
Húsvéti üzenet
Húsvétkor Krisztus feltámadását ünnepli 

a keresztény világ.

Ennek az ünnepnek a titka egyszerre régi és új; idôben
történik, de örök; halandó, de halhatatlan. Krisztus
ugyanis Isten létére „magára vette az emberi ter-
mészetet, szenvedett a szenvedôkért, fogoly lett a
bilincsbe vertekért, halálra ítélték a gonosztevôkért,
eltemették ôt a megholtakért, de feltámadt sírjából”
(Szárdeszi Melito). Ô feloldozza az elítélteket, életre
kelti a halottakat, értelmessé és örömtôl sugárzóvá
teszi az ember életét. Belôle fakadnak eszményeink, de
a jövôbe vetett reménységünk is. Ebben a fényben
látjuk meg, hogy mi a feladatunk a világban.

A feltámadt Krisztus ad erôt emberi és keresztény
hivatásunk teljesítéséhez. ôt ünnepeljük húsvétkor
családjainkban és templomainkban. Krisztus minden
szenvedést legyôzô szeretetével fordulunk embertársaink
felé. Az ô békéjét kívánjuk minden jó szándékú
embernek.

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Március 15.
Lázas készülôdés, napokkal koráb-
ban lezajlódott fôpróba elôzte meg
legnagyobb nemzeti ünnepünk 168.
évfordulójára rendezett megemlé-
kezésünket.

A Paloznaki Faluház nagytermében gyülekezett az ün-
neplô közönség, ahol a Himnusz eléneklése után Czeglédy
Ákos polgármester köszöntötte az egybegyûlteket, majd a
Csopaki Református Általános Iskola diákjainak mûsora
következett.

A nemzeti ünnep olyan kitüntetett napot jelöl, ame-
lyen egy ország vagy egy nép nemzeti összetartozását
ünnepli. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Ma-
gyarország újkori történetének egyik meghatározó ese-
ménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi
reformjaival a polgári átalakulás megindítója. Szerves
része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak,
azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres
katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja
jobban, mint hogy csak a cári Oroszország beavatkozá-
sával lehetett legyôzni.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését

követô évtizedekben tilos volt mindenfajta megemlékezés
megtartása, nemzeti ünneppé pedig csak 1927-ben vált
március 15-e.

Köszönjük a diákok színvonalas mûsorát, külön köszö-
net Madár-Héhn Katalin és Végh István felkészítô taná-
roknak.

Az ünnepség végén közösen elhelyeztük az emlékezés
koszorúját a ’48/ ’49-es emlékmûnél, zárásképpen eléne-
keltük a Szózatot.

Verrasztóné Panni

TESTÜLETI ÜLÉS MÁRCIUS
Hosszúra nyúlt a márciusi testületi ülés. A beszámoló
meghallgatása és a lejárt idejû határozatok elfogadása
után a rendôrségi beszámolót ismertette a polgármes-
ter. A beszámolót bôvebben is ismertetjük az újság-
ban. 

