
MEGYEI HÍREK…
MUNKAÜGYI ÚJDONSÁGOK

„ÚT A MUNKÁHOZ” PROGRAM
A szociális segélybôl élôk munkához juttatása vagy képzése,
a munkahelyteremtés bôvítése, és nem utolsó sorban az ellá-
tásból élô, ám feketén munkát vállaló réteg kiszûrése is cél-
ja a 2009-ben induló „Út a munkához” programnak. Jelen-
leg a program bevezetésének feladatait végzik munkaügyi és
önkormányzati szakemberek szorosan együttmûködve an-
nak érdekében, hogy a törvény által meghatározott határ-
idôig, az elsô negyedév végéig, minden elôkészület megtör-
ténjék ahhoz, hogy a segélyezettek teljes köre számára
megtalálják az együttmûködés legmegfelelôbb formáját az
önkormányzatok, illetve a munkaügyi központok.

Errôl tanácskoztak a Közép-dunántúli Regionális Mun-
kaügyi Központ és a megyei önkormányzat vezetôi január
28-án, a Megyeháza Szent István termében.

NÉHÁNY SZÓBAN A VÁLTOZÁSOKRÓL
A törvények módosításából adódóan az önkormányzatok
március 31-ig felülvizsgálják, hogy az új szabályok fényében
kik azok, akik továbbra is igénybe vehetik a rendszeres szo-
ciális segélyt, és kik azok, akik számára a foglalkoztatás vagy
a képzés lehetôségét kell biztosítani. Annak érdekében, hogy
a lehetô legpontosabban megoldható legyen az ügyfélkör ak-
tivizálása, a munkaügyi és az önkormányzati szakemberek
több településre kiterjedô próbatervezést végeznek, mely-
nek tapasztalatairól az Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
összefoglaló anyagot készít a program bevezetéséért felelôs
önkormányzati és foglalkoztatási szakemberek számára.

KÖZMEGHALLGATÁS
A januári közmeghallgatásra 15-20 érdeklôdô jött el, dacára a
rossz idônek. Kisházi István körzeti megbízott beszámolt a
paloznaki bûnügyi helyzetrôl melyrôl a márciusi lapban ol-
vashatnak bôvebben. Ebbôl kiderült, hogy bár nôtt a bûncse-
lekmények száma, (több réz és fémlopás történt) szerencsére
ez a közbiztonságot nem veszélyezteti. Az önkormányzat és a
hozzászólók is kérték, hogy a körzeti megbízott minél gyak-
rabban forduljon meg a községben lehetôleg naponta járja vé-
gig a hegyi utakat a rendôrautó. Szóba kerültek a Zrínyi utcá-
ban száguldozó autósok melyek ellenôrzésére ígéretet tett a
rendôrség.

Czeglédy Ákos polgármester beszámolt a 2008 évben tör-
tént önkormányzati eseményekrôl, fejlesztésekrôl, a tavalyi
évi költségvetésrôl mely 95 millió körüli bevétellel és valami-
vel kevesebb kiadással zárult. A legnagyobb tételt a kiadási ol-
dalon a Lovassal közös körjegyzôség fenntartása, (27 milló Ft)
valamint a Csopaknak alapfokú oktatásra átadott összegek
7,5 millió Ft jelentették. A tavalyi évben megszûnt az építési
hatósági ügyintézés. Ezt a feladatot Balatonfüred vette át és
kistérségi szinten látja el csakúgy, mint a családsegítést, házi
segítségnyújtást, gyermekjóléti szolgálatot, orvosi ügyeletet,
és tûzoltóságot. Mivel ezek kötelezô önkormányzati feladatok
a feladatellátáshoz szükséges pénzt a Paloznaki Önkormány-
zat átadja. Bevételek közül az állami normatívák 24 millió Ft-
ot tettek ki, melyhez a beszedett idegenforgalmi adó után járó
2 Ft támogatás (11 millió Ft) adódott hozzá. Ez jóval kevesebb
lett a vártnál. Helyi adóbevételek a vártnak megfelelôen 28
millió Ft körül alakultak. Pályázatokból az önkormányzat
mintegy 2 millió Ft forráshoz tudott hozzájutni.

Az év elején bevezetett külterületi zsákos szemétszállítás
beváltotta a hozzá fûzött reményeket, nem volt csordultig telt
konténer a falu közepén, így a képviselôk ennek kiterjesztését
határozták el. 

A tájékoztató végén a polgármester az önkormányzat és a
község lakói nevében is megköszönte a településen mûködô ci-
vil szervezetek munkájukért önzetlen segítségét, mellyel
Paloznak javát szolgálják. 

A megjelentek körébôl több javaslat hangzott el a Zrínyi u.
Rákóczi u. sarkán lévô rézsû kezelésével, a közvilágítással,
Pincesor, Pipacs, Rákóczi u aszfaltozásával kapcsolatban,
melyet a képviselô-testület a pénzügyi lehetôségek függvényé-
ben a felújítások között tervezni fog.
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TESTÜLETI ÜLÉS
Napirend elôtt Czeglédy Ákos polgármester beszámolt
az elmúlt idôszakban tett intézkedésekrôl, a legutóbbi
kistérségi ülésen elfogadott költségvetésrôl. A Teleház
és Könyvtár költözésérôl, a Szt József ház átalakítá-
sáról.

