
TESTÜLETI ÜLÉS NOVEMBER
A novemberi testületi ülésen tárgyalt az önkormányzat a
Csopakkal közös önkormányzati hivatal létrehozásáról.
Ambrus Tibor csopaki polgármester tájékoztatta a képvi-
selôket a Csopaki Önkormányzat által elfogadott megálla-
podásról. Miután a paloznaki testületnek nem volt igazán
ideje a megállapodás tanulmányozására, a kérdést elna-
polta a testület és egységes álláspontot alakít ki a közös
hivatal létrehozásával kapcsolatban. 

A 2013 évi költségvetési koncepció tárgyalásában igen
sok a bizonytalanság. A csökkenô állami támogatás mel-
lett azonban a feladatellátás színvonala nem csökkenhet.
A testület a közvilágítás, az úthálózat fejlesztését, vala-
mint a Szt. József ház nagytermének kiállító teremmé át-
alakítását tûzte ki fejlesztési céllá.

Elfogadták a képviselôk a III. negyedéves költségvetési
beszámolót. A kiadási oldal idôarányos, míg a bevételek-
nél majdnem az éves tervezett összeg befolyt. Módosult az
építményadó rendelet, a jövô évtôl a 71-es út alatti terü-
leten megszûnik a bejelentett lakosok után járó adóked-
vezmény. 

A Mikulás ünnepséget a hagyományokhoz híven idén is
megrendezi az önkormányzat, melyre szeretettel hívjuk a
62 évet betöltött paloznaki lakosokat. A vendégeket mû-
sorral, vacsorával és ajándékcsomaggal várjuk.

CzÁ

GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER-ELÔÁLLÍTÓK FIGYELEM:
KÖTELEZÔ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!

Az augusztus 1-tôl hatályos új agrárkamarai törvény
alapján a 2013. február 1-21. között tartandó országos
kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AG-
RÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében a
hazai mezôgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor ösz-
szes szereplôje, így a gazdasági társaságok mellett az ôs-
termelôk és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá
válnak az új egységes köztestületnek. 

Az új kamara legfôbb feladata a magyar agrárium meg-
erôsítése, versenyképességének növelése és érdekeinek
hatékony védelme lesz, kibôvült közfeladatokkal és hasz-
nos tagi szolgáltatásokkal. 

A törvény elôírja, hogy a leendô tagok 2012. november
30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárka-
mara honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfi-
zetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. 

AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELÔBB RE-
GISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER 30-I HATÁRIDÔ A KA-
MARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE NÉZVE JOG-
VESZTÔ! 

REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu

MOST MEGÉRI MINÉL ELÔBB REGISZTRÁLNI: a NOVEM-
BER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az ag-
rárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülô
KAMARAI PIACFIGYELÔT, amely a növénytermesztési és
állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait
gyûjti össze.

SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ!
Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz,

azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai
tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az
országos falugazdász hálózatnál is. 

A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A
REGISZTRÁCIÓT: 06-80-911-078 (zöld szám), ill.

regisztracio@agrarkamara.hu. 

AZ AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODÁK 
VESZPRÉM MEGYÉBEN:

8200 Veszprém, Mártírok u. 11. Pataki Márta 30/758-9677

Meseklub és Játszóház
vár a Könyvtárban (Paloznak, Fô u. 2.).

Idôpontok:
november 24. szombat 10-12 óráig

Adventi készülôdés
Mese az adventrôl, adventi díszek készítése.

december 15., szombat 10–12 óráig
Karácsony jön havas szánon…

Karácsonyi mese, karácsonyfadíszek 
készítése mézeskalács tésztából.

