
TESTÜLETI ÜLÉS
Január 19-én tartott testületi ülést az önkormányzat.
A polgármester beszámolt a Balaton Riviera Egyesület-
tel illetve a Tûzoltósággal történt tavaly decemberi tag-
díj egyeztetésekrôl, közfoglalkoztatási létszám igénylé-
sérôl, az Alsóörs gesztorságával Lovassal és Paloznakkal
közös pályázat kidolgozásáról a külterületi utak kar-
bantartására szolgáló eszköz és gépbeszerzésre. Megtör-
tént a Kálvária figuráinak elszállítása felújításra. 

Elsô napirendként az idei év költségvetési koncepció-
jának kialakítását tárgyalta a testület. Elfogadták a kép-
viselôk a dolgozói cafeteria keretet, megállapították a
polgármester illetményét és költségtérítését, valamint a
szabadságolási tervet. Változatlanul hagyták a térítési
díjakat, de új elemként bekerültek a pályázaton nyert
kerékpárok bérlési díjai. Jóváhagyták az Alsóörs gesz-
torságával megvalósítandó pályázat beadását, az erre
vonatkozó szerzôdések aláírására felhatalmazták a pol-
gármestert. Szintén jóváhagyták a Riviéra Turisztikai
Egyesülettel kötött középtávú szerzôdés módosítását,
valamint a tagdíjnak a beszedett idegenforgalmi adó 10
%-át. Elfogadták a képviselôk a kiírandó szálláshely fej-
lesztési pályázat elveit. A polgármester tájékoztatta a
testületet a DRV-vel való tárgyalásokról az útfelújítással
érintett Ady, Petôfi, és Napsugár utcákban lévô vízveze-
ték cseréjével kapcsolatban. DRV rekonstrukcióban
nincs esély a felújításra, saját beruházásban, (amennyi-
ben az önkormányzat vállalná az utcánkénti 3-5 milliós
összeget) sem tud megvalósulni a rekonstrukció, egy-
részt az összeg nagysága, másrészt a tervezés és vízjogi
engedély megszerzése annyi idôt vesz igénybe, hogy az
útfelújítás pályázati határidejébôl kicsúsznánk. Így a
testület lemondott a vízvezeték felújításáról és csak re-
ménykedhetünk, hogy a friss aszfaltot nem kell feltörni
csôtörés miatt. 

Tudomásul vette a testület a Balatoni Szövetség be-
számolóját, és 20.000 Ft-tal támogatja a Rákóczi Szövet-
séget a határon túli fiatalok beiskolázásának segítésére.
A belterületi utak felújítására elnyert pályázat megvaló-
sításának lebonyolítására és a mûszaki ellenôrzésre
Ádám László mûszaki szakértôt bízta meg. 

CZA

Újévi
pohárköszöntô

Január elsô szombatján hagyo-
mányosan zsúfolásig megtelt 
a Faluház nagyterme. A napok
óta tartó dermesztô hideg sem
tartotta vissza a falubelieket 
és nyaralótulajdonosokat, hogy
együtt ünnepeljenek.

Ahogy megérkeztünk máris feltûzték a kis újévi 
kitûzôket, amely minden alkalommal a jelenlévôk ösz-
szetartozását jelképezi. A több mint 100 darab elké-
szítésében Szecsôdiné Zsuzsa segédkezett az alapít-
ványnak, e kedves emlék nekem is évrôl évre ott
sorakozik a függöny szélére feltûzve.

Az esten elôször a Paloznaki Kórus elôadását hall-
gattuk meg Szabó Lajos karnagy vezetésével. Daróczi
Bárdos Tamás: Farsangi vigasság c. darabjával pilla-
natok alatt vidám hangulatot teremtettek.

Ezután Czeglédy Ákos polgármester úr a hagyomá-
nyos köszöntôje helyett meglepetésként Pál apostol el-
sô levele a Korintusiakhoz / A szeretet himnusza c. fe-
jezetét kezdte el felolvasni. A felolvasásba egyre
többen kapcsolódtak be. Az elképzelés az volt, hogy
végül az egész terem együtt olvassa a kivetítôrôl, de ez
nem egészen jött össze, annyira meglepôdött mindenki
az újdonságtól.

Körünkben köszönthettük országgyûlési képvise-
lônket, dr. Kontrát Károly államtitkár urat is, aki
szintén elmondta újévi jókívánságait a település lakói-
nak.

A pezsgôs koccintás után a tavalyi év eseményeit,
történéseit diavetítéssel tekintettük át. Polgármester
úr így felelevenítette az önkormányzati fejlesztéseket,
beruházásokat, az elért sikereket. A képsorokból saj-
nos nem hagyhattuk ki a júliusi jégverés okozta károk
fotóit, amely nagy pusztítást végzett épületekben, au-
tókban, kiskertekben, és a szôlôültetvényekben is.

