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Testületi ülések
Március 25-én tartott rendkívüli testületi ülést a képviselő-testület
a Szent József Ház átépítésére kiírt közbeszerzési eljárás elbírálására. A
kiírásra két ajánlattevő jelentkezett a Min-Tech Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Veszprém) 59.689.222Ft +áfa, a Polip 2001
Kft. (Várpalota) 62.473.027+áfa ajánlatot tett a kivitelezési munkákra.
Az Önkormányzat a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján a
Min-Tech Kft-vel kötött szerződést a munkára. Az építés a húsvéti
ünnepek után kezdődik, és decemberre tervezzük az átadást.
Április 11-én tartott ülésén az önkormányzat módosította az üdülőhely és a közterület használat rendjéről szóló 3/2016. (III.17.) önkormányzati rendeletet oly módon, hogy a közterületen elhelyezett
közművezetékek (magánbekötések) után 2000 Ft/m egyszeri területfoglalási díjat érvényesít. A Szt József Ház építési költségeinek
ismeretében módosították a képviselők a 2019. évi költségvetést, a
beruházások és fejlesztések átcsoportosításával, hogy a Szt József Ház
építésének megnövekedett költségének fedezete legyen. A Vörösparti
soron lévő ingatlan ellátásához közcélú elektromos hálózat kiépítésére
járult hozzá a testület. A munkát azonban csak október 1 és április
30 között lehet végezni. Az orvosi rendelő informatikai fejlesztését
elnapolta a testület. A középtávú megállapodás alapján az idei évben
is a beszedett idegenforgalmi adó 10%-át adja át a Balaton Riviéra
Turisztikai Egyesületnek az önkormányzat. Ezen felül 2 millió Ft-ot

biztosít az egyesületen keresztül a térségi rendezvényekre, valamint
idén is finanszírozza a paloznaki egyesületi tagok minőségi szállásfejlesztését az egyesület által lebonyolított pályázaton keresztül max. az
idegenforgalmi adó 10% azaz 1,4 millió Ft erejéig. (Sajnos az elmúlt
években néhány pályázó volt csak a keretre, így a teljes összeg 3040%-a került csak felhasználásra.) 5 millió Ft-tal támogatja az önkormányzat a 20. Open Road Fesztivált. A Bart Gézáné és Klopp Gábor
kérésére a Rendezési Tervnek megfelelő útkialakítás és telekmegosztás
költségeit vállalta az önkormányzat, cserébe a kérelmezők kb. 400m2
területet út céljára ingyen átadnak, így biztosított lesz a Hegyalja és a
Fő u közötti összekötés.
Csomai Loránd (Lovas) beadvánnyal fordult a környékbeli önkormányzatokhoz a Balatoni táj értékeinek megszűnésével kapcsolatban, féltve a túlzott beépítéstől, a rétek, legelők, szőlők eltűnésétől.
A testület és a jelenlévők is egyetértettek Csomai úr beadványában
foglaltakkal. A Paloznaki Önkormányzat a jelenlegi jogi szabályozás
keretein belül ill. a rendezési terv felülvizsgálatánál kiemelten figyel
a külterületen a beépítések korlátozására, a mezőgazdasági művelés
megmaradására, illetve a már beépítésre szánt területeken kívül nem
kívánja újabb területek beépíthetőségét lehetővé tenni. A külterület
vonatkozásában inkább szigorítás várható mind a helyi szabályzatokban, mind az országos területrendezési törvényben.

