
TESTÜLETI ÜLÉS
Bogdán László fôépítész bemutatta a Szent József Ház 
átépítésére vonatkozó tervvázlatokat majd, a képviselôk
tájékoztatást kaptak lejárt határidejû. és függôben lévô
határozatok végrehajtásáról. A testület elfogadta a költ-
ségvetés módosítását, amire az idôközben meghozott fej-
lesztésekre vonatkozó határozatok. illetve az állami tá-
mogatás változása miatt volt szükség. A költségvetés
szerkezete és végösszege alapjában nem változott. A ha-
tályba lépett törvényi változások miatt szükséges volt a
hulladékgazdálkodási rendelet módosítására. Egyhangú-
an támogatták a képviselôk a tanévkezdési támogatás ki-
bôvítését, miszerint a támogatás jár, ha a családban az
egy fôre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum
400%-át (114000 Ft) nem éri el. A nyaralók kérésére a
szelektív gyûjtôszigeten lévô gyûjtést a nyári szezonra
(szept. 15-ig) visszaállítja az önkormányzat, ennek költ-
ségét vállalva. Évek óta húzódik a település vízkár elhárí-
tási tervének elkészíttetése, amire megbízást adott az Ön-
kormányzat. A Paloznak név használatával kapcsolatos
kérésre az önkormányzat tájékoztatja a kérelmezôt, hogy
a névhasználatot önkormányzati rendelet nem szabályoz-
za így az a egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelôen
bárki által használható megnevezés. Elfogadta a testület a
Balatonfüredi Önkormányzati Tûzoltóság támogatási
szerzôdését, valamint a lakók kérésére forgalomlassító
„fekvôrendôrt” és figyelmeztetô táblát helyeztet ki a ját-
szótérnél. A Jazz Piknik idejére a parkolási gondok meg-
oldására fizetô parkolót alakít ki a Tó utcában lévô ön-
kormányzati telken.

CZÁ

Vihar
Soha nem látott vihar csapott le a Balatonra július 13-án.
Paloznakon szinte vízszintesen esett az esô, percek alatt
folyóvá változtak a hegybôl lefelé tartó utak. Ömlött az
esô mintha dézsából öntötték volna és ez még nem volt
elég dió nagyságú jég esett perceken keresztül. A vihar és
a jég rengeteg kárt okozott. Beszakadtak a palatetôk, a
jég átszakította a redônyöket, betörte az ablakokat. Sok
ház homlokzata úgy néz ki mintha sörétes puskával lôtték
volna. A hegyi utakon fák dôltek keresztbe, a szabadban
lévô autók tetejét behorpasztotta a jég. A szôlôben az idei
termés szinte odalett.

Az önkormányzat dolgozói már az éjszakai órákban is
dolgoztak a kárenyhítésen, hogy a vihar elvonultával, leg-
alább közlekedni lehessen, a kidôlt fáktól tisztítottak az
utakat, segítettek a károsultaknak menteni a menthetôt.

Szerencsére emberi élet nem volt veszélyben és nem
vált lakhatatlanná épület Paloznakon. A helyreállítás na-
pokon keresztül tartott. Paloznakon 8-10 elsôsorban a ré-

gebbi palatetôs ház sérült és ázott be, sok épület hôszige-
telt homlokzatában és a mûanyag redônyökben ütött lyu-
kat a jég. Az önkormányzati épületekben minimális kár
keletkezett, a Szent József ház palateteje sérült és ázott
be az épület, néhány ablakot tört be a jég a Faluházban.
Rendkívüli segélyért senki nem kereste fel az önkor-
mányzatot, tudomásunk szerint minden károsultnak van
biztosítása. A közösségi épületekben keletkezett kárt is
fedezi a biztosítás.

CZÁ

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Idén többen kaphatnak támogatást, a képviselô-testület
emelte a jövedelemhatárokat! 