Az önkormányzat és a civil szervezetek rendezvé-
nyein készült fotóválogatásból láthattuk, hogy sokszí-
nû kulturális és közösségi élet van a faluban. Ez csak
összefogva, közös munkával érhetô el, így az önkor-
mányzat köszönetet mond mindazon civil szervezetek-
nek és egyéneknek, akik bármi módon segítik munká-
jában.

A vetítés után megpezsdült a terem, a batyukból elô-
kerültek a házi finomságok, a kínálgatást csak a hely
szûke nehezítette. Késô éjjelig tartott a buli a Sa-Si
Duóval!

Verrasztóné Panni
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Paloznaki

ADÓNK 1%-áról
Ismételten fel lehet ajánlani adónk 1%-át valamely
társadalmi szervezetnek, illetve egyháznak 
Magyar Katolikus Egyház 0011; 
Magyar Református Egyház 0066; 
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 18932296-1-19;
Paloznaki Civil Egyesület 18938766-1-19.

Szerk.



SZILVESZTERI KOCSMAPÓTLÓ
Negyedik alkalommal rendezték meg a település Fô
terén a szilveszteri „kocsmapótlót”. A dolog onnan
indult, hogy négy évvel ezelôtt bezárt az italbolt, így a
szervezôk arra gondoltak, hogy ha csak egy nap erejéig
is, de „kinyitják” a kocsmát.

– Sokan jöttek el idén is a rendezvényünkre. Már
novemberben kérdezték tôlem, hogy lesz-e „kocsma-
pótló”, hiszen azóta már egy színvonalas étterem lett
annak a helyén. Végül Verrasztó Ferenc alpolgár-
mesterrel. aki az ötletgazda, idén is megszerveztük 
ezt a már hagyományosnak tekinthetô programot –
nyilatkozta Czeglédy Ákos polgármester.

A jó hangulatról DJ Rezsó gondoskodott, aki igyekezett
úgy összeállítani a zenei repertoárt, hogy az mindenkinek
az ízlését elnyerje. Persze a fô hangsúly inkább a finom
forralt boron, pálinkán, sörön és a méltán híres
paloznaki boron volt. Többen hoztak magukkal hazai
nedût is, így kívánva egymásnak boldog újévet. Dehogy az
ital ne ártson meg hamar, arról Steinbachné Szabó Edina
gondoskodott, aki finom bundás kenyeret sütött, mely
természetesen a rendezvény végére elfogyott. 

Az érdeklôdôk remélik, hogy egyszer a „kocsmapótló”
helyett ismét lesz valódi kocsma a faluban, ahol egy pohár
bor, vagy sör mellett beszélgetni is lehet és betölti a régi
közösségi szerepét is.

Szendi Péter

KÖZLEMÉNY
A Paloznaki Kálvária felújítási munkálatai a "Paloznak
Jövôjéért" Közalapítvány szervezésében folytatódnak.
A Golgota Kápolna lemezfiguráit 2017. év január elején
leszerelték, és elszállították felújításra, amit Kakucsi-
Csernák Zoltán Príma Díjas, Dûrer Díjas festômûvész
végez el.
Hálásan köszönünk minden eddigi és ezutáni segítést,
támogatást.

Tisztelettel: Prazsák Józsefné
kuratóriumi elnök

Idôutazás a faluházban
Már régóta érlelôdött bennem az a gondolat, hogy
Paloznakon egy olyan beszélgetôs mûsort kellene szer-
vezni, ahol az érintettek visszaemlékeznének a gyer-
mekkorúkra és fiatalságukra. Elmesélnék, hogy milyen
is volt Paloznak az 50-es, 60-as, 70-es és a 80-as évek-
ben. Nagy örömömre szolgált, hogy többen elfogadták a
meghívásomat. 

Annak idején Vitray Tamásnak volt egy mûsora a
„Csak ülök és mesélek”. Az biztos, hogy én ülni keveset
fogok, mesélni meg pláne nem, hiszen ezt megteszik he-
lyettem azok a meghívott vendégek, akik visszaemlé-
keznek a „régi” Paloznakra.

Jöjjön el Ön is, hallgassa meg a történeteket. Biztos
vagyok benne, hogy sokan meglepôdnek majd egy-egy
sztorin. Március 4-én (szombaton) 18.00 órakor lesz ez
a nem mindennapos rendezvény a faluház nagytermé-
ben.

