
Április végén tartotta az önkormányzat az 
üdülőtulajdonosok részére közmeghallgatást. 
Czeglédy Ákos polgármester tájékoztatója 
után a felvetésekre válaszolt a testület.

E-mailben érkezett észrevétel a Mandula 
utca Szabályozási Tervben szereplő szélesítését 
kifogásolta. Az út kiszabályozását a közlekedé-
si jogszabályok határozzák meg. Ettől a terv-
ben eltérni nem lehet, megvalósulása azonban 
a közeljövőben nem valószínű. Felvetődött a 

71-es út mellett Budapest irányában buszmeg-
álló létesítése, ezt sajnos a kerékpárút jelen-
legi nyomvonala nem teszi lehetővé. Várható 
azonban a nyomvonal áthelyezése a Balatoni 
Bringakörút felújításakor, így 2-3 éven belül, a 
buszmegálló kialakítására is sor kerülhet az új 
nyomvonal elkészültekor. A Kemping u. köz-
úttá nyilvánítása kapcsán érkezett kérés, mivel 
az út jelenleg Alsóörs közigazgatási területén 
van, a kempinghez tartozik magánútként, de 

paloznaki ingatlanok megközelítését szolgálja 
így a jogi helyzet elég bonyolult, bármilyen 
építés, közműelhelyezés kapcsán. A Kishegyi 
utcában a vízvezeték kiépítése kapcsán a hely-
reállítást kifogásolta egy nyaralótulajdonos, 
észrevételét a megbízó építőközösségnek to-
vábbítjuk. A Pincesor útjavításra kértek mur-
vát a tulajdonosok felajánlva az elterítését, a 
murvát az Önkormányzat biztosítja.

CZÁ
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Testületi ülés
Megemelte a szociális ellátások rászorultsági határát a testület

Nyaralós közmeghallgatás

XVIII. Paloznaki Borverseny

Május 3-án tarott nyilvános testületi ülésén az önkormányzat mó-
dosította a Szociális rendeletben meghatározott rászorultsági jövede-
lemhatárokat, így többen lesznek jogosultak rá. Orvosi javaslatra az 
ajánlott védőoltások árát évente 30.000 Ft erejéig megtéríti az önkor-
mányzat azoknak a paloznaki lakosoknak, akinek a családjában az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 500%-át. A testület tudomásul vette a jegyző 
asszony tájékoztatását a Kormányhivatal törvényességi felhívásáról, 
valamint annak kijavításáról a rendeletek NJT rendszerben való fel-
töltésével kapcsolatban. Benyújtotta az Önkormányzat a lakossági víz 
és csatornatámogatásra vonatkozó kérelmet a DRV- hez. Elfogadták 
a képviselők a gyermekvédelmi és gyámhatósági beszámolót. Hatá-
rozatot hozott a testület az Ady Endre utca Szabályozási Terv szerinti 
továbbviteléről és az Ibolya utcával való összekötéséről, az ezzel kap-
csolatos telekalakításokról, területvételről valamint eladásról. A Deák 
Ferenc utcában a közvilágítás bővítéséről hozott döntést a testület. 
Szintén jóváhagyta a testület a Szt. József Ház alapozásához szükséges 

vasanyag megrendelését. A BFT rendezvénypályázatára 500.000 Ft 
támogatáshoz 859.000 Ft önrészt biztosítunk a Falunapok és Szüret 
megrendezéséhez. A Kormányhivatal felszólítására dec. 31-ig szükséges 
a Rendezési Terv felülvizsgálata ennek elindításáról és tervezői ajánlatok 
bekéréséről határozott az önkormányzat. 

A Vörösparti soron kiépítendő kerékpáros pihenőt csak a zöldterü-
letre vonatkozó szabályok betartása esetén fogadja el a testület, szál-
láshely kiépítését, működtetését az infrastruktúra hiánya és a jelenlegi 
szabályozás miatt nem támogatja. A Hegyalja utcában lévő vízkifolyó 
helyreállítását a dugulások miatt egyelőre nem látják indokoltnak a 
képviselők, miután a jelentős összeget felemésztő tisztítások után is 
rendre eldugult. A kifolyó megmaradása esetén teljes átépítés szüksé-
ges. A közmeghallgatáson i felmerült 71-es út Alsóörs felé lévő oldalán 
buszmegálló építése a kerékpárút jelenlegi nyomvonala miatt nem le-
hetséges. A kerékpárút felújítására elkészült tervek alapján a kivitelezés 
a 2019-ben várható. Ekkor létesülhet buszmegálló a kerékpárút áthe-
lyezésével. CZÁ

Kiváló minőségű borokat versenyeztettek Paloznakon – ismét egy 
cserszegi fűszeres kapta a legmagasabb pontszámot

Huszonnyolcadik alkalommal rendezték meg a településen a 
borversenyt. A borminták fele a tájra jellemző olaszrizling volt. A 
beérkezett 62 bor közül 11 arany-, 29 ezüst-, és 15 bronzminősítést 
kapott.