Tájékoztató
2019. május 26-án tartandó Európai parlamenti képviselők választásáról
Szavazás ideje: 2019. május 26.(vasárnap) 06.00-tól 19:00 óráig
A szavazóhelyiség címe: Paloznak, Fő u. 10. (Faluház)
Az alábbi szükséges iratokat hozza magával:
 Személyazonosság igazolására: személyazonosító igazolvány
vagy régi típusú, könyv formátumú személyazonosító igazolvány
vagy ideiglenes személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély
vagy útlevél vagy ideiglenes útlevél vagy Európai Unió más tagállamának hatósága által kiállított útlevél vagy személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély, ha tartalmazza a választópolgár nevét,
születési idejét, arcképmását és aláírását.
 Személyi azonosító / lakcím igazolására: személyi azonosítót
igazoló hatósági igazolvány (a lakcímkártya túloldala) vagy hatósági
bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyazonosító jelről vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
Átjelentkezési kérelemmel, kérheti a szavazását másik szavazókörbe: az európai parlamenti választáson az ország bármely, szabadon választott településének kijelölt szavazókörében leadhatja szavazatát átjelentkezési kérelmet benyújtva online (ügyfélkapun és
honlapon) vagy papír alapon. Benyújtási határidő: 2019. május
22 (szerda) 16:00 óra.
Külképviseleti névjegyzékbe vétel (vagy törlés) iránti kérelemmel kérheti külképviseleti névjegyzékbe vételét (vagy törlését),
amennyiben szavazatát a külföldi magyar nagykövetségek, konzulátusok valamelyikén kívánja leadni. Benyújtási határidő: 2019.
május 17 (péntek) 16:00 óra.

Szavazás a külföldi lakóhelye szerinti jelöltekre: amennyiben
nem a magyarországi pártlistákra kíván szavazni, hanem a külföldi
lakóhelye szerinti jelöltekre, úgy a fogadó állam jogszabályai szerint
kérheti, hogy vegyék fel az adott uniós tagállam névjegyzékébe. Ebben az esetben a Nemzeti Választási Iroda a magyarországi névjegyzékből törli, kizárva ezzel a kettős szavazás lehetőségét. Benyújtási
határidő: 2019. május 16. (kedd) 16:00 óra.
Mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be, ha a szavazás napján
mozgásában korlátozott, ezért a szavazóhelyiségben megjelenni nem
tud. A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a
mozgóurna kivitelét kéri a településen belül. A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt lakóhelyén vagy az Ön
által megadott más címen annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be. Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben
„hagyományos módon”, azaz személyesen nem szavazhat! Benyújtási
határidők: személyesen vagy meghatalmazott útján 2019. május 24én (péntek) 16:00 óráig vagy a szavazás napján 12:00 óráig; Ügyfélkapun keresztül 2019. május 24. (péntek) 16:00 óra, honlapon
keresztül 2019. május 22 (szerda) 16:00 óra.
A választásokkal kapcsolatos kérelmeket online a honlapon (www.
valasztas.hu) vagy ügyfélkapun keresztül tudja benyújtani, továbbá személyesen leadni ill. postára adni a paloznaki vagy a csopaki önkormányzati
hivatal részére: 8229 Paloznak, Fő utca 10.; 8229 Csopak, Petőfi utca 2.
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Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület:
Egy mindenkiért, mindenki egyért!

Aki betársul a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesületbe,
egyből öt település – Felsőörs, Alsóörs, Lovas, Paloznak és
Csopak – kínálatában jelenik meg. Az egyesület honlapján
(www.balatonriviera.hu), kiadványainkban és munkatársainknál egy helyen minden információ megtalálható a tagságról és erről a sokszínű, gyönyörű vidékről. Így együtt, ös�szefogásban, egyedi élményeket kínálhatunk a turistáknak: a

