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Márciusi testületi ülés

Március elsején tartott testületi ülést a Paloznaki Önkormányzat. Az ülésen elfogadták a 2108. évi költségvetést 129.744.000 Ft
bevételi és 127.000.000 Ft kiadási főösszeggel. A középtávú megállapodás alapján 2018. évre vonatkozóan új megállapodást kötött
az önkormányzat a Riviera Turisztikai Egyesülettel a turisztikai feladatok ellátására. A megállapodás keretében az Egyesület a napi feladatok ellátásán túl támogatja a térség kiemelt turisztikai rendezvényét, valamint közreműködik a szállásadók részére kiírt szálláshely
minőségfejlesztési pályázat lebonyolításában. A keretösszeg a tavaly

befizetett idegenforgalmi adó 10%-a 1,6 millió Ft. Pályázatot a legalább 3 éve működő szálláshely szolgáltató, a benyújtáskor érvényes
egyesületi tagsággal rendelkezők nyújthatnak be. A pályázat kiírására augusztusban kerül sor.
A Szt. József Ház tartószerkezeti terveinek elkészítésével Hock
Jánost bízta meg a testület.
A Rákóczi Szövetséget 25.000, míg a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületét 20.000 Ft-tal támogatták a képviselők.
CZÁ

Közmeghallgatás

Február 21-én tartott közmeghallgatást az önkormányzat. A polgármester tájékoztatója előtt a Balatonfüredi Rendőrkapitányság
munkatársai tájékoztatták a megjelenteket a bűnügyi helyzetről
ill válaszoltak a felmerült kérdésekre. 2016-hoz képest a bűnügyi
helyzet nem változott érdemben továbbra is biztonságos helynek
számít Paloznak. 2017-ben összesen 3 lopás és két egyéb vagyon
elleni bűncselekményt követtek el a községben. Külön figyelmet
szentelt a rendőrség a Jazz Piknik biztosításának így a forgalomirányításnak és a lopások megelőzésének. A turisztikai időszakban a
közterületeken és magánterületen hangoskodókra vonatkozó bejelentésekre azonnal reagált a közterületi szolgálat és a hangoskodókat figyelmeztette, vagy szabálysértési feljelentéssel sújtotta.
A paloznakiak részéről felmerült a nagy balatoni rendezvények,
különösen a Balaton Sound hangereje. Erre kapcsolatban a Balatonfüredi Rendőrség nem tud intézkedni, a rendezvény ideje alatt
a zaj és egyéb problémákat egy éjjel nappal üzemelő telefonszámon
lehet jelezni.
Czeglédy Ákos polgármester ismertette az Önkormányzat 2017.
évi munkájáról szóló beszámolót az előző évben megvalósult fejlesztéseket, környezetvédelmi intézkedéseket, a társulás útján ellátott
feladatokat, illetve a helyi adóból befolyt összegeket. Itt felhívta a

figyelmet, hogy a tavalyi év során egy új adónemkerült bevezetésre
külterületi földadó néven, mely a Zrínyi utca alatti mezőgazdasági
területekre lett kivetve. Elsődleges célja az önkormányzatnak nem
az adóbevételek növelése volt, hanem az hogy az ingatlantulajdonnal rendelkezők ezeket a földterületeiket tegyék rendbe a művelési
ágnak megfelelően. Ennek ellenére elég szép bevételre tett szert az
önkormányzat, több mint 2 millió forint összegben, miután sokan
úgy gondolták, hogy inkább kifizetik az adót, mint hogy megműveljék a földjüket. A másik adónem már korábban is szerepelt az
adórendeletben telekadó néven. Miután viszont a tavalyi év során
lehetőség nyílott arra, hogy a zártkerti ingatlanokat ingyenesen kivonjanak a művelésből, sokan éltek ezzel a lehetőséggel, így viszont
a termőföld végleges más célú hasznosítása kapcsán ezek a területek
is adóköteles területekké váltak. Itt is csak azok az ingatlanok lesznek adókötelesek, amit nem művelnek megfelelően.
Németh Imréné a bolt működéséről érdeklődött, melyre az önkormányzatnak nincs ráhatása, de tudomásunk szerint nincs szándék bezárni a boltot. Amennyiben ez a probléma valós lenne, az
önkormányzat a falugondnoki busszal biztosítja a bevásárlási lehetőséget Balatonfüreden.
CZÁ

Tojásfa-díszítés Húsvét közeledtével
Felhívás!

Kedves Paloznakiak, Nyaralótulajdonosok és Látogatók!
A húsvéti készülődés alkalmából, a húsvéti hagyományok felelevenítése céljából ebben az évben is készítsünk el közösen egy tojásfát a Községi Könyvtár
mellett! (Fő u. 2.)
A tavaly elkészített tojásokkal feldíszítjük a tojásfa felső részét, így
az idén készült tojásokat könnyen elhelyezhetik az alsóbb részeken.
Kérjük, hogy sétáljanak arra, és helyezzék el a készítő ill. család
nevével ellátott díszes tojásokat a tojásfán!
Örömteli készülődést, boldog húsvéti ünnepeket kívánunk minden paloznakinak, és Paloznakot kedvelőnek!
Önkormányzat dolgozói
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„Kossuth Lajos azt üzente...”
A Himnusz eléneklése után színvonalas ünnepi műsorral ajándékozták meg a Csopaki Református Általános iskola diákjai a
paloznaki Faluházban az ünneplő közönséget március 15-én.
A műsort Gégény Marianna tanárnő állította össze, a műsorban
közreműködött a Csopak Táncegyüttes, a táncokat Schalbert Bíró
Patrícia tanította be.

A műsor után Czeglédy Ákos polgármester úr ünnepi beszéde
következett, majd az önkormányzat és az iskola képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit a ‘48/49-es emlékműnél.
A megemlékezés a Szózat hangjaival zárult.

Szerk.

