
TESTÜLETI ÜLÉS JÚLIUS
Napirend elôtt Petri András és Varga János (Vincellér u) mu-
tatta be az esôzés utáni állapotokat a Vincellér utcán, kérve
az intézkedést a vízkárok elhárítására. A testület szakértôt
bíz meg a felméréssel és a csapadékvíz elvezetés megoldásá-
val. Ferik Tünde, településtervezô mutatta be a Völgyzugoly
Mûhely közösségi településfejlesztési módszereit a település-
fejlesztési stratégia és koncepció kidolgozására. 

Czeglédy Ákos polgármester beszámolt az elmúlt hó-
napban megtett határidôs intézkedésekrôl. A Lovassy
Gimnázium öregdiák találkozójának adott otthont a tele-
pülés. Az önkormányzat ingyenesen biztosította a falu-
buszt a Hímzôkör Mezôkövesdi és a Szôlôhegyi Egyesület
Balaton-felvidéki kirándulásához. A Balatoni Szövetség
elnökségi ülésén, a Nemzeti Turisztikai Ügynökség tájé-
koztatóján, a Balatoni Bringakörút fejlesztésének egyez-
tetésén képviselte a polgármester Paloznakot. Megindult a
0519 hrsz út kisajátítási eljárása, feljelentést tett az ön-
kormányzat nevében a polgármester illegális lakókocsi el-
helyezése, kerítésépítés miatt a Járási Hivatalnál. Az ön-
kormányzat megvásárolta a 0858 hrsz Tó utcai ingatlant. 

Elsô napirendként a költségvetés módosítását tárgyalta
meg és fogadta el a testület, ebbe az elsô félévben bekö-
vetkezett változásokat építette be. Meghallgatta a elsô fél-
éves adós beszámolót, mely alapján megállapítható, hogy
az adóbevételek a tervezett módon folytak be. A külterü-
leti földadó ellenôrzése folyamatos. Tudomásul vette a
testület a víziközmû vagyonának az államra átruházását,
és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírá-
sával. Elfogadta a testület a Csopaki Önkormányzattal az
óvodai ellátásról szóló megállapodást. Hozzájárulást
adott az Önkormányzat a Paloznaki Horgász Egyesület-
nek a kikötô építés engedélyezéshez szükséges parkolóhe-
lyek, ill. a kikötô megközelítését szolgáló közterület
igénybevételéhez. Elfogadták a képviselôk a Balatonal-
mádi Hulladékgazdálkodási Kft beszámolóját a folyé-
kony hulladék (szennyvíz) elszállításával kapcsolatban.
A Kft áremelést nem tervez a következô évben. Hegyi
Zsófia aljegyzô asszony tájékoztatta a testületet a zenei
fesztiválok engedélyeztetése és lebonyolításával kapcso-
latban. Kitért arra is, hogy a rendezvény területén illeté-
kes jegyzô az eljáró hatóság, így a Kempingben rendezett
események miatt az alsóörsi jegyzôhöz lehet fordulni. A
Csopaki Közös Hivatal illetve a Paloznaki Önkormányzat
hivatalos eljárást nem tud indítani. A fesztiválok, külö-
nösen a Balaton Sound miatt az északi part érintett ön-
kormányzatai több alkalommal felléptek a szervezôk, il-
letve Zamárdi Önkormányzata felé és próbálták elérni a
rendezvény „halkítását”, kevés sikerrel. Idôszakos zaj-
mérés volt az északi parton. Paloznakon is ennek értékét
figyelembe veszik a továbbiakban. A Balaton Kör, a Riz-

ling Generáció és a Csopaki Kódex felhívással fordult az
északi parti önkormányzatokhoz a balatoni szôlôk védel-
mében építési moratórium bevezetését kérve. A testület
rövid vita után úgy döntött, hogy a helyi szabályozás
megfelelô és kellôképpen biztosítja a szôlôk védelmét. A
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Ügynökség egy
KEHOP pályázat kapcsán konzorciumos formában több
csatorna beruházást valósítana meg a térségben. Ebbe a
beépített belterületen még csatornázatlan területek fej-
lesztése szerepel, Paloznakon a Deák Ferenc utcát jelöl-
tük ki a fejlesztésre. Sajnos, mint utóbb kiderült a pályá-
zat elôközmûvesítést nem támogat, így a testület pedig
nem tud kötelezettséget vállalni a magántulajdonban lévô
telkek beépítésére, és állandó lakosok 2-3 éven belüli be-
költözésére, így a fejlesztés vélhetôen nem fog megvaló-
sulni ebbôl a forrásból. Elvetette a testület a Paloznak
logó elkészíttetését, valamint az NGE közvilágítás korsze-
rûsítésre vonatkozó ajánlatát. Megbízást ad a Min-Tech
Kft-nek a Szt József Ház építési költségeinek pontos elké-
szítésére.

CZÁ

Felhívás!

Az önkormányzat meghívására ebben az évben is
Paloznakon nyaralnak augusztus 21-25 között az erdélyi
Pálpatakáról testvértelepülésünk néptáncos fiataljai.

A Tájház udvarán augusztus 23-án, szerdán 20 órakor
néptáncbemutatót tartanak, melyre szeretettel várnak
minden érdeklôdôt! 

Várjuk azoknak a jelentkezését, akik az adott héten
segíteni tudnak a fiatalok vendéglátásában, ill. bármi
módon hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy emlékezetesebb
legyen a Pálpatakáról érkezô fiatalok paloznaki
táborozása pl. vitorlázás, kirándulás, egyéb kulturális
programok, házi süti, gyümölcs, stb.!