Elsô napirendként tárgyalta a testület a 2009 évi költ-
ségvetés tervezetét, mely 94 millió Ft bevétellel és kiadás-
sal számol. Ebbôl 28.5 millió Ft a körjegyzôségnek át-
adott pénz. Ebbôl Paloznakot csak 12.5 terheli a többi az
állami támogatás ill. Lovas hozzájárulása a mûködéshez.
A képviselôk a költségvetés tervezete kapcsán a személyi
juttatások emelkedését, 12.5 millióról 13.2 millióra kifo-
gásolták, valamint a fejlesztési kiadások között az útfel-
újításra fordított összeget kevesellték. Szociális juttatá-
sokra, átmeneti segély, beiskolázási segély, Mikulás stb. a
tavalyihoz hasonló összeget 3.7 millió Ft-ot tervezünk.
Szintén a tavalyihoz hasonlóan 6 millió Ft-tal járulunk
hozzá a Csopaki Általásnos Iskola és az Óvoda fenntartá-
sához. 

Bevételek között az állami támogatás valószínûleg
10%-kal mintegy 4 millió Ft-tal csökken, köszönhetôen a
normatívák csökkenésének valamint az idegenforgalmi
adóbevétel csökkenése miatt az állami hozzájárulás 2 fo-
rintját sem kapjuk meg. A 2009 évhez hasonlóan 28 mil-
lió Ft-os adóbevétellel számolunk, amibôl 3 millió Ft-ot
vissza kell fizetnünk egy önrevíziónak és a Fôvárosi Ön-
kormányzat perének köszönhetôen, mivel a mobiltelefon
tornyok nem minôsülnek telephelynek, így az eddig ezek
után befizetett adót vissza kell fizetnünk. Dologi kiadá-
sokra a tavalyinál kicsit kevesebbet, míg fejlesztésre, 
beruházásra valamivel többet 11millió Ft-ot szán a ter-
vezet. A képviselôk a tervezet megvitatása után a költ-
ségvetés átdolgozására adtak javaslatot.

A közmûfejlesztési hozzájárulások mértékét az inflá-
cióval megegyezô mértékben emelte a testület így az utó-
lagos víz és csatornarákötésekért a belterületen 200.000
Ft a Mandula utcában 300.000 Ft a Pincesor és Nagyhe-
gyi utcában 580.000 Ft közmûfejlesztési hozzájárulást
kell fizetni. A zsákos hulladékgyûjtést kiterjeszti az ön-
kormányzat a teljes külterületre, így az épület után adót
fizetô külterületi ingatlantulajdonosok (magánszemé-
lyek) 10 db probiós zsákot kapnak, amennyiben nincs
adótartozásuk.

Kissé emelte a testület a vendégház bérleti díjtételeit és
csatlakozott az üdülési csekk elfogadó helyekhez.

A Tájház büfé mûködtetésére új pályázatot ír ki az ön-
kormányzat, melynek részletes feltételei március 2-tól át-
vehetôk a hivatalban.

A teleház elbontását és a Szt József ház környezetének
rendezését határozták el a képviselôk. A ház építési anya-
ga a bontás fejében elvihetô.

Több kérelemmel is foglalkozott a testület, többek kö-
zött engedélyezte építési kölcsön átütemezését, a Tódi
úton a nyomásfokozó felett kapubejáró létesítését, vala-
mint a belterületi utak burkolat felújítására kiírt pályá-
zat beadásáról döntött.

CZÁ

Lakásépítési támogatás
Az önkormányzat lakásépítési támogatást nyújt a
legalább 5 éve bejelentett paloznaki lakcímmel
rendelkezô 35 évnél fiatalabb paloznakiak részére, akik
Paloznakon kívánnak lakóházat építeni vagy építési
telket vásárolni, ill lakóházukat új lakrésszel bôvítik. A
támogatás építési engedélyhez kötött. Az egyszer már
támogatásban részesülôk nem jogosultak támogatásra. A
támogatási kérelmeket március 20-ig kell a Hivatalban
kapható adatlap kitöltésével benyújtani. A támogatásról
érdeklôdni Czeglédy Ákos polgármesternél lehet.

Pályázat civil szervezeteknek
A Paloznaki Önkormányzat pályázatot ír ki a településen
mûködô, vagy itt bejegyzett civil szervezôdések részére,
tevékenységük támogatására, vissza nem térítendô támo-
gatás formájában. A támogatás írásbeli kérelemre adha-
tó, melyben röviden ismertetni kell a szervezet eddigi te-
vékenységét és a támogatásból megvalósítani kívánt
célokat, valamint a megpályázni kívánt összeget. A fel-
osztható keretösszeg nagysága 300.000 Ft. A kérelmek-
nek 2009. március 04. 16.00 óráig kell beérkezni a Pol-
gármesteri Hivatalba. Ki van zárva a támogatásból az a
szervezet, aki az elôzô évi támogatással nem számolt el,
nem rendelkezik tagnyilvántartással, vagy az elôzô évben
tevékenységet nem végzett.

Önkormányzat

Felhívás!
Bontás fejében elvihetô a volt Teleház építési anyaga! Az
ajánlatokat március 2-ig várjuk írásban a Polgármesteri
Hivatalba.

A Paloznaki Önkormányzat pályázatot ír ki a Tájház
büfé üzemeltetésére. A pályázat részletes kiírása és a pá-
lyázati feltételek átvehetôk március 2-tôl a hivatalban. A
pályázat benyújtási határideje március 20.
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Játszóház
Március 14-én, szombaton 10 órától 

Filmbemutatóval egybekötött foglalkozás 
lesz gyerekeknek 

a Teleházban.
Program:

Filmvetítés március 15-e szellemében
Filmelemzés

Animáció készítés

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!



Útravaló tanács
Durvul a világ, ám a szeretet, a megértés és törôdés még
nem veszett ki teljesen belôle.

