
Megyei Hírek…

ALSÓ-AUSZTRIAI DIÁKOK MEGYÉNKBEN

Harminc év alatt több száz fiatal vett részt a két testvér-
megye, Alsó-Ausztria és Veszprém ifjúsági cserekapcsola-
ta programjaiban, amely elsôsorban a kulturális és sport
rendezvényeket érinti. Ezúttal Anton Kainrath, az oszt-
rák ifjúsági hivatal egyik vezetôjével tíz fiatal látogatott
megyénkbe, akiket az önkormányzat képviseletében
Göndör József és Hahn Károlyné kalauzolt. Augusztus 6-
án a megyeházára is ellátogattak, ahol Talabér Márta me-
gyei alelnök és dr. Pálffy István tiszteletbeli osztrák kon-
zul üdvözölte a fiatalokat, illetôleg a több évtizedes
kapcsolatot. Szerk.

MAGYAR REGÉK ÉS MONDÁK
KÉZMÛVES SZEMMEL 2009

A „ Paloznaki Hímzôkör” 9 éve rendszeresen részt vesz a
„Magyar Kézmûvesség” kettôs tematikájú meghirdetett
pályázatán.

A magyar regék és mondák címû pályázat ismét remek
és kiváló, szép feladatott adott a kézmûveseknek. A ma-
gyar népmûvészet évszázadokon át mindig gazdagon me-
rített ebbôl a témából. A kiállításon háromszáznál több
hazai és jó néhány határon túl élô magyar alkotó képvi-
seltette magát. A pályázatra beküldött anyagokat a Ha-
gyományok Háza, a Magyar Mûvelôdési Intézet és a Kép-
zômûvészeti Lektorátus szakértôibôl álló zsûri bírálta el,
akiknek véleménye szerint az utóbbi évek legerôsebb
anyaga érkezett be.

A díjazási listára a kiállításra elfogadott közel 500 tár-
gyat készítô 260 alkotó közül 40-nél több kézmûves neve
került fel.

Az általam vezetett balatoni kistérségen belül mûködô
szakkörök és mûhelyek munkáját minden eddiginél na-
gyobb díjjal jutalmazták. 

A Miniszterelnöki Hivatal kitüntetését 
és nagydíját vehette át:

� Alsóörs Csipke Mûhely
� Balatonfüredi Örökségünk Hímzô Mûhely
� Paloznaki Hímzôkör
� Támasz Idôsek Otthona
� Tihanyi Hímzô és Csipke Mûhely

melyet Tarcsai Gyula a Miniszterelnöki Hivatal Mi-
niszteri Biztosa adott át. (Ez a díj a Miniszterelnöki Hi-
vatal által adható legmagasabb kitüntetés)

Kedves hagyományôrzô, hímzô kezû asszonyok!
Köszönöm a hosszú éveken át kitartó, szorgalmas és

lelkes munkát, mert úgy gondolom, ez a kitüntetés közös
munkák elismerése és eredménye.

Köszönjük Paloznak Község Önkormányzatának és a
Paloznaki Civil Egyesületnek a támogatást. Büszkék va-
gyunk arra, hogy a települést megajándékozhattuk mun-
káinkkal és ezzel a kitüntetéssel.

A kiállítás július 30-tól augusztus 23-ig megtekinthetô
Budapesten a Vajdahunyad Várban 10-tôl 17 óráig, hétfô
kivételével.

Szuper Miklósné

PALOZNAKI FALUNAPOK 2009

Hagyományosan szeptember utolsó hétvégéjén, szeptember
25-27. között kerül megrendezésre az önkormányzat szer-
vezésében a Falunapok szüreti mulatságokkal, melynek
megszervezéséhez, lebonyolításához szívesen fogadja az
önkormányzat a helyi vállalkozók és magánszemélyek tá-
mogatását, hogy minél színvonalasabb, gazdagabb prog-
ramsorozat várja a paloznakiakat, nyaralótulajdonoso-
kat, az idelátogató vendégeket.

Tombolatárgyakat is szívesen fogadunk a szombat esti
utcabálra.

A felajánlásokkal Czeglédy Ákos polgármestert keres-
sék a polgármesteri hivatalban, vagy Sári Annamáriát a
Teleházban.

szerk.

Szeretettel várunk mindenkit a „Falusi esti Mesék”-re
a Pajtamozi Filmklubban, 20.30 órakor

augusztus 28. – péntek
Zsigmond Dezsõ: Vadlány – boszorkánykör
magyar dokumentumfilm, 2009
Elõadó: Zsigmond Dezsõ filmrendezõ

A vetítés házigazdája Pócsik Andrea.
Helyszín: Paloznak, Tájház udvar. (Rossz idõ esetén

Szent József Ház)

A filmklub létrehozását a Magyar Mozgókép Közala-
pítvány támogatja.
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Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Kitüntetések
Az önkormányzat várja a díszpolgári cím és a
„Paloznakért” kitüntetés odaítélésére vonatkozó ja-
vaslatokat, melyet írásban is eljuttathatnak a Polgár-
mesteri Hivatalba, vagy e-mailen a pm@paloznak.hu
címre, illetve bármelyik képviselõ-testületi tagnak el-
mondhatják javaslatukat. 



