
Megyei Hírek…

ÖSSZEFOGÁS ADHAT MENTÔÖVET A TURIZMUSNAK

Hármas összefogásra van szükség: a turisztikai vállalko-
zások mellett az államnak és az önkormányzatoknak is
segíteniük kell, hogy az idegenforgalom tovább fejlôdjön
– vélekedett megnyitójában Lasztovicza Jenô Veszprém
megyei elnök a „XI. Turisztikai Összefogás Zala megyé-
ben” címû idegenforgalmi konferencián a minap, Zala-
egerszegen.

Az Arany Bárány Hotelben rendezett eseményen részt
vettek a Magyar Turizmus Zrt. németországi, ausztriai és
csehországi külképviseletei is. Dr. Gyimesi Endre polgár-
mester köszöntôjében elmondta: Zala megye és Zalaeger-
szeg is elkötelezett az idegenforgalom fejlesztése mellett,
és ennek számtalan jele is van a megyeszékhelyen. Kiemel-
te termálfejlesztéseiket, a Göcseji Falumúzeum fejlôdését,
különös tekintettel az országban egyedülálló Finnugor
Falumúzeumra. Lasztovicza Jenô országgyûlési képvise-
lô, a parlament sport és turisztikai bizottságának tagja, a
Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke a magyarországi tu-
rizmus helyzetérôl, lehetôségeirôl beszélt. 

– Ahhoz, hogy az idegenforgalom jobban mûködjön
nagyobb gazdasági, teljesítményre legyen képes, kevés a
helyi akarat – fogalmazott. Utalt az 1998-2002 közötti
polgári kormányzás idôszakára, amikor a turizmus prio-
ritást élvezett, állami odafigyelést kapott. Ma más a hely-
zet, a turisztikai vállalkozások nem kapnak segítséget, in-
kább elvonást. Kevés jut a turizmus marketingjére, ez is
oka annak, hogy csökkent az elmúlt években az idegen-
forgalom teljesítménye. 

– Hármas összefogásra van szükség: a turisztikai vál-
lalkozások mellett az államnak és az önkormányzatoknak
is segíteniük kell, hogy az idegenforgalom tovább fejlôd-
jön – hagsúlyozta. A konferencia résztvevôi elôadások-
ban megismerkedtek a német, az osztrák és cseh lakosság
utazási szokásaival és a turisztikai piacok szokásaival. 
A Nyugat-dunántúli Régió eredményeirôl, jövô évi terve-
irôl Tama István, a regionális marketing igazgatóság veze-
tôje adott tájékoztatást.

ÁÁDDVVEENNTTII JJÁÁTTSSZZÓÓHHÁÁZZ

A Paloznaki Civil Egyesület ádventi játszóházba várja a
gyermekeket és a szülôket a Faluház nagytermében

2009. december 5-én, szombaton 11 órától
(a gyermek Mikulás Ünnepség után)

és 2009. december 12-én, szombaton 10 órától 12 óráig.
A kézmûves foglalkozásokon mikulás és karácsonyi díszeket

készítünk.
Minden alkotni vágyót szeretettel várunk:

Szántiné V. Zsuzsanna, Nagy Zsuzsanna, Verrasztóné Panni
(A kisgyermekek felügyeletét is biztosítjuk!)

TESTÜLETI ÜLÉS
A novemberi testületi ülésen az önkormányzat megtárgyal-
ta a I-III negyedéves költségvetési tájékoztatót, mely sze-
rint a saját bevételek szeptember 30 állapot szerint majd-
nem 100%-ra teljesültek, az állami támogatások
igénybevétele idôarányos. A mûködési kiadások valamivel
több mint 80%-os arányt mutatnak, a felhalmozási és beru-
házási kiadások pedig túlteljesültek köszönhetôen a pályá-
zatoknak. A teljes költségvetési kiadás szeptember 30-án
közel 80 millió Ft volt, a bevételek pedig a tavalyi évi pénz-
maradvánnyal 89 milliót tesznek ki. 

Két fôre kapott támogatási keretet dec. 31-ig Paloznak,
így az eddigi Balatoni Közmunkaprogram keretében alkal-
mazottakat az év végéig tovább tudjuk foglalkoztatni. Uni-
ós támogatással 6 hónapra 1 fô alkalmazására nyílt lehetô-
ség 100%-os bértámogatással.

Második napirendként a 2010-es költségvetési koncepció
került megtárgyalásra. A testület a jövôben a már meglévô
feladatok finanszírozását látja tarthatónak, létszámbôví-
tést nem tervez. A munkaügyi központ támo-gatásával ill.
út a munkához program kihasználásával legalább 90%-os
támogatással lehet csak munkahelyet biztosítani. A beruhá-
zások tekintetében csak a fenntartásra, a legszükségesebb
javításokra ill. a már megnyert pályázatokra lehet tervezni
költséget. Bár az állami támogatások és valószínûleg a saját
bevételek is csökkennek a körjegyzôség fenntartására ill.
az alapfokú oktatási intézmények támogatására a tavalyi
összeget kell biztosítani.

