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Október 10-én tartott nyilvános testületi ülésén az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésének második 
módosítására került sor. 

A bevételek és kiadások közé is beépültek az időközben elnyert álla-
mi támogatások, illetve pályázati források, így a kiadások és bevételek 
előirányzata 211,7 millió Ft. ebből 26,7 millió Ft a tartalék össze-
ge. A bevételeket jelentősen emelte a könyvtár felújítására kapott 35 
milliós támogatás, a Balaton Fejlesztési Tanácstól turisztikai fejlesz-
tésre (kerékpáros pihenő wc) kapott 2 millió Ft., a Falunapokra ill. 
testvértelepülési kapcsolatra kapott 1,2 millió Ft., valamint a könyv-
tár berendezéséhez elnyert 3,3 millió Ft. 2.napirendként a (felső) Kis-
hegyi utca aszfaltozása szerepelt a napirenden. Az önkormányzat már 
évekkel ezelőtt kötelezettséget vállalt, hogy a vízvezeték magánerőből 
történő kiépítését követően, hozzájárul az út helyreállításához. Most 
a legkritikusabb 170m-es szakaszt aszfaltozzák le az önkormányzat 

1,2 és a vízépítő közösség 1 millió forintjából. Ismét napirendre ke-
rült a Deák Ferenc utca közvilágítás ügye, miután az E.on az eredeti 
terv szerinti kivitelezéshez nem járult hozzá, így egy távolabbi trafó-
tól kell indítani a közvilágítási vezetéket, ami 170m plusz költséget 
jelent. A későbbiek során azonban ide 5 lámpa telepíthető, így akkor 
nem kell külön földkábelt fektetni. A testület elfogadta a költségek 
módosítását és az új nyomvonalat. A Kormányhivatal minden évben 
véleményezteti a kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak 
meghatározását. A paloznaki gyerekeknek továbbra is a balatonfü-
redi állami iskolákban biztosított az állami általános iskolai oktatás. 
Természetesen a Csopaki Református Általános Iskola is fogadja a 
paloznakiakat. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az 
önkormányzat szabad pénzeszközeit hosszútávú betétbe fektesse, a 
Magyar Államkincstár önkormányzatoknak kínált állampapírjaiba. 
Végül a polgármester beszámolt a Falunapok lebonyolításáról ill a ko-
rondi testvértelepülési kapcsolat megünnepléséről, valamint az ezzel 
kapcsolatos költségekről.  CZÁ

Testületi ülés

A szüreti ünnepen hagyományosan nem csak az 
idei szőlőtermést, hanem a Paloznakon élők és 
a településhez kötődők munkáját is értékelték 
az északkelet-balatoni kisközségben szeptember 
utolsó hetének végén.

A háromnapos falunapi rendezvénysorozatot a Szuper Miklósné 
népi iparművész vezetésével működő Paloznaki Hímzőkör 25 éves 
jubileumi kiállításának megnyitója indította. A Bartl Gézáné, Czi-
ráki Endréné, Kenyeres Gyuláné, Lokody Ákosné, Róka Istvánné, 
Steinbach Istvánné és néhai Nagy Mihályné munkáiból összeállí-
tott anyagot Mihalcsik Márta, a Nemzeti Művelődési Intézet mun-
katársa ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A kiállításon a helyi 
hímzések mellett a Paloznakkal 20 éve testvértelepülési kapcsolatot 
ápoló erdélyi Korond fazekasai is bemutatkoztak kerámiáikkal.

A hímzőkör jubileumi kiállításának részlete a korondi kerámi-
ákkal – a korondi delegáció késése miatt a megnyitón még csak 
mutatóban voltak kerámiák a korábban kapott ajándékokból, de 
később kibővítették az anyagot

A rendezvény hivatalos megnyitóján Czeglédy Ákos paloznaki 
és Katona Mihály korondi polgármester köszöntője után átadták a 
paloznaki önkormányzat és más szervezetek kitüntetéseit, jutalmait 
az elmúlt időszakban kiemelkedő munkát végzőknek.

A képviselő-testület döntése alapján díszpolgári címmel tüntet-
ték ki a Koronddal egy önkormányzathoz tartozó, a Paloznakkal 
közvetlen testvértelepülési kapcsolatot ápoló Pálpataka két meg-
határozó személyét, Bordi János plébánost és Csutak Attila volt 
pálpatakai iskolaigazgatót. Mindketten a két település kapcsolata 
érdekében kifejtett munkájukért kapták az elismerést.

A képviselő-testület a Paloznakért kitüntetéssel az idén 
Verrasztóné Losonczy Anna munkáját ismert el, aki az idoklás 
szerint közösségszervező munkájával aktívan hozzájárult Paloznak 
pezsgő kulturális életéhez, szervezte a rendezvényeket, kiállításo-
kat, hangversenyeket, segítette a helyi szervezetek munkáját, aktív 
részese volt az erdélyi testvértelepüléssel való kapcsolattartásnak, 
szervezője és segítője a Pálpataki Csezege Néptáncosok paloznaki 
táborának

Czeglédy Ákos polgármesteri kitüntető oklevéllel köszönte meg 
a Vörösparti sor egyik lakójának, Prazsák Lászlónak a településrész 
érdekében végzett fáradhatatlan munkáját.