Kezdeti lépések a horgászturizmusban

A közelmúltban küldött közgyûlést tartott a Bakony-Ba-
laton Horgász Szövetség, amelynek fô témáját a 2008. évi
zárszámadás és vagyonmérleg, valamint a közhasznúsági
jelentés elfogadása jelentette.  Ugyanakkor a vezetôség a
megye horgász küldötteivel megtárgyalta az aktuális kér-
déseket, melynek középpontjában a horgászturizmus állt. 

– Jelentôs változások történtek az elmúlt hónapokban
a Balaton halászati hasznosításában, amelyek bennünket
horgászokat is nagyban érintenek – kezdte a beszélgetést
Rajnai Árpád ügyvezetô elnök. – Egyenlôre még csak ha-
tározati szinten tartunk, így még nincs kellô rálátásunk,
hogy a horgász érdekek miképpen jelennek meg. 

– Ezek a változások konkrétan mit takarnak?
– Mint ismeretes az Állami Vagyonkezelô Zrt. privati-

zálta a Balatoni Halászati Zrt. tógazdaságait és a termelô-
egységeit. Ezek után a Halászati Zrt. tevékenysége már
csak a Balatonra koncentrálódik. Ismereteim szerint az
állam megvásárolta a részvény társaságtól a halastavakat
és a halfeldolgozót. A befolyt pénzbôl a balatoni gazdál-
kodás helyreállítása szerepel, illetve a már sokat emlege-
tett horgászturizmust és környezetvédelmet kell elôtérbe
helyezni a Balatonnál. 

– Nocsak, ezek szerint a „lerágott csontból”, neveze-
tesen a horgászturizmusból végre lesz valami?

– Még korai errôl beszélni, hiszen tájékoztatást még nem
kaptunk ezzel kapcsolatosan. Nem ismerjük az állam elkép-
zelését, nincsenek információink arról, hogy miképpen kí-
vánják megoldani a horgászturizmus helyzetét. Ugyanakkor
a Halászati Zrt.-nek a kapott pénzbôl változásokat kell meg-
valósítania. Ami viszont elszomorító, hogy bennünket bala-
toni horgászokat, illetve az érdekképviseletet senki nem ke-
resett meg, hogy nekünk milyen elképzeléseink vannak, mi
hogyan gondoljuk mindezt. Csak remélni tudjuk, hogy az
állami akaratot  képviselô szervezet bennünket is megkér-
dez. Egy ilyen eszmecserén sok mindenrôl beszélhetnénk, a
már elôbb említett horgászturizmus fellendítésén kívül, a
Balaton halállományáról és a teljes ökológiai rendszer átala-
kításáról. A kezdeti lépéseket az irányváltásban az illetéke-
sek megtették, kíváncsian várjuk a folytatást. 

– Ahhoz, hogy horgászturizmusról beszéljünk a meg-
felelô halállományon kívül kellô háttérrel is kell rendel-
kezni, gondolok itt horgászstégekre és tanyákra. Ezek
mennyire adottak a Balatonnál?

Az utóbbi években nem jelent meg olyan pályázat,
amellyel ezeket az „objektumokat” fejleszteni, korszerû-
síteni lehetne. Jó példa erre a MOHOSZ tulajdonában lé-
vô tihanyi, illetve szepezdi horgásztanyák, amelyek kivá-
ló horgászlehetôségeket biztosítanak, de a körülmények
nem éppen ideálisak. Mindezt a szövetség pénzébôl kép-
telenség helyreállítani, pályázati források hiányában pe-
dig egyenlôre nincs is esély rá. Elszomorítónak tartom,
hogy a Tihanyi-félszigeten üldözik a horgászokat. A
Sajkodi terület természetvédelmi fennhatóság alatt áll,
míg a Gödrös területén mondvacsinált ürügyeket találnak
ki, mely elsôsorban a közlekedés biztonságára vonatko-
zik. Ha a feltételek nem adottak, ne is beszéljünk hor-

gászturizmusról! A szemléletváltásra nagy szükség van,
sokan a nyári szezonban gondolkodnak, pedig az év többi
részét is elôtérbe lehetne helyezni a horgászat kapcsán. 

– Mi újság a halállománnyal, hiszen ez is évtizedes
probléma?

– A megfelelô halállomány elengedhetetlenül fontos a
horgászturizmushoz. A pontyfogás szempontjából a tava-
lyi év rémálom volt, hiszen május után alig akadt hal a
horogra. Idén biztatóan alakul a helyzet, reméljük így is
marad. A süllô programot fejleszteni kell. Nevetséges,
hogy évente 50 ezer darab egynyaras halat helyeznek ki,
valamint 1 millió elônevelt süllôt, melynek túlélési esélye
mindössze öt százalék. Igenis komolyan kellene végre
venni, hogy legyen hal a Balatonban, és azok megtalálha-
tóak legyenek csónakból vagy éppen a partról. Ami még
elszomorító, hogy nemzeti kincsünknél nincs olyan part-
szakasz, ahol kiemelt versenyeket lehetne szervezni. Tu-
domásul kell venni, hogy szükség lenne ilyen rendezvé-
nyekre, mert ez vonzaná a külföldi horgászokat is.
Balatonakali évek óta próbál nemzetközi versenyeket
szervezni, de eddig süket fülekre talált. 