A jelentkezéseket várja Czeglédy Ákos polgármester
06 30 9166 280, ill. Verrasztóné Losonczy Anna a
Teleházban 06 30 2130 785.

Szerk.
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Iskolakezdési támogatás
Az elôzô évekhez hasonlóan beiskolázási támogatást
nyújt az önkormányzat a paloznaki szülôknek. 

Az önkormányzat az ÓVODÁS nevelésben részesülô,
az ALAPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN (1-8. osz-
tályig) tanuló valamint bármely KÖZÉPFOKÚ TANIN-
TÉZMÉNYBEN (9-tôl 13. osztályig) tanuló paloznaki ál-
landó lakos gyermek után a szülô vagy törvényes
képviselô részére iskolakezdési támogatást biztosít,
amennyiben a gyermek nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytat és a 20. életévét még nem
töltötte be (iskolalátogatási igazolást csatolni kell), a csa-
lád jövedelmi viszonyaitól függôen, amennyiben az Ön-
kormányzat felé adótartozása nincs és életvitelszerûen
Paloznakon él.

Tanévkezdési költségekhez való hozzájárulásként ön-
kormányzati segély iránti kérelemhez csatolni kell az egy
fôre jutó havi jövedelem megállapításához jövedelemiga-
zolást, a tanulói jogviszonyt középfokú tanulmányok ese-
tén az eredeti jogviszony igazolást. A támogatási kérelmet
óvodai nevelésben részesülô gyermek, alapfokú oktatási
intézményben tanulók, valamint középiskolások esetében
az adott év szeptember 15-ig, kell benyújtani az Önkor-
mányzati Hivatalban, az alábbi feltételek fennállása ese-
tén:

Iskolakezdési támogatásban részesíthetô az a tanuló,
akinek a családjában az egy fôre jutó jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 400 %-át (114.000- Ft)

a) óvodai nevelésben részesülô gyermek esetében
5.000,- Ft

b) alapfokú oktatási intézményben tanuló gyermek
esetében 7.000,- Ft

c) középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán 
iskolarendszerû tanulmányokat folytató gyermek után
pedig 15.000,- Ft összegû támogatás adható.

A határidô letelte után a támogatás nem igényelhetô.

Önkormányzat

PALOZNAKI FALUNAPOK 2017

Az önkormányzat szervezésében szeptember 22-24. kö-
zött kerül megrendezésre a Falunapok szüreti mulatsá-
gokkal programsorozat. A megszervezéséhez, lebonyolí-
tásához szívesen fogadja az önkormányzat a helyi
vállalkozók és magánszemélyek támogatását, hogy minél
színvonalasabb, gazdagabb programsorozat várja a
paloznakiakat, nyaralótulajdonosokat, az idelátogató
vendégeket.

Tombolatárgyakat is szívesen fogadunk a szombat esti
utcabálra.

A felajánlásokkal Czeglédy Ákos polgármestert keres-
sék a polgármesteri hivatalban illetve Verrasztóné Pannit
a könyvtárban.

Szerk.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány egyszeri alkalomra
szóló ösztöndíj pályázatot hirdet kiemelkedô tanulmányi,
vagy sport területén nyújtott teljesítmények ösztönzése,
támogatása céljából a középiskolai tanulmányokat folyta-
tó, vagy azt a 2016/2017-es tanulmányi évben befejezô ta-
nulók részére. 

A beérkezett pályázatokra az elbíráló egyszeri pénzbe-
li ösztöndíj támogatást állapít meg. 
Pályázatot nyújthatnak be:

Azok a paloznaki állandó lakcímmel rendelkezô tanulók,
akik a 2016/2017. tanulmányi évben középiskolai (gimnázi-
um, szakközépiskola, szakiskola) tanulmányokat folytattak
vagy záróvizsgát tettek, és tanulmányi eredményük jeles
vagy kitûnô. Pályázatot nyújthatnak be továbbá az országos
szakmai tanulmányi versenyen legalább az elsô tíz helyezé-
sek egyikét elért tanulók, valamint a kiemelkedô (legalább
országos versenyen helyezést elérô) sporteredményt elért
(Sportegyesületnél igazolt) középiskolai tanulók. 
Pályázatok benyújtása:

A pályázatokat írásban, személyesen vagy postai úton
(postai benyújtás esetén a postai bélyegzôn a benyújtási
határidô napja számít határidôben történt benyújtásnak)
lehet benyújtani az alábbi címre:

„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány, 8229
Paloznak, Fô utca 10. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2017. augusztus
25. péntek. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó személyes
adatait (név, születési hely és idô, anyja neve) lakcímét,
adóazonosító számát, valamint oktatási intézményének
nevét címét. A pályázathoz mellékelni kell: A 2016/2017.
év végi iskolai bizonyítvány vagy záróvizsga bizonyítvány
másolatát, országos szakmai verseny helyezésérôl kiállí-
tott oklevél másolatát.

A pályázatokról történô döntés, eredményének kihir-
detése:

A beérkezett pályázatokról a „Paloznak Jövôjéért”
Közalapítvány Kuratóriuma dönt soron következô kura-
tóriumi ülésén. 
A pályázati eredmények kihirdetése Paloznak Község
Önkormányzata által szervezett 2017. évi Falunapok hi-
vatalos nyitó ünnepségén történik. 