„Este a Gyimesbe’ jártam”
Március 7-én, szerdán este nagyszámú érdeklődő gyűlt össze a
faluház nagytermében.
Kulturális est vendégeként köszönthettük rendezvényünkön Sebő
Ferenc Kossuth-díjas népzenekutatót, a Nemzet Művészét, és Szomjas György filmrendezőt.
Először az „ESTE A GYIMESBE’ JÁRTAM” című, Sebő Ferencről készült portréfilmet tekintettük meg, amely a 70 éves Sebő
Ferenc sokoldalú munkásságából elsősorban a táncházmozgalom és
a népzenei hagyományőrzés formálásának legfontosabb állomásait
mutatta be.
A filmvetítés után vendégeink kötetlen beszélgetés keretében elevenítették fel a ’60-as évektől kezdődően
a magyar könnyűzenei élet alakulását, a
népzene és néptáncmozgalom megújulását.
Jantyik Csaba, a film producere, és
Szomjas György a portréfilm rendezője
így vallanak Sebő Ferencről:
„Sebő Ferenc 1970-ben a Budapesti
Műszaki Egyetem építészmérnöki karán
szerzett diplomát. Komolyzenei tanulmányokat is folytatott. 1969-től előbb a Sebő
– Halmos duó, majd a Sebő együttes alapító tagjaként, az énekelt versek és a népzene előadójaként szerepelt itthon és külföldön. Népzenével a táncházmozgalom
indulása, 1972 óta foglalkozik. Dolgozik
népzenekutatóként is, és 1989-ben elvégezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zenenetudományi szakát. Máig folyamatos előadói
tevékenysége mellett tudományos munkát is végez. Kiemelkedő
jelentőségű szervezőmunkát végzett a táncházmozgalom elindításakor majd a kilencvenes években a Hagyományok Háza létrehozásánál, valamint a Magyar Televízió és a Magyar Rádió népzenei
szerkesztőjeként. Munkásságát számos díjjal ismerték el. 2012-ben
megkapta a Kossuth Díjat és 2014-ben a Nemzet Művésze díjat.
A táncház az erdélyi falvakban a fiatalok szórakozóhelye volt,
ahol élő zenére mulattak, énekeltek, táncoltak hétvégeken, ünnepnapokon. Negyven évvel ezelőtt budapesti fiatalok - az elsők között
Sebő Ferenc - felfedezték ezt a muzsikát és ezt a táncos szórakozási
formát, így jöttek létre a városi táncházak. A népzene és néptánc
ilyen „használata” hamarosan népszerűvé, sőt mozgalommá vált.
Szervezett formában került sor a zenészek és táncoktatók képzésére. Mára a táncház valódi hungarikumm lett - rajongói, művelői

vannak egész Európában, Amerikában sőt Japánban is. Az évente
rendezett budapesti Táncháztalálkozón több tízezer résztvevő muzsikál, táncol – ez érzekletesen mutatja a hazai „táncházasok“ többszászezres táborát.
ÉRVÉNYES VÁLASZ KORUNK EGY ALAPKÉRDÉSÉRE:
A TÁNCHÁZBAN ÖSSZEÉR HAGYOMÁNY ÉS KORSZERŰSÉG.
Korábban Halmos Béla népzenekutató, zenei rendező, Szomjas György filmrendező és Rosta Katalin szerkesztő-producer
filsorozatot készítettünk azokról az eredeti népzenészekről, akiktől a táncház- mozgalom elindítói tanultak. Ezt a filmsorozatot Új
Régi Hang címen adtuk ki 12 DVD lemezen Jantyik Csaba producerrel. Még
Bélával közösen újabb 12 portréfilm elkészítését terveztük a táncházmozgalom
elindítóiról, meghatározó előadóiról,
akik rendkívül színes egyéniségek,
nem véletlenül váltak a mozgalom
kulcsfiguráivá. A filmsorozat a népzene
és a néptánc korszerű továbbélésének
egyik enciklopédiája, amely oktatási,
kulturális, kutatási célra egyaránt alkalmas. Első három filmje – Halmos
Béláról, Kallós Zoltánról és Kobzos Kiss
Tamásról – a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával elkészült. A sorozat
következő filmje Sebő Ferencről szól,
aki egyik elindítója és mindvégig meghatározó alakja volt a városi
táncházmozgalom negyven évének. Ismerve a „táncházasok” körébe tartozók, a népzene, de általában a népművészet egésze iránt
érdeklődők megbecsülhető létszámát – ami az itthoniakat és külföldieket, a magyarokat és más nemzethez tartozokat összeszámlálva milliós nagyságrendet jelent ma már – fontosnak tartottuk
a film elkészítését, hiszen a szakemberek egyre inkább felismerik
a népzene és néptánc jelentőségét az oktatásban, a közművelődésben. A portréfilmnek külön jelentőséget és aktualitást ad, hogy
az UNESCO a „best practices“ meghatározással a szellemi világörökség részének minősítette a magyar táncház-módszertant.
Sebő Ferenc több mint negyven éve barátunk és munkatársunk.
Sok mindent csináltunk együtt. Egy olyan filmet készítettünk Róla,
amit még Halmos Bélával terveztünk el, és amilyet csak mi tudtunk megcsinálni. Sebő Ferenc 70 éves!“
Verrasztóné Panni
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Szabó Edina és Steinbach Zoltán