szálláshelyek széles palettáját, sportos kihívásokat, szabadidős
és gasztronómiai élményeket. Aki nyugalomra vágyik, számára is vannak ötleteink, ugyanakkor az adrenalinvadászok
is találnak megfelelő programokat nálunk.
Az egyesület fő célja Alsóörs, Csopak, Felsőörs, Lovas,
Paloznak községek közigazgatási területén támogatni a turisztikai vállalkozások tevékenységét, ellátni az idegenforgalomban érintett személyek és cégek érdekképviseletét,
közös marketing feladatait, összehangolni e gazdasági szereplők tevékenységét, fejleszteni a térségben meglévő turisztikai termékek kínálatát. Ennek a célnak érdekében az
egyesület vállalja és ellátja a részes települések turisztikai
marketingmunkáját, az egységes arculat kialakítását, működteti információs irodáit és a közös értékesítési rendszert.
Alsóörsön éves nyitva tartassál, Csopakon szezonálisan
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üzemelnek Turisztikai Információs Irodáink, a kettőben
együttesen, éves szinten több mint 45.000 látogatót szolgálunk ki, tájékoztatunk a látnivalókról, szálláshelyekről, az
egyesületi tagok szolgáltatásairól, értékesítünk vonatjegyet,
színház- és koncertjegyet, horgászjegyet, helyi kézművesek
termékeit stb.
Szakmai tevékenységeink között kiemelt feladat az egységes marketingre való törekvés, melynek révén az egyesület
több kiadványt jelentet meg rendszeresen, valamint turisztikai honlapot, Facebook oldalt üzemeltet. Az egyesület rendszeresen megjelenik utazási vásárokon, számos marketing
kampányt bonyolít le. Tavasszal és ősszel rendezvények szervezésével részt veszünk a Nyitott Balaton akcióban, melynek
célja a térség nyári szezonon kívüli látogatottságának és a
vendégéjszakák számának növelése. Ezek eredményeként a
Balaton Riviéra, mint márka és a desztinációt alkotó települések neve, már egyre ismertebb.
A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület szolgáltatásait tagként a belépési nyilatkozat aláírásával lehet igénybe venni,
személyesen az alsóörsi Tourinform Irodában (Vasút u. 3., és
telefon: 70/3718501, info@balatonriviera.hu). Az éves tagdíj szimbolikus, ezért cserébe tagunk felkerül a honlapunkra,
szállásdaóként bekerül az internetes szálláshelyközvetítésbe,
szolgáltatóként tevékenységét kínáljuk a vendégeknek.
A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület része a Balaton
Best térségnek, ami Balatonalmádi, Tihany, Veszprém háromszögében (de Eplényben, Herenden is) kínál kedvezményeket a vendégeknek. A Best-kártyát szállásadó partnereinken keresztül vehetik igénybe a vendégek, szolgáltató
partnereink kedvezményt adóként csatlakozhatnak a rendszerhez. Az igénybe vehető Best-kártya kedvezmények közül legjelentősebb a 40–100%-os strandbelépő, és az ingyenes térségi közlekedés a buszjáratokon, valamint 50%-os
kedvezmény a MÁV vonatain. A Best-kedvezmény igénybe
vehető továbbá a térség kulturális rendezvényein, éttermekben, kölcsönzőkben, vitorlázás alkalmával, kalandparkokban, Eplényben, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park látogatóhelyein, stb.
Várunk tehát minden turizmusban érdekelt személyt,
céget, civil szervezetet, csatlakozzon hozzánk, hogy együtt
építsük a térség kínálatát, közösen dolgozzuk ki és valósítsuk
meg az „életre szóló élményt”, amiért a vendég a Balaton
Riviérájára érkezik, amiről mesélni fog másoknak is, ami kihagyhatatlan.

