
TESTÜLETI ÜLÉS
Az októberi testületi ülésen a Szociális tv. változásának
megfelelôen változtattak a képviselôk a Falugondnoki
szolgálat szakmai programján, ez a gyakorlatban nem je-
lent változást. Szintén változott a hulladékszállításról
szóló fejezet a Környezetvédelmi rendeletben, bekerült a
szolgáltatás szüneteltetésére és a két tényezôs díjra vo-
natkozó kitétel, amit a szolgáltató eddig is alkalmazott
már. Idén is csatlakozik az önkormányzat a Bursa
Hungarica Felsôoktatási Ösztöndíjrendszerhez, a pályá-
zati kiírás olvasható az újságban. Sári Annamária ren-
dezvényszervezô beszámolt a Falunapokról, valamint a
képviselôk megvitatták a rendezvénnyel kapcsolatos ta-
pasztalatokat, majd a 2012 évi rendezvények koncepció-
ját, melyben kevesebb, de hosszabb ideig látható kiállítá-
sok, templomi hangversenyek és a Tájház udvarán pedig
a tematikus hétvégi programokkal, Hal és Borünnep, Jó-
ga Hétvége, stb. szerepelnek. 

Az önkormányzat 50%-ban támogatja a 12-18 éves
korosztály méhnyakrák ellenei oltását. Szintén 50%-ban
hozzájárul a temetôkataszter, digitális nyilvántartás lét-
rehozásához, amennyiben a temetôket fenntartó egyhá-
zak azt megcsináltatják.

CZÁ

Entente Florale Europe
Szeptember 16-án vehettük át Szabó Lajos alpolgármes-
terrel az Európai Virágos Városok és Falvak (Entente
Florale Europe) környezetszépítô verseny ezüst diplomá-
ját Szlovéniában, Rogaska Slatinában a 2008-ban szintén
ezüst minôsítést kiérdemelt fürdôvárosban. Abszolút
gyôztest a hagyományoknak megfelelôen ezúttal sem hir-
dettek, arany, ezüst és bronz fokozattal jutalmazták a te-
lepüléseket, annak tükrében: hol, milyen mértékben tud-
tak élni az adottságokkal és a lehetôségekkel.

A pénteki díjátadó után szombaton a résztvevô telepü-
lések bemutatkoztak a város fôterén felállított standokon.
A balatonfüredi és paloznaki delegáció együtt népszerû-
sítette a Balatont. Az írek whiskeyvel, a csehek sörrel, mi
jóféle rizlinggel kínáltuk a látogatókat. A Pegasus téren
álló szobor körül elhelyezett, a versenyben szereplô or-
szágokat és településeket megörökítô emléktáblák avatá-
sával ért véget a hivatalos program.

� Nagyra értékelte a zsûri Paloznak tervszerû fejleszté-
sének terveit, a prezentációt és az elért eredményeket. 

� Figyelemre méltónak találta a gondozott település és a
környezô táj összhangját, ami Paloznakot varázslatos-
sá teszi.

� Elismerést váltott ki a település lakóinak összefogása
az önkormányzattal, munkája, amit a versenyre való
felkészülés érdekében tett, ami szebbé varázsolta a te-
lepülést.

� Paloznak virágos díszítése harmóniában volt a falu ter-
mészetes környezetével, kiemelte hangsúlyos pontjait.

� Kiemelkedônek tartotta a zsûri a lakosság kertjeinek
gondozottságát, harmóniáját.

� Külön említésre érdemlônek találja a zsûri a civil szer-
vezetek munkáját és összefogását és elismerését és kö-
szönetét fejezi ki ezen szervezeteknek a zsûri program-
ja megvalósulásában vállalt munkájáért.

Ezúton is köszönjük minden paloznakinak a sok-sok
erôfeszítést és munkát, amivel hozzájárultak a verseny-
ben elért kitûnô eredményhez. Szeretném tolmácsolni
azoknak a látogatóknak a elismerését is, akik a nyár fo-
lyamán többször gratuláltak a gyönyörû paloznaki kör-
nyezethez, a színpompás virágokhoz és kertekhez, a tisz-
ta, rendezett faluhoz. Külön köszönet a szervezésben és
lebonyolításban segítôknek, a zsûrit fogadó és az elôké-
szítô munkát végzôknek. 

Bízom benne, hogy az elért kitûnô eredmény mindany-
nyiunkat büszkeséggel tölt el és azon leszünk továbbra is,
hogy szép virágos és rendezett településen éljük minden-
napjainkat!