Mindent otthonról hozunk

Csak a motoros érti igazán,
hogy a kutya miért dugja ki a fejét
az autó ablakán.
Az emberek más-más módon élik az életüket, teszik a dolgukat.
Egyesek visszahúzódva, csendben, megfontoltan, mások látványosan,
zajosan, vehemensen. Van, aki egyéni érdekei mentén, s van olyan is,
aki a közösségért, embertársaiért tevékenykedik. Az utóbbiak közé
sorolnám Edinát és Zolit, akik bár nem közszereplők, munkakörüknél fogva mégis meghatározó alakjai a falu történéseinek. Mindketten az Önkormányzat alkalmazottai, Edina a Közös Önkormányzati
Hivatal mindenese, férje Zoltán műszaki
karbantartó, egyébiránt ugyancsak „mindenes”. Talán ez a sokrétű munka a falu
méretéből, netán szükségből adódik, nekem mégis szembetűnő a rájuk jellemző
fáradhatatlanság, talpraesettség és derű.
Edina 1975. április 3-án született Veszprémben, Paloznakon és Csopakon laktak,
később Nemesvámoson nevelkedett. Tíz
éves kora óta dolgozott minden nyáron
Csopakon strandi büfében, éttermi felszolgálóként, vagy a postán. A veszprémi
Kállai Éva Egészségügyi Szakközépiskola
elvégzése után a kórház központi intenzív
osztályán helyezkedett el, azonban hiába
dédelgette magában addig a nővéri hivatás
magasztosságát, ez az emberpróbáló hely
kifogott a fiatal lányon. Egy év múlva a TB. Igazgatóság családi pótlék
osztályára került ügyintézőnek és 1999-ig, terhességének kezdetéig ott
is dolgozott. Zsófi lányuk 2000 szeptemberében, Bence fiúk 2003-ban
született ugyanazon a napon, mint édesanyja. A Gyes után a M. Államkincstár dolgozójaként végezte ugyanazt a feladatot egészen 2007ig, mikor is úgy döntöttek, hogy elsősorban a gyerekek miatt jobb lenne a paloznaki Önkormányzatnál munkát vállalnia a Lovas-Paloznak
Községek Körjegyzőségénél megüresedő szociális ügyintézői poszton.
Zoltán szintén Veszprémben született 1972. augusztus 13-án, és
itt Paloznakon nevelkedett. Csopakra járt oviba, elemibe, a veszprémi Táncsics Mihály Szakmunkásképzőben tanult tovább, kőművessé vált, az állami építőiparban dolgozott, aztán a füredi Tósoki Építő
Kft-nél szerzett szakmai tapasztalataival felvértezve 1996-tól egyéni
vállalkozásba kezdett. Sikeres pályáját munkahelyi baleset szakította
félbe, leszázalékolták. 2012-től dolgozik az Önkormányzat alkalmazottjaként.
A csopaki KISZ-tábor diszkójában ismerkedtek meg ’94 nyarán.
Első látásra szerelem volt az övék, Edina emlékei szerint azonnal
érezték, hogy az égiek egymásnak teremtették őket. Öt évvel később
tartották az esküvőjüket, aztán jött a két gyerek. 2005-ben kezdtek
építkezni, egy év alatt elkészült a saját kivitelezésű családi házuk.
Szinte minden a helyére került az életükben. Azt kérdeztem tőlük, mi
a véleményük a falu jelenéről-jövőjéről. - A gyökerek nagyon fontosak – kezdte Zoli – ahhoz, hogy itthon érezhessük magunkat ezen
a tájon. A régi öregek még tudták, hogyan kell ezt csinálni, szociális
intelligencia kérdése, miként viszonyulsz a mához, mit tartasz fontosnak átadni az utókor számára. A mentalitásunkat otthonról hoztuk,
a szüleinktől tanultuk, mint például a munkához való hozzáállásunkat, vagy a szigorúságot, tisztességet… sokat köszönhetünk nekik. A
családok vasárnap templomba jártak. Gyerekként ministráltam Csontos tisztelendő úrnál, apró ajándékokat kaptunk a sekrestyében, hogy
motiváltak legyünk. A férfiak mise után a kocsmába mentek, hogy
megbeszéljék ügyes-bajos dolgaikat, örömüket-bánatukat… és ittak rá
egy pohárkával.
– Szépnek látom a falunkat – vette át a szót Edina – kedvesek az itt

