
TESTÜLETI ÜLÉS
A júniusi testületi ülésen Czeglédy Ákos polgármester be-
számolt a támogatási szerzôdésrôl megkötésérôl a Balaton
Riviera Egyesülettel, a Szent József Ház használatára kötött
szerzôdés megkötésérôl a Plébániával, amit az Érsekség jó-
váhagyott, a Kistérségi Társulás valamint a Balatonfüredi
Önkormányzati Tûzoltóság 2015 évi beszámolóinak elfoga-
dásáról. A Tájházban a Laczkó Dezsô Múzeum munkatársai
mûtárgyfelmérési és karbantartási munkákat végeztek. Az
önkormányzat dolgozói a szemétszállítók kérésére elvégez-
ték az utak mellett a fák gallyazását. Az önkormányzat be-
nevezett a Virágos Magyarország és a Virágos Veszprém Me-
gye versenyekre. Sajnos 2 hét után felfüggesztették azt a
pályázatot, amire a Szent József Ház felújítását szerettük
volna beadni, reménykedünk az újbóli lehetôségben. Újra
megnyitották viszont a Szelíd térségfejlesztési pályázatot,
amire ismételten benyújtottuk a kerékpáros fejlesztési el-
képzeléseinket, valamint 15 millió forintra pályázunk a Bel-
ügyminisztérium belterületi utak felújítására kiírt pályáza-
tán az Ady, Napsugár, Petôfi u. felújítására.

Módosította a testület a Csopaki Közös Önkormányza-
ti Hivatal mûködtetésére vonatkozó megállapodást, az
idei évtôl + egy fô, összesen 16 köztisztviselô közös fog-
lalkoztatásához járul hozzá Paloznak és ebbôl egy fô dol-
gozik a Paloznaki Kirendeltségen. Az idei évben ez alap-
ján 9.5 millió Ft-tal járulunk hozzá a közös hivatal
fenntartásához. 

Tudomásul vette a testület a Kistérségi Társulás 2015
évi gazdálkodási beszámolóját, a Strabag útfelújításra
vonatkozó pontosított árajánlatát, és döntött a közmûve-
lôdési érdekeltségnövelô pályázat benyújtásáról
projektor és székek beszerzésére. Meghallgatták a képvi-
selôk a fôépítészt a mezôgazdasági övezetek terepszint
alatti beépíthetôségével kapcsolatos problémafelvetését.

CZÁ

Miért szûnt meg a szelektív gyûjtõsziget?
Áprilistól a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit kft. bevezette a háznál történõ szelektív gyûj-
tést az éves szerzõdéssel rendelkezõk részére. A szezoná-
lis szerzõdéssel rendelkezõ nyaralók szelektív gyûjtõzsá-
kot igényelhetnek az ügyfélszolgálaton. Ezzel együtt
megszûntették a szelektív gyûjtõszigetet. Sajnos ez az in-
tézkedés nem veszi figyelembe a Balaton parti nyaraló-
övezet sajátosságait. Az önkormányzatok több esetben je-
lezték a problémát kérve a szolgáltatás megtartását,
azonban a hulladékszállítás központosítása, a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelõ ZRT
létrehozása miatt ez szinte lehetetlen feladat lett. A köz-
pontosítás és központi számlázás és fizetés miatt a helyi

hulladékszállítási cég nem tud rugalmasan reagálni a fel-
adatokra. Az önkormányzatok azon vannak, hogy a
probléma megoldódjon, ehhez kérjük a türelmüket és az
alkalmazkodásukat. 

Kérjük, ne hagyják az üveges konténer mellett, a sze-
lektív kukák helyén a háztartási szemetet és a szelektíven
gyûjtött mûanyag vagy papírhulladékot sem.

Segítségképpen az önkormányzat lehetõvé tette, hogy a
szezonális szerzõdéssel rendelkezõk részére a szelektív
gyûjtõzsákok átvehetõk a Hivatalban is.

Önk.

