
TESTÜLETI ÜLÉS
Az április 6-án tartott nyilvános testületi ülésen a polgár-
mester beszámolt a földadó kivetésének eddigi tapaszta-
latairól, miszerint a 358 felszólító levélre 238 bevallás ér-
kezett március 31-ig, ebbôl 35-en vallották magukat
adókötelesnek és 455.000 Ft adókivetés történt meg. Az
adatok feldolgozása még folyik. A magukat adómentes-
nek vallók ellenôrzése a nyár második felében várható.
Energetikai intézkedési tervet kell készíttetnie az önkor-
mányzati épületre melynek elkészítésével megbíztunk
egy energetikus szakembert. Testvértelepülési kapcsola-
tok támogatására pályázatot nyújtottunk be. A polgár-
mester képviselte az önkormányzatot a Városok Falvak
Szövetségének közgyûlésén a Balatoni Szövetség közgyû-
lésén illetve a TÖOSz veszprémi tájékoztatóján, valamint
a Riviera Egyesület taggyûlésén. 

Befejezôdött a belterületi utak felújítása melyhez a
Belügyminisztérium pályázatán 15 millió Ft támogatást
nyert el az Önkormányzat. A teljes bekerülési költség 22
millió Ft. Folyamatban van a Tódi úti vízelvezetô árok és
az Ady utcai parkoló felújítása, saját erôbôl, az önkor-
mányzati dolgozók kivitelezésében. Potyondi Jánostól
egy, a falut ábrázoló grafikát kaptunk, amit a hivatalban
állítottunk ki. Ezúton is köszönjük a szép alkotást. 

A testület módosította az SZMSZ-ét a törzskönyvi nyil-
vántartásban szereplô kormányzati funkciómegnevezé-
sek miatt. A szociális étkeztetés biztosítására szerzôdést
kötött a Csopaki Óvodával az Önkormányzat. Bogdán
László fôépítész beszámolt az elmúlt évben végzett tevé-
kenységérôl és tájékoztatta a testületet a Település Arcu-
lati Kézikönyv elkészítésének szükségességérôl, amennyi-
ben továbbra is beleszólást kíván az építési ügyekbe.
Ennek kapcsán az Önkormányzat megbízta a Balaton
Táj Építész Irodát az arculati kézikönyv elkészítésével. 

Prazsák Józsefné elnök beszámolt a „Paloznak Jövôjé-
ért” Közalapítvány 2016. évi tevékenységérôl, amit ol-
vashatnak az újságban. A civil egyesületek mûködésének
segítésével, javaslataikkal foglalkozott a következô napi-
rend. A Paloznaki Horgász Egyesület felajánlott egy ki-
kötôhelyet az önkormányzatnak melyet köszönettel elfo-
gadtunk. A Tó u. közvilágításának bôvítésére beérkezett
5 ajánlat közül a Fényforrás Kft nettó 2.466.850 Ft-os
ajánlatát fogadta el a testület, mely a tervezés és kivitele-
zés költségét is magában foglalja. Elfogadta egy Tó utcai
ingatlan eladásának felajánlását a testület, így a már
meglévô önkormányzati területek bôvülnek. Ezekre a te-
rületekre érkezett bérleti igény legelô céljából. A bérbe-
adásról szóló döntést a leendô bérlô meghallgatása miatt,
a májusi ülésre halasztotta a testület. Feltételekkel hozzá-
járult a testület egy Balaton utcai telekalakításhoz, mely
a rendezési terv szerint történne, ám az önkormányzati

terület 16 m2-re csökkenne. A területet értékbecslés
alapján a megállapított becsértéken adja át a kérelmezô-
nek, abban az esetben, ha annak minden költségét a ké-
relmezô viseli. Egy a Nagyhegyi útról egy ingatlan megkö-
zelítését biztosító útszakasz, illetve feljáró szilárd
burkolat kialakításával kapcsolatban a testület a beérke-
zett árat túlzónak találta, így a kérelmezôvel egyetértés-
ben új ajánlatot kér és késôbb újra tárgyalja az ügyet. Az
elôzô évekhez hasonlóan idén is támogatja az Önkor-
mányzat az H-Budapest Kft-t és a Balaton Riviera Egye-
sületet a térségben megrendezendô nagy rendezvények
megvalósításában. 