Utána baráti beszélgetésre, egy kis koccintásra is sor
kerülne, jelezvén, hogy büszkék vagyunk szeretett fa-
lunkra, Paloznakra. 

Szendi Péter

FELHÍVÁS
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a tél, a ha-
vazás, az utak, utcák lefagyása az alábbi kötelezettsé-
gek teljesítését jelenti a Lakosság számára.

A közterületek és a járdák tisztántartásával kapcso-
latban:

– A község területén lévô ingatlanok tulajdonosai
kötelesek az ingatlanuk határvonalától az úttest szé-
léig, szegélyvonaláig terjedô területük gondozását el-
végezni.

– Az ingatlan elôtti járda, illetve a gyalogos közleke-
désre szolgáló gyalogút tisztán tartása (hóeltakarítás)
az ingatlan tulajdonosának, illetve a tényleges haszná-
lójának kötelessége. – Az ingatlan tulajdonosa köteles
az ónos esôtôl, jégtôl síkossá vált járdát szükség esetén
akár naponta többször arra megfelelô anyaggal fel-
szórni.

– A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartal-
mazó szóróanyagot (homok, hamu, fûrészpor, kôpor-
liszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt
darabos, sérülésokozásra alkalmas anyagot használni
nem szabad. A szóróanyag beszerzésérôl a tisztántar-
tásra kötelezettnek kell gondoskodni. – A járda és a
közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötele-
zettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon
baleset.

– A nem helyi lakosok (ingatlantulajdonosok) szemé-
lyesen vagy megbízottjuk útján kötelesek elvégezni az
ingatlanuk elôtt húzódó járda seprését, hótól, jégtôl
való megtisztítását.

Dr. Szántód Anita jegyzô
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FARSANGI BÁL
A Paloznaki 

Ifjúsági Szervezet (PISZ)

február 25-én, szombaton 19 órától

FARSANGI BÁLT
rendez a Faluház nagytermében. (Fô u. 10.)

Programok:
Jelmezverseny

Tombola
Élôzene, batyus bál!

Belépô: 300 Ft. Jelmezben a belépés ingyenes!
Szeretettel várunk mindenkit!

 



DISZNÓVÁGÁS
12. ALKALOMMAL - PALOZNAKON

A Paloznaki Civil Egyesület 
sok szeretettel várja 

az érdeklôdôket
a „Falusi disznóvágás” rendezvényére

2017. január 28-án (szombat) 8 órától a Paloznaki
Tájház udvarán

Pörzsölés, tisztítás, mosás, bontás, fogópálinka, forralt
bor, tea, zsíros kenyér, „Tor-Túra”, kolbásztöltô verseny,
pecsenyekóstoló, „Jó ebédhez szól a nóta”, kolbászkósto-
ló, hurkatöltés, hurkakóstoló, orjaleves, tombola, zene,
tánc, mulatság a Sa-Si Duóval. 

Kézmûves húsok a füstölôbôl, savanyúságok, lekvárok,
szörpök

Kísérô rendezvények – Faluház nagyterem: Falvédôk,
kenyérruhák, szalvéták… kiállítás,

Agárdi pálinka kóstoló: „Aki lemaradt nem maradt ki”
Kézmûves foglalkozás, játszósarok délelôtt a Községi

Könyvtárban, délután a Faluház nagytermében.

További információ: +36 /70/ 524-7786

Borklub
Csak eljöve Karácsony havának 9-dik naptya, melyet a
borklub nemes tagjai és megsüvegelendô vendégeik is oly
epedve vártak. A készolgálás, mint eleddig mindig, osztá-
lyon felüli volt. Ezen aztán elleneink/kinek nincsen?/ jól
eldödöröghettek, hogy ugyan milyen?-kisegítô osztály?
De hogy munkában elaggott ujjamat ismét a probléma
pulzusára helyezzem, valamint folytassam történetünk
felfesleni indult szövetének reparálását, az a fránya nagy
busz csak béfutott Nemesvámosrul, vidám cimboráink-
kal kiknek gyomra az éjszakai utazás felett érzett aggoda-
lom miá jó pájinkával volt kitöltve. A szerkezet el is
fuvaroza bennünket nagybecsû Olma Frici barátunk kel-
lôen felékesített vendégfogadójába. Itt már terített aszta-
lok és elnökeink, már a PISZE és a Borklub elnöke vár-
tak bennünket mélyen megsüvegelendô Simon Cecília
bor szaktudó Nagyasszonnyal. Bekvártélyozásunkat kö-
vetôen klubunk soha el nem évedô tekintélyû Desiderius
elnöke és az estet magát megálmodó Frigyes testvér szól-
tak hozzánk. A jó pájinka, mely minden magvas gondo-
latnak öregaptya, kiburítása csak késett, de a bevezetô
beszély csak indulgatott. Azért emígyen nevezem, mert a
két igen vidám úriember csak nem tudott megegyezni a
házigazda vagy a ház gazdája zsargonban, sôt midôn a
szemantikai vita már a házibarátnál tartott, ez már kelle-
metlennek tûnt, úgyhogy abbahagyták. Kipenderüle mie-
lénk Cecilia Ténsasszony, a bátaapáti Tûzkô pincészet fô-
borásza, és megkezdôdött a várva várt borkóstoló, kitûnô
pogácsákkal vegyítve. Egy 2016. évi száraz zöld
veltelinivel indítottunk, mely-nem árulok el nagy titkot
véle, szerény nótáriusu létem egyik gyengéje. Ezt egy