Lomtalanítás
Évrõl évre szomorú tapasztalatokkal zárjuk a lomtalaní-
tást. Hiába a kiértesítés, felhívás és a környezettudatos
nevelés, sajnos sokan még mindig a lomtalanítást használ-
ják ki, hogy megszabaduljanak a veszélyes hulladékoktól,
ahelyett, hogy a megfelelõ begyûjtõhelyre vinnék. Érthe-
tetlen, hogy egy gépjármû gumicserénél miért nem hagy-
ják az autósok a gumis mûhelyben a használt gumikat.
Ehelyett néhány évnyi garázsban, pincében rakosgatás
után az utcára kerülnek a lomtalanításnál, csakúgy mint
a beszáradt festékek, repedt wc kagylók, mosdók, bedög-
lött cement stb. Ezeket egy-egy építkezésnél a bontási
hulladékkal, építési törmelékkel együtt kellene elvitetni.
Tanulságos lenne mindenki számára egyszer az önkor-
mányzat dolgozóival végigmenni lomtalanításkor, mi min-
den szeméttel kell „megküzdeniük” a kukásokkal együtt,
ami egyáltalán nem a lomtalanítás kategóriába tartozik,
mégis sokszor a tûrõképesség határán túl is helytállnak.
Az önkormányzatnak minden évben százezer forint felet-
ti utólagos költséget jelent az „ingyenes” lomtalanítás,
miután a gumiabroncsokat, festékeket és egyéb veszélyes
hulladéknak minõsülõ szemetet külön kell elszállítatni,
vagy bevinni a gyûjtõhelyre. 

Kérjük a jövõben figyeljenek jobban lomtalanításra és
ne ezt kihasználva szabaduljanak meg a nem odaillõ hul-
ladéktól!

CZÁ

� Kézmûves foglalkozások június 18-tól a Tájház udva-
rán minden szombaton és vasárnap 10–13 óráig.

� Június 22–25-ig Paloznakon Hal és Borünnep a Tájház
udvarán

� Június 30-án, csütörtökön 19 órakor B. Hegedûs Piros
festômûvész kiállításának megnyitója a Szt. J. Ház ki-
állítótermében. Borbemutatót tart a Papa Borozója
(Paloznak)

� Július 8-10-ig Jóga Hétvége Paloznakon.
Szerk.
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Kézmûves foglalkozások a Tájház udvarán 
Június 18-19-én ismét elindulnak a
kézmûves foglalkozások a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapít-
vány szervezésében, az önkor-
mányzat anyagi támogatásával a
Tájház udvarán.

Nyáron minden szombaton és vasárnap 10 - 13 óra kö-
zött várják a gyermekeket, és kísérôiket a Szegedi Napsu-
garas Népmûvészeti Egyesület tagjai, akik különbözô
kézmûves technikákkal ismertetik meg a résztvevôket. A
foglakozásokon gyöngyfûzéssel, szövés-fonással, agyago-
zással, csuhézással, nemezeléssel, stb. készíthetnek éksze-
reket, apró tárgyakat, emlékeket az érdeklôdôk.

A foglalkozásokon a részvétel ingyenes!
Szerk.

Fedezzük fel a bennünk rejlô erôket 
és teremtsünk harmóniát

Mindannyian vágyunk harmóniára, arra hogy harmóniá-
ban éljünk önmagunkkal és környezetünkkel. A minden-
napi életünkben azonban egyre több és nehezebb elvárá-
soknak kell megfelelnünk. Ebbôl fakadó következmény,
hogy egyre több felnôttet és gyermeket terhel a stressz,
sokan szenvednek az egyoldalú fizikai megterhelés és
mozgáshiány negatív következményeitôl. A jóga kiváló le-
hetôséget kínál, hogy tartósan jó egészségi állapotra, testi,
szellemi, lelki harmóniára tegyünk szert. Az ember a te-
remtés legmagasabb rendû lényeként, képes a benne rej-
lô erôket aktivizálni önmaga, embertársai és az egész vi-
lág javára. A Jóga a Mindennapi Életben rendszer célja a
testi, szellemi, társadalmi és lelki egészség megvalósítása. 

„A jóga elvezet ahhoz a felismeréshez, hogy egyek va-
gyunk minden élôlénnyel és az egész teremtéssel. Felismer-
jük, hogy minden másoknak okozott sérelem elkerülhetetle-
nül visszaszáll ránk, illetve minden jó tett és minden pozitív
gondolat egyaránt hoz másoknak és nekünk is boldogságot.”
(Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhans Swami
Maheshwarananda)

Szeretettel várjunk Mindenkit 2016. július 8.-július 10.
között megrendezésre kerülô VIII. Paloznaki Jóga Hétvégé-
re.

