
Megyei Hírek…

VESZPRÉM MEGYE: INFRASTRUKTÚRÁBAN GYENGE

Lemarad gazdasági teljesítményünk a kedvezôtlen közle-
kedési feltételek miatt másokéhoz, noha az export-import
forgalom zöme Nyugat-Európába irányul – mondta dr.
Markovszky György kamarai elnök a 8-as útról szóló
konferencián a megyeházán, szeptember 8-án.

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a
Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Közép-du-
nántúli Regionális Fejlesztési Tanács szervezésében
újabb találkozón vitatták meg a felek a 8-as út fejlesztési
kérdéseit, aktualitásait. 

– Nem kell szorgalmazni az érintett út építését, mert az
folyamatban van – fogalmazott Hónig Péter közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter. Hozzátette: a pénz
ugyan kevesebb, de a várpalotai elkerülô út megépül, a
munkát 2011-ben megkezdik és 2013-ban befejezik.
Emellett megerôsítik a 8-as úton a burkolatot és átépítik 

a csomópontokat is. A tárca elsô embere üdvözölte a
Veszprém megyére jellemzô összefogást, a beruházásban
tanúsított konszenzust.

Elhangzott még: az M8-as autópálya megépítésére ke-
vés az esély, ugyanakkor cél a 8-as út gyorsforgalmivá té-
tele. Ebben az érintett polgármesterek is egyetértettek. 

Szerk.
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FELHÍVÁS!
A Paloznaki Falunapokon, szeptember 26-án, 
szombaton 15.00-tól szüreti felvonulás lesz.

Idei évben elôször kisvonat is indul a szüreti menetben.
A felvonulásra viseletbe, vagy tréfás jelmezbe öltözve 

lehet jelentkezni a Teleházban.
Ruhák korlátozott számban  a Teleházban vehetôk át, 

nyitvatartási idôben, szeptember 22-tôl.

Szerk.

Szeptember 25. péntek:
17.00 „Emlékek Paloznak régi életébôl” c. kiállítás 

megnyitója (Faluház, nagyterem) 
A kiállítást megnyitja: V. Dr. Fodor Zsuzsa, 
ny. megyei múzeumigazgató

TÁJHÁZ UDVARA:
17.30 Gábor Andor: A kofa és Móricz Zsigmond:

Kokas c. mûveket elôadja: a Csopak-Paloznak Re-
formátus Asszonykör 

18.00 Ünnepélyes megnyitó, díjátadások. 
Köszöntôt mond: vitéz Ajtós József László esperes, 
plébános, Paloznak Díszpolgára, 
Közremûködik: Paloznaki Kórus 

19.00 Pörkölt vacsora
20.00 Weekend Tánczenekar zenél
Szeptember 26. szombat:
JÁTSZÓTÉR ÉS KÖRNYÉKE:
10.00 Játszóház, ugrálóvár, ügyességi játékok, 

lovaglás
TÁJHÁZ UDVARA:
9.00 Gulyásfôzô verseny. Nevezni a Teleházban 

lehet szeptember 24-ig.
10.00 Balatonfüred Néptánc Együttes 
10.30 Csopaki Óvoda néptáncbemutatója  
11.00 Bódi Lajos és klasszikus cigányzenekara

12.45 Moderntánc bemutató. 
Fellépnek: Kristály Virág és Leitold Dorottya 

13.00 Gulyásfôzô verseny eredményhirdetése. 
Tortaárverés 

SÁRKÁNYOS KÚT:
15.00 Borkóstoló. Zenél: a Nyirettyû Népzenei Együttes
FÔ TÉR:
14.30 Csopaki Óvoda néptáncbemutatója  
14.50 Szoboravató a Szent József Ház elôtt
15.00 Szüreti felvonulás
15.00 Balatonfüred Néptánc Együttes  
15.20 Csopak Néptáncegyüttes mûsora
17.00 Felvonulás érkezése 
17.00 Nyilvános akasztás 
18.00 MH légierô zenekara
20.00 Utcabál A Madarak Házibulizenekarral. 

Szünetben: tombola  
Szeptember 27. vasárnap:
11.30 Búcsúi Szentmise a római katolikus templom-

ban. Medveczky Miklós, a veszprémi Szent Mihály 
Bazilika káplánja újmisét mutat be. A 930 éves Guden-
Okmány elhelyezése és megszentelése a szentélyben.
Ezt követôen: Dr. Antall József miniszterelnök 
mellszobrának koszorúzása a templomkertben
Majd: Petrás Mária Szent Donát kerámiájának 
szentelése és áldása a Polgármesteri Hivatal elôtt, 
melyet a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítványnak
ajándékozott  

15.00 Faültetés és Babaköszöntô a Kálváriánál

Paloznaki Falunapok
2009. szeptember 25–27.