Hagyományosan most jelentették be a 15 éve minden évben 
meghirdetett Virágos Paloznak verseny eredményét. A rangsoro-
lás nélkül megítélt díjjal az idén is azoknak a munkáját szeretnék 

Falunapok
A korondiakkal együtt ünnepeltük a 20 éves testvértelepülési kapcsolatot

Fotó: Farsang-Törös Krisztina
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honorálni, akik példamutatóan művelik, gondozzák a kertjeiket, 
és akiknek folyamatosan ilyen magas színvonalú a környezete. A 
Paloznak Község Önkormányzata és a Paloznak Jövőjéért Közala-
pítvány által felajánlott díjakat Czeglédy Ákos és Prazsák Józsefné, 
a közalapítvány elnöke adta át Kristály Katalinnak és Gacza Ro-
landnak a Zrínyi utca 38., Molnár Annának a Balatoni utca 15., 
valamint Papp Orsolyának és Jekler Rudolfnak a Fő utca 21. szám 
alatt lévő ingatlanjuk magas színvonalú gondozásáért.

A “Paloznak Jövőjéért” Közalapítvány évek óta megajándékozza 
az elmúlt egy évben született babákat a nevükkel, születési dátu-
mukkal ellátott óntállal, valamint egy vöröskőre kerülő réztáblá-
val. Prazsák Józsefné az idén Kamondy Vilmosnak, illetve anyuká-
jának adta át az ajándékot.

A közalapítvány ugyancsak évek óta támogatja a kitűnő tanul-
mányi és sporteredményeket elérő és pályázó középiskolás diáko-
kat. Az idei ösztöndíjat a közben egyetemi hallgatóvá vált Leitold 
Dorottya kapta.

Most adták át a Paloznaki Hímzőkör 10 éve alapított Örökség 
Díját is. A kitüntetést a hímzőkör képviseletében a Paloznaki Civil 
Egyesület elnöke, Hernádi Péter adta át a 2006-ban alakult, Paloz-
nakon is többször fellépő Pálpatakai Csezege Néptáncegyüttesnek 
és a paloznaki Kiss Lenkének, aki a Paloznakért végzett több évti-
zedes lelkiismeretes tevékenysége, valamint a faluközösség érdeké-
ben végzett önzetlen, kitartó és áldozatos munkája elismeréseként 
kapta az Örökség-díjat

A rendkívüli díjeső után a Paloznak Civil Egyesület szervezé-
sében elkezdődött a hagyományos pörkölt parti. Szecsődi Béla és 
Pauer Lajos csapata egy-egy hatalmas adag marha-, illetve vaddisz-
nó pörköltet főzött vacsorára. A marhát az egyesület vásárolta, a 
vaddisznót az Újkúti Vadásztársaság ajánlotta fel. A vacsorához és 
a tánchoz a Boka Boogie Band muzsikált.

Szombaton a falu központjában, játszóterén búcsúi hangula-
tot idéző programokkal, játszóházzal, ugrálóvárral, körhintával, 
kézműves foglalkozással és igazi kézműves vásárral folytatódott a 
program. A tájház udvarán elkezdődött a hagyományos gulyás-
főző verseny, miközben a színpadon a Csopaki Mandulavirág 
Óvoda ovisai és a korondi fúvósok, pálpatakai néptáncosok adtak 
műsort.

A gulyásfőző versenyen kilenc csapat indult. A helyi és kör-
nyékbeli lakosok mellett magyar és külföldi nyaralótulajdonosok 
és a községhez más módon kötődő személyek álltak össze, hogy 
megmutassák, szerintük milyen az igazi gulyás. A legnagyobb lét-

számmal, 25 fővel az idén is a község fiataljaiból és barátaikból 
verbuválódott Paloznaki Legkeményebbek csapat versenyzett.

A zsűri döntése szerint a győzelmet a Gulyáskrém csapat szerez-
te meg, akik Császár Gábor irányításával klasszikus gulyást főztek 
saját tenyésztésű marhából. A sikerbe valószínűleg szerepe volt 
annak is, hogy a főzésbe besegített Zsuzsa mama és Kati mama 
is. A második helyezett a Jóskapistalaci csapat lett. Ők Somogyi 
István irányításával kicsit újragondolták a technológiát. A gulyás-
hoz “alaplét” borjúlábból készítették. Ebbe került az angus marha 
felkockázott lábszár húsa, amit a főzés előtt még egyben grillezéssel 
kérgesítettek. a harmadik helyet a Korondi Fúvószenekar csapata 
szerezte meg. Ők az egyik zenekari tag, András Péter vezetésével 
babgulyást főztek székely módra. Olyan sűrű lesz, hogy a kanál meg 
kell álljon benne. Ehhez marhahúst, disznóhúst, füstölt csülköt, 
száraz füstölt paprikás kolbászt teszünk bele, rántással, csipetkével 
csináljuk – magyarázta a séf.

Díj nem juthatott mindenkinek, de a kóstolók véleménye szerint 
a többi csapat gulyása is kiválóra sikerült. Amit talán az is alátá-
maszt, hogy a dobogóról most lemaradók között több olyan társa-
ság is volt, akik a korábbi években győzelmet is szereztek.

