
TESTÜLETI ÜLÉS JÚLIUS
Július 14 én tartotta soron következô testületi ülést az ön-
kormányzat. Czeglédy Ákos polgármester beszámolt az el-
múlt idôszakban befejezett és folyamatban lévô beruházá-
sokról. Elkészült a Tó utca, Deák Ferenc utca, Hajódi utca,
Sáfrány utca portalanítása, felületi zárás. Végéhez közele-
dik a Fô utcai járda térkövezése, megépült a
kiállítóteremhez a terasz. Sári Annamária könyvtáros ren-
dezvényszervezônk saját kérésére a Balatonfüredi Városi
Könyvtárba folytatja munkáját. 7.800.000 Ft támogatást
nyert el az önkormányzat falubusz beszerzésére.

Elsôként a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szenny-
víz begyûjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezé-
sére (magyarul szennyvízszippantásra) kiírt közszolgáltatói
pályázat elbírálására került sor. A két pályázó közül a testü-
let a Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft. ajánlatát:
827 Ft/szállítás alapdíj és 768 Ft/m3 ürítési díjat fogadta el a
testület. Az érintettek az igénybevétel módjáról és lehetôsé-
gérôl hamarosan tájékoztatást kapnak a szolgáltatótól.

Elfogadta a testület a Szabó Mihály által ingyenesen fel-
ajánlott útrészt a Pacsirta utca meghosszabbítására. Az ez-
zel járó költségeket, felmérés, átírás, stb az önkormányzat
vállalja. Némi vita után sebességkorlátozó tábla kihelyezé-
sérôl döntött a testület a Kishegyi utcában. Közbeszerzési
eljárás lefolytatásáról döntött a testület a falubusz beszerzé-
sével kapcsolatban. Az évközben kapott állami támogatá-
sok, beruházásokról hozott testületi döntések alapján ke-
rült sor a 2015. évi költségvetés módosítására, ahol a
tartalékkeret terhére beruházásokról döntött a testület. 

CZÁ

Beiskolázási segély
Az Önkormányzat az ÓVODÁS nevelésben részesülô, az
ALAPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN (1-8. osztá-
lyig) tanuló valamint bármely KÖZÉPFOKÚ TANINTÉZ-
MÉNYBEN (9-tôl 13. osztályig) tanuló paloznaki állandó la-
kosú gyermek után a szülô vagy törvényes képviselô részére
beiskolázási segélyt biztosít, amennyiben a gyermek nappali
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 20.
életévét még nem töltötte be (iskolalátogatási igazolást csa-
tolni kell), a család jövedelmi viszonyaitól függôen, ameny-
nyiben az Önkormányzat felé adótartozása nincs és életvi-
telszerûen Paloznakon él.

Tanévkezdési költségekhez való hozzájárulásként önkor-
mányzati segély iránti kérelemhez csatolni kell az egy fôre
jutó havi jövedelem megállapításához jövedelemigazolást, a
tanulói jogviszonyt középfokú tanulmányok esetén az ere-
deti jogviszony igazolást. A támogatási kérelmet óvodai ne-
velésben részesülô gyermek, alapfokú oktatási intézmény-
ben tanulók, valamint középiskolások esetében az adott év
szeptember 15-ig, kell benyújtani az Önkormányzati Hiva-
talban, az alábbi feltételek fennállása esetén:

Iskolakezdési támogatásban részesíthetô az a tanuló, aki-
nek a családjában az egy fôre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300 %-át (85.500,- Ft)

a) óvodai nevelésben részesülô gyermek esetében
5.000,- Ft

b) alapfokú oktatási intézményben tanuló gyermek eseté-
ben 7.000,- Ft

c) középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán isko-
larendszerû tanulmányokat folytató gyermek után pedig
15.000,- Ft összegû támogatás adható.

A határidô letelte után a támogatás nem igényelhetô.