TESTÜLETI ÜLÉS
Az önkormányzat több pályázaton nyert az elmúlt idô-
szakban: a tájház nádazására 1,3 millió, kommunális kis-
gép beszerzésére 2,7 milliót, útfelújításra (Fô utca) 8,3
millió Ft-ot. Az elsô két pályázati cél megvalósítása folya-
matban van, míg a Fô utca felújítása a jövô tavasszal vár-
ható. Az E-Work alapítvány 250.000 Ft-tal támogatja a
paloznaki honlapon szélessáv keresô elhelyezését, vala-
mint az ehhez kapcsolódó népszerûsítési kampányt.

A képviselôk elfogadták az elsô féléves költségvetési
beszámolót, mely az önkormányzat és a körjegyzôség te-
kintetében is idôarányosan teljesült.

Új falugondnoki busz beszerzését határozta el a testü-
let, mivel a jelenlegi busz vizsgára felkészítése több
százezer forint lenne. Megszavazták a képviselôk a tér-
ségi fôépítész alkalmazásához szükséges hozzájárulást.
Amennyiben a kistérség többi települése is így dönt janu-
ártól térségi fôépítész segíthet a településfejlesztésben.
Sári Annamária ismertette az idei falunapok programját,
melyet az újságban is olvashatnak. Az önkormányzat
idén is csatlakozik a Bursa Hungarica felsôoktatási ösz-
töndíj pályázathoz. A Pincesor útfelújításához kapcso-
lódva a Szôlôhegyi Egyesület kérésére az augusztusi hely-
színi bejárás után a Pincesorhoz kapcsolódó 2 mellékút
aszfaltozását (25 ill. 45m) rendelte meg pótmunkaként az
önkormányzat. A Király Pince gyûjtésébôl megrendelt
szobor Fô téren való felállításához hozzájárulását adta
testület. Végül zárt ülésen döntött az önkormányzat a
díszpolgári és Paloznakért kitüntetések odaítélésérôl,
melyet a Falunapok alkalmával adunk át.

CZÁ

Változások a közigazgatási bírságokban

Az elmúlt hónapok során sok minden változás történt a magyar köz-
utakon. Elég, ha csak a zéró toleranciát említjük, máris felsejlik az it-
tas vezetés és a gyorshajtás utáni szigorú büntetés. Augusztusban
újabb bírságok léptek életbe.

Közigazgatási bírsággal sújtandó kategóriába kerültek a következô 
cselekmények.

2009. augusztus 1. után (az árak forintban értendôk):

Menetközben mobiltelefon 
kézbentartása 10000            15000             20000
Biztonsági öv használata 
nélküli vezetés, utazás 10000           20000             30000
Gyermek biztonsági rendszer hasz-
nálatának elmulasztása (vezetô)      15000         30000           45000
Motorkerékpár bukósisak haszná-
latának elmulasztása (vezetô, utas) 10000        20000            30000

Ezeken kívül változott több büntetési tétel a közúti árufuvarozással,
a személyszállítással és a közúti közlekedéssel kapcsolatban, amelyek
a 156/2009. (VII. 29.) Kormányrendelet mellékletében találhatók
meg.

Szendi Péter

Áldás, békesség!
Szeptember 11-én, pénteken a monoszlói
református templomban a Veszprémi Re-
formátus Egyházmegye Közgyûlésének 
ünnepi istentiszteletén iktatták be lelkészi
fôjegyzô tisztségébe ifj. Tislér Gézát, tele-

pülésünk református lelkészét.
Az egyházmegye hat évre választott lelkészi és világi új

tisztségviselôinek munkájára Steinbach József a Dunán-
túli Református Egyházkerület püspöke adott áldást.

Kívánjuk ifj. Tislér Géza lelkész úrnak, hogy legyen
ereje, türelme, fentrôl kapott bölcsessége és szeretete új
tisztségének, közöttünk vállalt szolgálatának betöltésé-
hez, melyhez az Ön és családja életére is Isten áldását
kérjük.

Verrasztóné Panni

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.
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Lakott 
területen

Lakott terü-
leten kívül

Autópályán,
autóúton

Paloznak Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját az

ARADI VÉRTANÚK
tiszteletére rendezett

CSENDES MEGEMLÉKEZÉSRE
2009. október 6-án, kedden 18 órakor.

Helyszín: Paloznak, 1848/49-es Emlékpark
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„Új” autója van 
a polgárôröknek

Csendben, nagy dobra nem
verve, „új” autója van a Pol-
gárôrségnek. A gépjármûrôl
és a civil szervezet munkájá-
ról Léber Károlyt kérdez-
tük, aki készséggel állt a
rendelkezésünkre. 

– Egy 40 ezer kilométert futott Suzuki Vitarát sikerült
vásárolnunk Zalaegerszegen 620 ezer forintért – avat be
a részletekbe Léber Károly a helyi civil szervezet vezetô-
je. – Az elmúlt két évben a lakossági támogatás mértéke
lehetôvé tette, hogy egy „új” autót vásárolhatunk, így a
korábbi Skoda Favoritot lecserélhettük. Jókor jött az ön-
kormányzat 100 ezer forintos támogatása is, így nem szo-
rultunk a Rendôrség könyöradományára.