A helyi civilekkel kapcsolatos megállapodás módosí-
tásával kapcsolatban Tormási György a Szôlôhegyi
Egyesület részérôl jelezte, hogy a pénzbeli támogatás
eseti formája nem megfelelô az egyesület részére, kér-
te a megállapodás módosítását, pályázati rendszer,
vagy más formában. A többi egyesület részérôl képvi-
selô nem jelent meg az ülésen, az írásban eljuttatott
vélemények egyetértettek a megállapodással. A testü-
let várja a módosítási javaslatokat. A 2016 évi költség-
vetési rendelettervezet 105 millió bevétellel és kiadás-
sal számol. A rendelet elfogadása elôtt a beruházási
költségeket pontosította a testület, így sor kerülhet a
Vadrózsa u., Venyige köz, Fûzfa és Sport u. felújításra,
felületi zárására, a Nagyhegyi úton a támfalépítés foly-
tatására, a Tó utcában lévô fél hektáros terület megvá-
sárlására, új buszmegálló építésére, és a kerékpárút
mellett biciklis pihenô létesítésére. A költségvetés elfo-
gadása után a testület megvitatta a Környezetvédelmi
rendeletet, melyet véleményezésre a Környezetvédel-
mi Vízügyi Igazgatóságnak megküldenek. Elfogadásra
került az üdülôhely rendjérôl szóló rendelet. Vállalta
az önkormányzat a Riviera Turisztikai Egyesület tag-
sággal járó tagdíjbefizetést, melyet a költségvetésébe is
beépített. 2019 decemberéig meghosszabbították a
PaCi-val kötött sportpálya használatára vonatkozó
szerzôdést. Vállalta az Önkormányzat a Római Katoli-
kus temetô kataszter digitális elkészíttetését. Elfogad-
ták a Teleház Könyvtár beszámolót, a Botorka Tánc-
együttes részére a Szt. József Ház téli idôszakban heti
egy alkalommal történô használatát, valamint a Sáf-
ránkert Vendéglô biciklitároló kihelyezésének kérel-
mét a képviselôk.
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TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük Paloznak település lakóit 

és üdülôtulajdonosait, hogy a
Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

LOMTALANÍTÁST
szervez

2016. április 25-én hétfôn.

A lomtalanítás problémamentes lebonyolításának érde-
kében szükségünk van az önök segítségére, ezért kérjük,
hogy az összegyûjtött limlomot 2016. április 25-én reggel
7 óráig helyezzék ki az ingatlan elôtti közterületre, vagy
az önkormányzat által kijelölt 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, akkumu-
látort és gyógyszereket, festékes és olajos flakonokat.
Elektronikai 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.

2016. évben is külön szervezünk
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓT is

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: 
2016. április 24. vasárnap

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!

Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Jung Csilla

ügyvezetô

Paloznaki idôjóslás
Az ibolya a tavasz elsô virágainak egyike.
Apró kék, lila, vagy fehér virágaival a tél
sivársága után bámulatba ejti, új remé-
nyekkel tölti el az embert.

Kiskertjeinkben, közterületeken sétálva sok-sok ibo-
lyát figyelhetünk meg mi is így március derekán.

Szecsôdi Ilonka néni szólásmondása volt ilyenkor ta-
vasszal:

„Ha sok az ibolya, kevés lesz a széna!”
Hát idén rengeteg ibolya nyílik körülöttünk! Ha igaz a

mondás, akkor kevés csapadék, szárazság lesz a nyáron,
és csak egyszer lehet a szénát betakarítani. 

Szerk.

Paloznak Község Önkormányzata és
a

Balatonfüredi Rendôrkapitányság
szervezésében

SÓVÁRI ATTILA
körzeti megbízott, r. fôtôrzszászlós

„Bûnmegelôzési tájékoztató”
korhatár nélkül 

címû elôadására várjuk az érdeklôdôket
2016. április 14-én, csütörtökön 17 órakor

a Faluház nagytermében.

Az elôadáson az idôsek sérelmére elkövetett jellemzôbb
bûncselekményekrôl (például trükkös lopás- és csalás,
besurranás, rablás, táskakitépés) kapnak tájékoztatást,
illetve prevenciós tanácsadást a résztvevôk, valamint a
felvetett egyéni problémákat is megbeszélik.
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MESEKLUB
és

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
A Községi Könyvtár várja a gyermekeket,

szüleiket és nagyszüleiket
2016. március 26-án, szombaton délelôtt 10–12 óráig

a Szent József Házba (Paloznak, Fô u. 2.),
ahol a közelgô ünnepre készülve

húsvéti dekorációkat, ajándékokat készítünk,
és

meseolvasásra várjuk az érdeklôdôket!

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 18932296-1-19;
Paloznaki Civil Egyesület 18938766-1-19.

Szerk.