Kora délután hirdették ki az idei Tortaparádé eredményét. A zsű-
rit képviselő Erdélyi Gábor szerint némelyik torta cukrászdában is 
megállná a helyét. Igaz volt olyan is, amelyik nem azt az ízhatást 
adta, amit vártak tőle. Külön is kiemelkedő teljesítménynek mi-
nősítette a pezsgősüveg torta elkészítését. Mint megtudtuk, ennek 
anyaga sült túrótorta volt mandulás linzertésztával és fahéjas, boros 
szilvaöntettel. A zsűri az első díjat Kristály Katalin Paloznaki sütő-
tökös, mákos tortájának ítélte. A pezsgősüveg torta, Klimkó Emese 
és Németh Bence Paloznaki pezsgés nevű tortája a második lett. A 
harmadik díjat Rásky Patrik Diós álom tortája kapta.

Délután ismét bor folyt a Sárkányos-kútból, majd a hagyomá-
nyos szüreti felvonulás elindult Lovas érintésével Alsóörsre. A me-
net visszaérkezéséig az otthon maradókat a Soul&Emotion zenekar 
szórakoztatta. A felvonulás zárásaként a kisbíró az idén is megem-
lékezett az elmúlt év eseményeiről. Korondi fúvószenekar koncertje 
után a Sakk Matt zenekar szüreti báljával zárták az estét.

Vasárnap hagyományosan fát ültettek a Kálvárián kialakított “Baba 
ligetben” az előző évben született paloznaki babáknak, majd a koron-
di vendégek mutatták be településeiket. A falunapokat a stockholmi 
Scola Cantorum koncertje zárta a katolikus templomban.

 Győrffy Árpád  
 (Balatontipp.hu) 

Szeretnék megemlékezni  
az idei falunap felemelő pillanatáról:

Szombat délután Katona Mihály, Korond polgármestere üdvö-
zölte a színpadról a paloznakiakat. Mögötte a fúvószenekar állt. 

Beszédét azzal zárta: összetartozunk! A taps elültével a pillanat-
nyi csendben a nézők közül egyszer csak felhangzott a Székely 
himnusz:

Ki tudja merre, merre visz a végzet,
Göröngyös úton, sötét éjjelen.
Vezesd még egyszer győzelemre néped,
Csaba királyfi csillagösvényen!

Egyre hangosabban, végül felállva énekelte a közönség:

Maroknyi székely porlik, mint a szikla,
Népek harcának zajló tengerén.
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja,
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!

A fúvószenekar tagjai is láthatólag elérzékenyültek ezen a lélek-
emelő pillanaton.

Ezer év mögöttünk, ezer kilométer közöttünk, egy nemzet va-
gyunk, igenis összetartozunk!

Köszönet nektek Falticska Pali és Purczi Géza, ti kezdtétek el 
az éneklést! Á.A.
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Paloznak Község Önkormányzata, a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány, a Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület  
a Borklub valamint a Paloznaki Civil Egyesület szeretettel meghívja és várja Önt és kedves Családját a 

2018. november 10-én szombatra szervezett Újbor ünnepre
Program: 
15.00 Borszentelés
  Várjuk a boros gazdák új borait a szentelés asztalára. A Tájház udvarán az újborokat Vitéz Ajtós József prépost esperes Úr 

szenteli meg, illetve ifj. Tislér Géza tiszteletes Úr áldja meg.
15.30-tól tökfaragó verseny Kicsinek és Nagynak!
15.30 Bormustra
  Az újborok mustrája a borszentelés után lesz a Tájház udvarán. Kemencében sült sütőtök, sült alma és bográcsban készített 

ludaskása „segíti” az új borok kóstolását.
15.30 80% zenekar koncertje
17.00 Kiállítás megnyitó
  A Faluházban Csiszár Péter Hegybíró nyitja meg a „Bor és egyéb ital címkék” című kiállítást Varga János családi gyűjteményé-

ből, valamint a Csiszár Pince, a Homola Pincészet és a paloznaki borosgazdák portékáiból. A rendkívül érdekes, témájában és 
megjelenésében ritkán látható kiállítás 

2018. november 11-én vasárnap 18 óráig látogatható a Faluházban. A rendezők

Adatik tudtára kicsinek és nagynak
Eljött az ideje a falunapoknak.
Itt mulat a falu apraja és nagyja
Búját és bánatát mindje otthon hagyja. 
Bor folyik a csapból, ihatja ki bírja.
Részegségért ki-ki csak magát okolja.

Vendéget is hívtunk, egy kedves barátot
Ilyen csudát tán még sohasem látott.
Vendégünk ma Korond testvérünk Erdélyből
No meg Pálpataka amúgy szegrűl-végrűl.

Eljöttek ma hozzánk, hogy mulassanak nálunk
Mert jó borral barátot szívesen kínálunk.
Húsz éves barátság, mostan ünnepeljük 
Búnkat, bánatunkat mindet most feledünk.

Kicsinek és nagynak e mai nap ünnep,
Szeretettel köszöntöm mind kik egybegyűltek.
Paloznak népétől figyelmet kéretek,
Míg sorjába szedem mi történt véletek.

Van ám nálunk minden, fű fa és virág
Paloznaki csudát láthat most a világ.
Először is Paci, máshol egy ló lenne
minálunk egy egész egyesület neve

Aztán van itt PISZE, no nem olyan az orra
szőlőhegyen bortól piroslik az orra.
Mandulafa nálunk a pincében terem 
Márffy Pistánál gyűlik fent a hegyen.
Emike a motor a közalapítványba
A kuratórium tagjai kullognak utána.