élő emberek és mintha ettől megkedvesednének az ide látogatók is.
Nekem evidens, hogy köszönjek az idegeneknek, ha segíthetek valamiben, örömmel teszem. Sajnos a valós és képzeletbeli kerítések egyre
magasabbak körülöttünk, de azért át tudunk beszélgetni felettük a
szomszédainkkal. Népszerűek a közösségi programok, rendezvények, s bár megosztó a Jazz Piknik, a helyiek többsége mégiscsak elmegy a koncertekre és élvezi a sztárfellépőket, a kavalkádot. Egy hétvégére ugyan átalakul a falu képe, ettől azonban csak felértékelődik
a máskori csend és nyugalom. A gyerekeink szeretnek itt élni. Zsófi
grafikát tanul Zircen, de nyaranta már ő is dolgozik, akárcsak én annak idején, hogy saját keresete legyen. Bencének mindene a technika,
karosszéria-lakatosnak készül… Mondtuk neki: amid lesz, abból lesz, amit magadnak létrehozol – folytatta Zoli. – Én
egy kicsit kezdek elfáradni… ez intő jel,
de még nem érek rá betegeskedni. Úgy vélem az embernek 40-50 éves korára legyen
meg mindene. Csak azért dolgozom, mert
szeretek dolgozni. Örülök, hogy hasznos
lehetek, büszkeség tölt el, ha másnak tetszik az, amit csináltam. Nekem a tervezés
és a kővel való foglalkozás a legkedvesebb
időtöltésem. – Edinára néztem, hogyan
látja mindezt, de ő a maga gondolataiba
mélyedt. – Mindkettőnkre jellemző – szólalt meg később – a megfelelési kényszer.
Egyszerűen nem akarjuk, hogy másoknak rossz legyen. Az ügyfelekkel való kapcsolat nem fáraszt, inkább a megbecsülés hiánya bánt.
Tele vagyok plusz feladatokkal, sokszor túlórázom, ami észrevétlen
marad, ha időre el van készítve minden. Úgy gondolom, lelkiismeretesen végzem a munkám, néha mégis az az érzésem, a megfelelő
helyről nem kapok pozitív visszajelzéseket. Lehet, hogy ez is a felgyorsult világ számlájára írandó, tény, hogy nincs időnk, nem figyelünk
annyira egymásra. A hivatali munka Paloznakra vonatkozó részének
ellátása egyszemélyes feladatom, le vagyunk „fokozva, minősítve”…
25 éve dolgozom… nem tudom, meddig bírom még csinálni. Gondolkodom rajta, hogy változtassak. Előre kell néznem, a hozzáállásomon nem akarok, és nem is tudok változtatni. – Közben Zoli hallgat,
és mintha mosolyogna. Aztán megszólal: - erő, szorgalom, kitartás
még van bennünk, ez hajt tovább, de lassan nyugalmasabbra váltanánk. Élni szeretnénk. Önző vagyok?... Szenvedélyem a motorozás és
ez átragadt a családomra is. Korábban óvakodtunk attól, hogy nagy
gépünk legyen, mit szólnak a faluban, de ma már nem érdekel, ha
esetleg irigykednek ránk, hiszen ezt is a magunk erejének, szorgalmas
munkánk gyümölcsének köszönhetjük. A motorozás élménye ennél
sokkal fontosabb. Edina mondta, hogy néha félni szokott mögöttem,
pedig nem is hajtok gyorsan. Azért választottam a Gold Wingot.
„Sose hajts gyorsabban, mint ahogy a védőangyalod repül”, szoktam
mondogatni. De szereti a kihívásokat, ’12-ben megszerezte a nagymotor jogosítványt. Aztán vettünk egy túramotort neki is, így már
négyesben kirándulhatunk. Volt, hogy hat nap alatt körbejártuk az
országot, 2400 km-t tettünk meg olyan utakon, ahová autóval sosem
mentünk volna. Életre szóló élmény volt. Bakancslista? Egy USA-ban
tett kirándulás. Persze motorral, talán a híres „The Mother Road”on, azaz a 66-os úton. – Számunkra a legfontosabb dolog az életben
a család, az egészség, és a boldogság! Nemsokára húsz éves házasok
leszünk, ezt meg fogjuk ünnepelni.
Boda Balázs
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Borklub
„Jégbontó havának” második péntekén csak összegyöttünk, hogy
ne legyünk széjjel. Szenzációs program várt ránk jó borokkal, elvtelenül dicsérve bölcs Elnökünk szervező munkáját, de előtte egy-két
sor fejtágítás. A sommelier kérdés után íme, itt vannak a díjak, no
ebből is számos van. Vegyük pld. az „Év bortermelője Magyarországon” díjat. Eredete 1991-ig, a Hét Borbírák Rendjéig nyúlik
vissza. A rend felbomlását követően a Magyar Bor Akadémia vette
szárnyai alá és ma is két körben- első körben Akadémián kívüli
nominációk is vannak, de a végső második körben az Akadémia
155 fős tagsága ítéli meg a díjat.
No de vissza a lényegre, az est előadója Fodor Dorina volt, kinek szellemes és szakmailag hibátlan előadásait már volt szerencsénk élvezni. Dorina tovább röpdös, miután a szakmai részt magas színvonalon műveli, most a bormarketing témában is tovább
tanult, sőt nekünk átadta. A cím: „A borászat napjainkban” volt.
Az egységes minősítés és osztályozás réges-régi téma és örökké változik. Bár II. Rákóczi Ferenc 1707-ben elrendelte a borok egységes
egész országra kiterjedő minősítését és osztályozását, azóta sok víz
csorgott le a Dunán, meg bor a torkunkon. Számtalan változtatás
volt, maradtunk volna az elsőnél, mint a francia ivótestvérek az I.
Napoleoni beosztással és akkor legalább egységes lenne és korhű,
ahogy Franciaországban is vidáman megél. Node sebaj, itt az új
javaslat, megint egy piramis és egy beosztás:1.szint korona borok,2.
szint dűlős borok, 3. szint települési borok 4. szint régiós borok.
Végül is érthető, de azért pár évecske, évtizedecske kellene, hogy
beivódjék, mint a jó bor a torokba. Azért, hogy a léc remegjen a
2.szintet tovább lehet piramisozni, no én itt elvesztém a fonalat.
Ilyet még nagyapám sem látott. Már, ha józan vót. Na persze az
meg soha nem vótt...
Oszt végre kóstoltunk is, elsőként 2017-es olaszrizlinget, melyet
az új koncepciónak a Balaton bornak szánnak. Ez új koncepció
egységes Balaton bort képzel el, nem prémium minőséget, de 7
egységes minőségbiztosítási kritérium alapján készült olaszrizlinget. A kidolgozásban a Balaton Kör és a Rizling Generáció vett

részt és 24 Balaton parti pince csatlakozott, hogy boraik egységes
címkével, tervezéssel, palackban és csavarzárral jelennek meg. Igen
örvendetes kezdeményezés, de pár évecske, évtizedecske.../ld.fenti
mondatot/Meg itt van még egy megjegyzés, mi idősek, akik pld.
hetvenkedünk már/de csak éveinkben/emlékszünk a régi Balaton
borra, mely a maga silányságával és alacsony árával sikeresen rontotta Nyugat-Európában a Balaton-parti borok hírnevét.
Második bornak egy 2017-es vörösmáli-öreghegyi dűlőből származó nagyszerű olaszrizling következett, majd két kékfrankossal
egy roséval és egy veressel zártunk. A Fodor család is megtisztelte
jelenlétével borklubunkat, jó látni egy ilyen egységes, szerető és precízen fejlődő famíliát köreinkben. /ebből persze következik, hogy
családszerető ember vagyok/
Szokásos békés beszélgetéssel és egymás borainak kóstolgatásával
zártuk a jégbontást.
ZB

Meghívó borversenyre

Tisztelt Paloznaki Szőlősgazdák, Kedves Bortermelők!