Meghívó
Paloznak Község Önkormányzata

sok szeretettel várja a
a gyermekeket december 8-án, szombaton 10 órakor
a szépkorúakat december 8-án, szombaton 17 órakor

a MIKULÁS ÜNNEPSÉGRE
a Faluház nagytermébe.
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Lakossági tájékoztató az influenzáról
Az influenzavírusok által okozott légúti betegség legjel-
lemzôbb tünetei a hirtelen jelentkezô láz, hidegrázás, fej-
fájás, köhögés, ízületi illetve izomfájdalom, általános le-
vertség, fáradékonyság. A náthára jellemzô orrfolyás
tüsszentés, könnyezés, torokfájdalom gyakran hiányzik.
Az influenza egy egyszerû megfázásnál általában súlyo-
sabb betegség, komolyabb szövôdményei lehetnek, pl.
hörghurut, tüdôgyulladás, agyvelôgyulladás. Különösen
a legfiatalabbak és a legidôsebbek, továbbá a leromlott
egészségi állapotú betegek veszélyeztetettek. Sokszor az
influenza vírusfertôzés által már meggyengített immun-
rendszert más vírusok és baktériumok is megtámadják. 

Az influenza vírus cseppfertôzéssel, vagy közvetlen
érintkezés révén terjed, ezért igen fontos a zsúfoltság kerü-
lése, papírzsebkendô, szájmaszk használata, illetve a gon-
dos kézmosás, kézfertôtlenítés. A betegség lappangási ideje
1-7 nap lehet, jellemzôen 2-3 nap. A beteg már a tünetei
megjelenését megelôzô naptól kb. 5-7 napig fertôz, a fertô-
zôképesség általában a tünetek intenzitásával arányos.  

Az influenzavírusok folyamatos változása miatt új ví-
rusok jönnek létre, amelyek azokat az embereket is képe-
sek megfertôzni, akik az elôzô években már találkoztak
az influenza vírussal, vagy oltották ôket ellene. Ez az oka
annak, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az
Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ajánlására az influ-
enza elleni oltóanyagok összetételében évrôl-évre kisebb-
nagyobb változtatások történnek. Az oltóanyag a 2012-
2013. évi influenza szezonban is két influenza A és egy B
vírustörzset tartalmaz, azonban az elôzô évihez képest
két komponense is megváltozott.  Veszprém megyében
47000 adag térítésmentes influenza elleni vakcina áll ren-
delkezésre a felnôtt lakosság oltására. Az oltás indikáció-
ja az elmúlt évekhez képest nem változott, elsôsorban a
krónikus betegek részére ajánlott és a 65 évnél idôsebbek
részére, egészségi állapotuktól függetlenül.  Az oltóanyag
kiszállítása megyénkbe 2012. november 5-én történt meg,
ezt követôen 1-2 napon belül a háziorvosi és foglalkozás-
egészségügyi szolgálatoknál is elérhetôvé vált.

A 3 éven aluli gyermekek oltásához országosan 5000
adag térítésmentes influenza elleni oltóanyag elosztása és
szállítása késôbb történik meg. 

Az idei influenza szezonban elôször lesz elérhetô a vér-
zékeny betegek számára beszerzett – országosan 2000
adag – térítésmentes oltóanyag, melyet az érintettek a
gondozói hálózaton keresztül vehetnek majd igénybe. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve a 2012-2013. évi influenza szezon-
ban is mûködtet influenza figyelôszolgálatot. Veszprém
megyében 50 házi orvos vesz részt ebben a munkában,
akik hetente jelentik a hozzájuk influenzaszerû tünetek-
kel forduló betegek számát, életkorát, illetve az aktuális
heti betegforgalmat. A figyelôszolgálat orvosai közül né-
gyen rendszeresen küldenek légúti váladékot vizsgálatra
az Országos Epidemiológiai Központ légúti laboratóriu-
mába, az influenzaszerû megbetegedéseket okozó vírusok
monitorozására. Ezen adatok segítségével tudjuk figye-
lemmel kísérni a megyei influenza helyzet alakulását, és

szükség esetén intézkedni a lakosság védelme érdekében.
(pl: kórházi látogatási tilalom).

