
Avató – megnyitó

Igyekszem tárgyilagosan írni az új paloznaki kiállító
teremrôl, de félek, nem fog sikerülni, hiszen érintett
vagyok. Persze valamennyien azok vagyunk, akik sze-
retjük, hogy fejlôdik Paloznak, és fontosnak tartjuk a
kultúrát. Tisztelem és becsülöm azokat, akik szûkös
idôkben is felismerik a lehetôséget és tesznek azért,
hogy a mûvészetek bemutatása egy újabb, méltó teret
kapjon. Köszönet jár érte az ötletgazdáknak, a támoga-
tóknak, a kivitelezôknek.

Már a Pünkösd elôtti péntek délután ünneppé válto-
zott a Szent József Házban. Az új galéria elkészült,
Csók István és Cserepes István olajképei méltó ruhába
öltöztették a kor igényeinek tökéletesen megfelelô szín-
vonalú kiállítóteret, és az érdeklôdôk, együtt ünnepel-
ni vágyók is rendre megérkeztek. Czeglédy Ákos kö-
szöntötte a vendégeket. Bevezetôjében a galéria
létrejöttét fontos, missziós feladatnak nevezte, nyitás-
nak a kultúra felé, s nem titkolt célként nevezte meg,
hogy Balatonfüred után, mely magát a „kultúra váro-
sának” nevezi, Paloznak legyen a „kultúra faluja”. –
Szeretnénk, hogy élmény legyen Paloznakon néhány
tartalmas napot eltölteni – fogalmazott a polgármester.

Bánó Tamás gitárjátéka után Hausenblasz Dóra, az
Emberi Erôforrások Minisztériumamûvészeti fôosztá-
lyának vezetôje üdvözölte az egybegyûlteket. Rövid
beszédében kiemelte a fejlôdés – minôség - kultúra ösz-
szefonódásának, egymásra épülésének fontosságát. – A
kép nem ér véget ott, ahol a keret kezdôdik. Egy falu
sem addig tart csupán, ahol a helységjelzô tábla azt jel-
zi – mondta. Az európai mezôgazdasági és vidékfejlesz-
tési alap biztosította 4.5 millió forintos támogatás, a
Magyar Nemzeti Galéria festménytárának erre az alka-
lomra összeállított anyaga ugyanezt jelzik, miszerint
egy kis falu is tud olyan minôségi kulturális szolgálta-
tást nyújtani, amiért érdemes idelátogatni, még akár a
fôvárosból is.

Miért is? – vette át a szót Révész Emese mûvészet-
történész. – Van talán köztünk valaki, aki hallott már
Cserepes Istvánról? A mestert, Csók Istvánt nyilván
sokan ismerik, az ô képeibôl gyakran rendeznek kiál-
lításokat, pár évvel ezelôtt például a Vaszary Villában
láthattunk válogatást a balatoni témájú munkáiból.
Most öt festményének bemutatása hivatott szemléltet-
ni Csók egyéni látásmódját, festôi megközelítését,
technikáját, a kor (a 30-as évek) szimbolista ábrázo-
lásmódját, mely még táplálkozik az impresszionizmus
vívmányaiból, de modernitásával némely ponton már
túl is lép azon. 

Tanítványa, Cserepes István tehát kevésbé ismert,
ám rövid életében népszerû és nagyon elismert alkotó-

ja a magyar mûtörténetnek. Festô, grafikus, szobrász-
és ötvösmûvész. A budapesti Józsefvárosban született
1901-ben. Lelencgyermek volt, munkásként kezdett
festeni, majd 1926-30 között a fôiskolán vált Csók
egyik legtehetségesebb tanítványává. Látványelvû pik-
túra az övé, impressziókra épülô, finom árnyalatú tá-
jakat festett. 1927-ben a Nemzeti Szalonban, 1929-ben
az Ernst Múzeumban volt gyûjteményes kiállítása.
1930-ban állami ösztöndíjjal Párizsba ment, ahol bo-
rongós, szürke palettája kiszínesedett. 1931-ben Pá-
rizsban és ezzel az anyaggal 1932-ben a Nemzeti Sza-
lonban nyílt kiállítása. 1940-41 nyarait egy ösztöndíj
támogatásával a Balatonnál töltötte, s az itt látható
több mint húsz festménye ebbôl az idôszakból szárma-
zik. Központi témájuk természetesen az óriás víztükör
megannyi színe, fénye, arca, a fölötte elterülô, kavargó
égbolt, a környezô dombvidék.

Tragikus körülmények között halt meg 1944-ben a
nyilas rémuralom vétlen áldozataként.

Festményeibôl legutóbb 1974-ben Baján rendeztek
emlékkiállítását. Ezért is kiemelt jelentôségû, hogy
majd hatvan évvel késôbb, ha nem is életmû kiállítás-
ként, de méltó megemlékezésül, itt Paloznakon tûnnek
fel balatoni képei.

Boda Balázs

TESTÜLETI ÜLÉS JÚNIUS
Elkészül a falut a Balatoni kerékpárúttal összekötô

járda.

Június 5-én testületi ülést tartott az önkormányzat. A
képviselôk hozzájárultak a Balatonfüredi többcélú
Társulási megállapodás módosításához, miszerint a
belsô ellenôrzési feladatellátáshoz Aszófô is csatlako-
zik. A kormányhivatal észrevételét megfogadva módo-
sította a testület a településképi eljárásról alkotott ren-
deletet. Czeglédy Ákos polgármester beszámolt a
Kishegyi u. felújításáról, a kiállítóterem elkészültérôl,
a Vörösparti útra csatlakozó járda/kerékpárút munká-
latairól, valamint a Vendégház tetejének nádazásáról,
mely a viharkár miatt is szükségessé vált. A képviselôk
döntöttek 4 napelemes közvilágítási lámpa felállításá-
ról. Kettô a Hajódi, kettô a Sáfrány utcába kerül. Idén
is támogatja az önkormányzat a Paloznaki Péter Pince
nyári rendezvényekre való kitelepülését, hogy a
különbözô fesztiválokon Paloznakot is népszerûsítse,
az ehhez való szórólapokat stb. az önkormányzat biz-
tosítja. Pályázatot nyújt be a testület a Balaton
Üdülôkörzet rendezvényeire kiírt felhívásra. Az ehhez
szükséges önerôt 1.2 millió Ft-ot a költségvetés terhére
biztosítja.