– A Suzukival gondolom lényegesebben jobban jár-
tak, hiszen kinézetre is terepre való...

– Valóban, hiszen amikor egy kis sár volt a hegyben,
rögtön elakadtunk a Skodával. Ezzel az autóval a falat is
meg tudjuk mászni, hiszen négy kerék meghajtású, terep-
re „edzett”.

– Banki hitelt kellett felvenni, vagy készpénzben fizettek?
– Szerencsére az utóbbit, hiszen rendelkezésünkre ál-

lott annyi pénz, hogy egybe kifizessük az autót, melyet a
támogatóinknak köszönhetjük. Ugyanakkor a tartalékban
is maradt némi anyagi forrásunk, még tankolni is tudunk.

– Régen hallottunk a Polgárôrségrôl, mi újság a civil
szervezetnél?

– Szerencsére sem tavaly, sem idén nem kellett közbelép-
nünk, mert az állampolgárok fegyelmezettek voltak. Az el-
múlt egy évben nem volt betöréses lopás Paloznakon, amire
úgy gondolom büszkék lehetünk. Sajnos idén nem írtak ki
olyan pályázatot, hogy az „ország legbiztonságosabb telepü-
lése”, pedig Paloznak jó esélyekkel pályázott volna. 

– Milyen a viszonyuk a körzeti megbízottakkal?
– Amíg Kisházi István betöltötte a munkakörét, lénye-

gesebben jobb volt. ô ténylegesen szívén viselte a közös
járôrözést. Sose felejtem el, hogy egy alkalommal lemér-
tük, Paloznakon 32 kilométert kell autóznunk ahhoz,
hogy bejárjuk a falu minden egyes útját. Szívesen gondo-
lunk vissza Istvánra, aki hamarosan nyugállományba vo-
nul, vele ténylegesen jól mûködött a rendôrség-polgárôr-
ség munkakapcsolat. 

– Ezek szerint minden adott ahhoz, hogy a polgár-
ôrök eredményes munkát végezzenek? Nincs szükség rá-
dióra és ruhákra?

– Megvettük a méreg drága rádiót, de nem tudjuk
használni. A rendôrséggel ugyanis nem tudunk kapcsola-
tot kialakítani. A Megyei Szövetség területi felelôse meg-
próbál beszerezni egy olyan rádiót, amelyet a rendôrsé-
gen is használni tudnak. Sajnos a tihanyi polgárôrök is
ugyanazt a frekvenciát használják, mint mi, így jó eset-
ben velük tudunk kapcsolatba kerülni. A feltételek adot-
tak ahhoz, hogy tisztességesen szolgáljuk a köz érdekeit.

Elegendô ruhánk van, és sajnos azt veszem észre, hogy
egyes polgárôrök röstellik felvenni a ruházatot. 

– Korábban mindig is problémát jelentett a nem meg-
felelô taglétszám. Ez ügyben történt változás?

– Tizenkettô hadra fogható emberünk van, így nyu-
godtan mondhatom, hogy elegendô a létszámunk. Minden
hétre két-két szolgálatot lehet szervezni, ráadásul úgy
osztom be a polgárôröket, hogy valamelyikük rendelkez-
zen jogosítvánnyal. Persze vannak olyan problémák,
hogy sokszor nem ér rá az az ember, akit beosztok, pedig
minden hónap elején értesítjük az illetékeseket. 

– Milyen véleménnyel van a zéró toleranciáról?
– Szükség van erre, hiszen ha nekem jogosultságom

lenne, és beállnánk a Mázsa térre, akkor merem állítani,
hogy ha tíz lefele jövô autóst megszondáztatnánk, abból
kilenc ittas lenne. A gyorshajtás Paloznakon nem létezik!
Két alkalommal kihoztam a Rendôrség sebességmérô mû-
szerét. A 107 darab autóból egy haladta meg lényegeseb-
ben a sebességkorlátozást. Ez úgy érzem, nagyon jó
arány, így Paloznakon nem igazán beszélhetünk gyorshaj-
tásról. Nincsen szükség fekvôrendôrre, szerencsére fe-
gyelmezettek az állampolgárok. 

– Közeledik az ôsz, a nyaralótulajdonosok lassan
visszamennek állandó lakhelyükre. Mire hívná fel az
emberek figyelmét?

– Zárkózzanak be, a polgárôrökét pedig arra, hogy
amit mondok nekik, azt maximálisan tartsák be. Igenis
szükség van a jelenlétünkre, mert az elriasztja a betörô-
ket. Bebizonyított tény, hogy mindig szeptember végén
kezdôdik meg a betörések sorozata. Sose felejtem el, hogy
2001-ben huszonhét betöréses lopást regisztráltunk, ami
mind októberben történt. Szeptember közepétôl október
végéig megduplázzuk a szolgálatot, hadd lássa a „csi-
bész”, hogy jelen vagyunk. Létszámilag bírni fogjuk, ez-
zel nem lesz semmi probléma. 