Tekintettel az ilyenkor halmozottan elôforduló légúti
megbetegedésekre, felhívjuk a figyelmet a pneumococcus
baktérium által okozott betegségek elleni oltóanyagra,
amely az influenza elleni oltáshoz hasonlóan a krónikus
betegségekben, immunhiányos állapotokban szenvedôk-
nek, a 60 évesnél idôsebbeknek ajánlott elsôsorban. Az
oltóanyag vény- és térítésköteles. 

dr. Pápai Enikô
járványügyi osztályvezetô

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

MEGEMLÉKEZÉS
Október 23-án, szép napsütéses délután fogadta az ün-
neplô közönséget Paloznakon a Hôsök kútjánál. 

Sokan érkeztek, hogy meghallgassák az 1956-os forra-
dalom tiszteletére rendezett ünnepi mûsort, melynek sze-
replôi Pauer Nikolett, Keller Richárd és Dr. Leitold Jó-
zsef voltak.

A Szózat eléneklése és a koszorú elhelyezése után még
sokan voltak kíváncsiak az „Elárultak bennünket” c. ri-
portfilm-részlet vetítésére, melynek egyik szereplôje
Csizmadia Zoltán festômûvész meghívott vendégként ér-
kezett hozzánk. A film vetítése mellett szóban is elmesélte
a forradalom napjai alatt átélt eseményeket. Zoli bácsit
Czeglédy Ákos polgármester úr mellett többen kérdezték
arról, hogyan élte meg azokat a nehéz, lelkileg és testileg
is megrázó napokat, hogyan viselkedtek velük utána a fô-
iskolán a diáktársak és a tanárok. 

Az alábbiakban egy kis ízelítôt olvashatnak Csizmadia
Zoltán életérôl, a forradalom hatásáról, mely a festmé-
nyeiben is megmutatkozik: 

Forradalom a festményeken
Csizmadia Zoltán festômûvész 1933-ban született Máté-
szalkán. Képzômûvészeti tanulmányait a nyíregyházi Bes-
senyei György Népfôiskolán kezdte. 1958-ban diplomázott
a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán, mesterei: Fónyi Gé-
za, Bencze László. 1956-ban a Magyar Képzômûvészeti Fô-
iskola Forradalmi Bizottságának tagja. (A forradalom és a
megtorlás ihlette többek közt a Népek Krisztusa Magyaror-
szág, Az 1956-os mártírok emlékére és az 1956 c. festmé-
nyeit.) Tanulmányúton többször járt Bécsben, Párizsban
és Itáliában. 1963-ban a Fiatal Képzômûvészek Stúdiója
vezetôségébe választották. 1964-ig Budapesten élt, majd
Veszprémbe költözött, ahol a város támogatásával gondta-
lanul dolgozhatott. Éveken át a Magyar Képzômûvészek
Szövetsége Észak-dunántúli Területi Szervezetének Veszp-
rém megyei titkára volt. Még fôiskolás korában megismer-
kedett a vásárhelyi mûvészettel. Rendszeresen eljár a hód-
mezôvásárhelyi és a mártélyi mûvésztelepre. 1977 és 1990
között évente részt vett a Hajdúböszörményi Nemzetközi
Mûvésztelep munkájában. Szellemi atyja, elindítója és
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szervezôje volt a Székely Hadosztály Emlékmûve 1995. évi
újbóli felállításának – eredeti helyén – Mátészalka és
Kocsord között, a Kraszna partján. 2001-ben jelent meg
az általa és felesége által összegyûjtött és összeállított do-
kumentumokból „A Magyar Képzômûvészeti Fôiskola
részvétele az 1956-os forradalom-és szabadságharcban.”
címû kötete. Festményeivel, kerámia tábláival, grafikáival
rendszeresen jelen van a vásárhelyi, a Veszprém megyei,
országos és külföldön megrendezett kiállításokon. 