Néhány nappal ezelôtt a legkisebb lányom is 18 éves lett.
Úgy érzem, útravalóul életre szóló tanácsot kell adnom
neki, ami mindenhová elkíséri majd. Egyfajta életfilozófi-
ára gondolok, amibôl erôt meríthet, ami irányt mutat, el-
oszlatja a kétségeit, ami talán megvigasztalja, ha csalódott
valamiben. Most kell tehát kitalálnom, mi is legyen a ta-
nács, most, ebben az összetett, bonyolult helyzetben, ami-
kor az Élet és a bennünk zajló folytonos változások irá-
nya is kedvezôtlen fordulatot venni látszik.

Kiszámítható volt a pillanat, de semmi okos nem jutott
az eszembe. Pedig sokat gondolkodtam rajta. Ebbôl az
önmagában nem sorsfordító, ám azért a többinél mégis-
csak jelesebb alkalomból elláthatom-e olyan jó tanáccsal,
ami mégsem annyira közhelyszerû, mint például, hogy:
nekünk azért mindig a kislányunk maradsz – vagy hason-
lóval?

A válasz az utolsó pillanatban egy képeslapon érkezett.

Képleírás:
A festmény hátterében várfal, vadrózsa kúszik fel rá

vidáman kergetôzve. Kétoldalt bokrok, tenyérnyi fehér
és piros virágfejekkel. Az ágak kíváncsian fordulnak a
kép közepe felé, ahol egy kôpadon gyönyörû, fiatal lány
ül. Vörös hajzuhatagában igazgyöngyök szikráznak, ro-
mantikus bársony ruhájának szegélyén arany berakás.
Alakja sudár, bôre fehér, tartása odaadó. Semmi kétség,
királylány egy mesébôl. De az ölébe dôlve rút alak fek-
szik, ormótlanul vaskos testét alig takarja az amúgy szin-
tén díszes, úri öltözet. Öreg oroszlán feje van, elhanyagolt
sörényébe belekap a késôdélutáni szellô. Tán szomorú,
vagy nagybeteg? Nyilvánvalóan vigaszra szorul. A lány
óvatosan hajol fölé, gyengéden megérinti a vállát, tekinte-
te az esendô lény lelkét igyekszik meglátni… megvigasz-
talni. 

Ajka már-már szóra nyílik: – Én, szeretlek!

A kép helyrebillentett bennem valamit. Üzent arról a
ritkuló hozzáállásról, ami tényleg útravaló lehet a gyer-
mekeink számára. Hiszen sokunkban él a vágy, hogy se-
gítsünk a rászorulókon, hogy megóvjuk szeretteinket a
bajoktól, hogy igazi humanisták legyünk. A mesekép ezt
sugallta. Mert amúgy milyen könnyen tekintjük a Világot
„vadállatnak”, ismeretlennek, kiszámíthatatlannak és ve-
szélyesnek. És akkor ki akarná megszelídíteni? 

Azt tanácsoltam hát a lányomnak, hogy legyen bátorsá-
ga megtenni azt, amit a királylány a mesében. Hogy gyen-
géd érintésével szelídítse meg. Akkor a Világ a lábainál
fog heverni, és bús fejét a karjába hajtja majd. Hiszen
zord külseje sebzett, szeretetre, megértésre, törôdésre
vágyó valóságot takar.  

Tudjuk, hogy nem egy vadállat.

Boda Balázs

TÖBB MINT SZÁZ KÉRELEM ÉRKEZETT AZ 
ÉLTETÔ BALATON-FELVIDÉKÉRT EGYESÜLETHEZ

Az Éltetô Balaton-felvidékért Egyesület 2009. január 26-i
elnökségi ülésén lezárult az UMVP III. tengely rendelete-
ire beérkezett kérelmek értékelése,  az elôzetes rangsor
felállítása. 

Összesen száztizenhárom kérelem érkezett az egyesü-
lethez, mely „forintálisan átszámítva” 1.824.725.780 fo-
rintot tesz ki. Ebbôl a mikróvállalkozások fejlesztésére
29 darab, 301.867.076 Ft-os támogatási igénnyel, turiz-
mus fejlesztésére szintén 29 darab, ahol 526.983.897 fo-
rint a támogatási kérelem. Falumegújításra 32 kérelem
érkezett, 497.683.949 forint támogatási igénnyel, míg a
vidéki örökség megôrzésének száma eléri a huszonhár-
mat, 498.190.858 Ft támogatási kérelemmel. 

Az elôzetes rangsor alapján az egyesület nyolcvan pro-
jektet támogat, ami 1.044.845.928 forint támogatási ösz-
szeget hozhat a térségbe. Ebbôl az LHH-s, – azaz a leg-
hátrányosabb településekre jutó összeg – meghaladja a
272.227.294 forintot. Negyvenhárom településen, tizen-
hat civil szervezet, harmincnégy önkormányzat, tizenkét
egyházközség, huszonkét magánszemély és huszonkilenc
vállalkozó részesül támogatásban. A paletta tehát megle-
hetôsen széles, és ami jó hír, hogy hatvanhat új munka-
hely jön létre.

Szendi Péter
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TÁRSASTÁNC TANFOLYAM INDUL
MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Elsô óra:
2009. március 1. (vasárnap)

16 órától
a Faluház nagytermében.

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

Idôtartam: 10 héten át heti 1 alkalommal 90 perc

Teljes tanfolyam díja: 5 000 forint

Tanfolyamvezetô: Gacza Roland, 06-20/ 82 89-348,
gacza.roland@freemail.hu

Jelentkezni
Sári Annamáriánál (Teleház, Paloznak),

illetve a helyszínen lehet.

 



A „Hiszekegy”

Iskolatársak, – mondhatni – barátnôk voltunk hárman az
elemi iskola tanulói: Ilonka, Ibolya és én.

