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Testületi ülés
Október 8-án tartotta utolsó testületi ülését a 2014-ben 

megválasztott önkormányzat. Az ülésen módosították a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonat-
kozó közszolgáltatásról szóló rendeletet, miszerint új közszolgál-
tató látja el a feladatot. Módosították a HÉSZ-t és a Szabályozá-
si Tervet, melyből kikerült egy magánterület útkiszabályozása. 
Egyetértettek a képviselők a kötelező felvételt biztosító iskolák 
körzethatárainak meghatározásával, miszerint a Balatonfüredi 

Általános Iskolák látják el a körzeti feladatot. Ibolya és Sport 
u. víz csatorna tervezésre megbízást adott a testület. A könyv-
tári bútorbeszerzésre beépítésre Szente Zsolt vállalkozót bízta 
meg a testület. Az előző évhez hasonlóan 20.000 Ft támogatást 
biztosít (kérelemre) az önkormányzat azok részére, akiknek a 
nyugdíja, nyugdíjszerű ellátása nem éri el a 80.000 Ft-ot és így 
nem jogosultak a teljes összegű nyugdíjprémiumra. 

CZÁ

Polgármester: érvényes szavazat %
Czeglédy Ákos 234 100

Képviselők:
Kristály Katalin 156 55,3
Verrasztó Ferenc 139 49,3
Árvay Attila 128 45,4
Szente Zsolt 126 44,7
Hernádi Péter 122 43,3
Császár Gábor 105 37,3
Őry Zoltán 100 35,5
Happ Gergely 74 26,2
Csurgay Csaba 45 15,9

Választási eredmény 
Paloznakon 2019

A helyi választáson mandátumot nyert jelöltek:

A választói névjegyzékben szereplő  
459 választópolgárból megjelent 285, 62%.

Polgármesterre leadott érvényes szavazatok száma 234  
 érvénytelen 51
Képviselőkre leadott  érvényes szavazatok száma 282  
 érvénytelen 3

Megyei listára leadott szavazatok:
érvényes szavazat: 275, érvénytelen 10

Fidesz KDNP 164 60 %
Momentum 45 16 % 
DK 28 10%
Jobbik 20 7%   
MSZP 10 3%
MI Hazánk 8 3%

További részletek a www.valasztas.hu
Önkormányzat

BURSA HUNGARICA felhívás
Paloznak Község Önkormányzata 2020. évre a Bursa Hungari-

ca Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csat-
lakozással pályázatokat hirdet a paloznaki lakhellyel rendelkező a 
felsőoktatásban államilag támogatott nappali képzésben résztvevő 
diákok számára.

A pályázatok beadási határideje: november 05.
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani
Pályázati kiírás és részletes tájékoztató anyag a http://www.emet.

gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/ oldalon található.

Önkormányzat

Nyugdíjkiegészítés
Az önkormányzat 20.000 Ft nyugdíj kiegészítést szavazott meg 

azoknak, akiknek az öregségi nyugdíja, vagy nyugdíjszerű ellátása 
nem éri el a 80.000 Ft-ot és így nem voltak jogosultak a teljes össze-
gű nyugdíjprémiumra. A kiegészítéshez néhány soros kérelmet kell 
benyújtani a hivatalba és csatolni az előző havi nyugdíj igazolását. 
A támogatást november 30-ig lehet igényelni.

Önkormányzat

Pályázat a 
szálláshelyek minőségi 

fejlesztésére
A paloznaki szálláshelyek minőségi fejlesztésére pályázatot 

ír ki az Önkormányzat megbízásából a Balaton Riviera Egye-
sület. A pályázatok 2019. november 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 100.000 max. 500.000 Ft. 
A pályázaton a már legalább 3 éve engedéllyel rendelkező, a 
pályázat benyújtásakor egyesületi tagsággal rendelkező szállás-
kiadók vehetnek részt. A támogatás utó�nanszírozással valósul 
meg és minimum 50% önerő szükséges. 
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Köszönőlevél a nyári kézműves 
foglalkozásokért

A paloznaki kézműves foglalkozásról egy baráti összejövetelen 
hallottunk először. Mivel mindkét lányunk szívesen tölti szabadide-
jét különféle kreatív tevékenységgel, úgy döntöttünk részt veszünk 
a soron következő programon.

Paloznak nevének hallatán azonnal eszünkbe jut a békés, nyu-
godt környezet, a gyönyörű tájházakkal tűzdelt festői domboldal, 
egy olyan „sziget” a Balaton partján, amely meg tudta őrizni sajátos 
hangulatát, távol a turisták tömegétől, a különféle fesztiválok bántó 
zajától.

Ebben a gyönyörű, harmonikus környezetben kerülnek meg-
rendezésre az említett programok, amelyek különféle kézműves 
foglalkozásokon keresztül mutatnak be régi mesterségeket, olyan 
népművészeti tevékenységeket, amelyek java része mára már kive-
szett a hétköznapokból. Csodálatos dolog látni, hogy vannak még 
olyanok, akik fontosnak tartják e régi hagyományok megőrzését 
és bemutatását a következő generációknak. Amellett, hogy kelle-
mes hétvégi kikapcsolódás, rengeteg új ismeretet is szerezhetünk 
az egyes szakmákon keresztül tájakról, emberekről, és az ezekhez 
kapcsolódó érdekes történetekről. Kötetlen foglakozás révén lehe-
tőséget nyújt a családnak a közös időtöltésre, aktívan bevonva a 

család apraját, nagyját, legyen szó gyöngyfűzésről, selyemfestésről, 
vagy éppen fafaragásról. Számunkra talán ez utóbbi a legfontosabb, 
hiszen a rohanó hétköznapokban alig van lehetőség ehhez hasonló 
közös kreatív időtöltésre.

Reméljük még sokáig részesei lehetünk ennek az egyedülálló kez-
deményezésnek, mely által gyermekeink megismerhetik az egyes 
kézműves termékek elkészítésének fortélyát, és megtanulják érté-
kelni a mindennapokban ezen termékek egyediségét szemben a 
nagyüzemben gyártott tömegtermékekkel.

A befektetett idő és energia, valamint a megszerzett tudás tovább 
növeli e tárgyak értékét, melyek elkészítése során gyermekeink sza-
badjára engedhetik fantáziájukat és saját elképzeléseik szerint alkot-
hatnak meg egy-egy festett képet, színes gyöngysort, vagy agyagból 
készült tálkát. Reméljük, sok készül még belőlük, számos kellemes 
órát szerezve nekünk, és kerülnek polcokra és vitrinekbe, tovább 
gyarapítva a nagyszülők és számos családtag gazdag gyűjteményét.

