
Húsvéti köszöntô
A keresztyénység vitathatatlanul legsajátosabb ünnepe a
Húsvét. Minden vallás számol és gondol a halál utáni létezés
valamilyen formájával. Ki így, ki úgy. Arany János ezt így
fogalmazta meg:

„Ami annyi szívbe oltva
Élt világ kezdete ólta;
Mit remélt a hindu, párz;
Amért lángolt annyi oltár,
Zengett Szionon a zsoltár;
Hogy nem addig tart az élet
Míg alant a testben jársz;”
/Honnan s hová./

Nehéz is lenne azzal a tudattal élni, hogy a halál után a
semmi vár ránk és a világot oly sikeresen és diadalmasan
meghódító emberbôl csak a por és a hamu marad.

Amerikában végeztek egy közvélemély kutatást, hogy mi a
legfontosabb tíz dolog az átlag amerikai számára: a „halál utáni
létezés valamilyen formája” a harmadik helyen szerepelt.

A keresztyény hit azonban többet jelent a szellem diadalánál
az anyag felett, vagy az ujjászületések bonyolult láncolatánál.

Az Újszövetség eredeti görög nyelvén a feltámadás szó egy-
szerûen „felkelést”, álomból, ágyból való kikelést jelent. 

Ami a keresztyénységben kikerülhetetlen és a többi vallás-
ban szinte már botránkoztató, az Jézus Krisztus testi szenve-
dése. Az a tény, hogy aki majd bizonysága lesz a halálból való
kikelésnek ugyan úgy szenved és fél a haláltól, mint bármelyi-
künk. De ez egyben vígasztaló is, hiszen ha Isten így akarta
véghezvinni a megváltás mûvét, nekünk is reménységünk van
Krisztusban, hogy az Atya nem hagy minket magunkra a ha-
lálban sem.

Hogy „hogyan”, és „miként lehetséges ez?”– kérdezik két-
kedve sokan.

Ahogy múlik az idô az ember életében, egyre több tavaszt,
kis „feltámadást” ér meg, visszapillantva élete addigi sorára,
talán megvilágosodik az a tény, hogy létünk, mindennapi
megtartatásunk, egészségünk mind- mind végül is kicsinyke,
mindennapi csoda.

Ha Isten így gondoskodik rólunk az életünkben, ugyan mi-
ért ne tenné ezt halálunkban is?

Kívánok mindannyijuknak áldott Húsvétot!
Tislér Géza

Nagyhét-Húsvét, 2014
Csopak-Paloznak Református Társegyház

Április 14–20-ig 
Húsvéti vásár a Gyülekezeti házban 
Esténként áhítatok a Csopaki Református iskola és
vendégek közremûködésével.
Az alkalmak 18 órakor kezdôdnek.

Kedd: Schola kórus – Balatonfüred
Péntek: Paloznaki Kórus – Paloznak 

Április 20., Húsvét vasárnap: 11 óra istentisztelet a
templomban
Április 21., Húsvét hétfô: legátus szolgálata

Áldott Ünnepeket!
Tislér Géza

lelkész

TESTÜLETI ÜLÉS MÁRCIUS
Napirend elôtt Czeglédy Ákos polgármester beszámolt a
testületnek a lejárt határidejû határozatok végrehajtásá-
ról és az elôzô testületi ülés óta eltelt idôben történtekrôl.
Ezt követôen Semsei Sándor a Balaton Riviera Egyesület
vezetôje tájékoztatta a képviselôket az egyesület céljairól
és tevékenységérôl, reményét fejezve ki, hogy Paloznak
nem csak az egyéni tagok, hanem az önkormányzat révén
is bekapcsolódik a munkába. A testület pártoló tagként
kéri majd felvételét az egyesületbe és megfigyelôi státuszt
szeretne egyelôre a választmányba. Célunk, hogy a követ-
kezô évtôl teljes jogú tagként legyünk ott az egyesületben. 

Következô napirendként Tóth László Falugondnok
számolt be tevékenységérôl, majd Sári Annamária adott
tájékoztatót a Teleház, könyvtár, tájház tavalyi évi prog-
ramjairól, és fejlesztési terveirôl. 

Törvényi kötelezettségének eleget téve elfogadta a testü-
let az új talajterhelési díjról szóló rendeletet, mely szerint,
aki nem köt rá a csatornára bár lehetôsége van rá, köteles
ezt a díjat megfizetni. Paloznakon az utóbbi években sike-
rült a kiépített csatornahálózatra bekötni minden ingatlant.

Verrasztóné Losonczy Anna beszámolt a testületnek a
Helyi Értéktár Bizottság megalakulásáról és kérte a kép-
viselôket, hogy a bizottság Szervezeti Mûködési Szabály-
zatát fogadják el. Ezt a képviselôk elfogadták.

Prazsák Józsefné a Paloznak Jövôjéért Közalapítvány
elnöke tájékoztatta a testületet az Alapítvány 2013. évi te-
vékenységérôl, melyet az újságban teljes terjedelmében
olvashatnak. Czeglédy Ákos polgármester és Verrasztó
Ferenc alpolgármester beszámolt a Városok Falvak Szö-
vetségének Kôszegi rendezvényérôl, ahol az önkormány-
zat képviseletében részt vettek és javasolták, hogy az ön-
kormányzat kérje felvételét a Szövetségbe. A testület
egyhangúan támogatta a javaslatot.

