
TESTÜLETI ÜLÉS JÚLIUS
Szeptember 6-án tartotta nyílt ülését az önkormányzat. A na-
pirend elôtt Czeglédy Ákos polgármester beszámolt a nyári
eseményekrôl: Testvértelepülési pályázaton 500.000 Ft támo-
gatást nyertünk a pálpataki néptáncosok táboroztatására a
Bethlen Gábor Alaptól. 18 fiatalt láttunk vendégül
Paloznakon, akik augusztus 22-én felléptek a Tájház udva-
rán. A Jazz Piknikre egyre nagyobb érdeklôdés van a
paloznakiak részérôl, idén a tavalyinál is többen közel há-
romszázan igényelték az ingyenes részvételt. A bérleti díjak-
ból 700.000 Ft bevétele volt az önkormányzatnak. A Szôlôhe-
gyi Egyesület 10 éves megalakulásának emlékére
pihenôpadot állított a Nagyhegyi úton. Árvay Attila képviselô
úr képviselte az önkormányzatot a Korondi fazekas vásáron. 

Elsô napirendként a népszavazásról szóló rendeletét mó-
dosította a testület kiegészítve, hogy a szavazók „legalább” 25
%-nak az aláírása szükséges a népszavazási kezdeményezés-
hez. Meghallgatták és tudomásul vették a pénzügyi beszámo-
lót, mely szerint a bevételek és kiadások idôarányosan telje-
sültek. Kisajátítási eljárást kezdeményez a testület a 0519
hrsz ingatlan útként használt részére, miután az út felújítását
a környékbeli ingatlantulajdonosok anyagilag is támogatnák,
azonban hiába használják útként, az magántulajdonban van.
Elfogadta a DRV gördülô fejlesztési tervét a testület, vala-
mint a szakértô javaslata alapján a Vincellér utca vízelvezeté-
sére szikkasztó árok kiépítésére árajánlatot kér.

A szálláshely fejlesztési pályázat fel nem használt kerete
terhére újabb pályázat kiírásával bízza meg a Riviera Egye-
sületet az önkormányzat. Pályázni október 31-ig lehet 50%
önerô biztosításával. 

A 210/4 hrsz ingatlant felajánlották megvételre az önkor-
mányzatnak, mely az Ibolya és Sport utcákat köti össze és út
céljára van lejegyezve a Rendezési Tervben. Az önkormány-
zat az örökösöktôl a hagyatéki eljárás során felvett 4,8 millió
Ft. értékben vásárolja meg az ingatlant.

Idén is csatlakozik Paloznak a Bursa Hungarica felsô-
oktatási ösztöndíjpályázathoz. A felsôoktatásban nappali 
képzésben részt vevô hallgatók októberben adhatják 
be jelentkezésüket a központi internetes felületen:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

Verrasztóné Losonczy Anna ismertette a Falunapok prog-
ramjait. Czeglédy Ákos polgármester pedig a kitüntetésre be-
érkezett javaslatokat ismertette. A kitüntetések odaítélésérôl
a testület minôsített többséggel zárt ülésen döntött. 

Továbbra is fenntartja a víz és csatornabekötésekhez a
közmûfejlesztési hozzájárulás fizetésének kötelezettségét az
önkormányzat, amíg a szolgáltató önkormányzati hozzájáru-
láshoz köti a bekötések létesítését. A református harangláb
szigetelési és felújítási munkálatait a vakolás, festés költségé-
vel max. 300.000 Ft értékben támogatja az önkormányzat.
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Paloznaki Falunapok 
és Szüreti Mulatságok

VENDÉGÜNK ZÁNKA
2017. szeptember 22-24.

Szeptember 22. péntek:
Tájház udvar:
18.00 Falunapok ünnepélyes megnyitója, díjátadá-

sok. Babaköszöntô 
19.00 Pörkölt Party a PaCi szervezésében
20.00 Búgócsiga zenekar koncertje

Szeptember 23. szombat:
Játszótér és környéke:
1000-1400 Bohóc légvár, Népi Játékok Játszóháza, 

arcfestés, NABE „Balaton játszóház”, 
íjászkodás.

Tájház udvar:
9.00 Gulyásfôzô verseny
10.00 Zánka bemutatkozó pavilon
10.00 Csopaki Mandulavirág Óvoda néptánc bemu-

tatója
10.15- Zánkai vendégek bemutatkozása: Bokafogó 

Táncegyüttes, Magyar Tenger Népdalkör mû-
sora. 

11.15 Jehoda Ferenc és Felbermann Mónika zenés 
mûsora

13.00 Gulyásfôzôverseny és Tortaparádé eredmény-
hirdetése

Fô tér:
10.00 Élménymotorozás a paloznaki motoros fiúk

kal (jelentkezés: 10 éves kortól)
14.30 Borkóstolás, mustkóstolás a Sárkányos-kútnál
15.00 Szüreti Felvonulás indulása a Fô térrôl 

(Lovasok, lovaskocsik, traktorok, 2 kisvonat)
15.30 Foki Operett mûsora
16.45 Szüreti Felvonulás érkezése a Fô térre

Kisbíró: Adatik tudtára…
17.30 Füred Dixiland Band koncertje
19.00 Utcabál DJ Áron. A szünetben: tombola

Szeptember 24. vasárnap:
11.30 Búcsúi Szentmise a római katolikus templom

ban
15.00 Faültetés az újszülött paloznaki babáknak



Bursa Hungarica
FELHÍVÁS

Paloznak Község Önkormányzata 2017. évre a Bursa
Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szerhez való csatlakozással pályázatokat hirdet a
paloznaki lakhellyel rendelkezô a felsôoktatásban állami-
lag támogatott nappali képzésben résztvevô diákok szá-
mára. 

