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Két rendkívüli ülést is tartott augusztusban  
az önkormányzat, mindkettőre pályázati támogatás 
benyújtása miatt volt szükség. Augusztus 2-án  
a megyei önkormányzatok és az önkormányzatok 
rendkívüli támogatására meghirdetett pályázatra 
nyújtott be 2 millió Ft támogatási igényt  
az önkormányzat.

Augusztus 22-én a kerékpáros pihenő fejlesztésére a Balaton Fej-
lesztési Tanács pályázatához kapott 2 millió Ft pályázati támogatáshoz 
20% önrész, 500.000 Ft. saját erő biztosításáról döntött a testület.

Szeptember 06-án az ülés előtt Czeglédy Ákos polgármester 
bemutatta az új könyvtáros művelődésszervező kollégát, Farsang-
Törös Krisztinát, aki szeptember 1-től állt munkába. Beszámolt a 
játszótér napvitorla árnyékoló építéséről, a Pálpataki néptáncosok 
táborának sikeres megrendezéséről, a virágos Magyarország verseny 
zsűrizéséről, a Hampasz-kút vízelvezetésének tisztításáról. 

A falunapok rendezvényeire 500.000 Ft támogatást nyert el az 
önkormányzat a BFT-től valamint a testvér települési programok-
ra 650.000 Ft-ot amit a Korondi vendégek szállás, étkezés, uta-
zási költségeire lehet fordítani. 2.000.000 Ft-tal támogatja a BFT 
a kerékpáros pihenő fejlesztését melyből esőbeállót és wc-t létesít 
az önkormányzat. A könyvtári berendezésekre 3,2 millió Ft támo-
gatást nyertünk a Nemzeti Kulturális Alaptól, melyet az új épület 
bútorzatára használhatunk fel. 

Első napirendként a BHAG Balatonalmádi Hulladékgazdálko-
dási Kft beszámolóját fogadta el a testület, szóvá téve a jelenlévő 
ügyvezetőnek a szennyvízszállítással kapcsolatos problémákat, me-
lyek orvoslására ígéretet kaptak a képviselők. Tudomásul vette a 
testület a félévi pénzügyi beszámolót azonban a költségvetés mó-
dosítását elnapolta, miután az módosított anyagot későn kapták 
meg a képviselők. Elfogadta a testület a DRV Zrt. javasolt gördülő 
fejlesztési tervét a szennyvízhálózattal kapcsolatban és a Kormány-
hivatal felhívását a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatával kapcsolatban. Elfogadták a képviselők a közbe-
szerzési szabályzatot. Idén is csatlakozik az önkormányzat a Bursa 
Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz.

Testületi ülés

Szeptember 28. péntek:
Tájház udvar:
17.00     Kiállítás megnyitó. Korondi kerámiák, paloznaki hím-

zések.
18.00   Falunapok ünnepélyes megnyitója, díjátadások. Baba-

köszöntő.  
19.00  Pörkölt Party a PaCi szervezésében.
19.30  Boka Boogie Band koncertje.

Szeptember 29. szombat:
Játszótér és környéke:
10.00-14.00 Bohóc légvár, népi játékok játszóháza, NABE 
„Balaton játszóház”, arcfestés, csillámtetoválás, lovagoltatás.

Tájház udvar:
09.00 Gulyásfőző verseny
10.00 Korond bemutatkozó pavilon
10.00 Csopaki Mandulavirág Óvoda néptánc bemutatója.
10.15  Korondi vendégek bemutatkozása: Korondi Néptánc-

együttes, Korondi Fúvószenekar műsora.  
13.00 Gulyásfőzőverseny és Tortaparádé eredményhirdetése.

Fő tér:
10.00  Élménymotorozás a paloznaki motoros fiúkkal (jelent-

kezés: 10 éves kortól)
14.30 Korondi Néptáncegyüttes műsora.
14.30 Borkóstolás, mustkóstolás a Sárkányos-kútnál.
15.00  Szüreti Felvonulás indulása a Fő térről (Lovasok, 

lovaskocsik, traktorok, 2 kisvonat)
15.30 Soul&Emotion zenekar műsora
16.45 Szüreti Felvonulás érkezése a Fő térre.
 Kisbíró: Adatik tudtára…
17.00 Korondi Fúvószenekar koncertje.
19.00  Utcabál a Sakk Matt Company közreműködésével. A 

szünetben: tombola.

Szeptember 30. vasárnap:
11.30 Búcsúi Szentmise a római katolikus templomban.
15.00 Faültetés az újszülött paloznaki babáknak.
16.30  Korondi fazekasság - előadás, majd kötetlen beszélgetés 

a Faluház nagytermében.
18.00  Schola Cantorum koncertje. (Svéd vegyeskar) Helyszín 

a római katolikus templom.

