
TESTÜLETI ÜLÉS
A novemberi testületi ülés elôtt Sóvári Attila körzeti megbí-
zott tartott közbiztonsági fórumot az érdeklôdôknek. Sze-
rencsére az idei év bûnügyi szempontból nem hozott válto-
zást, továbbra is jó a közbiztonság Paloznakon, súlyos
bûncselekmény nem történt. A rendôrséggel való kapcsolat
kitûnô. A polgármester beszámolt az Országos Tájház talál-
kozón való részvételrôl, munkaegészségügyi szerzôdés
megkötésérôl, az egységes ASP rendszer kialakításával ösz-
szefüggésben a vagyonkataszteri vezetésérôl szóló szerzôdés
felmondásáról, a kemping területén folyamatban lévô terü-
letkiigazításról, a Városok Falvak Szövetség közgyûlésérôl
és a „Virágos és Tiszta Veszprém Megye” versenyen elért ki-
váló eredményrôl, valamint a különdíjról. 

Dr. Szántód Anita jegyzô asszony, mint a választási iroda
vezetôje, tájékoztatta a testületet a Zujeva Andrejevna által
kezdeményezett népszavazás és az ezzel kapcsolatos aláírás-
gyûjtésrôl. A kezdeményezést a HVB elutasította az ezzel
kapcsolatos fellebbezést a Gyôri Ítélôtábla végzésében el-
utasította, helyben hagyva a HVB határozatát.

Elsôként a BaHG, a nem közmûvel összegyûjtött háztar-
tási szennyvíz begyûjtését végzô közszolgáltató beszámoló-
ját hallgatta meg a testület. Felvetôdött a szennyvíz szippan-
tás mérésének mikéntje, a több helyrôl egy jármûvel egymás
után történô szállítás problémája, melynél a szállítási díj
mindkét félnek kiszámlázásra kerül. A szolgáltatóhoz ezzel
kapcsolatos panasz nem érkezett sem telefonon, sem írás-
ban, így kivizsgálásra sem volt lehetôség. A szolgáltató kép-
viselôje kérte, amennyiben valakinek a szippantással kap-
csolatos panasza van, nem idôben, nem üres autóval, jelenik
meg a sofôr, rögtön jelezze az ügyfélszolgálaton, hogy a pa-
naszt ki tudják vizsgálni.

Második napirendként a háromnegyed éves beszámolót
hallgatta meg a testület. A bevételek és kiadások idôarányo-
sak és egyensúlyban vannak. A beruházások és felújítások
nem teljesültek idôarányosan, miután idôközben elnyert
pályázatok megvalósítására került sor (kerékpáros beruhá-
zás, útfelújítás) melyek egy része a jövô évre áthúzódik. 

Áttekintette a helyi adókról szóló rendeletét az önkor-
mányzat. Az állami kiegészítô normatíva csökkenése miatt a
vendégéjszakák után fizetendô adó 450-rôl 500 Ft-ra emelé-
sét javasolta a polgármester. Az emeléssel együtt is 12%-os
bevételkiesést (3 millió Ft) okoz az állami kiegészítés csök-
kenése, emelés nélkül ez 20-% (több mint 5 millió Ft.) lenne.
Felvetôdött a külterületi földadó bevezetése. Ennek a Cso-
pakon és Balatonfüreden már bevezetett és a tapasztalatok
alapján bevált adónak, a Balatonnál nem a bevételszerzés,
hanem a földek mûvelési kötelezettségének betartatása len-
ne a célja. Éppen ezért a négyzetméterenként 20 Ft mértékû
hektáronként 200.000 Ft adó alól mentesül az a magánsze-
mély, akinek a földje mûvelési ágának megfelelôen van meg-
mûvelve, vagy szôlôvel van betelepítve és azt megfelelôen