– Milyen álma, vágya van egy polgárôrnek?
– Csend legyen a faluban, még csak pletyka szinten se

merüljön fel, hogy a településen éppen hova törtek be.
Ugyanakkor az idô megérett arra, hogy az utódomról is
gondoskodjunk. A polgármester úrral ez ügyben minden-
képpen egyeztetni szeretnék, de én javaslatot nem teszek.
Az elmúlt néhány évben teljesen kicserélôdött a kuratóri-
um, új személyek jelentek meg, közülük kell kiválasztani
a megfelelô személyt. 

Szendi Péter

Bursa Hungarica Pályázat

Paloznak Község Önkormányzata 2009-ben is meghirdeti
a Bursa Hungarica felsôoktatási önkormányzati ösztön-
díj pályázatot. Jelentkezni a honlapon letölthetô pályá-
zati adatlappal, vagy a Polgármesteri Hivatalban átvehe-
tô adatlapok kitöltésével és a mellékletek csatolásával
lehet. 

A pályázatok benyújtásának határideje 2009. október 30. 
Pályázni kizárólag az állandó paloznaki lakosok pá-

lyázhatnak. Érdeklôdni a Polgármesteri Hivatalban
Steinbachné Szabó Edinánál lehet

Önkormányzat



6. A „LEGHÛSÉGESEBB PALOZNAKI”

Az öreg házfal tövébe húzott, repedezett festékû székekre
telepedünk, oda, ahol úgy huszonöt évvel ezelôtt futóró-
zsa keretezte az ablakot, és ahol ilyenkor még szívesen
idôzget az alkonyi nap bágyadt fénye. Hiába, ôszre for-
dult az idô. Az egykor szebb napokat megélt kúria mára
csak nyomaiban sejteti, milyen mozgalmas, derûs nyara-
kat és karácsonyokat tölthettek itt elôdeink a 12 kataszt-
rális hold területen, amit Pongrácz Jenô koronaügyész
vásárolt meg 1894-ben. 

– Nagyapám birtoka lényegében hobbikert volt, amo-
lyan dísz-gazdaság, négy hold szôlôvel, mandulással, gyü-
mölcsösökkel, és méhessel az akácosban. Sok helybélinek
kínált munkalehetôséget ez a kert. Dolgoztak a szôlôben,
ápolták a különleges növényeket, szüreteltek, a gyerekek
pedig öntöztek, gondozták a virágágyásokat, vagy labda-
szedôk voltak a teniszpályán, tisztes bérezés ellenében. 

Ponori Thewrewk Aurél ráncaiban, mosolygós tekinte-
tében ott a múlt. Mellettünk vesszôkosárban mandula,
kupálásra, szárításra vár, most asztal, s terítô, melyen ko-
pott fémtálcán csiszolt poharak, s benne aranyló bor csil-
lan a félhomályban. Furcsa érzés környékez, olyan
„dézsavû”-féle, persze ülhettem én már gyerekkoromban
is ezen a széken, lógázva a lábam. 

– 1921. május 2-án születtem Budapesten, ott éltünk,
de azóta minden szabadidômet Paloznakon töltöttem, itt
is kereszteltek meg. Ahhoz hadifogságba kellett kerül-
nöm, hogy kimaradjon egy nyár. A harmadik generáció
vagyok, a dédunokám, aki a hetedik, amely, illetve aki
egyaránt élvezi az ittléteket. Számomra Paloznak érdeme
a hosszú élet is.

– Évek, melyek emberi nagyságrendûek. Ám mit rejt
az univerzum? Milyen viszonyban vagy az ismeretlennel? 

– Foglalkoztatnak a természet rejtelmei, kíváncsi ter-
mészetû vagyok. Három éves lehettem, amikor egy este
nagyanyám a felsô ház teraszán az ölébe vett, úgy néztük
csendben a Holdat, és a Balaton vizén táncoló tükrözô-
désétét, mint valami színházi elôadást. Akkoriban még
csodásabb volt az éjszakai égbolt, nem volt fényszennye-
zés, a túlparton és a faluban sem égtek lámpák. Azt kér-
deztem: Nagyanyi, mibôl van a Hold?  Zavarba jött.  Nem
tudom – vallotta be végül.  És mi van a Hold mögött? –
faggattam tovább. Erre is ugyanaz volt a válasz, s talán
ettôl, talán akkor kezdôdött el az én pályám. Annyira
vonzott a végtelen világegyetem, hogy nem hagytak nyu-
godni a sokasodó kérdések. 12 éves koromban aztán
nagyanyámtól megkaptam Flammarion Camille: Csilla-
gok világa címû mûvét, és egy tengerészeti távcsövet, ami-
nek mára csak az állványa maradt meg, a háború alatt az