Hírmondó
XXIII. ÉVFOLYAM  2014. MÁRCIUS

Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

ADÓNK 1%-áról

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



A nagyheti szertartások rendje
Paloznak – Csopak – Lovas, Felsôörs,

Szentkirályszabadja
Római Katolikus Egyházközségek Plébánia Hivatala

Nagyszerda:
Paloznak: a hagyományossá vált szentmise, szentgyónás-
sal és szentáldozással a plébániai képviselôtestületi ta-
goknak és mindenki számára.
Szentgyónás 17.00 órától a sekrestyében
A szentmise 18.00 órakor kezdôdik.

Nagypéntek: URUNK JÉZUS KRISZTUS KERESZTHALÁLÁNAK 
EMLÉKÜNNEPE

Paloznak: du. 15.00 órakor keresztúti ájtatosság az öt fa-
lut magába foglaló ifjúság és felnôttek számára, a
paloznaki kálvária dombon. Azok részére, aki nem tud-
nak részt venni a paloznaki kálváriajáráson a saját temp-
lomaikban lesz keresztúti ájtatosság.

Nagyszombat:
Paloznak: du. 17.00. órakor nagyszombati szertartások
és feltámadási körmenet, a faluban, az úgynevezett „nagy
körmeneti útvonalon”. Természetesen az idôjárás függvé-
nyében!

Húsvétvasárnap: URUNK FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPE
Paloznak: 18.00 órakor ünnepi szentmise

Mindenkit szeretettel hívok és várok a szent szertartá-
sokra, 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 vitéz Ajtós József László
állandó diakónus kerületi esperes, plébános 

A „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 
beszámolója a 2013-as év munkájáról

„A jelen a jövô múltja” –  szoktuk mondani.
„A jelent kell mindig életképessé tenni ahhoz, hogy a
múltunk értékes legyen, s ez ad alapot az értékes jövô épí-
téséhez.” Alapítványunk ennek szellemében tervez-szer-
vez, tevékenykedik évrôl-évre.

JANUÁR:
Ha január, akkor Paloznakon a rendezvénysorozat a

hagyományos Pohárköszöntôvel kezdôdik. Minden évben
alkalomhoz illô dekorációval, terítékkel és a szokásos kis
kitûzôkkel járulunk hozzá az est sikeréhez.

A Falusi Disznóvágás szinte elmaradhatatlan a
Paloznaki Civil Egyesület szervezésében. Mi ehhez él-
ményfokozásként témához kapcsolható kiállítást szerve-

zünk, rendezünk. 2013-ban „Növények új élete használati
tárgyainkban” címmel kosarak, szakajtók, bútorok alkot-
ták a kiállítás anyagát. Sokan örvendeztek a nagyszülôk,
szülôk hagyatékában megtalálható hasonló tárgyak láttán.

FEBRUÁR:
A bálok ideje. Az Alapítvány szépen feldíszített terem-

mel, terítékkel kedveskedik a bálozóknak.
Az elmúlt év februárjában és áprilisában a paloznaki ön-

kormányzat úgynevezett Közéleti Teaestet szervezett. Megte-
rített asztalokkal és egy kis édességgel vártuk a vendégeket.

ÁPRILIS:
A XXII. Borversenyre különdíjként egy pálinkás kíná-

ló készletet ajánlottunk fel, melyet Rajnai Árpád nyert el
Paloznaki Olaszrizlingjével.

Szintén áprilisban az Alapítvány kezdeményezésére az
Önkormányzattal és Családdal összefogva „Emlékidézô”
délutánt tartottunk Milyen volt Szendi György tanító úr?
címmel. Ez az alkalom a könyv megjelenésére való ráhan-
golódás jegyében zajlott. Kedves háttérkiállítással, meg-
vendégeléssel, családias légkörben koccinthattunk a rég-
múlt idôkre. Igazi paloznaki délután volt.

MÁJUS:
Pünkösdi Mesenapok a csodálatos Meseközpontnak

köszönhetôen. Mi is hozzájárultunk a programhoz, szom-
bat, vasárnap mézesbáb-sütés volt a Tájház udvarán
Némethné Balogh Ildikó zalaegerszegi tanítónô vezetésé-
vel az Alapítvány szervezésében.

Májusban még volt egy számomra, de gondolom mások
számára is emlékezetes est, melyet a Szôlôhegyi Egyesü-
lettel rendeztünk. Miért járt Amerigo Tot Paloznakon? cí-
mû filmvetítéses elôadás. Huszárik Zoltán filmrendezô
Amerigo Tot-ról készített filmjén kívül Dr Bereczky Ló-
ránd és a háttérkiállítás megidézte a két zseniális embert.