A fiatalokról
,,…az 1960. február 10-i tanácsülésen – kemény hangok hangzottak
el. Ifjú Puska István tanácstag, a Danuvia KISZ-titkára kifogásolta,
hogy Paloznakon pang a kulturális élet…”
Veress D. Csaba (1993): Az ezredéves Paloznak, 260. oldal

Bizonyos, hogy Pista bácsi szavai 2016-ban nem állnák
meg a helyüket, jóllehet szó sincs arról, hogy „pangana”
Paloznakon a kulturális élet, sôt! Annak idején az ô fel-
szólalására Szendi György tanító reagált, amely mozza-
nat fontos kiindulópontja volt a kultúrház kialakításáért
folytatott elnyúló küzdelemnek.    

Eközben napjainkban, mikor „fogy a magyar”, zajlik a
vidékiek városokba költözése, településünk lakossága a
2001-es népszámlálásról a 2011-esre 357 fôrôl 423-ra emel-
kedett. Keserédes tény viszont az, hogy e növekedés közel
sem annak tudható be, hogy az elmúlt évtizedben ennyire
megugrott volna Paloznakon a születések száma, ellenben
mi, fiatalok vagyunk még éppen elegendôen ahhoz, hogy
fenn tudjuk tartania pezsgô ifjúsági életet falunkban.

A Paloznaki Civil Egyesület keretein belül Paloznaki
Ifjúsági Szervezet mûködik (mûködget), amely közel sem
hivatott lekorlátozni a helyi fiatalok körét csupán a szer-
vezet tagjaira, mi több, akad a társaságban csopaki vagy
alsóörsi is. Örömünkre szolgál, hogy a környezô falvak-
kal ellentétben rendelkezésünkre állt 2013-ig a Szent Jó-
zsef-ház és a klubszoba, majd pedig a teleház alatti pince,
a Local Youth Underground Klub (továbbiakban: LYUK)
és az elkövetkezendôkben, új klubszobaként esetleg a
polgárôrség egykori irodája.

Rég volt Paloznakon ennyire összekovácsolódott 15-25
éves fiatal korosztály, akik közül egy-két kivétellel min-
denki megfordul mind az összpaloznaki, mind az ifjúsági
rendezvényeken, bulikon. Szívesen veszünk részt a prog-
ramokon, segítünk a szervezésben, lebonyolításban, és lel-
kesen ápolunk olyan hagyományokat, mint húsvéti locsol-
kodás, májusfaállítás vagy szüreti felvonulás. S mikor
arról van szó, ott van nekünk a LYUK, hogy megtartsuk a
szilveszter, farsang, tavaszköszöntô, locsolóbál, halloween,
HalloWein rendezvényeinket, illetve nem kell Veszprémbe,
Füredre vagy Almádiba menni, hogy megünnepelhessük
valakinek a születésnapját.

Köszönettel tartozunk az önkormányzatnak dolgozói-
nak, elsôsorban Czeglédy Ákos polgármester úrnak és a
PaCi-nak, elsôsorban Hernádi Péternek, amiért felis-
merték, hogy Paloznak jelenének és jövôjének kulcsfon-
tosságú tényezôje a proaktív ifjúság, és a rendszeresen
nyújtott támogatás mellett olyan nagyobb volumenû célo-
kat is segítettek elérni, mint az általunk szervezett kon-
cert a tájház udvarán, illetve a kirándulásunk a Pál-
patakára a falunapokra. 

A Paloznaki Hírmondó elôzô számában írottakra és a
közgyûlésen elhangzottakra visszautalván szeretnénk
kompromisszumos megoldással orvosolni a kellemetlen-
ségeket. A LYUK-ban tartott bulikért jellemzôen kollek-
tíven vállalunk felelôsséget. Nem hétvégi kikapcsolódásra
járunk a panorámás nyaralóinkba, hanem itt élünk. Nem
ígérhetjük, hogy a hajnalig elhúzódó rendezvényeink

után, kapásból reggel nyolc órakor nem fognak szebb
idôket megélt ilyen-olyan italos flaskák heverni a Fô tér
bizonyos szegleteiben. Törekedni fogunk rá, hogy a ha-
vonta általában kétszer megejtett, szórakozás jellegû te-
vékenységünk a lehetô legkevesebb kényelmetlenséget
okozza a külsô érintetteknek, legyen szó akár hangerôrôl,
akár a közterület „tájsebeirôl”.