A községben már nagy hagyománya van, hogy a helyi és környék-
beli borosgazdák és pincészetek megmérettetik boraikat. Idén hat-
vankét bormintát nevezett, harminchat termelő a versenyre. Ahogy 
az várhatóvolt az olaszrizling lesz a sláger, a maga 35 benevezett min-
tájával, de a versenyen még volt tramini, sauvignon blanc, chardon-
nay, muskotály, rajnai rizling, zenit, szürkebarát és cserszegi fűszeres. 
Divatos fajta lett mostanában a rozé, melyből négy mintát adtak le a 
termelők, de volt néhány a térségre jellemző vörösbor is.

Englert Dezső a zsűri elnöke örömmel nyugtázta, hogy kiváló mi-
nőségű borokat bírálhattak, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az 
arany- és ezüstminősítések, a minták kétharmadát tették ki.

–Jól kezeltek, tiszta, tükrös borok voltak, melyek nem voltak zava-
rosak. A színük is nagyon szép volt, örömünkre sok zöldessárga nedűt 
kóstolhattunk. Ami szintén fontos, hogy nem voltak savasak a borok, 
örülök annak, hogy a borosgazdák évről-évre egyre jobb minőségű 
borokat állítanak elő, és megfogadják a tanácsainkat. Mindehhez 
hozzátesz az is, hogy ősztől-tavaszig, a településen eredményesen mű-

ködik a Paloznaki Borklub, ahol sok hasznos tanácsokat kapnak a 
tagok. Arra még felhívtam a gazdák figyelmét, hogy nyugodtan hasz-
náljanak faélesztőt, mert ezzel a legcélszerűbb beindítani az erjedést.

Ahogy tavaly, úgy idén is egy cserszegi fűszeres kapta a legnagyobb 
pontszámot. A rendezvény baráti beszélgetéssel, borkorcsolya és fi-
nom borok fogyasztásával zárult, miközben Nádasi Elemér harmoni-
kázott. Szendi Péter
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Borklub
Csak eljött a Szent György havának második pénteke, már annak, aki 

nagyon várta a borklub soron következő züllésének összetrombitálását.
A szokásnak majd megfelelően mintegy 40, sőt több, szomjas torok 

érkeze faluházunk tetőterébe, 
ahol nagy izgalommal vártuk a 
tihanyi Ferenc Pince bemutatko-
zását. No de szokás szerint elébb 
kissé tágítsuk a fejeket, valahol 
a sommelier és borászati díjak-
ról volt korábban szó. No itt az 
utolsó, persze csak önkényesen, 
mert a díjak száma országonként, 
és földrészenként számtalan. 
Kis hazánkban Rókusfalvy Pál, 
aki elévülhetetlen érdemeket 
szerzett Etyek borkultúrájának 
újjáélesztésén, alapította a Bo-
rászok borásza díjat. A testület a 
legegyszerűbb elvek alapján ala-
kul, maguk a borászok, szám sze-
rint ötvenen választják ki maguk 
közül a díjazottat. Frappáns.

Vissza a lényeghez, kissé átgondoltam előbb fűzött mondataimat, 
hiszen a Ferenc Pince bemutatkozása kissé avíttos kifejezés, mert majd 
mindannyian jártunk már Punk Ferenc tihanyi Cserhegyen lévő festői 
Pince Csárdájában. Ferenc, aki a 2001.évben az Év borosgazdája büsz-
ke cím birtokosa, fiát Árpádot küldte, hogy tartson szóval bennünket. 
Nem jártunk rosszul, mert egy jó svádájú borászt ismerhettünk meg, 
aki azért tartózkodott a némely borászra jellemző hihetetlen bőbeszé-
dűségtől. Egy csopaki, nicsak - nicsak, 2017-es olaszrizlinggel kezdte 

a barátkozást. A visszafogott savtartalmú,14,1 % alkoholfokú bor-
ral hamar belopta magát szívünkbe. A csopaki nem véletlen, hiszen a 
pincészet 1,2 hektáron gazdálkodik Tihany, Füred és Csopak lejtőin, 

plusz még vásárolnak szőlőt is. 
Ezt egy 2017-es Irsai Olivér kö-
vette, már komolyabb savakkal, 
frissességgel. Majd ugyanezen év, 
Csigavérre keresztelt kékfrankos 
rozéja következett. A nevet követ-
te a story Illyés Gyula bátyánkról, 
aki 5 csigát egy gombóc fagyival 
jutalmazott anno. Ezután már 
veretes bort ittunk, 2009-es Cser-
hegy dűlőből származó cabernet 
sauvignont, amely megosztotta 
bölcs társaságunkat. Jószerével 
két pártra szakadt az óborokat 
kedvelő és mellőzők csapata, egé-
szen addig amíg bölcs kádink, P. 
Pista meg nem mondta, hogy mit 
gondoljunk kultúremberként. 