2016-os száraz tramini, majd ugyanebbôl az évjáratból
kékfrankos rozé követte. Hogy a veresbor kiváló kedvelôi
is részesültessenek gyönyörökben következe egy 2012-es
18 hónapot fahordóban töltött cabernet franc, melyt
überelhetett kinek-kinek ízlése szerint egy 2009-es
Tûzkô domb cuvée, mely hangzatos név megett egy
cabernet franc, merlot házasítás húzódott meg szeré-
nyen. Na, a lecke feladatott, hogy hogy mely nedû serken-
tette a legillendôbb módon ízlelôbimbóinkat, mikoris a
picnökök gyakorlott kardcsapással vágva át a gordiusi
csomót, elkezdték feltálalni a fenséges étkeket. amihez a
mandula utca kiemelkedô rizlingje szolgált. Ezen embe-
rül átverekedve magunkat, most már a visszakóstolás ne-
mes szokásával is szembesültünk, úgyhogy ez az a mo-
mentum, mikoris pennámból, fogy kifelé a ténta, mely
emez ragyogó este fényét, mit fényét-fáklyafényét már
alig tuggya visszadni. Ezt a szokásos forgatókönyv köve-
té, mikoris kis csoportok, na nem, mint az óvodában, ap-
rólékosan kielemezték az estve fantasztikus borait. No
kérem az évet méltón zártuk, nem is mondám alig 56-an,
ez a muníció viszont még jó darabig emlékeinkben meg-
marad.

ZB

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM
indul felnôtteknek Paloznakon a Faluház nagytermében.

Idôtartam: 10 héten át heti 1 alkalommal 90 perc

standard versenytáncok:
bécsi keringô, angol keringô, slowfox, tangó

latin versenytáncok:
rumba, cha cha cha, szamba, jive, paso double

divattáncok:
mambó, salsa, argentin tangó, gyors rumba, boogie woogie

intelligencia fejlesztés:
illemtan, testbeszéd, intelligencia tesztek, 

párkapcsolati játékok
Teljes tanfolyam díja: 5 000 forint

tanfolyamvezetô: Gacza Roland tánc- és illemtanár
Jelentkezés, és részletes információ: 

06-20/ 82 89-348, gacza.roland@freemail.hu
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Roma Est
A Paloznaki Civil Egyesület február 18-án, szombaton

18 órakor

ROMA ESTRE
várja az érdeklôdôket a Faluház nagytermében.

Kalandozások zene, tánc, gasztronómia területén.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Hernádi Péter, az egyesület elnöke
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Hírdetés
� Autó Perger Suzuki Márkaszerviz és Ford Partner Club

Több, mint 20 év tapasztalatával várjuk Önöket – új és használt
autók értékesítése, általános autószerviz. 8229 Csopak, Kossuth
u. 101. Tel. / fax: 87/ 446-944, 30/205-9889.

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adása! 
Balatonfüred - Csopak - Paloznak - Lovas - Alsóörs térségébôl
várom eladási - vételi szándékát. Fizetni csak a sikeres lebonyolí-
tás után kell! Egy hívást megér! Telefon: 06-20-991-6842. Hon-
lap: www.rajnaia.hu

� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, vagyon-
védelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési tárgyak
és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés lehet festett, pati-
názott és tüzihorganyzott a megrendelô igényei szerint. Keressen
bennünket a 71-es és 73-as út keresztezô-désénél, ahol bemutató-
termünkben választhat igényei szerint. Csopak, Falukertje u. 2.
Tel./fax: 87/555-073, 87/555-074, 30/9571-585, 30/2373-664, e-
mail: rezgo@rezgokft.hu

Pingpong!

A Szent József Ház kiállítótermében lehetôség van egy
kis testmozgásra, ismét lehet pingpongozni a téli hóna-
pokban.