oroszok elkobozták, mint hadieszközt. 14 évesen (1935)
azt írtam egy dolgozatomban: hiszem, hogy nem lehetet-
len a Holdra rakétával elrepülni. Akkor még a magyar fi-
zikus professzorok nem hittek ebben, ám igazam lett, a
Holdra szállás a 60-as évekre sikerült. Csillagász lettem,
én inkább csillagászati kronológusnak tartom magam. A
történéseknek nemcsak helye, hanem ideje is van, így de-
finiálhatók pontosan. Az égi jelenségek, például napfo-
gyatkozások korabeli leírása alapján igyekszem meghatá-
rozni a földi események pontos idejét. Több ilyen igen
jelentôs eredményt ismerünk, melynek birtokában ma
már tudjuk, hogy Krisztus valójában i.e.7-ben született,
vagy, hogy a Kárpát-medencébe 895-ben jöttünk be, sôt,
az ókori görög történelmet idôbe helyezô esemény, az elsô
olimpiád idôpontjának megállapításához is egy napfo-
gyatkozás szolgált a számítás alapjául. 

– Egész életedben hû maradtál a csillagászathoz és a
faluhoz. Sok könyvet írtál, melyekben idôrôl idôre meg-
említed Paloznakot, például a Nap fiaiban a Hôsök kút-
ján lévô oroszlánfejes vízköpôt. Az idén jelent meg új
könyved, Az Ég Királynôje, melyben a Holdra vonatkozó
ismereteket, és népi mítoszokat, mondákat foglaltad ösz-
sze. Mostanában mit írsz, min dolgozol? 

– A könyv, amin jelenleg dolgozom, a Hold után követ-
kezô legfényesebb égitesttel, az Esthajnalcsillaggal, va-
gyis a Vénusz bolygóval foglalkozik majd. 

– Az új évezred elsô napján két fiatal magyar csillagász
fölfedezett egy kisbolygót, amit tiszteletük jeléül és aján-
lásukra rólad neveztek el (45300 Thewrewk). Belenézel-e
még a távcsövedbe itt, a Paloznak fölötti mennyboltot
kémlelve, dacolva a tûzijátékokkal, diszkófényekkel, és
megannyi világítással?

– Ó hogyne, az egyik legkedvesebb idôtöltésem, igaz, a
tudományos munkához ma már a nagy földi távcsövek
adataihoz képest tízszer annyi információval szolgál az
ûrkutatás. De a csillagos ég látványával nem tudok betel-
ni soha. Hozzánk, emberi létünkhöz mérve állandó,
mondhatnám örök csoda, ami körülvesz bennünket.

Aurél gyerekkora óta tudta, hogy 1999-ben teljes nap-
fogyatkozás lesz, amely hazánk nagy részén, sôt
Paloznakon is kitûnôen látható majd.  Egész életében vá-
gyott erre az eseményre, bár nem tudta elképzelni, hogy
megéri ezt a kort. Természetesen itt volt akkor is. És itt él
közöttünk ma is.

Boda Balázs

Finish-ben az „Ajánlás”
Rövidesen kiadásra kész a Paloznaki Civil Egyesület Fa-
luvédô Csoportja által kezdeményezett „Ajánlás”, amely
a faluban építkezôknek kíván hasznos tanácsokat adni a
faluképbe illeszkedô épületek „megálmodásához”, az el-
képzelések megfogalmazásához. Gyakori probléma, hogy
az építtetônek nincs határozott elképzelése a háza, nyara-
lója megtervezéséhez, abban teljesen a tervezôre hagyat-
kozik. A tervezôk meg sokszor – szabadjára engedve a
fantáziájukat – a saját szakmai ambíciójukat valósítják
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meg egy-egy épület tervezésekor. Fontosnak tartjuk, hogy
Paloznak jellegzetességei megôrzôdjenek, és a házak az
építtetô igényeit is kielégítve a falu hangulatába, összké-
pébe simuljanak. Ehhez az elképzeléshez szeretne segíte-
ni az „Ajánlás”. A benne összegyûjtött építészeti stílusje-
gyek, motívumok, arányok és más jellegzetességek
felhasználásával megôrizhetô az ország egyik legszebb
természeti környezetében épült falu képe. Természetesen
nem a hagyományok másolása a cél, hanem azok inspirá-
ciója nyomán a modern építészetben a népi, nemzeti jel-
leg, az arra való utalás megjelenítése.

Az összeállítás a bevezetôjében ismertetett célkitûzése-
it követôen rövid történeti áttekintést ad a falu kialakulá-
sáról, fejlôdésérôl egészen napjainkig. Általánosságban
beszél a következô fejezet arról, hogy az épületek tervezé-
sekor milyen szempontokat kell figyelembe venni, mik
azok az egyes elemek, amelyek együttese alkotja az épület
„megjelenését”. A követésre ajánlott, kívánatos és a ke-
vésbé kívánatos jellegzetességek bemutatása a további ol-
dalakon meglévô házak fényképei felhasználásával, az
alájuk írt magyarázó szövegek segítségével történik. A ki-
adványt Somogyi Gyôzô vakolatdíszítés gyûjteménye és a
felhasznált irodalomjegyzék zárja. Ez utóbbi a téma iránt
érdeklôdôknek külön is hasznos lehet. A kiadvány egyéb-
ként Márffy István, Dr. Tormási György és Siklós László
munkájának az eredménye, amelyhez Kováts Imre tipog-
ráfiai ismereteivel és fényképfelvételeivel csatlakozott.