Köszönjük Paloznak támogatását, toleranciáját és örö-
münkre szolgál, hogy eme közösségnek lehetünk oszlopos
tagjai!

a paloznaki fiatalok nevében,
Wrhovina Péter

Egészség délután
A felgyorsult életmód, a fogyasztási cikkek
összetételének gyökeres változása és az elke-
rülhetetlen öregedés egyaránt felelôsek szer-
vezetünkben bekövetkezô változásokért.

Ahhoz, hogy tisztában legyünk egészségi
állapotunkkal, érdemes rendszeresen részt venni egész-
ségmegôrzô szûrôvizsgálaton.

A szûrés egészséges, vagy magukat egészségesnek gon-
doló személyek vizsgálatát jelenti, amelynek az a célja,
hogy egyszerûen elvégezhetô, alkalmas módszer segítsé-
gével kimutassák a rejtett, tüneteket és panaszokat még
nem okozó betegségeket. Ha a szûrôvizsgálat eredménye
negatív, a vizsgált személy megnyugodhat. Ha az ered-
mény pozitív, a szûrôvizsgálat idôben elôbbre hozza a di-
agnózist és a kezelést. Az idônyerés nagyobb esélyt ad a
súlyosabb következmények elkerülésére, vagy a teljes
gyógyulásra, mintha a beteg a tünetek és panaszok megje-
lenése miatt fordult volna orvoshoz.

Az önkormányzat évek óta meghirdeti a településen az
„Egészség délutánt”, így ebben az évben is ingyenes szû-
rôvizsgálatokkal vártuk az érdeklôdôket március 10-én.

A Faluház ilyenkor átalakul egy mini egészségközpont-
tá, ahol a regisztráció után vérnyomásmérést, vércukor-
és koleszterinszint mérést végeztek, látásvizsgálatot, hal-
lásvizsgálatot, fogászati szûrést, férfiaknak prosztata
szûrôvizsgálatot végeztek a szakemberek.

Szerencsére a legtöbben megnyugodhattak a negatív
eredményeik láttán, és csak néhány esetben merült fel to-
vábbi vizsgálat szükségessége.

„Törôdjön többet egészségével, jövôre Ön is használja
ki az ingyenes szûrôvizsgálat lehetôségét!” 

Verrasztóné Panni
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Paloznak Község Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és családtagjait

Szirtes Edina „Mókus”
megzenésített versek lemezbemutató koncertjére

és teadélutánra
2016. április 9-én szombaton 18 órakor a Faluház

nagytermébe.
A belépés díjtalan!
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„Duplán adja vissza az Isten néked mindazt, 
amit másnak kívánsz”

(Részlet egy máltai busz oltárának feliratából)

Élettorta
DR. LEITOLD JÓZSEF

Ép testben ép lélek. William Whartont olvastam nemrég,
a Madárkát, hát az ô szereplôirôl nem pont ez jutott az
eszembe. Viszont a tavalyi díszmadár kiállítás, a „Repül-
jünk együtt a madarakkal” kapcsán igen, s mindkettôrôl
Jóska, és az ô madarai. A téli fény- és mozgáshiány bá-
gyadtságába és némi megfázásba burkolózva mentem át
hozzájuk egy kis esti beszélgetésre, érdeklôdve felôle, a
munkájáról, állatokkal közös, népes családjáról. Moso-
lyogva nyitott kaput, invitált beljebb, kínált hellyel és pá-
linkával, mosolyogva kezdett mesélni a hazafelé látott
friss tyúkhúrról valahol Felsôörs környékén, amibôl
mindjárt szedett is néhány marokkal a papagájoknak,
mert ilyenkor tavasszal nekik is nagy szükségük van friss
zöldre. Figyeltem, hogyan fûzi gondolatait a racionális
emberekre jellemzô logikával, mégis könnyedén, ha aka-
rom meseszerûen. Rutinos nyilatkozó, gondoltam, aztán
észrevettem, hogy csak a szeme mosolyog, hogy leginkább
a belôle áradó derû hat rám úgy, mintha minden szép és
jó lenne az életben. Pedig nem az, és persze ô is a fáradt-
ságra panaszkodott, nyugtalan éjszakákra, túlterheltség-
re a munkahelyén, és így tovább.  De ezekben nem szabad
feloldódni, ez csak egy szelet az élettortából. Az igazán
érdekes, hogy mibôl áll össze az egész, mondta, mégis
elôbb maradtunk ennél a bizonyos szeletnél.