A felhívás kódja: BURSA-2018 B

A személyes és pályázati adatok ellenôrzését, és az
EPER-Bursa rendszerben feltöltését követôen a pályáza-
ti ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormány-
zatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak
a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékle-
tekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatáro-
zott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hi-
básnak minôsül. A benyújtott pályázatok befogadását az
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben iga-
zolni.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz törté-
nô benyújtásának

határideje: 2017. november 7.
Pályázati kiírás és részletes tájékoztató anyag a  olda-

lon (is) található.
Szerk.

GERINCTORNA!
Folytatjuk a gerinctornát 2017. szeptember 18.

napjától minden héten hétfôn 17 óra 30 perckor
a Faluház tetôterében.

Szervezôk: Podráczky Gabi és Hatváriné Rózsa

VÁRUNK! GYERE!

ZAJVÉDÕ KERÍTÉS ÉPÜLT PALOZNAKON A
71-ES ÚT MENTÉN

Ha valaki figyelmesen közlekedik a 71-es úton
Paloznak és Csopak között, észreveszi, hogy a sínek
mögött kerítés épült. Manapság többen, másképp
asszociálnak erre a szóra. Makai József helyi
vállalkozóval mindent tisztáztunk

– Többen érdeklôdtek, hogy mi az a túlméretezett ke-
rítés a telkem 71-es út felôli oldalán. A válasz roppant
egyszerû, mindez egy zajvédô fal lesz. Amikor felmerült
annak a gondolata, hogy mi lenne, ha házat építenénk
Paloznakon a mûhelyem melletti telken, a legnagyobb
gondot a vonat és fôleg a 71-es út forgalmi zaja jelentet-
te. Elsô utam a hivatalba vezetett a polgármesterhez és
a fôépítészhez, hogy van-e lehetôségem egy zajvédô fal
építésére – tárja szét a karjait Makai József. 

A polgármesteri hivatalban mindezt üdvözölték, sze-
rencsére „nem talált süket fülekre”. Egyetlen kikötésük
volt csupán, hogy növényekkel telepített, természetes,
földtöltésû, tájba illô fal legyen, mellyel Makai József is
maximálisan egyetértet. 

Több hatósággal kellett egyeztetnie, mire végül elkez-
dôdhetett az építkezés. A MÁV-nál a Fejlesztés és Beruhá-
zási Fôigazgatóság Hálózatfejlesztés Osztálya, az alábbi
feltételek mellett adta meg az engedélyt. „A meglevô vas-
útvonal mellett az új építmény építtetôjének feladata az
OTÉK 38.§.-ban elôírtak teljesítése, a környezetvédelmi
elôírások betartása. Ezen belül a zaj- és rezgésvédelem
megoldása, úgymint zajvédô szerkezetek telepítése”.

– A fal egy horganyzott fémszerkezetbôl épült, ami
nagyon idôtálló. A fémrácsok közé zöldszínû talajtaka-
ró fóliát engedünk be, mely közé földet töltünk, ami
szakértôk szerint akusztikailag a legjobb védelmet biz-
tosítja. Mindez hangelnyelô, nem visszaverô, mint a be-
ton. A talajmechanikai vizsgálatok alapján készültek a
statikai tervek, hogy biztonságos legyen, ismerve az itte-
ni szélviszonyokat.  Miután megépült a szerkezet, innen-
tôl kezdve a kertészeké a fôszerep. ôk betelepítik elône-
velt futókkal, amelyek a lehetô leggyorsabban
bezöldítik a kerítést, így sövény hatását kelti, minden
irányból – zárta szavait Makai József. 

Azt még kérdésemre elmondta, hogy mindezen beruházás
3,8 millió forintjába került. A kerítés mérete pedig 3 méter
magas, fél méter széles és 70 méter hosszú. Makai József
munkássága példaértékû, hiszen ezzel a zajvédô kerítéssel
sok ember jól járt, nem kell éjszaka hallania a vonat zaját
vagy éppen a jelentôs autóforgalmat. 

Szendi Péter
Felhívás! 

A Paloznaki Falunapokon, szeptember 23-án, szombaton
15.00-tól szüreti felvonulás lesz. Az idei évben hintó,
lovaskocsik, lovasok, 2 kisvonat, traktorok is mennek a szü-
reti menetben. A felvonuláson elsôsorban azoknak biztosí-
tunk helyet, akik népviseletbe, vagy tréfás jelmezbe, maska-
rába öltöznek. Ruhák korlátozott számban a Teleházban
vehetôk át, nyitvatartási idôben, szeptember 19-tôl.

Szerk.
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E B O L T Á S
Értesítem a lakosságot, hogy az ebek kampányoltását

2017. évi veszettség elleni díjköteles védôoltása az
alábbi idôben és helyen történik. 

Kérjük, szíveskedjenek az ebek oltási kiskönyvét ma-
gukkal hozni!