Hívjuk mindazokat, akik testi és lelki felfrissülésre vágy-
nak, akik jógáztak már, akik gyakorolják a jógát és mind-
azokat, akik most ismerkednének meg ezzel az ôsi tudással.
A Jóga a Mindennap Életben rendszer gyakorlatsorai min-
denki által végezhetôek, életkortól és fizikai kondíciótól füg-
getlenül. 

A jógafoglalkozásokra jöjjön kényelmes öltözetben, lehe-
tôség szerint hozzon polifómot és takarót. Testgyakorlások-
ra ajánlott nem teli gyomorral érkezni. 

Olvassa át a programunkat és válasszon érdeklôdése, igé-
nye szerint.

A szervezôk, támogatók és magam nevében várjuk kedves
mindannyiukat!

A jógahétvége során Paloznakra varázsoljuk Indiát, a
6000 éves jógát, táncot, zenét és bölcsességet, valamint kíná-

lunk még sok más egyéb érdekes és hasznos ismeretet, idô-
töltést.

Részletes programunkról június végétôl tájékozódhat:
www.paloznak.hu ill. www.jogaerd.hu honlapokon, vala-
mint személyesen a Paloznaki Teleházban, a program ideje
alatt a Tájház udvarban mûködô információs pultnál.

Nagy Julianna Pushkar
JMÉ jógaoktató

BALATONI
HAL ÉS BORÜNNEP 2016

Június 22–25. Paloznak Tájház udvar (Fô u. 8.)

06. 22. szerda:
21.00 Pajtamozi: Talpuk alatt fütyül a szél 

r. Szomjas György
06. 23. csütörtök:
19.00 Szomjas György Kossuth-díjas rendezô 

filmplakátjaiból
20.00 Erdôs Fruzsi Akusztik Trió    koncert
21.30 Pajtamozi: Kopaszkutya. r. Szomjas György.

Az est vendége: Szomjas György filmrendezô.
06. 24. péntek:
20.30 Cseh Tamás dalai a Vodku fiaitól
06. 25. szombat:
10.00–1300 Kézmûves foglalkozás, népi gyerekjátékok
15.00 Halételek fôzôversenye és kóstoló
19.00 Borbemutató és kóstoló

Bemutatjuk a 2016. év Falu borát!
19.30 Eredményhirdetés, díjátadás
20.30 PG Csoport koncertje (Ezüstbojtár)
Program szervezôje: Paloznak Község Önkormányzata
Támogató: Paloznaki Borklub
(Versenykiírás a teleházban, ill. a www. paloznak.hu
weblapon

BORKLUB
Na, hogyan is fogjak hozzá, ugyanis egy gondolat motoszkál
bennem. Áldott, jó atyám mondta volt nekem: Figyeljél csak
fiam, mert különben az idô vasfoga elrepül feletted- említet-
te P. Howard után szabadon. Figyelek is, hát nem feltûnt,
hogy méltán híres falusi sajtóorgánumunkban csak 2 szerzô
neve szerepel monogrammal bölcs írásuk alatt. A falu elsô
emberének, meg szerénységemnek neve. Valószínû rólunk
igy is tudják, a többi nevet meg sajnos ki kell írni.