Pannikánk az idén gondolt egy jó nagyot
Augusztus végén minket meg itt hagyott.

Beleunt ő a sok fáradtságba.
Mi meg most szomorún ríhatunk utána.
Nem bánkódunk ezen, bánja majd ő maga
Ha rosszcsont gyerekekkel gyűlik meg a baja.

Idén a gólyák elkerültek minket,
Egy szem árva gyerek, aki megszületett.
Mi lesz velünk majd így, elsorvadunk itten
Paloznaki legény mutatóba sincsen?
Rajta hát legények mutassátok a jót.
Hogy kell a szőlőben állítani karót.
Aztán a lányoknak is betevőjük legyen.
Menjenek kapálni fent a szőlőhegyen.
Aztán a kapanyél, ha illik majd a vasba
Menyegzőjét ki-ki illőn megtarthassa.
Születik sok gyerek megmaradunk itten.
Lesz ki a pincébe minket elkísérjen.

A fő téren volt nagy nagy felfordulás
épülhet újra a Szent József Ház
szorgos kezek a tetőt bontották 
mások a falakat, omoljon hát a ház.
A bontás ment hamar, az építés lassabban
De tudják, hogy mindennek sora van.
Jó munkához idő kell, még több a rosszhoz 
a közbeszerzés meg mindent megháromszoroz

Mostan ünnepeljünk, gondoljunk előre,
A szüreti bálra, a szép táncosnőkre.
Nem igen táncoltunk a tavalyi bál óta,
mulassunk hajnalig, hadd szóljon a nóta.
Isten éltesse hát a falu népét.

Kisbíró beszéde abban leli végét,
Kívánjon sok jót, bort és egészséget,
A mai napon jó mulatságot néktek!
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Carpe Diem
Szabó Donát

A remény nem törött szárnyú madár, 
s a valóságot megálmodni szabad, 

sőt szükséges is. 
(Fekete István: Tüskevár)

Nem is olyan régen Magyarországon az élet 
struktúrája még viszonylag egyszerű volt az 
átlagpolgár számára. A támogatott társadalmi 
elvárás szerint az ember elvégezte az iskoláit, 
talált magának egy a képesítésének, esetleg 
vágyainak megfelelő munkahelyet, talán még 
feljebb is tornászta magát a ranglétrán, közben 
lakást igényelt, vagy házat épített magának, 
megházasodott, gyermek/ek/et vállalt, spórolt 
autóra, telekre, kis hétvégi házra… aztán az élet 
szépen elfolydogált különösebb erőfeszítések és 
meglepetések nélkül. Nyugdíjba ment ugyanattól 
a munkáltatótól és élvezte a békés pihenés éveit a 
szeretteivel, családjával, barátaival együtt. Közös 
múlt, közös jelen, közös jövő. Ez összekovácsolja az 
embereket. 

Nosztalgiázom, mert az én fiatalságom ehhez a modellhez igazo-
dott, ehhez kellett igazodnia. Ma, mint tapasztaljuk merőben más 
a helyzet. Azt mondanám, nem szeretnék ma fiatal lenni, annyira 
kusza és számomra átláthatatlan az egész. De. Itt vannak a gyere-
keink cáfolatul, akik nagyon jól elboldogulnak ebben a korban is, 
ilyen nehéznek tűnő körülmények között is. Nemrég Donát volt a 
vendégem egy beszélgetés erejéig, és ő sem cáfolta meg azt, amit a 
mai fiatalok ambícióiról gondolok, sőt.

      Az első benyomás a legfontosabb – szokták mondani. Donát 
belépett az ajtón. Figyeltem: egyenes tartás, nyílt tekintet, határo-
zott kézfogás, halk és lényegre törő beszédstílus.  Mit közvetítenek 
ezek a jellemzők? Ezek olyan ember gesztusai, aki tisztában van sa-
ját magával, ismeri az értékeit, tudja, hogy kicsoda és mit akar az 
élettől.  

19 éves, jövőre érettségizik a füredi Lóczy Lajos Gimnáziumban. 
Angol-magyar szakos, matematika fakultációval, mert vonzódik 
a számok világához. A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és 
Számviteli Karára fog majd jelentkezni, tanulmányi eredménye 
alapján szerinte minden esélye megvan arra, hogy felvegyék. Há-
lával emlékszik vissza a csopaki iskolában töltött évekre, ahol Bartl 
Éva tanárnő jó alapokat teremtett ehhez. Az osztályából sokan sze-
retnének Pestre kerülni, néhányan humán területre, de kilencen 
közülük ugyanarra a szakra, mint ő. Az is jó lesz, közösen bérelnek 
majd lakást, de addig még élvezi az itthonlét kényelmét. Jó a diák-
közösség Füreden – mondja – emberi és baráti. Sokat beszélgetnek 
a jövőről és úgy tűnik, nem tartanak semmitől. Egyetem után Ma-
gyarországon szeretnének maradni - boldogulni, nem vonzza őket a 

jobb élet reménye külföldön. A saját kultúrájukat akarják ápolni, őt 
pedig különösen érdekli a történelem és a politika.  