JÚNIUS:
A 100 éve született Szendi György tanító úrra emlékez-

tünk június 14-én. A régóta vágyott Szendi György tanító
emlékére címû könyv bemutatója volt a nap fénypontja.
A könyv Paloznak Község Önkormányzata, a „Paloznak
Jövôjéért” Közalapítvány és a Család támogatásával je-
lent meg. A kedves mûsor, valamint a régi tárgyakból, fo-
tókból készült háttérkiállítás még szívszorongatóbbá tet-
te a hangulatot. Hálásan köszönjük mindenkinek. Az
Arácsi Cukrászda ajándék tortáját a Családnak adtuk.

Barkos Bea és Simon Miklós két kiváló képzômûvész,
mûvészházaspár alkotásaiban gyönyörködhettünk há-
rom héten át a Faluházban. A „Tûz te gyönyörû” cím a
csodálatos tûzzománc képekre utal. Ezt a technikát kö-
vetkezô hétvégén kézmûves foglalkozás keretén belül ki is
próbálhatták az érdeklôdôk. A mûvészek ugyanis Sze-
gedrôl, illetve Tápéról elhozták a kis kemencéjüket, így
pillanatok alatt lehetett élvezni a munka eredményét.
Igen nagy sikere volt.

Júniusban Szarvas Judit (baráti család lánya) Moson-
magyaróvárról 20-22 fôs szakmai versenyek gyôztes
gyermekeivel kirándult Alsóörsre. Hirtelen ötlete tá-
madt, áthozná ôket Paloznakra. Pillanatok alatt összejött
minden. Tájház, templom megtekintése után Márffy Ist-
ván még vendégül is látott bennünket Szilágyi Pál lelkész
úr pedig harmóniumozott a gyerekek kérésére. Pár óra
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elteltével nem akartak elmenni Paloznakról, és a „MAI
FIATALOK” könnyes szemmel búcsúztak (Sok köszönet
mindenkinek!)

JÚLIUS:
A Jógahétvége mindig kiállítás megnyitóval kezdôdik.

Az idei kiállítás is különleges volt, köszönet érte Nagy Ju-
likának. Ermone Zabel Martain: Örmény Szimbólumok és
Miniatúrák üvegre, valamint Nepáli Kolostori Mandalák
voltak láthatók. Örömmel segítünk a kiállítás rendezésében
és kézmûveseink is maradéktalanul helytállnak.

Július végén egy egész mûvészcsalád költözött be a Falu-
ház nagytermébe. Rényi Katalin (a híres Rényi Tamás film-
rendezô, Huszárik Zoltán jó barátjának lánya) festô, grafi-
kusmûvész, egyetemi tanár, Baska József festômûvész,
egyetemi tanár, Baska Balázs (volt tanítványom) grafikus-
mûvész, filmrendezô, Baska Barbara grafikusmûvész, film-
operatôr. A család minden tagja nagy mûvészegyéniség, há-
lásan köszönjük, hogy a felkérést elfogadták.

AUGUSZTUS:
A Paloznaki Jazz Piknik a Homola Pincészet szervezésé-

ben hihetetlen embertömeget mozgat meg. Mindkét alka-
lommal kértek tôlünk kézmûvest, Erdélyi László szegedi fa-
zekas örömmel tett eleget a kérésnek. Ennek fejében
jelentôs támogatást kaptunk. Igazán köszönjük.

Az augusztus végi ünnepi kiállítás Fekti Vera festômû-
vészt dicséri. Közel 100 évvel ezelôtti Balaton szívet-lelket
melengetô hangulatát idézték a kiállított képek. Ennek foly-
tatásaként ôsszel Sárváron egy kávézó nyitására kérték,
hogy rendezzük meg a kiállítást. Ott is nagy sikere volt.

SZEPTEMBER:
Falunapok: A 2013-as FALUNAPOK a 20 éves

Hímzôkör kiállításával kezdôdött. Nagyon köszönöm,
hogy részese lehettem a kiállítás rendezésének. Ezek a
csodálatos kézimunkák fantasztikus pozitív energiát su-
gároznak. Ezúton is gratulálok Szuper Miklósné Juditká-
nak és a Hímzôkör minden tagjának. Szeretettel várjuk
új könyvük megjelenését.

Falunapok alkalmával Czeglédy Ákos polgármester úr-
nak átadtuk Rényi Katalin festô-, grafikusmûvész csodá-
latos könyvét a könyvtár számára. Három „Virágos
Paloznakért” díjat adtunk át. Wrhovina Péter tanulmá-
nyi ösztöndíjat kapott kitûnô tanulmányi eredményéért
és egy nevével, valamint „Akire büszkék vagyunk” fel-
irattal ellátott óntálat a Ruta Quetzal expedícióban való
részvételéért. Magyarországot egyedül képviselte. Még
egyszer gratulálunk. Három újszülött babának adtunk át
óntálat. Alapítvány embere Sári Annamária lett. (Erdélyi
László szegedi fazekas kerámiáit kapta ajándékba.)

NOVEMBER:
Megyei Értéktárak kialakítása módszertani gyakorlati

program keretén belül kiállítást rendeztünk Paloznakon
(Alsóörs, Csopak, Lovas, Paloznak anyagából). A megyei
gálára is elmentünk.