A tárgyra térve: ismét összejött neves borklubunk ke-
mény magja, úgy 34-en, hogy az aktuális kitûnôen összeállí-
tott ülésünket meghallgassa és jó, sôt kitûnô borokat kóstol-
gassunk. A tavaly évvégi beszámolóban említettem, hogy
felrémlettek elôttünk a magasságok, hová a jövô évben fel-
hághatunk. No, most aztán felhágtunk, de alaposan. Elô-
adónk Gyukli Krisztián, a Balatonfüred-Csopaki Történel-
mi Borvidék 25 pincéjét reprezentáló Rizling Generáció
tagja tartott nekünk elôadást. Hihetetlen magas színvona-
lon, gyönyörûen illusztrálva kiváló fotókkal, szellemes vide-
óval a szôlônemesítésrôl, újfajta bioszôlô telepítésérôl és a
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jégbor nevû csodáról. Krisztián 10 évet töltött Németor-
szágban, ahol a peronoszpóra és lisztharmat rezisztens bio-
szôlôfajták fejlesztésével foglalkozott. Iszonyatos sok mun-
kával, lenyûgözô türelemmel lehet egy szôlôfürt összes
pártasapkás pollenzsákját eltávolítani, majd a keresztezni
kívánt pollennel megtermékenyíteni. Eme sexualitást sem
mellôzô, férfi és nôivarú szervek szemléltetése /már a szô-
lôé/és technikája során jönnek létre a magoncok, melyek
már magukban hordozzák az elvárt célt és jövôt. Persze
csak 1-2 százalékuk, így elképzelhetô, hogy a 10 évig tartó
munka során hány felesleges kört kell futni. Összeségében
egy ilyen fajta fejlesztése 25 évet vesz minimum igénybe. Az
elôadás igen gondos logisztikáját mutatta, hogy mialatt
Krisztián szóval tartott bennünket, a borkóstolás párhuza-
mosan futott. Az elsô rész alatt három bort ízlelhettünk,
úgy, mint Balaton típusú olaszrizlinget, késôi szüretelésû
olaszrizlinget és sauvignon blanc-ot a 2015-ös évjáratból, a
Gyukli Pincészetbôl. Megtudhattuk, hogy a Rizling Generá-
ció elképzelése szerint a Balatonbor egységes elvek alapján,
egységes palackba, egységesen címkézett, és lezárt márkás
bor, míg a második fokozat a hegybor, és a legmagasabb
szint náluk a dûlôbor. Az elôadás második részében a Füre-
den történt bio-telepítést követhettük figyelemmel, ahol a
Solaris nevû bioszôlô már termôre fordult és bora Európa 3
nagyvárosában rendezett borversenyen közel maximális
pontszámmal, mindháromszor nagy aranyérmet nyert. Fan-
tasztikus eredmény. A borkóstolás folytatódott és a kék-
frankos rozé gyöngyözôbor után eme remeket a Solaris-bio
nedût is ízlelhettük. Fenséges. Végül stílszerûen a jégbor és
aszubor készítés rejtelmeibe lettünk beavatva és ehhez
2013-as Rulander /szürkebarát/ trockenbeeren auslese faj-
tát ittunk, mely a német beosztás szerint a legmagasabb bor-
minôség fajta. A prezentáció tagjaink egybehangzó vélemé-
nye alapján, túlnôtt egy ismeretterjesztô szinten, már-már
szabadegyetem jelleget öltött. Csak gratulálni tudunk az
elôadónak.

Végül azért, hála Papp Miki bátyánk gondos nótakutatá-
sának, csak elénekeltük a borklub indulóját, meg hogy a fô-
nöknél is kapjunk jó pontot a Dezsô. Dezsô, Dezsô a mi ne-
vünk... címû örökbecsû slágerünket.

ZB

A jó bor a szurkolókat is összehozza
Idén nyáron a PinczePontban szeretettel várunk minden
paloznakit, nyaralótulajdonost és nyaralót, aki társaság-
ban szeretné élvezni a labdarúgó EB mérkôzéseit és az
Olimpiai Játékok közvetítéseit. Az idei szezonban június
17-én péntektôl minden nap, délelôtt tíz órától késô estig
lehet ellátogatni a Tájház udvarra, ahol nagyképernyôs
tévén nézhetik a meccseket a szurkolók. A remek hangu-
lathoz a kiváló borok is hozzájárulnak, hiszen a 2015-ös
év igen jó évjáratról gondoskodott a borászoknak.

Mindenkire számítunk!

Csopak Környéki Borút Egyesület
Csiszár Család Pincészete

Paloznak Község Önkormányzata és a Veszprémi Mûvész
Céh szeretettel várja Önt, és kedves ismerôseit

B. HEGEDÛS PIROS
festômûvész

kiállításának megnyitójára.

Meghívott vendég:
P. Kovács Péter 
szobrászmûvész

2016. június 30-án, csütörtökön 19 órára 
a Szent József Ház kiállítótermébe (Paloznak, Fô u. 2.)