Czeglédy Ákos polgármester
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Falunapok
Az idôjárásra és a programokra sem lehetett panasz az idei
Falunapokon. Talán még soha ennyien nem vettek részt a
szüreti meneten ahol a 10 lovaskocsi mellett két kisvonat is
szállította a vidám felvonulókat.

Pénteken a vadászkiállítás megnyitásával kezdôdött, a ki-
állítást Papp Gyula a Veszprém Megyei Vadászkamara elnö-
ke nyitotta meg. Czeglédy Ákos polgármester szívélyesen
köszöntötte a vendégeket, egy kis történettel fûszerezve. A
megnyitón a Bakonyi Vadászkürt Egye-sület elôadását hall-
hattuk. A program a református asszonykör színjátékával,
majd az ünnepélyes megnyitóval és díjátadásokkal folytató-
dott a Tájház udvarán, a programsorozatot a Búgócsiga
Együttes koncertje zárta.

Az önkormányzat Paloznakért kitüntetéssel ismerte el
Szilassy Albertné védônô több évtizedes munkáját, vala-
mint Bakonyi Györgyné, Marika néni a faluközösségben a
közösségi munkában és a nyugdíjasklub vezetésében végzett
tevékenységét.

A Virágos Paloznakért verseny idei díjazottjai: Cziráki
Endréné, Locskai János, Csikhon Csaba.

A „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány az „Alapítvány
embere” oklevéllel ismerte el Szecsôdi Lászlóné és Tihanyi
Lászlóné munkáját. Négy középiskolás tanuló vehette át je-
les vagy kitûnô bizonyítványáért az Alapítvány ösztöndíj
támogatását.

Szombaton kilenc csapat részvételével zajlott a gulyásfô-
zô verseny. Elsô helyezést a SziSzi csapat érte el, második a
Szôlôhegyi Egyesület csapata és a harmadik helyen a Bor-
barátok csapata végzett.

A tortaversenyre négy tortát neveztek: I. Király Lászlóné
Paloznak címeres citromtortája, II. Lendvai Korompai Ildi-
kó Charlotte tortája, III. Kovács Zoltán gyümölcstortája
lett. Külön érdekesség volt Bakonyi Györgyné virágszirom
tortája melynek minden szirma más-más ízesítésû volt és a
„Virágos Paloznak”-ot szimbolizálta.

Délután a Csopaki Iskola táncosai mutatták be tudásukat
ezt követôen Csiszár Péter hegybíró felavatta a Fô téren fel-
állított fa prést, majd szüreti felvonulás kereste fel Lovast és
Alsóörsöt, ahol nagy szeretettel fogadott minket a Sirály
Népdalkör. A Paloznakon maradot-takat Hastáncosok, ka-
barétréfák és operett-dallamok szórakoztatták. A felvonu-
lók visszaérkezésekor a kisbíró dobolta ki a híreket.

A Csopak Táncegyüttes fergeteges produkciója után a
MH Légierô Zenekar várva várt koncertje következett. A kö-
zönség szûnni nem akaró tapssal jutalmazta az együttest. Az
est a Viktória Zenekar hajnalba nyúló utcabáljával ért véget.

Vasárnap az ünnepi szentmise után Antall József szobrát
koszorúzta meg a Budapesti Polgári kör. A koszorúzás után
a Szt. József ház falán emléktáblát helyeztünk el Szendi
György tanító úr emlékére. A Babaköszöntôn három kis-
gyermeket köszönthettünk.

A Vadászkiállításhoz kapcsolódóan, a Falunapok utáni
pénteken este „Kelet-Afrika vándora voltam” címmel, Kit-
tenberger Kálmán életérôl készült dokumentumfilm vetíté-
sére került sor a Faluház nagytermében. A filmet Szegedi
László rendezô, operatôr hozta el hozzánk, melynek nagy
sikere volt. Ezt követôen beszélgetéssel ért véget a program.

Szerk.

A Paloznaki Falunapok támogatói 2011.

Akác Vendéglô, Autó Nexus Kft Veszprém, Csopak
Paloznak Borút Egyesület, Csuhé Bt., Cziráki Endréné és
Bak Zsuzsa, Dr. Tormási György, Dr. Garbai László, Dr.
Regôs Ferenc, E. Nagy Julianna, Englert Dezsô, Homola
Pincészet, Makkos Gábor, MikroComp Számítástechnika,
„Négy Évszak” Gazdabolt, Paloznaki Civil Egyesület,
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány, Paloznaki Péter
Pince, Paloznaki Polgárôr Egyesület, Papa Borozója,
Ránky Katalin, Steierlein Attila, Szecsôdi Béla, Szimics
Jánosné és Szimics Mónika, Újkúti Vadásztársaság, Zalai
család.