Szendi Péter

Indiai képek
SÁRA SÁNDOR FILMRENDEZÔ FOTÓKIÁLLÍTÁSA

Ismét nagyszerû élménnyel lettek gazdagabbak, akik a
június 19-én megtartott indiai fotókiállításon, majd az
utána következô Pajtamozi Filmklub vetítésen részt vet-
tek. Sára Sándor filmrendezô indiai portréfotói nemcsak
embereket, de sorsokat is tükröznek. Önmaga egy interjú
során így nyilatkozott: „Az arcokba íródott sorsok ragad-
nak meg…”. Valóban mi is elmélyülten nézegettük a ké-
peket, éreztük, mennyire más világ az a miénkhez képest.
Úgy érzékeltük, mintha India ôsi bölcsôjébôl kinôtt törté-
nelmét éltük volna át. Láttunk mosolygós embereket,
akik arcukon hordozták a világgal, magukkal, a rájuk ki-
mért sorsukkal való megbékélést, elfogadást. Majd döb-
benten álltunk egy más érzést ábrázoló fotó elôtt: A testé-
ben megcsonkított, szinte gnóm kinézetû ember arcán
láttuk, amint az elkeseredett kemény düh – de egyúttal el-
fogadása a kegyetlen sorsnak – együtt ötvözôdött, azt su-
gallva: Az életösztön mindennél erôsebb…

A kiállítás után a „Falusi esti mesék” c. sorozatának
nyitó elôadása következett – benne a „Cigányok” c. doku-
mentumfilm vetítésével. A rendezési stílusban szintén Sá-
ra Sándor drámai beállítottsága, egyénisége volt érezhe-
tô. Ahány arc, tekintet, mozdulat, annyi drámai sorsot
érzékeltetett. A vetítés után baráti beszélgetés követke-
zett a rendezô és nézôközönsége között.

Az est házigazdája, Pócsik Andrea, filmesztéta volt. A
kiállítást Prazsákné, Emike, a „Paloznak Jövôjéért” Köz-
alapítvány elnöke szervezte, rendezte a tôle megszokott
fantáziával, ízléssel.

Kívánok a sorstól további erôt, aktivitást azoknak az
embereknek, akik mûvelik és szervezik az igényes, emlé-
kezetes paloznaki programokat. – Mert az emlékek gaz-
dagítanak bennünket.

J. Irén
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BECSÖNGETTEK
Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy eme cikkemmel
„hazabeszélek”, némi „érdekek” vezéreltek akkor, ami-
kor a klaviatúrán elkezdtem bepötyögni a betûket. 

A falunapok hajnalán vittem be feleségemet a tapolcai
kórházba, mert azt hittük, hogy megindul a szülés, meg-
születik elsô gyermekünk. Tévedtünk. Réka csupán jelez-
te, hogy szeretne már máshol lenni, de úgy gondolta, hogy
egy kicsit még anyával marad. Vasárnap amikor látogatni
mentünk a nagyszülôkkel, – igaz akkor még nem voltak
azok – Hajnit arra biztattuk, hogy sétáljunk egy kicsit,
hátha meghozza szerelmünk gyümölcsét. Így is lett!

Verôfényes, kellemes napra virradtunk 2002. szeptem-
ber 30-án. Munkahelyemen riasztottak, hogy itt az idô,
menni kell, Réka szeretne világra jönni. Testvéremmel
Forma 1-es pilótákat megszégyenítve Tapolcára mentünk,
közben felhívtam az „ôsöket”, hogy igyekezzenek, mert
hamarosan megszületik elsô unokájuk.

Elmondani nem lehet, hogy milyen csodálatos érzés az,
amikor az ember testközelbôl tapasztalja egy gyermek vi-
lágra jöttét. Bevallom férfiasan zokogtam, mert az elsôk
között lehettem, aki a karjába vehette kislányát és szûnni
nem akaró sírása ellenére próbálta megnyugtatni. De mi-
lyen furcsa az élet, amikor édesanyja közelébe került,
egybôl elhallgatott, csend honolt a szülôszobában. Meg-
érezte azt a melegséget, azt a túláradó szeretet, amit ki-
lenc hónapon keresztül csepegtettek feléje. 

Futótûzként terjedt a faluban Réka megszületése. Szeren-
csére abban az idôben igazi „bébi bumm” volt Paloznakon,
hiszen kislányunkat még két szép gyermek (Bakonyi Blanka
és Bartl Panna) követte néhány héten belül. A gyermekek
viszont „fokozatosan cseperedtek”, és elérkeztünk életük
olyan korszakához, ami szintén nagy kihívásokkal jár. 