A Mikulás ünnepségre idén a tavalyihoz hasonlóan biz-
tosítja az ajándékokat az önkormányzat. 

Megvitatták a képviselôk az ifjúsági klub ill a Szt. József
ház használatának lehetôségét, melyet a gyerekekkel és fô-
leg az érintett szülôkkel közösen fog kidolgozni a testület.

A Fô utcai légkábelek földbe süllyesztésére 500.000 Ft-
os tervezési, 10 milliós kivitelezési díjról, valamint 1 éves
határidôrôl szóló becslést kaptunk, így ennek megvalósítá-
sát az útfelújítás elôtt elvetette a testület.

A 2010-ben a Bursa Hungarica felsôoktatási ösztöndíj-
pályázaton 5 pályázót támogat a testület havi 5-5 ezer fo-
rinttal.

CzÁ

Hírmondó
XIX. ÉVFOLYAM  2009. NOVEMBER

Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

MEGHÍVÓ
Paloznak Község Önkormányzata
sok szeretettel várja a gyermekeket 
december 5-én, szombaton 9.30 órakor

a szépkorúakat december 5-én, szombaton 17 órakor a 

MIKULÁS ÜNNEPSÉGRE
a Faluház nagytermébe.
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Kevesebb vendég kereste fel
idén a Balatoni Rivierát

Pozitívan értékelte az idei nyarat Mayer Gyula a Balaton
Riviéra Turisztikai Egyesület elnöke. Ráadásul nemrégi-
ben beadták a TDM pályázatot is, melytôl sokat remélnek. 

– Elnök úr milyenek ítélte meg az idei nyarat az öt
község (Alsóörs, Csopak, Felsôörs, Lovas és Paloznak)
tekintetében?

– A kiváló idôjárásnak köszönhetôen a gazdasági vál-
ság nem érintette olyan mélyen a helyi turizmust, mint
azt többen elôzetesen prognosztizálták. A vendégéjsza-
kák számát tekintve mintegy tíz százalékos visszaesésrôl
beszélhetünk. Tapasztalataink szerint a kereslet legin-
kább az olcsóbb szállások felé tolódik el. Ha ez a helyzet
nem is állandósul az elkövetkezendô években, minden-
képpen érdemes lesz odafigyelniük a privát szobakiadók-
nak. Figyelembe kell venniük, hogy ne csak az egy hetes
vendégeket fogadják, hanem azokat is, akik csupán né-
hány éjszakát szándékoznak eltölteni a Balatonnál. 

– Idén is a magyar turisták voltak többségben?
– Statisztikai adataink szerint igen, hiszen 81 százalék-

ban magyar vendégek töltötték el a mikrórégióban a sza-
badnapjaikat. Sajnálatos módon továbbra is csökkenô
tendenciát mutat a német turisták száma. Egy hatéko-
nyabb stratégiát kell folytatnunk a külföldi országok irá-
nyába, elsôsorban itt a szomszédos nemzetekre gondolok.
Ha ezt sikerül megvalósítanunk, akkor komoly probléma
nem várható.

– Említette, hogy tíz emberbôl nyolc magyar vendég
volt a térségünkben. A kormány az üdülési csekket 2010.
január elsejétôl megadóztatja, ez mennyiben érintheti a
jövô évi turizmust? 

– A cafetéria rendszer részleges leépítésre kerül, és
nyilvánvaló, hogy ez jelentôsen érinti majd a magyar tu-
rizmust. Szerencsére az utalványt „csak” huszonöt száza-
lékkal adóztatják meg, amely némi optimizmusra adhat
okot. Más országokban a gazdasági válság ellen úgy pró-
báltak védekezni, hogy az idegenforgalmat érintô adókat
jelentôsen csökkentették. Ezt kellene nálunk is követni!
Biztos vagyok abban, hogy jelentôsen visszaesik majd a
magyar vendégek száma a térségünkben, hiszen nagyon
sokan üdülési csekkel fizettek. Sajnálatos módon a jelen-
legi kormányzati intézkedések a turizmusnak nem ked-
veznek. Menet közben játékszabályt változtatni nem ildo-
mos. Bennünket, vendéglátósokat érzékenyen érintett az
ÁFA változás. Sokkal kiszámíthatóbb jogi háttérre és gaz-
dasági intézkedésekre van szükség a kormány részérôl.
Manapság eljutottunk odáig, hogy senki sem mer elôre ter-
vezni. A gazdasági recessziónak köszönhetôen lényegesen
kisebb volt a költési kedv, a vendégek megfontoltabban
nyúltak bele a pénztárcájukba. A strandokon egyre in-
kább megjelentek az úgynevezett „hûtôtáskás turisták”,
melyek a helyi vendéglátósokat érzékenyen érintették. 

