Paloznaki
TESTÜLETI ÜLÉS
A márciusi testületi ülésen a képviselôk a tényadatok figyelembe vételével módosították a 2016-os költségvetési
tervet, majd elfogadták a stabilItási tervet. Ez után került
sor a 2017. évi költségvetés tárgyalására és elfogadására.
Elfogadták az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás
beszámolóját a társulás 2016. évi tevékenységérôl. A Kormányhivatal véleményének figyelembe vételével a képviselô-testület megtárgyalta és elfogadta a szociális étkeztetésre vonatkozó szakmai programot, ami a meglévô
gyakorlat jogi rendezését tartalmazza.
Hatodik napirendként a falugondnok számolt be a
munkájáról, majd a Jazz Piknik megrendezésére vonatkozó megállapodást tárgyalta a testület. Az újabb három
évre kötött megállapodás alapján az önkormányzat térítésmentesen adja át a rendezvény helyszíneit, a szervezôk az egyéb közterület foglalásokért és irodabérletért
pedig az önkormányzat által megállapított rendes díjat fizetik meg, a Zrínyi utcán és a csatlakozó utcákban biztosítják a parkolási tilalmat. A paloznaki állandó lakosok
továbbra is bérletet kapnak a rendezvényre. A szervezôk
a társadalmi felelôsségvállalás tudatában a támogatói jegyekbôl való bevételt egymillió forintra kiegészítve támogatják a Paloznak Jövôjéért Közalapítványt.
A belterületi utak felújítására kiírt pályázatot a beérkezô három pályázó közül a Colas Út Kft. nyerte el bruttó 21.568.710 Ft-os ajánlatával. A képviselôk a Hegyalja
úti vízvezeték építést abban az esetben támogatják, ha
annak költségeit az ingatlantulajdonosok viselik, így megbízták a polgármestert az ingatlantulajdonosokkal való
tárgyalással.
CZÁ

Közmeghallgatás
Február 22-én tartott közmeghallgatást a képviselô-testület. A közmeghallgatás a rendôrségi beszámolóval kezdôdött Vancsura Miklós rendôr ôrnagy ismertette a rendôrségi beszámolót, tájékoztatta a megjelenteket a bûnügyi
helyzetrôl. A statisztika szerint a vagyon elleni bûncselekmények száma a tavalyi felére 6-ról 3-ra csökkent, az
összes bûncselekmény száma 9-rôl 8-ra csökkent. Az ittas
vezetés száma nôtt 3-ra, köszönhetôen a fokozott ellenôrzésnek. Közúti baleset mindösszesen kettô volt ezek is
személyi sérülés nélkül történtek. Ezek alapján megállapítható, hogy Paloznak biztonságos település.
Ezt követôen a polgármester beszámolt az elôzô év gazdálkodásáról, a megvalósult és folyamatban lévô beruházásokról és fejlesztésekrôl. A legtöbb kérdés a Szt József
Ház tervezett felújításával volt kapcsolatos, volt aki a Ba-
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latoni u. Zrínyi u. sarkán lévô ház megvásárlását, más a
major épület megvásárlását kezdeményezte, hogy az önkormányzat saját tulajdonon fejlesszen. A polgármester
válaszában kifejtette, hogy az egyházi épületek épp úgy a
faluhoz tartoznak, és hosszú távú 30 éves használati szerzôdés van az egyházközség és az önkormányzat között. A
rendelkezésre álló forrás arra szûken elég lehet, hogy az
épület könyvtári részét újjáépítsék, arra azonban biztos
nem, hogy egy romos épületet megvásároljunk és felújítsunk, amivel újabb gondot vesz nyakába a falu. Felvetôdött a parkolási probléma, ami a rendezvények, fôleg a
Jazz Piknik idején okoz gondot az itt lakóknak. A közmeghallgatás végén a polgármester ismételten megköszönte a fiatal életmentôknek Kövesi Balázs, Németh Balázs, Slemmer Ábel, bátor tettét, akik a befagyott
Balatonba szakadt hölgyet kimentették és elmondta, hogy
a csopaki polgármester miután Csopak területén történt
az eset felterjesztette ôket életmentô kitüntetésre.
CZÁ