PALOZNAK
Bolt elôtti téren

2017. szeptember 19-én (kedden)
16.00-17.00 óra

Az oltás ára: 4.000,- Ft
Oltási könyv cseréje: 600,- Ft

A kutyának a féreghajtó 300,- Ft/10 kg.
Polgármesteri Hivatal



10 éves a PiSZE
Ünnepség a 10 éves Paloznaki Szôlôhegyi Egyesületben
2007-ben alakult meg a Szôlôhegyi Egyesület zömmel a
Nagyhegyi úti és a Pincesori kerttulajdonosokból. A víz-
bevezetéssel kezdôdött. Így ismerkedtek meg a hasonló
igényekkel jelentkezô szomszédok. Azóta eltelt 10 év. Au-
gusztus 6-ára tûztük ki ünnepi megemlékezésünket. Meg-
hívót küldtünk minden jelenlegi és már kilépett tagunk-
nak, valamint Czeglédy Ákos polgármester úrnak és a
Paloznak Jövôjéért Közalapítvány elnökének, Prazsákné
Emmikének. Teliholdas, csillagfényes estét vártunk, de a
meteorológiai elôrejelzés alapján le kellett mondanunk a
Szôlôhegyen való összejövetelrôl. Mentôövként megkap-
tuk a Tájház udvarán a Pajtát.

Az évfordulóra Egyesületünk egy padot állíttatott a
Nagyhegyi úton a diófa alá, ahonnan pazar kilátás tárul a
megpihenni vágyó turista elé a Tihanyi Apátsággal a kö-
zéppontban. A „padavató” is része lett volna a rendez-
vénynek.

Sikerült mindenkit értesíteni az új helyszínrôl. 42-en
gyûltünk össze családtagokkal együtt. Szomorúan gon-
doltunk Juhász Laci bácsira, Risztics Ödönre és Siklós
Lacira, akik már nincsenek közöttünk

A meghirdetett idôben kezdetét vehette évfordulónk
méltó megünneplése. Elôször Tormási György, az Egyesü-
let elnöke köszöntötte a meghívottakat. A „padavató”
mégsem maradt el, mert az udvaron álló egyik padot ki-
neveztük az új padnak, Haumann Péter hozzá intézte kö-
szöntô szavait, azaz saját költésû versét. Óriási sikere
volt! 

Czeglédy Ákos polgármester úr is emlékezett a kezde-
tekre, majd Malomszegi Lajosné, Kati kért szót, aki fô
kezdeményezôje és összekötôje volt a hegyi ivóvíz létre-
jöttének.

Visszatekintve az elmúlt évekre, igen gazdag prog-
ramjaink voltak. Meghívott elôadók tartottak elôadást
a szôlô múltjáról, jelenérôl, védelmérôl. Hallhattuk dr.
Leitold Józsefet az élelmiszerek biztonságáról, de bemu-
tatta madarait is. Vendégünk volt dr. Palágyi Sylvia ré-
gész kandidátus, aki elmesélte, hogyan akadtak rá a hí-
res „Paloznaki Szarkofágra” (Balácán meg is néztük). Ô
azóta lelkes kalauzunk a Balaton-felvidéki régészeti ki-
rándulásainkon. Tudományos elôadást tartott dr. V. Fo-
dor Zsuzsa. Dr. Bereczky Lóránd a Nemzeti Galéria ny.
igazgatója elôadásából kiderült, hogy „Miért járt
Amerigo Tot Paloznakon?” Prazsákné Emmike nagy se-
gítség volt minden rendezvényünknél, esztétikai érzéké-
vel, ötleteivel a legodaillôbb hátteret teremtette meg. Új
színt hozott az Egyesület életébe, amikor a Regôs házas-
pár szervezésében Murci ünnepet tartottunk. A követke-
zô években ez az összejövetel Újbor ünneppé változott.
Regôs Marcsi minden alkalommal ôszi hangulatot idézô
termet varázsolt, színvonalas, ötletes irodalmi elôadá-
sokkal állt elô. A 2015-ben rendezett fotókiállításunk
anyagából készült a 2016-os Paloznaki naptár. Érdekes
úti élményeikrôl is beszélgettek világjáró tagjaink. Az 5
éve megalakult Borklubbal közös rendezésben láttuk
Erdélyi János dokumentumfilmjeit a Délvidék szôlésze-

térôl, borászatáról (Jó boroknak szép hazája, Erdély, ill.
Jó boroknak szép hazája, Szerémség címmel). Minden
tavasszal meghirdetjük az útkarbantartást a Nagyhegyi
útra és a Pincesorra, melyen minden hegylakó, egyesü-
leten kívüli is, részt vehet és jönnek is szép számmal.
2011.januárjában az E.ON áramszolgáltató befejezte a
feszültségjavító rekonstrukciós munkákat a hegyen, így
a hálózati feszültség a szabványos tartományba került.
Már a kezdetektôl tartottuk a kapcsolatot a község má-
sik civil egyesületével, a PaCi-val. Hagyományosan
szeptember elsô szombatján találkozunk a Tájház udva-
rán a Szüret-Elôn.  A Fô téren fölállított szôlôprés közös
büszkeségünk. Újborszenteléssel, áldással régi hagyo-
mányt elevenítettünk fel. A község meghirdetett halász-
lé- és gulyás fôzôversenyein egyesületünk rendszeresen
elindult, többször dobogós helyezést értünk el. A torta-
versenyeken is sikereink voltak. 

Minden meghívott jelenlegi és valamikor volt egyesüle-
ti tag kapott egy emléklapot, továbbá egy kerámia plaket-
tet megköszönve eddigi munkáját.

A meghívóban szereplô „Paloznak legöregebb mandu-
lafái” verseny eredményhirdetése, melyet még tavasszal
írtunk ki a Hírmondóban, elmaradt. Várhatólag szeptem-
ber 16-án hirdetünk „eredményt” az érintett fatulajdo-
nosok jelenlétében.

Az ünnepi összejövetel finom meleg vacsorával folyta-
tódott, melyhez a hegyen termett borokat ittunk. Finom
házi sütemények egészítették ki a lakomát.  Asztalról asz-
talra járva sokat beszélgettünk, ki hogy van, mi újság a
családjában, milyen az idei szôlô? Mit tudunk a nem je-
lentkezô társainkról? 

