
VÁLASZTÁS PALOZNAKON, 2010
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Községünkben, a választás lebonyolításában résztvevô sza-
vazatszámláló bizottság munkáját a törvényesség és az ala-
posság jellemezte. A lezajlott választással kapcsolatban ki-
fogás, fellebbezés nem érkezett a Választási Bizottsághoz.
Névjegyzék szerint, szavazásra jogosult 

választópolgárok száma: 417 fô
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 288 fô
Részvételi arány:                                                        69,06%
I. POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS:
1. Czeglédy Ákos  független    214 érvényes szavazat
2. Siklós László   független      67 érvényes szavazat
II. EGYÉNI LISTÁS SZAVAZÁS:
1. Árvay Attila György független  93 érvényes szavazat
2. Mandl Márton Ferenc független  93 érvényes szavazat
3. Németh Imréné független 117 érvényes szavazat
4. Ôry Zoltán független 118 érvényes szavazat
5. Potyondi János Ferencné független   74 érvényes szavazat
6. Szabó Lajos Konrád független 200 érvényes szavazat
7. Szente Zsolt független 182 érvényes szavazat
8. Verrasztó Ferenc független 163 érvényes szavazat
III. MEGYEI KÖZGYÛLÉS VÁLASZTÁS:
1. FIDESZ-KDNP 189 67%
2. MSZP 69 24%
3. JOBBIK 25 9%
Gratulálok a Választási Bizottság nevében az újonnan
megválasztott Paloznak Község Önkormányzat képvise-
lô-testületének, jó egészséget, kitartást és türelmet kíván-
va az elôttük álló feladatok törvényes és lelkiismeretes el-
látásához.

Czilli Jánosné, Választási Bizottság elnöke

ÜNNEPÉLYES ALAKULÓ ÜLÉS
Megalakult az újonnan választott önkormányzat. Októ-
ber 15-én képviselô-testület tagjai ünnepélyes keretek
között tették le az esküt. A polgármester javaslatára egy-
hangúan Szabó Lajost választották alpolgármesternek a
képviselôk. 

A Faluház nagytermében Czeglédy Ákos polgármester
köszöntötte a szép számú érdeklôdôt majd Verrasztó Fe-
renc korelnök vezette le az ünnepélyes ülést. Czilli
Jánosné a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a
választás eredményeit, majd a képviselôk és a polgármes-
ter letették az esküt. Czeglédy Ákos polgármester a meg-
választott önkormányzat nevében is megköszönte a vá-
lasztópolgárok aktív részvételét és ismertette programját.
Újjáalakult a Szociális Bizottság, tagjai: Szente Zsolt (el-
nök), Verrasztó Ferenc, Ôry Zoltán képviselôk, Bakonyi
Györgyné és Németh Imréné kültagok. A képviselô-testü-

let üléseire tanácskozási jogot biztosított a választáson 
induló, ám mandátumhoz nem jutott jelöltek részére, va-
lamint a Paloznakon mûködô és itteni székhellyel bejegy-
zett civil szervezetek részére is.

CzÁ

TISZTELT PALOZNAKIAK!

Az újonnan megválasztott képviselô-testület nevében kö-
szönöm, hogy ilyen nagy számban jöttek el választani és
éltek szavazati jogukkal. Igyekszünk meghálálni a bizal-
mat és a lehetôségeinket kihasználva az elvárásoknak
megfelelôen dolgozni a település és az Önök érdekében.
Köszönjük azoknak a jelölteknek is, hogy vállalták a
megmérettetést, akik ugyan most nem jutottak mandá-
tumhoz, de sokak bizalmát élvezik és jelöltségükkel,
programjukkal bizonyították, hogy van elképzelésük a
falu jövôjérôl. Rájuk is számítunk a következô négy év-
ben, mint ahogy minden paloznaki lakosra és nyaralóra.

A jövôben komoly feladatokkal kell megbirkózni a tele-
pülésnek. Meg kell felelnünk a frissen elnyert „Magyar-
ország legvirágosabb települése” címnek, immár az euró-
pai mezônyben képviselve hazánkat. Meg kell oldani a
csapadékvíz elvezetést, a víznyomásproblémákat, fejlesz-
teni kell a külterületet, aszfaltozni a belterületi utcákat,
támogatni az idôseket és lehetôséget adni a fiataloknak,
színvonalas és vonzó programokat szervezni. Mindezt
vélhetôen kevesebb pénzbôl, nehezebb körülmények kö-
zött. Az elmúlt két évtized azt bizonyítja, hogy Paloznak
sikeres település, az itt élôk megbecsülik falujukat. A kö-
vetkezô években is kérjük önöket a közös munkára és a
közös gondolkodásra!

Czeglédy Ákos polgármester
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Vörösiszap katasztrófa…
PALOZNAK ÚJBÓL BIZONYÍTOTT!

Október elején borzalmas tragédia történt itt a közelünk-
ben Veszprém megyében, Kolontárt – szinte teljesen –
Devecser nagy részét elöntötte a vörösiszap

A vörös sárrengeteg gátszakadás következtében ki-
áradt az ajkai timföldgyár tározójából és lakhatatlanná
tett több települést. Ilyen katasztrófa – a világon szinte
példátlan eset, de sajnos hazánkban megtörtént. 