– A tavaly bevezetett Riviéra kártya idén mennyire volt
sikeres? Sôt, ha jól tudom nemrégiben egy személygépko-
csit is kisorsoltak, ezzel is ösztönözve a kártyaigényléseket.

– Ha a turizmusban dolgozó személyek komolyabban
vennék ezt a lehetôséget, akkor jobb lenne a vendégek ál-
talános komfortérzete. A kártya bevezetése idôszerû volt,
hiszen muszáj plusz szolgáltatásokat biztosítani. Ráadá-
sul jövôre, ha minden igaz a jelenlegi két forintos állami
támogatás egy forintra csökken, azaz a kormány jelentô-
sen megnyirbálja majd az idegenforgalmi adó után járó
állami támogatást, ez több millió forintos bevételi kiesését
jelent az önkormányzatoknak. Egy Gyôr-Sopron megyei
lakos nyerte meg a személygépkocsit, aki Csopakon töltött
el egy hetet. Terveink szerint jövôre is meghirdetjük ezt
az akciót, hagyományt szeretnénk ebbôl teremteni. 

– Múltkori beszélgetésünk során említette a TDM pályá-
zatot. Mi történt azóta? Sikerült beadni a pályázatukat?

– Nemrégiben beadtuk a pályázatunkat, mely az elsô
fordulóban sikeres volt, így reménykedünk annak folyta-
tásában. A pályázat megírásához egy külsôs céget vontunk
be, akik megfelelô információval rendelkeztek ahhoz, hogy
a pályázatunk sikeres legyen. Egy olyan rendszert építe-
nénk ki ezáltal, amely elsôsorban regionális elveken alap-
szik, melynek célja, hogy minél intenzívebben kerüljön le
a végrehajtás szintjére a turizmus szervezése, irányítása.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) koordinálásában
és a turisztikai szakállamtitkárság (TSZÁT) szakmai irá-
nyítása, közremuködése mellett jelent meg a Turisztikai
Desztináció Menedzsment (TDM), amely szervezetek tá-
mogatását biztosítja. Az egészet összevetve mintegy 70,5
millió forintról beszélünk, mely az informatikai hálózat ki-
építését, a különféle szoftverek megjelenését, és ennek ter-
jesztését, reklámozását foglalja magába, valamint táblák
kihelyezését, tanulmányutak megszervezését. 

– Valamennyi önkormányzat és egyesületi tag támo-
gatta az elképzeléseiket?

– Mindenki szívesen fogadta, de a lovasi és a paloznaki
önkormányzat nem kívánt részt venni a pályázatban. Hoz-
záteszem, hogy az önkormányzatok erôn felül teljesítettek
már eddig is, így egyáltalán nem szabad egyik testületet
sem negatív jelzôkkel illetni. A nemleges válasz elsôsorban
a nehéz gazdasági helyzetnek tudható be, illetve sokan még
nem annyira ismerik a TDM rendszernek a jelentôségét, a
turizmusra gyakorolt pozitív hatását. Természetesen egyik
paloznaki vagy lovasi szobakiadó sem lesz kirekesztve, ôk
ebbôl semmit sem érzékelnek.

Szendi Péter

SPORT
December 12-én, szombaton délután 14 órától rendezi a

PACI a Szent József Házban a

„VII. Luca Napi       Asztalitenisz Kupát”

különbözô korcsoportok részére 
(a felnôtteknek kb. 17 órától). 

Jelentkezni lehet Szente Zsoltnál (70/236-7545), 
illetve a helyszínen.

(Gyakorláshoz a Szt. József Ház kulcsát a Teleházból
lehet elkérni.)

Szente Zsolt
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Megújult az Akác Vendéglô 
– gondolnak az egészségre is

Az elmúlt hetek során jelentôs változásokon esett át az
Akác Vendéglô. A belsô átalakításon kívül télen is üzemel a
konyha, ráadásul dohányozni sem lehet a belsô helyiség-
ben. Lendvai Zsoltot a „miértek” miatt faggattuk. 

– Miért kellett átalakítani a vendéglôt?
– Úgy ítéltük meg, hogy Paloznakon túl sokan laknak ah-

hoz, hogy 15-20 állandó vendégünknek fenntartsuk a kocs-
mát. Az átalakítás után reményeink szerint többen felkeres-
nek bennünket, családok járnak majd hozzánk, hiszen a
meleg ételeken kívül süteményeket is biztosítunk. A pizzák
mellett a hagyományos magyaros ételek is megtalálhatóak az
étlapunkon. A nyári szezonhoz képest csökkentettük az ára-
inkat, ráadásul lehetôség van menü választására is. 