Végezetül egy 2011-es cabernet franc ragyogta be az estét, mit mondjak 
méltó zárás volt. Még meghallgattuk a darázs csípte csemegeszőlő rém-
történetét és szokásos bölcs iddogálásba fordultunk.

Végezetül engedtessék meg megest idegen tollakkal ékeskedni, 
a mátrai borvidék jeles borásza, ki 2017-ben az „Év Bortermelője 
Magyarországon” díjat nyerte, tanácsolja nekünk: „Jó bort készíteni 
nem sokkal munkaigényesebb, mint rosszat, csak oda kell figyelni.”

ZB

Strandbelépő
A paloznakiak részére a Csopaki Önkormányzat kedvezményes 

szezonális strandbelépőt biztosít a csopaki strandra. A bérlet ára 
10.000 Ft. Kiváltani a csopaki strand nyugati pénztáránál lehet a 
kiváltáshoz személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása szüksé-
ges. A tavalyi bérlethosszabbításához is szükség van a lakcímkártyá-
ra. A Paloznaki Önkormányzat a bérlet árának 50%-át megtéríti a 
paloznaki lakosoknak, ehhez a bérletvásárlást igazoló számla bemu-
tatása szükséges.

Az alsóörsi strandon továbbra is igénybe vehető a tavalyihoz ha-
sonlóan a kedvezményes szezonbérlet vásárlás.

Önkormányzat

KEDVEZMÉNYES FESZTIVÁLOK PALOZNAKIAKNAK A NYÁRON
Júniusban két, nagy 

rendezvény lesz a Pelso 
Campingben: a Harley-
Davidson Open Road 
Fest június 6-10 között, 
az Everness Fesztivál 
pedig június 20-25-én 
várja a közönséget. A 
szervezőkkel való meg-
állapodás alapján a mo-
toros fesztivál június 7-i 
csütörtöki programján a 

paloznaki helyi lakosok 
ingyen vehetnek részt. Az 
Everness Fesztivált júni-
us 20-25 között az alsó-
örsi, lovasi és paloznaki 
lakosok térítésmentesen 
látogathatják. A feszti-
válokra a belépéshez a 
személyi igazolvány és 
lakcímkártya felmutatá-
sa szükséges.

A Paloznaki Jazz Pik-

nikre szintén ingyenes a 
belépés a 2018. július 1-i 
adatszolgáltatás alapján 
paloznaki állandó lakó-
hellyel vagy tartózkodási 
címmel rendelkezőknek. 
A belépést biztosító kar-
szalagot a rendezvény 
előtti napokban a te-
leházban lehet átvenni 
személyesen.

Önkormányzat
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Everness Fesztivál
 – újratöltve a Balatonon

2018. június 20-25.
A MOL Nagyon Balaton programsorozat részeként 

idén hatszor mutatkozik be az Everness Fesztivál 
Világhírű fellépőkkel csábít a Balaton partjára. Húsz, 

környezettudatos dekorációval készült, színes sátor: 
tánc, jóga, koncert, előadás, workshop, meditáció, 
hangfürdő. Dan Millman, Neale Donald Walsch, 
Sudha. Csak pár program 
a közel hatszázból, csak 
pár név a háromszáz hazai 
és külföldi fellépő közül. 
Az Everness Fesztiválon 
idén is minden a tuda-
tosság körül forog majd 
és számtalan önismereti 
módszer közül választhat, 
aki júniusban Alsóörsre 
látogat.

Ami a programot il-
leti, idén is teret kap-
nak majd a különböző 
rituális és modern tán-
cok, jógairányzatok, 
fellépnek a legkülön-
bözőbb zenei stílusok 
képviselői, miközben 
a rendezvény csen-
desebb, elvonulós te-
rületein meditációk, 
hangfürdők segítik az 
elmélyülést. A közössé-
gi élményt az előadá-
sok mellett számtalan 
workshopon is maguk-
ba szívhatják a résztvevők.

A 2018-as fesztivál közel 300 fellépője között ott lesz 
Dan Millman író, a békés harcos, aki kiemelkedő sport-
teljesítményét és gyógyulását belső egyensúlyának meg-
teremtésével érte el, amit azóta is emberek millióinak 
tanít, Neale Donald Walsch a Beszélgetések Istennel so-
rozat szerzője, Acharya Shree Shankar misztikus filozó-
fus és Müller Péter író is. Alsóörsön mesél majd Novák 
Péter színész, zeneszerző, aki a fenntartható fejlődés, a 
környezettudatosság és a Föld megóvása mellett tette 
le voksát, illetve a tavaly nagy sikert aratott Deborah 
Sundahl író, tudatos-szexualitás oktató. A férfi és a női 
erő minőségéről mesél majd Somamagésa énekesnő, 
spirituális tanító, Gánti Bence az Integrál Akadémia 

alapító elnöke pedig meglepetés programmal érkezik. 
Pozsgai Nikoletta szinkrontréner külön helyszínen fog-
lalkozik majd a női önfejlesztéssel.