Horváth Lídia Zorka, Horváth Lilian Sára,  
valamint szüleik és nagyszüleik

Balatonfüred, 2019. ősz

72 óra kompromisszumok nélkül
Mi is az a 72 óra?
Egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresz-

tény egyház szervez. Az akcióban, amelyhez idén mi is csatlakoz-
tunk, Magyarországon tizenkettedik alkalommal, október második 
hétvégéjén vállalkozó szellemű �atalok csoportjai arra szánták sza-
badidejüket, hogy másoknak segítsenek.

A �atalok kisebb nagyobb csoportjai 72 órán keresztül teljesí-
tettek közhasznú feladatokat: intézmények, játszóterek felújítása, 
erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, szemétszedés, kulturális 
műsorok szervezésével.

A mi 27 fős csoportunk Alsóörsről, Csopakról, Felsőörsről, Lo-
vasról és természetesen Paloznakról arra vállalkozott, hogy rend-
be tegyék a paloznaki játszóteret és környékét, lefessék a Kálvária 

padokat, avart és szemetet szedjenek. A helybéliek süteménnyel és 
pogácsával leptek meg minket, az Önkormányzat dolgozói pedig 
üdítővel és �nom lángossal kínálták a gyerekeket, és felnőtteket.

A projekt szlogenje a „Több vagy ha adsz”, ami nem véletlen, 
hiszen valóban többek tudunk ezáltal lenni. A �atalok megtapasz-
talhatták, hogy együtt nagy dolgokra képesek, és segíteni másoknak 
együtt nagyszerű érzés és nagy ajándék. Az is fontos volt számomra, 
hogy a �atalok ne csupán együtt dolgozzanak, hanem közösségként 
tudjanak együtt lenni. Fel akartam hívni az emberek �gyelmét a 
�atalok erejére, elkötelezettségére, lelkesedésére, segítőkészségére, 
összetartására, ami sikerült is, hiszen mind az öt faluból jöttek gye-
rekek és felnőttek. A közös munka és étkezések összekovácsolták a 
csapatot, már alig várják, hogy jövőre újra segíthessenek! 

Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a projektben és jó példá-
val járt elől!

Kristály Katalin
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Paloznaki Falunapok 
                        és Szüreti Mulatság

Idén hagyományosan szeptember utolsó péntekén kezdetét vette 
3 napos programsorozattal a Paloznaki Falunapok.

Pénteken az ünnepélyes megnyitón Paloznakért Kitüntetést ve-
hetett át Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő úr, aki a Bala-
ton és Paloznak Község fejlődése érdekében végzett munkájáért, a 
paloznaki fejlesztések és a település közösségi és kulturális életének 
támogatásáért végzett munkája elismeréseként kapta a díjat. 

A másik díjazottnak, a Paloznaki Képíró műhelynek kulturális és 
közéleti tevékenysége elismeréseként, mellyel hozzájárult Paloznak 
jó hírnevéhez adományozta a Paloznakért Kitüntetést a Paloznaki 
Önkormányzat az Önök javaslatai alapján.

A Virágos Paloznak verseny zsűrizése során az elmúlt évben is 
�gyelemmel kísérték a kerteket, udvarokat. A helyi civil szervezetek 
javaslatai alapján háromtagú zsűri választotta ki a díjazottakat. Idén 
a Bakos Család (Napsugár utca 1.), a Ránky Család (Nagyhegyi 
utca), és a Tóth Család (Zrínyi utca 30.) nyerte el a „Virágos Paloz-
nakért” díjakat. 

A Paloznak Jövőjéért Közalapítvány ösztöndíját idén Steinbach 
Zsó�a kapta, aki a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázi-
um és AMI ötödéves tanulója.

A PaCi által főzött pörkölt party után a Búgócsiga zenekar mu-
lattatta Paloznak apraját-nagyját.

Szombaton a Tájház udvaron 9-től bábelőadás szórakoztatta a 
legkisebbeket ezt követően a Csopaki Református Általános Iskola 
és a Csopaki Mandulavirág Óvoda néptáncosai léptek fel. A játszó-
téren a gyerekeket, kézműves foglalkozás, légvár, Balaton társasjá-
ték a NABE felajánlásával, arcfestés várta.

A Tájház udvarán reggel elkezdődött a Bográcsos ételek versenye. 
11 csapat mérte össze gasztronómiai tudását, és bár az ítészeknek 
nehezebb dolguk volt, elmondhatjuk, hogy ínycsiklandó ételek 
kerültek ki a kondérokból. Kampánygulyás is készült; nagyon jó 
kedvű csapatot alkottak a polgármester és a leendő képviselők, 
és bár díjat nem vihettek haza, egy pillanat alatt elfogyott a főzt-
jük, amivel minden arra járót megkínáltak. Felvidékről is érkeztek 
vendégeink egy �atalemberekből álló nagy csapatot alkotva. Úgy 
gondolták programot is adnak a legénybúcsúnak és Dr. Pufókát 
megmérettetik a nagy nap előtt, hogy a konyhában is megállja-e 

majd a helyét. Itt voltak a Nagy-Hegylakók, akik csodás dekorá-
cióval készültek, a Kvártett, akik jó barátságot kötöttek a felvidéki 
testvérekkel, a Laller és angyalai a Mandel Camping támogatásával, 
A Csapat, Soma és barátai, és a Csombor-Ászok.

A díjazott csapatok
I. helyezett 
   Lekkkeményebbek csapatkapitány: Németh Balázs 
II. helyezett 
   RELAX csapatkapitány: Wrhovina Rezső 
III. helyezett 
   HaPaloznak Halóznak csapatkapitány: Dezső Róbert 
Különdíjat érdemelt Steierlein Attila vaddisznósültje.

A Tortaparádé sem maradhatott el, 4 csodálatos tortakölteményt 
kóstolhatott a frissen bírának avanzsált Szabó Dávid (Dr. Pufóka). 

Az eredmények: Pócsik Andrea meggyes csokoládétortája lett 
a negyedik, Kovács Zoltán gyümölcstortája a harmadik, Klimkó 
Emese szilvás-boros tortája a második és az első díjat Rásky Patrik 
nyerte el a kókuszos sóskaramellás habkönnyű tortájával. 