Önkormányzat

A paloznaki lakosok részére ingyenes belépôjegyeket biz-
tosítunk a Jazz Piknikre.
A karszalagok csak személyesen, lakcímkártya felmutatá-
sával vehetôek át a Teleházban az alábbi idôpontokban:

augusztus 6., csütörtök 10-18 óráig
augusztus 7., péntek 12-18 óráig és
augusztus 8., szombat 9-13 óráig.
Akik ezekben az idôpontokban nem tudják személye-

sen átvenni a jegyüket, kérjük jelezzék a Teleházban idô-
pont egyeztetés érdekében emailen az  info@paloznak.hu
címen, vagy telefonon a 06/87/555-063- as számon au-
gusztus 6., csütörtök 18 óráig.
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Paloznaki

PÁLPATAKI NÉPTÁNCOSOK
Paloznakon látjuk vendégül az erdélyi

testvértelepülésünkrôl,
Pálpatakáról érkezett ifjúsági néptánccsoportot, akik

2015. augusztus 15-én szombaton 20 órakor 
a Tájház udvarán tartanak táncbemutatót. 

A mûsorra szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

Szeretnénk segítségüket kérni táborral kapcsolatban!
Segíteni lehet:

· Süteménnyel, gyümölccsel a tábor ideje alatt.
· Bor, sör felajánlásával a tábor ideje alatt.
· Pénzbeli hozzájárulás felajánlásával a csoportnak

programok biztosítására (múzeumi belépôk,
sétahajózás)

· Sofôrként, kísérôként a programokra elkísérni a
csoportot.

· A szombati fellépést követô közös vacsora fôzésében,
terítésben való segítéssel.

A segítséggel kapcsolatban a felajánlásokat Mercsák
Eszterrel: 06/302130785, vagy Czeglédy Ákos

polgármesterrel tel: 06/309166280 kell egyeztetni. 

Felajánlásukat ezúton is köszönjük!



� Augusztus 1., szombat 20 óra Tokyo-Budapest
Ensemble hangverseny a paloznaki római katolikus
templomban

� Augusztus 7-8., péntek-szombat Paloznaki Jazz-, és
Bor Piknik a Tájház udvarán, a Szent József Ház te-
raszán és a focipálya fölött

� Augusztus 13-ig megtekinthetô Kisnémeth Ferenc
festô, grafikus kiállítása a Szent József Ház kiállító-
termében

� Augusztus 15., szombat 19 óra Kiss Miklós üvegmû-
vész kiállításának megnyitója a Szent József Ház kiál-
lítótermében

� Augusztus 15., szombat 20 óra Pálpataki
Néptáncegyüttes fellépése a Tájház udvarán

� Augusztus 20., szerda 20 óra hagyományos Ünnepi
hangverseny a paloznaki római katolikus templomban

Szerk.

Paloznaki Etalon
Örömmel számolok be róla, hogy a Hal és Borünnep ke-
retén belül rendezett borkóstolón bemutattuk a nagykö-
zönségnek a Paloznaki Etalont, a falu borát! Határozot-
tan ízlett mindenkinek, aki csak ivott belôle.

Az elôzetes kóstolások során az a kritika ért minket,
hogy az Etalont alkotó rizlingek egyéni karakterei kiol-
tották egymást, és ugyan finom, de jellegtelen bor készült
a házasítás során. Jelentem, jót tett a bornak az elmúlt
két hónap, kezdenek összeérni az ízek! Mostanra már
kezd elôtûnni a paloznakira oly jellemzô keserû mandula
zamat.

Megjegyzem, az etalon szó jelentése „hiteles mérték”.
Célunk is az volt, hogy aki ezt a bort kóstolja, egy jó
paloznakit igyék. Szóval, jobbat lehet készíteni, rosszab-
bat meg nem illik idegeneknek kínálni.

Beszereztük a karcsú rajnai palackokat is, az elsô öt-
ven üveg hamarosan letöltésre kerül. Párhuzamosan dol-
gozunk a boroscímke tervén is.

Árvay Attila

Balaton-felvidéki Barangolások
2.

A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület és a Paloznaki Civil
Egyesület Balaton-felvidéki barangolások 2. kirándulá-
sát 2015 június 13-ra, szombatra szervezte. Az egész na-
pos program a tavalyihoz hasonlóan színvonalas és érde-
kes volt. Közelebbi hazánkban a Balaton-felvidéken
látogattunk meg történelmi emlékû templomromokat az
Önkormányzat mikrobuszával.

A múlt emlékein túl a lelkes csapat az utóbbi egy évben
megjelent két új látnivalót is felkeresett. (Zánka, Gyógy-
növény –völgy és Badacsonytomaj, Szent István király
kápolna.)