Búcsúzunk
Mély fájdalommal búcsúzunk a tragikus hirtelenséggel elhunyt Jutasi Sándornétól Irénke nénitõl.
Irénke néni a Zala megyei Nyírespusztán született és
két évesen került Paloznakra nevelõszülõkhöz. Már
gyermekkorában erõs vonzalmat érzett a mûvészetek, a
kultúra iránt, ha ideje engedte és nem a földeken kellett
kapálni, akkor olvasott. Az olvasás szeretetét aztán írás
elsõsorban novellák, elbeszélések írása követte. Elsõ
novellájával, a Jégvirággal díjat nyert és kötetben is
megjelent. Ezt követte a Paloznaki pillanatképek több
kiadást megért kötete, melybõl megismerhettük a régi
falut, annak lakóit, szokásait, hagyományait. Irén néni
tollából megelevenedtek a gyermekkor tükörcserepei, a
régi falusi élet mindennapjai, gondja, öröme.
Irén néni nem csak az írás terén volt otthon, hanem sokáig aktív közösségi életet élt. A rendszerváltás után a
nyugdíj mellett könyvtárosként segítette a kulturális életet. A millenniumi zászló átadásakor ô lett a zászlóanya,
amire nagyon büszke volt. A „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány kuratóriumi tagjaként kezdetektôl segítette az
alapítvány mûködését. Kulturális és közéleti tevékenységét, közösségi munkáját az önkormányzat „Paloznakért”
kitüntetéssel ismerte el. Kiskertje mindig tele volt virággal, elnyerte a „Virágos Paloznak” elismerést. A tragikus
halál is szeretett kertjében érte. Fájdalommal gondolunk
elvesztésére, emlékét családja, barátai, szeretett faluja és
számtalan írása megôrzi.
Czeglédy Ákos polgármester

Paloznaki Hírmondó

2
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:

 Március 10-15-ig naponta 9-18h-ig húsvéti vásár a
Gyülekezeti Házban.
 Esti áhitatok 18 órakor az iskolás gyermekek közremûködésével a Gyülekezeti Házban.
 Nagycsütörtökön 18 órakor úrvacsora a Gyülekezeti
Házban.
 Nagypénteken 18 órakor Istentisztelet a Paloznaki Kórus közremûködésével a Gyülekezeti Házban.
 Húsvét vasárnap Istentisztelet és Úrvacsora a templomban 11 órakor
 Húsvét hétfôn 11 órakor legátus szolgálat a Gyülekezeti Házban.
Szerk.

Tojásfa-díszítés Húsvét közeledtével
FELHÍVÁS!
Kedves Paloznakiak, Nyaralótulajdonosok és Látogatók!
A húsvéti készülôdés alkalmából,
a húsvéti hagyományok felelevenítése céljából készítsünk el közösen
egy tojásfát a Községi Könyvtár
elôtt. (Fô u. 2.)
Kérjük, hogy sétáljanak arra, és
helyezzék el a készítô ill. család nevével ellátott díszes tojásokat a tojásfán!
Örömteli készülôdést, boldog húsvéti ünnepeket kívánunk minden paloznakinak, és Paloznakot kedvelônek!
Önkormányzat dolgozói

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.