A önkormányzat az ÓVODÁS nevelésben részesülô, az
ALAPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN (1–8. osztá-
lyig) tanuló valamint bármely KÖZÉPFOKÚ TANIN-
TÉZMÉNYBEN (9-tôl 13. osztályig) tanuló paloznaki ál-
landó lakos gyermek után a szülô vagy törvényes
képviselô részére iskolakezdési támogatást biztosít,
amennyiben a gyermek nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytat és a 20. életévét még nem
töltötte be (iskolalátogatási igazolást csatolni kell), a csa-
lád jövedelmi viszonyaitól függôen, amennyiben az Ön-
kormányzat felé adótartozása nincs és életvitelszerûen
Paloznakon él.

Tanévkezdési költségekhez való hozzájárulásként ön-
kormányzati segély iránti kérelemhez csatolni kell az egy
fôre jutó havi jövedelem megállapításához jövedelemiga-
zolást, a tanulói jogviszonyt középfokú tanulmányok
esetén az eredeti jogviszony igazolást. A támogatási ké-
relmet óvodai nevelésben részesülô gyermek, alapfokú
oktatási intézményben tanulók, valamint középiskolások
esetében az adott év szeptember 15-ig, kell benyújtani az
Önkormányzati Hivatalban, az alábbi feltételek fennál-
lása esetén:

Iskolakezdési támogatásban részesíthetô az a tanuló,
akinek a családjában az egy fôre jutó jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 400 %-át (114.000- Ft)

a) óvodai nevelésben részesülô gyermek esetében
5.000,- Ft

b) alapfokú oktatási intézményben tanuló gyermek
esetében 7.000,- Ft

c) középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán is-
kolarendszerû tanulmányokat folytató gyermek után pe-
dig 15.000,- Ft összegû támogatás adható.

A határidô letelte után a támogatás nem igényelhetô.

Önkormányzat
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány egyszeri alkalomra
szóló ösztöndíj pályázatot hirdet kiemelkedô tanulmányi,
vagy sport területén nyújtott teljesítmények ösztönzése,
támogatása céljából a középiskolai tanulmányokat folyta-
tó, vagy azt a 2015/2016-es tanulmányi évben befejezô ta-
nulók részére. 

A beérkezett pályázatokra az elbíráló egyszeri pénzbe-
li ösztöndíj támogatást állapít meg. 

Pályázatot nyújthatnak be:
Azok a paloznaki állandó lakcímmel rendelkezô tanulók,

akik a 2015/2016. tanulmányi évben középiskolai (gimnázi-
um, szakközépiskola, szakiskola) tanulmányokat folytattak
vagy záróvizsgát tettek, és tanulmányi eredményük jeles
vagy kitûnô. Pályázatot nyújthatnak be továbbá az országos
szakmai tanulmányi versenyen legalább az elsô tíz helyezé-
sek egyikét elért tanulók, valamint a kiemelkedô (legalább
országos versenyen helyezést elérô) sporteredményt elért
(Sportegyesületnél igazolt) középiskolai tanulók. 

Pályázatok benyújtása:
A pályázatokat írásban, személyesen vagy postai úton

(postai benyújtás esetén a postai bélyegzôn a benyújtási
határidô napja számít határidôben történt benyújtásnak)
lehet benyújtani az alábbi címre:

„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány, 8229 Paloz-
nak, Fô utca 10. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. augusztus
26. péntek. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó személyes
adatait (név, születési hely és idô, anyja neve) lakcímét,
adóazonosító számát, valamint oktatási intézményének
nevét címét. A pályázathoz mellékelni kell: A 2015/2016.
év végi iskolai bizonyítvány vagy záróvizsga bizonyítvány
másolatát, országos szakmai verseny helyezésérôl kiállí-
tott oklevél másolatát.

A pályázatokról történô döntés, eredményének ki-
hirdetése:

A beérkezett pályázatokról a „Paloznak Jövôjéért”
Közalapítvány Kuratóriuma dönt soron következô kura-
tóriumi ülésén. 

A pályázati eredmények kihirdetése Paloznak Község
Önkormányzata által szervezett 2016. évi Falunapok hi-
vatalos nyitó ünnepségén történik. 