– Állatorvos vagyok. Talán a felgyorsult világ teszi
szükségessé, hogy állandó tanulásra van szükségem, mert
változnak a feladataim, és a tudományos ismeretanyag is
bôvül. Az egyetem utáni három évet leszámítva folyama-
tos képzésben részesülök. Mindig szerettem az állatokat,
segíteni, gyógyítani akartam ôket. A gimnáziumban érde-
kelt a biológia, országos tanulmányi versenyekre jártam.
Természet közeli kis faluban, Pulán laktunk a szüleimmel
és a húgommal, és már fiatalon komolyan kezdett érde-
kelni ez a pálya. Csak mellesleg jegyzem meg, hogy Szendi
György is tanított Pulán, onnan került Paloznakra, 
ráadásul a nagyszüleim szomszédságában laktak. Szóval
egyetem után 1986 végétôl a vágóhídon dolgoztam Veszp-
rémben egy évig, majd tizenöt évnyi magánpraxis kö-
vetkezett az ajkai tsz-nél. Ez 2002-ig tartott, amikor lé-
nyegében adminisztratív munkakörre váltottam. A ma-
gángyakorlatot, a gyógyítást abba kellett hagynom, mert
járási fôállatorvosnak neveztek ki, és ez a hivatali mun-
kámmal jogilag összeférhetetlen. 2011-tôl máig a Veszp-
rém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Igazgatóságán dolgozom, mint me-
gyei fôállatorvos.  

Jó szellemiségû csapatmunka van a kollégák között,
bár az átszervezések miatt senkinek nem biztos a jövôje
itt sem. Látszólag irodai a tevékenységünk, melyben ko-
moly következményekkel járó, akár országos jelentôségû
döntéseket hozunk, de sok az ellenôrzô feladatunk is,
amikor élelmiszer elôállító, illetve értékesítô helyeken

vizsgáljuk, betartják-e az elôírásokat, szabályosan üze-
melnek-e. Ezeken kívül rendszeresen tartunk elôadáso-
kat, és szaktanácsadással, engedélyeztetéssel foglalko-
zunk. 

Ittunk még egy korty pálinkát és témát váltottunk. A
családról kérdeztem. Három saját gyermeke van, Dávid
(’88) és Dániel (’90), akik Veszprémben laknak, valamint
Dorcsi, aki ’98-ban született. Ô a Vetési gimnáziumba jár,
Dávid egy kisvállalkozás segítô tanácsadó cégnél dolgo-
zik, melynek társtulajdonosa, Dani informatikus mér-
nök, két hete végzett a veszprémi egyetemen és pillanat-
nyilag projektfejlesztést oktat ugyanott. A párja, Anita,
tagóvoda vezetô óvónô Füreden, akinek a két lánya Detti
és Blanka 17, illetve 15 évesek. Hét éve élnek a Napsugár
utcában. A házon sokat dolgoztak, felújították, csinosít-
gatták, fedett terasszal bôvítették, ahonnan kényelmesen
szemmel lehet tartani a madarakat a röpdében, amit Jós-
ka épített, részben saját kezûleg. Anita mindig kitalál va-
lami szépítgetni valót a lakásban. Ez nem panasz, mond-
ta, az ô territóriuma, viszont a kinti világ, a kert
növényzete, a tó és környéke inkább férfimunka. És per-
sze a papagájok gondozása. Mára kevesebb társadalmi
munka fér bele az idejébe, de régebben sokat tett a közös-
ségért.