Hiába húzódtunk a Pajtába, a szél annyira felerôsö-
dött, hogy a szépen megterített asztalokról le kellett mon-
danunk, gyertyát sem tudtunk gyújtani. Megbeszéltük,
hogy az „Újbor ünnepen” a Faluházban a múltidézést
folytatjuk! Bár az idôjárás csúful megtréfált minket, jó
volt visszaemlékezni az elmúlt 10 évre és az elért eredmé-
nyekre. 

A 10 éves PiSZE nevében:
Gyimesi Viktória

Pályázat
a szálláshelyek minôségi fejlesztésére

A paloznaki szálláshelyek minôségi fejlesztésére pályáza-
tot ír ki az Önkormányzat megbízásából a Balaton
Riviera Turisztikai Egyesület. A pályázatok 2017. októ-
ber 31-ig nyújthatók be. A részletes pályázati kiírás és
adatlap a honlapon elérhetô (www.paloznak.hu) , vagy át-
vehetô az Egyesület irodájában illetve az Önkormányzati
Hivatalban.

A pályázati támogatás minimum 100.000 max 500.000
Ft. A pályázaton a már engedéllyel rendelkezô, a pályázat
benyújtásakor egyesületi tagsággal rendelkezô szálláski-
adók vehetnek részt. A támogatás utófinanszírozással va-
lósul meg és minimum 50% önerô szükséges.

Önk.
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VI. Lovasi Szüreti Fesztivál

2017. október 7. Helyszín: Közösségi színtér (faluház
udvara), Lovas Fô utca 8. Rossz idô esetén faluház
nagyterme.
� 16.00 óra: Csopak Táncegyüttes mûsora.
� 16.30: Szüreti felvonulás: Gyülekezô a faluház

udvarán, szüreti menet, lovasok, betyárok,
népviseletbe öltözött felvonulók, harmonikaszóval,
népdalokkal és boros nótákkal. A menet közben
„kitérot” teszünk a Lovas Kikötobe.

� 17.00 óra: Katona Csaba sörtörténész eloadása: Sör és
bor, avagy a filoxérától a háborúig. A program a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR)
keretében valósul meg.

� 18.00 óra: Egy gitár, egy mikrofon - Dávid Roland
koncertje.

� 20.00 óra: Utcabál a Sasi Duóval.
A felvonuláson és a musorok szünetében Nádasi

Elemér harmonikás népdalokkal és boros nótákkal
szórakoztatja az érdeklodoket.

Büfé: Sarok Borozó, jó idô esetén meleg vacsora.
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk! Szervezô: Lovas

Község Önkormányzata. Kapcsolattartó: Szendi Péter
30-530-3466, 87-575-083.

Aki szeretne népviseletbe öltözni, kérjük vegye fel a
kapcsolatot Szendi Péterrel a 30-530-3466-os
telefonszámon!

Keressük Paloznak
legnagyobb Mandulafáját!

Az Önkormányzat évente ingyenes mandula csemeték
ajándékozásával segíti azt, hogy a Balaton-felvidéknek
mediterrán jelleget adó mandulafák szaporodjanak
Paloznakon.

Bálint Gazda írja: A mandula hazája Nyugat- és Kelet-
Ázsia. A mediterrán országokban leggyakoribbak a mag-
ról kelt fák, amelyek 3-8 m magasságot érnek el, szabály-
talan koronát fejlesztenek, kérgük ripacsos, gyakran
furcsán csavarodott. A felületes szemlélô számára sok ha-
sonlóságot mutat az olajbogyót termô olajfához, és kül-
földrôl - fôleg az északi államokból - érkezô turisták
gyakran úgy vélik, hogy olajfákat látnák a szelíd Pannó-
niában. Régi írások nemigen szólnak a termelésérôl, de
bizonyosra vehetô, hogy a rómaiak korában került a Kár-
pát-medence melegebb részeire. Az 1. és 2. századból va-
ló római sírokban már találtak mandulatermést. A man-
dula szó is latin-olasz eredetû (mandorla).

Janus Pannonius (1434-1472) latin nyelven irt egy al-
legorikus költeményt, amelynek a címe: Egy Pannóniá-
ban nôtt mandulafáról. Ebbôl világosan kitûnik, hogy a
Dunántúlon nemcsak ismerték, de termelték is a mandu-
lát. Ezt a verset idézte Tóthné Kovács Éva, amikor han-
gulatos, szinte költôi mondataival ajánlotta a Mandula
értéktárba kerülését.

Áprilisban a Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület a mandu-
lafák alaposabb megismerésére, környezetünk értékei-
nek feltárására „Paloznak legnagyobb mandulafája” ver-

senyt írt ki a Hírmondóban, mely szerint saját telken élô
mandulafát lehetett nevezni. A mandulafa becsült korát,
becsült magasságát, lombjának legnagyobb kerületét és
törzsének talaj felett 20 cm magasságban mért kerületét
kellett megadni. A részvételre 2017. április 24-ig lehetett
nevezni telefonon vagy írásban. Az értékelést három tagú
bizottságság végezte. Az említett adatok kérésével nem
egy középiskolai matematika tanulmányunkból ismert,
vagy inkább hírhedt P.A. Laricsev Algebrai feladatok
gyûjteményébôl származó szöveges példa megoldására
akartuk a jelentkezôket rávenni, hanem arra voltunk kí-
váncsiak, mennyire ismerik saját környezetüket. 