Nem is olyan régen még pelenkáztuk ôket, ragyogtunk a
boldogságtól amikor egyedül felültek, vagy elkezdtek járni,
beszélni, most pedig megkezdik az iskolai életet. Idén
Paloznakon a már említett három kislányon kívül Pauer Kin-
ga, Steinbach Bence és Tábori Olivér számára szólal meg a
csengô. Menniük kell, hiszen életükben egy új fejezet kezdô-
dik, tele reményekkel. Kívánom nekik és szüleiknek, – mond-
tam, hogy hazabeszélek – sok-sok örömteli pillanatot, olyan
emlékképeket, amelyet érdemes lesz „fellapozni”.

Szendi Péter

� Augusztus 20., csütörtök 20 óra Ünnepi Hangverseny
a r.k templomban.

� Augusztus 28., péntek 20.30 órakor Zsigmond Dezsô:
Vadlány – Boszorkánykör c. magyar dokumentumfilm
vetítése a Tájház udvarán.

� Szeptember 7-én 13–15 óráig ingyenes hallásvizsgálat
a Fô téren.

� Szeptember 25–27., péntektôl vasárnapig Paloznaki
Falunapok Helyszín: Tájház udvar, Faluház nagyter-
me, Játszótér, Fô tér.

szerk.

TISZA SÁNDOR
fafaragó, játékkészítô, népi iparmûvész

és KOVÁCSNÉ TÓTH ÉVA
textilmûves kiállítása

A fa, mint élô anyag melegséget, emberközelséget áraszt,
egyben emlékeztet ôseink, szüleink természet-közeli min-
dennapjaira, amikor a szerszámok, házi használati tár-
gyak, eszközök többnyire fából készültek.

Czeglédy Ákos polgármester megnyitó beszédében elis-
merôen nyilatkozott és értékelte a fafaragás mûvészetét,
mely nem hasonlítható semmiféle-fajta mûanyag és egyéb
más anyagok kompozíciójára sem.

Tisza Sándor a fafaragást mûvészi szinten gyakorolja,
oktatja. A kiállítás nem máról holnapra jött létre, évekre
visszamenô elôzménye van, ugyanis Prazsákné, Emike a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány elnöke tíz éve a nyá-
ri hétvégéken kézmûves foglalkozásokat szervez a Tájház
udvarán. Korongozás, gyöngyözés, csuhézás, gyékénye-
zés, bábozás, mézeskalácsozás és a Tisza Sándor vezette
fafaragás.

A mester mind a tíz éven át Paloznakon szervezte és
adta át a mesterségbeli tudását, gyakorlattal egybekötve a
résztvevôk között. Ennyi szépség megérdemel egy kiállí-
tást. Meg is lett az eredménye. Szebbnél szebb mester-
munkákban gyönyörködhettünk. Volt ott favilla, fakanál,
fatányér… használati- és dísztárgyak garmadával, és
minden gyerek álma: kis hintaló, nagy hintaló, melyet a
gyerekek nagy boldogsággal meg is lovagoltak. A gyönyö-
rûen megfaragott, kimunkált bölcsô elôtt pillanatokig,
némán, átszellemült arccal idôztek a látogatók. Meghitt
gondolatokat hozott felszínre valahonnan „belülrôl” a
látvány…

Tisza Sándor közel került Paloznakhoz, a vele közel élô
emberekhez, gyerekekhez, melynek több esetben tanújel-
ét is adta és keze nyomát több helyen láthatjuk a faluban.
A hivatal elôtti ökrös-fogat, mely mosolyra késztet ben-
nünket, a Tájháznál és a Vendégháznál lévô hirdetô tábla,
csúszda a Vendégház udvarán és használati eszközök a
Tájház „vendégház” részében, melyeket barátságból ki-
folyólag jutányos áron készített, ajándékozott.

Hogy színesebb legyen a kiállítás, Kovácsné Tóth Éva
textilmûves is elhozta „anyagát”. Textilbôl igényesen el-
készített táskákat láthattunk. A játéksarkokban a gyer-
mekek kedvencei, mesebeli figurák keltek életre, ötletek
gazdagságával, kivitelezésével.

Minden darabja „mesés” volt, de egy mégis kitûnt és
széles mosolyra késztetett gyereket, felnôttet egyaránt. A
„Török és a tehenek” c. versbôl Éva keze munkája során
a földön fekve láttuk a kis török Mehemedet. Ugyanis
„Mehemedet felrúgták a tehenek”.

Végezetül következett a meglepetés, a nap fénypontja:
Prazsák István és Kriszta szívet-lelket gyönyörködtetô
páros néptánc elôadása.

Így zárult az élménydús kiállításmegnyitó, mely egyé-
nenként és összességében is fantasztikus volt…

J. Irén
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5. ZIMMERDIENST

Csak az hôs, aki jelleme szerint cselekszik, akkor is, ha sor-
sa mást követel tôle – Márai Sándor. 