Miért éppen Paloznak? Kollégáját, Englert Dezsôt láto-
gatta meg néhányszor, így szeretett bele szinte észrevétle-
nül a faluba és környezetébe, az itt élô emberek szemléle-
tébe. ô volt a PaCi egyik létrehozója és elsô elnöke,
akinek a mûködési ideje alatt a taglétszám a kezdeti har-
mincról százhúsz fôre emelkedett. Ezekben az idôkben
született meg a mára hagyományossá vált programok zö-
me. Tevékenységéért 2006-ban elsôként kapta meg a
„Paloznak Kultúrájáért” elismerést. Három év után 
köszönt le a tisztségrôl és adta át a stafétabotot, de azért
maradtak feladatok, például a Paloznak Jövôjéért Köz-
alapítvány ellenôrzô bizottságának elnöksége, vagy a
Veszprém Megyei Díszmadárbarát Egyesület alelnöki
posztja. Ismeretterjesztô elôadásokat is tart, melyekre
alapos felkészülés után kerül sor, mint ahogy tavaly ná-
lunk is történt, amikor az élelmiszer-higiéniáról, és a táj-
idegen, invazív fajokkal kapcsolatos témákról mesélt ér-
dekfeszítôen és élvezetes stílusban. Készül a tavaszi
elôadására, melynek témája a jövô élelmiszereit járja kö-
rül, konkrétan a génmanipulált szervezetekkel foglalko-
zik majd.

– Segíteni kell egymáson, összefogni jó ügyek érdeké-
ben, mert a civakodás szelleme Paloznakra is árnyékot
vet mostanában. A közösségi élet a rohanás miatt amúgy
is sérül, de a kompromisszumképtelenség legalább akko-
ra probléma. A tolerancia hiánya, az erôbôl, pénzzel ér-
vényesített akarat nem lehet a haladás eszköze. 

Most elôször tûnt el szemébôl a mosoly, ezért olyan te-
rületre tereltem a szót,  ami igazán kedves a számára. A
madártenyésztésrôl, a kissándor mutációk rejtelmeirôl
kérdeztem, s ettôl mindjárt derûsebb lett megint. Nincse-
nek itt rejtelmek, emlékezett vissza a húgától húsz évvel
ezelôtt kapott ajándékra, akinek a férjével kisállat-keres-
kedésük van Veszprémben. Az a papagáj nem volt hosszú
életû, de vett egy újabb párt, így kezdôdött a tenyészté-



sük. Ma nyolc tojó és nyolc hím lakik a madárházban.
Társaságban különleges tulajdonságokat mutatnak, hatá-
rozott személyiségjegyeik vannak, lelkesült fel, s nekem
Konrad Lorenz jutott eszembe, ahogy arról mesélt, mi-
lyen kifinomult biológiájuk van az állatoknak, hogy
mennyi türelem kell hozzájuk, mennyi törôdést igényel-
nek. Jóska receptet dolgozott ki az etetésükre. Van speci-
ális összetételû költési tápja, magokat csíráztat, növénye-
ket gyûjt, ami nem mellesleg az élet körforgásának
megfigyelésére is nevel. Megtanít a természettel együtt él-
ni, hiszen kétnaponta gyûjti nekik az éppen aktuális nö-
vényeket. A madarakkal való foglalkozás fejleszti a kon-
centráló képességet, a precizitást. Ezek az intelligens
állatok csak 50-100 éve élnek az ember közelében, még
sok felfedezni való van velük kapcsolatban. A nagy vágya
a sárga fejû, lila testû egyed kitenyésztése, amin tizenhat
éve dolgozik. A megfelelô színkombináció elérése rendkí-
vül idôigényes, türelmet és tudást kívánó összetett
folyamat… nem részletezem, ez már-már tényleg tudo-
mányos alaposságot kívánó hobbi.