Úgy láttam Donát kongruens önmagával, azaz belső pszichikus 
állapota egybevág a viselkedésével. Hamlet mondja: „Légy hű ön-
magadhoz!”, más szóval merj hű lenni önmagadhoz, önazonossá-
godhoz. Szilárd életmód áll mögötte, ám ez neveltetés kérdése, és 
ezt otthonról hozzuk, elsősorban a szüleink, nagyszüleink tanítá-
sának, nevelésének eredménye. Erzsi néni, tősgyökeres paloznaki, 
igazi nagymama, Géza papa pedig példakép a szőlőművelés, a gaz-
dálkodói szemlélet iránti szeretetével. Számít Donát segítségére, 
ugyanakkor biztos támasza mindenben (mondjuk, mint Matula bá-
csi és Tutajos voltak egymással). A másik nagyszülők Veszprémben 
laknak, liberális gondolkodásúak, vicces, könnyed emberek, s ettől 
kerek az egész, jól kiegészítik egymást a nevelésben, Magdi mama 
és Lajos papa amolyan védőszárnyfélét képviselnek. A paloznaki 
házban patriarchális szemlélet uralkodik. Nincs testvére, még sincs 
egyedül a sok unokatestvér között, akikkel szoros kapcsolatban 
vannak. A nevéről kérdeztem, büszkeség csillant a szemében, ahogy 
mondta: - annyit jelent Isten ajándéka, és úgy is élem meg magam. 
Anyuék lányt vártak, nem készültek fiúnévvel, aztán amikor meg-
jöttem, apu egy belső hangra hallgatva találta ki, így kaptam ezt a 
szép nevet. Hogy mi van a lányokkal? Majd egyetem után. Megnő-
sülök, gyereket szeretnék. Biztosan él egy társam a világban, csak 
még nem találkoztunk. Volt már barátnőm, de jelenleg nincs, jobb 
így, az érettségire kell készülnöm. A többiekkel járunk bulizni, mint 
mondtam kivételes osztály a miénk, a lányok is kivételesek, sokféle 
személyiség. Tagja vagyok a színjátszó körnek, nem okoz gondot a 
szereplés, szívesen beszélek, könnyen tanulok verseket, kapok fel-
adatokat. Oberfrank Pál felfigyelt rám, voltam meghallgatáson, de 
ha van is tehetségem, nem leszek színész. És sportoló sem, bár úsz-
tam, kézilabdáztam, mostanában pedig kosarazom. Szívem csücske 
a sport, úgy érzem, lehettem volna élsportoló, vonz a csapatjáték és 
kell a mozgás is… de az nem az én utam. Otthon sem ajánlották, 
hogy az időm nagy részét edzésekkel töltsem. 

Carpe Diem! Ragadd meg a napot, használd ki az időt, ez a mot-
tóm…  Emocionális vagyok, ami érdekel, az jobban megy. Ezért 
említem meg Láng Róbert matematika-fizika szakos tanárunk ne-
vét. Sokan köszönhetjük neki, hogy ezt a területet választottuk, 
nagyszerű képzésben részesít minket, ugyanakkor komoly terhelés 
van rajtunk. A magam részéről a tudást tartom a legfontosabbnak, 
aminek a birtokában boldogulok, és ami eltartja majd a családo-
mat. Foglalkoztat a borászat, ha visszajövök vidékre, valószínűleg 
Paloznakra, gazdálkodni is fogok. Békés, nyugodt, derűs társadal-
mat szeretnék, stabil kultúrát és biztos jövőt. Itt képzelem leélni az 
életemet, de legalábbis a nyugdíjas éveimet… úgy, mint Nagypapa. 
Úgy élni, mint ő. 

 Boda Balázs
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Falunapok támogatói
Angyal György
Bartl Géza
Dul Zsuzsa
Englert Dezső
Dr. Garbai László
Happ Gergely
Király Imre
Kövesi Jenő
Mártha Ágnes
Ránky László 
Szimics Jánosné
Szecsődi Béla
Szendi Judit
Szántiné Váradi Zsuzsanna
Tormási György
Tóth Kálmánné
Wrhovina József

Autó Nexus Kft.
Csuhé Bt
Csiszár Családi Pincészet
Da-Bu Kft.
Frizura Szalon Paloznak
Homola Borterasz
Újkúti Vadásztársaság
Papa Borozója
Sáfránkert vendéglő
Zwack Unicum

Paloznak Jövőjéért Közalapítvány
Paloznaki Civil Egyesület
Lovas Község Önkormányzata
Balaton Fejlesztési Tanács
Bethlen Gábor Alap
Innovációs és Technológiai Minisztérium

Felfedezőútra Mikulásfalvára
Paloznak Község Önkormányzata szeretettel meghív minden 7 és 

14 év közötti gyermeket és 7 év alatti gyermekeket szülői kísérettel 
egy igazi felfedezőútra Mikulásfalvára, Nagykarácsonyba!

A kirándulás november 24-én szombaton lesz. 
8.30-kor indulunk Paloznakról a Fő térről és kb. 18.00-ra érke-

zünk haza.
Megújult belsővel és külsővel várják a gyermekeket és felnőtteket 

egyaránt, hiszen a Mikulásfalva élmény korlátlan 0-99éves korig!
A programok: Mikulásnál tett látogatás, mikulásház, mikuláscso-

mag, állat simogató, csere-bere ládikák, kézműves foglalkozás, népi 

játékok, interaktív mese, Mikulásház bebarangolása, jóság kútja, 
Adománykuckó.