Szinte az elsô híradások után Paloznak ismét meg-
mozdult. 3 nap alatt olyan nagy mennyiségû adományt
gyûjtött – tartós élelmiszerek, tisztítószerek valamint
ruhanemûket – ami példa értékû és egyedülálló. Markó
József (Tücsi) kezdeményezésére, aki több zsák ruha-
nemût ajánlott fel, Czeglédy Ákos régi-új polgármeste-
rünk azonnal hívott, hogy segítsem a gyûjtést megszer-
vezni és lebonyolítani (sajnos van már ebben
tapasztalatom). Az önkormányzati buszt Tóth Laci ve-
zette, aki még segítségként lányát, Fannit is elhozta.
Megjegyzem a busz annyira tele volt, hogy szinte moz-
dulni se tudtunk. Amikor beérkeztünk Devecserre a
látvány, ami fogadott bennünket valami elképesztô volt.
Mint valami Mars béli táj, emberek riadt arccal próbál-
ták felvenni a harcot a vörös iszappal, de reménytelen-
nek látszott. Az úton rengeteg segélyszállítmánnyal
megrakott kamiont, civilautókat – nemzeti színû zász-
lókkal! – láttunk. Hát igen, ha kell, megmozdul a nem-
zet bajba jutott honfitársainkért, példa értékû ez a
gyors összefogás, segíteni akarás, ami a mai napig is
tart, mivel teljes újjáépítésre kerül sor. A raktáraknál
szorgos emberek segítségével lepakoltuk az összegyûj-
tött adományokat és ismét büszkék voltunk paloznaki
mivoltunkra. Tiszta szívbôl kívánjuk az ott élôknek,
hogy igen is bízzanak a jövôben, mert van és lesz újra-
kezdés a Hit az Összefogás csodákra képes!

Potyondi Móni

Köszönet az alábbi adományozóknak: Bak Ferencné és
családja, Bakonyi család, Balogh Erzsébet, Balogh
Lajosné, Boda Balázs, Boda család, Bódis István és neje,
Czeglédy család, Czilli család, Csatári Jánosné, Csiszár
Béla, Dr. Regôs Ferenc, Gáspár Dezsô, Gyôri Imre, Há-
mori Marika, Hatvári család, Hatvári Lajosné, Horváth
Gyuláné, Jutasi Sándorné, Kállay Szabolcs, Keller csa-
lád, Kindl család, Király Lászlóné, Kovács István, Kovács
Istvánné, Kováts Imre, Kövesi család, Lendvai Zsolt és
Lendvai-Korompai Ildikó, Lengyelné Nagy Veronika,
Locskai János, Lokody Ákos, Markó József, Makkos Gá-
bor, Nagy Júlia, Németh Imréné, Nyárs Ildikó, Nyitrai
Attila, Ódor Borbála, Oláh Kati, Pohl Lajosné, Potyondi
Jánosné, Prazsák Józsefné, Puska család, Pusztai Ágnes,
Rajnai Árpád, Simon György, Steinbach család,
Straszner József, Szánti család, Szebényi Gyula, Széll
Gábor, Szente család, Szeszli Valéria, Tóth Kálmánné,
Tóth László, Török Imréné, Végh István, Vass Gáborné,
Wrhovina család, Wrhovina József.

A FALUNAPOK DÍJAZOTTJAI ÉS A MEGHIRDETETT
VERSENYEK GYÔZTESEI

PALOZNAK DÍSZPOLGÁRA CÍM:
Rusorán Péter, olimpiai bajnok vízilabdázónak sportolói,
edzôi és szövetségi kapitányi munkája, valamint a
paloznaki faluközösségben eltöltött évek elismeréseként.

PALOZNAKÉRT KITÜNTETÉS:
Nagy Mihálynénak, aki a Csopak Paloznak Reformárus
Társegyház presbitereként tevékenyen hozzájárult közössé-
gi életéhez, a Paloznaki Hímzôkör tagjaként fáradhatatla-
nul szervezte a Hímzôköri foglalkozásokat, kiállításokat,
részt vállalt és példát mutatott a közösségi munkában.
Török Imre volt képviselõ-testületi tagnak, aki önzetle-
nül és tevékenyen hozzájárult Paloznak közösségi életé-
hez, példát mutatva a közösségi munkában.

Prazsák Józsefné Emike, a „Paloznak Jövôjéért” Köz-
alapítvány elnöke egy „Paloznak” felirattal gravírozott
gyûrût kapott az Önkormányzattól, megköszönve eddigi
lelkes munkáját, tevékenykedését a faluért.

BORFELISMERÔ VERSENY: 
1. Emôdi Zsolt és Tungli Péter
2. Pócsik Andrea
3. Cseh Gergô

GULYÁSFÔZÔ VERSENY:
1. Szegedi Pál
2. Marhajó(pofa)csapat
3. Borivók

TORTAPARÁDÉ:
1. Pócsik Andrea
2. Bakonyi Györgyné
3. Lendvai-Korompai Ildikó

Szerk.