Délután a hagyományos szüreti felvonuláson a Veszprémi I�úsá-
gi Fúvószenekar volt a vendégünk, akik térzenével nyitották meg a 
mulatságot. A Paloznakon maradókat az Ambroo duo szórakoztat-
ta lágy hangvételű muzsikájával. Elmaradhatatlan esemény a boroz-
gatás a Sárkányos-kútból, most is sokan kóstolták meg a paloznaki 
borokat. A felvonulás megérkezett az i�ú zenészek vidám nótáival 
és a kisbíró ismét kidobolta az elmúlt esztendő eseményeit. Az este 
folyamán a Debrecenből érkezett Blues from Hell zenekar játszott 
és a tombolasorsolás után a Fun�omas Band fergeteges táncparti-
val zárta a szombat éjszakát.

Vasárnap délelőtt ünnepi szentmise volt, délután faültetés a 
„Baba ligetben”, idén nyolc újszülött babának a Paloznak Jövőjéért 
Közalapítvány támogatásával. 

Reméljük mindenki talált magának kedvére való programot ezen 
az igazán eseményekben gazdag három napban!

FTK
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Kisbíró 2019
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.
Kicsinek és nagynak e mai nap ünnep,
Szeretettel köszöntöm mind kik egybegyűltek.
Paloznak népétől �gyelmet kéretek,
Míg sorjába szedem mi történt véletek.

Idén mifelénk sok gólya keringett,
nyolc csecsemő gyermek ide is született.
Paloznaki legény megfogadta a tanácsot
Mit tavaly a kisbíró melegen ajánlott.
Mentek a legények mutatni a jót.
Hogy kell a szőlőben állítani karót.
Aztán a lányoknak is betevőjük legyen.
Mentek kapálni fent a szőlőhegyen.
Aztán a kapanyél ha illett ám a vasba
Menyegzőjét ki-ki illőn megtarthatta.
Született sok gyerek megmaradunk itten.
Lesz ki a pincébe minket elkísérjen.

Az idei év az építkezés éve 
Lássuk sorban hol és épp miféle
A Balaton parton jurta tábor épül
Ló helyett biciklist várnak majd vendégül.
Engedély még nincs, azt várja a tulaj,
Jurta építése ingoványos talaj.

Szőlőben meg épül betonból pince,
Benne forr majd a hegyoldal kincse.
Készülhet a sok bor, lesz már helye neki,
Az építést a kormány s az Unió pénzeli.

Falu közepén szorgoskodnak sokan,
Kocsma, avagy könyvtár épül hamarosan.
Forgatják a könyvet, emelik a korsót,
Könyvekkel töltik meg itten a hordót?
Fura szokás ez, ilyen a kultúra!
Paloznakon bizony fontos a bortúra!

A Hajódban építenek sok családi házat.
Népszerű a falu, ez a magyarázat.
Jönnek a bebírók, s maradnak a régik.
Paloznak története sose éri végit.

Adatik tudtára kicsinek és nagynak
Közeleg a napja a helyi választásoknak.
Akad bőven jelölt, lehet kampányolni,
Választóknak fűt- fát mindent megígérni.

Akadt minálunk 9 vakmerő jelölt.
Kiben a tettvágy kellőképpen feltört.
Vállukra veszik az egész falu gondját.
Homlokukat sűrű ráncok majd befonják.
Kilenc már kampányol, őket sorba veszem,
Polgármesterről majd később értekezem.

Árvay Attila lesz névsorban az első.
Előző ciklusban volt már képviselő.
Neki köszönjük az Etalon borunkat,
Felvidítja vele a mindennapokat.

Császár Gábor követi a sorban,
Ha megválasztják, dúskálunk a jóban.
Tudják ő a Fordos, néha pónit vezet,
Mindig rendes �ú, van benn igyekezet.

Csurgay Csabáról keveset szólok.
Nem is lakik itten csak úgy bekódorgott.
A Balaton parton plusz kemping nem kéne,
Vigye a jurtákat a hegy tetejébe.

Happ Gergő az újonc 3 gyermek atyja.
A képviselőséget ő ki nem hagyhatja.
Buzgón készül rá, jegyzőkönyvbe mélyedt,
Falu dolgaival tisztába ilyetén lett.

Névsorba ötödik a Hernádi Peti,
Ő a PaCi elnök, mindenki szereti.
Más babérra tör most, legyen beleszólása,
Közügyeknek miként alakul folyása.

Kristály Kati most először próbálja,
Milyen a képviselő nőies formája.
Ő lenne bizony egyedül az hölgy éppen,
Kivel a női kvótát kitölthetjük szépen.

Sármosan mosolyog, ő az Őry Zoli,
Választók voksát talán majd elnyeri.
Komoly emberré vált, reá kell szavazni,
Ha a �atalok kedvét fogjuk majd keresni.

Van, akire mindig bizton számíthatunk,
Nélküle választást idén meg nem tartunk.
Bölcs tanáccsal szolgál mindig minden korra,
Vitatkozás helyett szavazz Szente Zsoltra!

Csak névsorban utolsó a Verrasztó Feri,
Választók voksát reméli elnyeri.
Biciklispihenő, gulyásfőző verseny,
Ferencünk ott van szinte minden percben.

Most már rátérhetek, kedvencem a polgi,
Czeglédy Ákosunk nem kell bemutatni.
Ellenfele nincsen, nem is azért tartjuk,
Hanem hogy ígéretét néha kicsikarjuk.
Út, víz, villany, árok, na meg egy kis járda,
Fejlesztésekből jó lenne, ha járna.
21 éve nyakunkon van Ákos,
Mostanra mosolya már kevésbé sármos.

Kicsinyem! Halljuk ha Emike megszólal.
Véget vetek ennek most már egy dobszóval.
Lehet választani teljes már a lista,
Október közepén eljön majd a napja.

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!