gondozza. A testület egyelôre a Zrínyi út alatti területeken
tervezi bevezetni a „földadót”, majd a tapasztalatok alapján
a késôbbiekben terjesztené ki az adózást a község többi kül-
területi részére. Pontosítást terveznek az építményadó vo-
natkozásában is. A bortermelésre szolgáló pincék, préshá-
zak mentességénél, csak a magánszemélyek tulajdonában
lévô pincék lesznek mentesek, illetve a 100 m2- feletti rész
nem lesz mentes az adó alól. A rendelet kiterjed majd arra,
hogy csak a bortároló és a borkészítést szolgáló helyiségek
adómentesek, a pihenést, szociális célokat szolgáló (pihenô-
helyiség, fürdô, öltözô stb) nem. A felvetett problémák és
pontosítások ismeretében a rendelet átdolgozásra kerül és a
testület várhatóan november 24-i rendkívüli ülésén dönt
annak elfogadásáról. A testület jogszabályváltozások miatt
módosította a hulladékgazdálkodásról szóló rendeletét,
emelte a szociális ellátásokról szóló rendeletben a
rászorultsági összeghatárokat, elfogadta a DRV gördülô fej-
lesztési tervét, egyetértett a Kormányhivatal kötelezô beis-
koláztatásra vonatkozó javaslatával, mely szerint a balaton-
füredi Radnóti ill. Eötvös iskolák a kijelölt intézmények.
Nyilatkozott, hogy továbbra is Balatonfüreddel közösen kí-
vánja ellátni kötelezô család és gyermekjóléti feladatokat, és
mulasztásának eleget téve megalkotta az egészségügyi alap-
ellátási körzetekrôl szóló rendeletet, határozatban javította
a Szép utca hibás helyrajzi számozását. CZÁ

A VÖRÖSPARTI SOR ÁTCSATOLÁSÁNAK NÉPSZAVAZÁSI 
KEZDEMÉNYEZÉSE

Mint ismeretes Zujeva Andrejevna népszavazást kezdemé-
nyezett és ennek kiírására aláírásgyûjtést indított a
Vörösparti sor Alsóörshöz csatolása ügyében. Dr. Szántód
Anita jegyzô asszony, mint a választási iroda vezetôje, a no-
vemberi testületi ülésen tájékoztatta a testületet, hogy a
népszavazási kezdeményezésre benyújtott 5 aláírást a Helyi
Választási Bizottság elutasította. A kezdeményezô képvise-
letében eljáró ügyvéd a határozatot megfellebbezte a Terü-
leti Választási Bizottságnál. A TVB helyben hagyta a Helyi
Választási Bizottság határozatát és a fellebbezést elutasítot-
ta egyetértve azzal az indokkal, hogy a népszavazás kezde-
ményezéséhez a választópolgárok összességének 25%-a kell
és nem az érintett területen lakó választópolgárok 25%-nak
egyetértése. A döntést a kezdeményezô ezután bíróságon tá-
madta meg, mely fellebbezést a Gyôri Ítélôtábla
Pk.IV.26.038/2016/2sz. végzésében elutasította, helyben
hagyva a HVB határozatát. Reményeink szerint így pont ke-
rült arra a kérdésre, hogy 2-3 ember egy egész területrészt
ki tud-e szakítani egy településbôl, vélt vagy valós kedvez-
mények reményében. Természetesen a népszavazási kezde-
ményezést megteheti, de nem 5, hanem 109 választópolgári
támogató aláírást kell összegyûjteni a népszavazás kiírásá-
hoz.

Czeglédy Ákos pm.
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ADVENTI PROGRAMOK A CSOPAK-PALOZNAKI 
REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZBAN

� Adventi vásár december 5-9-ig (hétfôtôl péntekig) a
Gyülekezeti Házban.

� Adventi áhitatok a Csopaki Református Általános Is-
kola tanulóinak közremûködésével december 5-8-ig
(hétfôtôl csütörtökig) esténként 18 órakor a Gyüleke-
zeti Házban. Igét hirdet ifj. Tislér Géza református lel-
kész.

� Adventi hangverseny december 9-én, pénteken 18 óra-
kor a templomban.

Advent Paloznakon
Paloznak Község Önkormányzata

ADVENTI KOSZORÚT
állít fel Paloznak központjában, a ‘48-as emlékparkban.

Az elsô gyertyagyújtás 2016. november 27-én,
advent elsô vasárnapján 18 órakor lesz,

mely alkalomra szeretettel hívunk, és várunk
minden paloznaki lakost és nyaralótulajdonost.

Adventi köszöntôt mond vitéz Ajtós József László pré-
post esperes plébános.

Az elsô gyertyagyújtás házigazdái 
a Paloznaki Önkormányzat dolgozói.

További gyertyagyújtási ünnepek minden ádventi 
vasárnap 18 órakor lesznek

a paloznaki civil szervezetek, baráti társaságok 
közremûködésével.