Új fûnyíró traktor beszerzésérôl döntött a testület, va-
lamint elfogadta a falugondnok képzési tervét és a Veszp-
rémi Mûvész Céh kiállításokról szóló tervezetét.

CZÁ

Önkormányzati felhívás!
Tûzgyújtás, gallyak, kerti hulladék égetése

Belterületen csak szeptember 30. és május 31. között dél-
elôtt 10.00 és délután 15.00 óra között szabad gallyat
égetni. Külterületen akkor, ha az égetést elôzetesen enge-
délyeztették a Tûzvédelmi Hatósággal. Az illetékbélyeg-
gel (3000 Ft) ellátott kérelmet az égetést megelôzô 10
nappal korábban kell benyújtani a Veszprém Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatósághoz 8200 Veszprém, Dózsa
György út 31.

A kijelölt tûzrakó helyeken egész évben lehet tüzet
rakni.

A közparkok, játszóterek használata
rendeltetésüknek megfelelôen, idôbeli korlátozás és térí-
tés nélkül lehetséges. A játszóterek felszerelését a hato-
dik életévüket be nem töltött gyermekek kizárólag szülôi
felügyelet és felelôsség mellett használhatják. A 6-14 éves
gyermekek a játszóterek felszerelését a szülôk felügyelete
nélkül is, de szülôk felelôssége mellett jogosultak hasz-
nálni.

Kutyasétáltatás 
Kutyát játszóterekre, sportpályákra bevinni tilos. Kutyát
csak pórázon szabad sétáltatni. Az ebtartó köteles gon-
doskodni a közterületen, az eb által keletkezett szennye-
zôdés (ürülék) eltávolításáról.

Mások nyugalmának zavarása
Tilos minden zajkeltô tevékenység egész évben 22 és 7
óra között, szombaton, vasárnap és ünnepnapon a 12
és 15 óra közötti pihenô idôben.
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Beszámoló a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány
2016. évi munkájáról

2016-os
Nyitó egyenleg: 1.354.109 Ft.
Záró egyenleg: 2.790.013 Ft.
Kivét: 551.000 Ft.
Utalás: 200.658 Ft.
Támogatás: 2.212.075 Ft
Ebbôl SzJA 1% összesen: 2.017.075 Ft.

Nagyon nehéz ráhangolni magam a beszámoló megírásá-
ra. 17 év óta az elsô olyan kuratóriumi ülés, amelyen
Jutasi Sándorné Irénke néni sajnos, már nem lehet köz-
tünk. Eddig minden ülésen jelen volt.

Az év elsô közös programja mindig az Új Év köszöntô.
Tudom, ez már nagyon sok embernek végtelenül termé-

szetes, hogy alkalomhoz illô, méltó, feldíszített terem, ele-
gánsan terített asztalok, a kedves kis kitûzôk, a behûtött
pezsgôk, valamint a levegôben is érezhetô SZERETET
fogadja a vendégeket.

A 2016-os pohárköszöntôben, ami visszatekintés volt
az elmúlt 25 évre, elhangzott:

– „Van valami kisugárzása ennek a helynek”
– „Paloznaki szellemiség.”
Valóban, ilyen és ehhez hasonló kijelentéseket hál Is-

tennek nagyon sokszor hallhatunk az ideérkezô vendé-
gektôl. Egyet ne felejtsünk el, ehhez nagyon sok ember
odaadó munkájára volt szükség, és amit évtizedekig épí-
tettünk fel, egy pillanat alatt képes leomlani.

Évekkel ezelôtt erre már utaltam a beszámolómban,
okom volt rá, kihúzták belôle, az újságban nem jelent
meg. Jó lenne, ha újra megbecsülnénk az „EGYÜTT
EGYMÁSÉRT” végzett munka értékét!!! Egyetlen szó
elég hozzá: „KÖSZÖNÖM”

– A XXVI. Paloznaki Borversenyhez díjként egy kis
hordót ajánlottunk fel.

– A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület Dr.Leitold Józsefet
(az alapítvány felügyelô bizottságának elnökét) kérte fel
egy igen aktuális elôadás megtartására: „A jövô élelmi-
szerei és a génmanipuláció veszélyei”

– Ugyancsak ehhez a naphoz szerveztünk kézmûves
foglalkozást.