Egyéni, meghatározó élményként beszél a forradalom
eseményérôl, arról, hogy miért az 1990-es évek elején
tért vissza a forradalom eseményeinek megörökítéséhez:
„Egy isteni csoda volt, amit 1956-ban megéltünk. Hálát
adok az Istennek, hogy részese lehettem a világtörténe-
lem egyik legnagyszerûbb eseményének. Azokban a na-
pokban újjászületett, igazi nemzetté, testvéri közösséggé
kovácsolódott össze a magyar nép… nem látunk egyetlen
egy olyan 1956-os köztéri emlékmûvet az országban, ami
tükrözné a forradalom drámáját. Vajon mit mond a for-
radalomról a Hôsök tere szomszédságába felállított
„vasaló”?… Én tehát éppen ezért 1990 óta arra törek-
szem, hogy festményeimen realista stílusban, drámaian
adjam vissza a forradalom és a megtorlás napjainak ese-
ményeit. 

…1956. október 23-án részt vettem a Rádió épületénél
folyó harcokban. Itt forrt össze a diákok, katonák és
munkások harca. A Rádió elfoglalása után teherautóval
akartuk elvinni a fegyvereket a diákszállóba, de ott azo-
kat nem tudtuk lepakolni, így a fôiskola felé mentünk to-
vább. Odaálltunk a fôiskola elé a teherautóval, bevittük a
fegyvereket. Majdnem szemben állt az Andrássy út 60.,
az ÁVÓ épülete. Átjöttek onnan a karhatalmisták, s én
mentem volna be utolsónak az épületbe, de a portás az
orrom elôtt bevágta a kaput. Erre odaért egy ávós, pisz-
tollyal a kezében és megkérdezte tôlem, kik vannak bent?
Azt feleltem: nem tudom. Rám célzott, lôtt, de a golyó
mellettem hagyott lyukat a kapuban. Odasereglett a nép
és felelôsségre vonták az ávósokat: „nem szégyellik magu-
kat? Nem lôttek már le eddig is elég fiatalt?” Az ávós erre
egy pillanatra félrefordította a fejét, én kihasználtam az
alkalmat, s elvegyültem a tömegben.”

A forradalmi képeken megjelenik az ún. Pieta-
ábrázolás is. Ennek oka: „Amikor egy könyvem megírá-
sához utána kellett néznem a fôiskolán kivégzett fiatalok
dokumentumainak, megdöbbentô volt, hogy többüknek
az édesanyja néhány hónapon belül szintén meghalt. Ek-
kor kezdtem el foglalkozni az anya és a halott gyermek,
Krisztus és Mária, vagyis a Pieta- ábrázolásával. Nem
tudtam szabadulni a sebtôl és a vértôl, s ahhoz, hogy a
legjobban ki tudjam fejezni ‘56 fájdalmát és keserûségét,
vissza kellett mennem egészen a krisztusi stációkhoz. Így
született meg a Kôkrisztus, a Magyar Madonna, a Népek
Krisztusa Magyarország két alkotása, a Mansfeld Péter
emlékét, valamint a Bauer Sándor tûzhalálát megörökítô
alkotás.”

Sári Annamária

A cikkben Medveczky Attila interjújának részleteit ol-
vashatják

Borklub híradó
A szeptember 14-i Borklub foglalkozáson somlói borok
kóstolása történt. 

Helyszíne a Papa Borozója volt Paloznakon. 
Somló Hegy az ország legkisebb történelmi borvidéke.

Fôbb fajtái: olaszrizling, furmint, chardonnay, hársleve-
lû és juhfark szôlôk. Ezekbôl készült borok jellemzôje:
átlagosnál magasabb savtartalom és a tüzes minerális íz-
érzet, zamat.

A kiváló borok mellé kiváló pincepörköltet fogyasztot-
tunk, melyet Strasznerné Érchegyi Klára és kis csapata
készített el. 

Az október 12-én tartott Borklub foglalkozáson a Ba-
dacsonyi Kutatóintézet által nemesített szôlôkbôl készí-
tett borok bemutatására került sor: Rajnai Rizling, Kék-
nyelû, Zenit, Budai zöld, Vulcanus és Rózsakô. A
Kutatóintézet tevékenységérôl és általában a szôlôneme-
sítésrôl Györffyné Dr. Jahnke Gizella, az intézet tudomá-
nyos fômunkatársa tartott színvonalas és nagyon érdekes
elôadást. Valamennyi bemutatott bor kiváló tulajdonsá-
gokkal rendelkezett, különösen a Vulcanus, a 2012-es év-
járatú Zenit, a késôi szüretelésû Rózsakô, a 2003-as évjá-
ratú Rajnai Rizling nyerte el a résztvevôk tetszését.