A tánckínálatban idén is feltűnnek a rituálisabb irányza-
tok, így lesz hawaii és tahiti néptánc, de egyedi mozgásával 
újra a Balaton partjára hívja a közönséget Seres Zoltán férfi 

hastáncos, illetve a páratlan 
hangulat felelőse Kramarik 
Évi zumbatanár. Sok egyéb 
mellett, aki kedvet kap, 
idén is kipróbálhatja a 
rúdfitnesst, az akrojógát, 
az argentin tangót vagy 
Grecsó Zoltán táncművész 
óráján belekóstolhat a kor-
társ táncba.

Az Everness zenei kí-
nálata is hozza az eddigi 
sikerprodukciókat, mi-
közben új színekkel bő-
víti a palettát. Igazi ku-
riózumként lép majd fel 
a zenei nagyszínpadon 
Sudha, aki a spirituá-
lis mantaréneklés kép-
viselője, de Alsóörsön 
zenél majd a Tribali is. 
A tavalyi év nagy sikere 
után újra eljön Netanel 
Goldberg, a zenéjével 
is a környezettudatos-
ságot hirdető Merope, 
itt lesz még a Layanda, 

Stepan Christanov, a Samsara Boulvard, a Sirius World 
Music és muzsikál majd Karacs Ildikó is. Színpadra lép 
Balázs Gergely hegedűművész, az Ecstatic Dance Bu-
dapest tudatos táncoltatásra készül, Bársony Bálint pe-
dig a Hangutazók formációval érkezik és továbbra is a 
hanggal gyógyító színpad meghatározó alakja lesz.

Az Everness továbbra is családbarát rendezvény, a be-
lépés 14 éves kor alatt díjtalan, illetve külön Gyerekfalu 
gondoskodik az apróságok szórakoztatásáról. A feszti-
válra szívesen látják a jól nevelt házi kedvenceket is.

A fesztivál ideje: 2018. június 20 - 25., Alsóörs, Pelso 
Camping 

További információ: http://www.everness.hu/hu/je-
gyek 

Fotó: Vanik Zoltán - everness fesztivál



4 Paloznaki Hírmondó 2018. május

A Riviéra arcai:

Újragondolt múlt
A borok ott élvezhetők maradéktalanul, ahol megteremnek – 

Hamvas Béla is megmondta A bor filozófiájában. – Ez egészen termé-
szetes, hiszen a gyümölcs is a fáról leszedve, azon frissiben fogyasztva 
tökéletes, mert a szállítás alatt éppen a legnemesebb és legüdítőbb 
olajok tűnnek el belőle. A borászok ezzel vitatkoznának, tudom, 
ezért akkor inkább úgy fogalmazok, hogy csak tovább erősíti az él-
vezetet az eredeti környezet a 
maga illataival és látványával.

A Papa borozójához a 
paloznaki kálváriától fölfelé 
a szőlőhegynek tartva jutunk 
el. Ahol megfogyatkoznak a 
házak és megsokasodnak a 
szőlőtőkék, a Tódi utca elején 
találjuk Straszner József és fe-
lesége Strasznerné Érchegyi 
Klára birtokát. Háromezer 
négyzetméteren termelnek 
szőlőt mindössze, de gondoz-
ni egy őstermelőnek ennyi is 
éppen elég. Elsősorban József 
gondja a szőlőskert és a boro-
zó, de Klári is besegít. Olyan 
is előfordult már, amikor Jó-
zsef kórházban volt, hogy egymaga szolgált ki 45 fős csoportot, akik 
hirtelen ötlettől vezérelve betértek hozzájuk. 

Híre és rangja van Józsi borának, több aranyérmet is nyert 
különféle versenyeken. Szegedtől- Győrig terjed a kedvelők listája. 
Szakértők veszik, például rendszeresen visszajár három testvér, akik 
közül az egyik erdőmérnök, a másik pap tanár-igazgató, a harmadik 
pedig növénytermesztő mérnök. Ők elviszik a bort otthoni fogyasz-
tásra, de szerintem a legjobban az jár, aki leül Strasznerék árnyas te-
raszán jó társasággal és értékelni tudja a pillanatot, amelyben együtt 
lehetnek, közben jót beszélgetnek és jó bort isznak.