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.hu

Bartuc Gabriella
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Hasznos tavaszi tanácsok
a szőlőkertekben
Csiszár Péter hegybíró, mint mindig, most is készségesen
állt lapunk rendelkezésére. Hasznos tanácsok a szőlőskertekben, hogy eddig mi mindent kellett volna megvalósítani, és hogy az elkövetkezendő időszakban mire
figyeljünk oda.
– Igyekezni kell a metszési munkálatok befejezésével, már a
rügypattanás stádiumában vannak a korai fajták. A zenitben
láttam már megpattant rügyeket, illetve a csemegeszőlőkben
már zöldhajtások is láthatóak, egyik-másik helyen. Továbbá a
szálvesszők lekötésével is lassan végezni kell, mert ha nem kötjük
le időben, akkor a szálvesszők végén lévő hajtások, erősebbek
lesznek, mint a tövénél, és így ez a termésben is problémát okozhat – kezdi a beszélgetést Csiszár Péter. Amikor az interjú
készült, jelentős szárazság sújtotta a földeket. Éppen ezért fel
kell készülni arra, hogy a rügyfakadás vontatott lesz, mert
lesznek olyan tőkék, amelyek alacsony kondícióval rendelkeznek majd. Az aszály miatt a meszes talajokon megjelenik
a szőlőskertekben a sárgaság, más néven a vasklorózis.
Az első permetezéskor lombtrágyával segíteni kell a növények fejlődését. Csiszár Péter mindezt javasolja a többi
szőlőnél is, mivel kevés a csapadék, a víz, így csekély tápanyag áll a hajtásnövekedés rendelkezésére, amíg meg nem
jönnek a tavaszi esőzések. Fel kell készülni még a kártevők
és a kórokozók fokozottabb megjelenésére, mert a tél enyhe
volt. Alapvetően lehetséges, hogy a szőlőlevélatkák már a
hajtások fejlődésének korai stádiumában is nagy számban
megjelennek és károsítják a szőlőt. Éppen ezért az ellenük
való védekezés is nagyon fontos.
– Óvatosan bánjunk a tavaszi műtrágyázással, ugyanis a
szárazság miatt, töményebbek lesznek a talajban a műtrágyák
oldatai, és ezek a gyökérzónába lekerülve, bizony károsíthatják
a növényt. Felhívnám a szőlőtulajdonosok, borászok figyelmét,
hogy aki vegyszeres gyomirtást végez, ennek a tevékenységnek is
az utolsó stádiumában vagyunk. A szőlőtövénél lévő rejtett rügyekből nagyon hamar megjelennek a kis hajtások, amelyek, ha
érintkeznek a gyomirtó szerekkel, akkor az ott rajtuk keresztül

ZÖLDHULLADÉK
Az önkormányzat telepére ingyenesen bevihető állandó lakosok
ill. építményadót fizető háztartások részéről évente 1 alkalommal
max. 2m3 zöldhulladék. Április 27-től, szombatonként 8–12 óráig
biztosítjuk az átvételt. Az ingyenes elhelyezéshez az önkormányzati
hivatalban előzetesen igazolást kell kérni.
Más időpontban legalább egy nappal hamarabb bejelentést kell
tenni a hivatalban és du. 2 kor biztosítjuk a lerakást.
A zöldhulladék beszállításáról az önkormányzat nem tud gondoskodni.

felszívódik, és a tőke más részeit is károsíthatja. A pincékben figyelni kell a gyors melegedésre. A borok kénszintjét folyamatosan
ellenőrizni kell, és hogyha 35–40 milligramm/liter alá csökken
a szabad kénes szint, akkor azt pótolni kell, legalább 45–50
grammos szintre. A melegedés miatt az oxidációs folyamatok hamarabb megjelennek a borokban. A tavalyi szüret nagyon nehéz
volt, a borok minősége erősen heterogén. A gyengébb minőségű
borok megbetegedésre hajlamosak, itt fokozottan figyelni kell a
kénszintre – zárta szavait Csiszár Péter.
Szendi Péter

ADÓNK 1%-áról
Ismételten fel lehet ajánlani adónk 1%-át valamely társadalmi
szervezetnek, illetve egyháznak
Magyar Katolikus Egyház: 0011;
Magyar Református Egyház: 0066;
Paloznak Jövőjéért Alapítvány: 18932296-1-19;
Paloznaki Civil Egyesület: 18938766-1-19.
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Rekordnevezés a paloznaki
borversenyen
– az olaszrizlingek domináltak –
Huszonkilencedszer rendezték meg a településen a borver
senyt. A borminták közel fele, a tájra jellemző olaszrizling
volt. A beérkezett 65 bor közül 10 arany-, 25 ezüst-, 23
bronzminősítést kapott, és még 7 emléklapot is kiosztottak.
Rekordnevezés volt az elmúlt évekhez képest.

figyelmét, hogy nyugodtan használjanak faélesztőt, mert ezzel a
legcélszerűbb beindítani az erjedést.
Az elmúlt két évben a cserszegi fűszeres dominált az aranyérmes borok között, idén viszont az olaszrizlingek voltak túlsúlyban. Jövőre harmincadik alkalommal szervezi meg az önkormányzat a borversenyt. Paloznak büszke lehet rá, hogy a
környéken ilyen nagy hagyományokkal és múlttal rendelkező
borverseny nincs. A rendezvény baráti beszélgetéssel, borkorcsolya és borok fogyasztásával zárult, miközben Nádasi Elemér
harmonikázott.
Szendi Péter