Paloznak 2016. július 6.
Prazsák Józsefné

„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány
kuratóriumának elnöke

Paloznak Község Önkormányzata szeretettel meghívja
Önt, családját és barátait a

Paloznaki Hímzôkör
kiállításának megnyitójára

2016. augusztus 13-án, szombaton 19 órára
a Szent József Ház kiállítótermébe.

(Fô u. 2.)
A kiállítás megtekinthetô augusztus 31-ig.

ASSZONYOK FÔZTE BALATONI HALÁSZLÉ
LETT A LEGJOBB

Hol családias körül-
mények között, más-
kor nagy nyüzsgéssel,
sok érdeklôdôvel, de
végig nagyon kelle-
mes hangulatban zaj-
lott a hagyományos
Balatoni Hal- és Bor-

ünnep paloznaki programja.
Szerdán este a Szomjas György Talpuk alatt fütyül a

szél címû filmjével melegítettek be a Pajtamoziban. Csü-
törtökön már a Kossuth-díjas rendezôt is élôben köszönt-
hették egy száz évvel késôbbi betyáros filmjének, a Ko-
paszkutyának a vetítése elôtt. Ekkor nyitották meg a PG
Csoport idei kiállítását is, amit Szomjas György filmpla-
kátjaiból állítottak össze. Csütörtökön az Erdôs Fruzsi
Akusztik Trió világzenéje szórakoztatta az érdeklôdôket
a tájház udvarán.

Pénteken este a Vodku fiai zenekar játszott Cseh Ta-
más dalokat. Nem akartak másolni, de az egyéni módon
elôadott dalok megtartották mégis eredeti hangzásukat,
hangulatukat.

A szombati nap a gyerekeknek tartott kézmûves fog-
lalkozással, népi gyerekjátékokkal kezdôdött. Délután
begyújtották a gázégôket a bográcsok alatt, és hat csapat
megkezdte a halászléfôzést. A csapatoknak az önkor-
mányzat öt-öt kilogramm pontyot biztosított, hogy legyen
mibôl kóstoltatni az érdeklôdôket az elôre vásárolt fabat-
káért.

A zsûri szerint a legjobb halászlét a Szôlôhegyi Asszo-
nyok csapata készítette, akik balatoni módra,
alaplével készítették az ételüket. A második ugyancsak
egy balatoni halászlé lett az ugyancsak helyi Haldorádó
csapattól. A harmadik helyezett a Bajai Hal- ÁSZOK csa-
pata lett. ôk természetesen alaplé nélküli, tésztával tálalt
halászlét csináltak.

Este bemutatták a falu borát, egy olaszrizling cuvée-t,
amit a borklub elnöke, Englert Dezsô állított össze a ko-
rábban megtartott helyi borverseny legtöbb pontot elért
aranyérmes olaszrizling boraiból. A cuvée-hez felhasz-
nált borokat Dul Zsuzsa, Pohl Lajos, Tormási György, a
Csiszár Pince és a Papa Borozója termelte.

A programot az idén is a Paloznakon „edzôtáboro-
zó” PG Csoport koncertje zárta.

Gyôrffy Árpád
www.balatontipp.hu

A halászléfôzô verseny díjazott csapatai:
1.Szôlôhegyi Asszonyok Strasznerné Érchegyi Klára, 

Gyimesi Viktória, Széll Gáborné Erzsike
2.Haldorádó: Csiszár Béla, Peng Emil, Kohlrusz Béla
3.Bajai Hal-ÁSZOK: Boros Zoltán, Szem Zoltán, Hôbe

Szilveszter
Szerk.
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ECSETTEL ÉS KALAPÁCCSAL
B. Hegedûs Piros és P. Kovács Péter kiállítása

Paloznakon

Ti találkoztatok már olyan polgármesterrel, aki a
települése kiállítóhelyén lámpát szerel a kiállítás
megnyitása elôtt? Paloznaknak ilyen polgármestere van.