PRÉS AVATÁS
A Falunapok második napján elmondta 

Csiszár Péter hegybíró

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!]
A mai elidegenedett világban Paloznak üdítô kivétel, ahol
az emberek odafigyelnek egymásra és a környezetükre.

Példásan összetartó, és összefogni képes emberek él-
nek itt, akik akarnak és képesek is tenni a környezetü-
kért, közösségükért.

Ezt bizonyítják az itt tevékenykedô civil szervezetek a
Paloznaki Civil Egyesület, Paloznaki Szôlôhegyi egyesü-
let, valamint a Paloznak Jövôjéért Közalapítvány.

Itt az emberek még képesek társadalmi munkában épí-
teni, szépíteni a községet, képesek tenni a községükért.

Nem véletlen a tavaly elnyert Virágos Magyarországért
verseny elsô díja sem!

Ennek az összefogásnak egy újabb bizonyítéka ez a
szôlôprés, ami elôtt állunk.

Ezt a szerkezetet dr. Regôs Ferenc találta Simaságon. A
Regôs család hozta rendbe és festette le, a felállítás helyét
az Önkormányzat biztosította, a költségeket pedig a fent
említett alapítvány és a civil szervezetek állták.

Hogy miért egy szôlôprés áll itt elôttünk?
A környék, és ezen belül községünk évezredek óta szo-

rosan kötôdik a szôlô és borkultúrához.
Maga a Paloznak név is, mely szláv eredetû, szôlôsker-

tet jelent.
A római korból vannak leletek, melyek bizonyítják,

hogy komoly szôlôtermesztés és borászat folyt ezen a te-
rületen, és ezt folytatták a honfoglaló magyarok, egészen
napjainkig. Remélhetôleg a szôlôtermesztés még nagyon
sokáig fennmarad ezen a környéken.

Mondhatni, az itteni emberek vérében van a szôlô és a
bor szeretete, és a más vidékekrôl betelepülôk is hamaro-
san „megfertôzôdnek” ezzel, és ha termelôként nem is, de
fogyasztóként mindenképpen kötôdni fognak ehhez a
kultúrához.

A szôlôtermesztés és borászat nagyon nehéz munka, és
még nehezebb megélhetés az emberek számára. Hajlott
hátat, verejtéket, és bizony idônként könnyeket igényel.

Úgy gondolom, hogy a prés méltó emléke lesz a
Paloznaki emberek közösség építô, és azt fenntartó mun-
kájának, valamint a szôlôtermesztô és borászkodó embe-
rek véres-verejtékes munkájának.

Csiszár Péter
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KISBÍRÓ

Adatik tudtára kicsinek és nagynak,
Eljött az ideje a falunapoknak.
Itt mulat a falu apraja és nagyja,
Búját és bánatát mindje otthon hagyja.
Itt feszít mögöttem bíró uram maga,
Kétakós hordónak beillene hasa.
Kisbíró sincs éppen pocaknak szûkében,
Tekintélyt kell adni a nehéz idôben.
Bíróné itten a legszebbik asszony,
Uccu most minékünk egy kancsó bort hozzon!
Emeljük poharunk Paloznak népére.
Bôven gyarapodjék ezen esztendôbe.

Közhírré tétetik.
Megérett a szôlô s puttonyba tették,
Puttonyból a kádba szépen belemerték,
Kádból aztán présbe abba bészorula,
A nagy tekerésbe leve megcsordula.

Magas kormányunknak megtetszett ez ötlet,
Présbôl jó Matolcsynk rögvest mintát is vett.
Tekerik odafönt idelent meg szorít.
Zsebünkbôl szépen elcsöpög a forint.
No de ne búsuljunk ez vígság ideje!
Csinos menyecskéknek köztünk van a helye!
Forgassuk meg ôket a szüreti bálba,
Bál után meg szépen bébujunk az ágyba!
Hogyha aztán jövôre sok gyermek születik,
A mostani bált majd megemlegetik.
Tudom ezt magamról három bált megjártam,
Gyereket nem egyet hármat is csináltam.
Kövesse a példát a mai ifjúság,
100 gyerekrôl szóljon jövôre az újság.