Ahogy az történni szokott, a határidôig három mandu-
lafát neveztek be tulajdonosaik.  A bizottság két hónap-
pal meghosszabbította a nevezési határidôt és mozgósí-
totta energiáit, hogy több nagyméretû, öreg mandulafa
kerüljön elô Paloznakon. A szervezôk köszönik Czeglédy
Ákos polgármester úrnak, Márffy Istvánnak, a falu min-
dent ismerô arculatformálójának és a fák tulajdonosai-
nak segítségét.

A meghosszabbított határidôig hétre növekedett az ér-
tékelendô öreg fák száma. A Haumann Péterbôl,
Szemethy Tivadarból és Tormási Györgybôl álló bizott-
ság kidolgozta a fák összehasonlítására alkalmas két mé-
rési módszert:

1. A lombozat mérése speciális „Telemetrikus módszer-
rel” történt, melynek ötletét az élet adta: az egyik fa kö-
zelében öreg budi ált. (Ne felejtsük, a Szôlôhegyen va-
gyunk, ahol megôrzik a régi értékeket…) Közös fénykép
készült az öreg fáról és a mértékké elôléptetett bódéról.
Lemérve a bódé méretét - amit nem lehetett hivatalosan
etalonnak tekinteni, de a bizottság elfogadta mércének. A
fényképen így meghatározható lett a lombozat átmérôje,
magassága. Több oldalról készített fényképekkel a legna-
gyobb méret is mérhetôvé vált. A „budi mérce” a többi
fához praktikus okokból nem volt elszállítható. (Bár ezt a
tulajdonos, ismerve a munka fontosságát- engedélyezte)
Tíz centis osztásokkal kétméteres mérô rudat készített a
bizottság mûszer gyártásban leggyakorlottabb tagja. Ez-
után már a telemetrikus módszert lehetett alkalmazni. 

2. Az életkor meghatározása a Plauzibilis módszerrel:
elfûrészeljük a fát és megszámoljuk az évgyûrûket” plau-
zibilis volt, de praktikus nem, mert megölte volna a fát és
a kb. 80 cm átmérôjû fa elfûrészelésére nem találtunk
vállalkozót, aki a PiSZE költségvetésébe beleférô össze-
gért elvégezte volna ezt a munkát. Más megoldást kellett
keresni. A bizottság nagy tapasztalatokkal rendelkezô
tagja talált is. Szó szerint: talált egy 36 cm átmérôjû man-
dulafa rönköt, amit szomszédja fûrészelt keresztbe. A
szomszéd bölcs elôrelátásának és a vitathatatlan szeren-
csénknek köszönhetôen a fûrészelés merôleges volt a fa
tengelyére. (Így nem kellet szög- korrekcióval számolni!)
A tudomány érdekeit messze figyelembe vevô szomszéd a
bizottság rendelkezésére bocsájtotta a rönköt. Csiszolás
után láthatóvá vált a mandulafa évgyûrû struktúrája. A
mintaként használt 35 éves mandulafa „életrajza” jól
mutatta mikor milyen év volt, mekkorát nôt a fa egy - egy
év alatt. Fiatal korában (kb. az elsô öt évben) kisebb az
évgyûrûk közötti távolság, kevesebbet nôt a fa. Átlagot
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számolva a nagyobb mandulafára jellemzô évenkénti nö-
vekedési tényezô 5 milliméter (Átmérôben 10 mm). Ezzel
a módszerrel, bizonyos feltételek teljesülése esetén, a
mért kerületbôl közelítôleg számolható a mandulafa élet-
kora.   

Kerület mérésre is gyakorlati megoldást választottuk.
Kötéllel a föld felett, 20 cm-nél körbekerítve a fát, cm-
ben mérve a kerítô kötél hosszát, majd elosztva 3.14-gyel
(pi-vel), a mandulafa korát kapjuk. Ha beérjük kb. 5%
hibával, oszthatunk 3-mal, így öregebbnek mérjük man-
dulafánkat. 

Összefoglalásként a táblázatból láthatók a pályázott
mandulafák jellemzôi. A lombozat adatai mért adatok.
Nincs nagy különbség a pályázók által becsült adataihoz
képest. Nem így van ez a becsült és a számolt életkor ada-
toknál. A közelítéseket terjedelmi okokból nem közöljük.
A legnagyobb mandulafát kora alapján választhatjuk ki.
Öt mandulafa a legöregebb.  Az elsô fa 5 évvel idôsebb a
másodiknál, a második öt évvel idôsebb a harmadiknál. A
bizottság ezt a sorrendet tekinti a verseny eredményének.

2017. szeptember 16-án 17.00-kor a Faluházba várjuk
az ismert, nagyobb mandulafák tulajdonosait. Tájékoz-
tatjuk ôket az értékelô munkáról, annak eredményérôl.
Szeretnénk megbeszélni a jövôbeni terveket, a további
együttmûködést. Tudjuk, hol vannak Paloznak „szépko-
rú” mandulafái. Bízunk abban, hogy sokáig virágoznak
tavasszal, a többi mandulafával, együtt mindannyiunk
büszkeségére és örömére.

Haumann Péter, Szemethy Tivadar, Tormási György

Hogy is valósult meg a 
„Vízbetegek álma”, illetve

hogyan alakult meg 
a Szôlôhegyi Egyesület 2007-ben?

Azóta eltelt 10 év. /Egy kis
történelem/

2006-ban merült fel, mikor többször azt hallottuk, ami-
kor a kútnál vettük még a vizet: „Mi van? Ti vízbetegek
vagytok?”