CzÁ

Hírmondó
XXIII. ÉVFOLYAM  2014. JÚNIUS

Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA



VI. Paloznaki Jógahétvége
„Ez az élet Isten áldása számotokra, ne hagyjátok kihasználatlanul. Az
idô nem vár senkire. Ébredj fel, légy önmagad mestere, adj szeretetet!”
Paramahansz Szvámí Mahésvaránanda

Szeretetet adni magunknak, másoknak ez az emberi élet leg-
fôbb feladata. 

A fenti gondolatokkal hívnám kedves mindannyiukat a VI.
Paloznaki Jógahétvégére 2014. július 4-6. között. 

A Jógahétvége Paloznak Község Önkormányzata és a Regi-
onális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd közös ren-
dezvénye, a Paloznaki Civil Egyesület és a "Paloznak Jövôjé-
ért" Közalapítvány, valamint magánszemélyek támogatásával,
közös összefogással valósul meg.

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt a kulturális élmé-
nyekben gazdag, az egészséges életvezetést, a testi-lelki egyen-
súlyt megteremtô és segítô programokra.

Hívunk mindenkit kortól, nemtôl és egészségi állapottól
függetlenül. Legyünk együtt békességben és örömben, szaba-
duljunk meg a mindennapi stressz okozta feszültségektôl és ol-
dódjunk a kultúrák sokszínûségét és együttélését bemutató
programokon.

Ebben az évben sokkal több lehetôséget kínálunk a gyer-
mekeknek, ezzel is hangsúlyozva, hogy gyermekeink és uno-
káink jövôje a mi kezünkben van, közös a felelôsségünk.

Július 5-én, szombaton kora délutántól személyesen üdvö-
zölhetjük itt Paloznakon a Magyarországon tartózkodó
Paramahansz Szvámí Mahésvaránandát, aki a Jóga a Minden-
napi Életben Rendszer megalkotója. ôszentsége tanításainak
legfôbb pontjai: a fizikai, mentális, társadalmi és spirituális
egészség; az élet tisztelete; tolerancia minden vallás, kultúra és
nemzetiség iránt; világbéke; az emberi jogok és értékek védel-
me; a környezetvédelem és a természet megôrzése; önzetlen
szolgálat, valamint gondoskodás és szeretet minden élôlény
iránt.Örülünk, hogy elfogadta a meghívásunkat. 

Meghívta ôt Balatonfüred városának vezetôsége is, többek
között virágot helyeznek el Rabindranath Tagore az indiaiak
nagy költôje által ültetett fánál.

Békefa ültetésére hívta ôt vitéz Ajtós József László esperes,
plébános a Milleneumi Parkba. Javasoltuk József atyának,
hogy a fát közösen ültessék a meghívott vendégek és az érdek-
lôdôk jelenlétében. Ima hangzik fel a békéért a római katoli-
kus templomban. Ehhez az alkalomhoz egy rövid, de különle-
ges mûsor is társul.

Mindkettôjüktôl hallottam már az alábbi mondatot:
„Amíg a vallások között nincs teljes körû megbékélés, addig

a világbéke gondolata csak illúzió.”
Nagyon szép spirituális születésnap is kapcsolódik ehhez a

hétvégéhez, József atya, aki 22. éve a falu lelkésze, július 7-én
ünnepli pappá szentelésének 40. évfordulóját. Kívánunk neki
ezúton is hosszú életet és jó egészséget Isten és az emberek
szolgálatában.

Köszönjük neki, hogy idén már hatodik alkalommal
bocsájtja rendelkezésünkre térítésmentesen koncerthelyszín-
ként a római katolikus templomot és jógafoglalkozásokhoz a
templomkertet.

Kérjük, jöjjenek el, hozzák el családjukat, barátaikat, hív-
ják el ismerôseiket, csatlakozzanak bármely programhoz. Mi-
nél többen vigyék jóhírét a mára már hagyománynak számító
és jelentôs turisztikai vonzerôvel rendelkezô Paloznaki Jóga-
hétvégének.

Nagy Julianna Pushkar fôszervezô, jógaoktató

Programelôzetes
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt 2014. július 4-6-
án, a hatodik alkalommal megrendezésre kerülô Jógahét-
végére. Az idei rendezvényen kiemelten foglalkozunk a
gyermekekkel.

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

A programról röviden:
Július 4., péntek: 
A VI. Jógahétvége megnyitója. A résztvevôk köszöntése
és a jótékonysági kiállítások megnyitása „Ahogyan én
látom”– illusztrátorok a jógáról, „Gyermeklélek fény-
ben és árnyékban” – fotókiállítás. Mesterektôl gyerme-
keknek – Mérey Anna hegedûmûvész és tanítványai va-
lamint Deli Zsolt harmonikamûvész hangversenye a
Római Katolikus Templomban. Esti meditáció és közös
éneklés.

Július 5., szombat:
Jógafoglalkozások: több idôpontban és helyszínen, kez-
dôknek és haladóknak, gyermekeknek, felnôtteknek és
szépkorúaknak egyaránt. 