2017. március

A MÁRCIUSI IFJAKRA EMLÉKEZTÜNK
SZOMORÚ – SZÉP ÜNNEP
Szép idôvel köszöntött ránk idén a március 15-i nemzeti ünnepünk. A délelôtt 10
órára meghirdetett megemlékezésre szép
számmal érkeztek a falu lakói.
A Himnusz hangjával indult az ünnepség. Czeglédy Ákos polgármester lépett a
mikrofon elé, és egy rendhagyó bejelentést tett. Elhunyt Jutasi Sándorné Irénke,
paloznaki „zászlóanya”, a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány kuratóriumának tagja, a „Paloznakért” emlékéremmel kitüntetett személy. A polgármester úr javaslatára, ünnepi beszédének megkezdése elôtt egy perces
néma megemlékezés vette kezdetét. A szomorú hír csak
lassan oldódott a lelkekben.
Ma egy kicsit más hangulatú március 15-i ünnepi beszédet hallottunk a polgármester úrtól. Mely beszédben
inkább egy történelmi visszatekintést adott március 15.
ünneplésével kapcsolatban, a korok és kormányok mindenkori elfogadtatása kapcsán.
Köszönet a fiataloknak, akik a ’48-as eszméket felidézve adták elô az ünnepi mûsort, felelevenítve az 1848-as
követeléseket, és mindazon jogokat, melyeket a magyar
nemzet elvárt, és követelt akkor, és ott magának!
A mûsort összeállította Verrasztóné Losonczy Anna, a
szereplô paloznaki fiatalok: Bakonyi Blanka, Csordás
Panna, Szendi Réka, Bakos Áron, Czilli Bálint, Steinbach
Bence.
Kedves Fiatal Barátaink! Köszönjük a szép mûsoros
szereplést! Nélkületek biztos, hogy szegényebb lett volna
az ünnepi megemlékezés.
Záróeseményként elhelyezésre kerültek a megemlékezés virágai, az önkormányzat nemzeti szalagos koszorúját
Czeglédy Ákos polgármester úr és Szente Zsolt képviselô
helyezte el a ’48-as emlékmû talapzatán. A Szózat eléneklésével ért véget a szép nemzeti megemlékezés, melyben
sajnos a szomorúság is helyet kapott!
Tisztelettel:
K. J.

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
A Községi Könyvtár várja a
gyermekeket,
szüleiket és nagyszüleiket
2017. április 8-án, szombaton
délelôtt 10-12 óráig
a Szent József Házba (Paloznak,
Fô u. 2.),
ahol a közelgô ünnepre készülve
húsvéti dekorációkat,
ajándékokat készítünk,
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
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Farsang volt a javából

Árpád apánk paloznaki álmai

Évek óta nem rendeztek farsangi bált a település faluházának nagytermében. Idén az önkormányzat és a
Paloznaki Ifjúsági Szervezet egy színvonalas álarcosbált szervezett. Sokan beöltöztek, ezzel is emelve a
rendezvény színvonalát.

NOVELLABEMUTATÓ IDÔUTAZÁSSAL

Az év eleji pohárköszöntôn kapták a helyi fiatalok több
embertôl a felkérést, hogy szervezzenek egy farsangi mulatságot a faluházban, melyre nagy igény van a településen. A
Paloznaki Ifjúsági Szervezet kapva kapott az alkalmon és
megszervezte a bált az önkormányzat támogatásával.
Szombat kora délután lelkes elôkészületek kezdôdtek.
Impozánsan feldíszítették a termet, Prazsák Józsefné a
Paloznak Jövôjéért Alapítvány elnökének a vezetésével.
Este 7 órára elkészültek a farsangi fánkok és a sütemények, várták az embereket, hogy minél többen jöjjenek el.
Az est közepén elkezdôdött a farsangi felvonulás 24
csoportos és egyéni jelmezes részvételével. A felvonulást
Verrasztóné Losonczy Anna mûvelôdésszervezô vezette
le. A háromtagú zsûri (Vajda Era, Verrasztó Ferenc alpolgármester és ôry Zoltán) hamar meghozta döntését a három kategóriában.
A legjobb egyéni jelmez gyôztese Kövesiné Pohl Tünde
lett, aki Fogtündérnek öltözött, ô egy helyi pincészet borválogatását kapta. A legjobb csoportos jelmez: Klimkó
Emese és Németh Bence nevéhez fûzôdik, akik csirke és
kakas szerepében díszelegtek, nyereményük egy citromtorta volt. A legötletesebb jelmezt is értékelték, Gondán
Bernadett és Szente Ádám USB-Pendrive-nak öltözött,
pezsgô és pezsgôhûtô volt a nyereményük.
A jó hangulatról a Sa-Si Duó gondoskodott, a bál hajnalig tartott. Sokan táncra perdültek, örültek annak,
hogy ismét farsang volt a faluházban. A paloznaki fiatalok évek óta kiveszik a részüket a település társadalmi és
kulturális életébôl. Legközelebb szeretnék feleleveníteni
a húsvéti barka túrát, a hagyományoktól eltérôen nem
húsvéthétfôn, hanem nagyszombaton. Ezen kívül tervben
van a májusfa kitáncoló bál is.
Szendi Péter