Akár fel is írhatnák ennek a boldog békeidőket felidéző borozó-
nak a falára: Ülj le nyugodtan, beszélgessünk kicsit, majd minden 
elrendeződik szép lassan! Klárinak is lazítás ez a borozó a könyvelő 
iroda után, amit vezet, ez mégiscsak kikapcsolódás. Kint élnek a 
természetben, az erdőszélén, nyugalomban, de a civilizáció minden 

kényelmével, ebben a csodálatos faluban, Paloznakon. Nem gond, 
hogy tele van a hegy jó borászatokkal, csak erősítik egymást. Mind-
egyiküknek meg van a markáns profilja. A Papa borozója régi idők 
hangulatát idézi fel a maga egyszerűségével és azzal, hogy kimért 
bort árusítanak.  Engem azokra a dalmáciai kis „konobákra” emlé-
keztet, ahol meg szoktak állni a kiránduló buszok. Ide is feljön a ki-

rándulókkal a busz, ha kell, 
de többnyire inkább felsétál-
nak vagy felbicikliznek a tu-
risták, pár perc alatt felérni. 
Persze autóval a leggyorsabb, 
ha a sofőr feláldozza magát 
és kimarad a jóból. Egyéb-
ként, aki ide kiül a kertbe a 
diófa alá, nagy forróságban a 
hűsbe, az nehezen állja meg, 
hogy ne igyon a papa borá-
ból. Híres az olaszrizlingjük, 
aztán a chardoney, az ottonel 
muskotály és a vörös, a ca-
bernet sauvignon is itatja 
magát. 

Egyszerre maximum öt-
ven személyt tudnak fogad-

ni. Érdekesség, hogy mindenki azt gondolja, Józsi papáról nevezték 
el a borozót, de nem. Klári elmesélte, hogy eredetileg Lajos Papa 
Borozója volt a neve, családi örökség.  Még Lajos papa telepítet-
te a szőlőtőkéket, azóta Kláriék már újratelepítették. A borozó 
mai arculatát pedig egy 2004-es pályázatnak hála tudták kialakí-
tani. A pince fölött épült meg a lakásuk, így igazi őstermelőként 
folyamatsan itt élnek, dolgoznak, tavasztól őszig várják a vendé-
geket.  Klári hangsúlyozza, nem ebből élnek és úgy lehetséges csak 
fenntartani ezt az egészet, hogy maguk csinálnak mindent, így 
nincs járulékos költség.

A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesülethez elsők között 
csatlakoztak, mert közösségi emberek, benne vannak minden jó he-
lyi kezdeményezésben. Úgy gondolják, a partnerség, a közösség tartja 
életben a lokális és regionális tradíciókat, amiben a Balaton Riviéra 
Turisztikai Egyesület fontos szerepet játszik.

Straszner József és felesége, Strasznerné Érchegyi Klára
szabadidejükben szívesen utaznak, járják a világot.

Tapasztalataikat felhasználják itthon

Környezetvédelmi világnap július 5.
1972-ben június 5-én nyílt meg Stockholmban 
„Ember és bioszféra” címmel az ENSZ környe-
zetvédelmi világkonferenciája. A Nyilatkozat 
az irányelvekről című okmányban szerepel: „Az 
embernek alapvetően joga van a szabadsághoz, 
egyenlőséghez és a megfelelő életfeltételekhez 
olyan minőségű környezetben, amely ember-
hez méltó és egészséges életre ad lehetőséget.” 
A konferencia ezt a napot határozatában nem-
zetközi KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP-pá nyil-
vánította.
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06. 22. péntek:
1900 Malac Zenekar koncertje
 (’80-’90-es évek magyar undergrund 
zenéi és hasonló „világslágerek”)

2030 PG Csoport koncert
 (’80-as évek AlteRock Est)

06. 23. szombat:
1000-1300	 Kézműves	foglalkozás
 (kaláris, fülbevaló, karkötő, kulcstartó 
készítése)

1500	 Halételek	főzőversenye	és	kóstoló

1900 Borbemutató	és	kóstoló:
	 Bemutatjuk	a	2018.	év	falu	borát!

1930	 Eredményhirdetés,	díjátadás
(Utána zene, beszélgetés egy-egy fröccs mellett)

06.	24.	vasárnap
1000-1300	 Kézműves	foglalkozás	a Tájház udvarán
2000 Tokyo-Budapest	Ensemble	koncert
 Helyszín: Paloznak,
 római katolikus templom

Program szervezője: Paloznak Község Önkormányzata

Támogató: Paloznaki Borklub, Paloznak Jövőjéért Alapítvány, 
Paloznaki Horgász Egyesület

(Versenykiírás a teleházban,
ill. a www. paloznak.hu weblapon)

PALOZNAKI
HAL- ÉS BORHÉTVÉGE 2018

Június 22-24. Paloznak Tájház udvar (Fő u. 8.)

Paloznak Község Önkormányzata
szeretettel várja Önt,

családját és barátait a
”TOKYO-BUDAPEST ENSEMBLE”

hangversenyére
2018. június 24-én,
vasárnap 20 órakor

a paloznaki római katolikus templomba.
Művészeti vezető:

Berkes Kálmán
A belépés ingyenes!