Gyermekprogramok: Állatok a jógában és a zenében -
közös gyakorlás és zenélés gyermekekkel. Játékos jóga-
gyakorlás mesével és énekkel óvodásoknak. Egyensúly-
torna – akrobatikus és ügyességi bemutató gyermekekkel
és közös gyakorlás minden korosztálynak. Indiai táncta-
nítás. Kézmûves foglalkozások. A színpadon Tompeti és
Barátai. 

Elôadások: „Isten ezer neve” – szertartások az indiai
családok életében /elôadó: Raman M. Sundaram/. Min-
dennapi jóga az iskolában és az óvodában (jóga a köz-
oktatásban) – elôadás bemutatóval egybekötve. 

Esti mûsor: Tóth Szabolcs szitármûvész és Mótyán
Tibor tablamûvész zenei estje. 

Somi Panni és a Sivasakti Kalánanda Táncszínház. 
„Isten ezer neve” – védikus szertartás közös zengetés-

sel.

Július 6., vasárnap:
Jógafoglalkozások: több idôpontban és helyszínen,

kezdôknek és haladóknak, gyermekeknek, felnôtteknek
és szépkorúaknak egyaránt. 

Gyermekprogramok: Mesejóga – kalandozzunk együtt
a Balatonon – óvodásoknak. Játékos jógagyakorlás mesé-
vel és énekkel. Szeressétek a bohócot – mutatványok,
bûvész trükkök és egyéb tarkaságok. Egyensúlytorna be-
mutató és közös gyakorlás kicsiknek és nagyoknak. Kéz-
mûves foglalkozások. 

Elôadások: Gyermeklélek fényben és árnyékban –
Zsigmond Orsolya pszichológus. Jóga az élsportban –
Kökény Tibor pszichológus és jógaoktató.

Délutáni táncmûsor: Rámanátakam – történetek a
Rámájana eposzból – Tóth Gabriella Garima és a
Tarangam Táncmûhely. 

Záróünnepség.
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A programokon a részvétel ingyenes.
A rendezvény alatt jógabüfé mûködik vegetáriánus

hideg és meleg ételkínálattal mérsékelt árakon. A gya-
korlásokra jöjjön kényelmes öltözetben és ne tele gyo-
morral. Lehetôség szerint hozzon magával polifómot,
vagy plédet. 

Szálláslehetôségek: Paloznak: fizetô vendégszobák,
bérelhetô nyaralóházak. Alsóörs: Európa Kemping (saját
stranddal), részletes információ a www.paloznak.hu ol-
dalon található. A szomszédos településekrôl (Lovas,
Csopak): a www.balatonriviera.hu oldal ad tájékoztatást.

További információ: a szervezôknél, a 
www.paloznak.hu honlapon és a Teleházban.
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 Jógahétvége”.

Fôszervezô: Nagy Julianna Pushkar – Jógaoktató
Paloznak +36 (20) 941-8773, pushkarjuli@gmail.com 
Szervezôk: Sári Annamária – Paloznak Önkormányzat

+36 (30) 213-0785, telehaz@paloznak.hu
Bartl Betti – Paloznaki Civil Egyesület, 

+36 (70) 524-9487, bartl.betti@gmail.com  

A PALOZNAKI KÓRUS ISMÉT FANTASZTIKUS 
SIKERT ARATOTT!

Három évvel ezelôtt, 2011-ben, arról számolhattunk
be, hogy kórusunk fennállása óta elsô ízben egy szak-
mai zsûri elôtt megmérettetett, és rögtön arany minô-
sítést kapott. A szabályok szerint azonban az elért
eredményt 3 éven belül meg kell védeni, ami sokszor
nehezebb, mint megszerezni azt. Eljött hát az idô,
hogy bebizonyítsuk, nem véletlenül érdemeltük ki az
elismerést.

Idén az Ajkai Napok keretében az „Éneklô Ma-
gyarország” Megyei Kórustalálkozó és Minôsítô

Hangverseny rendezvényének, a városi mûvelôdési
központ adott otthont az intézmény és a Magyar Ko-
dály Társaság szervezésében.  

A fellépô kórusokat és az egybegyûlt barátokat, is-
merôsöket Utassy István, a Humán és Népjóléti Bi-
zottság elnöke köszöntötte, majd Vargáné Parrag Leo-
nóra házigazda bemutatta a zsûri tagjait: Vadász
Ágnes karnagyot, a KÓTA fôtitkárát, dr. Kerekesné
Pytel Anna tanárt, karnagyot, a KÓTA Ifjúsági Bi-
zottságának tagját és Nagy Tiborné Nyári Ágnest a
Magyar Kodály Társaság Dunántúli Tagszervezetének
titkárát. 

A fellépô kórusok közül ketten kérték a minôsítést. 
Az Ajkai Pedagógus Nôi Kar, valamint a Paloznaki
Vegyeskar.

Ennek a két kórusnak a fellépése zárta a hangver-
senyt. Elôször mi álltunk a pódiumra. Érezhetô volt a
feszültség, mindenki nagyon izgult, hiszen nagy volt a
tét. Az elsô egy-két dal után azonban megnyugodtunk,
és jólesô érzéssel hallgattuk a közönség vastapsát.
Szabó Lajos karnagyunk azonban úgy gondolta, hogy
tovább oldja a feszültséget, mosolyt csal az arcukra,
és a „Hét kurta kórus” vezénylése közben, egy laza
mozdulattal eldobta a kezében lévô hangvillát. Az ak-
ció sikeres volt, innen kezdve széles mosollyal az ar-
cunkon énekeltünk tovább. A közönség folyamatos
vastapssal jutalmazott bennünket, és miután lejöt-
tünk a színpadról rengetegen gratuláltak.

