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A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

MEGYEI HÍREK…
TERV SZERINT ALAKULT A MEGYEI KÖLTSÉGVETÉS

Megszavazták a megye szociális szolgáltatástervezési kon-
cepciójának felülvizsgálatát, illetve a 2008-2013-as évekre
vonatkozó fogyatékos ügyi programot a képviselôk a megye-
gyûlésen a minap. A megyegyûlés jóváhagyta a tajvani
együttmûködés aláírását. 

A Veszprém Megyei Levéltár igazgatóját Somfai Balázst
bízza meg az intézmény Pápai Levéltára vezetésével 2008.
október elsejétôl 2013. szeptember 30-ig, dr. Tótth Árpád a
zirci Erzsébet Kórház-Rendelôintézet igazgatója lesz. A Kul-
turális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság külsô tagjának, dr.
Praznovszky Mihálynak, 2008. szeptember 30-i hatállyal
történô lemondását a testület tudomásul vette. Külsô tagnak
2008. október elsejével a balatonfüredi dr. Huller Gyulát vá-
lasztották meg. A Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményében a pedagó-
giai szakmai szolgáltatás ellátását – a más formában történô
feladatellátásról szóló szerzôdés hatályba lépésével egyide-
jûleg – megszünteti. Az intézmény jövôben tevékenységét
2008. október 1-jétôl a mellékelt alapító okiratban 
foglaltak szerint állapítja meg. A költségvetés I. félévi végre-
hajtásának elfogadása után a költségvetési rendelet módosí-
tását is elfogadta a közgyûlés. A dákai „Batthyány Ilona” Fo-
gyatékosok Otthona címzett támogatással megvalósult
rekonstrukciója beszámolójának elfogadását követôen a me-
gyei intézmények feladatfinanszírozási elveit határozták
meg döntésükkel a testület tagjai. A továbbiakban pályáza-
tokról, az intézménygazdálkodási rendszer további mûködé-
sérôl döntöttek. A fûtés-, és meleg víz szolgáltatás koncesszió
keretében történik. A megyegyûlés tárgyalta a Balaton ki-
emelt üdülôkörzet hosszú távú területfejlesztési koncepció-
ját, amit elfogadtak. Döntés született arról, hogy a Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyûlése az iskola-egészségügyi el-
látás iskolaorvosi feladat ellátását a Kozmutza Flóra Általá-
nos Iskola, Készségfejlesztô Speciális Szakiskola és Kollégi-
umban 2008. november elsejétôl átadja Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzatának. A Veszprém Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlése elfogadta a tajvani Taoyuan megye kor-
mányzatával létrejövô, a megye nemzetközi kapcsolatainak
bôvítésére vonatkozó együttmûködési megállapodást. A Vi-
segrádi Országok Régióinak V. Fórumán elfogadott Visegrá-
di nyilatkozatot a közgyûlés támogatta. Alapítványok támo-
gatásáról, illetve a lejárt határidejû határozatokról,
bizottsági döntésekrôl, átruházott hatáskörben hozott elnö-
ki döntéseirôl, és az elmúlt idôszak legfontosabb eseményei-
rôl is döntött a megyegyûlés.

A napirend elfogadását követôen zárt ülésen döntöttek a
testületi tagok Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetései-
rôl. A Veszprém Megyei Közmûvelôdési Intézet igazgatói
megbízását Horváth Viola kapta meg. A testület az Eötvös
Károly Megyei Könyvtár igazgatójának Schreiber Mártát

bízza meg az intézmény szakmai igazgatóhelyettesi feladatá-
nak ellátásával 2008. október elsejétôl 2013. szeptember 30-
ig. A megyegyûlés jóváhagyta a Veszprém Megyei Levéltár
igazgatója döntését, miszerint Márkusné Vörös Hajnalka lát-
ja el az intézmény szakmai igazgatóhelyettesi feladatát 2008.
október elsejétôl 2013. szeptember 30-ig.

A TESTÜLETI ÜLÉSRÔL JELENTJÜK...
Október 8-án tartotta soron következô ülését az önkormány-
zat. A polgármester tájékoztatta a képviselôket, hogy a
Probió Zrt. vállalta át a kistérség településeitôl a rekultiváci-
ós pályázat önrészét. A szeptember 11-12-én tartott falu-
megújítási találkozó sikeresen megtörtént Nyolc településrôl
harmincnál több vendég érkezett és ismerkedett meg
Paloznakkal. Magyarpolányban a megyei tájház találkozón
vettünk részt bemutatva a Paloznaki Tájházat és a fenntar-
tás problémáit. Október 3-án Szennán az országos tájház ta-
lálkozón voltunk melyen a jövô évi lehetôségekrôl is szó
esett, ennek kapcsán kezdeményezzük a környékbeli iskolák
részére a nép és honismereti órák megtartását a Tájházban. 