A kiállítást megnyitja:
Prof. Dr. Dirk-Jan Kamann

a Pannon Egyetem Gazdasági Karának oktatója

Zenei közremûködôk:
Dely Viktória és Gömbös Károly

A megnyitó végén borait bemutatja 
Straszner József, a Papa Borozója borásza, a Csopak

Környéki Borút Egyesület tagja.

Paloznaki Megálló
A balatoni bicikliút mentén, a
71-es út paloznaki bejárójával
szemben alakította ki az önkor-
mányzat a kerékpáros pihenôt,
melyet nagy örömmel vettek bir-
tokba a biciklisek június 4-én.

A verôfényes napsütésben igazi születésnapi buli kere-
kedett, a fiatalok lufival díszítették, volt pogácsa, csoki,
és sok-sok biciklis. Az ünnepélyes átadóra minden kerék-
párral érkezô fényvisszaverô karpántot kapott ajándék-
ba.

A teljes egészében önerôbôl megvalósult beruházás
eredményeként egy komfortos, pihenôpadokkal, aszta-
lokkal, nyugággyal, napelemes mobiltöltôkkel felszerelt
pihenôhely alakult ki. E mellett interaktív információs
táblákon, játékos ismertetôkön fedezheti fel a látogató a
falu nevezetességeit, megismerheti a szôlômûvelés lépése-
it, az itt fellelhetô szôlôfajtákat, a Balaton jellemzô halfa-
jait, védett növényeket, madarakat, hüllôket. A pihenô
mellett felállított kilátóból a Balatonra, a védett nádasra
nyílik gyönyörû kilátás.

A közelgô környezetvédelmi világnapról a jelenlévôk
környezetvédelmi totó, feladatlapok kitöltésével emlé-
keztek meg.

Czeglédy Ákos polgármester elmondta, hogy amint az
önkormányzatnak anyagi lehetôsége lesz rá, második
ütemben a pihenôhely infrastruktúráját fejlesztik, szük-
séges lenne az ivóvíz, illemhely, napelemes közvilágítás
kiépítése.

Verrasztóné Panni
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Hallod? Látod?
A PALOZNAKI KÓRUS

A zene rendeltetése: belsõ világunk 
jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. 

A népek legendái isteni eredetûnek tartják. 
S ahol az emberi megismerés határait érjük,  

ott a zene még túlmutat rajtuk, olyan világba, 
melyet megismerni nem, csak sejteni lehet.

Kodály Zoltán

Szombat este, pünkösdi koncert a templomban. Telt-
ház. Szorosan ülünk egymás mellett a padsorokban és
várunk. Izgatott moraj. Gyertyák között tûzpiros
gerberacsokor az oltáron. Az ünnepre gondolok. Pün-
kösd, a Szentlélek eljövetele. A Lélek szélzúgás kísé-
retében, tüzes lángnyelvek alakjában kiáradt, és le-
szállt az apostolokra. Az Úr már a teremtéskor az
emberbe lehelte az élet leheletét. Életre hívott ben-
nünket. Itt is új teremtés történt. A Lélek nélkül fé-
lénkek és gyámoltalanok voltak az apostolok, ám miu-
tán megkapták és befogadták a Szentlelket, bátran és
egyértelmûen kiálltak a Jeruzsálemben összegyûlt za-
rándokok elé, és hirdették nekik a megfeszített, de
harmadnapra föltámadt Krisztust. Meghozták az élet-
re szóló döntést, elkötelezôdtek. Az isteni erô, a
dünamisz szétáradt Pünkösdkor. Ami akkor történt,
az azóta is történik, mert a Pünkösd szüntelenül tör-
ténik, ma is itt van köztünk. 