Igen, szükségünk volt már akkor is a vízre. És beszél-
getések kapcsán merült fel, hogy hívjuk fel Almádiból a
DRV illetékeseit, akik fel is jöttek a hegyre.

Kiszálltak a kocsiból, körülnéztek, és én azonnal rátér-
tem a tárgyra: „Mi már szeretnénk vizet itt a hegyen!”

Asszonyom! Ez lehetetlen! De Uraim: én nem azért
hívtam önöket, hogy hogyan nem lehet, hanem azért,
hogy hogyan lehet a hegyre bevezettetni a vizet.” Vála-
szuk nem volt.

Elmentek és körbejártam a hegyet, az ismerôsöket, és
Szengovszky Oszkár úr volt, aki elindított az utamon,
utunkon.

Nálunk összejöttünk a szomszéd mûvész úrral együtt,
és elkezdtük a hosszúnak tûnô, de eredményes munkát.

Ja! és lett víz 50 családnak, 25 milliós beruházással.
Ezt miért meséltem el? Mert fordított volt a helyze-

tünk. Nem elôször alakítottunk egy egyesületet, és prog-
ramként határoztunk meg egy célt, hanem elôször megva-
lósítottunk egy nagy beruházást, legalábbis a mi
szintünkön. És amikor elkészült sikeresen, akkor merült
fel a polgármesterünk javaslatára, hogyha ilyen ügyesek
vagyunk, miért ne lehetne a hegyen egy egyesületet alakí-
tani. Ekkor az elsô „Vízbulin” merült fel, illetve jelentet-
te be Lajosunk a javaslatát Ákosnak. Mindenki nagyon
lelkes volt!

Meg is szerveztünk ismét egy alakuló gyûlést, mint ami-
kor a vízbevezetést kezdtük szervezni.

Elnöknek engem javasoltak nagy százalékban, amikor
Lajosom felállt és kijelentette, hogy szó sem lehet róla.

Ekkor jött az ötletem, miután elôzetesen felmértük az
ismeretségi körünkben a lehetséges elnök személyét, aki-
ket most nem nevesítek.

És ekkor jött dr. Tormási György úr neve elô, aki szíve-
sen vállalta a megbízatást, amit azóta is lelkesen ellát.

Én ôszintén elmondom, hogy örültem annak, és naivan
arra gondoltam, hogy mivel jól megismertem mindenkit,
akik részt vettek a vízbekötésben, szimpatizáltunk min-
denkivel, egy jó kis csapat jött össze. Hiszen ebben a
munkában is, azaz a toborzásban is aktívan részt vet-
tünk.

És én háttérbôl tudom segíteni az egyesület munkáját.
Természetesen alárendelve magamat az elnöki utasítá-
soknak.

Az elsô lépések, mint minden kezdetben nehézségekbe
ütköznek. Segítettük a munkát a magunk módján. De ez
nem volt megfelelô, és én úgy éreztem, hogy nincs értelme
az együtt dolgozásnak, miután ki is léptünk Lajosommal
az egyesületbôl.

Természetesen fájt! Azért, mert nagyon sok munkát
energiát nem kímélve értük el, hogy egy csapatot - még ha
érdekünk is volt a VÍZ -  összehoztunk.

Azóta mi nem veszünk részt az együttmûködésben. Ér-
dekes volt, amikor az elköszönô emailt küldtem, minden-
kinek, senki különösen nem érdeklôdött, hanem csend-
ben tudomásul vette a tényt.

Amikor most megkaptuk a meghívót, elôször megkér-
deztük, hogy nem tévedés, hiszen mi régóta nem vagyunk
Szôlôhegyi Egyesületi tagok? És azt a választ kaptuk,
hogy nem tévedés, minden régi tagot  szeretettel meghív-
tak.

Én jószívvel el is jöttem, ill. jöttünk, és kellemesen
jóléreztük magunkat a régi tagokkal együtt.

Kívánunk továbbra is sok sikereket, jó egészséget az el-
következendô idôszakban az egyesület munkájához!

Malomszegi Katalin & Lajos
Pincesor 
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Név Magasság (m) Lomb-korona (m) Törzs (m) Becsült életkor (év) Számolt életkor (év)
Pulay Ildikó 10 40 2.51 50 78
Tormási György12 35 2.38 50 73
Pulay Ildikó 12 35 2.2 40 68
Halász György 10 40 2.2 40 68
Tóth András 8 35 2.2 40 68
Kirják család 7 30 1.32 30 43
Ránky László 7 20 1.4 30 40

 



Paloznak Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját az

ARADI VÉRTANÚK
tiszteletére rendezett

CSENDES MEGEMLÉKEZÉSRE
2017. október 6-án, pénteken 18 órakor.

Helyszín:
Paloznak, 1848/49-es Emlékpark

TÁNCTÁBOR
PALOZNAKON

Augusztus 21-tôl Paloznakon láttuk vendégül az erdélyi
testvértelepülésünkrôl, Pálpatakáról érkezett „Csezege”
Néptáncegyüttes tagjait. 

A fiatal táncosoknak több, mint tíz éve szervez az ön-
kormányzat Paloznakon táborozást. Közülük többen az
idén látogattak el elôször hozzánk, elôször látták a Bala-
tont!  (A kezdeti években érkezô táncosoktól sorra érkez-
nek az esküvôi értesítôk, nagy örömünkre sorra küldjük
a babák születésekor gratuláló üdvözleteinket.)

A táborozó fiataloknak sûrû programot állítottunk ösz-
sze. Az érkezés napján a hosszú utazás után (kb. 750 km)
szerencsére nem hiányolták a pihenést. Hajókáztunk a
Balatonon, majd rövid sétán megtekintettük Balatonfü-
red nevezetességeit.