– Már hagyomány volt, hogy a Paloznakon lévô Mese-
központ, az önkormányzat, valamint a „Paloznak Jövôjé-
ért” Közalapítvány úgynevezett Pünkösdi Mesenapokhoz
programot szervez. Ennek kezdeményezôje a Meseköz-
pont volt. Mi egy-egy kiállítással, kézmûves foglalkozással
járultunk hozzá. A kiállítás egyben a gyereknapi kiállítás
szerepét is betöltötte.

Az elmúlt évben „Vidám kis figurák” textilbôl, fából…
c. kiállítást rendeztük.

Szekeres Tamás és Szekeresné Kövécs Éva készítôk
gyûjteményébôl. A kiállításnak nagy sikere volt gyere-
kek, felnôttek körében egyaránt, hiszen ezek a figurák a
világ minden részébe eljutnak rendelés útján. Fülöp
László és családjának külön köszönjük a kiállítás meg-
nyitójára készített finomságokat. A megnyitó folytatása-
ként gyöngyfûzés volt gyerekeknek és felnôtteknek,

melynek vezetésére a szegedi Pilisi Gyöngyi régészt kér-
tük fel.

– A Duna TV Ridikül c. mûsorához felvétel május 9-
én, adás május 31-én volt.

Több, mint fél évig folyamatosan NEM-et mondtam, de
nem hagytak békén. Végül a Szeniorok és szenvedélyük c.
részben szerepeltettek, de mire megjelent az általuk írt
újságcikk, a cím ENERGIABOMBÁK-ra változott, csupa
nagybetûvel.

Mivel nem magamat, hanem a falut képviseltem, kér-
ték, hogy vigyek magammal vendégeket is. Köszönöm kí-
sérôimnek és Czeglédy Ákos p.m. úrnak, hogy együtt me-
hettünk. Késôbb kiderült, ezért személyre szóló
honoráriumot fizetnek, én az Alapítvány számlájára utal-
tattam az 50 ezer forintot.

– Június közepétôl augusztus végéig minden hétvégén,
szombat-vasárnap 10–13 órá-ig kézmûves foglalkozások
vannak a Tájház udvarán. Gyôrffy Árpád úgy írta a
Balatontipp Régiókalauzban: Paloznak gyermekparadi-
csom kézmûves foglalkozásokkal.

A kézmûves foglalkozásokat 19. éve szervezem, ez
évente minimum 20-22 alkalom, vagyis csak erre kb. 380
napot (több, mint egy teljes évet) a kézmûveseknek, részt-
vevô gyerekeknek, felnôtteknek, a falu kulturális életé-
nek ajándékoztam.

Nagy örömmel, tiszta szívvel, lelkesedéssel teszem,
(ugyanígy voltam a kiállításokkal is).

Két-három mondattal szoktuk a beszámolóban elintéz-
ni mindezt, pedig nagyon színvonalas foglalkozások, kép-
zett kézmûvesek, népmûvészek, iparmûvészek, képzômû-
vészek adják át tudásukat, mûvészetüket, szeretetüket az
érdeklôdôknek. Pl. agyagozás, korongozás, tûzzománco-
zás, gyöngyözés, mézesbáb készítés, selyemfestés,
nemezelés…

Hogy miért írom mindezt?
Sajnos mindig vannak olyan hangok, hogy ezt meg kel-

lene szüntetni, s a vendégházat pénzért kiadni. Úgy ér-
zem, ennek az értéke pénzben nem kifejezhetô, még ak-
kor sem, ha nem mindenki értékeli. Ezek a foglalkozások
az egyéb hétvégi programok színvonalát is emelik.

– A VIII. Paloznaki Jógahétvégéhez kapcsolódó Kneisz
Eszter gobelin mûvész „Kint és bent” c. kiállításának
rendezését segítettük. Különlegesen szép anyagot csodál-
hattunk. Köszönöm Nagy Julika bizalmát. A kiállításokat
26 évvel ezelôtt saját jószántamból kezdtem szervezni,
rendezni (amíg minden elôzetes megbeszélés nélkül mást
bíztak meg ezzel a feladattal).

– Falunapok
– „Virágos Paloznakért” díjat három családnak adtunk.
– „Alapítvány Embere” díjat egy személynek.
– Tanulmányi Ösztöndíjat két kiemelkedô tanulmányi

eredményt elért középiskolai tanulónak
– Két babát köszöntöttünk óntállal és réztáblával.
A díjazottaknak, ajándékozottaknak ezúton is gratulá-

lunk.
– Czeglédy Ákos p.m. úrnak a falu részére hódmezôvá-

sárhelyi „Miska” kancsót ajándékoztunk Szénássy János
fazekas mûhelyébôl.