Kisbíró mostan a híreket dobolja,
Hogyan és mi történt versbe szedve mondja.
Januárban disznótoron múlattuk az idônket,
Sült kolbásszal, pecsenyével tömtük meg a bendônket.
Februárban okosodtunk a faluról tanultunk,
Ki tud többet Paloznakról vetélkedôn harcoltunk.
Márciusban alig vártuk az április eljöttét,
Ezzel együtt a paloznaki borverseny kezdetét.
Májusban meg alig gyôztük a virágot ültetni.
Júniusban nemzetközi zsûrit kellett fogadni.
Volt is itten felfordulás szaladgálás izgalom,
Végül aztán ezüstérem a megérdemelt jutalom.
Júliusban folyton esett kiáradt a Balaton,
Augusztusban végre napfényt láttunk már a strandokon.
Elértünk hát szeptemberhez és most itten mulatunk,
A szüreti mulatságba hajnalig maradunk.

Isten éltesse hát a falu népét,
Kisbíró szövege abban leli végét:
Kívánjon sok jót, bort és egészséget,
A mai napon jó mulatságot néktek!
Vigadjon a falu apraja és nagyja,
Mulasson reggelig mindenki, ha bírja!

CzÁ

SZENDI GYÖRGY TANÍTÓ ÚR EMLÉKTÁBLÁJÁNAK AVATÁSÁRA
Szendi György tanító úr 38 éven át kis falunkban tanító-
kántor- népmûvelô- krónikaíró és minden volt, amivel egy
falu közösségét szolgálta.

Évtizedes mûködése során rengeteg emlék-esemény
fûzôdik a nevéhez. Az emlékek közt barangolva eszembe ju-
tott egy kisiskolás-kori történet.

Abban az idôben faluhelyen kialakult szokás volt, hogy a
gyerekes szülôk tiszteletük, megbecsülésük jeléül meghív-
ták a tanító urat disznótoros vacsorára. A meghívás egyfaj-
ta kapcsolattartást is jelentett tanító és szülôk között.

Egy ilyen alkalommal szüleim közölték velem, hogy este a
tanító úr jön hozzánk. Én akkor elsô osztályos voltam.
Örültem is, meg izgultam is, hisz nem mindennapi ese-
ményrôl volt szó. Vacsora közben beszélgetés alakult ki a ta-
nító úr és a szüleim között.

Én úgy örültem az ottlétének, hogy örömömben – játékos
jókedvemben, amikor nem vették észre, titokban egy piros
almát dugtam a fogason függô kabátja zsebébe.

Másnap az iskolában a tanító úr odajött hozzám. Zava-
romban lehorgasztott fejem gyengéden felemelte, meleg sze-
retettel nézett rám. Éreztem, hogy az a fajta rokonszenv,
ami tanító és tanítvány közt elég gyakori, olyan láthatatlan
szövetséggé alakult, ami nem mára és nem is holnapra szól.

Igyekeztem szorgalmasan tanulni, jól viselkedni, hogy
csalódást ne okozzak neki.

Amikor a keze alól kikerültem, késôbbi tanulmányi
eredményeimrôl is beszámoltam esetenként. Bizonyítvá-
nyomat is megmutattam, azt szerettem volna, hogy tovább-
ra is azt a tanítványát lássa bennem, akit ô indított el.

A késôbbiek során is együtt éltük a falu kulturális életét.
Színdaraboztunk az ô betanításával, ami egyben közösség-
formáló erô is volt. Kis templomunkban az ô kántorizálása
mellett énekeltünk. Teltek-múltak az évek. Eljött az idô,
amikor már a gyermekeimet vittem hozzá beíratni az iskolá-
ba. Megszeppent arcukat látva, mielôtt beléptünk volna a
lépcsôn, odasúgtam nekik:

Ne féljetek – jó kezekben lesztek – én már csak tudom.
Névnapjára gyermekeim általam írt versekkel köszöntöt-

ték. Egyfajta üzenet volt ez felé, az el nem múló, megtisztelô
szeretet üzenete.

1984. augusztus 23-án bekövetkezett halála bénítólag ha-
tott rám. Visszaéltem boldog gyermekkori, ifjú- és felnôtt-
kori hozzá fûzôdô emlékeimet, többek között egy szép téli
estét a piros almával.

Szendi György tanító a tudás átadása mellett tanítványa-
it felkészítette az életben történô becsületes helytállásra,
tisztességre, lelkükbe oltotta a haza iránti hûséget.