Ibolya Alsóörsön lakott, onnan járt hozzánk Paloz-
nakra iskolába. Vasárnaponként eljártunk egymáshoz
barátnôsködni. Mikor hazamenetelre került a sor, elkí-
sértük egymást. Akit hazakísértünk, barátnôi gesztusból
visszakísért bennünket. Saját magunkat nevettük ki,
mert a végén már nem tudtuk ki kit kísérgetett.

Az elemi iskola után mindhárman beiratkoztunk a bala-
tonfüredi polgári iskolába, amit akkor úgy mondtunk,
fönn van a „faluba”. Büszkék voltunk iskolánkra, de
egyúttal magunkra is, fôleg arra vágtunk fel, hogy abban
az idôben – az akkori szójárás szerint „kanálfülû világ-
nak” neveztük, – mi már idegen nyelvet is tanultunk, a né-
metet, akkori eszünkkel ezzel szerettünk volna is hival-
kodni, és kerestük annak módját is. Elhatároztuk, hogy a
vasárnapi hazakísérgetések alkalmával, amikor beérünk a
falukba, elkezdünk németül beszélni, hogy azt higgyék az
emberek, hogy „külföldiek” vagyunk, és hogy a beszéd fo-
lyamatosnak is tûnjék, úgy találtuk, hogy a „Hiszekegyet”
soronként felváltva mondjuk, természetesen németül.

Ahogy az elsô járókelôkkel találkoztunk, én már el is
kezdtem: Ich glaube an einen Gott Ilonkáé a második sor:
Ich glaube an einen Vaterland. Ibolya következett: Ich
glaube an einen ewige Göttliche Gerechtigkeit A befejezô
az enyém maradt: Ich glaube an die Auferstehung
Ungarns És kezdtük – végeztük, amíg embert láttunk. Ki-
érve a falukból az árokparton lepihenve, roppant elége-
dettek voltunk magunkkal, ihorásztunk – vihorásztunk
balga ötletünkön.

Másnap az osztályban elôzô napi élményeinkre gondol-
va még sutyiba összevigyorogtunk. Kezdôdött a német
óra. Azt mondják nincsenek csodák, pedig vannak. A ta-
nár úr felszólította az osztályt: Ki tudja elmondani a Hi-
szekegyet. Mindhárman nyúlászkodva tartottuk fel ke-
zünket. Drága jó tanárunk, akit Páldi Alfrédnak hívtak,
pillanatnyi gondolkodás után határozott: Jó, akkor mind-
hárman mondjanak egy-egy sort felváltva, és a tôle meg-
szokott kedvességgel rám mutatott: „Kezdje Irén!”

Nagy levegôt vettem és elmondtam az elsô sort, Ilonka a
másodikat, Ibolya a harmadikat, a negyedik utolsót ismét
én fejeztem be, mint elôzô nap. Közben rettenetesen iz-
gultunk, hogy kitörni készülô kuncogásunkat valahogy le
tudjuk gyûrni. Isten segítségével sikerült. Mindhárman
egyest kaptunk, akkor ez volt a legjobb jegy. Kajánul
örültünk. Korábbi esztelenségeinken röstelkedve moso-
lyogtunk. 

1944-ben már bombáztak bennünket. A háborút egyre
közelebbrôl éreztük. Mi leventelányok voltunk – Idus né-
ni vezetésével. Az egyesület célkitûzése a hazaszeretet el-
mélyítése, a minden helyzetben való becsületes helytállás,
bátor kitartás. Valóban bátornak és elszántnak éreztük
magunkat, mert 1945 tavaszán, amikor már messzebbrôl
ugyan, de hallottuk az ágyúk dörgését, mi a március 15-i
ünnepélyre készültünk. Mindenki megkapta a maga sze-
repét.

A lélegzetem is elállt, amikor én a „Hiszekegy” elszava-
lását kaptam. Ejha, – gondoltam – ez már tényleg nem
más, mint a sors iróniája. Egyenruhánkban felsorakoz-
tunk a templomdombon. A közönség az iskola feletti ré-
szen és a „Papkert” felsô részén helyezkedett el. Eléne-
keltük a Himnuszt , majd következtek a hazafias témájú
versek – szavalatok. Egyik társam a Leventelányok Him-
nuszát adta elô, majd következtem én a „Hiszekegy”-gyel.
Lélektani pillanataim nehezek lettek, visszagondolva ar-
ra az idôszakra, amikor a Szent Hitvallást bolondságból,
fennhéjazásból, egy jó vicc kedvéért gépiesen daráltuk
németül, és az ünnepségen ott álltam öntudatos magyar-
ságommal, hazafias érzelmeimmel. Minden erômmel, aka-
ratomat összeszedve elszavaltam a „Hiszekegy”-et, akkor
már ôszinte – tiszta szívvel, már harmadszor, most már
magyarul:

Hiszek egy Istenben
Hiszek egy hazában
Hiszek egy Isteni Örök igazságban
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Azóta örökérvényû marad számomra a Hiszekegy.
Mire a mûsor befejezôdött, már csak kapkodtuk a fe-

jünket, mert az ágyúk dörgését már egészen közelrôl hal-
lottuk. Tíz nap múlva, 1945. március 25-én, virágvasár-
nap hajnalban bejöttek az oroszok. Ami utána történt –
nem említeném. De én azóta is – még mindig – még most
is, hiszek a magyar „Hiszekegy”-ben.

Paloznak, 2009. február
Jutasi Sándorné

4 2009. februárPaloznaki Hírmondó

INGYENES SZÁMÍTÓGÉPES
TANFOLYAM  

INDUL A TELEHÁZBAN!!!

A paloznaki Teleház számítógépes tanfolyamot indít
igény szerint 2008 márciusában.