Vendégek

Május elején nálunk vendégeskedtek a Városok Falvak Szövet-
ségének tagjai. A Balatonfüredi tanácskozást követően péntek 
délutáni programként Paloznakra látogatott mintegy harminc 
polgármester, valamint önkormányzati képviselők, kulturá-
lis munkatársak a szövetség tagjai. A rövid faluséta keretében 
felkerestük a templomot, bemutattuk a Millenniumi Parkot, a 
Tájházat, végigsétáltunk a Fő utcán és a Kálvárián. Bár a Jazz 
Piknikről mindenki hallott a társaságban séta közben rácsodál-
koztak a falu rendezettségére, a virágokra, a tisztaságra. Lelkesen 
dugdosták a betűket az üzenőfalba és fényképezkedtek a köny-
ves hordóknál. Séta után a Borteraszon kóstoltattuk a paloznaki 
borokat és gyönyörködtünk a panorámában. A hat órára ter-
vezett indulás egyre csak csúszott, nehezen tudtak betelni a 
látvánnyal és elszakadni a borok mellől vendégek. A távolból 
jöttek nehezen hitték, hogy nincs közmunkásunk (van ahol a 
4000 lakosból 300 közmunkás) és hogy 4 dolgozó tartja ilyen 
rendben a közterületeket. (Paloznakon a lakók is segítenek) Ro-
zsálytól Kőszegig, Gyulától, Mátraderecskéig viszik jó hírünket 
látogatóink.

CZÁ
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1995 januárjában Alsóörsön alapították meg a Nők a Balato-
nért Egyesületet. Céljuk, hogy a Balaton környezeti, természe-
ti és kulturális értékeit megőrizzék, védjék. Környezettudatos 
magatartást alakítanak ki az itt élő, és a tavat szerető emberek-
ben. Elsősorban azokon a 
területeken, ahol a nők – 
sajátos szerepük révén – a 
legtöbbet tehetik: tájékoz-
tatók, akciók, programok 
szervezésével, és kapcso-
latok építésével a Balaton 
térségében, az országban, 
és a határokon túl.

Szauer Rózsa elnök sze-
rint mozgalmasak voltak 
az elmúlt hónapok. Elég, 
ha csak a Víz világnap-
jára, vagy a Föld napjára 
gondolunk, melyeket, mint 
minden évben, most is mél-
tóképpen ünnepeltek. - Mi, 
akik itt élünk a tó partján, 
tudatában vagyunk annak, hogy életminőségünk és anyagi gyara-
podásunk függ attól, milyen lesz a Balaton 5-10 év, vagy egy em-
beröltő múlva. Jelenleg 18 csoportban több száz taggal dolgozunk 
a tó körül, Balatonkenesétől kezdve, Keszthelyen át Siófokig, sőt 
nagy örömünkre nemcsak a Balaton-partján vagyunk jelen, hanem 
Budapesten is. Egyesületünk mottója: „Védjük együtt a Balatont” – 
kezdte a beszélgetést Szauer Rózsa, aki 2005 óta a civil szervezet 
elnöke. 

A Nők a Balatonért Egyesület a hagyományokhoz híven, a Bala-
ton megkoszorúzásával ünnepelte az idei Víz világnapot, március 
22-25. között, tizenkilenc településen. Az idei Víz világnap nem-
zetközi szlogenje a „Védd természetesen!” volt. Árvizek, aszályok, 
vízszennyezés, mind károsítják a növényzetet, a talajt, a folyókat, a 
tavakat, ellenük kell fölvenni világméretekben a küzdelmet. A Ba-
latonnál a problémák mások: a természetes partszakaszok jelentős 
csökkentése, a meder iszaposodása, új inváziós fajok megjelenése a 
tóban és a parton.

A világban a 48., Magyarországon a 28. alkalommal ünnepeltük 
április 22-én a Föld napját. Idén a zöldek nemzetközi közössége a 
műanyagok használata elleni föllépést választotta. Az ünnep hívó-
szava a „Műanyagmentes világot!” volt. Sajnos, van miből válogat-

ni. Néhány sürgős környe-
zetvédelmi teendő jelszava: 
Tégy a túlfogyasztás, az ég-
hajlatváltozás ellen, zöldítsd 
környezetedet, ültess fát, 
állítsd meg az inváziós fajok 
terjedését, közlekedj közö-
sen, ne vásárolj csomagoltat, 
válts környezetbarát szerek-
re, félkész, vagy kész helyett 
egyél friss hazait! 

A Nők a Balatonért Egye-
sület a Balatont és környe-
zetét fenyegető inváziós 
fajok bemutatására vándor-
kiállítást és előadássoroza-
tot szervezett, a Földműve-
lésügyi Minisztérium Zöld 
Forrás pályázati program 

támogatásával. Az ismeretterjesztés célja az inváziós fajok elleni 
küzdelem elősegítése. Az első állomás Csopak volt, a vándorkiállítás 
innen indult a körbe a balatoni településekre. 