BARKA TÚRA
A Paloznaki Ifjúsági Szervezet (PISZ) az idei évben
megszervezi a hagyományos
BARKA TÚRÁT
2017. április 15-én szombaton.
Gyülekezô 10.00-kor a Községi Könyvtár elôtt, a
TOJÁSFÁNÁL
Úti cél: Király-kút, ahol kiépített pihenô, szalonnasütô,
focipálya várja a kirándulókat.
(kb. 3 km a paloznaki hegyoldalban)
Minden kirándulni vágyót szeretettel várnak a PISZ
tagjai!
További információ: 06/70/3172926

Március 4-én, szombaton meghitt estre gyülekezett a Faluház nagytermében az érdeklôdô közönség.
Az est elsô felében Jutasi Sándorné Irénke néni „Árpád apánk paloznaki álmai” címû novellájának ünnepélyes bemutatójára került sor. A mû a „Paloznak
Jövôjéért” Közalapítvány gondozásában jelent meg. Az
igényes megjelenésû kiadványban a 2015-ben elkészült
írás mellett archív fotók is láthatók Paloznak múltjából.
A novellát Szendi Péter olvasta fel, mely arról mesél,
hogy miként láthatta volna Árpád vezér a mai
Paloznakot, ha a paloznaki Nagy-hegyen egy árnyas fa tövében megpihenve megálmodja a jövôt.
Ezután Irénke néni kért szót, aki megköszönte mindazoknak a segítségét, akik bármi módon segítették a novella megjelenését, külön kiemelve az alapítvány kuratóriumának elnöke, Prazsák Józsefné Emmike áldozatos
munkáját.
A novella bemutatása után egy „Paloznaki idôutazáson” vehettünk részt Szendi Péter vezetésével, ahol az
elmúlt évtizedek paloznaki történéseirôl, nevezetesebb
eseményeirôl meséltek beszélgetôtársai: Csatári Jánosné
Emma néni, Jutasi Sándorné Irénke néni, Cziráki
Endréné Zsuzsa, Pohl István „Színes”, Pohl Lajos bácsi
„Nyúl Papa” , Balogh Lajos volt polgármester, Szendi
György, id. Tislér Géza református tiszteletes.
Az emlékek közül felelevenedtek az egykori színjátszó
kör elôadásai, a sporthoz kötôdô emlékek, a szüretek, a
hegyben fôzött macska pörkölt, az egykori kocsma, a
jégverem….
A vidám hangulatú beszélgetés után egy csoportképre
hívtam össze a beszélgetés résztvevôit, akkor még nem
sejtve, hogy Irénke nénirôl ez lesz az utolsó felvétel…
Verrasztóné Panni

PAPÍRGYÛJTÉS
Április 22. a Föld napja.
Ez alkalomból a Paloznaki Civil Egyesület
Papírgyûjtést szervez
2017. április 29-én szombaton délelôtt.
Kérjük, hogy a háztartásban feleslegessé vált újságokat,
kartondobozokat gyûjtsék össze, amit a házaktól a gyermekek fognak elszállítani. A papírt a Tájház udvarán, a
szín alatt gyûjtjük, aki nagyobb mennyiséggel rendelkezik kérjük, hogy oda szállítsa el!
Az egyesület a résztvevôket kemencében sült langallóval vendégeli meg!
A papírgyûjtésbôl befolyt összeget a gyermekek jutalomkirándulására fordítjuk.
Akik segíteni tudnak a szín alatt a
papírkötegek rendezésénél kérjük, hogy
Bakonyiné Marikánál 87/ 446 755
vagy a Teleházban 87/555 063 jelentkezzenek!
PaCi vezetôsége
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MEGHÍVÓ BORVERSENYRE

Borklub

Tisztelt Paloznaki Szôlôsgazdák, Kedves Bortermelôk!