A számítógépes tanfolyam témája:
szövegszerkesztés (Word), internethasználat,

böngészés, elektronikus levelezés, 
elektronikus közszolgáltatások

Az oktatás ingyenes!!!
Szeretettel várok minden érdeklôdôt, jelentkezôt!

Jelentkezni március 7-ig lehet
Sári Annamáriánál a Teleházban,

vagy a 06-30/213-0785 telefonszámon.



Fûszerdoboz kiállítás
Fûszerdobozok, szürke, egyhangú szavak, jelentéktelen
tárgyak, hisz mi sem természetesebb annál, hogy fûszere-
inket dobozokban tároltuk és tároljuk ma is – gondolhat-
nák sokan.

De ez nem így van.
Ahogy a mûvészi rendben – sarkokban elhelyezett,

ütött-kopott dobozokkal szembesültünk, egészen más gon-
dolatokat sugároztak felénk, mintha általuk „életre kelt
volna” és tárult elénk régi világunk egyszerû szépsége.

Ezt érezhette valahol Prazsákné Emike, az alapítvány
vezetôje, amikor ötleteinek kifogyhatatlan „tárházából”
elôvillant a kép, melyet a gondolat követett: Meg kell ren-
dezni! Így indult el és valósult meg a Paloznaki Civil
Egyesület, az Önkormányzat és a „Paloznak Jövôjéért”
Közalapítvány közös összefogásával a kiállítás.

A legtöbb értékes doboz, tárgy Rákóczifalváról került
hozzánk, de Márffy István tulajdonából is sok kedves da-
rab „került le”, egy meghitt sarokban pedig a Prazsák
család gyûjteményei voltak láthatók.

A megnyitó beszédet Dobó József, a csopaki Dobó Ven-
déglô tulajdonosa tartotta, aki egyben vendéglátói oktató,
szaktanár.

Tiszteletteljes szeretettel emlékezett meg szüleink,
nagyszüleink mindennapi életében használt eszközökrôl,
melyeken keresztül „üzentek” nekünk. Idézte az idôt,
amikor a háziasszonyok ölükbe szorítva a tekerôs kávé-
darálóval darálták a „malátát”.

Az ütött-kopott dobozokban felismertük a régi mién-
ket, amiben tartottuk a kockacukrot, a „Frank kávét”, a
malátát, orosz teát és nélkülözhetetlen fûszereinket.

Én magamban ezeket mesélô dobozoknak neveztem el,
hisz valóban régi világunk küzdelmes, de mégis feledhe-
tetlen világunkat mesélték – tárták elénk.

A nyárfából vájt melencék, teknôk, szakajtók a kelô
kenyértésztára, majd a kisült illatos kenyérre, cipóra em-
lékeztettek.

A répareszelôt meglátva visszaéltem, amikor óhatatla-
nul úgymond „elreszeltük a kezünket”. Akarva – akarat-
lanul láttuk és meghallottuk, amint egy pesti nagymama
lelkesen magyarázta kis unokájának, hogy melyik tárgy-
nak mi volt a rendeltetése „régen”. Érezhetô volt, hogy
valamikor ô is köztük élt és most újra látva, megérintette
az ihlet…

Meglepôen sok látogatója volt a tárlatnak, sajnos nem a
paloznakiak közül, hanem más területekrôl. Pestrôl jöt-
tek sokan. Szervezetten vettek részt a Veszprémi Nyugdí-
jas Klub tagjai is.

Amikor Emike egy pesti vendégtôl megkérdezte, hogy
kerültek ide, azt válaszolta: interneten tájékozódott a
kulturális eseményekrôl.

Itt tart Paloznak.
A csendesen hulló hópelyhek méltó keretet adtak a ki-

állításnak, és élményt azoknak, akiknél a feledésbe menô
érzéseket a látottak felszínre hozták ezen a csodálatos
spirituális idôutazáson.

Jutasi Sándorné
alapítványi tag

A TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT…
Nagy izgatottsággal vártam már ezt a pillanatot, hiszen
lassan 1 éve elkezdtek az önkormányzaton belül terjedni
a hírek, hogy hamarosan elköltözik a Teleház, egy na-
gyobb helyre.

2008. ôszén aztán a „fiúk” elkezdtek dolgozni a szom-
szédos épületben, ekkor már sejtettem, hogy lassan itt az
idô. Többször átmentem az új helyre, néztem, figyeltem,
hogyan haladnak a felújítási munkálatokkal. Haladtak,
szépen. Kezdett kialakulni a kép, az összhang.

Megrendeltük az új könyvespolcokat a Könyvtárba, hi-
szen új helyre új bútorok illenek.

Decemberben, karácsony elôtt jelezte a polgármeste-
rünk, hogy januárban költözés. Már nagyon vártam ezt a
pillanatot. Január közepén meg is érkeztek a könyves-
polcok… csodálkozásomra jóval elôbb, mint ígérték. 

A januári Hírmondóba végre beírhattam az alábbi
mondatokat:

A Teleház és Könyvtár
január 27–31-ig

költözés miatt zárva tart.
Nyitás elôreláthatólag

2009. február 3-án, kedden
a Szent József Ház régi

szolgálati lakás részében lesz.

És igen január 27-én megindult a pakolás, cipekedés a
Szent József Házba. Persze én már elôtte elkezdtem a
könyveket dobozokba csomagolni, hogy kevesebb munka
legyen a költözés hetén. Haladtunk… hol gyorsan, hol
lassabban. De hétfôre befejeztük, beköltöztünk, és aznap
az internet bekötése is megtörtént.

Az igyekezetünknek köszönhetôen február 3-án, ked-
den kinyithattunk. Idôben. 