Önkormányzatunk az előző évek hagyományainak megfelelően ismét megrendezi a borversenyt, amelyre minden érdeklődőt szeretettel
meghívunk és várunk.
Ideje: 2018. április 21. szombat 15 óra
Helye: Paloznak, Faluház nagyterme
A borverseny célja: Paloznak község szőlősgazdái és lakosai találkozásának elősegítése, a bortermelői tapasztalatok kicserélése, a minőségi
bortermelés ösztönzése.
Nevezés feltételei:
Részt vehet minden olyan bortermelő, akinek Paloznak és környékén bortermelésre alkalmas szőlője van, illetve Paloznakon bortermelést folytat.
Nevezni fehér, vörös és rosé borokkal lehet.
A benevezett mintát fajtánként 2 db 7 dl-es, zöld színű borosüvegben kell elhelyezni, parafa dugóval ledugaszolva.
A mintaüvegeket az önkormányzat megbízottja címkével látja el,
a címkét megszámozza. A versenyző nevét és címét lezárt borítékba
helyezi, a számot feltünteti a borítékon.
Nevezési díj: Fajtánként 700 Ft, amelyet a nevezéskor kell befizetni.
A nevezési díj összegét a Paloznaki Etalon bor készítésére használjuk fel.
Leadási határidő: 2018. április 20. pénteken 8-12 óráig a polgármesteri hivatalban, 21-én szombaton 10-13 óráig a Faluház tetőterében.
Értékelés: A versenyre pártatlan bírálóbizottságot hívunk, aki a verseny végén eredményt hirdet.

A verseny nyilvános, amelyen bárki részt vehet, esetleges észrevételeit
a bírálóbizottság elnökénél megteheti. A jelenlévők lehetőséget kapnak
TÁRSADALMI BÍRÁLÓBIZOTTSÁG megalakítására, max. 15 fő.
A bizottságba jelentkezni lehet a verseny kezdete előtt negyedórával
Verrasztóné Losonczy Anna rendezvényszervezőnél. (Nagyobb számú
jelentkezés esetén sorsolás dönt.
Díjazás: A bíráló bizottság a benevezett borokat négy kategóriába
sorolja: arany, ezüst, bronz oklevél, emléklap. A bírálat eredményeiről
a résztvevők díszes oklevelet kapnak. Az arany fokozatú borok I – III.
helyezettje a rendezőség és a támogatók által felajánlott ajándékokban
részesül. A társadalmi bírálóbizottság különdíjat ad. A Paloznaki Borklub a legmagasabb pontszámot elérő olaszrizlinget külön díjazásban
részesíti. A borverseny értékelése és díjazása nem jelent egyben hivatalos borminősítést. A borversenyt követően a rendezőbizottság a hagyományos batyus bálhoz zenét biztosít 23 óráig. Mind a borosgazdák,
mind pedig az érdeklődő vendégek részvételével „összehasonlító” borbírálatra lesz lehetőség.
Egyben szeretettel meghívjuk a szőlősgazdák feleségeit, barátait, valamint az érdeklődőket, hogy tiszteljék meg rendezvényünket és jó szokásukhoz híven „borkorcsolyáról”, „alapozó” ételekről gondoskodjanak.
A rendezőbizottság nevében:

Verrasztóné Losonczy Anna
rendezvényszervező
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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 felnőttek 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 időjárás függvényében.
Húsvétvasárnap: Urunk feltámadásának ünnepe. Ünnepi szentmise
Csopakon 8.30 órakor
Húsvéthétfő: 18 órakor szentmise Paloznakon

A Csopak-Paloznaki Református Társegyházban:

„Nekünk is üdvösségünkre van, ha hiszünk abban,
aki a halottak közül feltámasztotta Urunkat, Jézust,
aki vétkeinkért halált szenvedett, és megigazulásunkért
feltámadt.”
(Biblia: Rómaiaknak 4, 24-25)

Március 26-tól április 2-ig naponta 9-18h-ig húsvéti vásár a Gyülekezeti Házban.
Nagyheti áhítatok hétfő-szerda iskolásaink közreműködésével 18 órakor a Gyülekezeti házban.
Nagycsütörtök: Igeliturgia, Úrvacsora 18 órakor a Gyülekezeti házban.
Nagypéntek: Istentisztelet Gyülekezeti házban 18 órakor, közreműködik a Paloznaki Kórus.
Húsvét vasárnap: Istentisztelet, Úrvacsora a templomban 11 órakor.
Húsvét hétfő: Legátus szolgálata 11 órakor a Gyülekezeti házban
Szerk.

Paloznak Jövőjéért Alapítvány pályázati kiírása
A Paloznak Jövőjéért Alapítvány ösztöndíjprogramja a tanulásban, a művészetekben, illetve a sportban tehetséges
diákoknak, a szakmájukban új tapasztalatot szerző fiataloknak nyújt lehetőséget tudásuk elmélyítésére, tehetségük
kibontakoztatására, továbbképzésre, további tapasztalatok
megszerzésére.
Az Alapítvány céljai között szerepel a tehetség kibontakoztatása, a hagyományok őrzése és gazdagítása. Ennek érdekében olyan támogatási rendszert működtet, amely megfelelő szakmai követelmények teljesülése esetén biztosítja
a már eredményesen működő tehetségsegítő programok
folytatását és emellett lehetőséget ad új kezdeményezések
támogatására is.
1. Pályázhatnak, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
• 18-35 év közötti fiatalok, akik legalább három éve
paloznaki állandó lakhellyel rendelkeznek és azt folyamatosan fenntartják.
• Nappali tagozaton, államilag támogatott vagy költségtérítéses (önköltséges) formában folytatják tanulmányaikat
Magyarországon, illetve az Európai Unió bármely országában.
• Művészeti képzésben, illetve sportképzésben vesznek
részt. Szakmai tanulmányokat folytatnak, illetve továbbképzésen, szakmai gyakorlaton vesznek részt.
• A befogadó intézménytől, szervezettől, cégtől igazolással
rendelkeznek, hogy ott szakmai, sport vagy művészeti tevékenységet, illetve egyéb tanulmányokat folytatnak.
• Tanulmányi ösztöndíj esetén az oktatási intézménybe, a
pályázat beadását megelőző egy éven belül felvételt nyertek, illetve ott eredményes félévet zártak.
•
Tudományos munkát végeznek.
2. A támogatás időtartama:
• A támogatás legfeljebb 6 hónapra szól.