DECEMBER:
Mikulás – Karácsony: teremdíszítés, terítés, ajándékok

kicsiknek és szépkorúaknak. 
Barkos Bea – Simon Miklós Honfoglaláskori ôsi jelek

tûzzománc képét adtuk át Czeglédy Ákos polgármester
úrnak a falu számára. Szente Zsolt képviselô úrnak kö-

szönjük a keretezést, Dr. Garbai László professzor úrnak
az anyagi támogatást.

Kézmûveseink, népmûvészeink, képzômûvészeink nagy
szakmai hozzáértéssel, kiváló pedagógiai érzékkel és sze-
retettel foglalkoznak gyerekekkel, felnôttekkel a nyári
hétvégéken a Tájház udvarán.

Köszönjük az Önkormányzat és a Hivatal minden dol-
gozójának az eredményes együttmûködést.

Szecsôdi Zsuzsika és családjának, Véghné Editkének a
sok-sok varrást.

Külön nagyon köszönjük az adó 1%-át részünkre uta-
lóknak, 2013-ban több mint 200 ezer forinttal többet
kaptunk, mint az elôzô évben.

Az Alapítvány vezetôsége minden tagjának köszönet
jár azért az értékes munkájukért, amit mindannyiunkért
tesznek. Név szerint: Dr. Leitold József, Márffy István,
Szabó Lajos, Dr. Garbai László, Jutasi Sándorné,
Szecsôdi Béla, Szente Zsolt.

2013-as nyitó: 1.133.000.- Ft
2013-as záró: 1.471.000.- Ft
Befizetések: 1.141.000.- Ft
Ebbôl SZJA 1%: 574.000.- Ft
Kivét: 772.000.- Ft

Minden segítônknek, támogatónknak, együttmûkö-
dônknek köszönetet mondunk és mindezt a továbbiak-
ban is szeretettel fogadjuk.

Jó lenne, ha megvalósulna a világban a következô mon-
dás:

„Egymás alázatos segítése.”

Tisztelettel:
Prazsák Józsefné

kuratóriumi elnök

„Hol volt, hol nem volt…”
A paloznaki Meseközpont (Paloznak, Zrinyi utca 16.)
szeretettel vár mindenkit a mesenappali kandallója
köré mesét hallgatni, énekelni, mondókázni 
2014. március 28-án pénteken 17 órára. 
A mesedélután mindenkinek szól: kicsiknek és na-
gyoknak, öregeknek és fiataloknak, lányoknak és asz-
szonyoknak, fiúknak és férfiaknak egyaránt. 
Mindenkit szeretettel várunk!
A program ingyenes, de bejelentkezés szükséges. 
tel: 06- 30-4209498 
vagy
mesekozpontmese@gmail.com 
Aki nem hiszi, járjon utána…
További részletek:
www.mesekozpont.hu – aktuális
programok menüpont alatt.
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Borklub hírek
A Borklub 2014. február 14-én tartotta rendezvényét. A
foglalkozáson a lovasi Levendula Borház mutatkozott be
és a pincészet által elôállított borokat kóstoltuk.

A borokat a pincészet vezetôje, Jakab Ernô mutatta be
az alábbi sorrendben.

1. Juhfark, 2013-as száraz fehérbor
2. Olaszrizling „Faramuci”, 2013-as száraz fehérbor
3. Olaszrizling „Faramuci”, 2011-es száraz fehérbor
4. Rosé, 2013-as szárazbor
5. Rosé, 2012-es szárazbor
6. Siller, 2013-as szárazbor
7. Cabernet Sauvignon Merlot Cuvée „Bíbor”, 2010-es 

száraz vörösbor
8. Cabernet Sauvignon Merlot Cuvée „Bíbor”, 2011-es 

száraz vörösbor
9. Késôi szüretelésû Olaszrizling, 2009-es édes fehérbor
Jakab Ernô elôadása hasznos tudnivalókkal bôvítette

ismereteinket a bor elôállítását illetôen.
A pincészet a fehérborait a környéken termelt szôlôbôl

állítja elô. Vörösborait, mintegy 60-70 %-ban szekszárdi
kékszôlôbôl készíti.

A Borklub tagjai megismerhették a Prazsák Józsefné
Emike által összeállított „Koccint-csunk-csak!” címû ki-
állítást, melynek témája a különféle ivóedények, poha-
rak, pálinkás, sörös, boros kancsók és képek bemutatása
volt. A kiállítás tárgyai a faluban élôk közremûködésével
kerültek bemutatásra.

Englert Dezsô
Borklub vezetô

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKEINK
Megkezdte munkáját a Paloznaki Települési Értéktár 
Bizottság, melynek tagjai Englert Dezsô, Nagy Zsuzsanna,
Prazsák Józsefné, Dr. Regôs Ferenc, Verrasztóné Losonczy
Anna, valamint Mihalcsik Márta, a Magyar Nemzeti Mûve-
lôdési Intézet munkatársa. Az önkormányzat részérôl
Czeglédy Ákos polgármester segíti a bizottság munkáját. A
bizottság alakuló ülésén megalkotta a mûködését szabályozó
SZMSZ-t, amelyet a képviselô-testület elfogadott.