Paloznak 2017. július 4.
Prazsák Józsefné

„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány
kuratóriumának elnöke
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KITÜNTETÉSEK
Az önkormányzat várja a díszpolgári cím és a

„Paloznakért” kitüntetés odaítélésére vonatkozó
javaslatokat, melyet írásban eljuttathatnak
a Polgármesteri Hivatalba, vagy e-mailen a
pm@paloznak.hu címre, illetve bármelyik

képviselô-testületi tagnak elmondhatják javaslatukat.
Önk.



� Július 28-án, pénteken 19 órakor Bolba Gábor zenész,
képzômûvész kiállításának megnyitója a Szent József
Házban. Borbemutatót tart a Homola Pincészet.

� Július 29-én, szombaton 20 órakor „Klassz a pARTon”
koncertsorozat keretében a Görög Sisters zongorakon-
certje a Szent József Házban. Borbemutatón „Rizling
kavalkád”.

� Augusztus 3-5. Paloznaki Jazz Piknik rendezvényei.
� Augusztus 20-án, vasárnap 20 órakor ünnepi hangver-

seny a paloznaki római katolikus templomban.
� Augusztus 21-25-ig az erdélyi testvértelepülésünkrôl,

Pálpatakáról érkezô néptánccsoport tánctábora. A
Tájház udvarán néptáncbemutatót aug. 23-án, szer-
dán 20 órakor tartanak.

� Szeptember 2-án, szombaton 16 órakor „El Camino”
elôadás a Faluház nagytermében, majd 18 órától
Szüret-Elô a Tájház udvarán a PaCi és PISZE szerve-
zésében.

� Kézmûves foglalkozások hétvégenként 10-13 óra
között a Tájház udvarán.

Szerk.

Paloznaki hal- és borünnep
Erdélyi halleves, egy halpaprikás és egy halászlé

nyerte a versenyt

A program pénteken este kezdôdött
Horányi László színmûvész zenés iro-
dalmi estjével. Szombaton délelôtt a
gyereknek tartottak kézmûves foglalko-
zást. A halételek fôzôversenyére dél-

után háromkor, a legnagyobb forróság idején gyûltek ösz-
sze a csapatok a Tájház udvarán. A hat induló csapat és a
néhány érdeklôdô láttán úgy tûnt, hogy nagyon családias
lesz a rendezvény. Az esti órákra azonban megtelt az ud-
var, hogy az ételeket elfogyasszák, a Falu borát megkós-
tolják, és borozgatás mellett meghallgassák a PG Csoport
koncertjét.

Mint a fôzôverseny eredményének kihirdetésénél kide-
rült, a zsûri három megosztott elsô helyezést adott ki, a
többi csapatot pedig emléklappal díjazta.

Az elsô helyezettek:
A Paloznaki Ho-Ho csapat a helyi horgászegyesület

tagjaiból állt össze. Hagyományos balatoni pontyhalász-
lét fôztek. Az alaplét saját fogású pontyból, gardából, ke-
szegbôl, bodorkából készítették. A paszírozás, illetve a
szálkák eltávolítása után fûszerezték, majd belefôzték a
pontyszeleteket. A csapatot Papp Gábor vezette.

Halmágus csapat egy saját kreációval, Erdélyi tárko-
nyos savanyú hallevessel versenyzett. Mint Kamondy
László (középen) elmondta, készítettek egy zöldségleves
alapot – hagymával, fokhagymával, sok zöldséggel, ecetes
tárkonnyal bolondítva -, majd ebbe belefôzték a ponty-
szeleteket.

A kéttagú Paradicsom csapat a korábbi években ha-
lászlével versenyzett, de azt tapasztalták, hogy a zsûri
nem mindig fogékony a különleges minôségre. Az idén

ezért halpaprikást készítettek rövid lével, szalonnával és
túrós csuszával, monda a duót vezetô Bartl Csaba.

Emléklapban részesítette a zsûri a Vegyiparosok csa-
patát, ôk a helyi horgászegyesület tagjaiból verbuválód-
tak. Balatoni paleo halászlét fôztek. Mint elmondták,
csak halból, zöldségekbôl, fûszerekbôl – liszt és más nem
paleo dolog mellôzve. Az alaplét gardából, keszegbôl ké-
szítették és ebbe fôzték bele a szervezôktôl kapott ponty-
szeleteket.

Az emléklappal díjazott Hal-farok csapat hagyomá-
nyos balatoni halászlével versenyzett. A helyszínen
paszírozott alaplét balatoni keszegbôl és pontyfejbôl ké-
szítették, ebbe fôzték bele a pontyszeleteket, a csapatot
Kovács Zoltán vezette.

A verseny hatodik indulója az önkormányzati vendég-
házban alkotó tábort tartó, egyben az esti koncertet adó
PG Csoport tagjaiból alakult. A csapat annyira titkosan
készítette a halászlét, hogy nem sikerült bôvebb informá-
ciót szerezni róla és a kép sem készülhetett a fôzésrôl. A
zsûri oklevéllel ismerte el az erôfeszítéseiket.

Az utóbbi években a Hal- és bornapok hagyományos
programja a falu idei borának, a Paloznaki Etalon 2017
bemutatása. Mint Englert Dezsô, a Paloznaki Borklub ve-
zetôje, a helyi borverseny szervezôje elmondta, a Falu bo-
ra projektet három évvel ezelôtt indították el az egyik
képviselô, Árvay Attila kezdeményezésére. A bor a
Paloznaki Etalon nevet kapta, mert azt szeretnék vele
megmutatni, hogy a paloznaki bornak – ami alatt itt szi-
gorúan Olaszrizlinget kell érteni – ilyennek kell lenni.