• A támogatott nem jogosult a támogatásra, ha
- hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel,
- szakmai gyakorlatát, képzését a támogatási időszak
alatt befejezi, vagy megszakítja,
- szakmai ösztöndíj esetén megszűnik munkaviszonya.
3. Pályázatok beadása:
• A pályázatokat a tárgyév január 1. napjától december
31. napjáig bezárólag folyamatosan lehet benyújtani.
• A pályázathoz szükséges adatok:
- név, lakcím, adószám
- születési hely, idő
- a pályázaton igényelt összeg
- az elnyert összeg tervezett felhasználása
- az igénylés indoka, egyéb körülmények
• A pályázatokat a Paloznak Jövőjéért Alapítvány Kuratóriumához címezve, Paloznak Község Önkormányzatának
Hivatalában lehet személyesen leadni, vagy postai úton a
8229 Paloznak, Fő u. 10. címre eljuttatni.

4. Pályázatok elbírálása:
• A pályázatokat a beadást követő 30 napon belül az Alapítvány kuratóriuma bírálja el. Erről az elbírálást követő 15
napon belül postai úton értesíti a pályázót.

5. A támogatás folyósítása:
• Az Alapítvány a támogatottal a döntés meghozatalát követő 30 napon belül támogatási szerződést köt.
• A támogatás folyósítása egy összegben, vagy rendszeres
havi utalással történik, a felhasználás módjától függően.
6. A támogatás lezárása:
• A támogatás lezárultával a támogatott köteles egy hónapon belül írásban az Alapítványnak beszámolni.
Paloznak, 2018. március 10.

Paloznak Jövőjéért Alapítvány Kuratóriuma
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A Riviéra arcai:

Megújul a Mandel Kemping
A tavaszi nyitásra elkészülnek a hűthető és fűthető mobilházak és egy,
kifejezetten kerékpáros csoportoknak szánt rész közösségi térrel, emeletes ágyakkal. Ezzel jelentősen kibővül a paloznaki Mandel Kemping
kapacitása, az apartman, a faház, valamint a telepített lakókocsik és sátorhelyek mellett komfortos mobilházakat is kínálnak.
A balatoni kempingeket többnyire hatalmas területként képzeljük el,
holott a kisebbek legalább annyira kellemesek lehetnek, sőt, talán még
jobbak, hiszen nyugalmasabbak, igazi kikapcsolódást nyújtanak családias környezetben, miközben megfelelnek a standardoknak beleértve
a környezetvédelmet is. A Mandel Kemping színvonalas szálláshely ebben a Balaton-felvidéki, Hild-díjas, csendes kis faluban, egy kilométerre a Balatontól, a római út fölött. Háromezer négyzetméter beágyazva
a természetbe. Kiváló bázis a környék csodálatos kirándulóhelyeinek,
borászatainak megismerésére, a legjobb balatoni strandok is könnyen
elérhetők innen.
Azt gondolhatnánk, hogy nevét a manduláról kapta, de nem, hanem
az alapító Mandl családról. Kristály Ottótól, a Mandel Kemping vezetőjétől megtudtam, nemrégiben vette át az újabb nemzedék a szálláshely üzemeltetését. Terveik szerint újítanak a műszaki tartalmakban,
marketingben és növelik a szolgáltatások számát. A mai világban az online jelenlét szükségszerű az ismertség és imázs érdekében. A Google
kereső a turizmusban is nagy játékos. Még akkor is, ha a Mandelnek
törzsvendégei vannak, hiszen 27 éve működő kempingről van szó.
Az idei előfoglalásban a bringások egyértelműen ráerősítettek. A Balaton-kerülők már tavasszal megjelennek, és késő őszig érkeznek egyénileg és nagyobb csoportokban egyaránt. Az egész napos tekerés, úszás
után fáradtan érkező baráti társaságok este tábortüzet raknak, beszélgetnek, élvezik a szabadságot, a természetet, és ez már önmagában elég a
boldogsághoz.

A környék nagy rendezvényei, elsősorban a Paloznaki Jazz Piknik,
az alsóörsi Everness Fesztivál és a különféle boros programok látogatói
is gyakori vendégek a kempingben. Amikor már minden betelt, egy
sátorhely itt mindig akad! És ez még csopaki szemszögből nézve is megnyugtató, hiszen különösen augusztusban lámpással is alig találni szabad szálláshelyet ebben a közkedvelt térségben.
keretes:
„Merjünk kicsik lenni! Éljünk a nagy szomszédok adottságainak előnyeivel! Paloznak érezhetően Balatonfüred és Tihany szatelit térsége” –
fejtette ki a közelmúltban Czeglédy Ákos, Paloznak polgármestere egy, a
térség jövőjéről szóló megbeszélésen. Paloznakon látványosan fejlődik a
borászattal, gasztronómiával, és a kerékpározással kapcsolatos turizmus.
Közkedvelt a csillagtúrákat kínáló, Paloznaki Tekergő biciklis térkép.
Most induló sorozatunkban bemutatjuk a Balaton Riviéra Turisztikai
Egyesület paloznaki tagjait, akik a többi szolgáltatóval, az önkormányzattal és az Egyesülettel együtt a vendéglátás minőségének fejlesztéséért,
a vendégek elégedettségéért dolgoznak.

Felújítják a Szent József Házat!