Az elkészült anyag most a Paloznaki Civil Egyesület, a
Paloznak Jövôéért Közalapítvány és a Paloznak Szôlôhe-
gyi Egyesület, mint támogatók elé kerül megvitatásra,
hogy azután kézikönyvként mielôbb szolgálhassa a kitû-
zött célokat, Paloznak hagyományainak ápolását.

Siklós László
Paloznaki Civil Egyesület

Faluvédô Csoport 

SZÜRET-ELÔ
Szeptember elsô hétvégéjén, az elnökségek
meghívására második alkalommal gyûltek
össze a Tájház udvarán a Paloznaki Civil
Egyesület és a Paloznaki Szôlôhegyi egyesület
tagjai. Elôször Tormási György és Hernádi

Péter, a két egyesületi elnök köszöntötte az egybegyûlte-
ket, majd mindenki pohárral a kezében felkerekedett,
hogy üdvözölje a rég látott ismerôsöket. A „hegy levét”
minden formában felsorakoztatták a Szôlôhegyiek, ízlése-
sen terített asztalokról a házi pogácsa, aprósütemény sem
maradt el. A PACI tagjai az étkekrôl gondoskodtak.
Fülöp Laci mesterszakácsunk ez alkalomra ismét elkészí-
tette a „Paloznaki halragu levest”, melynek receptjét köz-
kívánatra a Hírmondó hasábjain is ismertetjük. Meglepe-
tésként befûtöttük a kemencét, és medvehagymás, sajtos,
tejfölös, … kenyérlángost sütöttünk, mely ötlettel nagy si-
kert arattunk.

A történészek sokszor mondják, hogy „a nagy dolgok
fehér asztal mellett dôlnek el”. Hát itt nagy dolgok nem
dôltek el, de az ôszi, szüreti munkálatok megkezdése elôtt
fontos a találkozás a két civil szervezet számára, hogy
megbeszéljék a közös programokat, az ötleteket a falu és
közösségének épülését szolgáló tevékenységükhöz.

Verrasztóné Panni

Paloznaki halragu leves
(családi mennyiségben)

Fogjunk egy szép balatoni pontyot!
Pucolás után filézzük ki, kockázzuk össze, sózzuk be, te-
gyük a hûtôbe.

Az összes többi felhasználható alkatrészt a halászlével
megegyezô módon megfôzzük. Mikor a hal alaplé elké-
szült leszûrjük, ezután citrommal, babérlevéllel ízesítjük.
Felforraljuk, ezután kockára vágott gombát, paprikát, vé-
gül a paradicsom húsát és a halat tesszük bele (fontos az
alapanyagok sorrendje, hogy ne fôjön szét!)

Tejfölös habarással sûrítjük, a legvégén sok-sok friss
kaporral megszórjuk. Tálaláskor citromkarikával, kanál
tejföllel díszíthetjük.

A ragu sózásánál vigyázzunk, hogy a lekockázott hal
már sós! A gombához erdei gombákat is használhatunk
champion helyett.

Az elkészítéshez sok sikert, a fogyasztáshoz jó étvágyat
kívánok!

Üdv:
Fülöp Laci

VERSENYFELHÍVÁS
Paloznak Község Önkormányzata a 

Paloznaki Falunapok rendezvénysorozat keretében 
a  paloznaki TÁJHÁZ udvarán 

GULYÁSFÔZÔ VERSENYT
hirdet.

Nevezési díj: 600 Ft

A verseny idôpontja: 
2009. szeptember 26., szombat 9 óra

Nevezni lehet szeptember 24-ig (csütörtök) a
Teleházban.

További információ, nevezési lap: 
Sári Annamáriánál a Teleházban, 

www.paloznak.hu weboldalon.
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AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK 
ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK

FELHÍVÁSA
VESZPRÉM MEGYE POLGÁRAIHOZ

TISZTELT ÁLLAMPOLGÁROK!

Ha úgy ítélik meg, hogy valamely hatóság, illetve közszol-
gáltatást végzô szerv alapvetô jogaikkal összefüggésben
visszásságot, sérelmet okozott Önöknek, kérhetik az ál-
lampolgári jogok országgyûlési biztosának segítségét, pa-
naszaik továbbításához a biztos kérésére gyûjtôládák áll-
nak a rendelkezésükre a következô helyszíneken:

Ajka Város Polgármesteri Hivatala, 
8400 Ajka, Szabadság tér 12.

Balatonalmádi Város Polgármesteri Hivatala, 
8220 Balatonalmádi, Széchenyi u. 1.

Balatonfüred Város Polgármesteri Hivatala, 
8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Devecser Város Polgármesteri Hivatala, 
8461 Devecser, Petôfi Sándor tér 1.