Dr. Palágyi Syilvia tervezte a látnivalókban gazdag, is-
meretekben bôvelkedô útvonalat és vezette a csapatot.
Alábbi összefoglalójából látható, milyen gazdag- távoli-

nak nem nevezhetô- környezetünk történelmi emlékek-
ben: 

„Jer: nézd a Balatont, mikor a nap reggeli lángja 
Tükrözetén reszket, s mikor a hold fénye alatt ég!
Nézd a kék hegyeket, mint állnak sorba körülte,
Melyeken a nektár csorog és az öröm dala harsog.”

Berzsenyi Dániel: A Balaton (részlet)

Berzsenyi Dániel hívását is követve folytattuk baran-
golásunkat a Balaton-felvidéken, ezúttal Zánkától a Káli-
medencén át Badacsonytomajig és vissza, az alábbi útvo-
nalon:

Szentantalfa, Szent- Balázs templomrom
A Csorsza patak völgyét keletrôl határoló Szt. Balázs-

hegy lejtôjén emelkedik a romjaiban is impozáns Szent
Balázs templom. Nyugati záró fala zömök toronyban
folytatódik. A XIII. századi eredetû templom egyhajós,
kegyúri karzatos, szentélye elé boltozott kriptát építet-
tek.

Zánka, Gyógynövény-völgy
A falu ÉNy-i szélén 2015 tavaszán nyílt meg mintegy

7000 m
2
-en a bemutató és gyakorlókert, amelyben több,

mint 500 gyógynövényfaj ismerhetô meg, kikapcsolódást
szolgáló kertrészletekkel, frissítô gyógyteákkal, szaksze-
rû vezetés kíséretében.

Köveskál, r.k. templom
A XVIII. századi templomnak ezúttal a vörös permi

homokkôbôl készült, manapság külsô díszítményként fel-
használt faragványait tekintettük meg. A homlokzat két
oszlopfôje és a kapuzatra állított oszloplábazat eredeti ál-
lapotában feltételezhetôen a kékkúti római kori villa fa-
ragványai közé tartozott.

Köveskál, Városkút (Mosóház)
A nemesi kúriák környezetében található Mosóházat a

Városkút forrás fölé emelték, elôször talán a XIX. szá-
zadban. 

Révfülöp, Ecséri templomrom
Ecsér falu XII-XIII. századi templomát a XV. szá-

zadban kibôvítették. A templom félköríves szentélyzá-
ródású, háromhajós, déli oldalához elôcsarnok, északi
oldalához sekrestye és csontház (ossarium) csatlako-
zik. Templom körüli temetôjét körítôfal övezte. Az elôt-
te feltárt több osztatú lakóház középkori eredetû. Ró-
mai kori elôzményeirôl tanúskodnak a templom római
kori faragványai.

Badacsonytomaj, Szent István király kápolna
A település legújabb nevezetessége az egykori pálos ko-

lostor közelében, az ún. Felsôkolónia területén épült,
Udvardi Erzsébet festômûvész által megálmodott és
Jankovics Tibor által tervezett, érdekes formájú, bazalt
kápolna. Oltárképét is Udvardi Erzsébetnek köszönhet-
jük. A mandula alakú keretbe foglalt jelenetben Szent
István királyunk ország-felajánlását láthatjuk.

Badacsonytomaj, Szent Imre templom
Az 1931-ben épült bazalt templom szentélyét is

2 Paloznaki Hírmondó 2015. július

�� JÓ TUDNI!



Udvardi Erzsébet képei díszítik, középen az Utolsó
vacsora jelenetével.

Salföld, Pálos kolostor
A Mária Magdolna tiszteletére szentelt kolostort 1307-

en említik elôször. Az épületegyüttes a XIV-XV. század-
ban, gótikus stílusban épült. Sokszögû szentélyzáródású,
egyhajós templomának falai, annak ellenére, hogy a tö-
rök idôk óta elhagyatottan állnak, meglehetôsen magasak
ma is. Kolostorának egyes helyiségei alatt pince húzódott,
belsô udvarát szerény méretû kerengô vette körül.

Kékkút, Theodora forrás
A Savanyú-kuti dûlô forrását valószínûleg már a ró-

maiak is ismerték. A Keletrómai Birodalom V-VI. század-
ban élt császárnéjáról elnevezett forrás vizét csak az
1930-as évek óta kezdték el palackozni. A forrással szem-
ben, a Maktyányi-dûlôben a felszín alatt több épületbôl
álló római kori település húzódik. Lakóik a IV. század-
ban, keresztények lehettek. (Krisztus-monogramos tég-
lák). 