A hivatalos kezdés elôtt húsz perccel érkeztem B.
Hegedûs Piros kiállítására, és az a látvány fogadott, hogy
Czeglédy Ákos egy létra tetején épp egy makrancos
reflektort motivált munkára. Sikerrel, mert a berendezés
életre kelt, s a fény mellett hôt is bocsátott ki magából,
amibôl egyébként sem volt kevés a teremben. Ennek
ellenére megint jöttek, kopogtattak, gyûlt a kíváncsi
tömeg. Rövidesen a polgármester is földre szállt, s
kedvesen büszke szavakkal foglalta össze, hogy a
takarosan felújított kiállítóterem hányféle mûfaj
mûvészét látta már vendégül. Július 20-ig B. Hegedûs
Piros festômûvészt marasztalják, aki nem jött egyedül: P.
Kovács Péter szobrászmûvész foglalja vele a helyet
térben. A kiállított alkotások nyári telitalálatként
értékelhetôk: színesek, vidámak, kedvesek és
elgondolkodtatóak egyben. Piros finom nôi kezében az
ecset olyan utakat jár be, amiket magunk által
megválasztott mélységben követhetünk. Maradhatunk a
puszta látvány kellemes lebegésében, vagy saját
személyes élményeink által vezérelve eljuthatunk
egészen filozofikus hangulatba is. A festônô ügyesen
választott maga mellé vendégmûvészt: P. Kovács Péter
vasai egyszerre viccesek és könnyedek, ugyanakkor van
bennük egészséges önirónia is. Mindez remek
precizitással elôadva. Csak ajánlani tudjuk a kiállítást, s
ha már ott vagytok nézzetek körül a faluban, érdemes egy
sétát tenni. Tiszta udvar-rendes ház amerre a szem ellát.

Forrás: Mórocz Anikó – eszakipart.hu

Világsztárok Paloznakon!
Idén augusztusban (augusztus 4-5-6.)
három napra ismét Paloznak lesz a jazz
balatoni fôvárosa. A hívószavak: St
Germain, Incognito, Earth, Wind & Fire
Experience feat. Al McKay, bor, jazz,

napsütés, együttlét. A Paloznaki Jazz Piknik a Homola
Pincészet és a Paloznaki Önkormányzat zenei és gasztro
fesztiválja, a Veszprémfesttel kooperációban kerül
megrendezésre. Az elmúlt öt év alatt több ezer fôs ünneppé
nôtte ki magát, fûben ülôs jazz koncertekkel, minôségi
borokkal és elsô osztályú külföldi és hazai elôadókkal. A két
napból 2016-ra három nap lesz minden eddiginél
izgalmasabb programmal. Csütörtökön a világhírû St
Germain ad egész estés koncertet a nagyszínpadon (a
nulladik napra külön jegy váltható). Pénteken és
szombaton izgalmas nemzetközi és hazai elôadókkal
készülnek. Pénteken fellép a brit acid jazz csapat, az
Incognito; szombaton pedig az Earth, Wind & Fire
Experience feat. Al McKay, minden idôk legsikeresebb soul-
funk-disco zenekarának repertoárjával. Itt lesz még a Váczi

Eszter Quartet, a Bin-Jip - Harcsa Veronika, Gyémánt
Bálint és Andrew J projektje, Csemer Boggie, a Pankastic!,
Marge,  a Belau, a Kéknyúl Hammond Band, a Szôke
Nikoletta Quartet, a Juhász Gábor trió, valamint a Jász
András és Barátai formáció. A Sáfránkert Vendéglô melletti
színpadon fiatal tehetségek zenélnek majd egy, vagy
kétszemélyes formációkban.

Jazz Piknik belépô

A paloznaki lakosok részére ingyenes belépôjegyeket
biztosítunk a Jazz Piknikre. A karszalagok csak
személyesen, lakcímkártya felmutatásával vehetôek át a
Teleházban az alábbi idôpontokban: 

augusztus 3., szerda 14-18  óráig
augusztus 4., csütörtök 12-20 óráig
augusztus 5., péntek 10-12   14-20 óráig
augusztus 6., szombat 9-12 óráig.
Akik ezekben az idôpontokban nem tudják

személyesen átvenni a jegyüket, kérjük jelezzék idôpont
egyeztetés érdekében emailen az info@paloznak.hu
címen, vagy telefonon a 06/87/555-006-as számon.