Paloznaki Falunapok és
Szüreti Mulatságok

VENDÉGÜNK: KOROND
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Néhány gondolat  
a Jazz Piknik margójára

PÁLYÁZAT  
a szálláshelyek minőségi fejlesztésére

SZÜRET-ELŐ XI. fejlesztésére

Idén már 7. alkalommal volt Jazz Piknik. Most minden eddiginél 
több helybéli 352, 14 év feletti lakos vette fel a karszalagot és vett 
részt a programokon. Bár kívülről ez kevésbé látszik, de nagyon ko-
moly munka az előkészítés és a felkészülés. Nem csak a szervezők-
nek, hanem az önkormányzat dolgozóinak is sok a teendője többek 
közt éppen a karszalagok regisztrálásával átadásával. Hiába bővítjük 
a nyitva tartást mindig akadnak olyanok akiknek egyik időpont sem 
jó és este 9-kor vagy reggel 7-kor tudják csak átvenni a karszalagot. 
Van teendő a parkolók kijelölésével, a fűnyírással és számtalan előre 
nem látható dolog is közbejön, mire minden a helyére kerül.

Az idei évben talán gördülékenyebben mentek a dolgok, a szer-
vezők a sok éves tapasztalat birtokában felkészültebben álltak a fel-
adathoz, azonban a 6-7 ezer embert, gépkocsikat és az ezzel járó 
forgalmat kell kezelni. 

Többen panaszkodtak, hogy a rendezvényt megelőző nap is volt 
esti „hangzavar”. Ez sajnos az színpadépítés és hangtechnika besze-
relésének csúszása okozta, miután a felázott talajon megsüllyedtek a 
gépek, valamint egy aggregátor is felmondta a szolgálatot és cserélni 
kellett. Így a késő délután helyett este 11-kor kellett kipróbálni a 
technikát, de még 5 percig sem tartott.

A rendezvény a legnagyobb rendben zajlott, sérülés és baleset-
mentesen. Idén a tilosban parkolással is kevesebb gond volt. A 
vendégek és a helybeliek is jól szórakozhattak és kitűnő zenészeket 
hallhattak. Persze nem mindenkinek tetszik a felfordulás, de mint 
minden csoda ez is csak 3 napig tart és nagyon sokan jó hírét viszik 
Paloznaknak a Piknikkel kapcsolatban.

A koncertek után az 1 óráig tartó „levezető” zene, (DJ) nem a 
pihenni vágyók bosszantására, hanem a tavalyi forgalmi dugó miatt 
volt, amikor egyszerre akart mindenki távozni. Így a bulizni vágyók 
még maradtak, nem rögtön lódult neki több ezer ember és több 
száz autó a hazaútnak. Nem pöfögtek órákig a 71-es útra kikanya-
rodni várók a szűk paloznaki utcákon. A rendőrség szerint is sokkal 
jobb volt a helyzet. 

A negatív hangoknál mindig felmerül, hogy mi a haszna ebből a 
falunak. Nézzük sorba, először a forintosítható bevételeket:

352 bérlet megközelítőleg 5.8 millió Ft. Parkolási díj: 460.000 
Ft, bérleti díjak: (iroda, vendégház, közterület) 530.000 Ft. Terület 
kaszálása:92.000 Ft. Ezek az önkormányzathoz befolyó közvetlen 
bevételek. Ezen felül a szervezők egymillió Ft-tal támogatják a Pa-
loznak Jövőjéért Közalapítványt, amiből az alapítvány a működési 
költségeit fedezheti, valamint művészeti, sport, szakmai és tanulmá-
nyi ösztöndíjat biztosít a paloznaki 18-35 év közötti fiataloknak. A 
forintosítható hasznon kívül sokan ismerhették meg Paloznakot és 
vannak jó véleménnyel a faluról és a rendezvényről. 

Ismerve más fesztiválokat, beszélve az érintett önkormányzatok 
polgármestereivel, irigykednek, hogy nem támogatást kérnek a 
szervezők, hanem bevétel keletkezik, kivételes az is, hogy a helyi la-
kosok ingyen vehetnek részt a programon. Az önkormányzat 2017-
ben 3 év időtartamra kötött szerződést a szervezőkkel a piknikre, 
erre az önkormányzati ciklusra, hogy ne kösse a kezét a következő 
testületnek. A továbbiakról a tapasztalatok alapján kell majd dön-
teni.

A paloznaki szálláshelyek minőségi fejlesztésére pályázatot 
ír ki az Önkormányzat megbízásából a Balaton Riviera Egye-
sület. A pályázatok 2018. október 15-ig nyújthatók be. A 
részletes pályázati kiírás és adatlap a honlapon elérhető (www.
paloznak.hu) , vagy átvehető az Egyesület irodájában illetve az 

Önkormányzati Hivatalban. A pályázati támogatás minimum 
100 max 500.000 Ft. A pályázaton a már legalább 3 éve enge-
déllyel rendelkező, a pályázat benyújtásakor egyesületi tagság-
gal rendelkező szálláskiadók vehetnek részt. A támogatás utófi-
nanszírozással valósul meg és minimum 50% önerő szükséges.

Immár hagyomány, hogy szeptember első szombatján, az idén 
immár tizenegyedik alkalommal, a két civil egyesület, a PACI és a 
PiSZE tagjai találkoznak a Tájház udvarán. Most a Borklub tagjai is 
kaptak meghívót, így volt olyan, aki mindhárom tábort képviselte. 