Az udvarban egy hóemberrel és egy rénszarvassal tudnak a gyere-
kek találkozni, beszélgetni, és akár fényképezkedni is.

További programként megtekinthető a templomkertben a Bet-
lehem! 

A sikeres teljesítés után a kijáratnál minden kedves csoport kap 
egy emléklapot!

A részvétel ingyenes! Jelentkezni november 20-ig személyesen a 
Teleházba vagy a +20/213-0785-ös telefonszámon.
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Hát ez meg miféle, kiféle?
Hát ez meg miféle, kiféle? Egy jó cím, ami önmagában fél siker, 

mert biztosan beleolvasnak-amig például a borklub feliraton igen-
csak átsiklanak. Szent Mihály hava második péntekén csak szerét 
ejtettünk a club kirándulásának, mégpedig Kőszeg irányába. Össze 
is verődött a kemény mag reggel és begördült a buszunk, oldalán 
méretes betűk: Vattantyu. /csak kiderült/ A másik oldalon Kis her-
ceg idézetek, szellemes, bár én a Micimackó hívők táborát gyarapí-
tom. Neki is iramodtunk két igen kiváló sofőrnek hála, és máris ott 
voltunk. Utunk a rég, kemény munkával kidolgozott forgatókönyv 
szerint forgott. Előkerültek a pájinkák, borok és persze elemózsiák. 
Bölcs Elnökünk olyan elánnal emelte a „foglalkozás” fényét, hogy 
csak dűltünk a nevetéstől. Sőt egyszer rövidtávfutót megszégyenítő 
sebességgel végig iramodta a folyosót, amit nem nagyon tudtunk 
mire vélni. Kiderült, hogy egyik kezében pájinka, másikban poha-
rak és épp szervírozás közben a busz hatalmasat fékezett és a mi 
Dezsőnk meg szaladt, szaladt. Szerencsére az egyik ajtón fennakadt, 
de emberi nagyságát/melyet eddig sem kétlettünk/igazolta, hogy a 
tüzes nedűből egy csepp se folyt ki. 

Kőszeg egy kis ékszer, Magyarország egyik gyöngyszeme és ami-
lyen szerencsénk volt egy értő idegenvezető-tanár vezetett minket 
körbe a belvároson. Volt itt minden gyönyörűség, látnivaló, épí-
tészet, templomok, történelem. Meg egy igen eredeti poncichter 
megoldás /ugye ez a német bohnenzüchter magyarított elnevezése/ 
ugyanis a borozóban közvetlen a cégér alatt kis tábla hirdeti, hogy 
a helybéli pszichiáter igen szellemesen a borozóban rendel minden 
nap. Tekintve, hogy életem értelme is hasonló szakember, csak neki 
soha nem volt ennyi esze, hogy a magánrendelését egy borozó ke-

retei közé szuszakolja be. A déli órákat a Kék huszár műintézetben 
töltöttük táplálkozás és fröccsözés címen, majd gyöttek a borkósto-
lók. A Láng pincészettel kezdtük, itt egy 1947 óta működő, német 
ajkú dédszülők által indított borászatot láthattunk.8 hektáron 500 
hektó bort termelnek,9o %-át lédig forgalmazzák. A borsorrend 
a következő volt: felütésnek egy tramini, cserszegi, zenit 2017-es 
házasitás,2ol6-os fahordós furmint, amit rögtön egy 2017-es reduk-
tív furminttal vetettünk össze. Mán ebből parázs vita keveredett, de 
gyöttek a vörösek, a régió büszkeségei: laza 2017-es zweigelt rosé 
után 2017-es blauburger, mely Herr Zweigelt áldásos működése 
nyomán kékfrankos és kékoportó házasítás. Egy 2017-es kékfran-
kos sorakozott, majd méltó zárásként egy 2016-os pinot noir. 

Lazítás és a fejek kiszellőztetése céljából meglátogattuk a Cáki 
pincesort, mely tölgy és fenyőfából készült XIX. századi pincék 
skanzene, melyekben gesztenyét és bort is tároltak. És máris a 
Stefanich pince, ahol 1o hektáron termelnek bort és egy kiváló pör-
költ mellé a következőket kóstoltuk: 2017-es chardonnay,2017-es 
kékfrankos rosé,2016-os blauburger,2016-os kékfrankos és méltó 
zárásként jött Jurisich vére /bár csak képletesen/, ami egy kékfran-
kos, blauburger, merlot, pinot noir házasítás 2016-ból.

Mit mondjak, mit ne mondjak. Kiváló keresztmetszetét kaptuk a 
borvidéknek, mely persze eltér szeretett falunkétól, ugyanis egy al-
pokaljai, alacsonyabb hőmérsékletű, kevesebb napos órával rendel-
kező terület, több csapadékkal, borai savhangsúlyosak, tanninban 
gazdagok és ahogy a helyi borászok mondják ők Sopron kistesói.

A „foglalkozás” elérte célját, köszönet érte klubunk bölcs és szor-
galmas elöljáróinak /és hátulütőinek/.  ZB

Tisztelt Paloznaki Lakosok, Kedves Barátaink! 
Az idei Jazzpikniken is túl vagyunk,  ezúton 
szeretnénk megköszönni Önöknek, a sok 
támogatást, jókedvet, és a sok toleranciát és 
türelmet amivel az idén is  segítették a Jazzpiknik 
megvalósulását. 