Adventi kézmûves foglalkozás
Sok szeretettel várunk kicsiket és nagyokat az

adventi kézmûves foglalkozásra
december 17-én, szombaton 10-12-óráig 

a Községi Könyvtárba.
(Paloznak, Fô u. 2.)

A Paloznaki Kórus

tisztelettel meghívja Önt és családját

Adventi hangversenyére

2016. december 10-én 18.00 órai kezdettel

Helyszín: Paloznak, Római Katolikus Templom

KKoommoollyy  kkáárrookkaatt  ookkoozzootttt  aa  jjúúlliiuussii  jjééggeessôô  aa  sszzôôllôôkkbbeenn
– Május-júniusban örömmel tapasztaltuk, hogy szép,
egészséges szôlôfürtök vannak az ültetvényeken, ekkor
még bizakodtunk abban, hogy jó lesz az idei termés. Saj-
nos nem így történt – kezdi a beszélgetést Englert Dezsô a
Csopak és Környéke-Balatonaliga-Balatonfôkajár Hegy-
község alelnöke. 

Abban az idôszakban megfelelô volt a csapadékmeny-
nyiség és a napsütéses órák száma, ezért a szôlôsgazdák,
borászok joggal reménykedtek abban, hogy jó minôségû,
bô termésû szôlôket szüretelhetnek majd ôsszel. 

Július 13. viszont minden bizonnyal feketebetûs nap-
ként lesz bejegyezve a krónikákba. Ekkor hatalmas jég-
esô pusztított a környéken, jelentôs károkat okozva a szô-
lôskertekben és a gyümölcsösökben. A kárfelmérés után
az elsô dolog az volt, hogy gyorsan le kellett permetezni a
szôlôt, megelôzvén a kórokozókat. A jégesô nemcsak a
szôlôfürtökben okozott kárt, hanem a törzsben, a karók-
ban és a levélben is. 1-2 hétnek el kellett telnie, hogy újra
induljon az élet az ültetvényekben. 

Átlagosan 30-40 százalékos terméskár keletkezett, rá-
adásul a szüret is eltolódott. Voltak viszont olyan gazdák,
akiknél lényegesebben nagyobb károkat okozott a jégesô
ôk szinte alig szüreteltek valamit. A cukortartalommal
szerencsére nem volt probléma, aki október elején szüre-
telt 19 fokos mustot mérhetett. Amit még fontos megje-
gyezni, hogy idén magasabb savtartalmú borok várható-
ak. 

Szendi Péter
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MMEEGGHHÍÍVVÓÓ
Paloznak Község Önkormányzata

sok szeretettel várja a
a gyermekeket december 3-án, szombaton 9.30 órakor
a szépkorúakat december 3-án, szombaton 17 órakor

a MIKULÁS ÜNNEPSÉGRE
a Faluház nagytermébe.



GGuuddeenn  vviittéézz  ffeellttáámmaasszzttáássaa  
aavvaaggyy  aa  kkééttffaarrkkúú  oorroosszzlláánn  ééss  iisstteennii  bboorrookk

Nincs fennköltebb dolog a nemes fehér bornál, néhány
korty után már sokkal szebbnek tûnik a világ. A 2015-ös év-
járatból tartottak borbemutatót a Csopaki Kódexhez tarto-
zó borászatok Paloznakon a közösségi házban.

Jásdi, Szent Donát, Söptei, Homola, Petrányi pincésze-
tekben nagyon tudják, hogyan kell jó bort készíteni. Fiatal
még a 2015-ös évjárat, de magában hordozza a nagy bor le-
hetôségét. Ezt Jásdi István is megerôsítette. Egyébként ô
volt az, aki egy évvel ezelôtt felhívta a figyelmet a Guden-
vitéz legendára, mondván, ez a több száz éves történet meg-
érdemelné, hogy turisztikai esemény legyen belôle és lôn.
Paloznakon idén már meg is szervezték. Ennek része volt 
a sétáló borkóstoló szombaton délután a paloznaki Szent
József Házban, este pedig fenséges borvacsora a Sáfrán-
kertben Ruprecht László séf celebrálásával.