A PALOZNAKI FALUNAPOK TÁMOGATÓI 2010
Akác Vendéglô, Autó Nexus Kft., Balaton Pékség, Bartl
Csaba, Czeglédy Ákosné, Csemege Kft. Alsóörs, Csiszár
Béla, Csopak Paloznak Borút Egyesület, E. Nagy Julian-
na, Englert Dezsô, Eppel János, Garbai László, id. Bartl
Géza, Király Imre, Lothreigel Cukrászda, Magic Szépség-
szalon, Makkos Gábor, Mi Kis Boltunk, MikroComp Szá-
mítástechnika, „Négy Évszak” Gazdabolt, Németh csa-
lád, „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány, Paloznaki Civil
Egyesület, Paloznaki Péter Pince, Paloznaki Polgárôr
Egyesület, Papa Borozója, Pásztor Péter és családja, 
Pufi Pékség, Sebôk Miklós, Suzuki Perger Csopak, Szabó
Zsolt, Szente Zsolt, Szimics Jánosné, Szôlôfürt Gazda-
bolt, Tormási György, Tóth Gáborné, Újkúti Vadásztársa-
ság, Wirtz Ágnes, Wrhovina József, Wrhovina Rezsô,
Zakocs Péter, Zalai család.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Falunapok támo-
gatóinak, hogy adományaikkal, ajándékokkal, tombola
felajánlásokkal támogatták rendezvényünket.

Szerk.
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KISBÍRÓ
Adatik tudtára kicsinek és nagynak 
Közeleg a napja a helyi választásoknak.
Akad bôven jelölt, lehet kampányolni,
Választóknak fût- fát mindent megígérni.

Akadt minálunk 8 vakmerô jelölt
Kiben a tettvágy kellôképpen feltört.
Vállukra veszik az egész falu gondját
Homlokukat sûrû ráncok majd befonják.

Árvay Attila lesz névsorban az elsô
Szeretne ô lenni a legjobb képviselô.
Mandel Marci követi a sorban,
Ha megválasztják, dúskálunk a jóban.

Névsorba harmadik Némethné Piroska.
Képviselô lehet, most majd harmadszorra.
Ôry Zoli most elôször próbálja.
Milyen a képviselô elônyös formája.

Potyondi Mónika megmondja keményen
Nem is tétlenkedik dolgozik serényen.
Követi karnagyunk a nagy Szabó Lajos
Ki mostanság már egy kissé pocakos.

Szente Zsoltira mindig számíthatunk,
Nélküle választást idén meg nem tartunk.
Végül következik a Verrasztó Feri
A választók voksát reméli elnyeri.

ôk lesznek jelöltek, hatan szép daliák.
Ketten meg asszonyok, de biztos nem fúriák.

Polgármesterjelölt idén kettô akadt,
Czeglédy Ákosunk régi bútordarab.
Siklós Laci sem új, elmúlt 60 éves 
Polgármesterként majd mindenre képes.

Lehet választani teljes már a lista,
Október hárommal eljön majd a napja.

CzÁ

Ez fantasztikus eredmény!

Újabb sikert ért el Paloznak, mikor a kis települések kö-
zött országos elsô helyezést ért el a „Virágos Magyaror-
szág” versenyben. 
Ez az elismerés komoly, de ugyanakkor áldásos „terhet”
is ró a településünkre. Örültem Czeglédy Ákos polgár-
mester úr szavainak, hogy ez a kitüntetés a paloznaki em-
bereknek szól, mert ez nélkülük nem valósulhatott volna
meg. Mostanában, fôleg a választások elôtt gyakran szóba
került a közösségi élet fellendítése. Jövôre bebizonyíthat-
juk, hogy együtt nagy dolgokra vagyunk képesek, nem
szabad hagyni, hogy Európa szúrós szemekkel figyeljen
ránk. 

Hozzuk ide a vén kontinenst, legyünk büszkék arra,
hogy paloznakiak vagyunk! Ne azt nézzük, hogy ki a
„gyüttment”, ki az állandó lakos, kinek van vagy éppen
nincsen diplomája. Minden emberben vannak értékek,
ezeket kell elôtérbe helyezni, és akkor a közösségi élet is

javul. 
Kérek mindenkit, mint paloznaki lokálpatrióta, hogy

jövôre minél többen vegyünk részt a társadalmi munkák-
ban, a rendezvények lebonyolításában, a falu virágosítá-
sában. Ez mindannyiunknak a közös érdeke, mert szerin-
tem, ha valaki csak egy bizonyos fûszálat hajlandó
Paloznakért odébb tenni, akkor azt igenis meg kell be-
csülni. 

Írásomat, hogy is fejezhetném be? Politikai hovatarto-
zástól függetlenül, és ezzel talán mindenki egyetért: Haj-
rá Magyarország! Hajrá Paloznak!