Forgalmi rend változások a Jazz Piknik idején!

Az idei Jazz Piknik idején az elôzô évekhez hasonlóan
forgalmi rend változás lesz a falu utcáiban. Tilos lesz
parkolni a Balatoni utca felsô szakaszán, a Zrínyi
utcában, a Fô utcában és a Kossuth utcában. Délután 4
órától éjfélig a Fô utca a Fô tértôl a Mázsa tér felé, a
Kossuth utca a Mázsa tértôl a Zrínyi utca felé egyirányú
lesz. Egyirányú lesz a Tó utca is, amit a Zrínyi utca felôl
lehet majd megközelíteni. A Tó utca elején az utca bal
oldalán lévô füves területen fizetô parkoló lesz
kialakítva. Ingyenes parkoló lesz a Határ út mellett a
szokott helyen. Kérjük a lakókat, hogy a rendezvény
idején fokozottan figyeljenek a parkolásra, illetve a
megváltozott forgalmi rendre! A kényelmetlenségért
elnézésüket és megértésüket kérjük.

Önk. 
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Paloznak Község Önkormányzata és a Veszprémi Mûvész
Céh szeretettel várja Önt, családját és ismerôseit

Gaál Ágnes
festômûvész kiállításának megnyitójára
2016. július 22-én, pénteken 19 órára 

a Szent József Ház kiállítótermébe (Paloznak, Fô u. 2.)
A kiállítást megnyitja:

Molnár Judit
a Balatonfüredi Önkormányzat Humán Erôforrás

Bizottságának elnöke
Gitáron közremûködik:
Kisnémeth Ferenc

A megnyitó végén bemutatkozik 
Dul Zsuzsanna borász (Paloznak)

a Csopak Környéki Borút Egyesület tagja

A kiállítás megtekinthetô augusztus 10-ig.
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Üzenetek
NAGY JULIANNA PUSHKAR

Valójában csak 
EGY VALLÁS: AZ EMBERSÉG 

EGY NEMZET: AZ EMBERISÉG
EGY ISTEN: AZ EGYETEMES ISTEN

létezik.
Paramhans Swami Maheshwarananda

Délután eleredt az esô, majd felbátorodva zuhogni kez-
dett. Kitartóan. Gyertya égett az egykori présházból ki-
alakított nappali asztalán, mellette tálban korai cseresz-
nye, dió, gôzölgô tea. És könyvek, iratok, jegyzetek
csomóban. Sûrû kopogás a tetôablakon, mint rejtjeles
üzenet az égiektôl. Pillantásom a kupac tetején heverô
könyvre tévedt. Híd az égbe, s alatta: A világ legszebb
imái. Hallgattunk, Juli a konyhapultnál tüsténkedett. A
koppanások, mint morzejelek, üzenet, aminek megfejté-
séhez kód kell. Hogy is szólt Morse elsô távirata Washing-
tonból 1844-ben? – „What hath God wrought?” (Mit
mívelt Isten?) A hit lenne tehát a kód?