A kórus tagjai elfoglalják helyüket, egyenruhában,
a hölgyek fehér csipkeblúzban, bronzbarna, földig
érô szoknyában, az urak sötét öltönyben, a szoknyá-
val azonos színû nyakkendôvel. Fölöttük az oltárké-
pen az elsô vértanú, Szent István diakónus megköve-
zésének drámai pillanata. Egyházi ének hangjai
szólalnak meg (Ave vera virginitas), magas, tiszta,
csengô hangok, melyekhez a férfiak eleinte kissé
megilletôdötten csatlakoznak, de a szám végére, az
amenre már összeforr, eggyé válik a húsz torok képez-
te hangzás. A második dal Tárkányi Béla: A kereszt-
fához megyek címû mûve, olyan… emelkedett, olyan
szép, hogy mi, a közönség elfelejtünk tapsolni. Ezután
a Stabat Mater Kodály által komponált változata kö-
vetkezik. A Stabat Mater himnusz, amely Szûz Máriá-
nak a keresztfa mellett átélt fájdalmáról szól, az egyik
legismertebb középkori ének, nekem talán az est
legbensô-ségesebb pillanata. A hangok összeolvad-
nak, szétáradnak, a fejünk körül kavarognak, s köz-
ben megelevenedni látszik a barokk belsô, az aranyo-
zásokon vissza-tükrözôdô megannyi fény, az éneklôk
arcának ragyogása. A muzsika auditív mûvészet, de
tagadhatatlan, hogy egy koncert közönségének vizuá-
lis élménnyel is számolnia kell. Ha valamit meghal-
lunk, ami felkeltette az érdeklôdésünket, a fejünket a
hang irányába fordítjuk, mintegy látni akarjuk a han-
got. Ez ösztönös reakció, zenehallgatás közben majd-
nem mindig az azt elôadókat nézzük. Van persze, aki
behunyt szemmel élvezi a muzsikát, de ha megfigyel-

jük ôket, hamar észrevesszük, hogy magukba zárt,
áhítatos magatartásuk nem tart néhány pillanatnál
tovább; szemük függönyei hamarosan felnyílnak és
csatlakoznak azokhoz, akik nyitott szemmel élvezik
az elôadást, tehát nem csak hallani, hanem látni is
akarják. A kórus tagjai a karnagyukkal, Szabó Lajos-
sal együtt szerintem ilyenkor hallják, látják, tapint-
ják, ízlelik, lélegzik a hangok mûvészetét. Ez az ô lég-
körük, amelynek szféráján kívül most nincs semmi
létezésük. Azt mondják, ebben a hajtós világban, ami-
kor feszülten, kifacsarva hazaérnek a munkából 
és kóruspróbára „kell” menniük, elôfordul, hogy
semmi kedvük hozzá. Hogy csak a többiekkel való
elkötelezôdésbôl, az ügy iránti tiszteletbôl indulnak el
mégis. Hogy az elsô, beéneklôs-hangszáledzôs részt
inkább áttrécselnék a többiekkel, – s csak Lajos hatá-
rozottsága tud rendet és konstruktív légkört teremte-
ni – hogy ôk nem profi énekesek, sokan nem ismerik a
kottát… és bizony eltelik húsz-harminc perc, mire lé-
lekben is ott tudnak lenni. Mert oda kell érni a zené-
hez. Heti egy alkalom? Nem sok, de gondoljunk bele, a
kórus 2002 decemberében alakult. Apró meglepetés-
nek szánta a Hivatal a nyugdíjasoknak. Örültek ne-
kik, sikerük volt, többen jelentkeztek, hogy folytas-
sák a közös éneklést. Így kezdôdött. Tizennégy év telt
el, s persze ez idô alatt cserélôdött a társaság egy ré-
sze, de közben összekovácsolódtak. Kiadtak három
CD-korongot, népszerûek, felkéréseik vannak, rend-
szeres közre-mûködôi egyházi alkalmaknak, helytáll-
tak országos amatôr kórusversenyeken, arany, majd
Gála minôsítést is kaptak. 

Váratlan stílusváltás zökkent ki gondolataimból.
Francesc Vila katalán zeneszerzô dala. Koreografálva,
zenei kísérettel, már amennyire a rumbatök, vagy a
kasztanyetta annak számít, mindenkit meglep, de egy-
értelmû tapsot arat, akárcsak a mostanában sokszor
felbukkanó Bájoló, ezúttal Udvardy Lászlótól. És jön
Petrovics. Becsukom a szemem és hagyom, hogy meg-
jelenjen egy kép. Imbolygó csónakot látok, pedig sima
víztükrön áll, hátul sötét lombkoronák, holdfény.
Taps csattan megint, megint bontja az áhítatot, – talán
csak a végén kellene, egyszerre, de akkor mindent el-
mondva, megköszönve ezzel, – aztán csend és egy is-
meretlen szerzô mûve szólal meg, halkan, a Zúgj hul-
lám. Mintha a fejembe látna. Csak tudatos építkezés
lehet, gondolom, milyen szépen elôvezetett hangulat!
Csendesen énekelni, ezt nagyon tudják. Majd megint
visszatérünk az egyházi zenéhez, három hang a zon-
gorán, egy Taize-i ének, a Jöjj Szentlélek… latin és
magyar nyelven felváltva, de nem is a szöveg számít,
hiszen ez már szinte belôlünk szól. Vastaps, ráadás,
Lajos megfordul, és a közönségnek int, hogy énekel-
jünk együtt. Bátortalan reakció, inkább a vastaps a
végére. Nehéz megszólalni. De nincs is rá szükség. Ki-
felé menet a templomból azt érzem, akik itt vagyunk,
szavak nélkül is értjük egymást.