Az új hely sokkal nagyobb… legalábbis nagyobb a lég-
tér, nem az ablakot kell bámulnom az íróasztalnál. Más
lett a többi munkaasztal elhelyezkedése is, praktikusabb.

A könyvtár rész is nagyobb, jobban elférnek a polcok
és az olvasótermi asztal is.

A könyvtár melletti részen kialakítottak egy klubszo-
bát, ahova székek, egy kanapé és két fotel is bekerült, il-
letve egy házimozi rendszer tévével együtt. A gyereknek,
ifjúságnak is van már helye, ahol – egyelôre délutánon-
ként – használhatják a tv-t, dvd-lejátszót, a ping-pong
asztalokat, csocsóasztalt, darts-táblát, beszélgethetnek,
szórakozhatnak.

Tehát kinyitottunk… bár az új hely „hivatalos” átadá-
sa még nem történt meg, de az sem várat magára sokáig…

Sári Annamária
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2009. március 1-tôl változik a Szôlôfürt Gazdabolt 
nyitvatartási ideje.

Március 1-november 1-ig
Kedd - Szerda - Péntek: 15-18 óráig

Szombat - Vasárnap 8-12 óráig tart nyitva.



Komposztálás otthon
A komposztálás a legôsibb hulladék-újrahasznosító eljá-
rás. Hazánkban egy átlagos állampolgár évente körülbe-
lül 300 kg hulladékot termel. Ennek a háztartási hulla-
déknak jelentôs hányada, kb. 30%-a olyan szerves anyag,
amely komposztálható, így egyharmadára csökkenthet-
jük a háztartásokból kikerülô hulladékot. 

Mi a komposzt?
A talaj termôképességét elsôsorban humusztartalma

befolyásolja. A komposzt tulajdonképpen mesterséges
humusz, ami a növények számára nélkülözhetetlen táp-
anyagokat tartalmaz. 

A komposztálás célja: a hulladékmennyiség csökkenté-
se, a talaj javítása a szerves anyagok visszajuttatásával.

Miért jó a talajnak a komposzt?
� a komposztban lévô humuszanyagokban a tápanyagok

olyan formában vannak jelen, hogy a növények köny-
nyen fel tudják venni,

� javul a talaj szerkezete, ami segíti levegôzését,
� sötét színe segíti a talaj felmelegedését,
� a komposzt jelentôs vízmegkötô képessége következté-

ben javul a talaj vízháztartása
� nô a talaj biológiai aktivitása,
� a komposztokban található hormonhatású anyagok

serkentik a növényi növekedést,
� nagyobb lesz a növények ellenálló képessége a kóroko-

zókkal és növényi kártevôkkel szemben, 
� a talaj tápanyagtároló képessége növekszik
� lassú a tápanyag feltáródás, kicsi a kimosódás veszélye, 

A komposztálás biológiai folyamatának fázisai
1) Akezdeti fázis már a gyûjtôedényben megfigyelhetô,

amelyek során megindul a könnyen lebomló szerves
anyagok feltáródása. Ez egy rövid hôtermelô fázis, a hô-
mérséklet általában 40oC-ig emelkedik.

2) A második fázis a lebomlás, amikor az összekeverés
után további hômérsékletemelkedés következik be, 50oC
körüli hômérsékleten a termofil (hôkedvelô) gombák és su-
gárgombák, 65oC körül a spórás baktériumok végzik a bon-
tást. Itt már a nehezebben bomló anyagok, így a cellulóz
bontása is megkezdôdik. Ez kb. egy hét.

3) Ez az átalakulás fázisa, a hômérséklet 45oC körüli.
Itt a könnyen bomló szénhidrátok és proteinek mellett a
nehezebben bomló cellulóz és kissé a lignin bontása is
megtörténik. A humuszszerû anyagok kialakulása is meg-
kezdôdik. A világos gombamicéliumok ebben a 2-5 hetes
fázisban jól felismerhetôek.

4) Az érés fázisa, mely lehûléssel, a hômérséklet csök-
kenésével jár együtt, a humifikáció befejezôdik. A halom
benépesül talajlakó élôlényekkel.

Mi kerülhet a komposztálóba? 
� a konyhából és a háztartásból: a zöldségtisztítás hulla-

dékai, krumpli- és gyümölcshéj, káposzta- és salátale-
vél, tojáshéj, kávé- és teazacc, hervadt virág, szobanö-
vények elszáradt levelei, virágföld, fahamu (max. 2-3

kg/m3), növényevô kisállatok ürüléke a forgácsalom-
mal együtt, toll, szôr, papír, gyapjú-, pamut és lenvá-
szon. 

� a kertbôl: levágott fû, kerti gyomok (virágzás elôtt), fa-
levél, szalma, összeaprított ágak, gallyak, elszáradt vi-
rágok, palánták, lehullott gyümölcsök, faforgács, fû-
részpor. 

Mi nem kerülhet a komposztálóba?
� festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék
� szintetikus, illetve nem lebomló anyagok (mûanyag,

üveg, cserép, fémek)
� az ételmaradék, hús, csont 
� fertôzött, beteg növények
� húsevô állatok alma – szintén a fertôzés veszélye miatt
� veszélyes, magas nehézfémtartalmú anyagok, elem, ak-

kumulátor, porszívó gyûjtôzsákja

A komposztálás lépései:
1.Gyûjtés.
2.Aprítás.
3.A komposztáló feltöltése. 
4.Keverés
Friss komposzt: még nem fejezôdött be teljesen az ás-

ványosodás és a humuszképzôdés, itt leginkább a gilisz-
ták dolgoznak.

Érett komposzt: befejezôdött az ásványosodás, hu-
muszképzôdés, stabil, kiváló szerkezetû, amely minden-
hol felhasználható.