Az egykori Bezerédj birtokon, Szedresen született, gaz-
dálkodó szüleivel és lánytestvérével 1961-ben a jobb tanu-
lási lehetôségek miatt Budafokra költöztek, melyeket az-
tán Juli ki is használt. Humán érdeklôdése ellenére
(bölcsész akart lenni, a színjátszás – dramaturgia érdekel-
te) Vendéglátóipari Szakközépiskolában érettségizett,
majd estin a fôiskola, késôbb levelezôn a Közgáz. Belkeres-
kedelmi közgazdász lett, tanított, s bár nagyon megszenve-
dett érte, ezzel a tudással igazából nem akart semmit sem
kezdeni. Közben 1974-1985 között az iskoláiban folyama-
tosan szervezett és vezetett irodalmi színpadokat. 1987-
ben megszületett gyermeke, Tamás, aki mesterkurzusát
Amsterdamban végezte, és jelenleg is ott dolgozik kommu-
nikációs szakemberként. (Tán egy újkori Morse-utód?) A
GYES után azonban tényleg váltani akart, s ezek az idôk -
a nyolcvanas évek vége –  a vállalkozások elterjedésének
korszaka volt. Kézenfekvônek tûnt, hogy a vendéglátásban
keressen lehetôséget, ehelyett a véletlen, ha van, az óbudai
fôtéren kínált egy üzlethelyiséget, melyben a tulajdonos
csak régiség-mûtárgyértékesítést engedélyezett. Így lett a
kamaszkori vonzalomból, mikor még biciklijével járta a
tolnai vidéket, s padlásokon gyûjtötte a lomkincseket, s
vették körül otthon az egyre csak gyûlô régi tárgyak, – en-
nek, mint mesélte, üzenetértéke volt már akkor is – szóval
egyszerre értelmet adott az egész gyûjtögetésnek. Ez tette
lehetôvé az üzletnyitást és szükségessé a további tanulást,
mert ez is egy szakma, komoly tudást igénylô hivatás. Be-
csüsképzések, szaktanfolyamok nehéz vizsgákkal. Hagyo-
mányos régiséggel kezdett foglalkozni, aztán a piac aktuá-
lis igényeinek megfelelôen váltott, bôvült a profil.
1992-ben nyitotta meg elsô saját üzletét, az Ómama Bizsu-
ját a Szent István krt. 1. alatt, majd néhány évvel késôbb
vele szemben Budán, a Frankel Leó u. 7-ben, az Ómama
Antik nevû boltot, melyek kínálatából sok magyar film,
például A napfény íze kellékeinek jó része származott. Má-
ra azonban némileg változott a helyzet. Az emberek kezdik
értékelni, tiszteletben tartani a régi holmikat és megbecsü-
lik a családi „ereklyéket”, nehezebben válnak meg tôlük,
másfelôl Juli sem foglalkozik már közvetlenül az értékesí-

téssel, csak a háttérbôl irányítja az üzletet.  – Nálam húsz
éve ugyanazok az alkalmazottak, tudják és teszik a dolguk.
Mi a vevôk szemében régóta az állandóságot képviseljük.

De valami hiányzott, valami belsô munka, spiritualitás.
2001-ben jógázni kezdett. Egy ismerôs jógaoktatóhoz ment
magántanulónak. Új dologra vágyott, újba akart fogni.
Mozgás és filozófia. „ A jóga tudomány – a test, az elme, a
tudat és a lélek tudománya. A jóga a bölcsesség és a megis-
merés tanítása, melyet ôsidôktôl fogva nagy jógik és risik
adtak át az emberiségnek, és bár földrajzi származási he-
lye India, mégis univerzális, mindenütt érvényes, örök tu-
dás.” Ebben is önmagára talált. Részt vett egy csehországi
(Strilky) nemzetközi jógaprogramon, ami nagy hatással
volt rá, s ami végleg eldöntötte, hogy ezentúl mit tartson a
legfontosabbnak az életében. Megismerte Paramhans
Swami Maheshwarananda indiai mestere tanítását, aki a
„Jóga a mindennapi életben” rendszer kidolgozója, mely-
nek céljai a testi, szellemi, társadalmi és lelki egészség, az
önmegvalósítás és az Isteni Önvaló felfedezése magunk-
ban. E célok elérésének eszközei a szeretet és a
segítôkészség minden élôlény iránt, az élet tisztelete, a ter-
mészet és környezet védelme, békés szellemi beállítottság,
vegetáriánus táplálkozás, tiszta gondolatok, pozitív életvi-
tel, testi, szellemi és lelki gyakorlatok és tolerancia az ösz-
szes nemzet, kultúra és vallás iránt. 2015-ben az ENSZ jú-
nius 21-ét a Jóga Nemzetközi Napjává nyilvánította.