Boros pohárral a kezében az ember soha nincs egyedül –
mondta Jásdi István és tényleg. Alig hogy beléptem a bor-
kóstolóra, mindjárt jó barátokra leltem, ott volt ezúttal ven-
dégként Both Gábor és felesége. Azután Söptei Zsolt neves
csopaki borász körül tömörülô nagyobb társaság fogadott
soraiba, velük együtt kóstoltam a Varázslatot, ami egy testes
és egy könnyed olaszrizling házasítása. Söptei Zsolt elmond-
ta, 2017-tôl rizlingvariációkban gondolkodnak Balaton Bor,
hegybor és dûlôbor kategóriákban. A rizlingen kívül van
még más hat fajtájuk is a pincészet palettáján: pinot blanc,
szürkebarát, sárga muskotály, chardonay, merlot, kékfran-
kos. Ezekbôl három fajtát házasítanak. Már elkészítették a
2015-ös évjáratból a Harmóniát pinot, chardonay, szürke-
barát házasításból. Nagy sikere van.

Akárcsak a Szent Donát pincészet Kishegy illetve Slikker
borainak. Mind a kettô azonos technológiával készült. A kü-
lönbség a két borban csak az alapkôzet – ahogyan Fejes Oli-
vér borász elmondta. Nekem a bor vörös homokkô alapkô-
zetû Slikker nagyon bejött. Lágy és van benne kis
krémesség. Ahogy a szakember mondja: kerek, egyensúlyos,
komoly komplexitású bor. Persze, a Kishegy is kiváló, mész-
márgáról érkezik, ennek köszönhetôen intenzív savérzetet
ad, illetve sós, ásványos jelleg is tapasztalható benne.

A Petrányi Pincészet kézmûves mennyiségben készülô
borairól ismert és hogy náluk vörösbor is kapható, ami rit-
kaság az északi-parton. Mindössze néhány ezret palackoz-
nak a szitahegyi három és fél hektárról, de az kiváló minôsé-
gû. Ripka Gergely, aki a pincészetet képviselte a paloznaki
kóstolón, elmondta, nagy reményeket fûznek a Csopaki Kó-
dexhez, meggyôzôdése, hogy egyszer majd a Csopaki Kódex-
ben szereplô kétfarkú oroszlán is olyan erôs üzenet lesz,
mint például a toscanai borokon a vörös kakas, vagy a ke-
resztbefordított kulcsmotívum a Dél-Franciaország-i palac-
kon, ami évszázadok óta a magas minôség fokmérôje. A Pet-
rányi Pincészet a fajtajelleget, a gyümölcsösséget próbálja
megmutatni.

Csopak tényleg jó hívószó és a Csopaki Kódex kétfarkú
oroszlánjával is kezdünk megbarátkozni. Hiszen ahogyan
Jásdi István állítja, a kódex olyan eredet és minôségbiztosí-
tási rendszer, amelynek szigorúságával egyetlen másik sem
vetekedhet az országban.

Forrás: www.balatonriviera.hu

Paloznaki kiállításon jártunk... 
2016.október 24-én a Csopa-
ki Református Általános Is-
kola 3- 8. osztályos tanulói
meglátogatták az „Egy bol-
dog nyár…” gyermekek és
kalandok a Balatonnál címû
helytörténeti kiállítást Paloz-

nakon. A kiállításon a gyerekek megtapasztalhatták szü-
leik gyermekkorának hangulatát az 50 filléres fagyival, a
Bambival, a cserkésztáborokkal, a nyáresti táborozások-
kal, számháborúkkal. Nagyon tetszettek az egykori mozi-
plakátok, melyek az akkori kertmozik világát elevenítet-
ték fel. A képek, a forgatható képeslapok, az irodalmi
idézetek, a keresztrejtvények, az egykori filmhíradó rész-
letei, a játékos feladatok az elmúlt száz év gyermekvilágát
ismertették meg velünk. Köszönjük a lehetôséget a
Paloznaki Önkormányzatnak és Prazsákné Emmi néni-
nek, aki megosztotta velünk régi balatoni emlékeit !

Kiss Zoltán

MEGHÍVÓ
A Lipták Gábor Városi Könyvtár és a

Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület szeretettel meghívja Önt
és barátait

2016. november 23-án, szerdán 17.00 órára
a könyvtár épületébe (Balatonfüred, Kossuth u. 35.) a

„Vitorlázzunk együtt 
a Karib tengeren” 

címû vetített képes úti beszámolóra
és

Tormási György: Karib kék
címû könyvének bemutatójára.

A könyv a helyszínen megvásárolható és dedikáltatható!
Belépés díjtalan!