Pápa Város Polgármesteri Hivatala, 
8500 Pápa, Fô u. 12.

Sümeg Város Polgármesteri Hivatala, 
8330 Sümeg, Béke tér 7.

Tapolca Város Polgármesteri Hivatala, 
8300 Tapolca, Hôsök tere 15.

Várpalota Város Polgármesteri Hivatala, 
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Zirc Város Polgármesteri Hivatala, 
8420 Zirc, Március 15. tér 1.

A panaszládákba 2009. október 1-tôl 2009. októ-
ber 31-ig dobhatják be leveleiket, lehetôleg csatolva a
panasszal kapcsolatos iratok fénymásolatait.

Beadványukat 2009. október 31-ig postán is elküldhe-
tik az Országgyûlési Biztos Hivatalához (1051 Budapest,
Nádor u. 22.), vagy e-mailben is továbbíthatják azt a
panasz@obh.hu címre.

Panaszaikat a biztos kivizsgálja, illetve – amennyiben
nem tartoznának a hatáskörébe – továbbítja az illetékes
hatóságnak. Az esetleg szükséges meghallgatás idôpontjá-
ról írásbeli értesítést küldünk.

Hatáskör hiányában az országgyûlési biztos nem tud
segítségükre lenni, akkor ha

– az ügyben nem merítették ki a rendelkezésre álló
közigazgatási jogorvoslati lehetôségeket,

– az ügy 1989. október 23-a elôtt indult,
– jogerôs határozatát egy évnél régebben hozta meg a

hatóság,
– az ügy elbírálása ügyészi és bírósági hatáskörbe tar-

tozik.
Prof. Dr. Szabó Máté

az állampolgári jogok országgyûlési biztosa

A könyvtár hírei
ÚJ KÖNYVEK:

FELNÔTT IRODALOM:
E.T.A. Hoffmann: Az ördög bájitala
Bernhard Schlink: A felolvasó
Paulo Coelho: A gyôztes egyedül van
George Orwell: Állatfarm
Kurt Vonnegut: Galápagos
Kurt Vonnegut: Ördögcsapda
Steven Saylor: Ceasar diadala
Garay János: Balatoni kagylók
Simone Beauvoir: Amerikai szerelem – levelek Nelson 

Algrenhez
Mo Hayder: Tokió
Bill Mason: A nyolcadik parancsolat: NE LOPJ!
Robert Ludlum: Az Altman-kód
Juliette Benzoni: A remény (Marianne VI.)
Marina Nemat: Adjátok vissza az életemet!
Josephine Cox: Az utazás vége
Nora Roberts: Tünékeny szerelem
Fejôs Éva: Csajok
Kerstin Gier: Férfiak és egyéb katasztrófák
Sarah Dessen: Figyelj RÁM!
Agatha Christie: A fogorvos széke
Jókai Mór válogatott mûvei:

A tengerszemû hölgy
Az arany ember
Gazdag szegények
És mégis mozog a Föld I.
És mégis mozog a Föld II.
Rab Ráby
Fekete gyémántok
A kiskirályok
Bálványosvár; Sárga rózsa
Enyém, tied, övé
A lôcsei fehér asszony
Egy hírhedt kalandor a XVII. századból

IFJÚSÁGI- ÉS GYERMEKIRODALOM:
Móra Ferenc: Rab ember fiai; Mindenki Jánoskája
Fekete István: Hú
Philip Beard: Kedves Zoe! – Egy kamasz lány naplója
Békés Pál: A kétbalkezes varázsló
Kathryn Lasky: A katlan titka (Ga-Húl ôrzôi)

SZAKIRODALOM:
Müller Péter: Titkos tanítások
Owen Matthews: SZTÁLIN gyermekei – Három
generáció szerelemben, háborúban
Edward Douglas: Jack az életmûvész
Lóránt Attila: Indiánok az Amazonas mentén és az
Andokban (National Geographic)
Sigmund Freud: A mindennapi élet pszichopatológiája
Horváth Ilona: Szakácskönyv
Kreatív Konyha – Csokoládés sütemények
Walter Isaacson: Einstein – Egy zseni élete és világa
Hungler József: A török kori Veszprém
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HANGOSKÖNYVEK:
Szabó Magda: Sziget-kék
Wass Albert: A funtineli boszorkány I-III.
Fekete István: Tüskevár
Hamvas Béla: Babérligetkönyv 2.

ÚJSÁGOK ÉS MAGAZINOK: (kölcsönözhetô is)
2000 – Irodalmi és társadalmi havi lap *ÚJ
Amelie (volt Fürge Ujjak)
Bravo Magazin (ifjúsági lap) *ÚJ
ComputerWorld (számítástechnika)
Élet és Irodalom (irodalmi és politikai heti lap)
Filmvilág (havilap a filmek kedvelôinek) *ÚJ
GameStar (számítástechnika)
Heti Válasz *ÚJ
IM- Ifjúsági Magazin
IPM – InterPressMagazin (a gondolkodó ember lapja) *ÚJ
Kertészet és Szôlészet *ÚJ
National Geographic
Nôk Lapja *ÚJ
Otthon Magazin (lakáskultúra) *ÚJ

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

Sári Annamária

Petrás Mária, Servatius díjas, 
csángó keramikus iparmûvész és leánya

Petrás Alina, keramikus kiállítása

A kiállításra Prazsákné Emike az augusztus 20-i Szent
István ünnep szellemében készült fel és rendezte meg.