Juli magára talált, és Paloznakra. Amikor 2006-ban itt
járt a nepáli Láma és segített a program hírének terjeszté-
sében, amikor 2009-ben elindította az elsô Paloznaki Jóga-
hétvégét, melyet máig megszervez minden nyáron, úgy
érezte, megérkezett. Errôl az érzésrôl mondta: Isten eljött
és megáldott ezen a helyen. Hálás vagyok azért a kegyele-
mért, hogy – bár kétlakian – de itt élhetek, minden héten
megérkezhetek ide és itt tölthetek három-négy napot. 

Elállt az esô, a hirtelen feléledt szél szétrebbentette a
felhôket. Megtelt az esôvizes tartály, az oldalán
gyöngyözô cseppek csillogtak.  Elhallgatott a morze ké-
szülék. Mennem kellett, bár olyan érzésem volt, mintha
sok minden, sok fontos téma szóba sem került volna.
Paloznak felett kivilágosodott az ég, s a templomtor-
nyunkkal ékes, megunhatatlan kék szalag azúros árnya-
latba fordult a késô délutánban. Biciklivel voltam, óvato-
san ereszkedtem le a dombról a vízmosta dûlôút köveit
kerülgetve. Arra gondoltam, gôzerôvel készül a
következô, nyolcadik Jógahétvégére, amin sok lesz a
program. Sok a tennivaló, aztán majd minden rendben
lezajlik, és az élet megy tovább. Biztos lesz hozadéka
azoknak, akik eljönnek és részeseivé válnak, nyomot fog
hagyni a lelkükben az élmény, az itt töltött idô. És a sze-
retet áradása. Az idelátogató indiai nagykövet, Rahul
Chhabra például búcsúzóul talán majd azt fogja monda-
ni: ilyen jól még sehol sem éreztem magam az útjaim so-
rán, mint Paloznakon. (És így is lett!)

Juli egy korábbi cikkében a következôket írta. 
– A lelkiség kérdése egyre fontosabbá válik a 21. szá-

zad rohanó, zajosan csörtetô hétköznapjaiban, megkopó
és foltozott ünnepeiben és a felboruló értékrendekben.
Mi a való világ? Nem a profitorientált TV mûsorok és ma-
gazinok hamis ideálokat gyártó világa a valós. Mi képvisel



állandó értéket és közvetítendô példát? Megôrizni a saját
kultúránkat és hitünket, egyidejûleg tisztelve más nemze-
tekét. Ettôl lesz színesebb és élhetôbb a világ. Mit ha-
gyunk örökül a gyermekeinknek? Hol van az ôsök tiszte-
lete és hol a mi felelôsségünk a jövôért? 

Keressük együtt a válaszokat ezekre a kérdésekre.
Nagy Julianna Pushkar a Jóga a Mindennapi Életben

Rendszer nemzetközi vizsgát tett jógaoktatója 10 éve tart
foglalkozásokat kezdôknek és haladóknak a faluház
Nagytermében szombatonként 8-10 óra között, melyekre
szeretettel vár mindenkit.

Boda Balázs

„Klassz a pARTon!” Paloznakon
Várhelyi Éva és a Quartett Escualo

tangóestje
Astor Piazzola mûveibôl
július 29. péntek 20 óra

Helyszín: Paloznak Fô tér
(Esôhelyszín: Szent József Ház, Fô u. 2.)

A koncert végén a Homola Pincészet tart borbemutatót.
A rendezvényre a belépés ingyenes!

További információ: www.paloznak.hu

Felhívás!
Az önkormányzat meghívá-
sára ebben az évben is
Paloznakon nyaralnak au-
gusztus 15-21 között az er-
délyi Pálpatakáról testvér-
településünk néptáncos
fiataljai.

Augusztus 19-én 20 óra-
kor néptáncbemutatót tar-
tanak a Tájház udvarán,
melyre szeretettel várnak
minden érdeklôdôt!

Várjuk azoknak a jelentkezését, akik az adott héten se-
gíteni tudnak a fiatalok vendéglátásában, ill. bármi mó-
don hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy emlékezetesebb le-
gyen a Pálpatakáról érkezô fiatalok paloznaki
táborozása pl. vitorlázás, kirándulás, egyéb kulturális
programok, házi süti, gyümölcs, stb.