Váratlan, de Szendi Péter számomra megtisztelô felké-
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résének tettem eleget. Októberben az V. Lovasi Szüreti
Fesztiválhoz kértek kiállítást.

„Koccint – Csunk – Csak” címmel az ólomkristály po-
hártól a festményeken át, a szôlôprésig megfelelô csopor-
tosításban mindent kiállítottunk. Ezennel nagyon köszö-
nöm azoknak a paloznakiaknak, akik azonnal
segítségemre voltak az anyag összeszedésében.

– Részben ezt az anyagot hoztam át /kérésre/
Paloznakra, s állítottam össze háttérkiállítást az Újbor
ill. Újbormustra programjához a Faluház nagytermében.
Ez kölcsönös „szomszédolás” volt, elôször a mi anyagunk
volt Lovason, majd az ô régi, szép, szüreti fotóikat kértem
kölcsön. Nagyon köszönjük.

– A balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár 
és Paloznak Község Önkormányzata szervezésében a Szt.
József házban létrejött „Egy boldog nyár” c. kiállítást 
kiegészítettem különbözô korabéli tárgyakkal, játé-
kokkal… Az ehhez kapcsolódó Teaest elôkészítésében is
részt vettünk. A kiállítás és a Teaest is mindenki örömére
szolgált. Nagyon köszönjük.

– Paloznaki Mikulásozás karácsonyi hangulatban. Ez
is, mint a többi, teljesen megszokott és természetes. Egész
évben készülünk rá, hogy azt a napot gyerekeknek, szép-
korúaknak minden szempontból ünnepélyessé, Kará-
csonyhoz és Paloznakhoz méltóvá tegyük.

Dekoráció, terítés, ajándékok… Nem csak az alapítvá-
nyi ajándékokról gondoskodunk, hanem az önkormány-
zati ajándékok beszerzésénél is segítünk.

Külön nagyon köszönjük Szecsôdi Zsuzsika és család-
jának a sok-sok segítést.

Összefogásban az erô.
De nem úgy, hogy:
„Fogjuk meg, és vigyétek!”
– Kálvária
2016. márciusában az „Új ember” c. katolikus hetilap-

ban interjú jelent meg Petrás Máriával „Megszentülni
húsvétig” címmel, s ennek kapcsán csodálatos fotókat lát-
hattunk a Paloznaki Kálváriáról is.

Húsvétra megújul a Golgota Kápolna. Az újrafestéssel
Kakucsi-Csernák Zoltán Príma Díjas, Dürer Díjas festô-
mûvészt bíztuk meg. Hálásan köszönjük a mûvésznek és
Dr. Garbai Lászlónak, mivel ez most az ô emberi kapcso-
latuknak köszönhetôen jött létre.

A munkát folytatjuk, a felújítás támogatóinak nevét
ígéretünknek megfelelôen márványtáblán ôrizzük meg.
További terveink vannak, reméljük, apránként meg tud-
juk valósítani.

Drága Irénke, számodra mindig fontos volt, hogy emlé-
keidet, gondolataidat IGAZGYÖNGY-ként fûzd föl szá-
munkra.

Hálás vagyok, hogy „Árpád apánk paloznaki álmai…”
címû írásodat nyomdai formában még a kezedbe vehetted,
és családias hangulatban ünnepelhettünk március 4-én.

Másnap felhívtál telefonon, hosszasan beszélgettünk. A
kiadványnak nagyon örültél, de szomorúság árnyékolta
be hangodat. A végén azért derûsen váltunk el, most már
tudom, az utolsó kívánságod volt, hogy a „Pillanatképek
Paloznak életébôl” címû könyved mégegyszer jelenjen
meg. (Azt mondtad, majd gyûjtesz rá pénzt.)

Irénkém, engedd meg, hogy ezt mi tegyük meg. Benne
lesz az utolsó írásod is, amit kézirat formájában adtál át a
tragikus esemény elôtt lányodnak, Irénkének.

„Csak az marad meg gazdagságodnak, amit másoknak
ajándékozol.”