Az elmúl években a Szôlôhegyi Egye-
sület több sikeres estet szervezett már
utazás témában. A különbözô orszá-
gok étlapjainak kiállításától az óceán
átvitorlázásán keresztül, a franciaor-
szági, ausztráliai, kanadai úti beszá-
molókig sorolhatjuk a rendezvénye-
ket. Ide számítható a repülôgépes
utazásról tartott, annak mûszaki hát-

terét bemutató elôadás is. Illeszkedik ebbe a sorba az Ön-
kormányzat és a Paloznaki Teleház támogatásával a
könyvtárunkba került „KARIB KÉK” szubjektív hajó-
napló címû könyv. A könyv nyomda elôtti elôkészítése
Kováts Imre, a Paloznaki Hírmondó tipográfusának
munkája. 

Hasonló támogatókkal, Rajnai Magdi és segítôinek
munkájával elkezdôdött a paloznaki konyha receptgyûj-
teményének összeállítása.

Tormási György
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Borklub
Azért Magvetô havának második péntekén csak össze-
gyött a kemény mag, úgy 34-35 becsületes borivó em-
ber. A dolog ölég rosszul indult, mivel bölcs Elnökünk
szomorú bejelentéssel kezdett, Sajnos Simon Cecília, a
báta-apáti Tûzkô pincészet borásza megbetegedett és
így az aktuális okosodástul el kellett tekintsünk. Sôt mi
több, még rosszabbul folytatódott, mert ugyanô szomo-
rú bejelentést tett, oszlopos tagunk Risztics Ödön, ki
egész életét a borkészítésre tette fel, sôt egyik szemét is
ebben a nemes küzdelemben a szôlôben vesztette el, el-
hunyt és a továbbiakban egy égi borozóból szemléli te-
vékenységünket.

Ezek után már igencsak köllöttek a borok, bölcs El-
nökünk hiánypótlónak a bátaapáti borok helyett egri
borokkal készült, már amihez hozzájutott, valamint
szigorú fiskális politikánk engedte. A borok sorrendje a
gigán leeresztésüket követve: Királyleányka /Simon
pince/ 2015. cuvée cserszegi fûszeres és zenit – Etrény,
verpeléti Egri csillag 2014. cuvée 3 bor fajta vegyítése –
Debrôi hárslevelû /félédes/ 2014. Egri Korona Borház –
Kékfrankos /Simon pince/ száraz 2014 – Thummerer
2012.cabernet franc,merlot cuvée – Egri bikavér 2012.
száraz /Juhász pince/

Sajnos ezt követôen a szomorúság leple csak nem
akaródzott fellebbenni rólunk és tulajdonképpen csak
bánatosan hazaballagtunk.

ZB

Újbor ünnep
A július 13-i jégvihar után a gazdák aggódva figyelték
az idôjárás-  jelentéseket, hogy mi marad  a termésbôl
a szeptember vége és október közepe között esedékes
szüretig. Régebben a szüret idôpontja október 15. Te-
réz nap volt. Manapság a cukor és a zamatok figyelése
elôbbre hozta ezt az idôpontot. A korábbi szüret véde-
lem az esôs nyárral együtt járó termésrohadás ellen is.
Ebben az évben az Újbor ünnep november 4-i idôpont-
jára minden gazda leszüretelt. (ha nem gondolkozott a
késôi szüretelésû szôlôbôl készült különleges bor elôál-
lításával.) Kevesebb termett, mint tavaly. Várhatóan
jobb lesz a borok minôsége, mert a jég utáni idôszak vi-
szonylag száraz volt, ezért a sérült szemek leszáradtak.
Kisebb volt a nedvesség miatti rohadás.

A korábbi színvonalas, a bor és a mûvészetek kap-
csolatáról szóló elôadások után ez az Újbor ünnep a
szüret utáni megkönnyebbülés, a Szüreti mulatság vi-
dám hangulatának felidézésére vállalkozott. 

A terem szüreti hangulatát, a Tôle megszokott ízlés-
sel, Prazsákné Emmike teremtette meg a zsáner össze-
állításoktól a régi idôk fényképein keresztül a terítés
szalvétájáig. 

Az indítás azonban komoly volt. Két elôadás a bormi-
nôsítésrôl szólt.