Fiatalon került ide, és rokonszenves egyénisége miatt a
falu befogadta és ô is együtt lélegzett a lakossággal. Tanítvá-
nyaira büszke volt, mint ahogy mi is ôrá.

Világító lámpása volt a falunak és sokak kezébe adott
lámpást, hogy a sötétben el ne tévedjenek. Az ilyen emberre
szokták mondani, hogy „Nem élt hiába”.

Ezen a mai szép ünnepen iskolatársaim, gyermekeim, a
falu és a magam nevében megköszönöm szívvel-lélekkel vég-
zett munkásságát. Maradjon ez a tábla örök mementóként
Paloznakon, mely elôtt most tisztelettel meghajolok.

Egy régi tanítványa: J-né Irén
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A védônô
SZILASSY ALBERTNÉ

Egy kis történelem. Budapesten, 1915 júniusában védnök-
ségével megalakult az „Országos Stefánia Szövetség az
Anyák és Csecsemôk Védelmére”, és ezen belül a Védônôi
Szolgálat. Heim Pál kezdeményezésére a gondozóképzést a
Központi Védônôképzô Iskolában indították el 1916-ban. 

A Vöröstón 1949-ben születô és nevelkedô Rózsika eb-
be a patinás intézménybe iratkozott be 1967-ben, és szer-
zett két évvel késôbb képesítô oklevelet, melynek birto-
kában több mint negyven évig látta el a védônôi
feladatokat a gyermekes családoknál. 

– A Lovassy Gimnázium elvégzése után kerültem fel az
iskolába. Vonzott ez a pálya, tetszett a bizalomra épülô,
sokszor bensôséges kapcsolat, a segítségnyújtás, a tapasz-
talatok átadásának lehetôsége. 1969-ben jöttem vissza
Pestrôl Füredre a szüleimhez, és még abban az évben
szolgálni kezdtem Csopakon és Paloznakon. Azóta sok év
telt el, s mondhatom, annyit róttam az ismert utcákat egy-
egy ház felé menôben, ahol babát vártak vagy gyermekes
szülôkhöz, akiket kiskoruktól jól ismertem már, hogy
szinte összenôttem ezekkel a településekkel. Beszélget-
tünk a mindennapok tennivalóiról, megosztottam velük a
tapasztalataimat, ha kellett tanácsot adtam. 

– Összefoglalnád, hogy miben állt a feladatköröd? 
– Tevékenységem középpontjában mindig a gondozott

családok egészségvédelme, a betegségek kialakulásának
megelôzése, illetve az egészségfejlesztés állt. Persze a felada-
tok sokrétûek voltak. Nôvédelem, a várandós és gyermek-
ágyas anyák, illetve a gyermekek gondozása születésüktôl
egészen a tanköteles kor kezdetéig. És persze komplex csa-
ládgondozás. Sok problémát és fáradságot jelentett, hogy
közben a jogszabályok folyamatosan változtak és egyre bo-
nyolódtak. A szakmai munkámat elsôsorban önállóan lát-
tam el, de rendszeres kapcsolatot tartottam az egészségügyi,
gyermekjóléti és szociális ellátórendszer szakembereivel.
Védôoltásokat készítettem elô, egészségnevelô és más közös-
ségi programokat biztosítottam a gondozottak számára. Tu-
dod, a gyerek mindig hétvégén lesz beteg, akkor lázasodik
be, történnek a balesetek. Azt mondhatom, a védônônek
mindenkor elérhetônek kell lennie, hogy segíthessen, ha baj
van, amit a mai technika szerencsére már lehetôvé is tesz. 

– Tényleg bizalmi státusz volt ez, akár a pszichológu-
sé, bizonyos értelemben, hiszen kicsit családtaggá is vál-
tál eközben.

– Szoros, személyes kapcsolat alakult ki közöttünk, ez
tette lehetôvé, hogy az egyéni szükségletek szerinti különbö-
zô kérdésekben (egészségi, szociális, mentálhigiénés) követ-
hetô tanácsot tudjak adni. Mert nekem egyáltalán nem volt
mindegy, hogy megfogadják-e. Szinte nincs olyan ház, ahol
ne jártam volna a munkám során. Azt szoktam mondani,
hogy a gondozottaim körében nagymamakorba kerültem és
emiatt mindenkit saját unokámnak is tekintek.

– A tennivalóid mennyisége azonban nem csak szer-
vezésen múlt, hiszen a demográfia alakulása szabta
meg, a változások befolyásolták.