– Gäbe es noch in Paloznak billiges Haus zu verkaufen? –
kérdezte egykor az idetévedt idegen, úgy a kilencvenes évek
elején, mert oly nagyon megérintette ôt a táj és a falu szépsé-
ge, hogy hirtelen örökre maradni, vagy legalábbis valami sa-
játba gyakran visszajárni vágyott. Mi pedig, akiknek meg-
adatott, hogy itt élhetünk ezen a gyönyörûséges pannon
vidéken, készséggel adtunk neki helyet, amíg volt. Örültünk,
hogy kinyílt a világ, hogy immár nemcsak mi sóvárgunk a
nyugat után, nekünk is van valamink, amire a német szemet
vetett. És, persze féltünk attól, hogy tán elveszi, megváltoz-
tatja, elnémetesíti a falut. Az érzelmek kettôs játéka jellemez-
te ezt a folyamatot, büszkeség és aggodalom, kíváncsiság és
irigység, talán. Mert valahol minden közösség nyitott és zárt
egyszerre, adni és kapni is akar, tiszteli az idegent, a mássá-
got, de egyben tart is tôle. Izgalmas idôket éltünk akkoriban,
a rendszerváltozás korában.

Mi kell az élet teljességéhez? – teszem fel magamnak a kér-
dést. Egy hely, ahol otthon érezzük magunkat. Tudom, két-
szer is megéltem ezt a hazatalálás élményt Paloznakkal kap-
csolatban. 

A kétütemû, levelibéka zöld Trabant ott áll a ház elôtt, raj-
ta felirat: ZIMMERDIENST PALOZNAK. Abból az idôbôl
való, még kifogástalanul mûködik, zokszó nélkül teszi a dol-
gát, akár a gazdája. Vannak olyanok, akik komolyan veszik
az életet, Árpád ilyen ember. Nekem a prospektusunkban ta-
lálható dupla hirdetése is errôl árulkodik. A házban rend,
nyugalom, tisztaság. Gondosság és szervezettség érzetét kelti
minden enteriôr.

– Hogy kerültünk ide? 1953-ban vettek a szüleim egy da-
rabka szôlôt a Király domb oldalában. Veszprémben lak-
tunk. A nagyapám tanító volt, és rajongva kertészkedett, ezt
még Fekete István is megemlítette egy regényében. Magdit
gyerekkora óta ismerem – folytatja a múltba tekintve – de a
kapcsolatunk kezdete jóval késôbbre tehetô. ’70-ben talál-
koztunk ismét, egy esti buszon. Hazakísértem. Akkorra na-
gyon széplánnyá cseperedett. Egymásba szerettünk, egy év
múlva elvettem, a szüleimhez költöztünk. Sokat dolgoztunk,
s végül mindent pénzzé téve, 87-ben felépítettük ezt a házat.

– Mondod, sokat dolgoztatok. Te mivel foglalkoztál?
– Hogy az elején kezdjem, már 15 évesen táncoltam a Ba-

kony Néptánc Együttesben, de sajnos a profi táncot egy be-
tegség miatt abba kellett hagynom. Szerszámkészítô lakatos-
nak tanultam. Közben Zircen táncoktató voltam.  Felvettek
az Eötvös Lóránt Tudomány Egyetemre, népmûvelés – törté-
nelem szakra. ’70-ben végeztem levelezô tagozaton. Emellett
a Megyei Népmûvelési Tanácsadó fôelôadójaként dolgoztam.
Aztán tíz évre a Szakszervezetek Megyei Tanácsa Kulturális

Bizottságának munkatársa lettem, felnôttoktatást szervez-
tem, mellette tánc és mozgásmûvészeti szakreferens voltam.

– Ezek tehát a közigazgatásban eltöltött évek. Úgy tûnik,
szeretsz szervezni, irányítani.  

– Szívesen teszem hasznossá magam. Így kerültem a
MOHOSZ látókörébe is. Az elsô Horgászakadémiát mi szer-
veztük meg Veszprémben ’75-ben. Az Országos Horgász Szö-
vetség küldötte voltam, ’79-tôl független titkára. 

– Aztán megint egy váltás. Ha jól tudom, középiskolai ta-
nár voltál Veszprémben.

– Tíz évig. Onnan mentem nyugdíjba.
– És akkor kezdôdött a szobakiadás?
– Nagy lett kettônknek a ház. Gondoltuk, valahogy haszno-

sítani kellene. A rendszerváltás idején amúgy is kézenfekvô
volt a „Zimmer frei”-ezés. Minden ingatlannal és szobakiadás-
sal foglalkozó vállalkozás akkoriban élte fénykorát. Nyaranta
a mosókonyhába húzódtunk, mert még nem volt beépítve a te-
tôtér. Aztán ’94-ben Németországban kezdtünk hirdetni. Bor,
horgászat és fürdôzés a Balatonnál – ez volt a szlogen. Hama-
rosan nem tudtunk elhelyezni minden jelentkezôt, ezért to-
vábbi szálláshelyeket kerestünk, illetve ajánlottunk mások-
nak körlevélben. Ebbôl jött létre a közvetítô iroda.

50-60 ingatlan kiadásával foglakoztunk. Ezt követôen –
mivel egyre többen megvásárolható ingatlan után is érdek-
lôdtek – egy tanfolyam elvégzése után megnyitottuk az ingat-
lanközvetítô vállalkozásunkat is.