!
A jelentkezéseket várja Czeglédy Ákos polgármester 06

30 9166 280, ill. Verrasztóné Losonczy Anna a
Teleházban 06 30 2130 785.

Szerk.

Komolyzenei koncertek júliusban
a római katolikus templomban

� Grassalkovich Trió koncertje Július 22-én pénteken 
20 órakor 

� Tokyo - Budapest Ensemble hangversenye július 24-én
vasárnap 20 órakor

� Tóka Szabolcs orgonaestje augusztus 12-én pénteken
20 órakor

� Ünnepi hangverseny augusztus 20-án szombaton 
20 órakor

A hangversenyekre a belépés ingyenes!

Szerk.

A könyvtár hírei/Új könyveink

Községi könyvtárunk sok jó állapotú
gyermekkönyvet kapott ajándékba,
melyek közül az alábbiakat ajánlom a
kedves könyvtárlátogatók figyelmébe:
� Titi a toronyház tetején /Annie Schmidt
� A kalóz nagypapa / Gyôri Hanna szerk.
� Majd megnövök én – verses történetek / Horváth Andrea

szerk.
� Leszel a barátom? – ovis mesék / Vadadi Adrienn
� Thomas a gôzmozdony 10 / W. Awdry
� A kíváncsi kutyus / Miler- Hercíková 
� Bögreúr meséi – Történetek rossz evôkrôl / Finy Petra
� Talált szív / Turbuly Lilla
� Verses találós kérdések / Mentovics-Füzesi
� Az eszemet tudom / N. Tóth Anikó
� Tündér biciklin / Berg Judit
� Malacka megfürdik  Milne történetek feldolg.

Szerk.

Paloznak Község Önkormányzata
szeretettel vár mindenkit a

Grassalkovich Trió
kamarazenei hangversenyére

2016. július 22.-én pénteken 20 órakor
a paloznaki Római katolikus templomba.

Közremûködik:
Párkai Krisztina - fuvola
Szilvágyi Sándor - gitár

Dvorák Lajos – gordonka

Mûsoron:
J. S. Bach:  d-moll Triószonáta BWV 527.
J. S. Bach:  G-dúr suite – Preludium, Allemande, Courante
Maurino Giuliani: Grand Duo Concertant Op. 85.
L. Legnani: 3 Capriccio
Carl Maria von Weber:  Felhívás keringôre Op. 65

A hangversenyre a belépés ingyenes!
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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.

KITÜNTETÉSEK
Az önkormányzat várja a díszpolgári cím és a

"Paloznakért" kitüntetés odaítélésére vonatkozó
javaslatokat, melyet írásban is eljuttathatnak
a Polgármesteri Hivatalba, vagy e-mailen a
pm@paloznak.hu címre, illetve bármelyik

képviselô-testületi tagnak elmondhatják javaslatukat.
Önk.

ÜZENJ OFFLINE!

A Szent József Ház felújítása óta az épület oldalában
funkció nélkül "árválkodik" egy kis ajtóbemélyedés,
ami valamikor a KISZ klub, késôbb a dolgozók
"bungijának" bejárata volt. Sokat gondolkodtunk mit
lehetne vele kezdeni, míg Boda Balázs kitalálta a
paloznaki interaktív üzenô-falat. ÜZENJ OFFLINE!
Vagyis üzenj helyben a helyieknek, az arra sétálók-
nak, a turistáknak, a babakocsis szülôknek, az uno-
kákkal sétáló nagyszülôknek, a kutyasétáltatóknak, a
Sáfrán-kertben üldögélôknek, a boltba járóknak, a
buszra váróknak, a kiállítás látogatóknak, gyerekek-
nek és felnôtteknek. Aztán persze készíthetsz szelfit az
üzenettel és feltöltheted a netre is akár, de az üzeneted
helyben marad, legalábbis addig, míg más nem jön és
más üzenetet nem ír ki a rendelkezésre álló betûkbôl.
Reméljük, beválik! Próbáljátok, próbálják ki, milyen
üzenetet küld Paloznak!

CZÁ

☺☺ ☺☺ 