Lassan gyülekeztünk a Pajta fedezékében, mert a napok óta bo-
londozó időjárás fekete felhőket küldött Paloznakra. Végül csak-
nem 40-en lettünk. 

A PACI nevében Szecsődi Béla főzte Bakonyi Marika, Nagy Zsu-
zsi és Hernádi Péter segítségével „szarvas”-marhából a pincepörköl-
tet. A Szőlőhegyiek borokat, pálinkát és friss gyümölcsöket hoztak.

Hernádi Péter és Tormási György köszöntötte az összejövetel 
résztvevőit. 

Pogácsás kosarakkal, süteményes és gyümölcsös tálakkal jártak 
körbe az asszonyok és kínálták a finomságokat. 

Ugyan zene nem szólt, de remek beszélgetések voltak, hisz ebben 
a körben Mindenki Mindenkit ismert. Nem zavart bennünket a 
közben eleredő eső, csak akkor ijedtünk meg, amikor a vihar óriási 
mennydörgés és villámlás kíséretében a közelben csapott le. 

Ezután már inkább hazakívánkoztunk. Összecsomagoltuk a ma-
radékokat és a következő falusi rendezvényig elköszöntünk egymás-
tól. 

Összességében nagyon jól sikerült, eredményes volt ez az összejö-
vetel is. Bánhatja, aki nem jött el.

2018. 09. A PiSZE nevében: Gyimesi Viktória
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A szőlősgazda: Csiszár Péter
„Sok esetben szükséges az embernek a bor.
A gyenge gyomrot erősíti, az elfogyott erőt újjáteremti, 
a hideglelősnek meleget ad, ha sebre cseppented, begyógyítja,
elűzi a búskomorságot, messze kerget a lélekből minden fáradtságot,
vígságot hoz, és az útitársnak kedve is megjön a társalgásba.”
Szent Ágoston

A szőlőtermesztés és a borkészítés már több ezer évvel ezelőtt is-
mert volt Földünk kedvező éghajlati adottságú vidékein. Az ókori 
Görögország területéről Kr. e. 4200-ból került elő olyan kerámia-
edény, amelyben bor nyomát találták, míg  Kínában ennél közel 
3000 évvel idősebb lelet is előkerült. 

Magyarországon már a honfoglalás előtt termesztettek szőlőt, 
így őseink fejlett szőlőtermesztő és borkultúrát találtak, sőt Erdő-
bényén 1867-ben a földtörténeti harmadkorból származó levél-
lenyomatot  találtak, ami azt bizonyítja, hogy Tokaj-hegyalja sző-
lőtermesztése távoli időkbe nyúlik vissza. A tatárdúlást követően 
IV. Béla támogatásával, több kilométer hosszú, bravúros építészeti 
remekműnek számító pincerendszert alakítottak ki. Mátyás király 
idejében hazánk Európa egyik leghíresebb szőlőtermesztő országa 
volt.  (Wikipédia)

    Ezek után stílusos lett volna, ha egy szőlőtőkékkel ölelt kis 
présház mellett ülünk le beszélgetni. Kezünkben pincehűvös üveg-
pohár, lassú kortyokban szívjuk magunkba a vén diófa, a malomkő 
asztal melletti pad, s néhány bokor levendula idáig hatoló illatát, az 
áldott hely délutáni fényben merengő nyugalmát. Ehelyett azon-
ban az irodájában találkoztunk, ahová késve érkezett, mert a 71-en 
bedugult a kánikulában vergődő nyári forgalom. Megkérdeztem, 
hogyan látja e történelmi borvidék jelenét-jövőjét, de előbb néhány 
mondat róla.

   1960. december 11-én született Veszprémben, édesanyja Varga 
Terézia itteni családból való, akkoriban Alsóörsön laktak, a szülei 
mindketten a vasútnál dolgoztak. Volt némi szőlőterületük is, de 
őt inkább a nagyapa terelte erre az útra, Varga Kálmán a tizenki-
lencedik század közepén Ranolder János veszprémi püspök csopaki 
pincészetének vincellérje volt. Péter számára korán nyilvánvalóvá 
vált, hogy ezt a pályát fogja választani, ezért a Balatonarácsi Kerté-
szeti Szakközépiskola utána a Kecskeméti Kertészeti Egyetem Ker-
tészeti Főiskolai Karán tanult tovább. Szőlész-borász lett, életfilo-
zófiájának alappillérei a természetszeretet és a környezettudatosság. 
Hazatérve szőlőművelésbe kezdett, később három fia (Péter 1988, 

kertészmérnök; Gábor 1989, szakács; Miklós 1994, CNC progra-
mozó) közül Péterrel céget alapítottak Paloznaki Péter Pince Kft. 
néven. Jelenleg 8 ha saját és több hektár bérelt területen termeszte-
nek szőlőt, elsősorban Olaszrizling, Cserszegi Fűszeres, Sauvignon 
Blanc, Szürkebarát és Zenit fajtákat.