– A menü választása mit jelent?
– Egynapos étkeztetést is biztosítunk, de anyagilag az

egyhetes turnus éri meg, hiszen ha egy hétre elôfizetnek,
akkor egy nap ingyen van. 790 Ft/fô/nap a két fogásnak
az elôállítása. Egyelôre a menü ételkiszállítását még nem
vállaljuk, de ha igény lesz rá, akkor természetesen ezt is
teljesítjük. Ebben a tekintetben a hivatallal szeretnénk
felvenni a kapcsolatot, bizonyára ôk is támogatnák ezt a
kezdeményezést.

– Ha jól tudom a cigarettázókat érzékenyen érintet-
ték a változások. Miért volt erre szükség?

– Az ÁNTSZ elôírása alapján kellett beszüntetnünk a
cigarettázást a belsô helyiségben. Ahhoz, hogy meleg éte-
leket szervírozhassunk, szükségessé vált ez a tilalom. A
dohányosok elôször nem tetszésüket fejezték ki a változá-
sok miatt, de már többen megállapították, hogy jobb, tisz-
tább a levegô, nem kell a cigarettafüstöt „vágni” a helyi-
ségben. Tudomásul kell venni, hogy a cigarettázást egyre
nagyobb szigorral veszik figyelemben Magyarországon. 

– A távolabbi jövôt illetôen milyen újabb változások
várhatóak?

– Terveink között szerepel a belsô helyiség járólapozása,
illetve a kerthelyiség felújítása, akár téliesítése. Mindez
nemcsak pénz kérdése, hanem más egyéb dolgoktól is függ. 

– Ha valaki szeretne asztalt foglalni, vagy ételkiszál-
lítását kérni, mindezt hol teheti meg?

- Két telefonszámon érhetnek el bennünket. A 87-446-
400 és a 30-837-5438-as telefonszámokon állunk kedves
vendégeink szolgálatára. 

Szendi Péter

Újjáalakul a Polgárôrség

Ezúton szeretnénk önöket értesíteni, hogy a Paloznaki
Polgárôrség, új vezetôsséggel Egyesületté alakul. Szeret-
nénk, ha az egyesület minél több új taggal bôvülne! Fiata-
loktól az idôsebbekig várjuk mindenki jelentkezését!

Alapító közgyûlésünk, november 29-én 15 órakor
kezdôdik a faluház nagytermében.

Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen belépne az
új polgárôr egyesületbe!

Polgárôrség

Hányan is dolgoznak a Hivatalban?
Az utóbbi idôszakban talán a nehéz gazdasági helyzet,
válság, megszorítások stb. kapcsán nagyobb figyelmet
kap a hivatal létszáma. Kik, hányan, kinek a pénzén dol-
goznak és nem utolsósorban mennyibe kerül és megéri-e
ez nekünk? A Lovas-Paloznak Körjegyzôség alakulásakor
Paloznakon 5, Lovason szintén 5 fô volt a hivatali lét-
szám. A körjegyzôség alakulásakor 9, most 7 fôs létszám-
mal látja el a két község hatósági ügyviteli feladatait. Eb-
bôl öten Paloznakon, ketten Lovason dolgoznak, hogy az
ügyfelek kiszolgálása folyamatos legyen. Ezzel a létszám-
mal kell megoldani a betegség, szabadság, vagy tovább-
képzés miatt távollévô ügyintézô helyettesítését is.

A körjegyzôség mellett az önkormányzatnál 4 fô dolgo-
zik falugondnok, teleházvezetô, takarító, fizikai dolgozó
munkakörökben. A felvállalt feladatokhoz, falugondnoki
szolgálat, eMagyarország Pont, Teleház, Könyvtár fenn-
tartására állami normatívát igénylünk ill. pályázati for-
rásból biztosítjuk. 2009-ben ez az összeg 3,6 millió Ft
volt, mely fedezte a béreket valamint a falugondnoki bu-
szon kívüli eszközbeszerzést és fenntartási költségeket. 
A 4 önkormányzati fenntartásban lévô épület takarítása,
a hivatal környezetének és a közterületek gondozására
egy takarító és egy fizikai dolgozó éppen hogy elég.

Paloznakon a nyári idôszakban a Balatoni közmunka-
programhoz kapcsolódóan régebben 3-4 az utóbbi évek-
ben már csak 2 fô részére tudunk munkalehetôséget bizto-
sítani 6 hónapra, elsôsorban park és közterület gondozási
feladatokra, de idén a vendégház takarítását ill. gondnoki
teendôket is ellátta az egyik dolgozó. Ôk a Probió Zrt. al-
kalmazásában voltak, de Paloznakon végezték a munkát.
Márciustól októberig az „Út a munkába program” kereté-
ben 95% támogatással 1 fôt foglalkoztattunk szintén közte-
rület gondozásra. Novemberben uniós támogatással 6 hó-
napra 1 fôt tudtunk felvenni egyéb kisegítô irodai ill.
közterület ellenôrzési feladatokra. Ugyan a településôr al-
kalmazását erre az évre elvetette e testület, de amennyiben
jövôre pályázati támogatást kapunk erre a státuszra, úgy
ôt településôrként tudjuk majd foglalkoztatni.