Nagyon gazdagon mentél el, hiszem CSODÁLATOS
emlékeidet, gondolataidat hagytad ránk örökségül.

Mindannyiunk nevében HÁLÁSAN KÖSZÖNÖM.
A közösségért végzett munkát csak tiszta lélekkel lehet

és szabad végezni még akkor is, ha közben tövis-koszorú-
kat osztanak!!!

Minden segítônknek, támogatónknak HÁLÁSAN kö-
szönünk mindent, további támogatásukat tisztelettel vár-
juk, és örömmel fogadjuk.

Prazsák Józsefné
kuratóriumi elnök

� Április 22-én 10-16 óra között indul a Tájház udvará
ról a „Paloznaki Tekergô” kerékpártúra 26 km és 46 km

útvonalon.
� Április 22-én 15 órától Paloznaki Borverseny a Falu-

ház nagytermében. Részletes információk a
Teleházban és a www.paloznak.hu oldalon.

� Április 29-én szombaton délelôtt a PaCi PAPÍRGYÛJ-
TÉST SZERVEZ a faluban.

Szerk.

TOJÁSFA
A márciusi Hírmondóban megjelent felhí-
vásra sok család nagy örömmel hozta és
akasztotta fel a könyvtár elôtti tojásfára a
családtagok által készített díszes tojásokat.

A kifújt, zsinórra fûzött húsvéti tojások-
kal díszített tojásfa készítés hagyománya a német nyelvte-
rületrôl terjedt el, amelyek évek óta megfigyelhetôk ha-
zánkban is a kiskertekben, vagy településeink fôterein.

Paloznakon is sokan megálltak a tojásfa alatt, nézeget-
ték a szebbnél szebben kidíszített tojásokat, olvasgatták a
rajtuk található feliratokat.

Az ünnepek elmúltával a fán elhelyezett tojásokat ösz-
szegyûjtjük, és jövô Húsvét közeledtével ismét elhelyez-
zük a tojásfán, a felsôbb ágakon.

Így lesz hely hogy az újonnan készült hímes tojásokkal
tovább díszítsük Paloznak tojásfáját. Köszönöm a babák-
ról, mamákról, tojásokról készült sok fotót!

Verrasztóné Panni

3Paloznaki Hírmondó2017. április

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.

�� JÓ TUDNI!
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Havonta összejárnak
Bortisztelô és borkedvelô emberek klubja

Paloznak – Márton napja 2011-ben nem csak arról vált
híressé, hogy a településen ismét jó rendezvényt szervez-
tek, hanem arról is, hogy egy baráti társaság megalakítot-
ta a Paloznaki Borklubot. Englert Dezsôvel, a klub veze-
tôjével az elmúlt évekrôl beszélgettünk.

A hivatalos, tényleges indulása a klubnak 2011. decem-
ber 13-án, Luca napján volt. Ami örvendetes, hogy janu-
árban már 28 regisztrált taggal indultunk. Jelenleg 44 fô-
vel mûködünk – tekint vissza az elmúlt évekre Englert
Dezsô.. A megalakuláskor célul tûzték ki, hogy rendsze-
res találkozókat szerveznek a bortisztelô és borkedvelô
embereknek. Fontosnak vélték már a kezdetekkor is a
kulturált borfogyasztás népszerûsítését, mindezt kelle-
mes, kötetlen baráti beszélgetéssel, kiemelve a paloznaki
borok szakmai színvonalának megismerését.

A klub tagjai havonta összejárnak a faluház nagyter-
mében, ez alól kivételt jelentenek a júliusi és az augusztu-
si hónapok. Tervszerûen gondolkodnak, minden év elején
összeírják az úgynevezett eseménynaptárt. – Nagyon fon-
tosnak tartjuk, hogy az öt település Csopak, Paloznak,
Lovas, Alsóörs és Felsôörs borait megismerjük.

Ezen kívül Magyarország több borvidékének a borait
is kóstoltuk, elôadásokat hallhatunk róluk. Ismeretet
nyertünk a pezsgô készítésérôl, a biotermelésrôl, a nö-
vényvédelemrôl. Hallhattunk elôadást a német és a ma-
gyar bortörvényrôl, de ugyancsak szóba kerül a pálinka,
mint jövedéki termék.