A hangversenyt a hazai kórus mûsora zárta, majd a
zsûri visszavonult, hogy értékelje a hallottakat. A vá-
rakozás közben azt latolgattuk, hogy vajon sikerült e
megismételnünk a 3 évvel ezelôtti sikert, és megtart-
hatjuk-e az akkor elért címünket. Eljött a várva-várt
pillanat! Most a zsûri állt a színpadra, és értékelt. Az
általános értékelést követôen kihirdették döntésüket,
miszerint a Paloznaki Vegyes-kart két kategóriával
magasabbra sorolva, Gála Kórus minôsítéssel jutal-
mazták! 

Idézet az „ajka.ma” honlapjáról:
...„A nagyon kedves, szimpatikus Paloznaki Vegyes-

kar egy jól szerkesztett, nagyszabású mûsorral ké-
szült a különleges alkalomra Szabó Lajos karnaggyal
és Óriás Imréné zongorakísérôvel. Az igényes mûsor-
választás, a szép, tiszta, kulturált hangzás pedig gála-
kórus minôsítést hozott a számukra. „

Hogy miért nevezhetô ez a siker fantasztikusnak?
Elôször is azért, mert ennél már csak két magasabb
kategória létezik, a „Fesztivál Kórus” és a „Hangver-
seny Kórus”. Ez azt jelenti, hogy kórusunkat az or-
szág elitjébe sorolták, ott tartanak bennünket nyil-
ván. Másodszor pedig azért, mert áttekintve a KÓTA
hivatalos kimutatását, nincs Magyarországon még egy
ekkora létszámú település, ahol „Gála Kórus” mû-
ködne.

Adott tehát az elkövetkezô három év feladata, meg
kell védenünk ezt a remek eredményt. 

Vagy...?! Drága dalos társak! Van még két
kategória...!!!

Falticska Pál

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt 
2014. július 5-én, szombaton 14.30-kor kezdôdô 

Békeimára
a paloznaki római katolikus templomba 

és az azt követô 
Békefa ültetésre

a Millenneumi parkba.
A Békeimát vezetik és a Békefát ültetik:
Paramahansz Szvámi Mahésvaránanda

indiai mester
és

vitéz Ajtós József László
esperes, plébános

Az esemény a VI. Paloznaki Jógahétvége 
keretein belül kerül megrendezésre.
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HANGVERSENY PÜNKÖSDKOR
Még hatása alatt voltam Csók István és Cserepes István
Balatont idézô festményeinek, amikor szombaton este
beléptem a paloznaki római katolikus templomba. A
Paloznaki Kórus ismét megrendezte a már hagyomá-
nyossá vált Pünkösdi Hangversenyét. És az, hogy ha-
gyományossá vált nem jelenti azt, hogy unalmassá is
vált. Sôt. Mindig okoz meglepetést. Meglepetés volt
mindenki számára, hogy az elôzô napi Minôsítô Hang-
versenyen kórusunk a Gála Kórus minôsítést hozta
magával. A hírt olyan nagy boldogsággal jelentette be
vitéz Ajtós József László esperes, plébános úr, mintha
magáénak érezte volna, a büszkeség beszélt belôle és
méltán lehet büszke, és lehetünk mi is büszkék, hiszen
minden hangversenyen, minden fellépésen, minden
dalfakasztó alkalommal más oldalát mutatja meg a 
kórus.

Más volt ezen az estén is. Nagyszerû és élvezetes volt
hallgatni a régi és új dallamokat egyaránt. Oly hamar el-
telt az 1 óra, hogy észre sem vettem. Szerintem ez a leg-
nagyszerûbb teljesítmény, amikor a hallgatóság még leg-
alább egyszer végig tudná hallgatni a hangversenyt. És
tapasztalatból tudom, mennyi munka áll a teljesítmény
mögött.

Gratulálok a Paloznaki Kórusnak és vezetôjüknek
Szabó Lajos karnagynak.

Köszönöm a hangulatos estét.

Sári Annamária

III. Pünkösdi Mesenapok
2014. június 8-án, vasárnap kezdetét vette a Pünkösdi
Mesenapok immáron harmadik alkalommal. A rendez-
vény Meghirdetett vitorlázással kezdôdött, melyre fô-
képp gyerekek (természetesen szülôi kísérettel) jelentke-
zését vártuk. Ha még egy hajó indul, akkor sem lett volna
elég a jelentkezôk számára, akkora volt az érdeklôdés. A
vitorlázási lehetôséget Papp Gábor ajánlotta fel, aki rég-
óta kötôdik Paloznakhoz.

Délután 3 órától a Paloznaki Tájház udvara volt a
helyszín, ahol a gyermekek logikai és ügyességi játékokat
próbálhattak ki, kézmûves foglalkozáson és mézesbábsü-
tésben vehettek részt Némethné Balogh Ildikó és
Szántiné Váradi Zsuzsanna vezetésével, illetve elkészít-
hették a saját langallójukat Czeglédy Ákosné segítségével
az udvaron található kemencében. Kipróbálhatták a fü-
ves területen felállított, elôkészített népi játékokat is.

Majd 5 órától kezdetét vette a gólyalábas elôadás Pil-
langóvarázs címmel, melyet a „Hórihorgas Hujákolók –
Gólyalábas Társulat” adott elô nagy sikerrel. A történet
egy szegénylegényrôl szólt, aki a pillangókirály parancsá-
ra három próbatételen esik át, így bizonyítva szerelmét a
Pillangó hercegnônek. 

Le kell azonban gyôzniük a gonosz Varázslót is. Segít-
ségükre siet a Víziszörny, a Róka és a Tündér. Végül min-
den jóra fordul. A tündérmesében egy gyönyörû gólyalá-
bas pillangó is feltûnik hatalmas szárnyakkal. 