A képviselő-testület az idei költségvetés terhére 25 millió forintot különített el a Szent József ház egy részének a felújítására. A könyvtár és
teleház átköltöztetése már megtörtént.
Legelőször az önkormányzat dolgozói leszerelték a belső szerelvényeket, kibontották a nyílászárokat, melyeknek egy részét még hasznosítani
kívánják. Szombat délelőtt hangos kopácsolás zaja törte meg a csendet a
faluban. Ahogy beköszöntött a jó idő, több paloznaki ember csákányt,
kalapácsot, lapátot és talicskát ragadott, társadalmi munkában leszedték
a tetőt födémszerkezetig, illetve felszedték a térkövet a Szent József ház
előtt, amely útban lenne a munkálatok során. Czeglédy Ákos polgármester megjegyezte, hogy ezzel hozzávetőlegesen két és fél millió forintot spórol meg az önkormányzat.
–Egyenlőre önerőből újítjuk fel az épületet. Megtörténne a bontás, az
új falazat, a nyílászárók cseréje és a tetőszerkezet felújítása. Bízunk benne, hogy időközben pályázati támogatáshoz is jutunk – kezdi Czeglédy
Ákos polgármester, a település idei legjelentősebb fejlesztésének ismertetését. A nyári hónapokban leállnak az építkezéssel. A tervek szerint május végére födémszerkezet alá hozzák az épületet, ősszel pedig rákerülhet
az új tetőszerkezet, amely immár nem pala, hanem cserép lesz.
A könyvtárat nemrég átköltöztették a kiállító terembe, így az továbbra is funkcionál, várja az olvasókat és az internetezőket. A tervek között
szerepel egy vendéglátóegység létrehozása is, kiülő kerthelyiséggel, terasszal. Két-három éven belül pedig a kiállító terem tetőszerkezetének a
felújítására is sor kerülne, míg a harmadik ütemtervben szerepel a tetőtér beépítése. Itt az egyház részére egy 50 négyzetméteres közösségi helységet és egy garzonlakást alakítanának ki, míg az önkormányzat részére
szálláshelyek lennének biztosítva.
Szendi Péter

Lapzárta előtt kaptuk az értesítést, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében Paloznak község fejlesztési feladatainak támogatására, a kulturális intézmény fejlesztésére (Szt J. Ház) az
önkormányzat a Belügyminisztériumtól 35 millió forint támogatást kapott.

Szerk.
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Hogy lész a Nevesincs Klubból
Mandulafa társaság?
„Balaton parton mandulafa virágzik
A virágja vízbe hull és elázik
Összegyönnek beszégetni a pógárok, pógárok
Bort isznak, hogy le ne essék a gatyájok”
Mint látható, az alapokat sikeresen leraktuk, ugyi mindig a kezdet nehéz. Az elővers is megvan, mint Ovidiusnál. Most akkor fogjunk a húrok pengetésihez, mint a bölcs Vejnemöjnen és induljon
a rege. Sej Regős,rejtem...
Miről is regéljünk?A múlt ködéről , mikor is bő egy éve értelmes emberek beszélgetni vágyván összegyöttek egy lovagló teremben, de lehet, hogy lovagterem. Eközben bor is került eléjük, mit
nagy bölcsen fogyaszták is. Ez meg ,mint tudjuk meghozá a nagy
gondolatokat is az üstökökben. Beszétek errül is arrul is, ahogy
gyütt. Meg hogy gyakrabban kéne,de nincs hol. Sehol egy jó kis
korcsma,meg jó szokás. Ha nincs, hát nincs, punktum, csinányi
köll és kész. Na de hogy,meg mint és főleg kik? És a beszély csak
áramlott és a gondolat dagadt és a szikra, mely a Lovag-na jó, nem
lovag, csak annak a teremnek a hozzátartozója -persze a terem tartozott hozzá és nem másképp -fejibül kipattant és szárba szökött. /ez
a képzavar itt egy méretes irodalmi szekunda/. Bárhogy is csűröm
– csavarom, egyszer csak lesz értelme - kiokumlálá a bölcs grémium, hogy rendszeressé kéne tenni a szeánszot, mondjuk minden
hó első péntekire és beszélgetésbe kéne fogni. No nem a mediában
megszokott zűrzavaros körülmények között, egymással üvöltözve,
szavába vágva és illenek. Kulturáltan,ha van illen. Meghallgatni
egy pógár bölcs gondolatit, hagyni hadd fejtse ki, ha tuggya. Meg
néha gondukodni is, oszt úgy válaszolni, ha van üdő rá. Meg az
üdő, aztat kéne méricskélni, de hogyan? Itt pattana a szikra egy
még nagyot. Egyszerű, mint a vakablak, legyen egy homokóra, az
is óra, csak jó olcsó. Mikor is valakibül folyni kezd a bölcs szó és
addig szónokolhat, míg a homokóra pereg. Ennek aztán rettenetesen örültünk és ünnepeltük magunkat, lévén megvan a hogysmint, most jön a ki? Valaki gyűjtse egybe az aklot, ne de ki, beszéjük
meg. A helyzet mindig egyszerű, ez is, ugyanis kimentem borért, én
botor, de mire visszajöttem már valaki voltam. No Boldogasszony
havában életem párjával nekiindultunk és tükörjégen csúszkálva,
persze előzetes jelentkezés után,csak felkerestünk vagy 40 polgártársunkat. Először napi 4-5 tesvérre gondoltunk, de a farkasordító
hideg miá, minekutáne majd mindenütt jó kis pájinkával kínáltak,
visszavettük háromra, hogy a jégen való csúszkálás jobban menjék.
Beletelt egy kis üdőbe a dolog, de ment. Az arány viszonylag jó
volt, a fenti számból csak egy helyen mondták, hogy aztán őket ne
zavarjuk, oda se menjünk, de ez nyilván a búrámnak szólt. Mire
életem értelmével kijózanodtunk, jövel Böjtelő hava első pénteke és
a lovagló termeben, hála házigazdánknak,Allah növessze hosszúra
szakállát, indul a mandula. Persze akkor még erről szó sem volt,
sima nevesincs társaság vótunk. A rendszer gyönyörűen alakult, a
körülmények ideálisak voltak. A fijjug hoztak borocskát, a jányok
finomságokat bor,-és pájinkakorcsolya gyanánt, és innen már ment
mint a karika csapkodás. Valami moderátor is kellett, de az is a
fenti választási rend szerint zajlott, persze rám. A helyszínek azok a
zord üdőben a lovagló teremben, tavasztul-őszig pógártársink kertjeiben, vagy viskóiban voltak. Az összegyülevészetre nem nagyon
panaszkodhatánk, úgy 10-20 falusi volt az átlag, de pld, szerény
cseresznyefánk alatt vendégekkel kiegészülve 30 fő gyütt össze. úgy
gondótuk, persze mindannyian, lévén nem volt sem elnökünk, sem