A szabályok szerint a Paloznaki Etalont a falu szôlôte-
rületein termelt borok hivatalos versenyén arany éremmel
jutalmazott Olaszrizling borokból állítják össze. Azért
esett erre a fajtára a választás, mert a mintegy 40 hektáros
szôlôterület 70 százalékát az Olaszrizlingek adják.

Az idén négy termelô, Papp Miklós, Straszner József
(Papa Borozója), Velencei Tamás és a Homola Pincészet
2016-os Olaszrizlingjének egyenlô arányú házasításával
készítették a Paloznaki Etalon 2017 bort. A mintegy 150
litert lepalackozzák, egy részét a falu programjain fo-
gyasztják el, a többi az önkormányzat reprezentációs cél-
jaira használják fel.

Gyôrffy Árpád –www. balatontipp.hu
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�� JÓ TUDNI!

Ünnepi hangverseny
az ezredéves paloznaki

római katolikus templomban
2017. augusztus 20-án vasárnap 20 órakor

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
A hangversenyre a belépés ingyenes!
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Világsztárok Paloznakon!
Idén nyáron három napra ismét Paloznak
lesz a jazz balatoni fôvárosa: a falu melletti
nagyszínpadon napközben a plédeken ejtôzve, este pedig a
füvön táncolva, a csillagok alatt szólnak a nagykoncertek. A
Jazzpiknik 6. évét egy különleges nulladik nappal nyitja: az
igazi nyáresti hangulatot megteremtô Group’n’Swing után a
világhírû Kool & the Gang ad koncertet a Nagyszínpadon. A
sort pénteken és szombaton izgalmas nemzetközi és hazai
elôadók folytatják. Augusztus 4-én fellép a brit acid jazz
csapat, az Incognito, majd a soul, a blues és a jazz
határterületein egyensúlyozó olasz énekes, Mario Biondi.
Az Incognito elôtt fellép a Kéknyúl & Jónás Vera a
Nagyszínpadon, míg a Tájház Színpad fô fellépôje ezen a
napon a The Qualitons lesz. Augusztus 5-én a hangulatot a
Swing á la Django és a Peet Project melegíti be a
Nagyszínpadon, az este sztárja a Matt Bianco feat New Cool
Collective lesz. A Tájház Színpadon az Antal Gábor trió
kezdi a napot, majd fellép a Dj Bootsie Live Band, az estét
pedig a Sárik Péter trió és Berki Tamás zárja.

A Sáfránkert Vendéglô elôtt a falu fôutcáján jazz
formációk szórakoztatják a járókelôket, idén pedig
újdonság lesz a Pezsgô terasz, ahol a mediterrán jazz
életérzés is helyet kap. És persze marad a vidéki hangulat, a
legjobb Balatonfüred-Csopaki borok, díszletnek pedig a
Balaton közelsége, a szôlôsorok, a kis utcácskák és a fehérre
meszelt, Balaton-felvidéki házak.

A Jazzpiknik a gasztronómiában is a minôséget képviseli,
az északi part közkedvelt éttermei és kézmûves termelôi
biztosítják majd a harapnivalókat, a piknikhangulatot
pedig piknikkosarak, behûtött borok, helyi termelôi
finomságok és plédek teszik teljessé. A fesztivál
borkínálatban a Homola Pincészet borai mellett kaphatók
lesznek a környékbeli pincészetek válogatott borai is. Idén
is lehet majd TukTukokkal közlekedni a helyszínek között, a
kis motorok már a fesztivál védjegyévé váltak.
Délutánonként interaktív gyerekprogramokkal várjuk a
kicsiket a Tájház udvaron és a Nagyszínpad mellett.

Szervezôk

Jazz Piknik belépô
A paloznaki lakosok részére (az állami népesség-
nyilvántartó adatai szerint) ingyenes belépôjegyeket biz-
tosítunk a Jazz Piknikre. A karszalagok csak személye-
sen, lakcímkártya felmutatásával vehetôek át a
Teleházban az alábbi idôpontokban: 
� augusztus 2., szerda 14 - 18 óráig
� augusztus 3., csütörtök 12-20 óráig
� augusztus 4., péntek 10-12   14-20 óráig
� augusztus 5., szombat 9-12 óráig

Akik ezekben az idôpontokban nem tudják személye-
sen átvenni a jegyüket, kérjük jelezzék idôpont egyezte-
tés érdekében emailen az info@paloznak.hu címen, vagy
a 06/87/555-006-as telefonszámon.

Önk.

Forgalmi rend változások a Jazz Piknik idején!
Az idei Jazz Piknik idején az elôzô évekhez hasonlóan
forgalmi rend változás lesz a falu utcáiban. Tilos lesz par-
kolni a Balatoni utca felsô szakaszán, a Zrínyi utcában, a
Fô utcában és a Kossuth utcában. Délután 4 órától éjfélig
a Fô utca a Fô tértôl a Mázsa tér felé, a Kossuth utca a
Mázsa tértôl a Zrínyi utca felé egyirányú lesz. Egyirányú
lesz a Tó utca is, amit a Zrínyi utca felôl lehet majd meg-
közelíteni. A Tó utca elején az utca bal oldalán lévô füves
területen fizetô parkoló lesz kialakítva. Ingyenes parkoló
lesz a Tó utca végén a Hajódi utcában és a Határ út mel-
lett a szokott helyen. Kérjük a lakókat, hogy a rendez-
vény idején fokozottan figyeljenek a parkolásra, illetve a
megváltozott forgalmi rendre! A kényelmetlenségért el-
nézésüket és megértésüket kérjük.