November 9-én került sor az idei évjáratú, a Borklub
tagjai által készített újborok kóstolására. A bormustrán
részt vett Simon Cecília borász, a Balatonvin Borlovag-
rend szakmai vezetôje és számtalan borverseny zsûri-
tagja. A 23 résztvevô 25 újbort kóstolhatott: különféle 
fajtákból: vegyesborok, Kéknyelû, Olaszrizling, Szürke-
barát, Sauvignon blanc, kétféle Siller, és ötféle vörösbor:
vegyes, Merlot és Cabernet.

A szakértô bírálatot követôen megbeszéltük a borok
hiányosságait és elônyeit egyaránt.

Simon Cecília hasznos tanácsokkal is ellátta a termelô-
ket, a bor elôállítására, tárolására, érlelésére vonatkozó-
an. Köszönet a résztvevô tagok aktív közremûködéséért.

A következô klubfoglalkozás idôpontja: December 14.,
péntek 17 óra

Helyszín: Veszprém, Gizella Hotel
Téma: Veszprém megye Borászati Üzemeiben elôállí-

tott pezsgôk kóstolása.
Englert Dezsô

SPORT
December 15-én, szombaton délután 15 órától rendezi a

PACI a Szent József Házban a

„X. LUCA NAPI ASZTALITENISZ KUPÁT”

különbözô korcsoportok részére (a felnôtteknek kb. 18
órától). 

Jelentkezni lehet Szente Zsoltnál (70/236-7545), ill. a
helyszínen.
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Ausztráliából jöttünk...
Tavaly november közepén, egy finom vacsora utáni beszélge-
téskor szó esett arról, hogy ki mit csinál a közelgô télen.

A 30 éve Paloznakhoz kötôdô V. dr. Fodor Zsuzsa (ny. me-
gyei múzeumigazgató) és férje Vida Kálmán (gépészmérnök)
mosolyogva kezdte mesélni, hogy rövidesen Ausztráliába
utaznak lányuk, annak férje és két unokájuk meglátogatásá-
ra, akik több mint hat éve élnek Sydneyben.

Mindenkinek volt kérdése, aggódó véleménye. Saját téli
programjaink jelentéktelenekké váltak a nagy utazás
mellett…

Bennem, az életben már többször is megélt „vannak ilyen
véletlenek?” kérdése merült fel. A találkozás elôtti napokban
Gubányi Károly könyvének utolsó – éppen Sydneyrôl szóló-
oldalait olvastam. Az Ausztrália címû könyvet a szerzô 1913-
ban írta 7évi ausztráliai tartózkodás után. Mérnökként dol-
gozott ez alatt, ahogy a könyv elôszavában szerényen írja: a
New-South-Wales állam egy virágzó vidékének a modern gaz-
dasági kultúra céljaira történt berendezésénél (1913. október
havában).

Az már nem volt véletlen, hogy kértem az Utazókat, hogy
hazatértük után mondják el élményeiket a Paloznakon mara-
dóknak. Szavukat megtartották, így született meg az élmény-
beszámoló és kiállítás 2012, október 27-én.

Fodor Zsuzsa 1972-ben diplomázott a József Attila Tudo-
mányegyetemen. Még ugyanabban az évben a Laczkó Dezsô
múzeum jogelôdjénél állt munkába újkoros történész-mu-
zeológusként és ott dolgozott nyugdíjba meneteléig. Végig-
járta a szakmai ranglétrát: 1981-tôl osztályvezetô, majd
1998-tól a megyei intézmény megbízott igazgatója, 1999-tôl
pedig kinevezett vezetôje. Az általa vezetett múzeum 2007-
ben Év Múzeuma kitüntetô címet kapta. Fodor Zsuzsanna a
Magyar Múzeumi Történész Társaság egyik alapítója, a
szerkesztôi bizottság tagja, a Megyei Múzeumi Igazgatósá-
gok Szövetsége alapító tagja, majd alelnöke, tagja az Orszá-
gos Múzeumi Akreditációs Bizottságnak, a Nemzetközi Is-
kolatörténeti Szervezetnek. Több rangos kitüntetés mellett
történész-muzeológus munkásságáért Wellmann Imre-díjat
és 2011-ben Móra Ferenc állami díjat vehetett át. 2009-ben
vonult nyugdíjba.