Jelenleg 2 fô közmunkást a munkaügyi központ 90%-os
bértámogatásával decemberig, egy fô 4 órás 100%-os tá-
mogatással rehabilitációs járadékkal a „Támop” kereté-
ben január 31-ig, 1 fô 100%-os uniós támogatással májusig
dolgozik az önkormányzatnál. Ezeknek az embereknek se-
gély helyett munkát tudunk biztosítani, az erre a célra pá-
lyázott, vagy igényelt összeget másra fordítani nem lehet,
tehát a bérük nem vesz el máshonnan forrást. Nem utolsó-
sorban többségükben 50 év felettiekrôl van szó, akik nehe-
zen, vagy egyáltalán nem találnak már munkát és így mun-
kaviszonyuk a nyugdíjba vonuláshoz szükséges évek
számát gyarapítja és biztosítási jogviszonyt is jelent. Nem
kívánom senkinek, hogy az ô helyzetükbe kerüljön és gon-
dolom mindenki egyetért azzal, hogy az önkormányzat ez-
után is megpróbálja kihasználni azokat a munkabér támo-
gatási formákat, amivel munkát és legalább a minimálbért
tudja biztosítani segély helyett a rászorulóknak.

Czeglédy Ákos pm.
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7. KARNAGY ÚR

Emlékeznek még arra a lemezbemutató koncertre, amit a
kórusunk nyáron adott a templomban? Aki ott volt bizo-
nyára, aki nem, sajnálhatja, mert akkor, ott sokkal több
történt, minthogy meghallgattunk egy lelkes, szorgalma-
san próbáló és látványosan, (illetve hallhatóan) fejlôdô
csapatot. Akarták persze a sikert, vágytak az elismerésre,
szerették volna bemutatni mit tudnak, hova jutottak,  ám
aki énekük közben az arcukat is figyelte, és észrevette te-
kintetükben a ragyogást, megérthette mirôl szól ez a kon-
cert valójában. Az összetartozás ünnepe volt ez, ezeknek
a közülünk való embereknek az összefogásáról szólt, akik
az öt évvel ezelôtti álmot szépen valóra váltják. Azt mu-
tatták meg nekünk, milyen erô lakik a közös célért mun-
kálkodásban, egymás támogatásában, elfogadásában. És a
közösségformálásban.

Erre a közösségére tényleg büszke lehet Paloznak!
Az elsô sorban ültem, onnan még az is feltûnt, hogy mek-

kora odaadással figyelik a karnagyot, minden rezdülését.
Lajost, akinek mindez köszönhetô.
– 2004-ben a képviselôtestület meglepetésnek szánta,

hogy összeáll, megtanul néhány karácsonyi dalt, és ének-
szóval kedveskedik a nyugdíjasoknak a szépkorúak kö-
szöntôjén. Ez annyira jól sikerült, hogy többen kérték,
maradjunk együtt, próbáljunk tovább, énekeljünk.

Hát így kezdôdött – mondja, miközben már „szörfö-
zünk” is tovább az idôben, most épp visszafelé. –
Polgárdiban éltünk a szüleimmel, agronómus édesapám
zongorázott, fodrász édesanyám hegedült, ôk szerettették
meg már gyermekkoromban velem is a muzsikát. Sokat ze-
néltünk otthon, néha nagybátyámmal kiegészülve, aki szin-
tén hegedült, illetve szaxofonozott. Én zongorázni tanul-
tam, nem meglepô, hogy ének-zene tagozatos gimnáziumba
iratkoztam, Székesfehérvárra. Érettségi után a szombathe-
lyi Tanárképzô Fôiskolára kerültem történelem és ének-ze-
ne szakra. Akkoriban a fôiskolának volt egy sikeres
vegyeskara, aminek kezdettôl fogva tagja voltam. Rádió- és
lemezfelvételek, külföldi fellépések követték egymást, ez is
szép korszaka volt az életemnek. A diplomamunkámat, –
melynek témája a karvezetés –, Polgárdiban készítettem,
annak a Kiss József tanár úrnak a segítségével, aki énekta-
nár volt a helyi iskolában, és a mai napig példaképemnek
tekintem. Állítólag még a vezénylô mozdulataim is ugyan-
olyanok lettek, mint az övé. Aztán következett Csopak, ahol
megalakítottuk az iskolai kórust… – mondaná, de félbesza-
kítom. Miért pont Csopak? – A nagybátyám miatt, akit em-
lítettem már. Ô volt az iskola igazgatója, és amikor végez-
tem, ide hívott tanárnak. Ez 1988-ban történt. A csopaki
évek? Szolgálati lakás, gondtalan agglegény élet, Balaton.
Szerettem a munkát, a tanítást, a gyerekekkel törôdést. 