Kôvágóörs, Mosóház
A falu észak-nyugati széle közelében található Mosóhá-

zat a Burnót patak fölé építették. Közelébe a XX. század-
ban vágóhidat telepítettek, amelyet csak a mosás mentes
napokon használtak. 

Révfülöp, Fülöpi templomrom
A vasútállomás közelében álló, XIII. századi templom-

rom Fülöp falu egyhajós, egyenes szentélyzáródású
temploma volt, amelybe a nyugati, bélletes kapun keresz-
tül lehetett belépni. 

Köszönjük ezt a tartalmas, szép napot Palágyi
Sylviának és azoknak, akik segítették, lehetôvé tették ki-
rándulásunkat.

Sajnálhatják, akik nem voltak velünk. Javasol-
juk, hogy látogassák meg kirándulásunk állomásait.
Kedvcsinálónak nézzék meg az Egyesület jószemû
fényképészének, Szemethy Tivadarnak képeit a
https: / /goo.gl /photos/pEcyCEaYCHmvYde87
webhelyen.

Tormási György
Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület

HANNOVER
Csak akkor döbbentem rá mekkora szerencsém volt a
hannoveri fuvarral, amikor beszálltam a Ford terepjáró-
ba és szóba elegyedtem a sofôrével. Ameddig a csomagja-
imat odaráncigáltam a jármûhöz, már 3-an dudálták le,
mert tényleg eléggé nehézkes volt a megállás. 

Most elmesélek valami személyeset, a stoppolásról, a
lélektanáról, a kommunikációról az utas és a vezetô kö-
zött. Mindig szinte ugyanúgy indulnak a dolgok, számom-
ra. Beszállok a kocsiba, mindketten meglepôdöttek va-
gyunk. Ki ez a srác az autómban, másik oldalról pedig ki
mellé ültem most be? Ezért minél hamarabb el kell kez-
deni beszélni, hogy az esetleges feszültség feloldódjon.
Aki felvesz egy stoppost, az minden bizonnyal erre kap-
ható is. Az út hosszától függôen változhatnak a témák is.
Egy hosszabb táv alkalmával elfogyhatnak a témák, ami
nem túl jó. Fontos hogy beszéljünk, vagy ha beszédes a
partnerünk, legyünk jó hallgatók, fôleg ha még érdekese-
ket is mond. 

Hannoveri sofôröm azért volt Lipcsében, mert egy kis
gazdasága van ott. Állatokat korára tekintettel már nem
tart, de rengeteg féle gyümölcse, növénye akad. Németor-
szág újraegyesítése idején kapta vissza, azóta nem tágít
mellôle és minden hétvégén leautózik, hogy munkálkod-
jon egy kicsit. 

Kiderült, hogy lelkes amatôr történész és az erdélyi
szászok titkait kutatja, egészen II. András magyar király-
tól visszamenôen. Ez aztán érdekes téma! Rengeteget 
tudott róla beszélni. Azt mondta többet van a városi
könyvtárban, mint otthon. Nem volt gondom a némettel
Lipcsében sem, de Hannover valóban a Hochdeutsch, az
irodalmi német fellegvára. A kedves bácsival még levezet-
tünk egy elég hosszú tanácskozást a kialakult ukrán hely-
zetrôl, valamint arról, hogy szerinte mik lehetnek ennek
a következményei orosz részrôl. Ô nem volt teljesen
orosz és Putyin ellenes, azzal érvelt, hogy Ukrajnának
azon a részén rengeteg orosz lakik, ami valóban igaz, de
én erre egybôl Erdéllyel válaszoltam. Itt egy kicsit meg-
akadt a beszélgetés és visszatértünk az erdélyi szászok-
hoz, ami valóban sokkal érdekesebb témának bizonyult. 