Az elmúlt években huszonkét borászatot ismertek meg
a borklub tagjai. Négy alkalommal kirándulást is szer-
veztek. Megismerték a badacsonyi, somlói, hajósi és az
etyeki borvidéket. Englert Dezsô fontosnak tartja, hogy a
paloznaki borversenyeken is aktívan részt vesznek, me-
lyet minden év márciusában tartanak.

A borklub elnöke kiemelte, hogy 27 éve rendezik ezt a
versenyt, amely a környéken egyedülálló. Különlegesség-
nek számít, hogy a helyi önkormányzat borát Etalon né-
ven létrehozták, mely Árvay Attila önkormányzati képvi-
selô ötlete alapján valósult meg.

A Paloznaki Borklub tagjainak száma mintegy 90 szá-
zalékban a településen lakik, vagy ott van éppen szôlôje.
Bárkit szívesen látnak, ha szereti a finom bort.

Szendi Péter

Borklub
Azért Kikelet havának második péntekén csak összeve-
rôdtünk, úgy 35-en,hogy a szôlészet-borászat tudomá-
nyának fájáról néhány levelecskét, meg némi bort ma-
gunkénak tudhassunk. Egy-két gondolattal indítanám
bölcsnek csak a legnagyobb jóindulattal nevezhetô
exposémat. Hölgyek, na persze, Zwack Izabella mondta
egyszer, ha ô bor lehetne, akkor furmint szeretne lenni.
Szellemes, meg a furmint egy állandó és kimeríthetelen
téma. A másik megjegyezés, ugyanis francia borbemuta-
tónkról írt zseniális förmedvényemet kritikák érték.

Ezért nagy öröm feszíti kebe-
lem, mikor Káli Ildikónak, a
Magyar Sommelier Szövetség el-
nökének pár sorát olvastam:
“Grenoble-ban az ausztrál szo-
batársnômmel gyakran vettünk
francia bort. Az ösztöndíjunk-
ból persze, csak alsó kategóriá-
sokra futotta, így aztán, mikor
megkóstoltuk ôket, csak néz-
tünk egymásra és nem nagyon értettük, mit szeret a világ
a francia borokban. “No de a lényegre testvér. Megsüve-
gelendô Elnökünk bevezetôjében elárulta foglalkozásunk
lényegét, azaz szakavatott szakember -Fodor Dorina a
Fodorvin pincészet tudora-szaktanácsai segítségével re-
gisztrált borkóstoló próbát tartanak a tisztelt tagok.
Dorina felvázolta, hogy a jelenleg használatos 100 pontos
borbírálati elvek szerint fogunk 6 bort pontozni. Vázo-
lom a borkóstolás fô lépéseit azok számára, kik nálunk
ritkábban végzik e nemes feladatot. Értékeljük a lát-
ványt-azaz a tisztaságot, színintenzitást, szín-árnyalatot
és viszkozitást, az illatot-azaz tisztaságát, intenzitását,
érettségét és aromáját, az ízét-azaz az édességérzetet, sav-
érzetet, tannint,alkoholt, testességet, érettséget, aromát
és utóízt. Kérdezheti a bölcs olvasó, hogy ezek után mi él-
vezet lehet az egész borivásban? De lelke rajta, mi bele-
vágtunk. Berepülô borral indítottunk, minek semmi köze
nincs a pilótához, ez egy olaszrizling volt. Elvtelenül fel-
pontoztam, miután felismertem benne Elnökünk borát,
még aznap délután is ittam belôle, de ez az én saram. Utá-
na a Fodor pincészet borait értékeltük 2016-os
olaszrizlinget,2016-os rajnai rizlinget, 2016-os irsai
olivért, 2016-os kékfrankos rozét, 2013-as kékfrankost és
2013-as merlot-cabernet franc házasítást. Az értékelése-
ket összegyûjtve bölcs vezetôink átlagolták a tagság véle-
ményét, így mindenki pontosan megtudhatta, mennyire
trafált mellé. Ezt az új borok mustrája követte volna, ha
lettek volna, ugyanis a súlyos jégverés miatt tagjaink alig
szüreteltek.Így kiscsoportos terápiás foglalkoztatások ke-
retében saját hatáskörben magasztaltuk ill. csepültük
egymás borait, most már szigorúan felvértezett tudomá-
nyossággal. Pofozkodásig nem fajult a mûélvezet. Most
már csak befejezni kéne valahogy-nagyon jó kezdemé-
nyezés volt.