Tudjuk, hogy sokszor nem könnyű elviselni a hömpölygő tö-
meget és a hangos zenét – ezért elnézést kérünk és köszönjük- de 
bízunk benne, hogy ezzel a 3 nap felfordulással egy évben értéket 
teremtünk az Önök számára is, mert Paloznak neve már ismerten 
cseng az országban és mosolyt csal mindenki arcára. Mert aki itt 
járt egyszer ebben a csoda faluban, az látta a kanyargó kis utcács-
káit, nádtetős házait, a bájos kerteket, találkozott e házak kedves 
lakóival és mindig mosolyogva fog emlékezni rá. Zenei kínálatunk-
kal próbáljuk azt a közönséget idevonzani, akik  kultúráltan visel-
kednek, akik nem rendbontóak és nem ártanak Paloznaknak. Az 

idei évben különös figyelmet szenteltünk a környezettudatosságra, 
ez megnyílvánult a gyerek foglalkozásokban is, és a hulladék gyűj-
téshez is olyan céget választottunk, akik húszféleképpen válogatták 
szét a keletkezett szemetet, reméljük nem tapasztaltak problémát 
ezzel kapcsolatban!

Sajnos a bontási munkállatokkal a színpadépítőink megkéstek, és 
sajnálattal tapasztaltuk, hogy a késő esti órákban is kalapálással ver-
ték fel a falu csendjét. Nagyon sajnáljuk ezt az incidenst, megígér-
jük, hogy jövőre erre külön odafigyelünk és ellenőrizzük, hogy egy 
perccel tovább se zavarjuk Önöket mint szükséges és elfogadható. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Paloznak jövőéjért Alapítványt 
támogathatjuk a Jazzpiknik bevételéből és ezzel hozzájárulhatunk 
a paloznaki fiatalok szakmai, sport , művészeti és tanulmányi kép-
zéséhez.

Még egyszer köszönjük eddigi és további támogatásukat és 
együttműködésüket, reméljük a jövő évi Jazzpikniken is együtt él-
vezhetjük a jó hangulatot!

 Homola Szabolcs és Ifi-Valde Orsolya

Jazzpiknik mégegyszer

A Paloznaki Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta.  |  Felelős kiadó: Paloznak Község Önkormányzata.  |   
Szerkesztő: Farsang-Törös Krisztina  |  Tel.: 06 30 2130 785 | E-mail: telehaz@paloznak.hu  |  Nyomtatás: OOk-Press Kft., 
8200 Veszprém, Pápai u. 37/A www.ookpress.huPALOZNAKI HÍRMONDÓ
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Kamondy Lászlóék beleszerettek ebbe a tájba, amit 
nevezhetünk Balaton-felvidéknek, vagy Balaton 
Riviérának akár. A Paloznak és Lovas közti, hazánk 
egyik legszebb panorámáját kínáló Mandula utcai 
sávban van a nyaralójuk és a családi házukat is 
ennek közelében építették fel. Gabriella és László 
Veszprémből illetve Budapestről leköltöztek 
Paloznakra, ahogy ők mondják, ki a természetbe. 
Jó szívvel tudják tehát kínálni az itteni nyaralást, 
pihenést másoknak is. 

Talán ősszel a legszebb errefelé a táj. Melengető, sokszínű, nem 
harsányan, inkább ábrándosan, merengőn, amilyenek a balatoni 
borok. Szüret idején is sokféle programból válogathatnak a vendé-
gek: szüreti mulatságok, falunapok, családi napok, Nyitott Pincék 
Túra, Palacsinta fesztivál, Romantikus Reformkor, termelői piacok. 
De elég csak kibérelni egy vendégházat a hegyen és gyönyörködni 
a tájban egy pohár jóféle Olaszrizlinggel vagy Chardonay-vel a ke-
zünkben.

A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület területe, az öt falu: Cso-
pak, Alsóörs, Paloznak, Lovas, Felsőörs az elmúlt években sokat 
fejlődött turisztikailag is. A híres pincészetek mellett toplistás étter-
mek nyíltak illetve erősödtek meg a régióban, bővült a szálláshelyek 
kínálata minden kategóriában, fesztiválok születtek illetve töretle-
nül népszerűek a régiek. 

A szálláshely szolgáltatók között megjelentek a fiatalok, az a kö-
zépnemzedék, amelyik nagyon tudatosan használja az internetet és 
már nem zsúfolja tele mindenféle kacattal a vendégszobákat, hanem 
dizájnos berendezést vesz, egyszerűt, funkcionálist. Kamondy Lász-
ló és párja, Nagy Gabriella is ebben a stílusban működtetik lovasi 
vendégházukat, amelynek a Forrás nevet adták. Kézenfekvő volt a 
névválasztás, hiszen a Forrás közben található a barátságos kis nya-
raló. Mindig is voltak itt vízfolyások, amelyek a környezettudatos 
gazdálkodásnak hála, újra megjelennek az esős időszakokban. De 
ha szabadjára engedjük a fantáziánkat, akkor a pihenés, az egészsé-
ges életmód forrására is asszociálhatunk akár az elnevezésből.