Englert Dezsô, a Borklub vezetôje a balatoni borok

minôsítésérôl mondott hasznos információkat. A borok
Balatonbor minôsítési rendszerére példa a Fodor Pin-
cészet olasz rizlingje volt. A részvevôk kóstolhatták a
bemutatott bort, hogy szubjektív ismeretük is legyen.
Másodikként ismertetett minôsítési rendszer a Csopaki
Olaszrizling Kódex. Ismerete azért is fontos, mert a mi-
nôsítésben meghatározott termôterület egy része
Paloznak területén van. 

Két éve mûködik az Árvay Attila által javasolt
Paloznaki Etalon olaszrizling minôsítési rendszer. Ezt
a bort a Borverseny aranyokleveles minôsítésû olasz-
rizlingjeibôl állítják össze minden évben. A szinonim
kifejezések: Falu bora illetve Paloznak bora egyértel-
mûen mutatják, milyen lényeges lépés történt
Paloznak bor-kultúrájában. Az elôrelépést támogatta a
megalakulásának ötödik évét záró Borklub és a Szôlô-
hegyi Egyesület valamint az Önkormányzat.

Az utóbbi két rendszer alapján minôsített borokat is
kóstolhatták az  érdeklôdôk.

Szele Gyula a francia borminôsítést ismertette. A
szôlôterület nagyságát tekintve Franciaország csak a
negyedik helyet foglalja el a világon, de borászatát te-
kintve a legjelentôsebb bortermelô országnak számít.
A borok osztályozását csak ritkán változtatják. Osztá-
lyozva tulajdonképpen a borvidékek és a dûlôk van-
nak. A borkultúra ápolása magas fokon van az ország-
ban. Ez a nagy múltú rendszer meghatározó a francia
és a föld borainak elôállítására és forgalmazására. 

Francia eredetû borok kóstolása és a bordói borvi-
dék szôlômûvelésérôl és borászatáról vetített képsoro-
zat elôzte meg az ízletes disznótoros vacsorát és a házi-
asszonyok csodás édes és sós süteményeit.

Elérkezett a vidámság és az új borok kóstolásának
ideje A meghívó kérte a meghívottakat, hogy a gasztro-
nómiai támogatáson túl hozzanak  a szürethez, borhoz
kapcsolódó anekdotákat, vicceket is. A két viccmester
Szabadi Bálint és Szemethy Tivadar irányította a vicc-
mesélô kedvet és gyûjtötte a jó vicceket jutalmazó ne-
vetést. Megállapították, hogy viccekben jó volt a ter-
més, nem volt jégverés, ami lehûtötte volna a jókedvet.
A versenyt Strasznerné Érchegyi Klári nyerte saját
termésû anekdotájával. Jutalma egy palack Paloznaki
Etalon volt, amiben visszanyerte a Papa Borozója bo-
rát is, mert arany okleveles boruk is benne van a 2016-
os Etalonban.

Sokáig tartott az este, a viccmesélés, beszélgetés és a
visszakóstolgatás. 

Köszönet érte az Egyesületen belüli és kívüli szerve-
zôknek, segítôknek, mindenkinek, akik tettek azért,
hogy az este jó hangulatú, tartalmas Szüret utáni mu-
latság legyen.

November 5-re szombatra szervezte a Pincepont
Egyesület - az Önkormányzattal és a Szôlôhegyi Egye-
sülettel közösen - programját. A borszentelés és az új-
bor mustra mellett színvonalas elôadások, gyerek és
„felnôtt” programok (kolbászsütés, borkóstolás stb.)
várták a vendégeket. 

Tormási György

2016. november
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Borszentelés és újbormustra.
Kissé szomorkás idôben jött el az idei november, melynek
elsô szombatján szervezte az Önkormányzat, a Szôlôhe-
gyi Egyesület és a Csopak Környéki Borút Egyesület az
idei borszentelést és újbor mustrát. 

A program kora délután a gyerekek tökfaragásával
kezdôdött, melybe nem csak a lelkes ifjak, hanem a még
lelkesebb felnôttek is bekapcsolódtak, ijesztôbbnél ijesz-
tôbb „tökfejeket” faragva, hogy azt a sötétség beálltával a
mécsesek még fokozzák a hatást. Közben az udvarba
gyûltek az érdeklôdôk, a borosgazdák és persze a borok
is. Kóstolhattunk még nem eléggé kiérlelt és letisztult, de
az évjárat jó tulajdonságait már mutató rizlinget és már
kiforrott, letisztult és gyönyörû színû átfejtett borokat is.
A szépen feldíszített asztalon felsorakoztak a palackok és
vitéz Ajtós József prépost úr megszentelte a borokat,
majd Tislér Géza tiszteletes áldást mondott. 