A második napon a Paloznaki Meseközpont várta a
gyermekeket és az érdeklôdô közönséget. Kezdésként a
csopaki óvodások táncoltak és táncoltattak, majd a foly-
tatásban a mese, a mesemondás vette át a fôszerepet kor-
osztályra bontva a gyermekeket. A felnôtteket is mesével
várták, ôk sem maradhattak ki ebbôl a csodálatos mese-
világból.

A mesék után kézmûves foglalkozás következett, majd
a Paloznaki Civil Egyesület által kínált ebédet fogyaszt-
hatták fabatkáért a vendégek. Aki elfáradt, vagy más ér-
dekelte, szabadon futkározhatott a Meseközpont terüle-
tén, a kis patakba is többen belemásztak, illetve a
Madárházat is meglátogathatták. 

Az ebédidô után ismét eljött a mesék ideje, és a játszó-
ház, majd a nap zárásaként a Csopak Táncegyüttes nép-
tánc mûsora búcsúztatta a közönséget.

Igen tartalmas két napot zárhattunk, mind a gyermekek,
mind a kísérô felnôttek élményekkel telve mehettek haza.

Sári Annamária

A RÉGI HÁZ
Elhagytam az ôsi házat,
mert régi fénye megkopott,
a sors akarta, hogy így legyen,
de a lelkem ottmaradt...

Odakötnek emlékeim
boldog-boldogtalan napjaim
a fák, a bokrok
s a virágaim...

A pillanatok boldogságát
ôrzik még a kis szobák,
s a lelkem fájó-bús panaszát
suttogják az orgonák.
Az orgonák, melynek illatát
és üzenetét
a tavaszi szél alkonyatkor
hozza felém,
s válaszul a sóhajom küldöm
feléjük én.

Ha arra járok
kis szobám ablaka alatt
meg-megállok,
gondolatban betekintek,
kis idôre megpihenek,
s ahogy jönnek az emlékek,
a lelkem kissé megremeg...

Indulok vissza,
csak még egy pillantás
s búcsúzóul megölelem
mit „ô” faragott,
a kapufélfát...

Másé lett a ház,
másokra süt ott a 
nyári nap,
de a „szív jogán”
az enyém maradt...

K. I.
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„2014. június 6-án 18.00 órakor Paloznakon a Fô u. 2.
alatti kiállító terem

Mester és tanítvány, – Csók István Cserepes István” c.
kiállítás megnyitása

Tisztelt Polgármester Úr, 
tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A kép nem ott ér véget, ahol a kerete. Valójában a kép
bennünk folytatódik. Egy település sem egyenlô a szi-
luettjével, a jellegzetes házaival, a valódi tartalmát mi
magunk adjuk, például azzal, hogy tovább gondoljuk a
történetét. 

Paloznak az itt látható Csók István és Cserepes Ist-
ván tájain él tovább, mert e képek kereteit addig tágít-
hatjuk, míg eljutunk ide, a Fô utca 2. szám alatti kiállí-
tó terembe. 

A Vidékfejlesztési Alap közel 4,5 milliós támogatásá-
val létesült kulturális intézmény méltó helyszíne lesz a
klasszikus és kortárs mûvek bemutatásának.  

Figyelemre méltó elhatározás, hogy Paloznak kultu-
rális profilját a minôségi galériaturizmus határozza
majd meg, hiszen a Balaton partján inkább a családi
strandolásra alapoznak az önkormányzatok, mintsem
a képzômûvészeti arculatra épülô vendéglátásra. 

A Magyar Nemzeti Galéria gyûjteményébôl kölcsön-
zött: „Csók István – Cserepes István mester és tanít-
ványa” címû kiállítás országos jelentôségû tárlat, itte-
ni kiállítása azt bizonyítja, hogy nemcsak azoknak van
joga a kulturális komfortra, akik nagyvárosokban él-
nek. Mert nemcsak a „zene mindenkié”, hanem a mû-
vészet egésze is.  

Paloznakon nemcsak beszélnek a kis falvak megma-
radásáról, de tesznek is azért, hogy az összetartó kö-
zösség részesüljön abból, ami a megyei jogú városok-
nak természetes. Mert egy település szövetét nemcsak a
baráti, rokoni kapcsolatok és az identitást megtartó
vagy éppen megújító helyi szokások fûzik össze, hanem
a közmûvelôdés magas színvonala is. Paloznak nem-
csak a kistelepülések újjászületésének és megmaradá-
sának a metaforája, de egyben a köz ügyéért tenni aka-
ró közösség szép példája is. 

Nem mondhatunk le egyetlen magyarról sem – és ez
nemcsak a határon kívül rekedt nemzettársainkra vo-
natkozik, hanem azokra az anyaországiakra is, akik tá-
vol élnek a gazdasági, ipari és kulturális centrumoktól.
Egy-egy kis közösség megmaradásában sok múlik a
kulturális szolgáltatásokon is, azon, hogy felnôjön egy
szülôfaluja iránt felelôsen gondolkodó réteg, amely
helyben marad, nem hagyja el szülôhelyét. Ehhez pe-
dig elengedhetetlenek azok a programok, amelyek
összehívják a helyieket, a környéken élôket és a kör-
nyéken nyaralókat. 

Paloznak nevét már az elsô ismert magánoklevél az
1079-ben keltezett Guden vitéz végrendelete is emlí-
ti, melyben László király vitéze paloznaki javait ki-
rályi engedéllyel a veszprémi egyházra hagyja. A vi-
téz így fejezi be levelét: „Azt kérem az én uramtól,
hogy emlékezzék meg szolgálatomról, és halálom

után ne semmisítse meg azt, amit életemben megen-
gedett.” ez is bizonyítja, hogy Paloznakon közel 1000
éves hagyománya van az önfeláldozó munkának, en-
nek gyümölcse a Csók és Cserepes kiállítás megszer-
vezése is.  