Mielôtt havi rendszeres Kikelet havi összegyüve-telünkre térnék, azért csak bevallom könnyek között, hogy Jégbontó havának vége felé a nemzetes borklub merészebb tagjai, vagy 4
autónyian-Regôs /Globetrotter/ Ferenc- bölcs irányitásával,
csak részt vettünk egy á la carte szekszárdi bortúrán a
Sárosdi pincében, sôt még éjszakára is ottragadtunk. Valami
rezümét csak illik kiköhögni, nekem leginkább a hódoltság
korabéli borkultúrából ránk maradt közmondás: „Az víz
italtól nád terem orrodban.” fogott meg. Jobb bevallani,
mondom én, miután úgyis kiderül.
Nos a havi találkozó nagy izgalommal kezdôdött, lévén
Puklus Péter, a tokaji azonos nevû pincészet borásza egészségi okokból nem tudott fatornyos kis falunkba utazni. Ez azért
sok borklubot porba sújtott volna, nem úgy minket, hisz csak
válogatni kell a neves önológusok közt, s íme! Pusztai /Nagy/
István máris átvette a marsallbotot. Elsôként ismét bölcs Elnökünk emelkedett szólásra, bejelentette eme szomorú, vagy
vidám tényt -ki-ki válasszon ízlése szerént- valamint köszöntötte szívesen látott vendégeinket, Sümegrôl, Füzesgyarmatról ill. Badacsonyból, ni hová nem terjed má hírünk.
Eztán Pista barátunk fogott neki a mesélésnek. Mondandóját
történelmileg is megalapozva, egy patinás 1867-es kiadású
Tokaj-hegyaljai albummal indított, melynek facsimile kiadását kezünkbe is vehettük. A pincészet bemutatása szerint
Tarcalon, Bodrogkeresztúron és Bodrogkisfalu-don mûködik neves dülôkben.15 hektáron termelik híres borfajtáikat a
furmintot, sárgamuskotályt és hárslevelût, de azért a
hagymányôrzés sem áll távol tôlük, lévén zéta, kövérszôlô és
goher fajtát is termesztenek. Természetesen a sok beszéd
közepütte a bornak ô kóstolása is megindult, két 2015-ös száraz furmint és hárslevelû kortyolgatásával. Ezt egy szintén
azonos évjáratú száraz szamorodni követte, már megijedtem,
hogy a borvidékünkön az anyatejjel együtt borocskát magába szívó kedves olvasó azt hinné, hogy a szamorodnit, meg az
aszút kifelejtém, de ez oly természetes, mint a levegô vétele.
Következének a félszáraz és édes nedûk, miközben némely
klubtagunk szerényen morgolódott emiá, pedig csak témát
váltottunk, az asztali borokból átal ugrottunk a csemegeborok sorára. Emitt 2009-es édes szamorodnit, majd egy 2012-es
3 puttonyos aszúbort végül 2008-as 6 puttonyos aszút
ihatánk, s ezzel már a lábunk a földet alig tapodá, lévén kezdtünk elemelkedni róla. Mindeközben Pista barátunk értôn a
fülünkbe duruzsolá, azt, amit még nem tudtunk, emigyen
testben és lélekben is szelíden gyarapodánk. Hogy mennyire
megragada minket ez a varázslatos borvidék, legyen szabad
csak egy adatot melléje támasztani, klubtagjaink a mellékelt
rendelôlapokon több mint száz üveggel rendeltek a fenti
csodázmányokból.
ZB