Az ünnepi események után sült kolbász és újbor mel-
lett folyt a beszélgetés az udvarban, majd a közönség a
Faluházban hallgatta meg Harta Annamária elôadását az
Éltetô Balaton-felvidékért Egyesületben rejlô lehetôsé-
gekrôl illetve az egyesületi minôsítési rendszerrôl és véd-
jegyrôl majd Jásdi István sokak által várt elôadását hall-
hattuk a már az országos sajtóban is felvetetett kérdéssel
és problémával, hogy „Hová tûnnek a balatoni szôlôk”.
Az elôadásból kiderült, hogy az északi part szôlôültetvé-
nyeinek sok elônyük mellett egy igen nagy problémájuk
az, hogy a tóra néznek, így értékes befektetôi ingatlannak
számítanak és nem termôföld értékben árulják ezeket.
Mindenki csak még egy házat szeretne. aztán persze már
védi a szôlôt és saját nyugalmát. Jásdi István szerint a ré-
giek nem véletlenül telepedtek meg a völgyekben futó pa-
takok hordaléka által emelt dombocskákon és nem a me-
redek hegyoldalakon, vagy a vizenyôs Balaton parton. A
technika azonban lehetôvé tette a táj beépítését és az em-
ber ezzel el is rontotta azt az értéket, amit az északi part
szôlôvel beültetett lankái jelentenek. Már a 24. órán is túl
vagyunk, de a Csopak- Paloznak jellegzetességét adó szô-
lôsorokkal beültetett tájat még meg kellene menteni. Sok
szerepe van e tekintetben a gazdálkodóknak, az önkor-
mányzatoknak és persze a helyieknek, az ingatlantulaj-
donosoknak is, hogy ne telekspekuláció, ingatlanfejlesz-
tés áldozatául essenek a szôlôk, hanem a tájkarakter
fontos részeként megmaradjanak. A termôföldek tulajdo-
nosai pedig fogadják el azt a törekvést, hogy a szôlô, szô-
lô marad, építeni pedig a falvak területén lehet. Az elô-
adás utáni hozzászólások is ezt a konklúziót erôsítették,
majd az estet a Paloznaki Etalon kóstolása mellett baráti
beszélgetés zárta.

CZÁ

„A TISZTA ÉS VIRÁGOS VESZPRÉM MEGYÉÉRT” 2016
Paloznak ismét elismerésben részesült a szép, rendezett
környezetért.

2016. október 26-án Czeglédy Ákos polgármester úrral,
és Verrasztó Ferenc alpolgármester úrral örömmel és büsz-
kén vehettük át az elismerô oklevelet és jutalmat az immá-

ron 15. éve megrendezésre kerülô „A tiszta és virágos
Veszprém megyéért” közterület szépítô verseny díjátadó
ünnepségén Mezôlakon.

A „mi kis falunk” a nevezett községek között Bakonyság-
gal, Csopakkal, és Mezôlakkal együtt kiváló minôsítést ka-
pott, valamint község kategóriában különdíjas lett! A díjat
Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyû-
lésének elnöke adta át.

Az értékelô bizottságnak most sem volt könnyû dolga,
mert a nevezett települések adottságai és lehetôségei nagyon
eltérôek. Minden város, község az alapján értékelôdött,
hogy önmagához képest mennyit változott, fejlôdött, szé-
pült.

Az eredmények értékelését hallgatva peregtek a gondola-
taim.

– Ez az eredmény jólesô érzéssel tölt el, hogy nekem is ré-
szem lehet benne.

– Megilleti egy szó a munkatársaimat, akik egyforma
odafigyeléssel szívügyüknek érzik, hogy a falunk mindig
„napra kész” legyen.

– Megilleti egy szó Polgármesterünket és a falu vezetését,
hogy hisznek és bíznak az itt dolgozó, itt élô embereknek a
munkájában és újra meg újra benevezik Paloznakot egy-egy
ilyen versenybe.

– Megilleti egy szó a falu lakóit, nyaralótulajdonosait,
vállalkozóit, és mindenkit, akik példát mutatva tesznek
azért, hogy ilyen és ehhez hasonló eredmények szülessenek.