Aranyérmes
és díjazott
borok:
Az Önkormányzat díjait nyerték el:
Péter Pince Paloznak: Olaszrizling 2018, Zenit 2018,
Cserszegi fűszeres gyöngyöző boraival,
Tormási György Olaszrizling 2018 borával és
Dr. Kaskó Mária Cabernet sauvignon borával.
A községben nagy hagyománya van, hogy a helyi és környékbeli boros gazdák és pincészetek megmérettetik boraikat. Idén
hatvanöt bormintát nevezett harminchét termelő a versenyre. Ezúttal is az olaszrizling volt a sláger a 31 mintával, de a
versenyen még volt tramini, cabernet sauvignon, chardonnay,
ottonel muskotály, zenit, szürkebarát és cserszegi fűszeres. Divatos mostanában a rozé, melyből hat mintát adtak le a termelők,
de akadt vörösbor is.
Englert Dezső zsűri elnök örült, hogy kiváló minőségű borokat bírálhattak, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az arany- és
ezüstminősítések a minták több mint felét tették ki.
– Jól kezelt, tiszta, tükrös borok voltak. A színűk is nagyon szép,
örömünkre sok zöldessárga nedűt kóstolhattunk. Ami szintén fontos, hogy nem voltak savasak a borok, örülök annak, hogy a boros
gazdák évről évre egyre jobb minőségű borokat készítenek, és megfogadják a tanácsainkat. Mindehhez hozzájárul az is, hogy ősztől tavaszig a településen működik a Paloznaki Borklub, ahol sok
hasznos tanácsokat kapnak a tagok. Arra még felhívtam a gazdák

Borklub különdíját kapta:
Haibach Ádám és Vajda Era Olaszrizling 2018 bora.
Társadalmi zsűri által legjobbnak ítélt bor
a Paloznak Jövőjéért Alapítvány díját kapta:
Allacher Ottó Csereszegi fűszeres 2018 bora.
Lovasi Önkormányzat különdíját kapta:
Ács Károly Olaszrizling bora.
Aranyérmet érdemelt ki:
Dul Zsuzska Cserszegi fűszeres 2018 bora.
Pusztai István Olaszrizling 2018 bora.
Strasszner József Ottonel Muskotály 2018 bora.
Rezső Attila Olaszrizling 2018 bora.
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Mustra, rá a mustra,
dehogy-bormustra
Az üdő kereke csak forog, forog, s mindég csak előre,
emigyen eljövel Böjtmás hava második péntekje és a várakozás. Sok jó rendes bortermelő és borivó szivároga a tett
színhelyét célozgatva, hónuk alatt jó kis butéliákkal. Ujjuj,
erről van némi emlékem, lévén állás, bor pénz és oldtimer
gyűjtő lévén, megest beszereztem egy tiszteletreméltó posztot. Az énekkarban, hol többet már nem nagyon reméltem,
a segédfűtő beosztásig vitte jó sorom, még azon az áron is,
hogy a falu legelső embere tanít be évente. No, rám zuhant a
következő poszt, csak felvitte a jó Isten a sorom, így lettem segédtitkár, alcím: ki a borok beszerzésével megbízatott. Nem,
nem az énekkar gurítja gallér mögé ezeket a nemes nedűket, a
vendégségek, meghívások, agapék alapja egy jó kis paloznaki
bor. Buli végén, ha meg-megmarad, ami azért ritka, hát a segédtitkár hazacipeli egyszerűsített bor vámraktárába és újfent
elhozza, hátha egyszer végre már a nyakára hágunk. Emigyen
örökké butéliákkal a hónom alatt közlekedek, képzeljük a
szembe jövő pógártársak tekintetit, olyan jól van, jól van öreg
alkesz című mosolyok. A kis vargabetű után máris indul a
szeánsz, bölcs Elnökünk megnyitja a „foglalkozást”. Nemcsak
bormustra lész, hanem borfelismerő verseny is.
Ennek lényege, hogy öt borocska felszolgáltatik, és egy hármas listábul kell kilőni a fajtát, savtartalmat és cukortartalmat. Sokan csak kis vállrándítással jelezték, hogy ez bakfitty,
de nem az lett. A paloznaki olaszrizling, pécselyi olaszrizling, aszófői rajnai rizling, akali zenit és paloznaki cserszegi
füszerest alig-alig találánk el, és mikoris Elnökünk a max.
25 pontról ereszkedék lefelé, hogy az első díjjal megdobja a nyertest, 18-ig meg se nyekkentünk. Végül Dubóczky
Antal clubtársunk/18 pont/ nem tuda elugrani az első díj