Terembeosztás miatt, és teremkulcs átvételéhez a
Teleház nyitva tartási idejében kell elôzetesen egyeztetni
személyesen vagy a 06/30/2130785 telefonszámon! 

Verrasztóné Panni

� Bérgép-kölcsönzô Alsóörs. 8226 Alsóörs Gárdonyi G. u. 6.
Tel: 20/447-1200. Kisgép, Utánfutó, Takarítógép bérbeadás.
Földmunkagépek kezelôvel, beton újrahasznosítás. Web:
www.bergepkolcsonzo.hu E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Árak, Árlista, mûszaki információk tekintetében keresse WEB
oldalunkat, vagy hívjon bizalommal!

�Jásdi Pince. Csopak és Paloznak határán épült majd 200 éve
a klasszicista Ranolder, ma Jásdi Pince. A 2000. év legszebb pin-
céje címet kapta a Balaton-felvidéki Nemzeti Parktól. Ranolder
püspök 18 fôs körpanorámás borkóstolójában bejelentkezésre
fogadunk látogatókat. Nyitva: hétfô–szombat. Pincelátogatás,
palackos bor eladás. Jásdi István 2001. 2002. 2003. 2006. évben
elnyerte az „év borosgazda” címet. 2005-ben a csopaki borvidék
legjobb pincészete, 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban az év 12 leg-
népszerûbb pincészete közé válogatták Magyarországon. Cso-
pak, Arany János u. 2. Tel. / fax: 87/446-452, web:
www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.hu

A könyvtár hírei
Könyvajánló

NYULÁSZ PÉTER: HELKA
Különös események zavarják meg a Balaton északi part-
jának nyugodt mindennapjait. A tihanyi Soktornyú Kas-
tély népe ünnepre készül: Helka hercegkisasszony hama-
rosan hivatalosan is trónörökössé válik. Ám hôsünk unja
a felhajtást, elszökik inkább a tiltott rengetegbe szamó-
cázni. Mindeközben a közeli Burok-völgyben sötét lelkû
teremtmények gyülekeznek, hogy a kegyetlen Bora veze-
tésével feldúlják a Balaton békéjét, és bosszút álljanak a
hercegi páron. Helka legendája a Balaton elfeledett míto-
szai közé tartozik. A fantasy határát súroló, kacagtatóan
humoros kalandregényében Nyulász Péter számtalan
utalást és információt rejtett el. Ismerd meg ôket, és
döntsd el: elhiszed-e, hogy valaha tündérek, hercegek,
hercegnôk, varázslók és manók lakták a mindannyiunk
szívében helyet kapó Balatont! A könyvet elolvasva,
késztetést érezhetsz Te is, hogy felfedezd a legendás hely-
színeket, és ismerôsként köszöntsd a Balaton tündérét,
vagy a Bakony varázslóját, ha szembejön veled.

Forrás:libri.hu
A Helka-trilógia további kötetei is megtalálhatók a

Községi Könyvtárban, melyek érdekes olvasmányok
gyermekeknek és felnôtteknek egyaránt.

Szerk.

2017. január

KEREKEDI CSÁRDA 
Csopak 71-es fôút, ott ahol a babák állnak!

Egész évben várjuk vendégeinket neves pincészetek borai-
val, szolid árakkal, házias ételekkel. Üdülési csekk, ticket
restaurant, chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely, 
valamint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, 
borospince, látványkonyha, gyerekeknek játszótér. 
Baráti, családi összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel./Fax.: 87/ 705-842 és 30/ 994-1921,
web: www.kerekedicsarda.hu

e-mail: toth.sandor19@chello.hu

Orange Cafe, Pizzéria.
Pizzák, koktélok és minden, amit akartok!

Egész évben várjuk vendégeinket olasz, kemencében sütött
pizzákkal és más meleg ételekkel, hideg koktélokkal.

Mediterrán hangulat, hangulatos kerthelyiség, hajnalig
szórakozás. Gyertek el hozzánk!

Ingyenes pizzakiszállítás! Üdülési csekk, ticket restaurant,
chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely. Cím: Csopak,

Gyöngyvirág u. 1.; Tel: 87/ 788-179 
és 30/ 994-1921.

A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület együttmûködés
céljából továbbra is várja Alsóörs-Csopak - Felsôörs - 

Lovas - Paloznak területérôl szálláskiadók, vendéglátók és
egyéb szolgáltatásokat végzôk jelentkezését.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

Szerkesztô és felelôs kiadó: Verrasztóné Losonczy Anna. 
Tipográfia: Kováts Imre. 

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

 

 