Jó szellemû gárda voltunk, kiváló kollégákkal. Sportegye-
sületet szerveztünk és fociztunk, a diák önkormányzatot
vezettem, a közalkalmazotti tanács elnöke voltam, osztály-
fônök… egyszóval aktív közélet folyt akkoriban, és én en-
nek részese voltam. Czeglédy Ákos barátommal – akivel
együtt kezdtük a tanári pályát Csopakon –, közösen ren-
deztük az aktuális megemlékezéseket, ünnepségeket. Az az-
óta hagyományossá vált sítáborokat is Ákossal és Héhn
Gyula igazgató úr támogatásával szerveztük.

– Hogyan lett ebbôl Paloznak?
– Az elsô Paloznaki Falunapon történt. Megismerked-

tem Bartl Bettivel. Egy évvel késôbb, 1992-ben összeháza-
sodtunk. Kevés ideig még Csopakon laktunk, de közben
már elkezdtük a paloznaki építkezést, Betti szülôi házának
tetôterében alakítottuk ki közös otthonunkat. 1999-ben fi-
unk született, Donát, aki már szintén lelkes zongorista.  

– Térjünk vissza a hivatásodhoz. Mi történt az iskolá-
ban, hogy húszévnyi tanítás után elhagytad a katedrát, és
hivatalnok lettél?

– Ez nem vidám történet. Nagybátyám már nyugdíjas-
ként igazgatott, és én készültem átvenni a feladatát, az
önkormányzat viszont nem engem támogatott. Csalódott
voltam. Le kellett zárnom egy fejezetet az életemben, de
végleg nem mondtam le arról, hogy valahol egy JÓ iskolát
alapítsunk, csináljunk, jó szakemberekkel. Hiányzik a
gyerekek közege, de az új állásom sok mindenért kárpó-
tol. Szakmai elôrelépést jelent, közmûvelôdési ismeretek-
hez juttat. Érdekes, értékes emberekkel kerülök kapcso-
latba, színes és változatos a munkám.  

– Ez mikor történt?  Mi is ez pontosan?
– 2007-ben a füredi önkormányzat munkatársat kere-

sett a mûvelôdési osztályra. Megpályáztam az állást és 
engem választottak, oktatási referens lettem. A város ok-
tatási intézményeinek szakmai felügyeletét látom el, vala-
mint kulturális rendezvények szervezésében mûködöm
közre.

– Végül kanyarodjunk vissza megint a kórushoz. Mi-
lyen a hangulat a próbákon, hogyan fejlôdtök, mire ké-
szültök mostanában?

– A Paloznaki Kórus nem csak paloznakiakból áll. 
Alsóörsrôl, Csopakról és Füredrôl jövô tagokkal együtt
hetente egy alkalommal próbál. Nagyon jó közösségi szel-
lemû együttlétek ezek. Meghívásokat kapunk megyei kó-
rustalálkozókra, melyekre komolyan készülünk, hiszen
ez a szakmai fórum a legkritikusabb közegünk. Jó irány-
ba haladunk, a hangzás teltebb lett, új darabokat próbá-
lunk, bôvítjük a repertoárunkat. Gyakorolunk a novem-
ber 28-i adventi koncertünkre, amit a templomban
adunk majd. December 24-én 17 órakor Csopakon fo-
gunk énekelni a református templomban, és nálunk az éj-
féli misén is. Láthatod, a kórus részévé vált a családok-
nak. A kórusmozgalmak ideje lejárt, a mi közösségünk
ennek ellenére mûködik. Ezt meg kell ôriznünk, mert
összekovácsolja a falu népét.

– Mi a legerôsebb motivációd ebben a munkában? 
– Szeretek elôttük állni, velük együtt, közösen létre-

hozni valami értéket. És barátaim is. Jó lenne, ha ez még
sokáig így maradhatna.

Boda Balázs
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A paloznaki közélet
színterei



PACI ÉS A LIBÁK
A Paloznaki Civil Egyesület, kiegészülve a Szôlôhegyi
Egyesülettel az idei évben is megrendezte a Márton napi
libasütést és az újbor mustrát.

Negyedszer jártak pórul Márton püspök libái, leg-
alábbis a 120 jószág, amelyeknek combjai Fülöp Laci sü-
tôtálcáin pirultak ropogósra. (Ebbôl könnyen számolható
az eladásra kerülô libacombok száma.) Az étlapon, ludas-
kása, sütôtök leves, libazsíros kenyér, sült tök, sült alma,
sátorvasról szerzett perec és kifli szerepelt. Az innivaló-
ról a „paloznaki föld” és azok megmûvelôi gondoskodtak.
A jelszó, ahány gazda annyi rizling.