Boda Balázs

Papírgyûjtés
A Paloznaki Civil Egyesület papírgyûj-
tést szervez 2016. április 15-én péntek
délután 15 órától és 16-án szombaton
délelôtt.

Kérjük a háztartásban feleslegessé
vált újságokat, kartondobozokat gyûjtsék össze, amit a
házaktól a gyermekek fognak elszállítani. A papírt a Táj-
ház udvarán a szín alatt gyûjtjük, aki nagyobb mennyi-
séggel rendelkezik, oda szállítsa el. 

A papírgyûjtésbôl befolyt összeget a gyermekek juta-
lomkirándulására fordítjuk.

Akik segíteni tudnak a szín alatt a papír rendezésénél,
kérjük, jelentkezzenek, Bakonyi Györgyné Marika néni-
nél 87/446-755 Hernádi Péternél 70/5247786 Tegyünk
többet a tiszta környezetünkért!

PaCi vezetôsége

Borklub hírei
Jégbontó, avagy Böjtelô havának 12. napján jött ismét
össze klubunk mintegy 35 fôvel. A napirend ismét egy
kellemes estét sejtetett, a pécselyi Balogh pincészet bemu-
tatkozását. A tájékoztatót, mellyel egy idôben szerencsére
a borkóstolás is indult, Balogh Róbert tartotta kimerítô
alapossággal. Pécselyen kezdetben, a 80-as években pár
hektárral indultak, ami aztán az ezredfordulóra szépen
hízott, ma már itt és a környéken 18 hektáron gazdálkod-
nak. Kínálatuk kezdetben fôként fehér borok voltak, de
lassanként a vörös is megjelent, jó rozékkal karöltve. A
precíz szakmai munka az eredményeket is hozta, így a
2011. évben elnyerték Balatonfüred Bortermelôje címet
és 2009-es cabernet sauvignon borukat Veszprém várme-

gye vörösbora kitüntetô címben részesítették. A borkós-
tolón 2015. évi, reduktív technikával készült nedûket
ihattunk, egy kivétellel: az utolsó bor egy 2013-as kései
olaszrizling volt. A sorrend: chardonnay, olaszrizling,
sauvignon blanc, irsai olivér, kékfrankos rosé,
portugieser rozé, kékfrankos valamint az elôbb említett
kései szüretelésû olaszrizling.

A kóstolást élénk beszélgetés kísérte, kérdések a pince-
mesterhez. Érdekes színfolt volt a ritkán elôforduló
portugieser rosé, mely azért megosztotta a jelenlevôket.
Összességében a Balaton-felvidék ismét egyik legszebb
arcát tárta felénk, már aki a borokat eléggé kedveli. Már-
pedig mi kedveljük.

ZB

Faluszépítés, hogy jól fessünk!
Április 9-én szombaton 9 órára várunk minden kedves
paloznakit és Paloznakért tenni akarót, hogy még szebbé
varázsoljuk falunkat. Gyülekezô a Tájház udvaron. A fô
feladat az utcabútorok, játszótér, korlátok festése lenne,
némi erdei sétával összekötött szemétszedés és a virág-
ágyások elôkészítése. A Szôlôhegyi Egyesület a Pincesor
rendbetételére várja az önkénteseket. 1 órakor a Tájház
udvarán ebéddel várjuk a munkában megfáradt segítô-
ket. (Önkormányzat)

VÍZ-KVÍZ
Általános iskolások részére

Drága és ritka kincsünk az ivóvíz, nagyon kell rá vi-
gyáznunk!
1. Mikor van a víz világnapja? A március 22. B júl. 14. 

C nov. 27.
2. Földünknek hány százaléka víz? A 25% B 57% C 71%
3. Mennyi egy ember napi vízszükséglete? A 1 liter B 3-4 

liter C 2-2,5 liter
4. A föld összes vízkészletének hány százaléka édesvíz? 