– No, és ma mi a helyzet? Hogy megy az üzlet manapság?
Mi jellemzi a piacot?

– Nálunk is recesszió van. A megritkult érdeklôdôk belte-
rületi, építési telket keresnek, esetleg panorámás pincét a he-
gyen. Van olyan is, aki értékôrzô befektetést lát az ingatlan-
ban, de a piac nyomott, csak igen jelentôs árcsökkentéssel
realizálható ma egy-egy eladás.

– Említetted a bort. Magad is termelô vagy?
– Minôségi bortermelésre törekszem, már vannak érmes

boraim, de autodidakta vagyok. És szenvedélyesen horgá-
szom. Magdi kezdetben lelkesen jött velem, aztán elmaradt, s
én átálltam az esti horgászatra. A szakértelmet, tapasztala-
tot, természetismeretet csak odafigyeléssel és alázattal lehet
megszerezni. De az igazi ajándék ezért nem a bôséges fogás,
hanem a csend, nyugalom és béke, ami a vízen körülvesz.
Szükségem van erre, az egészségi állapotom miatt. Hatvanhét
éves vagyok, lassítanom kellene. 

– A paloznaki közéletben kifejtett tevékenységedre ho-
gyan emlékszel vissza?

– Talán azt mondanám, hogy nem jókor vállaltam megbí-
zatást. Ha a pozitív dolgokra gondolok, akkor alakult meg a
Paloznaki barátok Köre. Akkor volt az elsô Falunap (1991),
ami idegenforgalmi szempontból volt hivatott bemutatni a
települést, hagyományteremtô módon. Akkor alapítottuk a
Paloznaki Hírmondót, ami ugyan politikai szócsôvé vált az
akkori vezetés kezében, de lám, mára mégis visszanyerte az
eredetileg neki szánt arculatot.

– Ha már itt tartunk, még egy kérdés: mit üzennél a PH
olvasóinak?

– Fogjunk össze a falu jövôje érdekében, hogy Paloznak
európai stílusú település legyen. Neve csengjen jól mindenütt. 

Boda Balázs
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A paloznaki közélet
színterei



KAMARAZENE FELSÔFOKON!
Július 31-én emlékezetes koncertélménnyel gazdagodott,
aki ellátogatott a paloznaki római katolikus templomban
megtartott nyár-esti hangversenyre. 

Ezen az estén három kitûnô mûvész: Szilvásy Viktória
hegedû, (a Pege emlékhangversenyen is hallhattuk), Nagy
Enikô brácsa és Kiss-Domonkos Judit (második otthona
Alsóörs) alkotta Belvárosi Vonóstrió varázsolta el a nem
nagy, de annál lelkesebb közönséget. 

A jól felépített mûsorban ismert (Joseph Haydn, Richard
Strauss) és kevésbé ismert (J. N. Hummel, Alessandro
Rolla) szerzôk mûvei szerepeltek. 

A trió tagjaiból végig sugárzott a kamarazenélés öröme,
mely virtuóz mesterségbeli tudással párosult. 

Köszönjük a Belvárosi Vonóstrió tagjainak és a szerve-
zôknek a szép estét. 

Pató László

Tervekkel a szebb jövôért
Ahogy közeledik az ember dr. Tormási Györgyhöz a Nagy-
hegyi úton, már messzirôl látni lehet, hogy a házigazda itt-
hon van, hiszen a tornácon magyar zászlót lobogtat a szél. A
Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület elnöke készséggel állt a ren-
delkezésünkre. 

– Mióta él Paloznakon?
– Több mint húsz évvel ezelôtt vásároltam egy kis szôlôt

Paloznakon, melyet idôvel újabb földterületek követtek, és
1998-ban elkezdtem építkezni. Nagyon szeretek itt élni, hi-
szen sok minden ideköt. 

– Ha jól tudom nyugdíjba vonulásakor sem hagyott fel a
munkájával. Mivel is foglalkozott?

– Mûsorterjesztési oldalon dolgoztam, az Antenna Hun-
gáriánál és jogelôdjeinél. A mi cégünk építette fel azokat a
rádió- és televízió állomásokat Magyarországon, amelyek a
mai napig sugározzák a rádió és televízió mûsorokat. A het-
venes években virágkorát élte ez a terület. Szerencsém volt,
hogy vezetôként irányíthattam ezeket a beruházásokat.
Büszkén tekintek vissza azokra az állomásokra és tornyok-
ra, melyek sok ember szórakoztatását, a kultúra terjesztését
tették lehetôvé, hiszen ezen objektumok nélkül nem mûköd-
hetett volna a rádió és a televízió. Sokan a mai napig nem
tudják, hogy segítettem a paloznaki kábeltelevízió szolgálta-
tás elindításában. A közeli Kabhegyi tv állomáson dolgozó
munkatársaimmal javítottunk az induláskor a gyenge minô-
ségen. Ötven évet dolgoztam a munkahelyemen, sok-sok em-
lék közepette, tavaly fejeztem be véglegesen munkámat.