Önk.

Borklub
(Szezonzáró összejövetel 2017. június 8-án)

Jó idôben, napsütésben, jó helyen: Angyal György
klubtagunk pincéjénél a Kishegyen tartottuk meg június
havi foglalkozásunkat, melyet Fröccs partinak neveztünk el.
Pincehideg borokból (olaszrizling, kékfrankos rosé) hûtött
szikvízzel készítettük a kis-, nagy- és hosszúlépés
fröccsitalokat. Közben elkészült vadhúsból a pörkölt,
melyet Bartl Csaba és Allacher Ottó állítottak elô.

Királyné Éva süteményei mellé még kávét is
rendelhettünk. A finom étel mind elfogyott, borokból
hagytunk a pincében valamennyit!

Elégedetten távoztunk késôn este hazafelé, már sem
éhesek, sem szomjasak nem voltunk.

Englert Dezsô, a Borklub elnöke

Borklub
Azért jöve Szent György havának második pénteke, és
vajh hová mene 35 paloznaki és környéki honfi, na per-
sze a borklubba! A pezsgést, ami társasági életünket jelzi,
jól jellemzi, hogy idôközben a borverseny/ek/ is zajlot-
tak, nálunk pld. külföldrôl jött sommelier-vel. Kérdez-
hetjük, hogy lesz valaki e nemes cím birtokosa? Több fo-
kozatú a képzés, kezdhetjük elôször a grádics tetején, ez
pedig a Court of Master Sommeliers /CMS/. Ez a csúcsok
csúcsa, 4 fokozatú képzés, szigorúan meghívásos alapon,
eleddig alig több, mit 200-an érték el e kiemelkedô címet
4 fokozatú vizsgán, melyek elméleti, gyakorlati és vak
kóstolásból állnak. Ez ideig csak egy magyar, Szentkirályi
Orsolya kapott meghívást az intézettôl. A másik két foko-
zattal majd folytatom, most irány az események. Elnö-
künk megnyitóját követôen a Lídia Borház mutatkozott
be, Varga András szószólóval.1990 óta gazdálkodnak 16
hektáron Zánka, Tihany és Szepezd térségében és egy
energikus, fiatalos borház képe bontakozott ki a elmon-
dottakból. Mit bontakozott ki, már az asztalunkra is ke-
rültek a butéliák, sôt e nemes borház 8 féle borával aján-
dékként élte meg paloznaki kiruccanását és gratis
fogyaszthattuk a nedüket. Illen sorrendben: „András”
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néven egy 2015-ös juhfark /90%/ szürkebarát /10%/
házasítással kezdtünk, amit szerény nótáriusi létem fen-
ségesnek vélt, de persze nem rólam szól a mese, ezt a „Ne-
kem Balaton” 2016-os olaszrizling követte, majd „Bene-
dek” néven egy 2015-ös olaszrizlinggel vethettük össze. 
„Csetepaté” támadt, de nem köztünk, hanem ez volt a ne-
ve egy 2016-os szürkebarátnak, és máris a rosé borok
jövének:merlot-pinot noir rosé böcsületes 13,6% alkohol-
fokkal, majd „Marcella” a merlot-zweigelt rosé már
14,1%-al. Hû itt már kapaszkodni kellett az asztalba és
még hátra voltak a veresek. „Molette” merlot-pinot noir
házasítás és végül egy 2015-ös zweigelt zárta az áhitatot.
Eközben záporoztak a kérdések a fiatal borászhoz, aki
igen állhatatosan állta a sarat és bölcs szakértelemmel vá-
laszolt felvetéseinkre. És még a visszakóstolás is hátra
volt, le is nyomtuk virágos jó hangulatban. Csak az a vég,
csak azt tudnám feledni, de errôl nem írok, bölcs Elnö-
künkkel történt beszély után, úgy döntöttünk, hogy az
intermezzot szó nélkül hagyjuk. Végül is a klub történe-
tében elôször hiányérzettel mentünk haza.

ZB
(„Jobb késôn, mint soha” A megkésett tudósításért el-

nézést kérek! Szerk.)

Erdélyi savanyú halleves
Az erdélyi konyha hagyományosan nem a halételeirôl hí-
res, de az Erdélyben egyébként is szokásos fûszerezés az
édesvízi hal húsával együtt is nagyszerû és harmonikus
gasztronómiai élményt nyújt azoknak, akik megpróbál-
ják beilleszteni a halat ebbe a nem szokványos ízvilágba.

A legjobb bográcsban készíteni, de otthon tûzhelyen is
meg lehet vele próbálkozni. Mi pontyot használtunk az
elkészítéséhez, amit legjobb kifilézni és kockára vágni
vagy harcsafilébôl készíteni.