ZB

2017. április

KKKKÁÁÁÁLLLLVVVVÁÁÁÁRRRRIIIIAAAA
A Paloznaki Kálvária felújítási munkái folytatódnak

a pihenôpadok deszkájának a kicserélésével.
Az eddigi és további támogatásokat

hálásan köszönjük!

Prazsák Józsefné
kuratóriumi elnök
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Egészségdélután
Paloznak Község Önkormányzata ebben
az évben is megszervezte az „Egészség dél-
után” szûrôprogramot.

2017.03.23-án a Faluház nagytermében
került sor a szûrôvizsgálatokra.

Családias, jó hangulatban, szinte nyárias idôben gyüle-
keztek a Paloznaki lakosok már du.14 óra körül. 

Ebben az évben sokkal többen gondolták, hogy figyel-
nek az egészségükre, ugyanis évek óta ennyien nem vet-
tek részt a programon. A férfiak is kezdik megérteni,
hogy az urológiai vizsgálat sem „ördögtôl való”. Saját
egészségük érdekében, Dr. Sztojcsev Stefan fôorvos ked-
ves modorával meggyôzte ôket.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a fiatal korosztály is meg-
jelent vérnyomás, vércukor és koleszterin ellenôrzésre és
látásvizsgálatra is jöttek. 

A bôrgyógyászati vizsgálaton is többen megjelentek. A
tisztázandó esetekben további vizsgálatokra Dr. Ketzán
Eleonóra fôorvos küldte a pácienseket. A Hallás-vizsgá-
lat is sikeresnek mondható volt. A megjelentek kb. fele
kiváncsi volt, hogy hallásuk megfelelô-e?

Kissné Ughy Bernadett védônô segítségével ketten el-
lenôriztük a vérnyomás, pulzus paramétereket és a vér-
cukor, koleszterin szintet.

Reméljük, hogy mindenki elégedetten, jó hangulatban
távozott a Faluház nagytermébôl. Szeretnénk, hogy jövô-
re is hasonló lelkesedéssel, létszámmal jelentkeznének a
szûrôvizsgálatokra.

Szalai Tünde

A KÖNYVTÁR HÍREI
Egy kedves látogatónktól 4-10 éves gyermekeknek szóló
társasjátékokat kapott a könyvtár, melyet bizonyára nagy
örömmel használnak majd a gyermekek játszóházak al-
kalmával. Köszönjük!

A játszótérnél található hordókba szívesen fogadunk
kültéren használható játékokat. Kérjük, hogy a gyerme-
kek által „kinôtt” vagy megunt, mások által még használ-
ható játékokat a polgármesteri hivatalba, vagy a könyv-
tárba juttassák el! 

Elôre is köszönjük! Szerk.

Meghívó 
A Lipták Gábor Városi Könyvtár, 

a Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület és
a Paloznak Jövôjéért Közalapítvány  
szeretettel meghívja Önt és barátait

2017. május 17-én 17.00 órára a „Világjárók”
sorozat következô rendezvényére:

Vitorlázzunk együtt Amerikába
Filmvetítés és  élménybeszámoló, 

melyet a 25 éves évforduló alkalmából az    
óceánon 1992-ben átvitorlázó, a filmet készítô

Siska Vince és Tormási György 
tartanak

Könyvtár címe: Lipták Gábor Városi Könyvtár
8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35

Úttisztítás
a Szôlôhegyen

Április 1-én 9 órakor ragyogó napsütésben vidáman gyü-
lekeztünk a Nagyhegyi út és Pincesor felsô keresztezésé-
ben. Lapátra, seprûnyélre támaszkodva „pálinkás jó
reggelt”-tel köszöntöttük egymást. Volt, akit még az idén
nem is láttunk, így a „boldog új évet” is elhangzott. Két
csoportra oszolva vettük kezelésbe a hosszú tél és olvadás
után avarral, letört faágakkal teli utakat. A vaddisznók,
ôzek szintén ott hagyták névjegyüket a rézsûkön. Úgy
szoktam fogalmazni, hogy „nadrágféken” ereszkednek le
a meredekebb lejtôkön. 

A szorgalmas hegylakókhoz menet közben csatlakoztak
további családok is, így kb 30-an vettünk részt az önkén-
tes munkában.