Paloznaki Falunapok és Szüreti Mulatságok – TÁMOGATÓINK
•	 Angyal	György
•	 Békés	Ádám
•	 Dul	Zsuzsa
•	 Englert	Dezső
•	 Horváth	Anita
•	 Kövesi	Jenő
•	 Pohl	István
•	 Ránky	László	

•	 ifj.	Simon	Géza
•	 Steierlein	Attila
•	 Szimics	Jánosné
•	 Szecsődi	Béla
•	 Tormási	György
•	 Csiszár	 Családi	 Pincé-

szet
•	 Homola	Borterasz

•	 Mandel	Camping
•	 Papa	Borozója
•	 Sáfránkert	vendéglő
•	 Zwack	Unicum
•	 Paloznak	 Jövőjéért	 Köz-

alapítvány
•	 Paloznaki	Civil	Egyesület

•	 Alsóörs	 Község	 Önkor-
mányzata

•	 Csopak	 Község	 Önkor-
mányzata

•	 Lovas	 Község	 Önkor-
mányzata

•	 Balaton	 Riviera	 Turiszti-
kai	Egyesület
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Ezerédes-ezerjó-borigo-borivó
A móri vidéken a fér�as karakterű móri ezerjó hungaricum lett.

Hamvas Béla: A bor �lozó�ája

Amíg a szöröncsétlen olvasó-ki a cikk, mit cikk beszély-elovasására 
vetemede és a cím szójátékában már el is tévede, csak felsorolok egy 
két hasonló elnevezést, mellyel ezt a nemes bort illeték: budai fehér, 
cirfandli, fehér bakator. No ez az a fenséges nedű mely a XVIII.
szd. -ban Hont és Nógrád megyéből terjede szanaszéjjel, melyér 
útra keltünk, már a borklub jelesei vagy egy vattantyuian, mi már 
tudjuk, hogy ez egy busz. Mindez vala Szent Mihály havának 13. 
naptyán. Babonások, tévhitesek, valamint triszkaidekafóbiában 
szenvedők ne üljenek fel nekünk. /magyarázat köv. hónapban, ad-
dig csak fúrja, fúrja.../

Az út sajna rövid a borvidékig, már hogy a vattantyun telje-
sen véletlen előforduló jó kis jóröggelt pájinkákat megkóstintsuk. 
Azér egy-kettő ki tudja mennyi csak terítékre kerüle, �nom 
pogácsokkal meg-megszakítva. Nekem, hogy magam felé dönt-
sem a kancsót, Emil polgártársunk körtepájinkája lopta be magát 
szívembe, sőt bendőmbe. Jujuj, kicsit késve, csak baj ne légyen 
belüle, bölcs Elnökünk nyitá meg a „foglakozást” és mindönfé-
le okos dolgokkal traktála bennünket. És máris befutánk a Vér-
tesi Naturparkba, ami azér natur, mert naturlich le lehet ülni a 
padokhó és asztalokhó és piknikezni meg borozgatni, már ha hoz-
tál magaddal. No mi hoztunk, mert a bölcs vezetés csak megálla 
egy pincénél és egy kis ezerjót és sárga muskotályt vevénk ma-
gunkhoz. A kemény maggal így megvolnánk, a többiek csak meg 
megpróbáltak Csókakő várába feltornázni magukat, volt kinek 
sikerült is. Sőt állományveszteség nélkül vissza is tértek, ideges 
vezetővel oda meg vissza. A mag, az istenadta, csak megtekinté 

addig a parkot, mely székely vitéz és Horthy Miklós szoborral 
és nagy Magyarország emlékkel is csakúgy rendelkezik. Sebek 
nyalogatása, majd jövel a második fő attrakció-lovas kocsikázás 
Móron. Festői volt és menni sem kellett hozzá és máris a fő cél-
nál a Paulus pincebirtoknál valánk. A kóstoló kastélyban, sajna 
nem tudom másképp jellemezni, helyet foglalva megismerkedtük 
a vidék megmentőjével, bizonyos Molnár Pállal, ki a fejibe vette, 
hogy megmenti a móri borvidéket, melyet először a századvégen 
a �loxéra, később a szocializmus próbált meg tönkre tenni. Mikor 
már csak az állami gazdaságok híg és savas ezerjója maradt jövel 
mentőötlet és lőn. Ma már a 130 hektáron gazdálkodó, ultramo-
dern borászat fogta magát és felébreszté Csipkerózsika álmábul 
a borvidéket. A kiváló borok mentén, felsorolás később, pezsgő-
gyártás is foly, sőt a legjobb ezerjó pezsgő cím büszke birtokosai. 
És máris cserszegi fűszeres, majd olaszrizling és a kóstolásukkal 
járó természetes hitviták következének. Ezt zenit, majd generosa 
követte, melyet hazánk�a Biró Károly keresztezett az ezerjó és pi-
ros tramini fajtábul 1951-ben.No és emeltük a tétet, egy ezerjó-
tramini házasítás  jövel úgy.14.9 alc.fokkal, majd a legjobb ezerjó 
2016-ból megemlítem, hogy a többi nektár 2018-as volt. Közbe-
közbe kottyantom, hogy a konyha azért egy diétás bőségtálat is 
helyeze elénk, minek usque a felét meg is bírtuk enni, no de mire 
való az elemózsiás csomag, végül is a fennmaradt rész ott végezte. 
Záróakkord egy vörösbor cuvée pinot noir, cabernet, merlot és 
kékfrankos összeállításban és János áldásként egy zenit. Hu ezt 
még lekörmölni is sok volt, nemhogy magunkévá tenni. Ebből 
következően a Vattantyun hazafelé békés csend uralkoda, azaz az 
úri közönség durmola. Vázlatosan ennyi volt a móri kirajzás.

ZB

Rásky Patrik: Kókuszos sóskaramellás torta
Hozzávalók a tésztához:

360 gr liszt, 1 teáskanál vanília aroma,
360 gr kristálycukor, 1 teáskanál mandula aroma,
15 gr sütőpor, 280 gr tej,
1/4 teáskanál szódabikarbóna, 85 gr olaj,
1/2 teáskanál só, 3 nagy tojás.
225 gr vaj,

A sütőt 180 fokra melegítjük, kibélelünk papírral 3 db 20 cen-
ti átmérőjű tortaformát. A száraz hozzávalókat keverő tálba tesz-
szük, apránként hozzáadjuk a puha vajat, amíg nedves homok ál-
lagú morzsát nem kapunk. Ekkor hozzáöntjük a tejet az olajat és 
az aromákat. Ha már sima a tészta egyenként beleütjük a 3 tojást 
és további 5 percig habosítjuk. A tésztát 3 felé osztjuk elsimítjuk 
a tetejét és 180 fokos sütőben 25-30 percig sütjük. Kihűtjük és 
minden lapot ketté vágunk.