   Ez a világ, minden zajával, tülekedésével annyit se érne, mint 
egy csacsi patája, ha az ember nem locsolhatná meg szegény lelkét 
egy pohárka jóféle borral, amely, mint a szentáldozás, megtisztít 
bűneink üszkétől és megtanít szeretni a világot, megbocsátani neki 
a sok szemetet, amiből bizony eleget hord – írta akkoriban Maxim 
Gorkij. Ez ma sincs másként, gondok mindig voltak és vélhetően 
lesznek is. A Péterek, apa és fia a művelt terület nagyságának csök-
kentését tervezik, mert nincs munkaerő. Eddig a termés egy részét 
szüretelve adták el nagyobb gazdaságoknak, a jövőben viszont nö-
velni szeretnék a feldolgozott mennyiséget. Ez 2017-ben elérte a 
320 hl-t. Pályázati lehetőségek híján figyelmüket és energiájukat a 
technológia korszerűsítésére fordítják és önerőből fejlesztik a bo-
rászati üzemet. Bővítik az épületet, növelik a tárolókapacitást, és 
automata palackozót helyeznek üzembe. Új értékesítési csatornákat 
keresnek, mert tudják, hogy a piac igényesedik, a vevők minőséget 
keresnek. Szerinte az a tendencia érvényesül, hogy sorra fognak el-
tűnni a kisebb családi szőlőterületek, pincék, és helyükbe nagyobb, 
gazdaságosan működni képes üzemek lépnek. Ebben a térségben 
jelenleg 7-8 ilyen van, ezek ki is használják a lehetőségeket, máshol 
viszont nyaralók jelennek meg az ültetvények helyén épületekkel, 
nyírt pázsittal és ide nem illő örökzöld növényzettel. Ma már csak 
a lapályok maradnak telepítésre alkalmas területek, a panorámás, 
magas áron gazdát cserélő telkek kiesnek. Az üdülőövezet terjedé-
sének csak szigorúan betartatott építési tilalommal lehetne elejét 
venni, mert ez a kedvezőtlen folyamat végső soron a termőterüle-
tek, a tájkarakter, az egész helyi borkultúra elvesztését jelentené, s 
egy elnyúlt, arctalan, összefüggő települést eredményezne a Balaton 
körül. 

Péter a családi gazdaság vezetésén kívül a hegybírónk és a Bala-
tonfüred-Csopak Borvidéki Hegyközségi Tanács titkára. Szakmai 
programon ad elő, gyakran szerepel különböző szintű borversenyek 
zsűrijében. Kedvenc mondása, hogy a legjobb csopaki Paloznakon 
terem, Márai pedig azt, hogy a rizling olyan a magyar borok között, 
mint a közhely az emberi gondolkodásban: összeköti az emberi dol-
gok mélyebb értelmét. Szükségünk is lenne erre az összefogásra!

 Boda Balázs

Tisztelt Paloznakiak!
Paloznak község is csatlakozott
az Országos könyvtári napok 

rendezvénysorozathoz! 
Egy helyismereti túrát indítunk 

október 6-án, szombaton 10.00 órakor. 
Az útvonal Könyvtár, Hampasz-kút, Pongrácz kastély, 

Kálvária, Templom, Könyvtár.

A TÚRÁNK UTÁN EGY CSALÁDI VETÉLKEDŐRE IS 
SZÍVESEN LÁTUNK MINDENKIT!

Barangoljunk Paloznakon együtt!

Paloznak Község Önkormányzata tisztelettel 
meghívja Önt és kedves családját az

ARADI VÉRTANÚK
tiszteletére rendezett
CSENDES MEGEMLÉKEZÉSRE
2018. október 6-án,  
szombaton 18 órakor.

Helyszín: Paloznak, 1848/49-es Emlékpark
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A Riviéra arcai:

Fiatalság, ízek, élmények
Isten illatok áradtak felém Paloznak központjában nyáresténként, 

ahogy bicikliztem munkából hazafelé Csopakról. Találgattam, mi 
lehet. Grilleznek a Sáfránkertben, ez evidens, de hogy vízibivalyt, 
ezt ki nem találom, ha Lukács Viktor séftől meg nem tudom. A 
Riviéra arcai sorozatunk folytatásában a környék egyik legjobb 
gasztrokocsmájának, a  paloznaki  Sáfránkertnek két meghatározó 
személyiségével, Lukács Viktor séffel és Molnár Róbert üzletvezető-
vel beszélgettem.

„A Sáfránkert nem 
fine dining, nem csárda, 
nem kockás terítős ven-
déglő. Őszinte, minősé-
gi, vidéki konyhát kíná-
lunk, ahová a vendégek 
hazatérhetnek” – írják az 
internetes honlapjukon, 
és hangsúlyozzák, kony-
hájuk alapját minőségi 
ételek adják: szezonális 
zöldségek, friss húsok, 
halak és vadak. Az inno-
vatív szabad tűzi konyha 
teszi a nyári kínálatukat 
különlegessé.

Mi volt idén nyáron 
a legnépszerűbb étel a 
Sáfránkertben? – kér-
dezem Lukács Viktor 
séftől, amikor leülünk 

beszélgetni a dizájnos, de puritán egyszerűséggel berendezett ven-
déglőben. 