A délutáni órákban ellátogattunk a Somlóra, ahol Ko-
vács Norbert Cimbi vendégei voltunk. Cimbi néptáncos,
koreográfus, a Népmûvészet Ifjú Mestere, Örökös Arany-
sarkantyús táncos. Egy kellemes túra során megtekintet-
tük a várat, a Szent István szobrot a kereszttel, a kilátó-
ból szemet gyönyörködtetô látványként tárult elénk a
környezô táj.

Ezután a Somló-hegy lábánál található Kiscsôszre
mentünk, itt a Cimbi által vezetett Élô Forrás Hagyo-
mányôrzô Egyesület tánctáborába kapcsolódtak be a fia-
talok. Hatalmas lendülettel, vidáman ropták a táncot, a
próba során egy cseppet sem látszott, hogy milyen fárasz-
tó nap végén járnak.

A további napokon is igyekeztünk változatossá tenni az
erdélyi vendégeink ittlétét. Moziba mentünk, ellátoga-
tunk Csopakra, a Petrányi Pincészetbe, közös estet szer-
veztünk a paloznaki fiatalokkal, és amint az idôjárás en-
gedte kerékpárra pattantak, és irány a strand!!!

A Tájház udvarán nagy sikerrel tartották meg a hagyo-

mányos néptánc bemutatójukat, mely alkalomra sokan
összegyûltünk a faluból. Szerencsére a 14-20 éves fiatalok
ôrzik a népi hagyományokat, melyet meg is mutattak a
tájház udvarán. Helyi és mezôségi táncot is bemutattak a
közönségnek, akik vastapssal honorálták a néptáncbemu-
tatót. Ezután baráti beszélgetéseken emlegettük fel a kö-
zös ismerôsöket, a testvértelepülési utazások emlékeit.

A hét során a faluból nagyon sokan lepték meg a fiata-
lokat „minden földi jóval”! Név szerint nem is tudjuk fel-
sorolni a segítôket, annyian voltak!

Az önkormányzat köszönetet mond mindazoknak, akik
segítették a fiatalok táborozását a sok házi süteménnyel,
gyümölccsel, valamint anyagilag a programok színesebbé
tételéhez. 

Ezúton továbbítom Palkó Attilának, az együttes veze-
tôjének üzenetét Paloznakra, minden kedves palozna-
kihoz:

Csezege, tánc, zene és a Balaton!!! Köszönet a sok kö-
zös élményért! ,,Nyári gyerekek a Balaton parton...”

Verrasztóné Panni

A könyvtár hírei / ÚJ KÖNYVEINK
Felnõtt irodalom:
� Lány a mólón / Claire Douglas
� Az apartman / Danielle Steel
� Az olasz kaland / Lindsey Kelk
� A borostyán õrzõje / Freda Lightfoot
� Rügyfakadás / Catherine Anderson
� Menedék / Diane Ackerman
� Védtelenül / Lylia Bloom
� Hazug múlt / Charlotte Link
� Az idomár / Camilla Läckberg
� Siena lánya / Marina Fiorato
� Mocskos meló / Christopher Moore
� Rossz kezdet / Javier Marías
� Víkendezõk / Mary Kay Andrews
� A kém / Paul Coelho
� Boleyn Anna / Susan Bordo
� Hárem / Alev Lytle Croutier
� Császárnénak szántak / Lónyay Stefánia hercegné
� A portréfestõ lánya / Julie Klassen
� A sör füveskönyve / Kocsis Péter szerk.
� Púder nélkül / Leitner Olga
� Holdas este Füreden / Krúdy Gyula
� Lehetetlen x rögtön / Vámos Miklós

IFJÚSÁGI ÉS GYERMEKIRODALOM:
� A cinkepár új odúja / Frekot Erika
� A legkisebb ugrifüles / Csukás István
� Kockacukor lovassuli / Vadai Adrienn
� A fürdõk réme / Nyulász Péter
� A motoregerek bandája / Marye Sheperd
� Foxikkal az élet / Kovács Bea
� Barni a szuperhõs / Hakon Ovreas
� Torzonborz a rabló / Otfried Preussler
� Pax / Sara Pennypacker
� Illaberek / Tahereh Mafi
� Boy 21 / Matthew Quick

Szerk.
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Magas rangú állami kitüntetést vehetett át 
vitéz Ajtós József László prépost, esperes

Egyházi személyeket is kitüntettek nemzeti ünnepünk
alkalmából, augusztus 20-án. Áder János, Magyaror-
szág Köztársasági Elnökének megbízásából, Balog
Zoltán, az emberi erôforrások minisztere, magas szín-
vonalú munkájáért, Magyar Érdemrend Lovagkereszt
polgári tagozat kitüntetést adott át vitéz Ajtós József
László címzetes prépost, esperesnek, Paloznak,
Felsôörs, Csopak, Lovas plébánosának. 

Prépost úr kedvesen invitál a verandára. Megállapítom,
hogy gyönyörû a kilátás a Balatonra. Meg is jegyzi, hogy
mindez megfizethetetlen, szerencsésnek tartja magát,
hogy nap, mint nap láthatja nemzeti kincsünket.
–Körülbelül másfél hónappal ezelôtt kaptam a Minisz-
terelnöki Hivatalától egy e-mailt, hogy engem Orbán
Viktor miniszterelnök elôterjesztésére kitüntetésre ja-
vasolnak. Az elektronikus levélben rákérdeztek, hogy
elfogadom-e mindezt. Az adatok átnézése után, mélyen
megtisztelve érezve magamat, visszaírtam, hogy elfo-
gadom. Hála a jó Istennek a tavalyi és az idei évem na-
gyon szépen alakul. Több mint 40 évi papi szolgálatom
elismeréseként Márfi Gyula érsek préposti címet ado-
mányozott tavaly, most pedig megkaptam ezt a magas
rangú állami kitüntetést, ráadásul november 15-én le-
szek hetvenéves.