Lászlóéktól megtudom, hogy a Forrás Vendégházat nagyon jól 
ki lehet adni, sok az érdeklődő. Tulajdonképpen az internetes olda-
lakon való jelenlét szinte folyamatos kihasználtságot biztosít késő 
őszig, azért csak addig, mert nincs téliesítve a ház. Sokat számít, 
hogy kiváló véleményeket kapnak azoktól, akik kipróbálták, mi-
lyen az élet a hegyen.  Elsősorban a természet közelségét, a nagy 
kertet értékelik, hogy csend, nyugalom van, ugyanakkor közel a 
strand és a jó borászatok. 

Sokan jönnek két-három kisgyerekkel. De voltak vendégeink 
a Corvinus rendezvényeiről, de a Sörolimpiáról, a Jazz Piknikről 
is. Csehországból olyan baráti társaság szállt meg nálunk, akiket 
kifejezetten a túrázási lehetőségek érdekelték – meséli Gabriella. 

Hozzáfűzi: - A két évben, amióta kiadjuk a nyaralót, laktak nálunk 
még kazahok is, akik a borvidéket kívánták felfedezni. Van egy in-
formációs táblánk, arra kitesszük a tájékoztatást a közlekedésről, 
hajójáratokról, programokról, túrázási lehetőségekről. Igazából mi 
is folyamatosan új tapasztalatokat szerzünk a vendégeink által. Pél-
dául nagyon pozitív élménye volt egy német vendégházaspárnak az 
alsóörsi biciklikölcsönzővel. Kihozták nekik a kerékpárokat, ráadá-
sul szolid áron. A Lovas Kikötőt is szeretjük ajánlani a vendégeink-
nek, kiváló reggeliző hely, de esti poharazgatásra is telitalálat.

Kamondy Lászlóék Veszprémből illetve Budapestről költöztek le 
a Balatonhoz. Lovasi nyaralójuk közelében, Paloznakon építettek 
családi házat, ahova 2016 karácsonyán költöztek be azzal a szán-
dékkal, hogy a külső színezést, az udvar rendezését majd megold-
ják, ha már bent lesznek.  Azóta is dolgoznak rajta, Gabriella erejét 
és figyelmét azonban egyelőre nagyon leköti a két kicsi gyermek, a 
pár hónapos Vilmos és a 3 éves Márton. László pedig keményen 
dolgozik a családért, könyveléssel és könyvvizsgálattal foglalkozik. 
A szálláshely szolgáltatást mellékesen, de annál nagyobb lelkesedés-
sel művelik.  Bartuc Gabriella

A Balaton Riviéra arcai:

A táj feltérképezése

Kamondy László, párjával, Gabriellával és a két kisfiúval, Márton-
nal és Vilmossal a most épült paloznaki családi ház előtt. Imádják ezt 
a vidéket és vendégeiknek is jó szívvel ajánlják
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November havi operalátogatásunk alkalmával

G. Puccini: Turandot
című művét hallgathatjuk meg. 

A koncertszerű előadást három felvonásban a székesfehérvári 
Vörösmarty Színházban november 23-án, pénteken 19.00 óra-
kor tekintjük meg. Mindenkit szeretettel várok! 
 FTK

Kedves Olvasók!
A könyvtár szabadság és a négynapos hétvégék miatt

az alábbiak szerint tart nyitva!

Október 26. péntek zárva
Október 27. szombat 9.00-12.00
Október 29. hétfő zárva
Október 30. kedd zárva 
Október 31. szerda zárva

November 1. csütörtök zárva
November 2. péntek 14.00-18-00
November 3. szombat 9.00-12.00
November 10-én, szombaton a délutá-
ni programok miatt zárva vagyok. 

J Kedves gyerekek! J
Diafilm klub

Szeretettel várok kicsit és nagyot  
minden héten pénteken DIAFILM VETÍTÉSRE!

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

Ha nem találtál otthon, sebaj a könyvtárban is találunk!!
NOVEMBER 2-ÁN, NOVEMBER 9-ÉN ÉS NOVEMBER 16-ÁN  

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

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)

Szíves megértésüket kérem: Farsang-Törös Krisztina  

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!

Október 6-án  a Teleház szervezésében és az Országos Könyv-
tári Napok keretein belül kis kiránduló csapatunk (15 fő) el-
indult, hogy megtekintse Paloznak nevezetességeit! Czeglédy 
Ákos polgármester úr volt a túravezetőnk és személyes élménye-
ivel tarkította a kirándulást! 

Jártunk a Napóránál, említést tettünk a sírokról, amik egykor 
a templom oldalában láthatóak voltak. Megálltunk Antal József 
mellszobránál. Felfelé vitt tovább utunk, a Hampasz-kúthoz. 
Egészen felsétáltunk a Pongrácz Kastélyhoz, ahol Márffy István 
és felesége szívélyesen fogadtak bennünket! Beültünk egy kicsit 
a Kápolnába, utána lesétáltunk a Lovag terembe, ahol csodál-
kozva néztünk körbe a rengeteg látnivaló között.

Visszafele végigjöttünk a Kálvárián és a Hősök Kútjánál zár-
tuk a sétánkat! 

A Könyvtárban egy családi vetélkedő várta a résztvevőket, 
amit a délelőtt folyamán a hallottak és látottak szerint megol-
dottak.

Gyönyörű időnk volt és számomra mindig kedves élmény 
marad, mint újdonsült paloznakinak!

 Farsang-Törös Krisztina