A 2,5% B 70% C 26%
5. Hazánkban az édesvíz hány százaléka van a föld alatt?

A 53% B 91% C 25%
6. Mik a víz alkotóelemei? A szénsav+oxigén B hidrogén

+oxigén C nitrogén+sósav
7. Hányféle halmazállapotát ismerjük a víznek? A 4 B 2 C 3
8. Melyik ország rendelkezik a legnagyobb édesvíz-kész-
lettel? A Magyarország B Kanada C Kína
9. Testünket milyen arányban alkotja víz? A 1/2 B 2/3  

C 4/5
10. Mi a légkörben lebegô apró vízcseppek halmaza? 

A felhô B dér C harmat
A megfejtéseket név, lakcím, életkor feltüntetésével

március 30-ig kell eljuttatni a telehaz@paloznak.hu
email címre. Az elsô három helyes megfejtôt kiértesítjük,
és ajándékot vehet át a faluszépítés napján április 9-én a
Tájház udvarán.

Verrasztóné Panni
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Hírdetés
� Autó Perger Suzuki Márkaszerviz és Ford Partner Club

Több, mint 20 év tapasztalatával várjuk Önöket – új és használt
autók értékesítése, általános autószerviz. 8229 Csopak, 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 lebonyolí-
tás után kell! Egy hívást megér! Telefon: 06-20-991-6842. Hon-
lap: www.rajnaia.hu

� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, vagyon-
védelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési tárgyak
és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés lehet festett, pati-
názott és tüzihorganyzott a megrendelô igényei szerint. Keressen
bennünket a 71-es és 73-as út keresztezô-désénél, ahol bemutató-
termünkben 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

� Bérgép-kölcsönzô Alsóörs. 8226 Alsóörs Gárdonyi G. u. 6.
Tel: 20/447-1200. Kisgép, Utánfutó, Takarítógép bérbeadás. Föld-
munkagépek kezelôvel, beton újrahasznosítás. Web:
www.bergepkolcsonzo.hu E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Árak, Árlista, mûszaki információk tekintetében keresse WEB ol-
dalunkat, 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

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: Verrasztóné Losonczy Anna. 
Tipográfia: Kováts Imre. 

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

Orange Cafe, Pizzéria.
Pizzák, koktélok és minden, amit akartok!

Egész évben várjuk vendégeinket olasz, kemencében sütött
pizzákkal és más meleg ételekkel, hideg koktélokkal.

Mediterrán hangulat, hangulatos kerthelyiség, hajnalig
szórakozás. Gyertek el hozzánk!

Ingyenes pizzakiszállítás! Üdülési csekk, ticket restaurant,
chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely. Cím: Csopak,

Gyöngyvirág u. 1.; Tel: 87/ 788-179 
és 30/ 994-1921.

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

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

HÚSVÉTI SZERTARTÁSOK RENDJE

A PALOZNAKI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN:
� Nagypéntek: Urunk Jézus Krisztus kereszthalálának ünnepe.
� Du. 15.00 órakor keresztúti ájtatosság az öt falut magába foglaló ifjúság és felnôttek számára, a paloznaki kálvária

dombon.
� Nagyszombat: Du. 17.00. órakor nagyszombati szertartások, feltámadási szentmise és feltámadási körmenet. A

körmenet a faluban, az úgynevezett “ nagy körmeneti útvonalon “ lesz, természetesen az idôjárás függvényében.
� Húsvétvasárnap: Urunk feltámadásának ünnepe. Ünnepi szentmise Csopakon 8.30 órakor
� Húsvéthétfô: 18 órakor szentmise Paloznakon

A CSOPAK-PALOZNAKI REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZBAN:
� Nagypéntek 18 óra: Istentisztelet a Paloznaki Kórus közremûködésével a Gyülekezeti Házban.
� Húsvét vasárnap Istentisztelet és Úrvacsora a templomban 11 órakor
� Húsvét hétfô 11 órakor legátus szolgálat a Gyülekezeti Házban.