Este 7 óra körül érkeztem meg Hannoverbe, és egy pi-
rosnál gyorsan kipattantam az autóból. Beütöttem a
GPS-be a hétvégi hostom, Paul címét, és már indultam is
hozzá. Furcsa egy város Hannover, nagyok a kontrasztok.
Valóban talán a legszebben beszélô emberek élnek ott, de
szinte biztos, hogy a város lakosságának a negyede török
származású. Rengetegen vannak, az elején az ismeretlen-
tôl való félelem miatt egy kicsit meg is voltam illetôdve 
az utcán, de aztán hamar rájöttem, hogy Hannover simán
csak egy elég kevert etnikumú város. Este Paul-nál csak
fürödni volt idôm, igyekeztünk is viszsza a városba, pén-
tek lévén zajlott a német bajnokság. Paul nagyon nagy
Hannover 96 szurkoló volt, valamint szinte minden mon-
datát és cselekvését a focival kötötte össze. Én nem saj-
náltam ezt túlságosan, lévén én is nagy fociôrült vagyok, a
Bundesligát pedig kifejezetten kedvelem. Egy ázsiai kocs-
mába mentünk, ittunk pár sört, és bekaptunk pár
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Paloznak Község Önkormányzata 
szeretettel várja Önt, családját és barátait a

„Tokyo-Budapest Ensemble”
hangversenyére

2015. augusztus 1-én, szombaton 20 órakor
a paloznaki római katolikus templomba. 

Mûvészeti vezetô:
Berkes Kálmán
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muffint, amit Paul egy kedves hölgy barátja készített. Ké-
sôbb áttettük a székhelyünket egy másik kocsmába, ahol
nagyon sok részeg volt, viszont igazi hannoveri sörök. Itt
Paul egyik barátja bemutatást tartott nekem a
Hochdeutsch-ról ami valóban lenyûgözô volt. A kocsmá-
ban szóba elegyedtem egy kedélyesen italozó úrral, aki
miután megmondtam neki, hogy magyar vagyok, elkezdte
sorolni az élményeit. Meglepett, bár az idôsebb korosz-
tályból volt, de egyébként nem sok olyan emberrel talál-
koztam, akinek mondott volna valamit az, hogy Magyar-
ország, vagy Balaton. Sajnos, ahogy elôre jelezte nekem,
Paulnak dolgoznia kellett, ezért odaadta a biciklijét és a
városba indultam. Ez alkalommal már meg sem lepôd-
tem, hogy milyen egyszerû a közlekedés két keréken. Elsô
utam a Maschsee-hez vezetett, ami egy pompás kis tavacs-
ka a városban. A tó után a stadionhoz mentem, ami sajnos
le volt zárva, de azért kívülrôl megcsodáltam. Egy gyors
közvélemény-kutatást is rendeztem, ismerik-e a lakók
Huszti Szabolcs nevét. Persze ismerték, és sajnálták is,
hogy otthagyta a focicsapatot. Ezután ellátogattam még a
városházához, aminek egy gyönyörû parkja is volt, a ke-
rítésén pedig Hannover történetét mesélô plakátok és
drapériák. Betájoltam magam egy napóleoni háborús em-
lékmûhöz, aztán bicikliztem még pár órát, mielôtt vissza-
tértem Paulhoz.

Este meccset néztünk és a Fifa 15-el játszottunk,
valamint Paul utazásairól készült képeket nézegettük,
rengeteg volt, megdöbbentôen sok. Paul 19 éves, saját
autó, óriási lakás, amelyben egyedül lakott (ezt bérelte).
Rendszergazdaként dolgozott otthonról az E-onnak. Én
személy szerint elsôsorban az ifjúság helyzetét, vagyis az
ifjúság közötti óriási különbségeket tartom az egyik
legnagyobb és legfontosabb különbségnek Magyarország
és Németország között. A felnôttkori stressz úgy
gondolom elég jelentôs a német emberek között is, bár
teljesen más dimenziókban, valószínûleg nem a
megélhetés vagy épp a számlák befizetése miatt. De a
német fiatalok sokkal inkább lépcsôzetesen lépnek be a
munka világába, és egyszerûbb az életük. Nincs rajtuk
akkora nyomás. A magyar fiatalok, 17 éves kortól akkora
stressznek és elvárásnak vannak kitéve, az ország
helyzetébôl közvetetten vagy épp közvetlenül adódóan,
hogy ez a késôbbiekben szinte minden téren megmutatja
a negatív hatását.