– A pályakezdés elején, köszönhetôen az akkoriban
felnôtté váló Ratkó-generációnak magas volt a születési

aránya, ôk zömében 74-80 között váltak szülôkké, aztán
2000 környékén nagyon kevés gyermek született. Volt év,
hogy Paloznakon egy sem. 

– És mi a helyzet napjainkban? Nemrég azt olvastam
a Naplóban megjelent cikkben, hogy a csopaki óvodát
bôvíteni kellett, mert a gyermeklétszám az év végére
várhatóan eléri a nyolcvan fôt.

– Valóban a születések aránya egy kicsit fellendülôben
van. Viszont úgy vettem észre, a szomszédos települése-
ken (Lovas-Alsóörs-Felsôörs) évrôl-évre kb. 40 csecsemô
születik, ehhez képest például Paloznakon, mint tudjátok
tavaly, és az idén is csak 2-2.

– Most már fôállású nyugdíjas vagy. Energiával, ta-
pasztalatokkal, életbölcsességgel telve vonultál vissza
áprilisban a munkából. Mire fordítod, hol kamatozta-
tod mindezt a továbbiakban? 

– Ma egy gyökeresen megváltozott, pörgôs, lezser vi-
lágban élünk. Az emberek sokkal jobb körülmények kö-
zött élnek, mint mondjuk harminc-negyven évvel ezelôtt.
Úgy érzem, életem legkiegyensúlyozottabb idôszakában
vagyok, pedig a sors nagy és fájdalmas csapásokat mért
rám. Talán ez, és a hitem tanított meg örülni minden apró
jónak és bizakodni a jövôben. A felhalmozott tudást, az
évek alatt kiépített kapcsolati rendszert, tapasztalatot
nem tudom átadni senkinek. Talán majd Réka lányom, ha
gyermeket vállal, akkor végre igazi nagymama leszek. Ad-
dig pedig élvezem a szabadságot, az itthonlétet, bár utaz-
ni is nagyon szeretek. Tagja vagyok egy veszprémi civil
egyesületnek, velük rendszeresen túrázom. Külföldön
legutóbb Izraelben jártunk a lányommal, Nagy Károly
atya vezetésével. Csodálatos élmény volt. De szeretem Er-
délyt is és a környezô országokat, mind. 

A 2011. évi Falunapokon nyugdíjazása alkalmából
Szilassy Albertné Rózsika védônôt több évtizedes ered-
ményes munkája elismeréséül az önkormányzat Paloz-
nakért kitüntetéssel jutalmazta.

Boda Balázs

Ôszi kirándulás a PACI-val
Meghatározhatatlan érzés, amikor az ember átsuhan a pi-
ros-fehérben játszó, már jó ideje le nem eresztett sorompó
alatt. Ott, ahol nemrég még határôrbódé állt, és ahonnan
kezdve még az út betonja is egy huszárvágással megváltozik.

Sógorék földjén járunk, alig elhagyva Heiligenkreuz el-
ágazását, már látjuk úti célunkat, Güssinget, vagy ha úgy
jobban tetszik, Németújvárt. A trianoni békeszerzôdésben
elcsatolták Vas vármegyétôl, a 2007-es schengeni határnyi-
tástól képletesen újra a magunkénak érezhetjük Güssinget,
ahol még az utcanevek is ôrzik a Batthyányiak emlékét.

Az edzettebbek sétálva, a kevésbé edzettek a nagy ne-
hezen elinduló siklóval jutottak fel a várba, ahol kiállítá-
sok, gyûjtemények megtekintésére volt lehetôségünk.

A relikviák elsô látásra érdekesnek tûntek, másodikra
viszont sehogy, mert nem ismerhettük meg a háttértörté-
neteket, a feliratok csak németül voltak olvashatóak, egy-
két más nyelven, nota bene magyarul írott jegyzet csak-
csak elfért volna a tárlóknál. Nem kellett viszont leírás
ahhoz a panorámához, ami benyomakodott látómezônk-
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be a várkörön állva, megállítva idôt, lélegzetet, és kézre-
megést a fényképezôgépet tartva.

Buszra szálltunk, és útközben megcsodálhattunk az
ôszi erdô ezernyi színét, a mai napra elôcsalogatott nap-
sütést, a fények játékát a rozsdálló falevelek között. Né-
hány perc elteltével már az Ôrség jellegzetes településein
jártunk, melyek közül Pityerszert, pontosabban az ottani
skanzenben rendezett Tökfesztivált kerestük fel. 