A komposzt felhasználása:
Az érett 8-12 hónapos komposzt lassan hat, kiváló ta-

lajjavító tulajdonságokkal rendelkezik és földdel egyen-
letesen összekeverve fontos alapanyaga a cserepes- és
balkonnövények, valamint a veteményesek földjének.
Rostálás után valamennyi növénykultúra számára fel-
használható.

A jó komposztálás alapjai:
- az alapanyagok 5 cm-nél kisebbek,
- jó az oxigénellátás,
- optimális a nedvességtartalom,
- megfelelô a tápanyagtartalom (C/N arány),
- a gyorsabb érés érdekében a komposztot
6-8 hetente keverjük.

(Forrás: Öko-Fórum Alapítvány – Mindennapi komposztálás)
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Értesítjük a Tisztelt lakosságot, 
hogy Kisházi István 
rendôr törzszászlós,

körzeti megbízott minden hónap 
3. csütörtökén 
8.00–8.50 óráig
fogadóórát tart 

a Polgármesteri Hivatalban.



A Teleház és Könyvtár hírei
A Teleház és Könyvtár február 3-tól a Szent József Ház-
ban fogadja régi és új vendégeit. 

A nyitva tartás a régi, nem változott:
HÉTFÔ: ZÁRVA
KEDD: 14-19 ÓRÁIG
SZERDA: 14-19 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖK: 14-19 ÓRÁIG
PÉNTEK: 14-19 ÓRÁIG
SZOMBAT 9-13 ÓRÁIG
VASÁRNAP ZÁRVA

Az internet és számítógép használat díja csökkent: 
100.- Ft/ óra.

A leselejtezett könyvek kiárusítása még mindig tart: 
50.- Ft/db áron.

Szeretettel várunk mindenkit!
Sári Annamária

FELHÍVÁS!
Kedves paloznaki Szolgáltatók!

A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület 2009-ben is várja
azoknak a szolgáltatóknak a jelentkezését, akik az öt község
területén éjszakázó fizetô vendégek részére a Balaton Riviéra
kártyához szolgáltatásaik árából kedvezményt nyújtanának.

Érdeklôdni: Keresztes Éva. 
Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület. 
8228 Lovas, Fô u. 8. Tel:70/371-8501

„Disznóvágás”
Ki ne szeretné az igazi disznótorost? A friss fûszeres hur-
ka, kolbász illatát? A frissen sült pecsenye ropogós ízét?
Fôleg akkor élmény ez, ha mi magunk készítjük el pirka-
dattól napnyugtáig tartó munkával, tele jókedvvel, ami-
hez a helyi tüzes borok, pálinkák íze is hozzájárul egy
olyan környezetben, ahol élünk. Ezt az érzést negyedszer
is sikerült elôcsalogatnunk az immáron hagyományôrzés-
nek mondható IV. falusi disznóvágásunkon.

Köszönöm mindazoknak, akik bármilyen formában tá-
mogatták, segítették rendezvényünket. Ismét bebizonyo-
sodott, hogy összefogással, tenni akarással öregbíteni
tudtuk Paloznak hírnevét. Hernádi Péter

� Február 25-én, szerdán 14-18 óráig Egészség Délután
lesz a Faluház nagytermében

� Március 7-én, szombaton 20 órától Nônapi Bál lesz a
Faluház nagytermében az Akác Vendéglô szervezésé-
ben

� Március 14-én, szombaton 10 órától Filmbemutatóval
egybekötött Játszóház lesz gyerekeknek 
a Teleházban.

� Március 15-én, vasárnap 10 órától Ünnepi megemléke-
zés lesz az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
160 évfordulója alkalmából 1848/49-es emlékmûnél

ÖN DÖNT
Legyen a kormányé, vagy maradjon Paloznakon?
Adója 1%-át felajánlhatja társadalmi szervezet, 1%-át
egyházak számára. Csupán az erre szolgáló nyomtatványt
kell adóbevallásában kitöltve elhelyeznie.

Amennyiben errôl az összegrôl nem rendelkezik, pén-
zét az állami költségvetés használja fel!

Kérem, hogy támogassa a helyi társadalmi szervezeteket!
A PaCi tavaly közhasznú szervezetté vált, rendezvé-

nyeinkkel a falunk lakóinak életét, kultúrált szórakozá-
sát, hagyomány ôrzését támogatjuk. A programjainkról a
Hírmondóban folyamatosan beszámolunk. Amennyiben
megtisztel bennünket támogatásával, munkánkat nagy-
ban segíti.

Paloznaki Civil Egyesület, adószám: 18938766-1-19.

Köszönettel: Hernádi Péter elnök

„Középpontban az egészség!”

Paloznak Község Önkormányzata
egészség délutánt tart a Faluház nagytermében

2009. február 25-én, szerdán 14-18 óráig.

Ingyenes szûrõvizsgálatok, tanácsadás:
Vércukor-mérés, vérnyomás-mérés, koleszterin-mérés,

testzsír-mérés, hallás-vizsgálat, látás-vizsgálat,
prosztata-szûrõvizsgálat 1 csepp vérbõl 50 év feletti

férfiaknak, bõrgyógyászati szûrés.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

A rendezvényt az Asszonyklub támogatja.

Nônapi Bál
Tavalyi nagy sikerre való tekintettel

a paloznaki Akác Vendéglô Nônapi Bált hirdet
2009. március 7-én 20 órai kezdettel

a Faluház nagytermében.
Tombolával, hangulatos élô zenével és büfével

várjuk kedves vendégeinket
Belépô: 500.- Ft, amely tartalmaz egy tombolajegyet,

és a hölgyeknek  egy aperitifet.
A jegyek és tombolajegyek megvásárolhatóak

a Vendéglôben vagy a helyszínen.
Mindenkit szeretettel várunk és jó bulizást kívánunk!