Korán fel akartam kelni, mert nagy út állt elôttem.
Hannoverbôl Amszterdamba szerettem volna eljutni
egyetlen nap alatt. Ez volt a túrán a legnagyobb távolság
két város között, kivéve Párizst és Lyont, amikor tudtam,
hogy nem fogok stoppolni. Viszont a lelkesedésem még
elég nagy volt. Elköszöntem Paultól, és mondtam neki,
hogy bármikor szívesen látom Magyarországon. Vettem
egy jegyet, amivel több közlekedési eszközre is fel lehetett
szállni, és utaztam egy jó órát. Nagyon nem szeretek ben-
zinkutakon és pihenôhelyeken stoppolni, úgy vagyok ve-
le, hogy aki meg szeretne nekem állni, az megáll, a többie-
ket nem zaklatom. Hát most erre kellett adnom a fejem…

Slemmer Bence

A HOMOLA BRAND
HOMOLA SZABOLCS

1972. január 9-én született Budapesten. Az apai ág felvi-
déki, az anyai pécsi, a kisnemesi Rihmer családból szár-
mazik. 

– Édesapám gépészmérnökként dolgozott az Erôterv
Rt-nél és nyolcvan éves koráig részt vett a munkában
szaktanácsadóként - kezdte a beszélgetést Szabolcs. Ma is
aktív társasági életet él, Budapesten széles baráti körrel
vették körül magukat édesanyámmal, akit rövid betegség
után, tavaly veszítettünk el. A családunkban szinte min-
denki diplomát szerzett, mérnökök vagyunk. Négy fiú-
gyermek közül én vagyok a legkisebb, elég nagy korkü-
lönbség van köztünk, aminek csak gyerekkoromban volt
jelentôsége. Összetartó a famíliánk, szeretjük és segítjük
egymást, figyelünk egymásra. Gyakran találkozunk, en-
nek tradicionálisan kialakult rendje is van, különféle ün-
nepekhez kapcsolódva. 

– Magadról, a fiatal éveidrôl, a karrieredrôl mit tudnál
elmondani? 

– Budapesten nôttem fel, Zuglóban. Szép környezet-
ben laktunk, a Liszt Ferenc zenei általánosba jártam,
csellózni tanultam, az István gimnázium híres zenekarai-
ban játszottam miközben rendszeresen koncerteztünk
itthon és külföldön. Aztán a sport is érdekelni kezdett, az
atlétika, azon belül a rúdugrás. Voltak sikereim, Ifjúsági
Diákolimpia aranyérem, országos bajnokság második he-
lyezés, Európa-bajnoksági kerettagsággal. A tanulást a
Piarista Gimnáziumban folytattam, 90-ben végeztem és
maximális pontszámmal kerültem a Mûegyetemre. A ma-
tematika és a fizika jól mentek, bár késôbb inkább szeret-
tem volna a Közgázra járni, de úgy voltam vele, hogy ami-
be egyszer belefogtam, azt végig akartam csinálni. Vitt a
család, apám azt mondogatta: mindig elsô a tanulás! Cé-
lul tûztem ki, hogy sikeres ember leszek, és ehhez tudás
szükséges. Harmadikban ösztöndíjjal egy évet az egyik
legjobb németországi egyetem, a Karlsruhei Egyetem ok-
tatási programjában tölthettem, ahol elsôsorban infor-
matikával foglalkoztunk. Innen Pestre visszatérve, még
három év tanulás következett az egyetemen, de ettôl
kezdve egy gyerekkori barátommal önállóan béreltünk
lakást. 15 éves koromtól minden iskolai szünetben dol-
goztam, s mivel jól beszéltem németül, Ausztriában talál-
tam pincéri munkát, aztán 1996-ban végre kézhez kap-
tam a villamosmérnöki diplomámat, s így jutottam el a
felnôttkorba, ahol az igazi kihívások vártak. 

– Közben a zenélés, a sport már háttérbe szorultak? 
– Sajnos igen, a helyüket átvette a munka és egy új