– Tekerjük vissza egy kicsit az idô kerekét! Hogyan ta-
lált rá Paloznakra?

– Csúnya ôszi hétvégéken Fûzfôtôl-Füredig keresgéltem
olyan helyet, ahol idôm egy részét majd eltölthetem. Rögtön
beleszerettem abba a hangulatba, mely jellemezte
Paloznakot és környékét. Csodálatos volt a kilátás a szôlô-
hegyrôl. Nagyapai ágon a szôlômûvelésre késztetést érez-
tem. Sose felejtem el azokat az éveket, amikor kisgyerekként
Kecskemétre jártam nagyszüleimhez, és már akkor megra-
gadott a szôlô iránti tisztelet. Jólesô érzéssel vásároltam meg
a nemesvámosi Klári néni szôlôjének egy részét. A feszített

tempójú munka után jól esik az embernek hétvégenként ki-
kapcsolódnia, vitorlázni és dolgozni a szôlôjében.

– Ha jól tudom, az „örök szerelem”, a vitorlázás mind a
mai napig megmaradt. Olyannyira, hogy az idei Kékszala-
gon is indultak.

– Fantasztikus élmény, amikor több száz hajó szeli a ha-
bokat és az ember próbál szót érteni a természettel és elérni
célját. Amire nagyon büszke vagyok, az idestova tizenhét év-
vel ezelôtt történt. 1992-ben néhány barátommal úgy gon-
doltuk, hogy a Kanári-szigetekrôl Amerikába, San Salva-
dorba vitorlázunk az Atlanti óceánon, ezzel is tisztelegve
Kolombusz emlékének, aki ötszáz évvel elôtte fedezte fel
Amerikát. A több mint egy hónapos út során olyan élmények-
ben részesültünk, melyet nagyon nehéz szavakba önteni.

– Az elmúlt évek során jó néhány civil egyesület szerve-
zôdött Paloznakon. Miért volt szükség a Paloznaki Szôlô-
hegyi Egyesület megalakulására?

– Több évnek kellett eltelnie, amíg a szôlôhegyi emberek
jobban megismerték egymást. 2007 nyarán a Pincesor és
Nagyhegyi út vízvezeték kiépítésekor született meg a gondo-
lat, majd a civil szervezet is. Mindig is tetszett, hogy
Paloznakon a sokrétû rendezvényeken és a jelentôs beruhá-
zások mellett összetartóak az emberek. Barátaim a mai 
napig emlegetik a disznótorokat, a libasütéseket és a falu-
napokat, amikor a kútból is bor folyik. Az elmúlt évek 
során mi is közelebb kerültünk egymáshoz, melyben na-
gyon sokat segített a víz, majd az út megépítése. Kezdemé-
nyezôi vagyunk minden olyan szervezôdésnek és beruhá-
zásnak, amely Paloznak érdekeit szolgálja. Most az
Önkormányzattal közösen a Pincesor útjának rendbehoza-
talát intézzük, reményeink szerint szeptemberben megkez-
dôdhetnek a munkálatok. Próbálunk mi is szoros kapcsola-
tot kialakítani a képviselô-testülettel, a helyi egyesületekkel,
részt veszünk a színvonalas rendezvényeken. Fontosnak
tartjuk, hogy a hegyben Paloznak hangulatához illô házak
és ne paloták épüljenek! Szeretnénk mi is megôrizni a falusi
idillt, éppen ezért a PACI-val közösen egy olyan kiadványt
adunk ki, – képekkel illusztrálva – amely mindezt felkarolja
és segíti a táj hangulatának megôrzését.

– Ha megkérdeznék Öntôl, hogy mire lenne még szükség
Paloznakon, hogyan válaszolna?

– Biztos vagyok abban, hogy én rózsaszín szemüveggel lá-
tom Paloznakot, így szubjektíven ítélkezek. Ha egy pesti em-
ber jön ide, annak örül, ha nincsen dugó, ha csend és nyuga-
lom van. Ha mégis válaszolnom kell, annyit mondanék, hogy
azokat a célkitûzéseket teljesítsék az egyesületek, az önkor-
mányzat, amelyet elôtte gondosan megterveztek és egyeztet-
tek. Szeretném, ha a környezetvédelem még nagyobb hang-
súlyt kapna. Reményeim szerint a színvonalas kulturális
élet továbbra is fennmarad Paloznakon. Ugyanakkor egy
kérésem is lenne a helybeliek felé! Fogadják be jó szívvel és
bizalommal azokat az embereket, akik nemrég költöztek
ide, vagy a közeljövôben szeretnének letelepedni Palozna-
kon, hiszen számukra sem könnyû az életüknek ezen idôsza-
ka. Mindenkit megérint a körülöttünk lévô világ változtatá-
sa. Szerencsére negatívumokról nem igazán tudok beszélni,
de ha késôbb, esetleg felmerülne ilyen, ígérem mindazt szó-
vá teszem, hogy közös erôvel javítani tudjunk rajta.