Hozzávalók a krémhez:
470 ml cukor, 1/2 teáskanál só,
470 ml tejszín, 470 ml kókuszreszelék.
235 ml kókuszzsír,

A kókuszreszeléket tepsire terítjük és 180 fokos sütőben időn-
ként megkeverve pár perc alatt aranybarnára pirítjuk, majd kihűt-
jük. A cukor felét egy vastag aljú lábasban karamellizálni kezdjük, 
ahogy olvad folyamatosan adjuk hozzá a többi cukrot is. Ha a ka-
ramell már csomómentes és szép sötét borostyán színű, lehúzzuk 
a tűzről és hozzáadjuk a tejszínt és a sót. Csomómentesre keverjük 
és apránként hozzáadjuk a kókuszzsírt is, majd végül a pirított kó-
kusz reszeléket. Hűlni hagyjuk a krémet.

A díszítéshez:
3 tojásfehérje, 175 ml cukor,
1/2 teáskanál só, 60 ml víz.

A cukrot összekeverjük a vízzel és egy kis lábasban forralni 
kezdjük, amig 115 fokot el nem éri. Közben a tojások fehérjét 
sóval habosítani kezdjük, míg puha csúcsok nem képződnek, ak-
kor folyamatos keverés mellett belecsorgatjuk a forró cukrot es 
robotgéppel simára keverjük.

A tortalapokat a kókuszos karamellás krémmel megtöltjük, 
majd a kész tortát bevonjuk a tojásfehérje habbal. Díszítésként 
a habot cukrászfáklyával rápirítjuk a torta tetejére, majd pedig 
pirított nagyszemű kókuszchipset szórunk rá.
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12. SZÜRET-ELŐ (Újragondolva)
A Paloznaki Civil Egyesület és a Szőlőhegyi Egyesület közös 

megállapodása alapján úgy döntöttek, hogy a 12. Szüret-Elő-t 
változatosabbá teszik és egybekötik egy tartalmas egész napos 
kirándulással. SIKERÜLT! 2019. 09. 07-én reggel 7.45-kor 
volt a találkozó Paloznak Főterén az óránál. Lelkes, jó ked-
vű, hangulatos tagok gyűltek össze a kora reggeli szomorkás 
szombat reggel. Akik köszöntötték egymást, mint régi ill. új 
tagok egyaránt. A buszvezető kedvesen fogadta az utazó kö-
zönséget, akik gyorsan elfoglalták helyüket. Indulást követően 
Hernádi Péter elnök úr tájékoztatta a kirándulókat arról, hogy 
mikor, mit is fogunk meglátogatni, ami az előzőekben meg-
adott információban is megtekinthető volt. Jó szokás szerint az 
elmaradhatatlan „gyorsító”, ahogy egyik barátunk szokta mon-
dani, előkerültek, és ki-ki vérmérséklete szerint fogyaszthatott 
a helyi ill. gyári itókákból. Így a buszból való kitenkintések 
sem maradtak el, és nagyon gyorsan odaértünk első látogató-
helyünkre:  a Bory Várhoz. Leírhatatlan kellemes látvány foga-
dott. Látszott a családi szeretet teljessége. Bory Jenő építész, aki 
1879. november 9-én Székesfehérváron született, és építészeti 
tanulmányait szintén Székesfehérváron végezte, Székely Ber-
talan és Stróbl Alajos mesteriskoláiban képezte tovább magát. 
Külföldi tanulmányokat is folytatott. Számtalan elismerésben 
részesült élete folyamán. Házasságkötése után három gyerme-

ke született. Megvásároltak a Máriavölgyben egy telket, ahol a 
jelenlegi Bory Vár található. A jelenlegi vár 40 éven keresztül 
épült, és a család leszármazottjai folyamatosan kezelik, újítják. 
1959. december 19-én halt meg. Fenti információkat a teljes 
részletesség igénye nélkül, a család leszármazott utolsó unoká-
ja mesélte el, mint a vár kísérőjeként. Séta közben szemerkélő 
esőben látogattuk meg a vár minden nevezetes részét. Buszos 
kirándulásunk következő helyszíne Alcsút volt, ahonnan kis 

kávészünet után indultunk a kisvasúttal Felcsútra a Pancho 
Arénába. A rerto vonat igazán feldobta a társaságot, és jó han-
gulatban értünk a tett helyszínére. A látvány, a másfél órás ide-
genvezetői tájékoztató tökéletes, korrekt információt adott a 
létesítmény szervezeti műkődéséről. Az Akadémiában sportoló 
különböző életkorú fiatalok edzéseiről, oktatásairól. Életüknek 
napi foglalkozásairól, egészségügyi ellenőrzésükről, rekreációs 
tevékenységükről. Általános, középiskola és egyetemi, főisko-
lai továbbképzésben részesülhetnek. A felsőfokú továbbtanulás 
természetesen az aktivitás és szorgalom, teljesítmény függő. És 
ami nagyon tetszett, hogy minden a teljesítményről szólt. Igaz 
a „futball szakértők” szerint a magyar profi válogatottnál nem 
igazán érzékelhető. Sajnos a fiataloknál nagyon nehéz a válo-
gatás. Előfordul, hogy 300 gyermek közül csak 8-10 fő, aki al-
kalmas lehet, hogy az Akadémiára bekerülhessen. Szigorú, kö-
vetelményeknek kell megfelelniük. Tanulmányi ösztöndíjban is 
részesülhetnek, ha elérik azt az eredményt, amit elvárnak tőlük. 
Minden Puskás Ferencről szól első sorban, ahogy láthattuk. A 
rendkívüli futbalista világhírű eredményeit is bemutatták, a 
magyarországi eredményeit követően. Kis rövidfilm keretében 
dokumentumokat is láthattunk. Miután kisétáltuk magunkat a 
létesítményben, elindultunk az Etyeki piknikre. Nagy szeren-
csénk volt, mert napsütésben érkeztünk. A kavalkád a poha-