Önkormányzatunk az elôzô évek hagyományainak megfelelôen ismét megrendezi a borversenyt, amelyre minden érdeklôdôt szeretettel meghívunk és várunk.
Ideje: 2017. április 22. szombat 15 óra
Helye: Paloznak, Faluház nagyterme
A borverseny célja: Paloznak község szôlôsgazdái és lakosai találkozásának elôsegítése, a bortermelôi tapasztalatok kicserélése, a minôségi bortermelés ösztönzése.
Nevezés feltételei:
1.) Részt vehet minden olyan bortermelô, akinek
Paloznak közigazgatási területén bortermelésre alkalmas
szôlôje van, illetve Paloznakon bortermelést folytat.
2.) Nevezni fehér, vörös és rosé borokkal lehet.
3.) A benevezett mintát fajtánként 2 db 7 dl-es, zöld színû
borosüvegben kell elhelyezni, parafa dugóval ledugaszolva.
4.) A mintaüvegeket az önkormányzat megbízottja címkével látja el, a címkét megszámozza. A versenyzô nevét és címét lezárt borítékba helyezi, a számot feltünteti a borítékon.
5.) Nevezési díj: Fajtánként 700 Ft, amelyet a nevezéskor
kell befizetni. A nevezési díj összegét a Paloznaki Etalon bor
készítésére használjuk fel.
6.) Leadási határidô: 2017. április 21. pénteken 8-12 óráig
a polgármesteri hivatalban, 22-én szombaton 10-13 óráig a
Faluház tetôterében.
7.) Értékelés: A versenyre pártatlan bírálóbizottságot hívunk, aki a verseny végén eredményt hirdet.
8.) A verseny nyilvános, amelyen bárki részt vehet, esetleges észrevételeit a bírálóbizottság elnökénél megteheti. A jelenlévôk lehetôséget kapnak TÁRSADALMI BÍRÁLÓBIZOTTSÁG megalakítására, max. 15 fô. A bizottságba
jelentkezni lehet a verseny kezdete elôtt negyed órával
Verrasztóné Losonczy Anna rendezvényszervezônél. (Nagyobb számú jelentkezés esetén sorsolás dönt.
9.) Díjazás: A bíráló bizottság a benevezett borokat négy
kategóriába sorolja: arany, ezüst, bronz oklevél, emléklap.
A bírálat eredményeirôl a résztvevôk díszes oklevelet kapnak. Az arany fokozatú borok I – III. helyezettje a rendezôség és a támogatók által felajánlott ajándékokban részesül.
A társadalmi bírálóbizottság különdíjat ad. A Paloznaki
Borklub a legmagasabb pontszámot elérô olaszrizlinget külön díjazásban részesíti. A borverseny értékelése és díjazása
nem jelent egyben hivatalos borminôsítést. A borversenyt
követôen a rendezôbizottság a hagyományos batyus bálhoz
zenét biztosít 23 óráig. Mind a borosgazdák, mind pedig az
érdeklôdô vendégek részvételével „összehasonlító” borbírálatra lesz lehetôség.
10.) Egyben szeretettel meghívjuk a szôlôsgazdák feleségeit,
barátait, valamint az érdeklôdôket, hogy tiszteljék meg rendezvényünket és jó szokásukhoz híven „borkorcsolyáról”,
„alapozó” ételekrôl gondoskodjanak.
A rendezôbizottság nevében:
Verrasztóné Losonczy Anna rendezvényszervezô
Paloznak, 2017. március 14.

Nyílt nap a borklubban
A Paloznaki Borklub 2017. április 7-én, pénteken 17 órakor nyílt napot tarta paloznaki Faluház nagytermében.
A foglalkozáson minden érdeklôdôt szeretettel várnak
a borklub tagjai.
Elôzetes bejelentkezés: 06/ 70/ 3605071
Englert Dezsô a borklub vezetôje
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„Középpontban az egészség!”
Paloznak Község Önkormányzata

EGÉSZSÉG DÉLUTÁNT
tart a Faluház nagytermében
2017. március 23-án, csütörtökön 14-17 óráig
Ingyenes szûrôvizsgálatok, tanácsadás:








Vércukor-mérés
Koleszterin-mérés
Vérnyomás-mérés
Bôrgyógyászati szûrés/ Dr. Ketzán Eleonóra
Hallás-vizsgálat/ Hallomás Halláscentrum
Látás-vizsgálat / Füred Optika
Férfiaknak prosztata-szûrés és potencia-vizsgálat
(Dr. Sztojcsev Stefán urológus)
A program szervezését és a szûrôvizsgálatok lebonyolítását a Háziorvosi szolgálat és a Védônôi szolgálat dolgozói
segítik!
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