Hozzávalók 2-2,5 kg tiszta halhúshoz:
30 dkg füstölt kenyérszalonna
80 dkg vöröshagyma
1 fej fokhagyma
50 dkg sárgarépa
50 dkg fehérrépa
50 dkg zeller gumó
50 dkg burgonya
2 db édes zöldpaprika
2 db nagyobb paradicsom
2 dl tejföl
1,5 dl ecetes tárkony
só, feketebors, szárított zsálya, szárított tárkony, szárí-

tott zeller levél

Elkészítése:
Az apróra felkockázott szalonnát zsírjára pirítjuk,

majd hozzáadjuk a vöröshagyma, fokhagyma apróra vá-
gott keverékét. Ha már üveges a hagyma mehet hozzá az
apróra vágott paradicsom és zöld paprika, majd a felkoc-
kázott zöldségek: sárgarépa, fehérrépa, zeller. Felöntjük
annyi vízzel, amennyi a zöldségeket ellepi és nem nagy tû-

zön, éppen forrásban tartva fôzzük, közben fûszerezzük:
só, bors, zsálya, tárkony, szárított zeller levél. Idônként
megkavarva kóstoljuk, és a burgonyát akkor tesszük be-
le, mikor már a fehér répa, zeller félkemény. Amikor a
zöldségek megpuhultak, felöntjük kb még egyszer annyi
vízzel, mint amennyit a zöldségek fôzéséhez használtunk,
tehát nem baj, ha felöntés elôtt fûszeresnek érezzük az
ízét. Mikor újra felforrt a lé, beletesszük a halat és pár
percig még a tûzön hagyjuk. Ekkor tesszük bele az ecetes
tárkony és vékony tejfölös habarást. Ilyenkor már vi-
gyázzunk a kavarással, mert a halhús nagyon könnyen
törik. 

Tálaláskor ízlés szerint citromlével, petrezselyemmel,
tejföllel, csípôs zöldpaprikával ízesíthetjük, díszíthetjük.

Az ecetes tárkonyért külön köszönet a székelybósi Lu-
kács-Márton Rékának, ô ezt így készítette:

Friss tárkonyt meg kell mosni, leszedegetni egyenként a
leveleket, betenni kis (2 dl) üvegbe és felönteni ecettel (az
ecetet nem oldjuk vízzel). Sót is tehetünk bele, évekig el-
áll, felbontás után is sokáig.

Nagy Gabriella

A könyvtár hírei 

Egy kedves vendégünk szórakoztató irodalmat, izgalmas
krimiket ajándékozott a könyvtárnak.
Köszönjük szépen a könyveket, a nyári láblógatás mellé
jó szívvel ajánljuk felnôtt olvasóinknak!

� A múlt nyomában / Lesley Pearse
� A fûszermesternô / Chitra Banerjee Divakaruni
� Halálos hálátlanság / Nora Roberts
� Száj éjjel ügynökség / Fejôs Éva
� Mert nekünk szeretnünk kell egymást / Fejôs Éva
� Titkok ôrzôje / Kate Morton
� Nagy Károly nyomában / Steve Berry
� Lázas évek / Penny Vincenzi
� Gyilkosság a tengeren / Elizabeth Adler
� A Villa Mimosa titka / Elizabeth Adler
� Ki nem mondott szavaink / Marc Levy
� Hosszú az út hazáig / Robin Pilcher
� Az elfelejtett kaland / Erich Segal
� Ha a helyén van a szíved / Caroline Jourdan
� Az elveszett fiú / Barbara Taylor
� Evelyn hét férje / Taylor Jenkins Reid
� Miután elvesztettelek / Jojo Moyes
� Kék hold / Blue Moon
� Zambézi / Tony Park

Szerk.
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Klassz a pARTon!
Nyáresti koncertek Érdi Tamás zongoramûvésszel

és mûvészbarátaival

A Cimbora Alapítvány 2017-ben harmadik alka-
lommal rendezi meg a Klassz a pARTon feszti-
vált.

„A fesztivált azzal a nem titkolt céllal szervezzük, hogy
hagyományt teremtsünk, és igényes, klasszikus zenei
programmal bôvítsük a nyári kulturális kínálatot. Másik
célunk volt, hogy a Cimbora hagyományaihoz híven te-
hetséges fiataloknak is bemutatkozási lehetôséget bizto-
sítsunk. A programsorozat házigazdája Érdi Tamás zon-
goramûvész, aki nemcsak mûvészi, hanem emberi példát
is mutat a fiataloknak”.

A fesztivál eseményeinek idén is a Balaton, és a Duna
partján található települések adnak otthont.

Görög Sisters
A szabadkai Görög zongorakettôs megalakulása nem

köthetô dátumhoz, ugyanis a testvérpár – Noémi és Enikô
– amióta zongorázni kezdtek, együtt játszanak. A lányok
duója spontán alakult, a zene és az egymás iránt érzett
szeretetük eredményeként. Kezdetben a hangsúly nem a
szórakoztatáson, hanem a szórakozáson volt. Már az elsô
komolyabb fellépések után pozitív visszhangot kaptak,
nemcsak a közönségtôl, hanem a kritikusoktól is. A Görög
testvérpár tökéletes kapcsolatban van egymással a zene
nyelvén, és az általuk játszott muzsika ötvözi a kettejük
teljesen különbözô zenei egyéniségét.

A Görög duó számos díjat hozott haza Belgrádból, To-
rinóból, Rómából, Oslóból és az Amerikai Egyesült Álla-
mokból.

A kettôs alapító tagja a Szabadkán 2010-ben megalakult
Electe civil szervezetnek, melynek fôbb célkitûzése Szabad-
ka komolyzenei életének újra élesztése és fellendítése, fiatal
tehetségek bemutatása.

Szerk.

„Klassz a pARTon!” Paloznakon
Görög Enikô és
Görög Noémi

zongoramûvészek koncertje
július 29. szombat 20 óra

Program:

Schubert: a-moll Allegro D947 ‘Lebensstürme’
Debussy: Kis szvit

Dvoøák: e-moll szláv tánc op.70, no. 2
Saint-Saëns: Haláltánc

A koncert végén „Rizling kavalkád”
A borbemutatót levezeti Englert Dezsô

élelmiszermérnök, a Paloznaki Borklub elnöke
Helyszín: Paloznak, Szent József Ház, Fô u. 2.