Azt mondja Rudolf Arnheim német író, mûvészet-
történész hogy a papírlapra húzott vonal olyan, mint
a vízbe dobott kavics. Mozgósítja a teret. Itt most
nemcsak Csók és Cserepes húzott olyan vonalakat, me-
lyek mozgósítják a környezetet, hanem Paloznak pol-
gárai is, hiszen egy ilyen kiállítótér átadása, egy ilyen
kiállítás megnyitása bármelyik nagyvárosunkban ün-
nep lenne. 

Köszönöm, a figyelmet, tartalmas idôtöltést kívánok
a tárlat megtekintéséhez!

Hausenblasz Dóra, fôosztályvezetô
Emberi Erôforrások Minisztériuma

Kultúráért Felelôs Államtitkárság, 
Mûvészeti Fôosztály

Borklub Hírek
2014. május 9-i foglalkozásunkon a Dél-Balatoni,
Balatonlelle és környékén szôlészkedô és bort elôállító
Konyári Pincészet mutatkozott be.

A pincészetet Szelestey Nóra fômunkatárs elôadásá-
ban ismerhettük meg: A pincészet 18. századi pincében
kis tölgyfahordókban érleli a vörösborait. Jelenleg épí-
tés alatt áll egy gravitációs módon mûködô borászat ki-
alakítása. Ennek a beruházásnak az ad hátteret, hogy
2000 és 2005 között lezajló ültetvénytelepítési progra-
mok, illetve a szôlôültetvények termôre fordultak.
Ezek az ültetvények Balatonlellétôl délre található
dombok – név szerint Kis-hegy, Öreg-hegy, Bánom-
hegy, János-hegy, Sínai-hegy legjobb fekvésû dûlôin ta-
lálhatók 150-200 m tengerszint feletti magasságon. Faj-
taösszetételében a kékszôlô dominál, ahol a
Hungarikumok és a világfajták mellett az elmúlt száza-
dok híres borait adó fajtaszelekciót is szeretnének lét-
rehozni.

A foglalkozáson a következô borokat kóstoltuk: 
1. Lolipop Rosé (vegyes), 2013-as évjárat
2. Loliense fehérbor (sárgamuskotály, olaszrizling,

sauvignon blanc), 2012-es évjárat
3. Kékfrankos Rosé, 2011-es évjárat
4. Cabernet Sauvignon, 2012-es évjárat
5. Loliense vörös (cabernet franc, cabernet sauvignon,

merlot), 2011-es évjárat

A fenti kiváló borok minôsége elnyerte a foglalkozá-
son résztvevô 27 fô tetszését. Gratulálunk az elôállító-
nak.

Englert Dezsô
Borklub vezetô
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Paloznak Község Önkormányzata és a 
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 

szeretettel várja Önt, családját és ismerôseit

Boda Balázs
ARANYKOR

címû kiállításának megnyitójára
2014. július 19-én, szombaton 19 órára 

a Szent József Ház kiállítótermébe
(Paloznak, Fô u. 2.).

A kiállítást megnyitja:
VIKÁR ANDRÁS
Ybl-díjas építész

Közremûködnek a Snétberger 
Tehetség Központ növendékei

A kiállítás megtekinthetô:
2014. július 19 – augusztus 13-ig

A könyvtár hírei

ÚJ KÖNYVEK:
FELNÔTT IRODALOM:
Suzanne Collins: Az éhezôk viadala 1-2-3.
F. Scott Fitzgerald: A nagy Gatsby
Luca Di Fulvio: Almok bandája
Luca Di Fulvio: A lány, aki megérintette az eget
Kate Alcott: A varrónô
Tom Harper: A holtak titkai
Schäffer Erzsébet: Álmok kertje: történetek útközben
Katie Fforde: Francia kaland

ISMERETTERJESZTÔ KÖNYVEK:
Zákonyi Botond: Balaton és vidéke
Litkey Farkas: Amerre a szél fúj: az agárdi nádasoktól a

Kékszalagig
Budapest Bár: Örömzene
Denis AveyRob Broomby: Szökés Auschwitzba
Rhonda Byrne: Határtalan gondolatok
Rhonda Byrne: A varázslat
Rhonda Byrne: Az Erô
Juliet Grey: A fényûzés napjai: Mária Antónia uralkodása
Magyar polip: A posztkommunista maffiaállam
Sorsdöntô csaták a magyar történelemben
Kálmán Olga: Egyenes beszéd: adásidôn innen és túl
Eva Stachniak: A Téli Palota: II. Katalin, a nagy orosz

cárnô regénye

IFJÚSÁGI ÉS GYERMEKKÖNYVEK:
Berg Judit: Rumini Zúzmaragyarmaton
Berg Judit: Rumini a fényvizeken
Winkler Róbert: Márton és Micike az autószerelô mû-
helyben
Michael Ende: Momo – avagy furcsa történet az idôtolva-

jokról s a gyermekrôl, aki visszahozta az embereknek
az ellopott idôt

Maros Edit: Hûvösvölgyi suli 2-3.
Mélanie Watt: Cidrimókus

J. R. R. Tolkien: Húrin gyermekeinek legendája
J. R. R. Tolkien: A szilmarilok
Szûcs Vanda: Egy ikerpár titkos naplója
Kathleen Duey: Lódobogás: Katie és a musztáng 1.

Szerk.

Új szôlôbetegségek
Az elmúlt évben Magyarország területén is megjelent a
szôlô egyik legveszélyesebb karantén kórokozója a szôlô
aranyszínû sárgaságot okozó Grapevine flavescens dorée
(FD) fitoplazma. (2013. augusztusában Zala megyében,
nem sokkal késôbb Badacsonyban is azonosították a kór-
okozót.) A beteg tôkék terméshozama 20-50 %-al csök-
kenhet, termésük értéktelen minôségûvé válik. A beteg
növények száma évente megtízszerezôdhet. A fertôzött
tôkék leromlanak, és néhány év alatt kipusztulnak.