kuratóriumunk -még számvizsgáló bizottságunk sem - hogy a Vaterán vásárolt méregdrága 5 perces homokóránk/ amúgy 300 Ft vala /
első három fordítási idejében valami nagyon okos pógártárs hallgattatik meg, kinek annyi esze van, hogy az öt perc kevés számára. No
aztán jelentkeztek is szépen, a témák meg ügen érdekesek vagyon,
a teljesség igénye nélkül: Etele von Árvay: Az internet használat /
már aki tudja/ veszélyei ,meg egyebek. Purczy Géza nemzetes úr: A
paloznakiságról,vagy amit akartok.-Vida Kálmán tekintetes úr:
A Paks II. project, mint politikai, pénzügyi, energetikai kérdés.
Rajnai Árpád méltóságos úr: Paloznakról,a bentlakó szemével.melyhez csatlakozott egy hónap múlva szerénységem: A reformkori Balaton becses emlékei versus anglicista mai elnevezések tirádával. Garbai László Professzor Urunk kétszer is szerencséltetett
bennünket, elsőként a magyarságról és az egyetemi fiatalokkal
való tapasztalatairól beszélt, másodjára, ehhez aztán igazán ért: a világ energia kérdésiről. Englert Dezső nagyságos úr ki hinné: A borászat rejtelmei címmel tartott fel bennünket a borivásban. Tsodás
estvét szerzett nekünk ifj-Olma Frigyes, ki a gemenci erdőben készített 50 perces természetfilmjével kápráztatott el bennünket.
A társaság az vegyes , mint egy jó vegyi gyümi pájinka, vendégek
is gyöttek, gyöttek, sőt a falunkból, a fatornyosból szenátorok mellett még a község második embere is megtisztelt - no kit is? Miután
egy homogén, nevesincs társaság vónánk, még végül önmagát is.
No még léphetünk is feljebb a grádicson, félve mondom, de az már
maga az Olympos.
Szegény moderátor, na ki az? - minden alkalommal megkérdé
a díszes kompániát, hogy mi légyen a mi nevünk, de sose vergődtünk rá a zöld ágra, sajnos. Viszont eljöve az idei Böjtelő havában
tartott szeánsz, mikor is láss csodát, az úri gyülekezet nevet választa.
Hihetetlen! Lovagunk javaslatára felvettük, mit felvettük, magunkra húztuk a Mandulafa Társaság bölcs elnevezést a jelenlévő
24 pógárból 16 bölcs szavazatával. Heuréka, ezen is túl vagyunk.
Teremtőm, az egyik legfontosabbat majd kifelejtém: nemrégiben
az egyik züllésen, mint magára valamit adó testület Főpohárnokot
választánk, mert aztán Ő nélküle /nemes Haibach Ádám/ egy lépést se. Ki is merütem, úgyhogy ennyi elég is.
Végül megragadom az alkalmat, hogy hívó e-mailjeink záróakkordját ismételgessem: minden pógártársunkat szeretettel és hittel
várunk, vendéget és bort mindenki bátran hozzon magával.
ZB
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2018. március

Paloznaki Hírmondó

Tisztelt PiSZE Tagtársam!
1.	Értesítelek, hogy a tavaszi útkarbantartás 2018. április 14-én 9.00
órakor kezdődően, szombaton lesz.
	Kérem, hogy vegyél részt a munkában, vagy küldjél Magad helyett valakit. Értesítsétek a szomszédokat,
hegylakókat, hogy jöjjenek segíteni.
	Munka közben frissítők, a munka
után bográcsban készült vacsora várja a résztvevőket.
Visszajelzést kérek a résztvevők számáról!

2.	Értesítelek továbbá, hogy a Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület Paloznakon a Faluházban 2018. április 15-én,
vasárnap 10.00 órakor KÖZGYŰLÉST tart.
Napirend:
1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető választás
2. Elnökhelyettes választás
3.	Beszámoló a 2017. évi eseményekről, munkatervi feladatok teljesítéséről.
4. Beszámoló az Egyesület gazdasági helyzetéről
5. 2018. évi tervek megbeszélése és elfogadása.
6. Egyebek
Kérem, hogy a közgyűlésen az eredményes munka érdekében feltétlenül jelenj meg.
Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott
Közgyűlés az elhalasztott Közgyűlés után fél órával kezdődik, azonos napirenddel. Ez az új Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
Paloznak, 2018. március 13.

Tormási György, az egyesület elnöke

Meghívó
Paloznak Község Önkormányzata
tisztelettel várja Önt, családját és barátait

2018. április 6-án, pénteken 18 órakor
a Faluház nagytermébe (Fő u. 10.)
a Költészet napja alkalmából rendezett

„Tiszta szívvel” című József Attila estre.

Közreműködnek:
a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjai.
A belépés ingyenes!
A rendezvényt támogatja:
NKA, Agóra Veszprém

PALOZNAKI HÍRMONDÓ

Húsvéti Játszóház
A Községi Könyvtár várja
a gyermekeket,
szüleiket és nagyszüleiket

2018. március 31-én, szombaton
délelőtt 10-12 óráig
a Szent József Házba
(Paloznak, Fő u. 2.,
bejárat a terasz felől),

ahol a közelgő ünnepre készülve
húsvéti dekorációkat,
ajándékokat készítünk,

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
ADÓNK 1%-áról

Ismételten fel lehet ajánlani adónk 1%-át valamely társadalmi szervezetnek, illetve egyháznak
Magyar Katolikus Egyház 0011;
Magyar Református Egyház 0066;
„Paloznak Jövőjéért” Közalapítvány 18932296-1-19;

Csilla

Kozmetika
Szalon
• VAGHEGGI fitokozmetikai kezelések
• Testmasszázs
• Masszírozás
• Mezoterápia
• Hydroabrázió
• Gyantázás
• Sminkelés
• HYAMATRIX hyaluronplasztikai kezelések
(tű nélkül)

Bejelentkezés: EGYHÁZY CSILLA

Tel.: +36 20 9533 603

Csopak, Simoga köz 8.
e-mail: csilla.kozmetika8@gmail.com
www.facebook.com/Csilla Kozmetika Szalon
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