Minden mentes csicseriborsókrém
Szálka Brigitta dietetikus ajánlásával
2016. a szárazhüvelyes növények éve volt az ENSZ
felhívására. Nem véletlenül, hiszen ez a növénycsoport
rendkívül gazdag: rostban, növényi fehérjében,
magnéziumban, káliumban, kalciumban. A szárazhüvelyes növények családjából a szárazbabot, sárgaborsót,
lencsét sokan ismerik, de vegyünk most egy kevéssé
ismert családtagot a csicseriborsót!
A recept roppant egyszerû, gyerekekkel is elkészíthetô,
tényleg pár perc alatt készen van. Mártogatósként, szendvicskrémként, lepények, piták mellé egyaránt izgalmas.
A húsvétot megelôzô nagyböjtben kiváló étel, a glutén,
laktóz, és tejcukorérzékenyek is fogyaszthatják.
Hozzávalók (kb.) 8 adaghoz
1 doboz (240-250 g) csicseriborsó konzerv – lé nélkül/
250 g fôtt csicseriborsó, 2 evôkanál ôrölt szezámmag, 2
evôkanál borecet/ balzsamecet (citromlével is kiváltható)
1 evôkanál mustár, 5 evôkanál víz (aki hízni szeretne
váltsa ki növényi olajjal, pl.: olívaolajjal és/vagy mandulaolaj), 1 csapott kávéskanál konyhasó, 1 kávéskanál
curry, 1 kávéskanál római kömény
Elkészítés
1.Ha magunk fôzzük a csicseriborsót elôzô nap
áztassuk be! A fôzôvízbe tegyünk szódabikarbónát, így
elôbb megpuhul!
2.A szezámmagot (kávédarálón) megôröljük.
3.A hozzávalókat egy mély tálba téve botmixerrel
összeturmixoljuk.
4.Ízesíthetjük még apróra vágott metélôhagymával,
zúzott fokhagymával. Aki a csípôs ízeket kedveli, fokozhatja az ízélményt chilivel. Fogyaszthatjuk frissen, de hûtôbe téve több napig is eláll.
1 normál adag energia- és tápanyag tartalma: energia:
66 kcal, fehérje: 3 g, zsír: 2 g, szénhidrát: 9 g, rost: 3 g
1 olívaolajjal készített adag energia- és tápanyag tartalma: energia: 124 kcal, fehérje: 3 g, zsír: 8 g, szénhidrát: 9 g, rost: 3 g
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PALOZNAK LEGNAGYOBB MANDULAFÁJA
A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület környezetünk jobb
megismerésének érdekében keresi
Paloznak legnagyobb mandulafáját
Kérjük, jelentkezzenek azok, akik úgy gondolják, hogy
a saját telkükön élô mandulafával eséllyel pályázhatnak
erre a címre.
Nevezéskor kérjük megadni:
1. A nevezô nevét, a mandulafa helyét
2. A fa becsült életkorát
3. A mandulafa becsült magasságát
4. Lombjának becsült legnagyobb kerületét
5. Törzsének talaj felett 20 cm magasságban mért kerületét.
Az értékelést 3 tagú versenybizottság végzi. Az eredményrôl a résztvevôket a rendezôk a Hírmondóban értesítik.
A legnagyobb mandulafánál ünnepség keretében emléktábla kerül elhelyezésre.
A versenyre 2017. április 24-ig lehet nevezni telefonon
Szemethy Tivadarnál (06 20 335 58 03) vagy Tormási
Györgynél (06 70 332 45 31). Írásban nevezni azonos határidôig, az Önkormányzatnál a hivatalos idô alatt leadott nevezési lappal lehet.
Tormási György
Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület
Tisztelt PiSZE Tagtársam!
1. Értesítelek, hogy a tavaszi útkarbantartás 2017.
április 1-én 9.00 órakor kezdôdôen, szombaton lesz.
Kérem, hogy vegyél részt a munkában, vagy küldjél
magad helyett valakit. Értesítsétek a szomszédokat, hegylakókat, hogy jöjjenek segíteni.
Munka közben frissítôk, a munka után bográcsban készült vacsora várja a résztvevôket.
Visszajelzést kérek a résztvevôk számáról!
2. Értesítelek továbbá, hogy a Paloznaki Szôlôhegyi
Egyesület Paloznakon a Faluházban 2017. április 2-án,
vasárnap 10.00 órakor KÖZGYÛLÉST tart.
Napirend:
1.Levezetô elnök, jegyzôkönyvvezetô választás
2.Beszámoló a 2016. évi eseményekrôl, munkatervi feladatok teljesítésérôl.
3.Az Egyesület gazdasági helyzete.
4.2017. évi tervek megbeszélése és elfogadása.
5.Egyebek
Kérem, hogy a közgyûlésen az eredményes munka érdekében feltétlenül jelenj meg.
Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott
Közgyûlés az elhalasztott Közgyûlés után fél órával kezdôdik, azonos napirenddel. Ez az új Közgyûlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
Paloznak, 2017. március 14.
Tormási György
elnök