Az eddig bevált hagyományokhoz ragaszkodtak a szer-
vezôk, és a libalakoma mellé szellemi táplálékot is kínáltak.

„Nincs szebb állat, mint a lúd….” címmel rajzpályáza-
tot hirdettünk a környékbeli gyermekeknek. Az ötletgaz-
dáknak leesett az álla, amikor beérkezett 96! darab nagy
mûgonddal elkészített alkotás. A zsûri megbirkózott a fel-
adattal, és díjazta a fiatal mûvészeket.

A tetôtérben Ashot Baghdasaryan szobrászmûvész ki-
állításának megnyitója volt. Az örmény kultúra egy újabb
szeletével, és egy nagyszerû emberrel ismerkedhettünk
meg, aki biztosan jól érezte magát közöttünk.

Sajnos idén sem jutott mindenkinek libacomb, de lehe-
tôségeink végesek és célunk nem az volt a rendezvénnyel,
hogy vendéglátóipari méretekkel szolgáljuk ki a hozzánk
látogató vendégeket. Egy kellemes novemberi délutánt
próbáltunk szerezni barátainknak ismerôseinknek, ame-
lyet egy lelkes társaság négy éve elkezdett szervezni, és
szerintünk ez bôven elég. 

A maradék libák tojnak, s a tojásokból kislibák kelnek ki.
A kislibák jövô novemberre meghíznak…

Verrasztó Ferenc

Aki a családjáért és a falujáért élt
EMLÉKEZÉS STEINBACH ISTVÁNRA

Hatalmas ûrt hagyott maga mögött Steinbach István, miu-
tán eltávozott az élôk sorából. Pista bácsi évtizedeken ke-
resztül a családjáért élt, lokálpatriótaként éveken keresztül
segítette a mindenkori képviselô-testület munkáját. Erzsi
nénivel negyvennyolc évig éltek szeretetben, békességben. 

– Mikor és hogyan tudta meg, hogy az önkormányzat
Paloznakért-díjra javasolta Pista bácsit?

– Éppen a boltban voltam, amikor a polgármester úrral
találkoztam. Mondtam neki, hogy nyugodtan menjen vásá-
rolni elôttem. Kiderült, hogy ô nem is ezért jött, hanem ve-
lem szeretne beszélni. Amikor elmondta a képviselô-testület
határozatát, nagyon meghatódtam, hogy gondoltak szeretett
férjemre. Sajnos azóta már hallottam olyan visszhangokat,
hogy ez az elismerés anyagi támogatással is járt. Nagyon
rosszul esett, hiszen itt erkölcsi támogatást kaptunk egy dí-
szes oklevél és érem formájában, mást nem.

– Pista bácsira többen úgy emlékeznek, hogy egy na-
gyon vidám, a közösségért tenni akaró ember volt. Jól
gondolom, hogy mindez a családjában is megmaradt?

– Igen. 1960-ban ismerkedtünk meg, mindketten a Video-
tonban dolgoztunk. Többször felléptek a néptánccsoporttal

Felsôörsön. Megismerkedésünk után egy évre rá összeháza-
sodtunk, majd jöttek a gyerekek. Akkoriban ment szét a
néptánccsoport Csopakon, melyet nagyon fájlalt. A tánc
mindig is az élete része volt, imádta a gyerekeit, unokáit.
Amióta nincs közöttünk, nincs az a vidám, meghitt hangulat
a házban, amíg ô élt. Unokáim is többször visszaemlékeznek
rá, hiányzik nekik a nagyapjuk. Az ünnepek közeledtével
egyre inkább nehéz elviselni a hiányát.

– Múltkori számunkban Irénke néni említette, hogy a
„Ki tud többet Paloznakról?” vetélkedôre nagyon lázasan
készülôdtek. Pista bácsi hogyan fogadta a gyôzelmet?

– Nagyon örült, éjt-nappallá téve bújták a könyveket.
Fontos volt számára az elismerés, hiszen mint „régi”
paloznaki „muszáj” volt jól szerepelni. Ô egyébként Lo-
vasról származik, kisgyerek volt, amikor a házuk leégett
Lovason és Paloznakra költöztek szüleivel.

– Pista bácsit mindig is érdekelte a falu sorsa. Több-
ször megjelent a testületi üléseken, a közmeghallgatáso-
kon, ahol elmondta az észrevételeit. Volt esetleg olyan
negatívum, ami érzékenyen érintette ôt?

– Nem igazán emlékszem ilyenre, nagyon megkedvelte
Ákost, aki többször meglátogatta. Sokat beszélgettek a
község ügyes-bajos dolgairól, tanácsokat adott neki. Pró-
bálta jó szándékkal, építô jellegû kritikával támogatni a
testület munkáját. Részt vett a társadalmi munkákban,
neki nem derogált segíteni Paloznakért.