- A rendezvényeket „Idegenhonos inváziós fajok a Balaton 
térségében”címmel hirdettük meg. A biológiai sokféleség alkalmazkodás 
eredménye, az élőlények az evolúció során alkalmazkodnak a helyi fel-
tételekhez. A fajok térbeli terjedése, a sokféleséget nem rontó természetes 
jelenség, ha az idegenhonos faj fokozatosan beépül az őshonos fajok 
közösségébe, és stabil részese lesz a táplálkozási hálózatnak. Néha még-
is, hirtelen, tömeges terjedésnek indul egy-egy idegenhonos faj, és ezzel 
rövidebb-hosszabb időre felborítja az ökológiai egyensúlyt. Hosszabb 
távon ugyan kialakul majd egy új egyensúlyi helyzet, addigra azonban 
- az idegenhonos faj agresszív terjedése miatt - kiszorulhatnak és kihal-
hatnak az érintett területről az őshonos fajok. Az elmúlt évtizedekben 
jó néhány invázióval, és káros következményeikkel szembesülhettünk a 
Balaton partján is – foglalta össze a programsorozatot Szauer Rózsa.

Szendi Péter

Huszonhárom éve védik a Balatont – Húsz csoportban 
többszázan dolgoznak a NABE tagjai

Beszélgetés Szauer Rózsával a Nők a Balatonért Egyesület elnökével

Szauer Rózsa

Kézműves foglalkozások a Tájház udvarán
Június 23-24-én ismét elindulnak a kézműves foglalkozások a „Paloznak Jövőjéért” Közalapít-
vány szervezésében, az önkormányzat anyagi támogatásával a Tájház udvarán.

Nyáron minden szombaton és vasárnap 10–13 óra között várják a gyermekeket, és kísérőiket 
a Szegedi Napsugaras Népművészeti Egyesület tagjai, akik különböző kézműves technikákkal 
ismertetik meg a résztvevőket. A foglakozásokon gyöngyfűzéssel, szövés-fonással, agyagozás-
sal, csuhézással, nemezeléssel, stb. készíthetnek ékszereket, apró tárgyakat, emlékeket az ér-
deklődők.

A foglalkozásokon a részvétel ingyenes!

Szerk.
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Szokás szerint május elejére 
hirdette az évi lomtalanítást a 
szolgáltató. Minden évben kiérte-
sítjük a lakosságot, hogy háztartá-
si szemetet, veszélyes hulladékot, 
akkumulátort, festéket, gumi-
abroncsot, építési törmeléket ne 
tegyenek ki, ezektől a gyűjtőhe-
lyeken, hulladékudvarokon lehet 
megszabadulni. Az elektronikus 

termékeknek külön gyűjtést szer-
veztünk pedig a rossz, használt 
készülékeket az újabb vásárlása-
kor kellene leadni. 

A felhívás ellenére hihetetlen 
mértéket öltött a szemét a két 
gyűjtőhelyen. Nem a megunt bú-
torokkal és év közben összegyűlt 
lomokkal volt gond, hanem az 
előbb említett oda nem való sze-
méttel. Volt komplett fürdőszoba 
káddal, traktorgumi, több mint 
40 gumiabroncs, kiszáradt szoba-
növény cserepestül, kerítés oszlo-
postul, kibelezett hűtő, tv, akvá-
rium, több rekesz befőttesüveg, 
ablakok, ajtók és sorolhatnám az 
oda nem illő szemetet. Két hét és 
többszázezer forint kellett elszállí-
tatni, különválogatni és az átvevő 
helyekre vitetni az összehordott 
anyagokat. 

A szomorú tapasztalatok alap-
ján jövőre valószínű átszervezzük 
a lomtalanítást. Talán kevesen 
tudják, de a lomtalanítás csak a 
szerződéssel rendelkezőknek jár, 
másnak fizetnie kellene érte, hi-
szen az ára a szemétszállítás díjába 
van beépítve. Felhívjuk a figyel-
met arra, hogy ne várják meg, 
míg összegyűlnek a kidobott ap-
róságok, hanem év közben vites-
sék el a kukásokkal. Amennyiben 
erre nem elég a szerződés szerinti 
kuka, a hivatalban, vagy a Probió 

ügyfélszolgálatánál is lehet zsákot 
vásárolni. Az építési törmelék el-
szállítására konténert kell rendel-
ni, vagy fuvarossal elszállítatni a 
lerakóba. A veszélyes hulladékot: 
festéket, akkumulátort, rossz hű-
tőt, tévét elektronikai hulladékot, 
gumiabroncsot a Veszprémben 
lévő Kistó utcai hulladékudvarba 
lehet beszállítani.

A Kishegyi utcában lévő par-
kolóba kénytelenek voltunk a 
szelektív gyűjtőedényeket lela-
katolni, mert a háztartási sze-
metet is beleborították, így a 
gyűjtőhelyen nem vették át és 
a lerakóba kellett szállíttatni. 
Kérjük szánják rá a néhány 
percet és egyesével, kupak nél-
kül, lehetőleg összelapítva te-
gyék bele a műanyagpalacko-
kat a gyűjtőbe! A gyűjtőedény 
mellé elhelyezett zsák (a probiós 
is) illegális szemétlerakásnak 
minősül és akár 150.000 Ft 
szabálysértési bírságot vonhat 
maga után. 