Boda Balázs



Resztelt halmájas kanapé 
cseresznyevirág szirommal

Mielôtt bárki is avval a világi hívsággal vádolna, hogy
Gault§Millau vagy Michelin címre áhítozom, van falunk-
ban erre áhítozó egység, csak egy ötletet osztanék meg az
átlagos, unalmas étkeket elkerülôkkel. Mint horgász, rája
gyöttem, hogy a halmáj kitûnô étek, és csak kis boncolás
szükséges beszerzéséhez, azaz nem kell kidobni. A megol-
dás gyorsan született. Füstölt szalonnával resztelt halmá-
jat készítettem és pirítósra terítettem. Pálinkázás mellé
szántam, fel is vittem cseresznyefánk alatti asztalunkhoz.
A pálinkázás kissé elnyúlt, lévén túl jó volt az anyag és az
elvirágzott cseresznyevirág sûrûn hullatta szirmait és
beteríté az én költeményemet. És kész lett. És finom.

ZB

A könyvtár hírei
ÚJ KÖNYVEINK 

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM
� A dühös polip - relaxációs mesekönyv / Lori Lite
� Akinek a lába hatos - korszerû mondókák / Varró Dániel
� Az ellopott kiskutya / Holly Webb
� Cinder és Ella / Kelly Oram
� A fûszermadár / Szabó T. Anna

FELNÔTT IRODALOM
� Agrárbárók / Frei Tamás
� Hajnali láz / Gárdos Péter
� Mint pitypang a szélben / Karen Kingsbury
� A vacsora / Herman Koch
� Ági és Juci emlékei a deportálásról / Havas Ágnes
� Angyali üdvözlet / Lorna Byrne
� Arany oroszlán / Wilbur Smith
� Carol / Patricia Highsmith
� Bátran élni / Almási Kitti
� Ma még nem nevettem / Bagdy Emôke
� A jóság hatalma - a dalai láma látomása / Daniel Goleman

Hullám
Ha nem fú a szellô, hol van a hullám? Tükröz a felszín, fut szanaszét
Kicsiny hullámok a tóban aludván, várják a szélnek csalfa neszét.
Rebben a szellô, ébresztgetô, gyorsan hullámocskák gyertek elô!
Vajh mi a hullám, gondoltad-e? Szél s víz szerelme, örök öröme.
Tombol a hullám. Ô apuka? S a leálló déli -ô anyuka?
Hajnali fodrok tán gyerekek, estvéli ringás vár titeket.
Szél korbácsolja a nyugodt vizet, hisz szerelemben is látni ilyet.
Hullám tajtékát vihar tépi le, mit gondoltok, megnyugszanak-e?
Hol van az éjben tükrözô tó, emlékeitekben van-e hasonló?
Ím az irdatlan nagy víztömeg, hullámait már nem veti meg.
Testébôl bújnak sorban elô, nagy szeretettel követi 

ZB

A falu bora
Örömmel számolok be róla, hogy im-
már második alkalommal készült el a
falu bora, a Paloznaki Etalon. A 2016.
évi borversenyünk aranyérmes olasz-
rizlingjeibôl készült a házasítás.

Idén Csiszár Péter pincészete, Dul
Zsuzsa, Papa borozója, Pohl Lajos és
Tormási György olaszrizling borai
kaptak aranyérmet, így ôket kértük fel, hogy vegyenek
részt a közös borunk megalkotásában.