rakkal sétáló látogatók nyüzsiébe 
mi is bekapcsolódtunk. Nagy sé-
tát nem tettünk, mert akadályoz-
tatva voltunk Lajosunk miatt. De 
így tudtunk foglalni egy kellemes 
helyet az egyik borozó pavilon-
nál. Ha jól emlékszem, Asszony 
bosszantóval szemben találtunk 
helyet egy diófa alatt. Kellemesen 
elbeszélgettünk a néhány boros-
üveg mellett a Nyakas pincészet 
boraiból válogattunk egy-két-há-
rom... üveggel. Jó hangulatban, 
időben érkeztünk, mint mindig 
a további induláshoz a buszhoz. 
Irány a székesfehérvári Bika Csár-
da. Két személyes leveses, sültes, 
savanyúságos tálakkal láttak el, 
amit legtöbbünk el sem tudott fo-
gyasztani, olyan mennyiség volt. 
Az asszonyokkal jót tettek, mert 
vasárnapra nem kellett főzni, és 
egy kis pihenés is váratott magá-

ra. Az előirányzott időben esőben, szerencsésen megérkeztünk 
Paloznakra, ahol néhány jó szó kíséretében váltunk el a cso-
port tagjaitól, abban a reményben, hogy még ilyen tartalmas, 
jó hangulatú kirándulásban ill. összejövetelben részesülhetünk. 
Köszönjük szépen a szervezőknek az előkészületeket, és a kirán-
dulás alatt végzett tevékenységüket.

Paloznak, 2019. 09. 08.    
Malomszegi Katalin & Lajos
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TISZTELT PALOZNAKI LAKOSOK!
2020. február-március farsangkor szeretnénk egy

VELENCEI KARNEVÁL
című kirándulást szervezni, 3 nap-2 éj külön busszal, idegenveze-
tővel, félpanziós szállás programokkal. 

Mivel az időpont még messze van, így előzetes jelentkezés 
(igény felmérés) miatt időben elkezdenénk a szervezést. Legalább 
45-50 főre lenne szükség a különbusz és idegenvezető gazdaságos 
igénybevételéhez. 

A velencei karnevál a világ egyik legnagyobb kulturális ren-
dezvénye számos meglepetést tartogat számunkra. Aki akar 
természetesen beöltözhet, hogy így is felejthetetlenné tegye az 
élményt. A felsőkategóriás busz a majdnem kocsma előtt fog 
ránk várni és ide is hoz vissza minket. Természetesen mindenkit 
szeretettel várunk kortól függetlenül az sem baj, ha valaki nem 
Paloznaki. Az élményről Velence gondoskodik, a hangulatról mi 
Paloznakiak.

Velence városa olyan, amellyel nem lehet betelni, nem lehet 
megunni. Hiába jártunk ott már egyszer, tízszer, vagy akár száz-
szor is, amikor újra megpillantjuk Velencét, biztosak lehetünk 
benne, hogy sok-sok meglepetést tartogat számunkra.

A kirándulás ára 36.900 Ft/fő mely tartalmazza a félpanziós 
szállást, a felsőkategóriás buszt, pro� idegenvezetőt. A fakultatív 
programok a helyszínen �zetendők.

Bővebb felvilágosítás programokról árakról érdeklődni Tóth Jó-
zsef, Paloznak, Ady Endre u. 1. vagy +36-30-986-7655 telefonon 
esetleg hidrovil.2008@gmail.com előzetes jelentkezés kellene ez 
még semmire nem kötelez csak tudnom kell meglesz-e a 45-50 fő.

Köszönöm várom jelentkezésüket, 
tisztelettel:Tóth József

Kedves Operabarátok!
Az elmúlt négy év sikeres operalátogatásai után

ismét hívom/hívlak Önöket/Benneteket az Operaház
2019/2020-as évad előadásaira!

(a kivételes jegyárakon kívül) jegyár: 1900.- útiköltség 3200.-
Időpontok, helyszínek, operacímek, jegyárak!

2020. január 25. szombat 19.00 Erkel Színház
Leonyid Lavrovszkij / Adolphe Adam: Giselle (balett)

február 29. szombat 19.00 Erkel Színház
Gioachino Rossini: Olasz nő Algírban

április 25. szombat 19.00 Erkel Színház
Giacomo Puccini: Manon Lescaut

május 2. szombat 19.00 Erkel Színház
Giuseppe Verdi: Az álarcosbál

május 29. péntek 18.00 Erkel Színház
Giuseppe Verdi: Don Carlos

június 5. péntek 19.00 Erkel Színház
Szörényi Levente – Gyöngyösi Levente: István, a király

Telefonszámom: +3670/274-5398
e-mail: trskriszti@yahoo.com

Üdvözlettel: Farsang-Törös Krisztina
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SZÜRET-ELŐ 
kirándulás

A történet úgy kezdődött, hogy a Paci és a Szőlőhegyi Egye-
sület vezetése határozata alapján a hagyományos Szüret-elő he-
lyett buszos kirándulást szervez az Etyeki piknikre. De nem ám 
csak úgy, hogy elutazunk Etyekre és kész, hanem közbeiktatunk 
néhány érdekes állomást.

Mire kényelmesen befészkeltük magunkat a korszerű buszon, 
már meg is álltunk, hiszen odaértünk a székesfehérvári Bory-
várhoz. Nahát ezt mindenkinek látnia kell, aki nem tette meg 
eddig. Mindegy, hogy ért e az építészethez vagy nem, hogy ért 
e a művészetek olyan ágaihoz, mint a szobrászat vagy festészet. 
A néhai Bory Jenő építész (szobrász, festő, polihisztor) unokája 
mutatta be az ország talán egyetlen magánvárát, ami most is a 
család birtokában van. Mi mindannyian érdeklődéssel vegyes 
kíváncsisággal fedeztük fel a viszonylag nagy kiterjedésű – tor-
nyokkal, bástyákkal turbózott – romantikus várat. A műter-
mekben és a folyosókon szobrok és festmények sokasága káp-
ráztatott el bennünket.

Nemsokára azonban tovább indultunk utunk következő állo-
mása felé a Pancho – arénába. Az út odavezető részének utolsó 
hat kilométerét a „híressé” vált felcsúti kisvasúton tettük meg a 
Vál-völgyében, ami már önmagában is élmény volt. Odaérve ál-
mélkodással és csodálkozással néztük azt a szó szerint hatalmas 
sport komplexumot, ami elénk tárult. Valahogy mindannyian 
– legalábbis akik nem láttuk csak TV-ben – sokkal kissebnek 
gondoltuk. Méreteiben is és építészetileg is egy remekmű a 
Makovecz Imre – az organikus építészet nagy mestere által ter-
vezett épület együttes. Beállítottságtól függetlenül is bámulatos 
ez a Puskásról – a legnagyobb magyar focistánkról – elnevezett 
utánpótlás nevelő intézmény. Itt feltétlenül meg kell említeni 
kalauzunkat – aki végigvezetet bennünket, segített feldolgozni 
és megérteni a látványt az intézmény egyik igazgatóját. Felké-
szült, szenvedélyes és sok mindenre rávilágító ismertetésével 
még azokkal is megkedveltette a focit, aki eddig esetleg nem 
járt meccsekre.