Az önkormányzat rendelkezésünkre bocsátotta a már
ismert teherautót sofôrrel együtt, aki több fordulóval el-
szállította az összesöpört szemétkupacokat. Sajnos, a
munkának ez a része nagyon lassan haladt. 

Bosszantó volt az is, hogy a hegyen lakó passzív szom-
szédok között volt olyan, aki egy óvatlan pillanatban ke-
rítése elé kitette a kertjében levágott
ágakat és a függöny mögül leste,
hogy a többiek helyette teszik fel a
teherautóra. 

A meghirdetett ebédet, amihez
máskor már legkésôbb 3 órakor le-
ülhettünk, most 6 óra felé kezdtük
tálalni. Szerencsére a székelygulyás
békében várta sorsát a bográcsban.

A jól végzett munka utáni estebéddé vált lakoma mel-
lett megfogalmazódott bennünk, hogy az útkarbantartás-
ra olyan megoldást kell találni, ami méltányosan terheli
az utak használóit és a társadalmi munkában résztvevô-
ket.

Gyimesi Viktória

2017. április

ROTTER KERTÉSZET
-Várpalota

Virágvásár
Április 25-én, kedden délután 14-18 óra

között
virágvásárt tart a Rotter Kertészet a

Fõ téren a könyvtár mellett (Paloznak, Fõ u. 2.).
Álló, és futómuskátlik, futópetúniák, verbénák,

egynyári virágok, valamint zöldségpalánták
(paradicsom, paprika, uborka, cukkini) gazdag

választéka!
Minden termékre 10% kedvezmény!

 

 

 



PALOZNAKI TEKERGÔ
A Paloznaki Önkormányzat és a Balaton
tipp.hu április 22-én túranappal avatja föl
a biciklisek körében a Paloznaki tekergô

néven kialakított kerékpáros programot.
A rendezvény fô eseménye egy Paloznakról kiinduló és

oda visszatérô kerékpáros kirándulás – paloznaki teker-
gés -, amin az érdeklôdôk két útvonal valamelyikének le-
tekerésével vehetnek részt.

Indulási és célállomás: Tájház udvara (Paloznak Fô u. 6.)
A túrákat egyénileg és csoportosan is meg lehet csinál-

ni. Nincs rögzített indulási idô, a lényeg, hogy április 22-
én 9 és 16 óra között – paloznaki indulással – letekerjék 
a választott távot, és errôl az elôírt igazolásokat délután
16.00 óráig bemutassák a verseny szervezôinek Paloz-
nakon.

A túrát teljesítôk 16.00 órakor sorsoláson vehetnek
részt, aminek fôdíja egy két éjszakás családi vendégeske-
dés az önkormányzat vendégházában. 

(A sorsoláson csak a sorsoláson jelenlévô és a túrát tel-
jesítôk vehetnek részt.)

A választható útvonalak a Paloznaki tekergô program
biciklis javaslatai alapján
1. Északkeleti kirándulás Paloznakról (46 km)
Útvonal: Paloznak – Lovas – Alsóörs – Almádi – Szent-
királyszabadja -Litér – Fûzfôgyártelep – Almádi – Alsó-
örs – Paloznak.
2. Északi kirándulás Paloznakról – családi változat (26 km)
Útvonal: Paloznak – Alsóörs – Almádi – Szentkirály-
szabadja – Felsôörs – Lovas – Paloznak.

Várunk mindenkit egy szezonindító kerékpártúrára!

LOMTALANÍTÁS - 2017. május 2. kedd
Kérjük a lakosságot, hogy a szokásos módon, az össze-
gyûjtött limlomot 2017. május 2-án reggel 7 óráig helyez-
zék ki az ingatlan elôtti közterületre, vagy az önkormány-
zat által kijelölt helyre. Nem lehet kihelyezni
kommunális hulladékot, építésbôl - bontásból szárma-
zó anyagot, törmeléket, hulladékká vált gumiabron-
csot, kerti, valamint zöldhulladékot, akkumulátort és
gyógyszereket, festékes és olajos flakonokat. Elektroni-
kai hulladék gyûjtése elkülönítetten történik a Tájház
udvarán.

(Részletes tájékoztató a www.paloznak.hu oldalon)

Hírdetés
� 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!

� 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

�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.

� 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, pa-
lackos bor eladás. Jásdi István 2001. 2002. 2003. 2006. évben el-
nyerte 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
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Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

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

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

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.