elől. Nagy sóhaj után indula a mustra, sajnos Cecília asszony
elmaradt a megszokott, jó szigorú értékelésével együtt, így
bölcs Elnökünk vette magára a terhet. A sommelier-k pedig
máris csorgaták a poharakba a nemes nedűk sorát. Fehérekkel indítottunk kiváló olaszrizlingek sora, chardonnay-k,
kéknyelű és nagyszerű házasítások követték egymást. Bölcs
Elnökünk értékelte a sorstársak nedűit, de kérem, hol van
az ő vaj szíve Cecília asszony szigorúan összevont szemöldökétül. Mi meg közben kóstolgattuk egymás termékeit,
merhogy nyilvános vót,-pedig dehogy, mint a borverseny
kiírásában lefektetett-”összehasonlító” bor bírálatokat végeztünk. Ugye így már egész más. Ekkor még nem sejtettük,
hogy 22 bormintát kell magunkévá tegyük és elemezzük, de
csak eljött. Fehéreket rosé borok követték-zweigelt, kékfrankos, cabernet sauvignon és házasítások eközött is. A vörös
borok sora némelyeknél már a vörös homályba vész, és eközben kis betekintést nyertünk, hogy a borversenyek zsűrije
mily áldozatos és nehéz feladatot végez-érettünk. A veresek
közt kékfrankos, pinot noir, cabernet sauvignon, franc és
kiváló házasítások ragadták meg figyelmünket, már akinek,
még vót. A kiöntő kancsók csak megtelének, többször is, ezt
eddig mosogatáskor a csapba önténk, de csak eddig-mert
innentul gyűjtögetjük összve egy kanniszterbe és csak csak jó
pájinka lesz belüle. Neme: házasított borpárlat á la Paloznak.
Mennyi ész köllött ehhez is, mire kieszezénk. No csak-csak
elfogytak az italnemük és laza rendrakás után, ami ugye nem
azonos a máglyarakással, csak hazafelé vette ki-ki az iránt.
Reményeink szerént mindenkinek sikeredett, merhogy másnap gyászharangozás az nem vót.
ZB