Elôzô felhívásunk óta sorra érkeznek a javaslatok a tele-
pülési értéktárba, melyeket a bizottság a következô ülésén
vizsgál meg, és dönt, hogy melyek kerülnek be a helyi érté-
kek közé, illetve mit javasol felvételre a megyei értéktárba.

Nagy örömünkre a Veszprém Megyei Értéktárba felvé-
telre került a „A Balaton-felvidéki- és Bakony-vidéki
(dunántúli) hímzôkultúra”, a javaslatot Szuperné Bohus
Judit népi iparmûvész, a Paloznaki Hímzôkör vezetôje
nyújtotta a be. Gratulálunk!

Kérjük, vegyék számba, hogy a Paloznakon élôk, és az
ide látogatók milyen természeti, kulturális, stb. értékeket
találnak településünkön! Továbbra is várjuk javaslatai-
kat! A kitöltött adatlapokat a polgármesteri hivatalba
kell eljuttatni. (Az adatlap letölthetô a  honlapról) 

Verrasztóné Losonczy Anna
az értéktár bizottság elnöke

Téli esték
Nemrégiben zajlott le a tetôtérben Prazsákné Emike által
megrendezett kancsó-, és pohárkiállítás rendkívül színes,
gyönyörködtetô, gazdag változata.

A „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány és a Nyugdíjas
Klub rendezésében került sor február 8-án „Írva találták
lelkük asztalán és lejegyezték” címû teaesttel egybekötött
estje. A rendezvényt nem részletezem, hisz Pászti György
fotómûvész a Hírmondó februári számában „érzékeltet-
te” az est bensôséges hangulatát. Utólag talán annyit, ak-
kor este valaki a fülembe súgta: „Jó volt itt lenni…”

Ugyancsak Emike gondolata volt, hogy a Ruta Quetzal
expedíció keretében részt vett és azt megjárt Wrhovina
Péter ossza meg a látottakat a nézôkkel. Így került sor
február 22-én a vetítéssel és teaesttel egybekötött beszá-
molóra, „Egy PALOZNAKI az Újvilágban, avagy a
Darién ôserdôtôl V. Károly Európájáig” címen.

Nagy élmény volt a filmen keresztül ismereteket sze-
rezni idegen földrészek csodálatos tájairól. Történelmi
jelentôségû országokat, városokat láthattunk, melyeket
részletesen leírni nehéz volna. Meglepôdve érzékeltük az
expedíció alatt megtett utak kellemesen derûs – majd a
nehézségeket leküzdô pillanatokat.

Bepillantást kaptunk az ôserdôk titkaiba, a vadonok le-
nyûgözô természeti csodáiba, az ott élô törzsek mindennap-
jaiba, szokásaikba, áhitattal szemléltük élô kultúrájukat.

Megható érzés volt látni, a „nagy utazáson”, hogy a ma-
gyar zászló mindig és mindenütt látható volt, mint Péter
belsô érzelmeinek állandó kísérôje. Vitte magával az ôs-
erdôkön át Brüsszelig…

Nagy pillanat volt látni ôt az Európa Parlament elôtt,
amint büszkén tartja kezében a magyar nemzeti zászlót
(jelképesen talán, mint Paloznak képviselôjét).

Felemelô volt, elgondolkodtató, sokatmondó…
Az említett rendezvények élményekben gazdagok, em-

lékezetesek maradnak.
Köszönjük a szép téli estéket.

J-né Irén
Utószó:
Büszkék vagyunk, hogy az 50 ország által létrehozott

expedícióban Magyarországot Wrhovina Péter képviselte
Paloznakról.

Egy kedves sztori: 
Valamelyik idegen országban valaki feltette a kérdést

Péter felé: 
– Milyen országot képviselsz? 
Péter felelte: 
– Magyarországot. 
– Ja-ja – mondja az idegen – Budapest? 
– Nem-nem – feleli Péter – PALOZNAK…

MEGHÍVÓ BORVERSENYRE
Tisztelt Paloznaki Szôlôsgazdák, Kedves Bortermelôk!
Önkormányzatunk az elôzô évek hagyományainak megfe-
lelôen ismét megrendezi a borversenyt, amelyre minden
érdeklôdôt szeretettel meghívunk és várunk.

Ideje: 2014. április 26. szombat 15 óra
Helye: Paloznak, Faluház nagyterme
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A borverseny célja: Paloznak község szôlôsgazdái és
lakosai találkozásának elôsegítése, a bortermelôi tapasz-
talatok kicserélése, a minôségi bortermelés ösztönzése.

Nevezés feltételei:
1.) Részt vehet minden olyan bortermelô, akinek

Paloznak közigazgatási területén bortermelésre al-
kalmas szôlôje van. A szôlôterület nincs meghatároz-
va, viszont a benevezett borból legalább 100 literrel
kell rendelkeznie a gazdának, melyet reklamáció ese-
tén a rendezôbizottság két tagja és a Paloznaki Szô-
lôhegyi 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 szí-

nû borosüvegben kell elhelyezni, parafa dugóval le-
dugaszolva.