Az egyik kedvenc a vízibivaly-rostélyos volt, a másik pedig a füs-
tölt BBQ marhaszegy. A faszénen sütött vízibivaly húst szuvid tech-
nológiával készítjük elő, amivel megőrizzük a zamatait. A barbecue 
marhaszegyet pedig mi füstöljük és a fűszerkeveréket is mi készítjük 
hozzá. De vannak olyan klasszikusaink is, amik levehetetlenek az 
étlapról, például a rózsaszín kacsamell. A köretek közül a vendégek 
szabadon választhatnak, kinek mihez van étvágya: tarhonyás lecsó, 
zöldséges bulgur, grillezett zöldségek és így tovább. Hosszú lenne 
mind felsorolni, annál is inkább mivel kínálatunk két-háromheten-
te cserélődik szezontól függően. De a beszerzési források is befolyá-
solják, én ma például olyan szép kecsketúrót vettem a füredi piacon, 
hogy azonnal felkerült az étlapra. Szüprém csirkemellet készítünk 
hozzá füstölt burgonyapürével, a lilahagymával kevert  kecsketúrót 
felezett barackba töltjük és ezt magas hőmérsékleten hirtelen meg-
sütjük, hogy a túró egy picit ráolvadjon, de a barack megtartja a 
frissességét.

Tiszta költészet, ahogyan Viktor az ételekről beszél. Fiatalkora el-
lenére nagy tapasztalata van már a konyhán, több jó séf mellett is 
tanult. De az etalon számára a nagymamája főztje maradt. 

– Miskolcról származom, a mi családunkban mindenki jól főz, 
még az unokafivérek is. A nagymamám főztjét nem lehet összeha-
sonlítani senkijével. Előfordul, hogy felhívom a nagyit, hogy el-
mondjam, mekkora sikere volt a receptjének. A múltkor például 
töltött karalábét készítettem úgy, ahogyan a nagyanyámtól tanul-
tam. Ő az etalon számomra, a gyerekkori ízek – vallja Viktor őszin-

tén. De persze, kreatívként sokszor próbál ki újat. – Az a szép ebben 
a szakmában, hogy soha nem lehet azt mondani, hogy már mindent 
tudok – magyarázza.

Viktor, a séf és Robi, az üzletvezető jól kiegészítik egymást. Vik-
tor a kreatív, Robi viszont két lábbal áll a földön, másként nem is 
lehetne, hiszen neki kell kiszámolni, hogy flottul menjen az üzlet. 
Tőle tudom, hogy nyaranta a terasszal együtt 60-70 ember fér el 
egyszerre a Sáfránkertben. Télen viszont mindössze nyolc asztaluk 
van. Náluk nem az a lényeg, hogy minél több vendéget szolgálja-
nak ki, hanem hogy minél jobban. Ennek érdekében folyamatos a 
felújítás. 

A Sáfránkert gyerek és kutyabarát hely, bringával is könnyen meg-
közelíthető. Nyáron nagy a pörgés, a Jazz Piknik hétvégéről nem is 
beszélve, hiszen a Sáfránkert is a Homola család tulajdona, lent a 
faluban itt van a fesztivál bázisa. Így magától értetődően a borkíná-
lat legnagyobb részét a tulajdonos Homola család bortételei adják.

Egész évben nyitva vannak, ősztől azonban csak csütörtöktől va-
sárnap estig. Ilyenkor pihenik ki a nyarat és ilyenkor jön az ihlet 
új kreációkra. Ahogy hűvösödnek a napok, a vendégek is már va-
lami melegebb, testesebb ételekről álmodnak. Jöhetnek például a 
vadak, mondjuk szarvasfasirt cukkini krémmel, shiitake gombával, 
egressel. Viktor hangsúlyozza, hogy minden kínálatban kiegyensú-
lyozottságra törekszenek. Nem nehéz ételt kap a vendég, a szóban 
forgó fogást például frissíti, üdíti az egres és a cukkini.

Molnár Róbert, a Sáfránkert üzletvezetője Budapestről költözött 
le a Balatonhoz a legdinamikusabban fejlődő térségbe. A szomszéd 
faluban,  Csopakon lakik, érzékeli, hogy erős a nívós éttermi kínálat 
a környéken, folyamatosan nyílnak az újak, de a régiek is évről évre 
jobbak.  Igazából azonban nem versengenek, inkább kiegészítik 
egymást, mindenkinek meg van a saját profilja. 

A Magyar Konyha 
legfrissebb, 2018-as 
toplistáján a Sáfránkert 
bekerült a legjobb biszt-
rók és gasztrokocsmák  
közé. Többek között azt 
írják róla, hogy „kedves, 
fiatalos, vendéglő ” . Va-
lóban fiatalos jelenség a 
Sáfránkert, ez látszik pél-
dául abból is, ahogyan 
a facebookot használják 
a vendégekkel való pár-
beszédre. Köszönik a 
Balaton Riviéra Turisz-
tikai Egyesületnek is a 
lájkokat és a megosztá-
sokat. Viktor és Róbert 
véleménye szerint ebben 
tud együttműködni a 
vendéglő és az egyesület, 
mármint abban, hogy 

ajánljuk a térséget a vendégeknek ősszel és télen is. Érjük el külön-
féle tartalmas posztokkal, hogy akár az elit közönség is megtanuljon 
vágyakozni az ősszel egészen más arcát mutató  balatoni táj és gaszt-
ronómia után.