A rendezvényre a belépés ingyenes!
További információ: www.paloznak.hu

Paloznakersengenleute
Vagyis ismertebben a Paloznaki Kórus évi rendes rucca-
násáról van szó, mely érdemeink elismeréseként egy om-
nibusszal is hasíthattunk volna, de Vas Gabi egylovas hin-
tója, esetleg kiegészítve Andok Tóni vendéglovával épp
foglalt volt, így autóbusszal mentünk a PaCi-vezérkar tá-
mogatásával, sôt egy szenátorunk és felesége is megtisztel-
te túránkat.

A busz elôállott és máris repültünk, álmos sofôrünk
egy füredi zebrán szétrebbentette az éber gyalogosokat -
sokkoló volt -, de ezt követôen feljavult és emberveszteség
nélkül abszolválta a túrát.

Az út zökkenômentesen telt, épp hogy megkóstoltuk a
pájinkákat, ki a nyakába akasztott, ki a zsebébôl elôvará-
zsolt poharakban, megkóstoltuk a pogikat is, és máris
Keszthelyen voltunk. Elsôként a Festetics-kastély Heli-
kon Kastélymúzeumát tekintettük meg értô idegenvezetô
kalauzolásával. A példásan rekonstruált termek legvégén
a koncertteremben a jelenlévôk legnagyobb rémületére
dalra fakadtunk karnagyunk vezetésével. Az elsô ijedtsé-
gük után a kedves vendégek még meg is tapsoltak ben-
nünket. A második kiállítás a hintógyûjtemény volt, ahol
usque 50 db XVIII-XIX. századi hintót csodálhattunk
meg. A kastélyt követôen a Fô utcába vonultunk, hol ki
mûemlékekkel, ki serital fogyasztásával foglalkozott.
(Sajnos szerénységem - ki gondolná?- a második csopor-
tot erôsítette.) És máris hasított velünk buszunk
Szentbékkállára, ahol a varázslatos kôtenger köveit ke-
rülgettük és felmászhattunk az ingókôre is. Mindeközben
egy külföldi násznépbe botlottunk, akik teljes harci dísz-
ben - vôlegény, mennyasszony- szintén az ingókövön kép-
zelték el új életük elsô óráját, úgyhogy rögtön adott volt,
hogy kórusunk énekével köszöntse ôket. Tátották is a
szájukat rendesen, hiszen meg se volt rendelve! Vissza-
baktattunk buszunkhoz, amely a szentbékkállai egészség-
ôrzôk példás intézkedése révén, csak mintegy kilométer-
nyire parkolhatott a látványosságoktól és irány a Gergely
Borház. Eme 30 éve alapított Balatoncsicsó és
Szentantalfa határban levô borház, mesés panorámával
és szenzációs borokkal rendelkezett. No, a paloznakiak
furfangja határtalan, ugyanis mi a borklubbal, úgy 2 éve
már elôvizsgálatnak vetettük alá a mûhelyt és konstatál-
tuk fantasztikus kemencében sült csülökkölteményüket
és boraikat. Zsoldos Xavér 1788-ban írt Herbárium
colligátumában ajánlja, hogy a fecskét aszald meg, törd
porrá - és nem árt a bor akármennyit iszol. No, fecske-
porral nem dolgoztunk, de a borok kitûnôek voltak -
akármennyit iszol: olaszrizling, szürkebarát, juhfark,
chardonnay rozé és veres borok. Köllött is a bor, mert nó-
táriusi mivoltomat csúful meghazudtolva a borivás elôtt
elszavaltam a kórushoz írt legújabb költeményemet, mely
mindenkiben mély nyomot hagyott, úgyhogy ittak is a pá-
lya és dalárda társaim. Az utazások ôsi szokásait nem
meghazudtolva virágos hangulatban telt a hazaút.

Dr. Zemplén Béla
basszus
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Portyázás az Észak-Balaton régészeti
emlékei között IV.

Ezzel a címmel hirdette meg a
Paloznaki Civil Egyesület és a
Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület hagyo-
mányos Balaton-Felvidéki kirándulá-
sát.

Június 17-én szombat reggel bené-
pesült a Paloznaki Fô tér. Nemcsak a

régészetre kíváncsiak gyülekeztek, hanem a Paloznaki
Kórus tagjai is, akik szintén erre a napra tervezték kirán-
dulásukat. Napos, de szeles idôben indultunk.

Dr. Regôs Ferenc vezette a Paloznaki mikrobuszt, Sza-
badi Bálint pedig a Csopaki Református iskola mikrobu-
szát. 

Útvonal: Paloznak – Balatonszôlôs – Barnag – Vöröstó
– Nagyvázsony – Óbudavár – Dörgicse – Paloznak

Most is Dr. Palágyi Sylvia régész kandidátus kalauzol-
ta a társaságot.

Itt olvasható összefoglalója a látottakról:
-Balatonszôlôs, ref. templom: Elsôként 1313-ban em-

lítik templomát. A Boldogságos Szûz tiszteletére szentelt
templom ekkor még fatemplom lehetett. Legelsô kôtemp-
loma négyszögletes szentélyzáródású volt. XIV. század-
ban átépítették. Tornya, gótikus részletei a XV. században
keletkeztek. A XVIII. században részlegesen átépítették.