Döbrentei Kornél, Balassi Emlékkard, József Attila és
Kölcsey díjas költô megnyitó beszédében erôs érzelmek-
tôl indíttatva méltatta Magyarország ezeréves fennállásá-
nak, a magyarság megmaradásának titkait.

Bevezetôben Petrás Mária és leánya Petrás Alina gyö-
nyörû énekeikkel István királyunkra emlékeztek. Fel-
emelô érzés volt, amint anya és leánya egy gondolattól ve-
zérelve, nagy belsô átéléssel énekeltek.

A lélekbôl jövô, remek kézügyességgel létrehozott ke-
rámia alkotások bibliai jellegûek voltak: Mária és a gyer-
mek, majd a keresztre feszített Jézus ábrázolásával, kü-
lönbözô megfogalmazásokban, melyeken érezhetô a
valláshoz való erôs kötôdés. A gyöngyökkel ékesített alko-
tásoknak misztikus kisugárzása volt.

Egy véletlenül „elkapott” rádióriportban egy beszélge-
tést hallgattam a mûvész életérôl, munkáiról, ott hangzott
el, hogy a hozzáértôk Petrás Máriát Borsos Miklós utódá-
nak tartják.

Kerámiái, képei bejárták Spanyolországot, Belgiumot,
jelenleg Csíkszeredán láthatók, mi meg Paloznakon gyö-
nyörködhettünk bennük.

A kiállítással egybekötött mûsor befejezô része volt
Mária és leánya, Alina kezdeményezésével a „Boldogasz-
szony anyánk” c. egyházi ének, melybe a látogató közön-
ség pillanatok alatt bekapcsolódott.

A szunnyadó érzések felszínre törtek, a gondolatok egy
hullámhosszra kerültek és szívvel-lélekkel énekeltük a
folytatást: „Magyarországról, édes hazánkról, ne feled-
kezzél meg szegény magyarokról…”

A lélektani pillanatokban élôvé vált bennünk a legenda:
„Magyarország Mária országa”, mert belsô gondolatisá-
gunkat megtartottuk, nemzeti értékeinket ezer éven át
ôrizni tudtuk, és nem vesztünk el a történelem viharaiban.

A kiállítás idôzítése és a kiállított kerámiák mondani-
valója összhangban volt nemzeti lelkületünk és az au-
gusztus 20-i magyarok nagy ünnepének hangulatával.

J-né Irén

Hagyományok és újdonságok a
paloznaki konyhában

Marhalábszár Ági módra
Testvérem után „szabadon” adom közre ezt a receptet, fi-
gyelmébe ajánlom minden szüretre készülôdônek, a mar-
halábszárat, mint gyorsan puhuló alapanyagot, amely
örömet jelenthet mindenkinek, aki a szaftos marhasülte-
ket szereti.

Hozzávalók (4 személyre):

A tetejét, amikor elkészült, az alábbi fûszerkeverékkel
szórjuk meg: 4 gerezd fokhagyma apróra vágva, 1 citrom
héja reszelve, 2 evôkanál finomra vágott petrezselyem.

Elkészítés:
Az olajat és a vajat együtt felforrósítjuk, a húsok mind-

két oldalát sózzuk, borsozzuk, lisztbe mártva jól megsüt-
jük. A felaprított zöldségeket hozzáadjuk, majd a fûszer-
növényekkel, borral és húslevessel puhára pároljuk (kb.
1,5 óra). Forrón a fenti fûszerkeverékkel megszórva tálal-
juk.

Burgonyafánkkal, vagy olasz metélt-tésztával, vagy
risottoval tálaljuk.

Igazi sikertörténet. 
Jó étvágyat kívánok: 

Rajnai Magdi

Jógafoglalkozások
a Paloznaki Civil Egyesület szervezésében
Helyszín: Faluház nagyterem
Idôpont: minden szombaton 8.15–9.45-ig
A foglalkozásokat tartja: Nagy Julianna,
jógaoktató
További információ: 20/9418-773
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1 kg marhalábszár 
(vastag 4 szeletre vágva)
4 evôkanál liszt
2 fej vöröshagyma
3 gerezd fokhagyma
4 nagyobb sárgarépa
½ nagyobb zellergumó
4 kisebb paradicsom

5 evôkanál olívaolaj
2 evôkanál vaj
1 marék kakukkfû
1 babérlevél
1 citrom héja
2 dl száraz fehérbor
2 dl húsleves (kockából is jó)
1 teáskanál paradicsompüré
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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, kötôelemek
(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: 70/946-8130, 30/270-5870

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.

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