Lukács Viktor

Molnár Róbert
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Kedves Operabarátok!
Az elmúlt három évben sikeres operalátogatásokat tettünk és ez-

után Paloznak lakosait is invitálom az általam szervezett utakra, az 
Operaház 2018/2019-as évad előadásaira!

Az Operaház felújítása miatt az előadások helyszíne az Erkel 
Színház! 

Bízzunk benne, hogy az évad végén megtekinthetünk egy-két 
operát a csodás új Operaházban, de erre még nem volt lehetőségem 
jegyet foglalni!

Két előadást az Eiffel Műhelyházban nézhetnénk meg, ha idén 
elkészül teljesen az épület.

Egy előadást Székesfehérváron hallgathatunk, de ennek még nem 
tudom az árát. 

Nem volt könnyű dolgom, mert az opera társulata három turné-
ra is megy, az egyik egy országon belüli, 16 vidéki színházat láto-
gatnak meg, egy európai és egy New York-i utazásra is elindulnak. 

Ajánlom a veszprémi 4 előadásukat is, jegyeket a helyszínen (Pe-
tőfi Színház, Hangvilla) illetve a jegymester.hu oldalon lehet vásá-
rolni! Ha bárkinek a továbbiakban bármilyen jellegű kérdése lenne, 
az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen keressen bátran , il-
letve a telehaz@paloznak.hu e-mailre is írhat, vagy jelentkezhet a 
könyvtár nyitvatartási idejében is!    

Remélem az előadások elnyerik tetszésüket! 
(a kivételes jegyárakon kívül) jegyár: 1500.- útiköltség 3200.-

Időpontok, helyszínek, operacímek, jegyárak!

2018. október 5. péntek 19.00 Erkel Színház – C. Orff: Carmi-
na Burana 

2018. november 23. péntek 19.00 Székesfehérvár, Vörösmarty 
Színház
G. Puccini: Turandot (Operát az Operából!)
Koncertszerű előadás három felvonásban. (útiköltség: 1700.-)

2018. december 8. szombat 19.00 Erkel Színház
G. Puccini: Bohémélet

2018. december 22. szombat 18.00 Erkel Színház
P. I. Csajkovszkij: Diótörő (balett) (jegyár: 3000.-)

2019. január 5. szombat 19.00 Erkel Színház
J. Strauss: A denevér (operett)

2019. február 16. szombat 19.00 Erkel Színház
B. Aszafjev: A bahcsiszeráji szökőkút (balett)

2019. március 30. szombat 11.00 Erkel Színház
Kacsóh Pongrác: János vitéz

2019. április 27. szombat 19.00 Erkel Színház 
P. Mascagni: Parasztbecsület
R. Leoncavallo: Bajazzók

2019. május 25. szombat 18.00  Erkel Színház
G. Puccini: Triptichon 
A köpeny; Angelica nővér; Gianni Schicchi

2019. június 2. vasárnap 11.00 Erkel Színház
Ifj. Harangozó Gyula/ Kocsák Tibor: Hófehérke és a 7 törpe
(jegyár: 500.-)

G. Puccini: Pillangókisasszony 
május 31. péntek 19.00 Operaház
G. Verdi: Álarcosbál
június 14., 15., 16., 23., 29., 30. Operaház
Dés László: A vágy villamosa (táncdráma)
május 10. péntek, 11. szombat 19.00 Eiffel Műhelyház
W. A. Mozart: A kairói lúd avagy A rászedett vőlegény
február 1. péntek 19.00 Eiffel Műhelyház

Az utóbbiakra is lehet jelentkezni, ha az épületek elkészülnek, 
megyünk ! 

Telefonszámom: +3670/274-5398
e-mail: trskriszti@yahoo.com
Bankszámlaszám: 11773494-00322922 OTP Bank

Üdvözlettel: Farsang-Törös Krisztina

Az Operaház honlapjáról:
Különleges évad a Magyar Állami Operaház történetében a 

2018/19-es, „Puccini Itáliája” nevezetű szezon. Az Andrássy úti 
Ybl-palota korszerűsítése nemcsak az épület megújítását jelenti, 
hanem annak a kapcsolatnak az ápolására is lehetőséget ad, amely 
a dalszínházat a fővároson kívüli, igényes és kultúraszerető közön-
séghez fűzi. 

Az ország legnagyobb kulturális intézményének az opera üzene-
tét más színpadokon is közvetíteni missziós kötelessége. Ennek a 
gondolatnak a jegyében született meg az Operát az Operából! nevű, 
vadonatúj bérletprogram, amely keretében tíz megyeszékhelyen 
négyszer fordul meg az Opera társulata: balett- és operagála, szim-
fonikus est, valamint Puccini Tosca avagy Bohémélet című operájá-
nak koncertszerű változata jelenti az igényes kínálatot.