Szendi Péter

A „VIRÁGOS PALOZNAKÉRT” VERSENYRÔL MÉG EGYSZER
A Falunapon megtörtént a verseny értékelése és az ünne-
pélyes díjkiosztás. 
A zsûri tagjai:  
Mészáros Géza növénytermesztô mérnök, 

volt füredi kertészetvezetô, 
Balogh Ágnes kert és tájépítész mérnök, 

volt füredi fôkertész, 
Bartl Csaba növénytermesztô mérnök,
Boda Balázs festômûvész,
Németh Piroska önkormányzati képviselô.
A zsûri a kertek különbözôségébôl adódó nehéz összeha-
sonlíthatósága miatt három kategóriában javasolta a meg-
mérettetést:

I. Épített kert
II. Virágos kert

III. Vegyes kert (virágos és haszonnövények).
A nyertesek: 
Virágos kert kategóriában: 

I. Kovács István (Ady E. u. 12.)
II. Kovács Sándor (Napsugár u. 4/A)
III. Kovács István (Fô u. 12.)

Épített kert kategóriában:
I. Tôke Gyula (Balatoni u. 17.)

II. Molnár Anna (Balatoni u. 3.)
III. Ultry Oszkár (Kisköre u. 9.)

Vegyes kert (virágos és haszonnövény): 
I. Dr. Regôs Ferenc (Zrínyi u.)
II. Jandt Horst (Szôlôkalja u. 2.)

III. Pusztai István (Szôlôkalja u. 5.)
A nyerteseket az önkormányzat oklevéllel, vásárlási utal-

vánnyal és a kertjükrôl készült színes fotóval ajándékozta
meg, míg a Paloznakért Alapítvány ajándékokkal kedveske-
dett.  Az elsô helyezettek egy kerámia fali díszt kaptak emlé-
kül a PACI Faluvédô Csoportjától, amely a ház külsô falára
helyezve – a rajta lévô évszámmal – megörökíti a nyertesek
dicsôségét. Terveink szerint ezután minden évben az adott
év nyerteseit megajándékozzuk ilyen emléktárggyal.

A zsûri külön méltatta a faluközpont rendezettségét,
szép parkosítását és virágosítását, ezért a kerámiadíszt a
Polgármesteri Hivatal is megkapta. A megyei és országos
versenyen elért szép sikerek ezt a döntést igazolták.

Minden résztvevônek és díjazottnak gratulálunk!

Siklós László Faluvédô Csoport
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A fonal minôsége
NAGY MIHÁLYNÉ

Az idei ôszt is elérte a reggeli párákkal, szállongó füsttel
és színesedô levelekkel átszôtt borongós hangulat. Ilyen-
kor a gazda már számot vethet az idei termésrôl, és ké-
szülhet a télre, majd az újból tavaszra.

Kettesben üldögéltünk a faluszéli házban, melynek ab-
lakaiból éppúgy ellátni a Balaton víztükre, és a jellegzetes
formájú félszigetbôl kiemelkedô apátság irányába, mint
nyugat felé, ahol pompás elôadást tartott a lebukni készü-
lô Nap. Az elôtérben fénytáncot járó szellô mozgatta szô-
lôtáblát, fölötte a csopaki domboldalra kapaszkodó há-
zak jegenyékkel, a református templom sziluettje, vagy a
Jásdi Pince épülete, s a hegygerincet borító, még mély-
zöld erdô mind alkotóelemei, pompás díszletei voltak az
idillnek ezen a késô délutánon. Hallgatni jöttem, mégis
sokáig csak egymásnak meséltünk a múltról, események-
rôl, emberekrôl, sorsokról. Kicsit olyan volt ez, akár a
scrabble játék, melyben a találomra kihúzott betûkbôl
szavakat kell közösen összeállítani. Az ô történetét azon-
ban magának kellett elmondania. 

A kisasztalon egymásra téve még az emléklap és a pla-
kett. Legfrissebb díjazottunk a Paloznakért kitûntetést
szelíd mosollyal nyújtotta felém. Láttam szemében a meg-
hatottság könnyeit, amikor a kórus lemezbemutató kon-
certjén, csokornyi virággal köszöntötték 70. születésnap-
ján a templomban, így nyilvánvaló, hogy jól esett Zsuzsa
néninek a mostani elismerés. Köszönet is ez egyben a sok
fáradozásért, közösségi munkáért, amit a falu kultúrájá-
ért végzett. A faluért, amelyben 1939. november 28-án
megszületett. 

A Kossuth utca 7-ben laktak, a szülei földmûves kis-
gazdák voltak, úgy 10 holdnyi földterülettel. A háború
idején édesapját besorozták, kikerült az orosz frontra a
Don-kanyarhoz, ám néhány társával sikerült megszökni-
ük, és kalandos úton hazajutniuk egészen Fajszig, ahol
egy család bujtatta. Végül, mikor lehetett, soványan, rü-
hesen és tetvesen, sebekkel tarkítva jött haza. Még fél évig
élt, 38 éves korában a szívbetegsége vitte el, ami miatt
(Istvánffy doktor szerint) be sem szabadott volna soroz-
ni. A javak nagy részét államosították, csak a belterületi
szôlô maradt. Nehéz évek következtek. Zsuzsa néni az
elemi után a keszthelyi mezôgazdasági technikumban sze-
retett volna tovább tanulni, de segítenie kellett itthon.
Veszprémbe járt hát a „Videotonba” dolgozni, eközben
azonban már a tatabányai nôvérképzôbe vágyott. Édes-
anyja oda sem engedte el. Végül Szendi tanító úr, és egy
Pesten élô nagynéni közbenjárására mégis továbbtanul-
hatott. A fôvárosban gyermekgondozó és ápolónô-képzô
iskolába járt. A töredelmes, és szomorú idôk után, végre
két vidám kollégiumi év következett. Vörös diplomával a
zsebében helyezkedett el ismét Veszprémben, a gyermek-
kórházban, ahol 37 éven át dolgozott ápolóként a kora-
szülött osztályon. 1995-ben ment nyugdíjba.