szenvedély a vitorlázás. Szóval a „mélyvíz”1994 tájára
tehetô, amikor a Microsoft Magyarországra jött és egyete-
mistákat keresett munkatársnak. Jelentkeztem, négy évig
dolgoztam velük, magyar oktatási referens voltam. Itt ta-
nultam meg, hogyan mûködik egy jól szervezett vállalat,
hogyan kell célokat reálisan és jól meghatározni, projek-
teket leszállítani, struktúrákat hatékonyan mûködtetni.
A Microsoftnál történt vezetôváltást követôen jöttem el a
cégtôl.  Legidôsebb bátyám, aki akkor az SAP (a világ ve-
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zetô üzleti szoftvergyártója) magyarországi képviseleté-
nek egyik  tulajdonosa volt, hívott, hogy dolgozzam 
velük. Néhány évvel késôbb a céget eladták egy nemzet-
közi tanácsadó vállalatnak, a PwC-nek (Pricewaterhouse
Coopers). Ez volt szakmai pályafutásom második megha-
tározó szakasza, itt tanultam meg a tanácsadói szakmát.
2003-ban három kollégámmal közösen saját, önálló válla-
latot hoztunk létre, az FMC Consulting-ot. Iinformatikai,
illetve ügyviteli tanácsadással foglalkoztunk. 5 év alatt
250 alkalmazottal ez lett Magyarország legnagyobb füg-
getlen informatikai tanácsadó cége. Bár 2007 és 2010 kö-
zött eladtuk a FMC-t a Ness Technologies-nak, elnöke
maradtam és lényegében azt mondhatom, ma ez a pozíció
és különféle befektetéseim adják vállalkozásaimhoz a
pénzügyi hátterét.

– Térjünk vissza a családhoz. 
– 2005-ben nôsültem meg. Horvátországban szervez-

tünk egy céges vitorlásversenyt, amire tudósítóként küld-
ték ki Zelinka Ildikót, akivel röviddel azután házasságot
kötöttünk. Két lányunk született, Hanna (8) és Luca (6),
és igaz, idôközben elváltunk, a kapcsolatunk továbbra is
baráti, sôt szeretetteljes maradt. Most is van partnerem,
Orsi, ô szintén két gyerekkel érkezett, Krisivel (13) és La-
urával (10). Pesten élnek a közös otthonunkban, mivel
oda köti nemzetközi jogászi munkája. 

– Beszéljünk kicsit Paloznakról, az itteni terveidrôl,
elképzeléseidrôl. Azt mondtad, kétlaki életet élsz. Mi az,
ami ennyire megérintett ebben a faluban, hogy az idôd,
energiáid és nem utolsó sorban a befektetéseid egy részét
ide helyezted?

– Azzal kezdeném, hogy egyáltalán nem tudtam még a
falu létezésérôl sem. Versenyszerûen vitorlázom, a hajó a
füredi kikötôben áll. Vágytam rá, hogy legyen valahol itt
a környéken egy kis birtokom és a bor is érdekelt. Egy
barátom hívta fel a figyelmem arra a területre, amit négy-
évnyi egyezkedés után végül meg tudtam vásárolni. Nya-
ralót szerettem volna építeni rá, de a Balaton törvény, il-
letve a rendezési terv ezt csak úgy tette lehetôvé, ha
további területeket csatolok a meglévôhöz és szôlôvel te-
lepítem be. Innentôl kezdve azonban már más léptékben
kellett gondolkodnom. Eleinte családi pincészetnek kép-
zeltem, de mára négy dûlôben 18 hektáron termesztünk
szôlôt, teljes feldolgozó infrastruktúránk van, profi szak-
emberek kezelésében. Az idén 60 ezer palackkal számo-
lunk. A füredi Figula és a csopaki Jásdi után az enyém
lett a harmadik legnagyobb pincészet a környéken.

– Értsem úgy, hogy kényszer szülte helyzetben egy pes-
ti üzletemberbôl egyszer csak vidéki szôlôsgazda, és bo-
rász lett?

– Nem vagyok borász. Ez egy komoly tudást igénylô
szakma. Elsô generációs pesti vagyok, sok vidéki barát-
tal. Ettôl függetlenül vágytam a jó levegôre, a természet
közeli létre. Apu szüleinek a Mecsekben volt szôlôje, sok
hozzá fûzôdô élményrôl meséltek. Belesodródtam ebbe,
érdekelni kezdett a dolog. Én nem tudok semmit félgôzzel
csinálni. Innovatív, hasonló gondolkodású szakembert
kerestem, és Homonna Attila személyében meg is talál-
tam. ô Tokaj-Hegyaljai, a vincellérünk pedig Demjén Gá-
bor Miskolcról érkezett. 

– Hogy tudod idôben és térben összeegyeztetni a szám-
talan hivatali és üzleti teendôdet?