Sietnünk kellett viszont tovább, mert nem akartunk lema-
radni az Etyeki-piknik különböző zenékkel tarkított színes 
forgatagáról. Az igazi „búcsús” hangulatban árnyas diófák alatt 
finom borokkal oltottuk szomjunkat.

Néhány óra múlva – a visszavezető úton – a Bika-csárda előtt 
fékezett buszunk, ahol már terített asztal és finom kétfogásos 
vacsora várt bennünket. Nem rontotta el jókedvünket még az 
sem, hogy az egész napra beharangozott eső csak most ért utol 
minket.

Nagyon tartalmas, jó kirándulás volt.
Köszönet a szervezőknek: Bakonyiné Marikának és Hernádi 

Péternek, akik egész úton gondoskodtak rólunk és szórakoztat-
tak bennünket.

Már mindannyian várjuk az új kirándulást.

Egy hálás utas a sok közül: Sz.B.

PaCi - PiSZE kirá   ndulás a Dél–Nyugat Balatonra
A Szőlőhegyi Egyesület immár hatodik alkalommal szervezett 

teltházas az balatoni régészeti portyázásainak helye a Balaton-felvi-
dékről a keszthelyi öböl környékére és a déli partra került át.

A szétküldött programban a 21 jelentkező feladatnak kapta segít-
senek elintézni, hogy jó idő legyen. – Dolgozunk rajta, volt az óva-
tos, de realitást tükröző válasz. Farsang-Törös Krisztina részletesen 
kidolgozta és egyeztette programunkat, amelyben a meglepetésnek 
is volt helye. Ő vezette az első autót, amelyet még két másik kisbusz 
követett. Bár erről néhányan tudtunk, de az első meglepetés az volt, 
hogy a 71. úton balra fordultunk. Hamar az autópályán robogtunk 
az első látnivaló Szőkedencs felé. A Kőrőshegyi völgyhídról új arcát 
láttuk a reggeli Balatonnak. A kevés felhő és a bujkáló nap bizonyí-
totta, hogy a különböző módszerekkel a szép időjáráson dolgozók 
állták ígéretüket: nem lesz gond az időjárással. Krisztina óvatosabb 
volt, amikor megjegyezte – Bevállaltam a Kányavári naplementét 
is, de az még messze van!  

A „pörgetett” autókkal nem volt messze a Balaton nyugati végé-
hez közel, Marcalitól nyugatra, Főnyed és Csákány között, a 7-es 
főút mellett fekvő Szőkedencs. Majdnem a temető kapujánál áll-
tunk meg. A dombon látszott a sírokat beborító hatalmas, 700 éves 
hársfa. A gondos háziasszonyok a hosszú utazásoknál nélkülözhe-
tetlen hamuba sült pogácsával kínálgatták a másik autó utasait. Bár 
az utazásról szóló mesékben nem esik szó a paloznaki pálinkáról, 
de ennek ellenére fogyott a fér�ak kis utazási kupicából kínált házi 
pálinkája – mert hideg még a reggel. – mondták. A kínálás mellé 
megnevezték a pálinka fajtáját is. (Még egy két ilyen kirándulás és 
lehet, hogy az utazási kupicás pálinka is bekerül a mesébe!) 

Közben a társaság a kis dombon álló hatalmas hársfához gyalo-
golt. – Fordítsuk komolyra a szót – kezdte meg vezetőnk ismerte-
tőjét:

„A szőkedencsi hársat 700 évesre becsüljük, tehát az Árpád-ház 
kihalása környékén láthatta meg a napvilágot. Gyökeret azonban 
még ennél is korábban ereszthetett! A körben álló, szorosan egy-
máshoz simuló hatalmas törzsek arról árulkodnak, hogy ők egy 
anyanövény sarjai. Ha ez így van, akkor az anyatő akár Szent István 
királyunk országlását is láthatta, sőt, még Árpád apánkat is megér-
hette. Ami nekünk történelmi távlat, az ennek a fának nem is oly 
nagy idő! A nagy öreg sok régi történetet ismerhet, nagy titkokat 
őrizhet.

A temetőben mindig sok titok lakik. Titkot őriznek azok, akiket 
itt eltemettek, talán titkot őriznek azok is, akik halottaikhoz járnak 
látogatóba, de sok titok tudója lehet a temetődombi hárs is. Talán 
a gondoskodást úgy hálálta meg, hogy egy titkát nemrégiben fel-
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tárta, melyet most látogatók is láthatnak. A falu őrizte emlékét egy 
kápolnának vagy templomnak, mely a hárs mellett állt egykoron, 
még a török idők előtt. Az ápoláskor ásott árok felfedte ennek a 
templomnak romjait. De az árkot a kíváncsiság tovább mélyítette. 
A mélyülő árok még régebbi idők, Árpád-kori templom marad-
ványait tárta fel. A hárs, a templom és a település szorosan együtt 
élték életüket. A hársból hárs sarjadt, a templomra templom épült, 
a szülők gyermeket neveltek. A közösségnek Isten házára volt szük-
sége, a háznak szép környezetre, a gyülekező híveknek árnyékra. Így 
éldegéltek együtt a hárs és a falu. Így meséli a hárs a régi idők tör-
ténéseit, az áttelepülésről, a dombtetőről, a gondoskodó falusiakról 
és az öreg templomról.

Ha valakinek erre vezet az útja, érdemes felkeresni az öreg me-
semondót! Megérdemli a tiszteletet, érdemes körbetekinteni a cso-
dálatos vidéken, gondolatban átölelni a fát, és beszédes lombjának 
árnya alatt csendben hallgatni, amint elsusogja történeteit.”