4.) A mintaüvegeket az önkormányzat megbízottja cím-
kével látja el, a címkét megszámozza. A versenyzô
nevét és címét lezárt borítékba helyezi, a számot fel-
tünteti a borítékon.

5.) Nevezési díj: Fajtánként 700 Ft, amelyet a nevezés-
kor kell befizetni. A nevezési díj összegét a díjnyertes
borok jutalmazására használjuk fel.

6.) Leadási határidô: 2014. április 26-án, szombaton
10–13 óráig

7.) Értékelés: A versenyre pártatlan bírálóbizottságot
hívunk.

8.) A bíráló bizottság külön fogja értékelni a hagyomá-
nyos úton készült borokat és a reduktiv típusú boro-
kat. A verseny nyilvános, amelyen bárki részt vehet,
esetleges észrevételeit a bírálóbizottság elnökénél
megteheti. A jelenlévôk lehetôséget kapnak TÁRSA-
DALMI BÍRÁLÓBIZOTTSÁG megalakítására. A bi-
zottságba jelentkezni lehet a verseny kezdete elôtt ne-
gyed 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, em-
léklap. A bírálat eredményeirôl a résztvevôk díszes
oklevelet kapnak. Az arany fokozatú borok I–III. he-
lyezettje a rendezôség és a támogatók által felajánlott
ajándékokban részesül. Fajtánként a legjobb minôsé-
gû borok tulajdonosai is díjazva lesznek, abban az
esetben, ha boruk legalább négy borminta közül ke-
rült kiválasztásra. A társadalmi bírálóbizottság kü-
löndíjat 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 „ösz-
szehasonlító” borbírálatra lesz lehetôség.

Egyben szeretettel meghívjuk a szôlôsgazdák felesége-
it, barátait, valamint az érdeklôdôket, hogy tiszteljék meg
rendezvényünket és jó szokásukhoz híven „borkorcso-
lyáról”, „alapozó” ételekrôl gondoskodjanak.

A rendezôbizottság nevében: 

Sári Annamária rendezvényszervezô
Paloznak, 2014. március 10.

Tájékoztató
Értesítjük Paloznak település lakóit 

és üdülôtulajdonosait, hogy a PROBIO ZRt.

LOMTALANÍTÁST
szervez

2014. április 7-én hétfôn.

A lomtalanítás problémamentes lebonyolításának érde-
kében szükségünk van az önök segítségére, ezért kérjük,
hogy az összegyûjtött limlomot 2014. április 7-én reggel 7
óráig helyezzék ki a megfelelô helyre. A hatékonyabb
helykihasználás érdekében a bútorokat szétszerelve szí-
veskedjenek kirakni.

Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor kommunális
hulladékot, építésbôl – bontásból származó anyagot (ajtó,
ablak, szigetelôanyag, stb.), törmeléket, hulladékká vált
gumiabroncsot, kerti, valamint zöldhulladékot, akkumulá-
tort és gyógyszereket, festékes és olajos flakonokat. Elekt-
ronikai hulladék gyûjtése elkülönítetten történik.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a lejárt sza-
vatosságú, hulladékká vált gyógyszereket a gyógyszertá-
rakban, a hulladékká vált gumiabroncsokat és elektroni-
kai hulladékot a kereskedônél van lehetôség leadni.

2014. évben Társaságunk külön
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓT
is szervez az önkormányzat által kijelölt helyszínen.

Az elektronikai hulladékokat (TV, hûtôszekrény, mosó-
gép, kisháztartási gépek, számítógép, villanymotor, boj-
ler, stb.) az alábbi megjelölt helyre kérjük szállítani a kö-
vetkezô idôpontig:

Elektronikai hulladékgyûjtés helyszíne: 
Tájház udvara

Elektronikai hulladék elhelyezésének idôpontja: 
2014. április 5-6.

A hulladék elszállítását költségtérítés nélkül, ingyen
hajtjuk végre. A lomtalanítás napján az esetleges észrevé-
teleiket, bejelentéseiket a 87/342-633-as telefonszámon
tehetik meg.

Tevékenységünkkel segítsük elô környezetünk védel-
mét, és tegyünk meg mindent környezetünk tisztaságáért!

PROBIO Zrt.
Somogyi László

vezérigazgató

ADÓ 1%-a
A Paloznaki Civil Egyesület tevékenysége során sokfé-
le kulturális, közösségi program szervezésével járult
hozzá a Paloznakon élô és településünkhöz kötôdô
emberek életének a gazdagításához. Kérjük Önöket,
hogy segítsék az egyesület további munkáját, és a 2013.
évi jövedelmük után fizetendô adójuk 1%-át ajánlják
fel az egyesület részére!

Adószám: 18938766-1-19
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Dal a háborús emlékeimbôl

Tábortüzek fénye
világít az égben,
halovány szín tábori levélre.
Megremeg a kezem,
ha írom a lapot
kedves feleségem
írjál, ha megkapod…

Mi újság van otthon
vársz-e te még vissza?
Szerelmes könnyemet
ez a levél issza.

Épp egy gránát robban
csaknem ide vágott.
Érzi-e a lelked,
veszélyben a párod…?