Megilleti ôket egy szó: KÖSZÖNÖM!
Tóthné Kovács Éva

ÚJABB SIKER!
A megyei versenyt követôen november 18-án került sor a
1994. óta évente megrendezett „Virágos Magyarországért”
környezetszépítô verseny országos díjkiosztó ünnepségére
Kaposváron.

A Virágos Magyarországért mozgalom idei fôdíját Kapos-
vár nyerte a városok, míg Tihany a falvak kategóriájában,
így eldôlt, hogy ez a két település képviseli hazánkat az Eu-
rópai Virágos Városok és Falvak Versenyén.

A díjkiosztó ünnepségen község kategóriában Paloznak
Fôvédnöki Oklevélben részesült (város kategóriában
Eger). A zsûri értékelése szerint Paloznak sok éven keresz-
tül eredményesen szerepelt a versenyben. Az ápolt, gondo-
zott közterületek, a virágos környezeten kívül kiemelték
a’71-es út mellett a „Kerékpáros pihenô”, és a Fô téren az
„Üzenô fal” kialakítását, melyeket az önkormányzat az idei
évben valósított meg.

A Virágos Magyarországért versenynek minden évben
van kiemelt témája: 2016-ban a Magyar Turizmus Zrt. te-
matikus évéhez, a Gasztroélmények Évéhez kapcsolódva
keresték azokat a hazai éttermeket, amelyek kiemelt figyel-
met szentelnek környezetüknek gondozottságára, virágosí-
tására. A ország régióiból öt étterem kapott „Rozmaring-dí-
jat, köztük a paloznaki Sáfránkert Vendéglô, a kiemelkedô
gasztronómiai kínálat és a környezet harmóniájának megte-
remtésért.

Mindenkit köszönet illet munkájáért, aki hozzájárult te-
lepülésünk sikereihez!

Verrasztóné Panni

2016. november



Balatonfüredi Rendôrkapitányság hírei
Toborzás Balatonfüreden
A balatonfüredi rendôrök egy nap alatt öt településen tájé-
koztattak a határvadász-képzésrôl.

A Balatonfüredi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsé-
gén megjelent álláskeresôket szólította meg a helyi kapitány-
ság toborzó csoportjának munkatársa 2016. november 8-án
10 órakor. A jelentkezés feltételeirôl, valamint a felvételi el-
járásról tájékoztatta az érdeklôdô álláskeresôket, válaszolt
a felmerült kérdésekre.

A balatonfüredi rendôrök 2016. november 8-án délelôtt
további négy településen várták a határvadász szolgálat
iránt érdeklôdôket. Csopak, Lovas, Paloznak településeken
és az alsóörsi Eötvös Károly Mûvelôdési Házban a megje-
lenteknek felvilágosítást adtak Készenléti Rendôrség Határ-
vadász Bevetési Osztályainak állományába Járôrtárs beosz-
tás betöltésének feltételeirôl.

A határvadász-képzéssel kapcsolatban tájékoztatást kap-
hatnak a Veszprém Megyei Rendôr-fôkapitányság Humán-
igazgatási Szolgálatán, a helyi rendôrkapitányságokon, illetve
a Rendôrség hivatalos honlapján. 

Szekeres Kornél c.r.ôrgy.megelôzési kiemelt fôelôa

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!

� 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

�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, pa-
lackos bor eladás. Jásdi István 2001. 2002. 2003. 2006. évben el-
nyerte 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
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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

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.

A könyvtár hírei
ÚJ KÖNYVEINK

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM:
� Az élet vajon mi? / Oscar Brenifier
� Pizsamátor / Rutkai Bori
� Csillagbusz / Dr. Stefanik Krisztina
� Suzy P. nem változik! / Karen Saunders
� Egy Elvált, egy Özvegy és egy Szingli / Békésy Erika
� A férfi: srácoknak / Dr. Csernus Imre
� Késtél / Leiner Laura

FELNÔTT IRODALOM:
� Egy Széchenyi varázsa / Szele György
� Aranyhíd / Lipták Gábor
� 40 év alatt a Föld körül / Nógrádi György
� Tünékeny lányok / Lauren Oliver
� Gyilkosság a tengeren / Elizabeth Adler
� Furcsaság a fejemben / Orhan Pamuk
� Félúton / Barbara Claypole White
� Gazdagok / John Kampfner
� A beavatott / Veronica Roth
� A felhôk fölött 3 méterrel / Federico Moccia

Szerk.

 

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.