Közben 1969-ben férjhez ment Nagy Mihályhoz. Szüle-
tett két gyermekük, Zsuzsa és Mónika. Új házat építettek
a családnak, 1979-re készült el. 1995-ben megszületett az

elsô unoka Eszter, majd Móni is megörvendeztette három
unokával: Bencével, Katával és Áronnal. Ôk Veszprém-
ben élnek.  Nyugdíjas évei elején azért még tovább dolgo-
zott, bolti eladó volt, és fodrász mellett segédkezett.

Aztán az új évezred elsô éveitôl végre nyugalom követ-
kezett.

1993 a Hímzôkör megalakulásának éve Paloznakon. 
– Újabb kibontakozási lehetôség volt ez, alkalom a kö-

zösségi együttlétre, önfeledt, szinte szenvedélyes alkotás.
Mindenki hímzett, horgolt. Szuperné Judit népi iparmû-
vész irányította a munkát szakavatottan, amely számta-
lan országos elismerést szerzett az asszonyoknak, a
hímzôkörnek, és a falunak. Ennek ellenére már nem
olyan a hangulat, mint régen. Annak idején minden szom-
baton volt „cérnaszalon”, úgy 12-en jöttünk össze, mára
nagyjából heten maradtunk. De – s szusszant kicsit szo-
morkásan hátradôlve a fotelban – már az anyagok sem
olyanok. Megromlott a fonal minôsége, túl sok benne a
mûszál. A 10. jubileumunkra jelent meg egy könyv, amely
mára idejét múlttá vált. Jó lenne egy újabb kiadás, mert
mostanában az erdélyi motívumokról lassan áttérünk a
Balaton-felvidékiekre. Tavaly Csopakon rendeztünk szép
kiállítást, akit érdekelt láthatta, miket csinálunk. 

Kell beszélni a betegségrôl? 5 éve diagnosztizálták ná-
lam a Parkinson-kórt. A fájdalmak, a nyugalmi remegés a
kezelések ellenére megvannak, de legalább a gondolata-
imba, a vágyaimba nem tudja beásni magát. Persze, nem
nagy vágyakról van szó, semmi különös. Valamivel több
nyugdíj jól jönne, és energia az unokákhoz, hiszen a leg-
kisebb még csak három éves. Aztán erô a varráshoz, hím-
zéshez, horgoláshoz. Bár most nincs idôm, szeretek olvas-
ni is, Jókait, Németh Lászlót, vagy Wass Albert regényeit.

A kirakott betûk elôbb szavakká, majd emberi törté-
netté álltak össze a szürkületben elsötétedô szobában.
Lámpát gyújtott, és ettôl a vászolyi juhfarkkal töltött po-
hárban láthatóvá váltak az alattomban úszkáló muslicák.
Az emlékek közt kutatva elôkerült még egy bekeretezett,
megbarnult fotó a család egykori büszkeségérôl, a cséplô-
géprôl, aztán szóba került Gyenis László, aki annak ide-
jén egész színdarabokat tanított be, majd Hadaricsné, ké-
sôbb Boksainé, akik a csopaki néptánccsoportot vezették. 

Nevek, melyek újabb és újabb történetek forrásai.

Boda Balázs

Ünnepváró Játszóház
Szeretettel várjuk a Kicsiket és a Nagyokat, Szülôket és
Nagyszülôket Ünnepváró Játszóházunkba.

November 6-án, szombaton 10 órától Liba-napi teasüti
készítés a Liba-naphoz csatlakozva

November 13-án, szombaton 10 órától Mikulás-dísz
készítés

November 20-án, szombaton 10 órától Filmvetítés és
ünnepi süteménykészítés

Helyszín: Szent József Ház (Teleház).
Szerk.



Hagyományokhoz híven
színvonalas falunapi rendezvénysorozat 

Kulináris élvezetek, fergeteges rock and roll party és ut-
cabál, szemet gyönyörködtetô kiállítás – ezek jellemezték
az idei falunapokat. És persze az elmaradhatatlan szüreti
felvonulás.

– Hogyan értékeled az idei háromnapos rendezvény-
sorozatot?

– Úgy vélem, hogy a szûkös költségvetés ellenére, szín-
vonalas programok jellemezték a falunapokat – válaszolt
a kérdésre Sári Annamária Teleházvezetô. – Megôrizte a
hagyományokat, a sokrétûségét, minden korosztály meg-
találta a maga kedvelt rendezvényét. 

– Kevesebb pénzbôl kellett idén gazdálkodni, mint ta-
valy?

– Nem, ahogy az elmúlt évek során, úgy most is 800 ezer
forintot különített el a képviselô-testület a költségvetésbôl.
Ugyanakkor az inflációnak köszönhetôen a néhány évvel
ezelôtti 800 ezer forintnak nagyobb volt az értéke. 