Pityerszer nevét valószínûleg a pityer nevû madártól
kapta, amely itt nagyobb tömegben volt otthonos, mások
szerint a pacsirtáról. A szabadtéri falumúzeum, megôriz-
te a régi életmódot, az épületek eredeti kinézetükben let-
tek helyre állítva. Most a fesztivál keretében minden a
tökhöz kapcsolódott, lett légyen az lopótökbôl díszesen
faragott lámpaernyô, egyéb dísztárgy, vagy éppen a kü-
lönleges lekvár, méz, olaj. A sokadalomból alig tudtunk
elszakadni, de várt már bennünket a következô csoda, a
Velemér papréti Szentháromság templom. 

A templomot úgy keletelték, hogy a Szentháromság va-
sárnapján kelô nap elsô sugara a szentély boltozatán lévô
Szentháromság jelképre essen. Az építôk és a freskót ké-
szítô Aquila János ezen kívül figyeltek a napfordulóra is.
A templom tudós plébánosának, Kovács Józsefnek a meg-
figyelése szerint a téli napforduló hajnalán a szentély dél-
keleti kerek ablakán besütô napsugarak a Madonna ölé-
ben ülô gyermek Jézust világítják meg elsôként. A téli
napforduló a napisten feltámadásának pillanata, a boldo-
gabb kor eljövetelének ígérete. A nemlét sötétjében a
napkeltére várakozó templom méltó módon jelzi is ezt a
korszakváltást: a kisded felragyogó arca mintegy életre
kel a néhány perces sugárözönben. Sajnos, e bámulatos
fényjelenségek megfigyelésére manapság csak elvi lehetô-
ség van, mert a felkelô napot a közelmúltban telepített er-
dô fái eltakarják. Mindezeket a templom helyi idegenve-
zetôjének lenyûgözô elbeszélésébôl tudhattuk meg. 

Ismét útra keltünk, hogy tanúi lehessünk a csákány-
doroszlói szüreti felvonulás megérkezésének, kicsit bele-
kóstoljunk a vígasságukba. Igyekeznünk kellett azonban
tovább, mert várt bennünket a vacsora Rönökön, a Szé-
kely tanya fogadóban. Különleges ízvilágú erdei gombale-
vessel és vasi pecsenyével készültek vendéglátóink, és
hogy még csak véletlenül se feledjük, aznap volt a tök-
fesztivál is az ôrségben, tökolajos káposztát is kínáltak a
pecsenye mellé. Mindenki szívesen kóstolta a csárda saját
pincészetébôl származó jófajta borokat is. Hazafelé a
buszban a fáradtság ellenére még dalra is fakadt kis tár-
saságunk. Szép volt, jó volt, és már csak az a kérdés, hogy
hova megyünk legközelebb…

(jegyzi: LBK)

HIRDETMÉNY!

Tájékoztatom Paloznak Község érintett lakosságát, hogy
a település önkormányzata csatlakozott a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelô
által meghirdetett és mûködtetett

BURSA HUNGARICA
Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012.

évi fordulójához.
A pályázati feltételeknek megfelelôen Paloznak Község
Önkormányzata pályázatot hirdet az „A” és „B” típusú
támogatásra.

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illeté-
kességi területén lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szoci-
ális helyzetû felsôoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik felsôoktatási intézményben (felsôoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményezô alapkép-
zésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredménye-
zô mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy
felsôfokú szakképzésben, a képzési keretidôn belül foly-
tatják tanulmányaikat. 

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat illeté-
kességi területén lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szoci-
ális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi elôtt ál-
ló középiskolások; vagy

b) felsôfokú diplomával nem rendelkezô, felsôoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a
2012/2013. tanév elsô félévétôl kezdôdôen felsôoktatási
intézményben teljes idejû (nappali tagozatos), alapfoko-
zatot és szakképzettséget eredményezô alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, vagy felsôfokú szakkép-
zésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíj-
ban, akik 2012-ben elôször nyernek felvételt felsôoktatá-
si intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanév elsô
félévében ténylegesen megkezdik.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2011. NOVEMBER 14.

A pályázatokat Paloznak Község Önkormányzatának
címére (8229 Paloznak, Fô u.10.) kell benyújtani szemé-
lyesen, vagy postai úton. A postai úton benyújtott pályá-
zatoknál a postabélyegzô dátumát vesszük figyelembe.

A pályázattal kapcsolatban érdeklôdni lehet az önkor-
mányzat hivatalának paloznaki irodájában személyesen,
vagy a 0687/555-006-os telefonszámon Bauernhuber Esz-
ternél. Pályázati adatlapokat ugyanitt lehet kérni.
Paloznak, 2011. október 11.    Tóth Gáborné, körjegyzô sk.