De nem csak ez a tíz város fontos az Operának. Azon megyeszék-
helyekre és nagyvárosokba is ellátogatnak a művészek, ahol az ope-
rajátszásnak komoly hagyományai vannak. Itt a helyi viszonyokat 
nem megbolygatva egyetlen produkciót adnak elő, mégpedig a leg-
nagyobb apparátusút, Puccini Turandot című remekét koncertszerű 
változatban, a Turandot Csillagtúra keretében.

Azokba a városokba pedig, amelyek egyik kategóriába sem sorol-
hatók be, de lakóik fogékonyak a műfajra, a Bohémélet és a Tosca 
koncertszerű előadási utaznak. Érdemes lesz figyelni, mert az olasz 
zeneszerző három nagyoperája, valamint az Opera kiváló énekesei-
nek, táncosainak, és zenészeinek művészi ereje által Puccini Itáliája 
egy évad erejéig Magyarországra költözik. 

Székesfehérvár | Vörösmarty Színház     Turandot – koncertszerű operaelőadás: 2018. november 23. Jegyvásárlás: hamarosan
Veszprém | Hangvilla / Veszprémi Petőfi Színház*     Szimfonikus est: 2018. október 6. 

    Klasszikus és modern – balett-est: 2018. november 18.* 
    Tosca – koncertszerű operaelőadás: 2019. január 16.* 

    Puccini Gála: 2019. február 21. 
Jegy- és bérletvásárlás: a helyszíneken és a jegymester.hu oldalon
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TORTAPARÁDÉ
A Falunapokon 2018. szeptember 29-én szombaton délelőtt 

TORTAVERSENYRE
várjuk a paloznaki hagyományokat, 

helyi motívumokat felvonultató tortákat. 

A tortákat  
12 óráig lehet leadni  

a Tájházban. 
Az első 3 helyezett  

díjazásban részesül. 
A tortákat az esti tombolán  

kisorsoljuk!

Kedves Paloznakiak! Farsang-
Törös Krisztina vagyok, és 
szeptember elsejétől én látom 
el a rendezvényszervező 
és könyvtárosi feladatokat 
ebben a fantasztikus helyen 
lévő faluban. Írok egy pár 
sort magamról, hogy ezzel is 
közelebb kerüljünk egymáshoz! 

A könyvtár nyitvatartása alatt végig itt 
leszek, szívesen veszem, ha hozzám for-
dulnak és igénybe veszik a könyvtár szol-
gáltatásait. 

Munkám során törekszem arra, hogy 
színesítsem Paloznak hétköznapjait!

Nemesvámoson lakom férjemmel és 
három gyermekemmel.

Az iskoláimat Veszprémben, Győrben, 
Balatonfüreden végeztem. Diplomát az 
ELTE Bölcsészettudományi Karán ének-
zene, karvezetés szakon szereztem. 

2003 óta tanítottam ének-zenét, szol-

fézst, zongorát, illetve általános iskolás-
korú gyermekekből álló kórusokat is ve-
zettem. A Veszprémi Petőfi Színháznál is 
dolgoztam, mint korrepetitor és súgó.

Gyakran vállalok korrepetíciót, kísé-
rek hangszereseket, énekeseket. Vasár-
naponként kántori szolgálatot látok el a 
nemesvámosi református templomban, 
évente 3-4 templomi koncertet szervezek. 
Alapító tagja voltam a veszprémi Gizel-

la Kamarakórusnak, jelenleg a Veszprém 
Város Vegyeskarában éneklek. 

Negyedik éve operaszervezéssel is 
foglalkozom, havonként csoportos 
buszutakat szervezek Budapestre opera- 
és balettelőadásokra. 

Eddig szabadidőmben szerveztem a 
kulturális programokat, mint az iskolai 
kirándulások, „Operakaland” pedagógi-
ai program, adventi koncertek és prózai 
estek.     

Jó kapcsolatot ápolok a Református 
Egyházzal, a Veszprémi Petőfi Színházzal, 
és különböző stílusú zenekarokkal, ami 
hasznos lehet, hogy új színt vihessek a 
paloznaki éves rendezvények világába!

Mindenkit nagy szeretettel látok a 
könyvtárban! 

Az őszi-téli időszakban szeretnék a gye-
rekeknek kézműves foglalkozással, dia-
film klubbal kedveskedni!   

Az operalátogatásokra is szívesen invi-
tálok mindenkit!

Tisztelettel: 
Farsang-Törös Krisztina

Bemutatkozó Paloznak községnek!

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ 

FELHÍVÁS
Paloznak Község Önkormányzata 2019. évre a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szerhez való csatlakozással pályázatokat hirdet a paloznaki 
lakhellyel rendelkező a felsőoktatásban államilag támoga-
tott nappali képzésben résztvevő diákok számára.

A felhívás kódja: BURSA-2019 B A személyes és pályázati 
adatok ellenőrzését, és az EPER-Bursa rendszerben feltölté-
sét követôen a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a te-
lepülési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. 
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csato-
landó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban 
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat 
formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befoga-
dását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben 
igazolni. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz 
történő benyújtásának határideje: 2018. november 6.