– Számodra melyik program volt a legkedvesebb?
– Úgy vélem, hogy nem vagyok ezzel egyedül, de min-

denképpen ki szeretném emelni a rock and roll estet. A
Nitus and The Rollin’ Dice együttes fergeteges koncertet
adott, nagyon sokan táncoltak a színvonalas zenéjükre a
Tájház udvarán.

– Milyen visszhangjai voltak a falunapoknak?
– Eddig pozitív visszajelzéseket kaptam, a negatív han-

gokról késôbb értesülök. Úgy érzem, hogy a rendezvényso-
rozat struktúráján nem kell változtatni. A szombat éjsza-
kai nagy esô ellenére sokan táncoltak az utcabálon a Rulett
együttes zenéjére. Esetleg azon el lehetne gondolkodni,
hogy a szeszélyes idôjárást milyen módon lehet kivédeni. 

– Az egyik legjobban várt esemény a szüreti felvonu-
lás volt. Ha jól láttam újabb kis vonattal egészült ki a
szüreti menet.

– Annak ellenére, hogy tavaly többen ellenezték, mi-
szerint nem illik bele a szüreti hangulatba, idén még egy
kisvonattal szponzorálták a felvonulást. A kisgyerekek
körében nagyon népszerû, úgy gondolom, hogy jövôre is
körbevonatozhatják a környéket. 

– Nagyon sokan jöttek Erdélybôl, számukra mennyire
volt vonzó a falunapok?

– Jól érezték magukat, kétszer is felléptek, ráadásul a
második fellépésük egyáltalán nem szerepelt a progra-
mokban. A közönség viszont hálás volt a produkcióju-
kért. 

– Milyen programok voltak vasárnap?
– Délelôtt 11-kor kezdôdött az Ünnepi Búcsúi Szent-

mise a római katolikus templomban, illetve délután kö-
szöntöttük az elmúlt 1 évben született paloznaki babákat.
Ilyenkor hagyomány, hogy a Kálváriánál fákat ültetünk a
tiszteletükre, de sajnos idén az esô közbeszólt. Így beszo-
rultunk a Faluházba, és ott adta át nekik Prazsák
Józsefné Emike az óntálakat a „Paloznak Jövôjéért” Köz-
alapítvány képviseletében.

Szendi Péter

SZÜRET-ELÔ III.

Az elsô SZÜRET-ELÔ rendezvényt 2008. szeptember el-
sô szombatjának estéjén tartotta a Paloznaki Civil Egye-
sület és a Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület. „Mindkét egye-
sületbôl sokan jöttek el ezen a kánikulára emlékeztetô
estén” – írja az egykori krónikás. 

Idézzünk még néhány sort:
„A PACI elnöke, Hernádi Péter javasolta, hogy a két

egyesület tagjai találkozzanak egy vacsorán. Jó gondolat
volt az is, hogy szüret elôtti rendezvényként kerüljön egy
új esemény Paloznak rendezvényeinek sorába és a neve
fantázia mozgatóan legyen: SZÜRET-ELÔ”

Hagyományos volt a rendezés idôpontja, szeptember
elsô hétvégéjének szombatja. Sajnos kánikula az idén
ezen a napon sem volt.

Az egyesületi elnökök köszöntôje az idén is az egymás
megismerésérôl szólt. Az együttmûködés mellett szóba ke-
rült a nyitottság is, amelyet a nyitott kapu is demonstrált. 

Több helyen is változott az ennivalók sora, ami az
egyesületek rugalmasságát szimbolizálhatja. A hallé he-
lyett kemencében sült csülök és oldalas aratott nagy si-
kert, amihez a kemencés krumpli is hozzájárult. (csak a
gulyásig ne jussunk el…)

Kényszer okozta változás volt a gyümölcsök étlapi so-
rában. A Gyimesi Viki által épített hagyományos szôlô-
hegy nem épülhetett meg, mert a nagyon rossz szôlôter-
més miatt az egész Szôlôhegy sem tudott még egy
kupacnyi szôlôt sem összegyûjteni. Bezzeg a falu – Regôs
Marcsi három fürtöt is hozott kosarában!

Ebben a szôlôszûkös esztendôben meglepetéssel ké-
szültek a Szôlôhegyiek. Viki palacsinta hegy építésével
hozta helyre a hegyen élôk becsületét.

A nagyon finom palacsinta hegy gyorsan elfogyott, bi-
zonyítva ezzel a két egyesület tagjainak ízlését, étvágyát
és az innovatív kezdeményezések iránti fogékonyságát… 

Hagyományos volt az italok bô és finom választéka. A
tavalyi termésbôl szép borok és jó ízû pálinkák segítették
az ismerkedések és beszélgetések élénkségét.

Szendi Gyuri „egyszemélyes zenekara” jó hangulatot
teremtett, majd a tánchoz adott változatos muzsikát. 

Kulturális meglepetés volt a Szôlôhegyiek (akik már a
PISZE névre is hallgatnak) több szempontból is vegyes
kórusának szüreti és bordalokból összeállított mûsora.

Jó hangulatú, céljait szolgáló volt a harmadik SZÜ-
RET-ELÔ. 