A Könyvtár hírei
ÚJ PC JÁTÉKOK, ALKALMAZÁSOK ÉS FILM
ALKALMAZÁSOK:
Amadeus Music Mixer
Lakástervezés
JÁTÉKOK:
Hotel Giant
Pop Life
Pokoli Szomszédok – Édes a bosszú íze
Pokoli Szomszédok 2 – Vakáción
Beauty Factory

Restaurant Empire
Sakk Mester
Chronicles of Mystery – A Skorpió-rítus
Runaway 2
FILM:
Célkeresztben: Futball VB 2006 4. rész

Az ajándékba kapott DVD-ket Csontos Marianntól kaptuk. 
Prazsákné Emike is megajándékozta a Könyvtárat a Képmás (családi
magazin) 2006-2010-es évfolyamaival. Köszönjük mindkettõjüknek!

Szeretettel várjuk új és régi olvasóinkat!



HÍRDETÉS
� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, va-

gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési
tárgyak és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés lehet
festett, patinázott és tüzihorganyzott 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

� Szôlôfürt Gazdabolt. Virágföldek, mûtrágyák, növényvédô
szerek, vetômagok, festékek, tömítôanyagok, kötôelemek (csava-
rok), zárak. Minden, ami egy gazdának kell! Paloznak, Zrínyi u.
44. tel.: 87/ 446-869. Nyitva: március 1-tôl, kedd, szerda, péntek:
15–18 óráig, szombat, vasárnap 8–12 óráig.

� Bocskai Lajos János, hideg épületburkoló, csempézés,
járólapozás. Elérhetôség: 8229 Paloznak Kossuth u. 20.,
Tel: 70/268-3332; www.bocsok.hu;  info@bocsok.hu. 

� Ügyvédi iroda Csopakon. 8229 Csopak, Sport utca 18.
tel: 06-20-3 277-772, e-mail: ugyved@dr.com, www.koczkasdr.hu.
Tanácsadás mellett teljes körû ügyvédi szolgáltatás, képviselet,
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd

� Hidrovill 2008 Kft – Teljes körû épületgépészet (víz-,
villany-, fûtés-, gáz) tervezés, kivitelezés. Automata öntözô-
rendszerek telepítése, karbantartása, javítása. Ingatlanok,
nyaralók gondnoksága, kertek, medencék karbantartása.
Paloznak, Ady E. u. 1. Tel.: +3630 9867655

� Parlagfû irtás, kaszálás, zöldterület gondozás. Kriston
Lajos. Tel: 06-30/290-8110.

� 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! Bala-
tonfüred - 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

� 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

� 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 

� Értesítem Tisztelt törzsvásárlóimat, vásárlóimat, hogy no-
vember 1-tôl megszûnik a Szôlôfürt Gazdabolt – végle-
gesen bezár. Jó egészséget, eredményes kertészkedést és szôlô-
mûvelést kívánok.

Köszönettel: Ódor Béla – Szôlôfürt Gazdabolt
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KEREKEDI CSÁRDA 
Csopak 71-es fôút, ott ahol a babák állnak!

Egész évben várjuk vendégeinket neves pincészetek borai-
val, szolid árakkal, házias ételekkel. Üdülési csekk, ticket
restaurant, chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely, vala-
mint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, borospin-
ce, látványkonyha, gyerekeknek játszótér. Baráti, családi
összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

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

e-mail: toth.sandor19@chello.hu

A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület együttmûködés
céljából továbbra is várja Alsóörs-Csopak - Felsôörs - 

Lovas - Paloznak területérôl szálláskiadók, vendéglátók és 
egyéb szolgáltatásokat végzôk jelentkezését.

Információ: Keresztes Éva tel: 06-70-371-8501

Akác Vendéglô 
Paloznak Fô téren, ahol az óra áll! 

Nem dohányzó, megújult környezetben, melegkonyhával,
pizzával, tésztafélékkel. Hétvégén cukrászsüteményekkel.

Egész héten melegétel és pizza kiszállítással. 
Várjuk kedves vendégeinket! 

Ugyanitt torta és süteményrendelést felveszünk. 
Melegétel utalvány elfogadóhely. Tel: 06/87 446-400, 

Mobil: 06/30 837-5438, e-mail: akacvendeglo@freemail.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.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 
Megjelenik havonta.