„Manapság egyre több ismerettel rendelkeznek az embe-
rek a távoli kontinens – országról olvasmányaik, a média jó-
voltából, vagy személyes élményeik alapján”– kezdte nagyon
érdekes, színes beszámolóját V. dr. Fodor Zsuzsa, az ausztrá-
liai képekkel díszített, hangulatos Faluházban.

„A mai korszerû repüléstechnika ellenére azonban még
mindig 26 órás repülôutat és több napot kell megtenni Ma-
gyarországról ahhoz, hogy a „down under”,  a nagy odalenn,
csodálatos természeti világát megismerjük és persze az auszt-
rálokat, akik többségükben angolszász eredetük ellenére
mégiscsak mások, mint az európaiak.

De mitôl alakult ki a sajátos ausztrál mentalitás, a bátor-
ság, a végtelen szabadságvágy, az egyenlôségtudat, a segítô-
készség, a bajtársiasság, az erôs teremtô ösztön, mitôl más
az ausztrál ember karaktere, amely nemcsak az Ausztrál Ál-
lamszövetségen belül, de szerte a világban markánsan meg-
mutatkozik.

Ennek egyik oka a kontinens kialakulásának a körülmé-
nyeiben található, miután mintegy 50 millió évvel ezelôtt a

föld geológiai változásainak következtében a sziget levált az
ôs szárazföldrôl és sajátos fejlôdési utat járt be. Az Ázsiából
érkezett embercsoportok mintegy 40.000 évvel ezelôtt érkez-
tek erre a földre, ahol a felfedezések kora  hajósainak megje-
lenéséig az ôslakosok, azaz az aboriginek békében éltek
együtt, a  csak erre földre jellemzô kengurukkal, kacsacsôrû
emlôsökkel, koalákkal, a különleges trópusi, szubtrópusi nö-
vényvilág közepette.

A XVI. században elkezdôdtek a felfedezô utak a Csendes
Óceán déli részeinek megismerésére, amelyben a kínaiak,
spanyolok, portugálok után a hollandok voltak a legeredmé-
nyesebbek.

A XVIII. század elején elérték Ausztrália északi és nyuga-
ti partjait, de a zord viszonyok láttán, nem tervezték itt
megtelepedésüket, mert sem kereskedelemre alkalmas ara-
nyat, fûszert, sem kereskedésre alkalmas embereket nem ta-
láltak. 

Az angolok híres kapitánya, James Cook 1769-ben érte el
a mai Sydney melletti Botanika Öblöt, feltérképezte az egész
keleti partot és III. György angol király nevében Új-Dél-
Wales-ként az egész partszakaszt a brit birodalomhoz csa-
tolta.

A kontinens végleges gyarmatosítása 1788-ban vette kez-
detét, amikor az Elsô Flotta ideszállította Angliából a fe-
gyencek elsô több száz fôs csoportját.

A zord körülmények, a szélsôséges idôjárás, az éhezés
próbára tették az ideérkezettek testét-lelkét, s egyúttal azt is
fel kellett ismerniük, hogy mindentôl nagyon távol vannak
és csak magukra támaszkodhatnak.

A kezdés igen komoly nehézségei ellenére viszonylag ha-
mar megindult az új hazában az ország kiépítése. Így már a
XIX század elején úthálózatot építettek, városokat hoztak
létre, elkezdték a híressé vált gyapjútermelést és a hatalmas
területeken elhelyezkedô sokféle érc kibányászását.