BAROKK KONCERT PALOZNAKON
Nagyböjti koncertet adott Paloznakon Halas Adelaida színművész, Farsang-Törös Krisztina és a Sforzato Rézfúvós Kvartett.
G. B. Pergolesi: Stabat mater remekművéből játszott tételek
mellett A. Vivaldi, J. S. Bach és G. F. Händel művei is felcsendültek a különleges, tavaszias hangulatú műsorban. Vivaldi: A
négy évszak-hoz írt szonettjeit és más költők télhez és tavaszhoz
kapcsolódó verseit is hallhatta a közönség. Az előadás tematikája
a tél elmúlta, a természet újraéledése és a böjti időszak – a belső,
lelki felkészülés az ünnepekre - után a feltámadás.
A keresztyén világ Krisztus feltámadására emlékezik, ami reménnyel tölti el az embereket.
A Sforzato Rézfúvós Kvartett legközelebb Tihanyban a Rege
cukrászdában május 4-én 19.30-kor ad koncertet „Korok zenéje” címmel.
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Mandula hírek
Véget ért a mandulavirágzás. A fagy ebben az évben megkímélte
a virágzó fákat. A napsütés növelte a méhek kedvét, hogy
szorgalmasan végezzék munkájukat. Az április első hete utáni
áprilisi időjárás bolond ugyan, de reményt ad arra, hogy ebben
az évben jó legyen a mandulatermés. Pécsett nagy karriert
csinált az egyik éppen virágzásnak indult mandulafa.
Azt írja az újság – MTI Sóki Tamás:
Több mint 45 ezer szavazattal „futott be” a pécsi havihegyi fa az
első helyre, ezzel már kilencedik alkalommal lett magyar fa az év fája.
A tavalyi év magyarországi fája versenyen győztes pécsi havihegyi
mandulafa lett a 2019-es év európai fája – tudatta brüsszeli közleményében a verseny szervezéséért felelős cseh Ökotárs Alapítvány
nevű szervezet. A Brüsszelben kihirdetett eredmény szerint a legtöbb,
45 132 szavazatot a pécsi fa kapta. Az online szavazáson győztes pécsi mandulafa egy csavarodott törzsű, több mint 135 éves fa, ami a
Havihegy csúcsán álló pécsi Havas Boldogasszony-templomnál fogadja az érkezőket.
Karmenu Vella környezetpolitikáért felelős uniós biztos az Európai
Parlamentben megrendezett díjátadó ünnepségen hangsúlyozta, az
idei nyertes, a pécsi havihegyi mandulafa az örök megújulás magyar
szimbóluma. Magyarország immáron negyedik alkalommal nyerte el
valamely különleges történetű fájával a kilencedik alkalommal meghirdetett európai év fája kitüntető címet – tette hozzá.
„A fák arra emlékeztetnek mindannyiunkat, hogy milyen fontos
része életünknek a természet” – tette hozzá az uniós biztos. Tizenöt
európai ország 311 érvényes jelölésből kiválasztott 15 fája versengett egymással a 2019-es európai év fája címért. Ez azt mutatja,
hogy az európaiak nagyon gondot fordítanak természeti örökségük
sokféleségének megőrzésére és védelmére. Minden versenyben részt
vevő fa az emberek és a növényvilág kapcsolatának jelképei, és egyúttal a természeti örökség, illetve a helyi közösségek összefogását
mutatják – írta a cseh alapítvány közleményében.
Az ügyes fotós fényképén a virágzó 135 éves virágzó mandulafa a
régmúltra, a háttérben lévő, 1980-as években felavatott, pécsi televíziós adótorony a közelmúltra emlékeztet. A jelent a virágzó mandulafa és a tövénél megmaradt hóbuckák ellentmondása idézi meg.

Azt írja a Paloznaki Hírmondó:
– 2017. évben kiderült, hogy a Szőlőhegyi Egyesület felmérése alapján Paloznak legöregebb mandulafája Pulai Ildikó (Kovács
Imre testvér húga) kálvária melletti kertjében nő. Annak idején az
újság beszámolt, arról, hogy a Szőlőhegyi Egyesület Bizottsága által
kidolgozott módszerrel mérve ez a fa 2019. évben 80 éves lesz.
Ismertté vált a többi öreg mandulafa is. A három legöregebb fa
oklevelet kapott.
– Paloznak Önkormányzata 2014-ben határozatot hozott a Paloznaki Értéktár Bizottság létrehozására. Az Értéktárban kiemelt
hangsúllyal szerepel a mandula, amire Tóthné Kovács Éva készített
költőt is idéző Adatlapot.
– Az Önkormányzat az év elején mandulafa csemeték ajándékozásával segíti a mandulafák szaporítását, terjesztését.
– A szépkorú mandulafák megtalálása után jött a gondolat, hogy
a 2019. évi naptár a mandula jegyében készüljön. A gondolatnak
Oláh Kati adott művészi realitást. Az idei naptár borítója a mandulavirág hangulatát, szépségét idézi. Szinte érezzük a virág illatát.
A gondolatébresztő képek sora a hónapok változásában szólítja
meg a nézőt és figyelmezteti az idő múlására. A téli január érett,
feltört mandulái az eredményt, a szüret utáni érték örömét idézik
egy meleg szoba hangulatát is elénk varázsolva. Februártól kezdődik a körforgás. Tél van csupasz a szőlő, a mandulafa. A falu is
téli álmát alussza. Március–április rózsaszínűek a mandulabokrok,
kék az ég, türkiz a Balaton. Van még mandula a padláson, amiből
ínycsiklandozó mandulás sütemény süthető, akár csak júniusban.
Augusztusi festményen nyár végi fények. Megpattan az új mandula
héjának burka, kezdődhet a szüret. Az őszi nap a leszüretelt fára
veti fényét. Hullanak a sárguló levelek. A 80 éves matuzsálem ágai
szétágaznak, mintha családfa ágai lennének. Beterítik a késő őszi
kertet. A karácsonyi várakozás mártogatott mandulaszemei már
az ünnepek után következő év új tavaszát jelzik. A varázslat sikerült. Meggyőzően bizonyította, milyen szép és csodálatos növény
a mandula. A hozzáértő háziasszony recepteket is talál, mint a régi
kalendáriumokban.
– Paloznakon a Mandulafa Társaság második éve tartja dr. Zemplén Béla szervezésében, a hónap első péntekén információban gazdag összejöveteleit.
– A Szőlőhegyi Egyesület június 22-én, Szent Iván napján Négy
évszak címmel naptár kiállítást szervez a Paloznak Jövőjéért Közalapítvánnyal közösen Takács Miklós gyűjteményéből. Este a legöregebb mandulafa emléktáblájának avatására és az esztendő legrövidebb éjszakáján Szent Iván napi tűzgyújtásra kerül sor. Észak
Balaton mentén egyre több településen ünneplik a mandulavirágzást. A mandulavirág kultusz sok településen már régi hagyomány.
Kapcsolódik a tavasz kezdetéhez.
Külföldi példa elég távoli. Japánban a cseresznye virágzás közös
ünnep. Több napig tart. Kezdete attól függ, hogy hogyan vonul
a tavasz kezdete végig a hosszanti szigetországon. A kultúra része,
valószínűleg szerepel a japán értéktárban.
Tormási György
Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület

2019. április
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Paloznak
logó
Paloznak Község Önkormányzata és a Paloznaki Ifjúsági Szervezet
(PISZ) úgy gondolta, hogy szeretnének
egy logót, ami promóciós anyagokra, szórólapokra, ajándékokra,
ajándéktasakokra, polókra felkerülne. A hivatalos iratokra továbbra
is Paloznak címere kerül.
Steinbach Zsófia logótervét és a pólóra nyomtatható logótervét
közkinccsé tesszük, szeretnénk véleményezést kérni a falu lakóitól!
Kérjük e-mailben írják meg véleményüket az info@paloznak.hu
címre!

Író-olvasó
találkozó
Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit

Lackfi János:
Szóvihar és az Emberszabás
c. előadására.

Az író-olvasó találkozóra
2019. április 26-án, pénteken 17.00-kor
Paloznakon a Faluház nagytermében kerül sor.

operalátogatás
Április havi operalátogatásunk alkalmával
P. Mascagni: Parasztbecsület,
R. Leoncavallo: Bajazzók
egyfelvonásos operákat tekintjük meg!
Az előadás április 27-én, szombaton 19.00-kor
lesz az Erkel Színházban.
Mindenkit szeretettel várok!
FTK
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ROTTER
KERTÉSZET
– Várpalota –

Virágvásárr
Április 27-én, szombaton délután
15–17 óra között virágvásárt tart
a Rotter Kertészet!
Helyszín: Paloznak, Fő u. 2. (a Fő téren a könyvtár mellett)

Álló-, és futómuskátlik, futópetúniák,
verbénák, egynyári- és évelő virágok,
valamint zöldségpalánták gazdag választéka!

Minden termékre 10% kedvezmény!

Kedves Olvasók!
Szabadság miatt
május 3-án, pénteken és
május 11-én, szombaton

a Könyvtár zárva tart!
Köszönöm szépen megértésüket!
Farsang-Törös Krisztina

Oktató:

Bereczné Mészáros Judit
minden szerda 17:30
első időpont: 2019 április 10.
Torna helye:

Paloznak, Faluház Nagyterme

GERINCTORNA!
Folytatjuk a gerinctornát minden héten,
hétfőn 17 óra 30 perckor a Faluház tetőterében.
Szervezők: Podráczky Gabi és Hatváriné Rózsa

VÁRUNK! GYERE!