Szendi Péter

Tiéd a tér
November 14-én, a Paloznaki Ifjúsági Szervezet Agárdra
utazott, hogy egy újabb emlékezetes napot töltsön együtt. Is-
merôseink (az Életmûvész Ifjúsági Egyesület tagjai) szervez-
ték a „Tiéd a tér” címû ismerkedôs, tapasztalatcserés napot.

Korán reggel vonattal indultunk Agárdra. Székesfehérvá-
ron át kellett szállni, bár néhányunk fejében az is felmerült,
mi lenne, ha Budapestre mennénk egy kicsit kikapcsolódni,
de senki sem gondolta komolyan. Az úton mindenki jól érez-
te magát. Amikor leszálltunk, hamar odataláltunk a Sport-
szállóhoz. Mi voltunk az elsôk. Amíg vártuk a többiekre, be-
szélgettünk, körülnéztünk a környéken. Mikor minden
csoport a helyszínre ért, egy-egy ember mutatta be a csapa-
tokat. Nálunk Czeglédy Sári vállalkozott a feladatra. Aztán
egy ismerkedôs játékkal folytattuk, majd egy újabb játék
következett, amiben, csoportokban kellett egy nagy képet
festeni egy-egy fogalomról. Az én csoportommal az önkén-
tességet kaptuk, és szerintem mindenkinek elég jól sikerült
elkészíteni a feladatot. Utána néhány szervezet, köztük a mi-
énk is, egy kisfilmet vetített le, mely képekbôl és videofelvé-
telekbôl állt. Elérkezett az ebéd ideje, és 10 db irtó nagy piz-
zát rendeltek nekünk. Mindenki örömmel fogyasztotta ôket.
Utána befejezésül táncház volt, ahol moldvai, és dunántúli
táncokat táncoltunk. Mindenki nagyon élvezte, de sajnos 5
órakor indult a vonatunk. Elbúcsúztunk, majd az állomásra
sétáltunk. Hazafele volt, aki aludt, és volt, aki beszélgetett.
Estére mindenki fáradtan, de vidáman tért haza.

Nekem az tetszett a legjobban, hogy egyik pillanatban
sem gondoltam arra, hogy most már haza kéne menni.  

Czeglédy Bori
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Kisvonat
A Falunapokon nagy sikert aratott a kisvonat. Sokan akik
eddig nem fértek fel a kocsikra, így részesei lehettek a szüreti
felvonulásnak. Köszönet érte a támogatóknak Wirtz
Albrechtnek és Wirtz Ágnesnek. Reméljük jövôre ismét indul
a vonat Paloznakról! Szerk.

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

� 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

� 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: november 1-
tôl  szombat 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.

� Üvegezés! Hôszigetelt üveg készítése és beépítése, hagyomá-
nyos nyílászáróba is. Tükörvágás, akváriumkészítés. Helyszíni
munka hétvégén is. Tel: 30/237-4456.

� Akác Vendéglô Paloznak Fô téren, ahol az óra áll!
Nem dohányzó, megújúlt környezetben, melegkonyhával, piz-
zával, tésztafélékkel, napi és heti menüvel. Hétvégén cukrász-
süteményekkel. Egész héten melegétel és pizza kiszállítással. 
Várjuk kedves vendégeinket! Ugyanitt torta és süteményren-
delést felveszünk. Tel: 06 87 446-400, Mobil: 06 30 837 5438,
e-mail: akacvendeglo@freemail.hu, web:
www.balatonriviera.hu/hu_index.php?page=gasztronomia 

� Mûköröm Pedikûr Manikûr! 
Mûköröm: tipzselé megerôsített technikával, tip porcelán,
épített zselé, épített porcelán
Díszítés: porcelánvirágok, strasszok, csillámok, akrilfestés
Pedikûr: bôrkeményedések, tyúkszem és benôtt körmök
szakszerû eltávolítása
Manikûr: francia, klasszikus és japán
Telefonegyeztetéssel: Hajdu Éva, 06-20/414-6749

� 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 ingatlannyilván-
tartással (Takarnet), minôsített elektronikus aláírás a cég-
ügyek intézésére, Dr. Koczkás Sándor ügyvéd.

� Fallabda Finn és infra szauna kedvezô áron. Velôs pirítós
kapható!
Elérhetôségek: Tel:0630/227-9088; web: www.borcsipanzio.hu

6 2009. novemberPaloznaki Hírmondó

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

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.

A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület 
együttmûködés céljából továbbra is várja 

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

végzôk jelentkezését.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. Szerkesztô és felelôs kiadó: Sári Annamária. Tipográfia: Kováts Imre. Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 