– Kétlakivá váltam. Beleszerettem Paloznakba, most
már ide köt ez a projekt, melynek összetevôi a borászat, a
nemrég nyílt Borterasz, a Sáfránkert Vendéglô, a Paloz-
naki Jazz Piknik és ehhez fog kapcsolódni a tervezett
panzió is a Fô tér sarkán. Intimitásának megôrzése mel-
lett szeretném megismertetni a világgal Paloznakot. Gyö-
nyörû falucska. Az a vízióm, hogy a falu kellemes kikap-
csolódást, gasztro- és kulturális élményeket nyújtó hellyé
váljon, ahol szívesen idôznek el az ide látogatók. Egymás-
ra épülô, egymást támogató és a szezont meghosszabbító
programokra van szükség. Ma már minôség, korrektség
és teljes körû ellátás kell a sikerhez a vendéglátásban. 

Boda Balázs

Borklub hírek
Az aktuális többnapos kirajzásunkat idén Etyek irányá-
ba vettük, nemzetközi-azaz német és holland vendégek-
kel, valamit egy ringató, emeletes belga autóbusszal,
mintegy 22 fôs csoporttal június 12-13-án. Az elsô prog-
ram a Korda filmgyár meglátogatása volt, mely két ellen-
tétes részre oszlott. Tûzô déli napon a lepusztult, ócska
filmhelyszínek látogatása nem volt egy telitalálat, de ezt
követôen a zárt filmmúzeum igen érdekes és változatos
élményt nyújtott.

Az etyeki borvidéket a mészkô, dolomit és homokkô ta-
laj, korábban burgundi típusú vörösborai és a fôváros
szomjas torkainak felvevôképessége jellemezte. A Törley
pezsgôgyár hamar rátette kezét a borvidékre és azt
követôen meghatározóvá váltak savgazdag fehérborai,
majd a rosé bor hihetetlen felfutásával a kékszôlô is ked-
veltté és gazdaságilag szükségessé vált. Szerencsénk volt
4 pincészetet meglátogatni, de nem kívánom részletezni a
borokat, mert tulajdonképpen az etyeki sortiment borait
kóstolhattuk, esetleg ezek különféle házasításait: a
legjellemzôbb sauvignon blanc, királyleányka, olaszriz-
ling, szürkebarát, zöld veltelini, míg a vörösborfajták 
közül a vezetô pinot noir és cabernet fajták. Az Orosz
pincészetnél kezdtük a napot, mely egy süllyesztett kör-
pincesor része, hasonlít az egri társára, de korántsem oly
felkapott. A felsorolt borok és házasításaik mellett házi
pezsgôjük felbontásában is segédkezhettünk, valamint
kóstolhattuk is. Borkultúránkat növelve, megismerhet-
tük a híres verjus készítést, mely éretlen szôlôlébôl ké-
szült borecet. A nevébôl következôen a francia konyha el-
engedhetetlen része. Az estét a Buzál-Mórocza házaspár
családi pincészetében töltöttük a jellemzô etyeki borok
társaságában, valamint a kemencébôl elôvarázsolt körí-
tett sertéstarja vacsorával. Másnap délelôtt a Hornyák
pincészetet látogattuk meg, majd az Etyeki Kúria látoga-
tásával zártuk a napot. A minimal design stílusú és beton-
ból felhúzott építmény, valamint hasonló stílusú vezetôje
ellentétes érzelmeket hagyott bennünk. Összességében a
bortúra kitûnôen szervezett volt és kiváló alkalmat adott
a régió borainak megismerésére.

Dr. Zemplén Béla
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Hírdetés
� 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.

� 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

� 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 informá-
ciók tekintetében keresse WEB oldalunkat, vagy hívjon bi-
zalommal!

� 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 szerint.
Csopak, Falukertje u. 2. Tel./fax: 87/555-073, 87/555-074,
30/9571-585, 30/2373-664, e-mail: rezgo@rezgokft.hu

� Paloznakon hosszú távra, garázst keresek 
+ 36 70 415 8854

� 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

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

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.

KITÜNTETÉSEK
Az önkormányzat várja a díszpolgári cím és a
„Paloznakért” kitüntetés odaítélésére vonatko-
zó javaslatokat, melyet írásban is eljuttathatnak
a Polgármesteri Hivatalba, vagy e-mailen a
pm@paloznak.hu címre, illetve bármelyik
képviselô-testületi tagnak elmondhatják javas-
latukat. 

Önk.