-Barnag, Kálvária: Az 1947 óta egységesen Barnagnak
nevezett község Németbarnag településrészén a XVIII.
században megépített kálvária sajátos megoldást mutat.
A kápolnaszerû stációk Szûz Mária 7 fájdalmát ábrázol-
ják. Eredeti szobrait késôbb festett pléhlapokkal váltot-
ták fel.

-Vöröstó kálváriája ugyancsak a XVIII, században be-
telepített német ajkú lakosságnak köszönhetô. A kálvári-
át a XIX. században emelték.

-Nagyvázsony
-Szt. István templom: A korábbi, kisebb templom

helyén 1481-ben Kinizsi Pál épített templomot. A török
idôben elhanyagolt templomot a XVIII. század közepe tá-
ján helyreállították Ekkor kapta mai tornyát és barokk,
valószínûleg Schmidt Ferenc József ill. mûhelye készítet-
te oltárait.

-Néprajzi Múzeum: Az 1825-ben épült 3 tengelyes
parasztházat árkádos tornáccal építették meg. Szövôszé-
ke 1967-tôl néhány éven át mûködött. Egykori istállójá-
ban rézmûves mûhelyt rendezek be.

-Postamúzeum: Balaton-felvidék hírközlési emlékei-
nek bemutatását tûzte ki célul. A kiállított tárgyak közül
különösen kiemelendô az az 1806-os térkép, amely Auszt-
ria-Magyarország postaállomásait ábrázolja.

-Kinizsi-vár: A XV. században megépült vár közpon-
ti objektuma a lakótorony, amelyhez a XV. század elején
trapéz alakú udvar csatlakozott, majd megépítették a pa-
lotaszárnyat, a kápolnát, majd a XVI-XVII. században
további kiegészítésekkel bôvítették. A vár fénykora Kini-
zsi Pálhoz kapcsolódik, ezért is kapott helyet sírköve a
várkápolnában.

-Pálos-kolostor: Szt, Mihály tiszteltére szentelt pá-
los kolostort 1480-1483 között Kinizsi Pál és apósa, Ma-
gyar Balázs építtette, s egyben családja temetkezô helyéül
is szánta. A meglehetôsen rossz állapotú kolostor templo-
mában egy egy- kôlap jelzi Kinizsi Pál és Kinizsi Pál fele-
sége, Magyar Benigna 2. férjének, Horváth Márknak sír-
ját.

-Óbudavár: A mosóház megtekintése, rendezvény mi-
att elmaradt

-Dörgicse: Ismét eljutottunk Alsódörgicse XIII száza-
di templomához és lakóházaihoz. 

Nagyvázsonyban a Várcsárdában ebédeltünk.
A kirándulást a Pántlika borozóban zártuk Felsô-

dörgicsén.
Ezúton is megköszönjük az Önkormányzat és az Iskola

támogatását, dr. Palágyi Syvia szakszerû és minden rész-
letre kiterjedô ismertetését. Köszönjük dr. Regôs Ferenc-
nek és Szabadi Bálintnak a kisbuszok vezetését, valamint
a szervezésben résztvevôk munkáját.

A 10 éves PiSZE nevében: Gyimesi Viktória

Everness Fesztivál a Pelso
Campingben

Nagy örömömre szolgált, amikor az elõzõ havi Hírmon-
dóban a közelünkben megrendezett Everness Fesztiválról
olvastam! Immár ötödik alkalommal – Balatonakarattya
helyett – idén az alsóörsi Pelso Campingben kapott helyet
az esemény.

Ez egy kifejezetten család- és emberbarát rendezvény,
ahol az alkohol, a drogok és a hangos zene helyett inkább
az egészséges ételektõl, tudatos életviteli tanácsoktól és
meditatív koncertektõl lehet feltöltõdni.

Öt napon keresztül voltak látogathatók különbözõ elõ-
adások, programok, workshopok. Lehetett minden nap
jógázni, meditálni, egzotikus táncokat megtanulni, vagy
testet-lelket feltöltõ kezeléseket, masszázsokat kipróbál-
ni, mint például a Shiatsu vagy a Mauri masszázs.

Annyi volt a program, hogy sokszor nehezen tudott vá-
lasztani az ember, hova is menjen?! Sok érdekes elõadás
közül, csak néhányat említsek, itt volt Soma Mamagésa,
Kriston Andrea, Gyuri bácsi a Bükki füvesember és még
sokan mások.

De lehetett Hellinger- féle családállításon is részt ven-
ni, tibeti hangtálakkal gyógyulni vagy személyes asztroló-
giai elemzésben életünk egyes kérdéseire választ kapni.

Remélem jövõre is kis falunk közelében kerül megren-
dezésre ez a színvonalas esemény és egyre többen lesznek
nyitottak és kíváncsiak a fent említett programok vala-
melyikére.

Ez úton is szeretném megköszönni az ingyenes részvé-
teli lehetõséget, melyet minden falubeli élvezhetett.

Jövõre találkozzunk az Evernessen!
Szívélyes üdvözlettel 

Nagy Eszter



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,
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
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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.

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

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.

MEGHÍVÓ

BOLBA GÁBOR
zenész, képzômûvész

LÉLEKTÖREDÉKEK
címû kiállításának megnyitójára

2017. július 28-án, pénteken 19 órára
a Szent József Ház kiállítótermébe.

Megnyitja: Baky Péter festômûvész
Közremûködik: Drávucz Petra táncmûvész

és Bolba Gábor nagybôgôn.
A megnyitó végén borbemutatót tart a

Homola Pincészet.

(A kiállítás megtekinthetô szept. 2-ig.)