A XIX. század végéig folyamatos konjunktura jellemezte
a gazdaságot (amelyben az aranyláz nagy szerepet játszott),
mígnem a századvégi válság sok ember életének tönkretétel-
ét eredményezte.

Kialakult a vándorló munkás típusa, aki a bush-ban (va-
donban) vándorolva próbált megélhetést találni, amihez per-
sze minden bátorságára és leleményességére szüksége volt.

1901-ben megalakult az Államszövetség, 1914-ben pedig
Ausztrália az angolok oldalán belépett az I. világháborúba.
A Nagy Háborúban a törökországi Gallipoli-nál elszenve-
dett vereség ellenére az ausztrál katonák bátorságuk, segítô-
készségük révén tiszteletet vívtak ki még az ellenséges erôk
szemében is. 

Az ausztrál társadalom fejlôdése szinte töretlen. A Leg-ek
országában a multikulturalizmus a meghatározó társadalmi
lét. A világ mintegy 200 országából, de fôleg Ázsiából beván-
dorló százezrek hamar otthonukra találnak ebben a szép és
gazdag kontinensnyi országban, ahol a generációk óta itt élt
ausztrálok emberi értékei ma is minden nép számára köve-
tendô például szolgálnak.”

V. dr. Fodor Zsuzsa, Vida Kálmán
Házigazda:  dr. Tormási György.

A történet és beszámoló folytatódik a Paloznaki Hírmondó
következô számában.
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Paloznak Község Önkormányzata és a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány

szeretettel vár mindenkit

„Párizsi Képek”
címmel a Montmartre hangulatát idézô

zenés-verses estre
2012. november 24-én, szombaton

18 órára
a Faluház nagytermébe

Elôadók:
Villányi Edit, költônô

Balla Ferenc, festômûvész,
és Boros Gábor, tangóharmonika

A könyvtár hírei
A Könyvtári Érdekeltségnövelô Támogatáson elnyert
összeg terhére az alábbi könyveket szereztük be a
Paloznaki Könyvtár számára.

ÚJ KÖNYVEK:
FELNÔTT IRODALOM, REGÉNYEK
Elizabeth Adler: Minden Monte Carlo-ban kezdôdött
Ken Follett: A megfagyott világ – Évszázad trilógia 2.
Vavyan Fable: Barbárság tengere
Simon Scarrow: A praetorianusok: egy vakmerô római

kalandjai a hadseregben
W. E. B. Griffin: Gyilkosok (A becsület jelvénye 6. könyv)
Stephen King: Duma Key
Dean R. Koontz: Shadow street 77.
Jojo Moyes: Az utolsó szerelmes levél
Danielle Steel: Hotel Vendome
Takács Nóra: Hogyan legyek jó nô?
Vámos Miklós: Szitakötô: nemzedékünk regénye
Gerlóczy Márton: Check-in
Christian Pahlavi: A homokóra szemcséi
Helena Marten: A kávé illata
Varga Lóránt: Minden út Rómába…
Senko Karuza: Szigetlakók

ISMERETTERJESZTÔ IRODALOM
Helene Walterskirchen: A harmadik évezred hercegnôi:

Arisztokrata családok napjainkban
Podmaniczky Szilárd: Balatoni borozó
Madárvendégek a kertben
Sally dr. Carl Foster; Roy M. Wallack: Futók kézikönyve
Saját készítésû pralinék és bonbonok
Katie Parla: Csavargások Róma utcáin 

(National Geogrephic)
PONS útiszótár angol
PONS Last minute francia útiszótár
PONS útiszótár német
PONS Last minute olasz útiszótár

GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM
Gróh Ilona: Ringató (CD melléklettel)
Marék Veronika: Kippkopp gyerekei
Marék Veronika: Kippkopp és a hónapok

Sebôk Zsigmond: Maczkó úr szárazon és vízen
Boldizsár Ildikó: Mesék testvérekrôl testvéreknek
Berg Judit: Rumini
Martin George R.R.: Királyok csatája

Továbbra is lehetôség van a leselejtezett könyvek megvá-
sárlására. Darabja 50.- Ft.
Szeretettel várunk mindenkit a Könyvtárban!