A korról, az időről, a fa és az emberi élet hasonlóságairól és kü-
lönbözőségéről az autóban is tovább beszélgetők arra �gyeltek fel, 
hogy az Irtás dűlőn lévő Csillagvár Múzeumhoz érkeztünk. A Csil-
lagváron belüli látnivalókon kívül falumúzeum a jókora környék 
is. Mezőgazdasági, szőlészeti, borászati eszközökön, szerszámokon 
kívül a mindennapi élet régi emlékeit is megnézhettük. A pizza 

nagyságú lángosnak, más �nomságoknak nehéz volt ellenállni. 
Csak a következő Kukorica Csárda étlapjára gondolva fogtuk vissza 
magunkat.

Kukorica Csárda nevet kimondhatjuk, a reklámozás vádja nél-
kül, mert e sorok írója legalább három hasonló nevű csárdáról tu-
dott a Balaton déli partján. A mindenki által dicsért étel, ital miatt 
megérdemlik említésüket. Az ebéd után, a meleg, indián nyári nap-
sütésben az udvaron kérdeznek útitársaim – Honnan ismerted ezt 
a nagyon jó helyet?

Ez már nem a reklám helye – Úgy volt, hogy Regős Feriék is 
jönnek a kirándulásra. Az előző években Feri többször is vezette a 
mikrobuszt a kirándulásainkon. Most unokázás miatt nem tudtak 
eljönni. Lelkemre kötötte, hogy a Kukorica Csárdában ebédeljünk. 
Igy kerültünk ide.

Mennünk kell, mert a Vörsi Tájházban Krisztina kérésére Péterné 
Marika vár minket. – A Dózsa György utca Vörs mélyebb fekvésű, 
vizenyősebb részén húzódik. A faluban ez az Alszeg. Vörs szegé-
nyebbjei lábas házakban laktak itt valaha. Azok, akiknek pár hold 
földecskéje csak úgy tudta eltartani a családot, hogy a Kis Balatonra 
jártak felében, harmadában nádat aratni, meg az olasz borosüvegek 
befonásához keresett vörös tövű sást szedni – meséli.       

Az utca felőli szoba félhomályban van. Az alacsony bejárati aj-
tóval szemben szépen faragott, nem festett tulipános ládát látni. 
– Vigyázz a fejedre hangzik el sokszor, mert a belépők beverik a fe-
jüket az ajtó szemöldökfájába. Ez a tiszta szoba, lámpával, párnával, 
magasra vetett ággyal. A mestergerendára száradni valókat tettek.  

A következő helyiség a füstös konyha kemencével. Hátrább kiál-
lítás a halászok életéről. Az udvaron kerekeskút. 

Tovább autózunk. Következik a Kis Balaton Látogatóközpont 
Zalaváron a Várszigeten. Új épület, hangulatos kiállítás a Kis Ba-
latonról, szerepéről. A terület vízgazdálkodását csónakból nézhető 
videó mutatja be. Nyomtatott irodalmat, szórólapokat kaphatunk. 

A koraőszi délután felhős, távolabb szemerkél az eső. – A jó szer-
vezőké a szerencse gondolom magamban, amikor a Kányavári szi-
gethez vezető úton, a baloldalon szivárványt jobb oldalon a kis fel-
hők között bujkáló napot látjuk. A szigetre vezető híd és környéke 
kihalt, de szemben a lenyugvó nap Krisztina ígéretét igyekszik tel-
jesíteni. A szigeten nagyobb a horizont, kilátótorony és tükröződő 
nap és felhők a vízen. Örülnek a fotósok. Örül Krisztina, hogy a 
program utolsó előtti pontja is teljesül. – A szivárvány csak ráadás 
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GERINCTORNA!
Folytatjuk	a	gerinctornát	minden	héten,	hétfőn	
17	óra	30	perckor	a	Faluház	tetőterében.

Szervezők:	
Podráczky	Gabi	és	Hatváriné	Rózsa

VÁRUNK!	GYERE!

FELHÍVÁS!
Átalakítás	miatt	a	Könyvtár	november	5-től	
január	15-ig	korlátozott	nyitvatartással	várja	

az	olvasókat	az	alábbiak	szerint!
szerda-péntek 14.00-18.00. 

Szombaton	az	adventi	foglalkozások	idejére.

Kedves gyerekek!

Diafilm klub
Szeretettel várok kicsit és nagyot 
minden héten pénteken diafilm 

vetítésre! Az alkalmak 16.45-tól 
17.30-ig tartanak!

Hozd el a kedvenc diafilmed 
és levetítem! Ha nem találtál otthon, 

sebaj a könyvtárban is találunk!!
Találkozunk november 15-én, 

november 22-én és november 29-én, 
péntekenként 16.45-kor 

a könyvtárban! Szólj a barátodnak is!

Ismét könyvbörze 
a Könyvtárban! 

Nemsokára	 átköltözik	 a	Könyvtár	 és	 birtokba	 veszi	 az	
új	épületet.	Az	elmúlt	egy	évben	sok	könyvünk	maradt	
még,	amit	ismét	könyvbörzére	bocsátanánk.		
Mindenkit	 szeretettel	 várok	 november	 8-án	 pénteken,	
14.30-17.30-ig	 és	 16-án	 szombaton,	 9.00-12.00-ig!	
Találd	meg	kedvenc	könyveid	és	vidd	haza	a	polcodra!

Paloznak Jövőjéért 
Közalapítvány, 

a Paloznaki Civil 
Egyesület, 

a Paloznaki Szőlőhegyi 
Egyesület, 

valamint a Borklub 
szeretettel	meghívja	és	várja	Önt	és	

kedves	Családját	a	2019.	november	9-én	
szombatra	szervezett	hagyományos	

Újbor ünnepre.

volt – mondja. Sötét van, amikor a rövidebb úton, a Balaton északi 
oldalán utazunk hazafelé. A paloznaki nagy zsebóra nyolc óra után 
öt percet mutat, amikor kiszállunk, mert hazaértünk. Búcsúzko-
dáskor Árpási Zsuzsa örömmel mondja – Mindig arra vágytam, 
hogy körül utazzam a Balatont – mondja. Még egy öröm teljesült. 
Közös örömünk volt, hogy jól sikerült kiránduláson ismerkedtünk 
közelebbi hazánkkal. Köszönjük a lehetőséget támogatóinknak, a 
szervezőknek, a Paloznak Civil Egyesület elnökének Hernádi Pé-
ternek és a további közreműködőknek. Külön taps Krisztinának, 
mint régen, amikor a repülő utasai köszönték meg a pilótának, 
amit értük tett.

Tormási György
Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület


