük, enyhén sózzuk, a fûszervajból
vékony rudat teszünk rá, felsodorjuk, panírozzuk, hide-
gen, melegen nagyon finom. Madársaláta, vagy krumpli-
saláta illik hozzá.

Pasta Carbonara (kedvencem)

4 személyre
Hozzávalók: 40 dkg Barilla spagetti (minél vékonyabb, ha
van 1-es számú, de még az 5-ös is jó), 15 dkg bacon apróra
vágva, 4 tojás, 2 dl tejszín, sok apróra vágott petrezselyem,
1 szelet kápia paprika apróra vágva, olíva olaj, só, bors

A szalonnát kisütjük, a spagettit al dente kifôzzük (ha-
rapható legyen). Kevés olajba beletesszük, hozzáadjuk a
szalonnát és a tejszínnel habosított tojásokat és a többi
hozzávalót. Ne süssük sokáig, akkor jó, ha a tojás nem sül
nagyon keményre, inkább lágy legyen. A tetejére jó egy
kevés reszelt parmezán, de el is maradhat.

Jó étvágyat!
Rajnai Magdi

II. Paloznaki Jazz és Bor Piknik
Augusztus 9., péntek
17.00 Felvezetô promóció: utcazene Balatonfüreden
17.00–23:00 Snétberger Tehetségközpont növendékeinek
koncertjei
21.00 órától SNÉTBERGER FERENC koncertje
23.00 órától Dj – lounge, smooth jazz, nu jazz easy
listening válogatás
Augusztus 10., szombat
17.00–19.00 Snétberger Tehetségközpont növendékeinek
koncertje
19.30–20.30 Judie Jay Quartet
21.00–22.30 FÁBIÁN JULI & ZOOHACKER
Dj – lounge, smooth jazz, nu jazz easy listening válogatás.

Kísérô rendezvények
Pénteken:
16.00–19:00 Kreatív és interaktív foglalkozások gyere-
keknek, paloznaki Meseközpont bemutatkozása
Szombaton:
10.00–12.00 Gyerekprogramok: kreatív foglalkozás, in-
teraktív programok, színpadi jellegû program (báb, me-
semondó)
15.00–18.00 Kreatív foglalkozás, interaktív programok
gyerekeknek és felnôtteknek
Mindkét napon: – Sötétedés után fényfestés: a Polgár-
mesteri hivatal, és a Templom fényfestése (kivetítés) a
Fényszórók Egyesület képzômûvészeinek, és a rendezvé-
nyen a gyerekek által készített alkotásokból
– Ökoteregetés: használtruha csere-bere
– Garázsvásár: használt cikk vásár
– Borterasz a színpadi program közvetítésével (a Paloz-
naki Teleház elôtt)

A rendezvényt a Homola Pincészet szervezi és támo-
gatja!

Paloznaki lakosoknak ingyenes a belépés (lakcímkár-
tya felmutatása szükséges)! 

Belépô váltása 18 órától szükséges.

TORTAPARÁDÉ

A Falunapokon szeptember 28-án délelôtt 
TORTAVERSENYRE várjuk 
a paloznaki hagyományokat, 

helyi motívumokat felvonultató tortákat. 

A tortákat 12 óráig lehet leadni a Tájházban. 
Az elsô 3 helyezett díjazásban részesül. 

HÍREK A MÚLTBÓL…
Korábban már közöltünk a Hírmondó hasábjain koráb-
ban megjelent cikkeket, most folytatjuk. Az alábbi cikke-
ket, cikktöredékeket 20 évvel ezelôtt közölte a Paloznaki
Hírmondó, 1993 májusában és júniusában.

„Együtt az alelnökkel
Megvolt az új Faluház elsô „teherpróbája”. Ahogy ko-

rábban jeleztük, május elsején este a paloznakiak hangu-
latos bál keretében vették birtokba a közösségi termet.
Úgy mondják, voltak vagy kétszázan a helyiségben, s ez
kissé nehézkessé tette a táncot.

Itt pótolta be „mulasztását” dr. Dornbach Alajos, az
Országgyûlés alelnöke, aki egyébirányú elfoglaltsága mi-
att nem tudott részt venni az avatási ünnepségen. Rövid
köszöntôjében gratulált az új létesítményhez és további
sikereket kívánt Paloznak lakóinak a most már önálló
úton.”

„Várják a jelentkezôket
Eddig 130-an jelentkeztek az önerôs telefonfejlesztés-

re. Ezt azonban a Matáv egyelôre kevésnek tartja, rá-
adásul az igénylôk nagyobb része a külterületre kéri a
telefont. Ezért a Matáv a jelentkezési határidôt meg-
hosszabbította. Korábban már részletesen tájékoztattuk
az olvasókat azokról a kedvezô és valószínûleg „vissza
nem térô” feltételekrôl, amiket ez a konstrukció nyújt.
Csak emlékeztetôül: az igénylô választhat, hogy a befize-
tett összeg egy részét „letelefonálja”, vagy a „telefon-
átruházási” joggal növeli ingatlanja értékét. A további
jelentkezéseket a polgármesteri hivatalban lehet lead-
ni.”

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! 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 

� Frizura Szalon Mikrokamerás hajvizsgálat, Hajgyógyászat,
Gyógynövényes fejbôrkezelés. Férfi – nôi – gyermek fodrászat.
Megújult környezetben várom kedves vendégeimet, Paloznak
Zrínyi utca 3. szám alatt. Bejelentkezés +36-70-433-1856

� 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!

� 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

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.

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.

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