A betegség elleni eredményes védekezés kizárólagos
módja, hogy telepítéskor hatóságilag ellenôrzött, minô-
ségtanúsított szaporítóanyag kerüljön ültetésre és a kór-
okozót terjesztô legfontosabb vektor, az amerikai szôlô-
kabóca (Scaphoideus titanus) elleni hatásos védelem.

A kabóca ma már az ország legtöbb megyéjében jelen
van, leginkább elhanyagolt, nem megfelelôen ápolt szô-
lôkben szaporodik fel. Ezért fontos a szôlôállományok
megfelelô karbantartása, mûvelése, a nem gondozott szô-
lô ültetvények felszámolása.

Legfontosabb teendôk ültetvényben:
a metszéssel eltávolított fás részek elégetése legké-

sôbb a nyugalmi idôszak végéig,
rügyfakadáshoz közeli idôben az áttelelô tojások szá-

mát olajos lemosó szerekkel lehet gyéríteni,
vegetációban májustól a kabóca lárvái és imágói ellen

rendszeres rovarölô szeres kezeléseket kell végezni hatá-
sos hatóanyagok (pl. abamektin, spinozad, alfametrin,
cipermetrin, deltametrin, eszfenvalerát, lambda-
cihalotrin, tau-fluvalinát, acetamiprid, tiametoxám,
klórpirifosz, klórpirifosz-metil, metomil) elôírásos fel-
használásával.

A szôlô aranyszínû sárgaság fitoplazma megtelepedésé-
nek és elterjedésének megakadályozása érdekében a Pest
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazga-
tósága felhívja minden érintett figyelmét, hogy az élelmi-
szerláncról és hatósági felügyeletérôl szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17. § alapján a termelô, illetve a földhasz-
náló köteles a károsítók ellen védekezi, különösen, ha
azok mások növénytermesztési, növényvédelmi biztonsá-
gát veszélyeztetik.

A zárlati károsító megtelepedésének és elterjedésének
megakadályozása érdekében Igazgatóság rendszeresen
ellenôrzi a földhasználatot, ha nem megfelelôen rendben
tartott szôlôültetvényt talál, jogszabályban rögzített ha-
tósági eljárásokat kezdeményez.

Egyúttal felhívjuk a figyelmet, hogy a termelô, illetve a
földhasználó köteles a zárlati károsítókat elpusztítani,
azok behurcolását és terjedésüket megakadályozni, az ál-
taluk okozott fertôzést vagy annak gyanúját haladéktala-
nul a növényvédelmi hatóságnak bejelenteni.

Szerk.
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Toscana ízei 
a paloznaki konyhában

Toscanában járni mindig kivételes öröm és szerencse. A re-
neszánsz fellegvára feltárja a XIV-XV. Század építészeti és
mûvészeti kincseit. Felsorolhatatlan mûvészek lenyûgözô
alkotásait ôrzi Firenze, Pisa, Siena, San Gimignano, az et-
ruszk Volterra és a bámulatos Cinque Terre.

A kiváló ízlésû olaszok ôrzik, védik a mûvészeti alkotá-
sokat, kultúrájuk nem csak a mûvészeti ágakban pazar, ha-
nem méltán élen jár a gasztronómiában és a borkultúrá-
ban is.

Toscana mesés hegyei körbezárják a Chianti vidéket,
csodálatosan mûvelt szôlôik, borfeldolgozóik ámulatba
ejtenek mindenkit. A legismertebb Chianti elnevezésû
borfajta az esetek többségében könnyû asztali vörösbor,
de le kell szögezni, hogy számos kitûnô, minden igényt ki-
elégítô boruk van. Az árak magasak, amelyek nem min-
den esetben vannak arányban a minôséggel. Mindeneset-
re ellátogatni egy Chianti völgyi borospincébe, jó
programnak ígérkezik.

Számomra évtizedek óta az olasz konyha, az olasz
gasztronómia versenyben áll a magyarral és a franciával.
Egy ilyen könnyed cikk alkalmatlan arra, hogy az olasz
konyhát körbejárjuk. Most hallottam, hogy átlagosan egy
olasz ember 270 kg tésztát eszik évente. És a tészták Tos-
canában nagyon jók. Kitûnô a lasagne, a spagetti, a fusilli,
nem sorolom tovább. A tészta legtöbb esetben elôétel és
gazdagítják hússal, zöldséggel, hallal és tenger gyümölcse-
ivel. Számunkra a Ligur tenger partján a legnagyobb él-
mény egy egyszerû kockás abroszos étteremben elfo-
gyasztott spagetti volt tenger gyümölcseivel. Kétfüles
alumínium serpenyôben szolgálták fel, s mivel a szemünk
láttára készítették, közreadom a receptet. Felséges volt.

Hozzávalók: Személyenként 8-10 dkg spagetti, 25-30
db feketekagyló, néhány kisebb Shell kagyló, 6 db garné-

larák, 1 marék shrimp (apró rózsaszín rák), 3-4 gerezd
fokhagyma, 1 csomó újhagyma, paradicsompüré, vagy
szárított paradicsom, só, bors.

Elkészítés: A fokhagymát, újhagymát felszeljük, olíva-
olajon dinszteljük, hozzáadjuk a paradicsompürét, majd
a tenger gyümölcseit – aki nem szereti, készítheti
darálthúsból is. Amelyik kagyló nem nyílik ki, azt ki kell
dobni. Pár perc forgatás után a kifôzött spagettit is hoz-
záadjuk, 4-5 percig forgatjuk, sóval, borssal ízesítjük.

Jó étvágyat! 
Rajnai Magdi

� Június 30-ig megtekinthetô Csók István – Cserepes Ist-
ván, mester és tanítványa Balatoni képek kiállítása a
Szent József Ház kiállítótermében.