Bízunk benne, hogy a jó hagyományok folytatódnak és
egyre több ismerôs találkozik az ismét kánikulaivá váló
estén. Reméljük, nem a „venyigehegy” – mint rossz meg-
letetés következik, hanem szôlôbôl (és palacsintából!) tu-
dunk ismét hegyet építeni.

Venyigét szívesen adunk a kemence fûtéséhez, hogy
esetleg a már bevált, PACI titkos receptje alapján készült
Kemencés lángost falatozó, borozgató vidám emberek ta-
lálkozzanak és beszélgessenek 2011. szeptember elsô hét-
végéjének kánikulai szombatján. Úgy legyen!

Dr. Tormási György
PISZE elnök
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Ôsz van kint, ôsz van bent – egy kiállítás
apropóján…

OLÁH KATI FESTÔMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA VOLT A FALUHÁZBAN

Az idô telik, bármennyire is szeretnénk néha megállítani,
vagy felgyorsítani – nem hagyja magát. Lina néni jut
eszembe, pergette a napjait egymás után, elmúlt 90 éves,
unta már. „Minek ez már nekem, Ágikám?” – kérdezte,
de bízott a Megváltóban, ô majd tudja mikor. Hasonlóan
érzi édesapám unokanôvére, ô is betöltötte a kilencvenet,
egészséges, értelmes, de a test elfogyott, a napjai arról
szólnak: mikor már?

Vajon véletlen, hogy Kati képeirôl az idôtlenség, földi
létünk végessége jut eszembe? A természet változása, új-
jászületése és halála minden naptári évben felhívja a fi-
gyelmünket az idô múlására, a földön töltött napjaink ki-
számítottságára.

Kati ezen útjának jelentôs állomásához érkezett: 2009.
december 5. napján volt 50 éves. Fél évszázad! Kimonda-
ni is sok! Kati mégis egy „kislány” – nemcsak termete, de
természete okán is, ôszinte ember, aki a gyermekek tiszta-
lelkûségével tud rácsodálkozni az ôt körülölelô világra.
Ez sugárzik a képeibôl, ezzel ragad magával minket. 

Mi is naponta látjuk a minket körülvevô tájat, mégsem
születnek ebbôl olyan képek, mint amiket itt láttunk. Ta-
lán sokszor eszünkbe jut, mikor reggelente, vagy alko-
nyatkor „száguldunk” Csopak felé – miért nincs nálam a
fényképezôgépem, a ceruzám?

Katinál mindig ott van. Ha nem a zsebében, a lelkében.
Ezért tud minket megajándékozni a rácsodálkozás, a fel-
ismerés gyönyörûségével: ezt már láttam valahol! A hát-
térben Vivaldi: Négy évszak címû mûve szólt, nem tu-
dom, ki hallotta, én igen. Tavasz, nyár, ôsz, tél – talán
felismerjük a tételeket, mikor halljuk. Kati képein bizto-
san felismerjük az évszakok változását, kivéve azokon,
amelyekkel megtréfál minket: köd ez, vagy pára, esetleg
hószitálás, netalántán már a túlvilágon vagyunk? 

Korcsog Anna természetesen zengô éneke felhívta a fi-
gyelmünket arra, hogy most egy nagyszerû találkozásnak,
a természettel való egyesülésnek lehetünk részesei. Anna
saját kedvére énekel népdalokat, libabôrös leszek, mikor
kiárad a hangja. 

A kiállítás hangulatát a paloznaki családi kötôdésre, a
múltra utaló tárgyak, a jelképesen berendezett szobabel-
sô még meghittebbé tette.

Isten éltessen Kati! Bár Te vagy az ünnepelt, mégis mi
kaptuk Tôled a legszebb ajándékot, mikor megnézhettük
a kiállítást!

Pusztai Ágnes

TANFOLYAMOK A TELEHÁZBAN
A paloznaki Teleház angol és német nyelvtanfolyamot,
valamint számítógépes tanfolyamot indít igény szerint 

2010 novemberétôl.
Az angol és német nyelvtanfolyam 20 órás lenne, mely-

nek ára a jelentkezôk létszámától függ.
Jelentkezni igényfelmérés céljából 
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Emlékezés szeretteinkre

Búcsúzik már a nyár,
Hervadnak virági.
Szökik a napsugár,
Kezdünk lassan fázni…

Rövidebb a nappal,
Hosszabb az éjszaka.
Közeledik immár
A „Halottak napja”.

A múlt most visszajár,
Emlékei fájnak.
Csendes ôszi estén
A szem könnybe lábad.

Elmosódott arcok,
Puha ölelések,
Féltve ôrzött szavak
A lelkekben élnek.

Egy mosoly, egy könnycsepp,
Megfakult emlékek,
Egy meleg kézfogás,
Jaj hova lettetek?

Fúj az északi szél,
A lélek megremeg.
Pattan a szív húrja,
Ha jönnek az emlékek.

Sok-sok szép krizantém,
Temetôk virága,
A múltat hozza vissza,
A kicsiny gyertyák lángja.

Temetôk világa,
Itt pihennek csendben.
A nagy csendben – hova
A szó már nem jut el…

Akiket szerettünk,
S már sírban nyugszanak,
Igazi nyughelyük
A szívünkben marad…

Bárhogy múlnak évek,
A lélek nem feled,
Mert összeköt minket
Az örök szeretet!