72009. február Paloznaki Hírmondó

� �JJÓÓ  TTUUDDNNII!!



8 Paloznaki Hírmondó 2009. február

� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlá-
tok, vagyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok,
lakberendezési tárgyak és egyéb kiegészítôk gyártása.
A felületkezelés lehet festett, patinázott és tüzihor-
ganyzott a megrendelô igényei szerint. Keressen ben-
nünket a 71-es és 73-as út keresztezôdésénél, ahol be-
mutatótermünkben 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 Márkaszervíz. Szalo-
nunkban megtalálja a Suzuki teljes típusválasztékát.
Szervizünkben nagy gyakorlattal rendelkezô munka-
társak várják Önöket. Autószerelés, javítás, mûszaki
vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás. Környezetvé-
delmi mérés és zöldkártya kiadása, eredetiség vizsgá-
lat, légkonditöltés, gumiszerelés. Csopak, Kossuth u.
101. Tel. / fax: 87/ 446-944, 87/ 446-084.
Web: www.suzukiperger.hu, e-mail: pergerv@t-online.hu

� Valve-Tech Mérnöki Iroda Kft. Fal-és meny-
nyezetfûtés és hûtés, geotermikus hôszivattyú, közpon-
ti porszívó, öntözôrendszer. Paloznak, Zrínyi u. 12.
Tel.: 87/ 446-900 és 20/ 9576-004.

� Dobó Vendéglô. Anyák és nagymamák fôztjét, s
azok jó emlékû ízeit szeretnénk mindenkinek kínál-
ni, jó borokkal és régi vendéglôi hangulattal. Kis és
nagy társaságok összejövetelének bonyolításában is
jártasak vagyunk, akár helyben, akár háznál vagy
másutt. Legyenek vendégeink és váljék egészségükre!
Csopak, Kossuth u. 103. Tel./fax: 87/446 425 
Nyitva: Hóban-napsütésben-esôben 12-22 óráig. 
e-mail: dobovendeglo@chello.hu.

� Szent Donát Pince és Borház. Csopakon az
Öreghegyi dûlôben található, páratlan szépségû termé-
szeti környezetben. Hûvös pincéjében a csopaki lejtôk
legjobb borait kínálja, köztük a méltán híres csopaki
olaszrizlinget. Borkóstolókon kívül rendezvények, eskü-
vôk, kulturális programok helyszínéül szolgál. Tel.: 20/
333-81-11. Fax: 87/ 446-325. E-mail: kovin@t-online.hu

� Szôlôfürt Gazdabolt. Virágföldek, mûtrágyák,
növényvédô szerek, vetômagok, festékek, tömítôanyag-
ok, kötôelemek (csavarok), zárak. Minden, ami egy
gazdának kell! Paloznak, Zrínyi u. 44. tel.: 87/ 446-
869. Nyitva: november 1-tôl szombat 8-12 óráig.

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adá-
sa! Balatonfüred-Csopak-Paloznak-Lovas-Alsóörs tér-
ségébôl várom eladási-vételi szándékát.Fizetni csak a
sikeres lebonyolítás után kell! Egy hívást megér! Tele-
fon: 06-20-991-6842. Honlap: www.rajnaia.hu.

� Jásdi Pince. Csopak és Paloznak határán épült
majd 200 éve a klasszicista Ranolder, ma Jásdi Pince.
A 2000. év legszebb pincéje címet kapta a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Parktól. Ranolder püspök 18 fôs kör-
panorámás borkóstolójában bejelentkezésre fogadunk
látogatókat. Nyitva: hétfô-szombat. Pincelátogatás, pa-
lackos 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 legnépszerûbb pincészete kö-
zé válogatták Magyarországon. Csopak, Arany J. u. 2.
Tel./ fax: 87/ 446-452, web: www.jasdipince.hu, e-mail:
jasdipince@t-online.hu

� Milek Vasipari Bt. Kerítések, kapuk, kovácsolt
díszrácsok, épületlakatos munkák, fémbútorok. Elér-
hetôségek: 5700 Gyula, Budai Nagy Antal u. 15. Tel.:
20/244-0837, e-mail: milekbt@freemail.hu 

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. Szerkesztô és felelôs kiadó: 

Sári Annamária. Tipográfia: Kováts Imre. 
Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

KEREKEDI CSÁRDA 

Csopak 71-es fôút, ott ahol a babák állnak!
Egész évben várjuk vendégeinket neves pincészetek bo-
raival, szolid árakkal, házias ételekkel. Üdülési csekk,
ticket restaurant, chéque déjeuner elfogadóhely, vala-
mint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, boros-
pince, látványkonyha, gyerekeknek játszótér. Baráti,
családi összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel./Fax.: 87/ 705-842 és 30/ 994-1921, 
web: www.balatonkapuja.hu/gastro/kerekedi.htm, 

e-mail: toth.sandor19@chello.hu

A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület 
együttmûködés céljából továbbra is várja 

Alsóörs-Csopak-Felsôörs-Lovas-Paloznak területérôl
szálláskiadók, vendéglátók és egyéb szolgáltatásokat

végzôk jelentkezését.
Információ: Keresztes Éva tel: 06-70-371-8501

Kéményseprési díjak 2009

Egyedi kémény 1295 Ft/db
Gyûjtô kémény 1160 Ft/szint 
Kisközponti kémény 260 Ft/m
Nagyközponti kémény 930 FT/m
Tartalékkémény 670 Ft/db
Üdülôk kéménye 1960 Ft/db/4év
Szakvélemény 9700 Ft/eset

Az árak a kiszállást és az áfát tartalmazzák.

HIRDETÉSEK