Pályázati kiírás és részletes tájékoztató anyag a. http://
www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica14/ oldalon 
(is) található.

Paloznak Község Önkormányzata
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 Kedves gyerekek! 
Diafilm klub

Szeretettel várok kicsit és nagyot  
minden héten pénteken DIAFILM VETÍTÉSRE!

Az alkalmak 16.45-től 17.30-ig lesznek!
Hozd el a kedvenc diafilmed és levetítem!

Ha nem találtál otthon, sebaj a könyvtárban is találunk!!
TALÁLKOZUNK SZEPTEMBER 21-ÉN,  

PÉNTEKEN 16.45-KOR A KÖNYVTÁRBAN! 
Szólj a barátodnak is!

Kedves Gyerekek!
Szeretettel hívlak Benneteket és szüleiteket

egy vidám délelőttre a könyvtárba!
Készítsünk gesztenyefigurákat! 

Amit hoznod kell: többféle méretben sok gesztenyét és a jó kedved! 
A többi kelléket itt megtalálod! 

(Psssszt…lehet, hogy finomság is lesz!...) 
Időpont: szeptember 22. szombat 10.00-12.00

FELHÍVÁS! 
A Paloznaki Falunapokon,  
szeptember 29-én, szombaton 15.00-tól  

szüreti 
felvonulás lesz 
Az idei évben hintó, lovaskocsik, lovasok, 2 kisvonat, traktorok 
is mennek a szüreti menetben. A felvonuláson elsősorban annak 
biztosítunk helyet, akik népviseletbe, vagy tréfás jelmezbe, 
maskarába öltöznek.

Bartos Erika:
GESZTENYÉK
(Zsákbamacska című verseskönyvemből)

Gesztenye van kosaramban,
gömbölyű és barna,
kiborítom nyomban mindet,
ide az asztalra!
Készüljön a gesztenyéből
elsőként egy cica,
papírból lesz két kis füle,
négy lába pálcika!
Süni háta csupa tüske,
gömbölyded a medve,
malac farka kunkori lesz,
szakállas a kecske.
Lovacskának lófarok kell,
keress hozzá cérnát!
Csíkozd be a gesztenyéket,
formázz egy kis zebrát!
Katicának fess hét pöttyöt,
kukacnak adj csápot,
oroszlánnak vörös sörényt,
készíts kerek rákot!
Zsiráf nyaka hosszú legyen,
alkoss dühös pókot,
tegyél mellé kisegeret,
s betöltik a polcot!
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E B O L T Á S
Értesítem a lakosságot, hogy az ebek kampányoltását 2018. évi veszett-
ség elleni díjköteles védőoltása az alábbi időben és helyen történik. Kér-
jük, szíveskedjenek az ebek oltási kiskönyvét magukkal hozni!

PALOZNAK
A Tájház udvarán

2018. szeptember 19-én (szerdán)
16.00-17.00 óra

Az oltás ára: 5.000,- Ft ami a féreghajtó árát is tartalmazza
Oltási könyv cseréje: 600,- Ft

Önkormányzati Hivatal

GERINCTORNA!
Folytatjuk a gerinctornát

2018. szeptember 10. napjától minden héten,  
hétfőn 17 óra 30 perckor a Faluház tetőterében.
Szervezők:Podráczky Gabi és Hatváriné Rózsa

VÁRUNK! GYERE!

PALOZNAKI
FALUNAPOK 2018
Az önkormányzat szervezésében szeptember 28–30. között 
kerül megrendezésre kerülő Falunapok szüreti mulatságokkal 
programsorozat megszervezéséhez, lebonyolításához szívesen 
fogadja az önkormányzat a helyi vállalkozók és magánszemélyek 
támogatását, hogy minél színvonalasabb, gazdagabb program-
sorozat várja a paloznakiakat, nyaralótulajdonosokat, az idelá-
togató vendégeket. Tombolatárgyakat is szívesen fogadunk a 
szombat esti utcabálra. 
A felajánlásokkal Czeglédy Ákos polgármestert vagy Farsang-
Törös Krisztinát keressék a polgármesteri hivatalban, ill. a Könyv-
tárban.

Paloznak Község Önkormányzata a 
Paloznaki Falunapok 
rendezvénysorozat keretében 
a paloznaki TÁJHÁZ udvarán 

GULYÁSFŐZŐ 
VERSENYT
hirdet
Nevezési díj: 600.- Ft
A verseny időpontja: 2018. szeptember 29., szombat 9 óra
A nevezés határideje: 2018. szeptember 27. csütörtök
A nevezési lapokat személyesen a Teleházban kell leadni, vagy 
emailben elküldeni.
További információ, nevezési lap 
a Teleházban és a www.paloznak.hu weboldalon.

VERSENYFELHÍVÁS

Kedves Olvasók!
A könyvtár nyitvatartása a falunapok ideje alatt 
(szeptember 28. péntek, 29. szombat) szünetel!

Október 5-én, pénteken az operautazás miatt módosul, 
10.00-14.00-ig tartok nyitva,  

ezért ezen a napon a diafilm klub elmarad!
Szíves megértésüket kérem: 
Farsang-Törös Krisztina 
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