Englert Dezsô a pincéjében tartottuk az összekósto-
lást. Azt tudom mondani, hogy a kapott minták szinte
ikertestvérek voltak: az ötbôl három szinte megkülön-
böztethetetlennek bizonyult.

Megállapítottuk, hogy az idei házasítás messze veri a
tavalyit, remélem ezt önök is így fogják gondolni! Minden
termelôtôl azonos mennyiséget, 35-35 liter bort kértünk,
így idén 175 liter Paloznakj Etalon borunk lesz.

Ebbôl 100-120 palackot készítünk, a tavalyihoz hason-
ló címkével, a többit pedig jeles alkalmakkor folyó bor-
ként kínáljuk. Egészségünkre!

Árvay Attila

Paloznaki Jazz Piknik 2016
2016. augusztus 4-5-6-án Paloznak
lesz a jazz balatoni fôvárosa: a
Paloznaki Jazz Piknik ismét világ-
sztárokkal teli fesztiválprogrammal
készül!

A Piknik a jubileumi ötödik évé-
re három naposra bôvült. A fesztivált a nulladik na-
pon a francia Ludovic Navarre house és nu jazz for-
mációja, a világhírû St Germain nyitja. Pénteken és
szombaton izgalmas nemzetközi és hazai elôadókkal
készülnek, fellép a brit acid jazz csapat, az Incognito,
a soul, a blues és a jazz határterületein egyensúlyozó
olasz énekes, Mario Biondi, a Váczi Eszter Quartet,
Harcsa Veronika és a BinJip, Csemer Boggie, a
Pankastic!, Marge, a Belau, a Kéknyúl Hammond
Band, a Szôke Nikoletta Quartet, a Juhász Gábor
trió, valamint Jász András és Barátai. A Sáfránkert
Vendéglô melletti színpadon pedig fiatal tehetségek
zenélnek majd egy vagy kétszemélyes formációkban.

A paloznaki lakosok idén is ingyen vehetnek részt a
rendezvényen. Az ingyenes belépôjegyek (karszalag-
ok) csak személyesen, lakcímkártya felmutatásával
vehetôk át rendezvény elôtt a Teleházban, hosszabbí-
tott nyitva tartási idô alatt: csütörtökön 12-20 óráig,
pénteken 10-12 és 14-20 óráig, szombaton 9-12 óráig.

Önk.
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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

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

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.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

Szerkesztô és felelôs kiadó: Verrasztóné Losonczy Anna. 
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.

FELHÍVÁS!
Tisztelt Nyaralók és Ingatlantulajdonosok!
Tûzgyújtás, gallyat, kerti hulladékot belterületen csak
szeptember 30. és május 31. között délelôtt 10.00 és dél-
után 15.00 óra között szabad égetni. Külterületen akkor,
ha az égetést elôzetesen engedélyeztették a Tûzvédelmi
Hatósággal. Az illetékbélyeggel (3000 Ft) ellátott kérel-
met az égetést megelôzô 10 nappal korábban kell benyúj-
tani a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság-
hoz 8200 Veszprém, Dózsa György út 31. 

A kijelölt tûzrakó helyeken egész évben lehet tüzet
rakni.

A közparkok, játszóterek használata rendeltetésük-
nek megfelelôen, idôbeli korlátozás és térítés nélkül le-
hetséges. A játszóterek felszerelését a hatodik életévüket

be nem töltött gyermekek kizárólag szülôi felügyelet és
felelôsség mellett használhatják. A 6-14 éves gyermekek a
játszóterek felszerelését a szülôk felügyelete nélkül is, de
szülôk felelôssége mellett jogosultak használni.

Tilos minden zajkeltô tevékenység egész évben 22 és 7
óra között, szombaton, vasárnap és ünnepnapon a 12 és
15 óra közötti pihenô idôben.

Idegenforgalmi adó
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki: nem

állandó lakosként tartózkodik Paloznakon és legalább
egy vendégéjszakát, eltölt. Az adó alól mentesek a 18.
alattiak, a közép- és felsôfokú oktatási intézmény tanulói,
és a településen lévô üdülô tulajdonosa vagy bérlôje, ille-
tôleg tulajdonos vagy bérlô hozzátartozója. Az adó sze-
mélyenként 450 Ft/éj. Az adót a szállásadó köteles be-
szedni és az önkormányzatnak befizetni.