Szendi Péter
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HIRDETÉSEK
� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, va-

gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési
tárgyak és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés lehet
festett, patinázott és tüzihor-ganyzott a megrendelô igényei
szerint. Keressen bennünket a 71-es és 73-as út keresztezôdé-
sénél, ahol bemutatótermünkben 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. Szalonunkban
megtalálja a Suzuki teljes típusválasztékát. Szervizünkben
nagy gyakorlattal rendelkezô munkatársak várják Önöket.
Autószerelés, javítás, mûszaki vizsgára való felkészítés és
vizsgáztatás. Környezetvédelmi mérés és zöldkártya kiadása,
eredetiség vizsgálat, légkonditöltés, gumiszerelés. Csopak,
Kossuth u. 101. Tel. / fax: 87/ 446-944, 87/ 446-084.
Web: www.suzukiperger.hu, e-mail: pergerv@t-online.hu

� Dobó Vendéglô. Anyák és nagymamák fôztjét, s azok jó
emlékû ízeit szeretnénk mindenkinek kínálni, jó borokkal
és régi vendéglôi hangulattal. Kis és nagy társaságok össze-
jövetelének bonyolításában is jártasak vagyunk, akár hely-
ben, 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.

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

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

� Valve-Tech Mérnöki Iroda Kft. Fal-és mennyezetfû-
tés és hûtés, geotermikus hôszivattyú, központi porszívó, ön-
tözôrendszer. Paloznak, Zrínyi u. 12. Tel.: 87/ 446-900 és 
20/ 9576-004.

� Szôlôfürt Gazdabolt. Virágföldek, mûtrágyák, növény-
védô szerek, vetômagok, festékek, tömítôanyagok, kötôele-
mek (csavarok), zárak. Minden, ami egy gazdának kell!
Paloznak, Zrínyi u. 44. tel.: 87/ 446-869. Nyitva: március 1-
tôl november 1-ig kedd, szerda, péntek: 15-18 óráig, szombat,
vasárnap 8-12 óráig.

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

� Antikolva festett bútorok!!! Vállalok meglévô
bútorok felújítását, átalakítását, festését, valamint ajtók,
ablakok, gerendák festését, antikolását is, valamint komplett
házak berendezését is ilyen stílusú bútorokkal.
Elérhetôségek: www.antikoltbutorok.hu, 

Tel: 06-70-6317278; 06-70-9441656
� Üvegezés! Hôszigetelt üveg készítése és beépítése, hagyomá-

nyos nyílászáróba is. Tükörvágás, akváriumkészítés. Helyszíni
munka hétvégén is. Tel: 30/237-4456.

� Jásdi Pince. Csopak és Paloznak határán épült majd 200
éve a klasszicista Ranolder, ma Jásdi Pince. A 2000. év leg-
szebb pincéje címet kapta a Balaton-felvidéki Nemzeti
Parktól. Ranolder püspök 18 fôs körpanorámás borkóstoló-
jában 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 legnépszerûbb
pincészete közé válogatták Magyarországon. Csopak, Arany
J. u. 2. Tel./ fax: 87/446-452, web: www.jasdipince.hu, 
e-mail: jasdipince@t-online.hu

� Ügyvédi iroda Csopakon. 8229 Csopak, 
Kossuth Lajos utca 7. telefon/fax: 06-87-446-006, 
mobil: 06-20-3277-772, e-mail: ugyved@dr.com, 
www.koczkasdr.hu
Tanácsadás mellett tekjes körû ügyvédi szolgáltatás, képvise-
let, elektronikus összeköttetés az országos ingatlan-
nyilvántartással (Takarnet), minôsített elektronikus aláírás a
cégügyek intézésére, Dr. Koczkás Sándor ügyvéd.

� Akác Vendéglô, Paloznak Fô téren, ahol az óra áll!
Egész éves nyitva tartással pünkösdtôl augusztus végéig me-
legkonyhával: házias ételekkel, szolid árakkal, udvarias ki-
szolgálással a környék legfinomabb velôs pirítósával várjuk
kedves vendégeinket. Szívesen vállaljuk kisebb rendezvények
lebonyolítását 40 fôig.
Étlapunk PIZZÁVAL is bôvült! Várjuk kedves vendégeinket!
Tel: 06 87 446-400, Mobil: 06 30 207 3790, 
e-mail: akacvendeglo@freemail.hu, web:
www.balatonriviera.hu/hu_index.php?page=gasztronomia

� Kaszálást vállalunk mindenféle területen, mérettôl füg-
getlenül! Bozótirtás, erdôs területek takarítása, fafûrészelés,
darabolás, veszélyes fák kivágása, igény szerint elszállítása.
Zöldhulladék szállítását és lerakását is vállaljuk. Hívhat bár-
mikor. Tel: 30/270-5870
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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, vala-
mint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, borospin-
ce, látványkonyha, gyerekeknek játszótér. Baráti, családi
összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel./Fax.: 87/ 705-842 és 30/ 994-1921,
web: http://www.csopak.hu/index.php?option=com
content&view=article&id=34&Itemid=200038,

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.

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.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

Szerkesztô és felelôs kiadó: Sári Annamária. 
Tipográfia: Kováts Imre. 

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.