� Június 25–29. PG Tábor – PG koncert: Zenés progra-
mok, filmvetítés és kiállítás megnyitó a Tájház udvaron.

� Június 27., péntek 19 óra „Béla bácsi” – fotókiállítás
Halmos Béla emlékére a Tájház udvaron.

� Június 27., péntek 21 óra HB – Hosszú búcsú Halmos
Bélától c. film vetítése a Tájház udvaron. Rendezô:
Szomjas György, a filmet bemutatja a rendezô.

� Június 28., szombat 20 óra PG Csoport koncertje a
Tájház udvaron.

� Július 4–6. Jógahétvége Paloznakon: jógafoglalkozá-
sok, zenés programok, elôadások, gyermekprogramok
Paloznakon több helyszínen.

� Július 12., szombat 20 óra Molnár Trió hangversenye
a római katolikus templomban. 

� Július 19., péntek 19 óra Boda Balázs Aranykor címû
kiállításának megnyitója a Szent József Ház kiállító-
termében.

� Július 26., szombat 20 óra Tokyo-Budapest Ensemble
hangversenye a római katolikus templomban.

Szerk.

Helyi értéktárunk
PALOZNAKI HÍMZÔKÖR

�� JÓ TUDNI!

Paloznak Község Önkormányzata köszöni Dr. Siska
Elemérnek és Englert Dezsônek a felajánlást az Ol-
vasóliget bôvítéséhez. 

A kapott újabb két hordóból ismét „könyvespolc-
ok” kerültek kialakításra – köszönet érte Szente
Zsoltnak és az Önkormányzat alkalmazottainak –,
amelyek most már a Játszótéren használhatóak és
gyermekkönyvekkel kerülnek „feltöltésre”.

Szívesen fogadunk az ebbe a kategóriába tartozó
képeskönyveket, kisgyermekeknek szóló könyveket,
ifjúsági regényeket.

A felajánlásokat el lehet helyezni a hordókban, 
vagy le lehet adni a Könyvtárban is.

Szerk.
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PG Tábor
programja

Június 27., péntek 19 óra
„Béla bácsi”

fotókiállítás Halmos Béla emlékérea Tájház udvaron.

21 óra: HB – Hosszú búcsú Halmos Bélától
c. film vetítésea Tájház udvaron.

Rendezô: Szomjas György, a filmet bemutatja a rendezô.

Június 28., szombat 20 óra
PG Csoport koncertjea Tájház udvaron.

A PG tábor programjait támogatja az 
Emberi Erôforrások Minisztériuma.

� Autó Perger Suzuki Márkaszerviz és Ford Partner
ClubTöbb, mint 20 év tapasztalatával várjuk Önöket – új és
használt autók értékesítése, általános autószerviz. 8229 Cso-
pak, Kossuth u. 101. Tel. / fax: 87/ 446-944, 30/205-9889.

� BÉRGÉP-KÖLCSÖNZÔ Alsóörs. 8226 Alsóörs 
Gárdonyi G. u. 6. Tel: 20/447-1200. Kisgép, Utánfutó, Ta-
karítógép bérbeadás. Földmunkagépek kezelôvel, beton új-
rahasznosítás. Web: www.bergepkolcsonzo.hu E-mail:
info@bergepkolcsonzo.hu  Árak, Árlista, mûszaki infor-
mációk tekintetében keresse WEB oldalunkat, vagy hívjon
bizalommal!

� Jásdi Pince. Csopak és Paloznak határán épült majd 200 éve
a klasszicista Ranolder, ma Jásdi Pince. A 2000. év legszebb pin-
céje címet kapta a Balaton-felvidéki Nemzeti Parktól. Ranolder
püspök 18 fôs körpanorámás borkóstolójában bejelentkezésre
fogadunk látogatókat. Nyitva: hétfô–szombat. Pincelátogatás,
palackos bor eladás. Jásdi István 2001. 2002. 2003. 2006. évben
elnyerte az „év borosgazda” címet. 2005-ben a csopaki borvidék
legjobb pincészete, 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban az év 12 leg-
népszerûbb pincészete közé válogatták Magyarországon. Cso-
pak, Arany János u. 2. Tel./ fax: 87/446-452, web:
www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.hu

� 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

� 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

� Négy Évszak Gazdabolt Növényvédô szerek, mûtrá-
gyák, vetômagok, virágföldek, virágpalánták, kerti szerszá-
mok, öntözéstechnika, kötözôszerek, hobbi-állat eledelek.
Nyitva tartás: hétfô-péntek: 8-16, 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 

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

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.

HÍRDETÉS

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, 
valamint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, 
borospince, látványkonyha, gyerekeknek játszótér. 
Baráti, családi összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel./Fax.: 87/ 705-842 és 30/ 994-1921,
web: www.kerekedicsarda.hu

e-mail: toth.sandor19@chello.hu

Nyári munkalehetôség nappali tagozatos diákoknak
A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Munkaügyi Hivatal koordinálása mellett „Nyári diákmunka
elôsegítése 2014„ elnevezésû programot indít.

Várjuk azokat a nappali tagozatos tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezô, és azt igazolni tudó 16-25 év
közötti diákokat, akik munkát vállalnának Paloznak Község Önkormányzatánál az alábbi idôszakok valamelyik-
ében: 2014. július 1-31. között vagy 2014. augusztus 1-31. között.

Elsô lépés: 2014. június 27-ig személyes okmányokkal és a diákigazolvánnyal, vagy iskolalátogatási igazolással
felkeresni az Önkormányzatot

Második lépés: Nyilvántartásba vetetni magát a lakó-, vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal já-
rási munkaügyi kirendeltségén.

Várjuk a jelentkezôket és érdeklôdôket.
Önk.