Vitéz Ajtós József László prépost, esperes, a Veszpré-
mi Fôegyházmegye papja, jólesô érzéssel és meghatódva
ment a Pesti Vigadóba, hiszen számtalan ismerôssel ta-
lálkozott. Mint mondja Balog Zoltán, az emberi erôfor-
rások minisztere mosolyogva fogadta és adta át a kitün-
tetést, ráadásul emlékezett az elsô találkozásukra is.
Csodás volt számára az a nap, hiszen az elismerést au-
gusztus 18-án vehette át. -Szeretett édesanyám, Ilona
névnapján kaptam meg a Magyar Érdemrend Lovag-
kereszt polgári tagozat kitüntetést, valószínûleg a jó
Isten akarta így. Az elsô gratulációt Kontrát Károly or-
szággyûlési képviselôtôl kaptam, aki a telefonban min-
den jót kívánt. Biztos vagyok benne, hogy neki is kö-
szönhetô, hogy elismerték a munkámat, de soha nem
mondta. Továbbá köszönetemet szeretném kifejezni
mindazoknak, akik erre felterjesztettek, a négy telepü-
lés polgármestereinek, illetve Bóka István Balatonfü-
red város polgármesterének is. Nagyon sok gratulációt
kaptam, mely nagyon jól esett.

Beszélgetésünk végén vitéz Ajtós József László pré-
post, esperes az Evangéliumból idézet, amikor Jézus a
Bethesda fürdôbe ment. „Volt ott egy ember, aki már
harmincnyolc esztendô óta beteg volt. Mikor Jézus meg-
látta ôt, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idô
óta van így, megkérdezte tôle: Akarsz-e meggyógyulni? A
beteg azt felelte: Uram, nincs emberem, aki, amikor fel-
kavarodik a víz, bevigyen engem a tóba. Mire pedig én
odaérek, más megy be elôttem. Jézus azt mondta neki:
Kelj föl, vedd ágyadat, és járj! Az ember azonnal meg-
gyógyult, fogta az ágyát és járni kezdett.” (János Evan-

géliuma 5,1-3a. 5-16) -A hétköznapok forgatagában
gyakran megesik velünk, hogy úgy megyünk el ember-
társaink mellett, mintha nem érzékelnénk a jelenlétü-
ket. Ahhoz, hogy valakit észrevegyenek, elismerjék a
munkáját, egy emberre van szükség, aki felhívja a fi-
gyelmet, aki támogatja az ügyét – zárta gondolatait vi-
téz Ajtós József László prépost, esperes.

Szendi Péter

Tortaparádé
A Falunapokon szeptember 23-án  szombaton délelôtt 

TORTAVERSENYRE várjuk 
a paloznaki hagyományokat, 

helyi motívumokat felvonultató tortákat. 

A tortákat 12 óráig lehet leadni a Tájházban. 
Az elsô 3 helyezett díjazásban részesül. 

Szerk.

VERSENYFELHÍVÁS

Paloznak Község Önkormányzata a 
Paloznaki Falunapok rendezvénysorozat keretében 

a paloznaki TÁJHÁZ udvarán 

GULYÁSFÔZÔ VERSENYT
hirdet

Nevezési díj: 600.- Ft

A verseny idôpontja: 2017. szeptember 23., szombat 9
óra

A nevezés határideje: 2017. szeptember 21. csütörtök
A nevezési lapokat személyesen a Teleházban kell

leadni, vagy emailben elküldeni.

További információ, nevezési lap 
a Teleházban és a  weboldalon.



Hírdetés
� Bérgép-kölcsönzô Alsóörs. 8226 Alsóörs Gárdonyi G. u. 6. Tel:

20/447-1200. Kisgép, Utánfutó, Takarítógép bérbeadás. Föld-
munkagépek kezelôvel, beton újrahasznosítás. Web:
www.bergepkolcsonzo.hu E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Árak, Árlista, mûszaki információk tekintetében keresse WEB
oldalunkat, vagy hívjon bizalommal!

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adása! 
Balatonfüred – Csopak – Paloznak –Lovas – Alsóörs térségébôl
várom eladási –vételi szándékát. Fizetni csak a sikeres lebonyo-
lítás után kell! Egy hívást megér! Telefon: 06-20-991-6842. Hon-
lap: www.rajnaia.hu

� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, vagyonvé-
delmi 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 bemuta-
tótermünkben 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

� 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.

� 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
legnépszerûbb 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.

Szeretettel várunk mindenkit családias éttermünkbe,
ahol az otthonról hozott ízeket szeretnénk megmutatni,

az arra kíváncsi embereknek. Ezen kívül vállaljuk
kisebb esküvôk, szülinapok vagy családi programok

lebonyolítását is.
Nyitva tartás: szeptember-október: h-cs:16-19, p:16-20,

szo:12-20, vas:12-19.
Novembertôl, a téli hónapokban h-cs: zárva, p:16-20,

szo:12-20, vas:12-19.
8229 Csopak, Gyöngyvirág u 1. (A nagyparkolónál).

Kapcsolattartó: Ódor Borbála 06-20-441-5003