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

2012. december 8-án, szombaton 11.30 órától
(a gyermek Mikulás Ünnepség után).

Minden alkotni vágyót szeretettel várunk!

November a paloznaki konyhában
Talán még van egy kis idô emlékezésre, hogy aztán el-
kezdjük a felkészülést az év végi ünnepekre.

1971-ben még háztartási könyvet vezettem, mint buzgó
fiatalasszony. Aki elfelejtette az akkori árakat, vagy ké-
sôbb született, most jót mosolyoghat.

1971. június 26-i vásárlásomon

A felhasználást nem írtam le, de nagyjából el lehet kép-
zelni. Az árak azóta kb. tízszeresek, vagy még több, de a
fizetések is.

Némi kitérô után fôzzünk valamit, ami kevésbé szokvá-
nyos, de kitûnô vacsora.

Halkocsonya:

Annyiszor két szelet pontyot teszünk a lábosba, ahány tá-
nyér kocsonyát szeretnénk készíteni, felöntjük vízzel, fe-
hérborral, pár csepp ecettel, hogy ellepje. Só, bors, ba-
bérlevél, zöldséggel ízesítjük, 25 perc lassú fôzés után
tányérra helyezzük, majd hideg helyen dermesztjük. (A
hal bôrét ne vegyük le, mert nem kocsonyásodik meg.)

Szardínia: (Ha sok apró halunk van)

1 kg minél apróbb hal. 3 dl olíva olaj, só bors, 2-3 babér-
levél, chilipaprika.

A megtisztított apróhalat, 1 órát sós vízben áztatjuk,
majd 4 órán keresztül nagyon lassú tûzön fôzzük a fûsze-
rekkel együtt. Ha a csontja teljesen puha üvegbe rétegez-
zük minden sorra olíva olajat és a fûszereket téve, lezár-
juk és dunsztoljuk.

Jó étvágyat: Rajnai Magdi

4 csirkecomb 20 Ft
3 fej saláta 5 Ft 40 f
½ kg borsó 3 Ft 50 f
1 l tej 5 Ft
6 db zsemlye 2 Ft 40 f
30 dkg szalámi 11 Ft 80 f

1 szafaládé 10 Ft 80 f
1 RÁMA 10 Ft
10 tojás 16Ft
1 pudingpor 2 Ft 60 f
1 Biopon 10 Ft
1 dezodor 33 Ft
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HÍRDETÉS
� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, va-

gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezé-
si 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 keresztezô-
désénél, ahol bemutatótermünkben választhat igényei sze-
rint. 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

� 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

� 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 borkósto-
lójában bejelentkezésre fogadunk látogatókat. Nyitva: hét-
fô-szombat. Pincelátogatás, palackos bor eladás. Jásdi Ist-
ván 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 leg-
népszerûbb 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 

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

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

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

� Négy Évszak Gazdabolt. Növényvédô szerek, mûtrá-
gyák, vetômagok, virágföldek, virágpalánták, kerti szerszá-
mok, öntözéstechnika, kötözôszerek, hobbi-állat eledelek.
Nyitva tartás: hétfô-péntek: 8-16 óráig, szombat: 8-12 óráig. 
Elérhetôség: Alsóörs, Endrôdi u. 1. Tel: 06-20/473-0169. 
E-mail: balogh-juci@freemail.hu. 

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, web: www.akacvendeglo.com  

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

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.

Felsôörs és Balatonalmádi között a Fáskert utcában megnyílt
az AUTÓSBOLT!

Minôségi akkumulátorok a biztos indításhoz és Texhung olajak
a jó kenés érdekében, 

RIMET adalékok raktárról azonnal. Minden típusú
autóalkatrész forgalmazása.

Tóth Balázs: 06-30/9376-499.
További információ: Felsôörsi Autósbolt az IWIW-en, 

Google: Cégjegyzék RIMET Tóth Balázs.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 
Megjelenik havonta.