Jutasi Sándorné



a Teleházban lehet november 5-ig!
A számítógépes tanfolyam témája: szövegszerkesztés

(Word), internet használat, böngészés, 
elektronikus levelezés, eKözszolgáltatások.

A számítógépes tanfolyam ingyenes!
Jelentkezés november 13-ig.
Szeretettel várok mindenkit!

Sári Annamária

„Egyél libám egyél már”

A Paloznaki Civil Egyesület 2010. november 6-án,
szombaton tartja a hagyományos

„Márton napi libasütés és újbormustra”
rendezvényét a paloznaki Tájház udvarán.

Program:
� tökfaragás, tök-szépségverseny, Márton napi népszokások
� liba lakoma, újborok bemutatása, kóstolása, játszóház.

Részletes program a szórólapokon.
(A szervezésben közremûködik 

a Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület)
A rendezvényt támogatja a 
Paloznaki Önkormányzat.

A hûvös idôre tekintettel fûtött rendezvénysátort állítunk fel!
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

Hagyományok és újdonságok a
paloznaki konyhában

Újból a paloznaki konyhában… Egy szépnek ígérkezô
mediterrán utazás elôtt remélem néhány háziasszony
velem együtt kedvet kap az alábbi nyarat idézô étkek
elkészítésére.

Feketeszederkrém leves gesztenyegombóccal

Az idei évben szép feketeszeder termés volt, s mivel a
bogyós gyümölcsök kiválóan hûthetôk, vegyünk elô a
mélyhûtô ládából egy csomaggal, vagy vásároljunk
mirelit gyümölcsöt. Hideg vízben fôzzük meg, pár perc
alatt kész, majd szitán majd szitán törjük át, engedjük fel
annyi hideg vízzel amennyi levest szeretnénk készíteni,
ha forr, sûrítsük be egy kevés vaníliapudinggal elkevert
tejszínnel, ízesítsük ízlés szerint cukorral darabka
fahéjjal, csillagánizzsal, citromhéjjal. 

Tálaláskor fagylaltos kanállal tegyünk bele geszte-
nyemassza gombócot, végül pirított mandulaforgáccsal
díszítsük.

Erdei-gombás masnitészta

Készítsünk gombapörköltet hagyományos módon, de
feltétlenül tegyünk bele szárított és megáztatott erdei
gombát (vargányát, rókagombát, stb). Masnitésztából
annyiszor tíz dekagrammot fôzzünk ki ahány személyt
szeretnénk megvendégelni. Ha a tészta elkészült szûrjük
le és a fôzôvízébôl löttyintsünk rá egy fél decire valót és
keverés után takarjuk. (A tészta tovább dagad és kevésbé
szívja el az ízes gombapörkölt szaftját.) A gomba-
pörkölthöz keverjünk jó minôségû tejszint valamint két
marok apróra vágott friss petrezselymet, és az egészet
keverjük össze a masnitésztával, ha jól ízesítjük rövid idô
alatt üres lesz a tálunk.

Jó étvágyat kívánok: Rajnai Magdi

Társastánc Tanfolyam
indul minden korosztálynak

Standard versenytáncok
bécsi keringô, angol keringô, slowfox, tangó

Latin versenytáncok
rumba, cha cha cha, szamba, jive, paso double

Divattáncok
mambó, salsa, argentin tangó, gyors rumba, 

boogie woogie
Intelligencia fejlesztés

illemtan, testbeszéd, intelligencia tesztek

Idôtartam: 10 héten át heti 1 alkalommal 90 perc
Teljes tanfolyam díja: 7 000 forint

Kezdés november elsô hetében, az igényekhez
igazodik, hogy melyik napon

Tanfolyamvezetô, információ, jelentkezés: 
Gacza Roland 

06-20/ 82 89-348 
gacza.roland@freemail.hu

72010. október Paloznaki Hírmondó

Szeretettel várnak mindenkit a 

Nosztalgia Discóba
a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel

október 30-án, szombaton
20 órától

a Faluház nagytermébe.

Büfé
23 órától MEGLEPETÉS

Belépés díjtalan!
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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.

� Szôlôfürt Gazdabolt. Zárva tart elôreláthatólag 
november 1-tôl március 1-ig. Paloznak, Zrínyi u. 44. tel.:
87/ 446-869

� 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

� 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.

� 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.

� 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 

� 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.

� 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
János u. 2. Tel./ fax: 87/446-452, web: www.jasdipince.hu, 
e-mail: jasdipince@t-online.hu

� Hidrovill 2008 Kft - Teljes körû épületgépészet (víz-, vil-
lany-, fûtés-, gáz) tervezés, kivitelezés. Automata öntözôrend-
szerek telepítése, karbantartása, javítása. Ingatlanok, nyara-
lók gondnoksága, kertek, medencék karbantartása.
Paloznak, Ady E. u. 1. Tel.: +3630 9867655

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

Akác Vendéglô 
Paloznak Fô téren, ahol az óra áll!

Nem dohányzó, megújúlt környezetben, melegkonyhával, 
pizzával, tésztafélékkel, napi és heti menüvel. Hétvégén 
cukrászsüteményekkel. 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 

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.

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