Paloznaki Hírmondó
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A könyvtár hírei
Könyvtárunk mesefilm állománya jelentôsen gyarapodott, mert a közelmúltban az alábbi DVD mesefilmeket
kapta ajándékba egy kedves látogatójától:
 A kisvakond a városban
 A kisvakond és az autó
 Lolka és Bolka 1
 Thomas a gôzmozdony
 Bob a mester
 Lassie nagy kalandja
 Tintin kalandjai
A DVD filmek már kölcsönözhetôk, köszönjük szépen
a könyvtár használói nevében!
Szerk.

Bejárjuk Tolnát-Baranyát!
Gondoljunk már most a nyárra:
2017. augusztus 8-13. között Pécsváradot és környékét
fedezzük fel: Pécs, Ibafa, Orfû, Abaliget,
Szigetvár …- csak minket vár!
Gyere és táborozz velünk!
Régi táborozóinkat is sok szeretettel várjuk, ha pedig
még nem voltál velünk, kérdezd azokat akik már voltak!
Garantált a vidám hangulat, a jó program, alacsony ár!
Próbáld ki Te is!
További információ:
Lipták Gábor Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth
Lajos u. 35.
gyermekkonyvtar@varosikonyvtar.t-online.hu,
tel.: 87/343-070
A tábor a Nemzeti Kulturális alap támogatásával valósul meg!

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 lebonyolítás után kell! Egy hívást megér! Telefon: 06-20-991-6842. Honlap: www.rajnaia.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.
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KEREKEDI CSÁRDA
Csopak 71-es fôút, ott ahol a babák állnak!
Egész évben várjuk vendégeinket neves pincészetek boraival, 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
 Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, vagyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési tárgyak
és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés lehet festett, patinázott és tüzihorganyzott a megrendelô igényei szerint. Keressen
bennünket a 71-es és 73-as út keresztezô-désénél, ahol bemutatótermünkben választhat igényei szerint. Csopak, Falukertje u. 2.
Tel./fax: 87/555-073, 87/555-074, 30/9571-585, 30/2373-664, email: rezgo@rezgokft.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!

A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület együttmûködés
céljából továbbra is várja Alsóörs-Csopak - Felsôörs Lovas - Paloznak területérôl szálláskiadók, vendéglátók és
egyéb szolgáltatásokat végzôk jelentkezését.
 Jásdi Pince. Csopak és Paloznak határán épült majd 200 éve
a klasszicista Ranolder, ma Jásdi Pince. A 2000. év legszebb pincéje 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 legnépszerûbb pincészete közé válogatták Magyarországon. Csopak, Arany János u. 2. Tel. / fax: 87/446-452, web:
www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.hu
ÁLLÁSHIRDETÉS
CSOPAKI STRANDON LEVÔ, KÉZMÛVES ÜZLETÜNKBE,
PULTOS-FELSZOLGÁLÓ MUNKATÁRSAINKAT
KERESSÜK.
AMIT KÍNÁLUNK:
-CSALÁDIAS LÉGKÖR
-KIEMELT JUTTATÁSI CSOMAG
-RUGALMAS MUNKAIDÔ
FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZOKAT, A FIZETÉSI IGÉNY
MEGJELÖLÉSÉVEL, ERRE A CÍMRE KÉRJÜK:
borcsa1977@gmail.com

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja.
Szerkesztô és felelôs kiadó: Verrasztóné Losonczy Anna.
Tipográfia: Kováts Imre.
Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