Hát a kicsi fiam
megnôtt-e már szépen?
Tud-e már beszélni?
Írd meg a levélben.

Tudja-e mondani
édes jó apukám
ugye a harctéren
vigyázol most reám…?

Tedd össze kis kezét,
ha leszáll az este
tanítsd imádkozni
hazaszeretetre.

Kisfiamnak, s néked
csókot küldök százszor
tábori levelem
én ezzel bezárom…

J-né Irén

Kedves Barátaim, kedves Paloznakiak!

Annak idején Paloznak egyedi adottságai és szépsége volt
az, ami miatt borászatom helyszínéül választottam.
Büszke vagyok rá, hogy ma már második otthonomnak
mondhatom! A Homola Pincészettel az utóbbi években
sokat dolgoztunk azért, hogy Paloznak nevét minél széle-
sebb körben megismerjék. 

Hiszem, hogy borainkkal nem csak a borvidék, hanem
Paloznak hírét is öregbítjük és összekapcsoljuk a minôsé-
gi balatoni bor fogalmával.  A 2012-es évjáratban pincé-
szetünknek a borvidéken egyedüliként sikerült arany fo-
kozatú Csopaki Kódex bort készítenie, ez idén kerül a
borszeretôk asztalára. 

Jövôre egy nagy álmunk válik valóra, melynek elôké-
szítését már idén tavasszal megkezdjük. Az Akác étterem
újragondolásával és az üzemeltetés átvételével egy nem-
zetközi szinten is minôségi vidéki éttermet szeretnénk
létrehozni, ahol helyi alapanyagokból, profi csapat segít-
ségével utánozhatatlan fogások készülnek. Olyan étter-
met szeretnénk, ahol mindenki jól érzi magát, és ahol la-
za környezetben, jó áron igazi minôséget lehet kapni.
Szeretnénk, hogy az Akác által is még többen megismer-

jék Paloznakot, sétáljanak a kis utcákon és a dûlôk mel-
lett és megcsodálják az egyedülálló kilátást.

Az Akác átvétele két lépcsôben zajlik majd: 2014-tôl
átvesszük az étterem mûködtetését, de egyelôre minden
változatlan marad. 2015 tavaszán viszont egy teljesen új
étterem nyit majd meg, felújított belsô térrel és konyhá-
val, új koncepcióval és étlappal. 

A jó idôvel újra nyitjuk a Tájház udvarán a Vinotékát,
ahol a terveink szerint programok is várják majd a látoga-
tókat a finom borok mellett. Idén immár harmadszorra
megrendezzük a Paloznaki Jazz és Bor Pikniket augusztus
8-9-én, mely az eddigieknél nagyobb és az elôadók tekinte-
tében még egyedülállóbb lesz majd. Aki tavaly eljött, az
tudja, hogy ez nem csak koncertek sorozata, hanem egy
igazi kötetlen találkozópont a környékbeliek számára,
ahol lépten-nyomon ismerôs arcokba botlani. Örömömre
szolgál, hogy a paloznaki lakosoknak az idén is ingyen tud-
juk biztosítani a belépést. Bár az elmúlt években az idôjá-
rás nem állt mellénk a rendezvényen, ennek ellenére jó
hangulatú, teltházas koncertjeink voltak. Bízunk benne,
hogy idén ragyogó napsütés mellett zajlanak majd a nap-
közbeni programok, az esti koncerteket pedig igazi meleg
augusztusi este teszi majd kellemesebbé!

Találkozunk Paloznakon!
Baráti üdvözlettel,

Homola Szabolcs

PPaappíírrggyyûûjjttééss
A Paloznaki Civil Egyesület  2014. április 25-én péntek
délután 15 órától és 26-án szombaton délelôtt.

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 papírgyûjtésbôl befolyt összeget a gyermekek
jutalomkirándulására fordítjuk.

Akik segíteni tudnak a Szín alatt a papír rendezésénél,
kérjük, jelentkezzenek Hernádi Péternél 70/5247786

Tegyünk többet a tiszta környezetünkért!
PaCi vezetôsége
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Tavasz a Paloznaki konyhában
Itt van a tavasz, hamarosan eljön a Húsvét ideje is, adok
pár ötletet két „könnyû” kis süteményhez, melyek frissí-
tô hatással lesznek ránk.

Citromos joghurttorta, sütés nélkül:

Hozzávalók kb. 12 szelethez: 
15 dkg kókuszos omlós keksz, 1,5 tasak zselatinpor (15 g),
1 citrom, 1 kg natúr joghurt, 7,5 dkg cukor, 10 dkg vaj, 3
dl tejszín, 1 tasak habfixáló.
A díszítéshez: 36 szem cukortojás, 2 ek vágott pisztácia
Elôkészítés: A kekszet zacskóba tesszük, és nyújtófával
morzsára törjük. A zselatint a csomagon olvasható utasí-
tás szerint kevés vízbe áztatjuk és állni hagyjuk. Kibélel-
jük sütôpapírral egy kb. 26 cm átmérôjû kapcsos torta-
forma alját.
Elkészítés:
1. A citromot megmossuk, héját lereszeljük, levét kicsa-
varjuk. A joghurtot összekeverjük a cukorral, a citrom
héjával és levével. A zselatint felolvasztjuk, elkeverjük 2
evôkanálnyi joghurttal, majd a joghurtba beledolgozzuk.
2. A vajat megolvasztjuk, elkeverjük a keksszel, és a tor-
taforma aljára nyomkodjuk. Kemény habbá verünk két
dl tejszínt, a joghurtkrémbe forgatjuk, és a formába si-
mítjuk. Három órára a hûtôbe tesszük.
3. Ha letelt az idô, a tortaforma peremét késsel meglazít-
juk, levesszük a tortáról. A sütôpapírral együtt tálra húz-
zuk. A maradék tejszínt kemény habbá verjük a habfixá-
lóval, és kis „fészkeket” nyomunk belôle a torta tetejére.
Színes tojáscukorral, vágott pisztáciával díszítjük, majd
szeleteljük.

Joghurtkrémes ananászos kocka:

Hozzávalók kb. 14 szelethez:
A tésztához: 4 tojás, 8 dkg cukor, 8 dkg liszt.
A joghurtkrémhez: 20 dkg ananászkarika (konzerv), 2 dl
tejszín, 3 dl ananászos joghurt, 1 tasak zselatinfix.
A díszítéshez: 16 szem koktélcseresznye
Elôkészítés: A tepsit kibéleljük sütôpapírral. A sütôt
180 oC-ra elômelegítjük
Elkészítés:
1. A tojásokat szétválasztjuk. A tojásfehérjét kemény
habbá verjük, a sárgáját a cukorral nagyon habosra ke-
verjük. Lazán beleforgatjuk a fehérjét a sárgájába, és a
lisztet beleszitálva, folytonos keverés mellett lágyan elke-
verjük. Sütôlemezen 20x10 cm-es nagyságra elhúzzuk, és
a sütôben 10-15 percig sütjük.
2. Amikor megsült kivesszük és a papírral együtt az asz-
talra csúsztatjuk. 10-15 percig pihentetjük, majd megfor-
dítjuk és lehúzzuk a papírt. Két egyenlô részre vágjuk.
3. Joghurtkrém: Az ananászt alaposan lecsepegtetjük.
Négy karikát félreteszünk a díszítéshez, a többit apróra
vágjuk. A tejszínt kemény habbá verjük. Az összevágott
ananászt összekeverjük a joghurttal, a tejszínnel és a
zselatinfixszel. Ízlés szerint lehet belekeverni porcukrot is.
4. Az egyik lapot megkenjük a krém háromnegyedével.

Ráborítjuk a másik lapot, óvatosan rányomkodjuk, meg-
kenjük, díszítjük a maradék krémmel. Az ananászkariká-
kat elnegyedeljük, a koktélcseresznyével együtt a torta-
szeleteket feldíszítjük velük. Egy órát pihentetjük, majd
kockákra vágva kínáljuk.

Jó étvágyat!
Rajnai Magdi

BARKA TÚRA
Április 21-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!”
Uzsonnára a disznóvágáson készített és felfüstölt

„ PaCi kolbászt” kóstoljuk meg.

Mindenkit szeretettel vár a Paloznaki Civil Egyesület!

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ

A Paloznaki Civil Egyesület Húsvéti Játszóházba 
várja a gyermekeket, szüleiket és nagyszüleiket

2014. április 12-én, szombaton délelôtt 10–12 óráig 
a Paloznaki Könyvtárba (Fô u. 2.)
ahol a közelgô ünnepre készülve

húsvéti dekorációkat, ajándékokat készítünk.

Mindenkit szeretettel várunk!

!Figyelem!
Tagfelvétel

A PALOZNAKI
Horgász Egyesületbe!

Jelentkezni lehet Papp Gábornál az egyesület elnökénél
Telefon: 06-30/9325-962
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HÍRDETÉS
� Autó Perger Suzuki Márkaszervíz. Szalonunkban megta-

lálja a Suzuki teljes típusválasztékát. Szervizünkben nagy
gyakorlattal rendelkezô munkatársak várják Önöket. Autó-
szerelés, javítás, mûszaki vizsgára való felkészítés és vizsgáz-
tatás. Környezetvédelmi mérés és zöldkártya kiadása, eredeti-
ség 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

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adása! 
Balatonfüred - Csopak - Paloznak - Lovas - Alsóörs térségébôl
várom eladási - vételi szándékát. Fizetni csak a sikeres lebo-
nyolítás 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
legszebb 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

� 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

� 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 bérbe-
adás. 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, lakberendezési
tárgyak és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés lehet
festett, patinázott és tüzihorganyzott a megrendelô igényei
szerint. Keressen bennünket a 71-es és 73-as út keresztezô-
désénél, ahol bemutatótermünkben választhat igényei sze-
rint. Csopak, Falukertje u. 2. Tel./fax: 87/555-073, 87/555-
074, 30/9571-585, 30/2373-664, e-mail: rezgo@rezgokft.hu

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

Szerkesztô és felelôs kiadó: Sári Annamária. Tipográfia: Kováts Imre. 
Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

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

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

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.