Belterületen, valamint a Kishe-
gyi, Vincellér, Hegyalja, Tódi ut-
cákban gyakorlatilag mindenhol 
kötelező a hulladékszállítás igény-
bevétele. A kukásautó által nem 
megközelíthető utcákban május-
tól októberig az emblémás zsákos 
szemetet keddenként összegyűjti 
a Probió kisautója, ehhez minden 
építményadót fizető ingatlantu-
lajdonosnak ingyen biztosítunk 
zsákot. Amennyiben ez nem elég 
hulladékgyűjtő zsák vásárolható a 
hivatalban.

Mindannyiunk érdeke, hogy a 
falut ne borítsa el a szemét, ehhez 
kérjük az önök segítségét is!

Czeglédy Ákos
polgármester

A könyvtár hírei / Új könyveink

Gyermek- és ifjúsági irodalom:
•	 Magyar népmesék / A bíró okos lánya
•	 Magyar népmesék / Az aranyszőrű bárány
•	 Lili és a bátorság / Paulik Móni
•	 Mókuspapa, gyere haza! / Axel Scheffler
•	 Űrdöngölők / Rutkai Bori
•	 Eltűnt a tanárunk! / Jean-Philippe Arrou
•	 Rejtély a szertárban / Jean-Philippe Arrou
•	 Pulcsiban alszom / Bencze Blanka

Felnőtt irodalom:
•	 Lotti öröksége / Fábián Janka
•	 Gyilkos illúziók / Frank Tallis
•	 Mámoros ölelés / Donna MacMans
•	 A katedrális / Ken Follett
•	 Az árulás palotája / Jason Matthews
•	 A hipnotizőr / Lars Kepler
•	 A tűzoszlop / Ken Follett
•	 Bosszúvágy / Brian Garfield

Nyári Diákmunka
az Önkormányzatnál
Várhatóan az idén is lehetőség lesz a Belügyminisztérium támoga-

tásával diákmunkások alkalmazására az Önkormányzatnál. A foglal-
koztatás a 16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok számára 
lehetséges. 

A diákmunka június 18. és augusztus 31. között, napi 6 órás foglal-
koztatásban történik. Egy-egy diákot egy hónapig tudunk foglalkoz-
tatni. A szerződés, kiközvetítést, bérfizetést a munkaügyi központokon 
keresztül történik A munkavégzésre Paloznakon az Önkormányzatnál 
kerül sor, parkgondozási, Tájház ügyelet, rendezvénysegítői feladatokat 
kell végezni. A napi hat órás foglalkoztatásra a bruttó bér. 103.500 Ft/
fő/hó.

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban Steinbachné Szabó Ediná-
nál, ügyfélfogadási időben személyesen, telefonon a 87/555-006-os 
számon vagy a hivatal@paloznak.hu email címen lehet.

Lomtalanítás
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Kozmetika
Szalon

Csilla

Bejelentkezés: EGYHÁZY CSILLA
Tel.: +36 20 9533 603

Csopak, Simoga köz 8.
e-mail: csilla.kozmetika8@gmail.com

www.facebook.com/Csilla Kozmetika Szalon

• VAGHEGGI � tokozmetikai kezelések
• Testmasszázs
• Masszírozás
• Mezoterápia
• Hydroabrázió
• Gyantázás
• Sminkelés
• HYAMATRIX hyaluronplasztikai kezelések
        (tű nélkül)

A Paloznaki Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta.  |  Felelős kiadó: Paloznak Község Önkormányzata.  |   
Szerkesztő: Verrasztóné Losonczy Anna  |  Tel.: 06 30 2130 785 | E-mail: telehaz@paloznak.hu  |  Nyomtatás: OOk-Press Kft., 
8200 Veszprém, Pápai u. 37/A www.ookpress.huPALOZNAKI HÍRMONDÓ

Védőoltások támogatása

Paloznak Község Önkormányzata a paloznaki lako-
sok egészsége, a betegségek megelőzése érdekében 
támogatja a nem kötelező védőoltások beadását. A 
támogatást kérelemre biztosítjuk. 

Védőoltásra vonatkozó támogatásra jogosult az a 
paloznaki állandó lakos, akinek a családjában az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenko-
ri öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át, 
(142.500 Ft) és akinek a kérelme – saját részére – a 
gyermekorvos és a háziorvos által javasolt védőol-
tás támogatására irányul. Az egy főre jutó támogatási 
összeg nem lehet több 30.000 forintnál. A védőoltás 
támogatásának igényléséhez (házi)orvosi javaslat 
szükséges.

A védőoltások támogatására benyújtható kérelmek 
benyújtási határideje folyamatos.

Önkormányzat

MEGHÍVÓ
A Paloznaki Ifjúsági Szervezet

MÁJUSFA
KITÁNCOLÓ BÁLT

szervez

2018. május 26-án, szombaton
a paloznaki tájház udvarán.

– 20.45-kor BL döntő kivetítőn

– A májusfa kitáncolása

– Büfé, zene, tánc, mulatság!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!