Elfogadta a testület a féléves költségvetési beszámolót
melyben a bevételek 44,1 millió Ft-tal 40%-ra a kiadások 40
millió Ft-tal 35%-ra teljesültek a tervezethez képest. A kép-
viselô testület a Paloznak Jövôjéért Közalapítvánnyal és a
Paloznaki Civil Egyesülettel együtt rendezvénysátor beszer-
zését határozta el, mivel a régi katonai sátor már nem sokáig
bírja. Az Alapítvány 1,4 millió Ft-tal, az Egyesület 500 ezer
Ft-tal járul hozzá a sátor beszerzéséhez. Sári Annamária
Teleházvezetô beszámolt a Falunapokról. A 800.000 Ft-ot
meghaladó költségek közel 50%-át sikerült pályázati ill.
szponzori támogatással fedezni. A legnagyobb sikere idén a
szüreti felvonulásnak, valamint a Légierô Zenekar koncert-
jének volt. A tombolasorsolást azonban alaposan át kell 
gondolni és gyorsabban, valamint koraibb idôpontban lebo-
nyolítani. Keresztes Éva ismertette a Riviera kártya tapasz-
talatait, melyet a vendégek kedvezôen fogadtak, azonban a
szobakiadók nem éltek a lehetôséggel, hogy népszerûsítsék a
kártyát. Paloznakon mindössze 6 szobakiadó vette fel a kár-
tyatömböt. Októberig a szobakiadóktól (57 regisztrált)
mindösszesen 315.000 Ft idegenforgalmi adó folyt be, míg az
önkormányzati vendégház 175.000 IFÁ-t tudott produkálni.
Az arány elgondolkodtató, valamint az is, hogy átlagban 5
vendégéjszakát töltenek egész szezonban a szobakiadóknál,
ha a nem regisztráltakat nem számítjuk. 

Az önkormányzat a téli idôszakra érdesítô anyaggal telt
tárolókat helyez ki a Fô téren a Kossuth, a Balatoni és a Zrí-
nyi utcákban, hogy akár a lakók is elvégezhessék az utak
szórását. Kiegészítették a képviselôk a közterület foglalásról
szóló rendeletet azzal, hogy a lakossági célra megépülô
nyomvonalas gerincvezeték kiépítéséhez, nem kérnek közte-
rület foglalási díjat.

Czeglédy Ákos



Falunapok 2008
Paloznak életének egyik fontos ünnepe a szeptember
utolsó hétvégéjén rendezett Falunapok. Hosszú évek óta
egyre több érdeklôdôt vonz a három napos esemény. 
A Falunapok programszerkezete régóta kialakult, meg-
szokott: pénteken kiállítás, megnyitó, és az azt körülölelô
programok, pörköltparti, szombaton gulyásfôzô verseny,
táncosok, szüreti felvonulás, operett, zene-tánc, utcabál. 

Péntektôl vasárnapig különleges kiállítás várta a ven-
dégeket, a „Baross Gábor” Vasútmodellezô és Vasútbarát
Klub állította fel terepasztalát.

A Falunapok megnyitóján Haumann Péter, színmû-
vész, Paloznak Díszpolgára köszöntötte a vendégeket

A szombati nap rendezvényei közül szeretném kiemel-
ni a Tótszentmártoni Tamburazenekart, akik elôadásuk-
kal tengerparti, nyári hangulatot hoztak magukkal ebbe a
szeptemberi, kissé hûvös idôbe. Évek óta visszatérô ven-
dégei a Falunapok rendezvényeinek a Magyar Honvédség
Légierô Zenekara. Az idén is magával ragadta a nézôsere-
get a zenészek játéka.

Idén három kisgyermeket köszönthetett a „Paloznak
Jövôjéért” Közalapítvány vasárnap délután.

Legsikeresebbnek mondható a szüreti felvonulás, ame-
lyen „lovas kocsikkal körbejárták a környezô falvakat, és
szüreti bálba invitálták azok lakosságát. 1993-ban kelt
életre a múlt, új elemekkel gazdagodva. Jó szomszéd
módjára a paloznakiak az idén is meghívták a környezô
települések, köztük Alsóörs lakóit is a szüreti bálba. Nem
is akárhogyan! Ünnepi díszbe öltözött lovasok léptettek
végig pompás lovaikkal Paloznak – Lovas – Alsóörs utcá-
in, szekereken ülô, népviseletbe öltözött sokaságot kísér-
ve. Az egyik szekér egy egész zenekart szállított, nem is
maradt el a vidám muzsikaszó, megadva a találkozás han-
gulatát! A kisbíró jelenlévôk tudtára adta, hogy „meg-
érett a szôlô, forr a hegynek leve”, majd elsôként emelt
poharat a jó szomszédságra.

Sikeres Falunapot zártunk ebben az évben is, de ezt
nem csak én éreztem így, hanem bizonyítják ezt a köszönô
levelek, gratulációk és a dicsérô szavak.  

Köszönjük a Falunapokra adott támogatásokat 
és segítséget.

A FALUNAPOK TÁMOGATÓI, SEGÍTÔI:
Akác Vendéglô, Balaton Pékség, Balatontipp Strandka-
lauz, id. Bartl Géza, Cziráki Endréné, Csiszár Béla, 
Csuhé Bt., Dobó Vendéglô, Dul Gyula, E Nagy Júlia,
Englert Dezsô, Eppel János, Észak Balatoni Rt, Integrál-H
Rt., Jásdi Pince, Jutasi Sándorné, Király Pince, Király
Lászlóné Éva, Kiss László, Kovács Béláné, Keller
Józsefné, Kövesiné Pohl Tünde, Leitold József,
Lothreigel Cukrászda, Mi kis Boltunk, Magic Szépségsza-
lon, Mikro Comp Számítástechnika, Nagy Anita, Négy
Évszak Gazdabolt, Paloznak Jövôjéért Közalapítvány,
Paloznaki Civil Egyesület, Paloznaki Péter Pince, Paloz-
naki Polgárôrség, Pásztor Péterné, Papp Miklós, Perger
és Társai Suzuki Márkakereskedés, Pócsik Andrea,
Ránky Katalin, Steinbach Család, Steinbachné Szabó

Edina, Szecsôdi Béla, Szengovszky Oszkár, Szente Zsolt,
Szôlôfürt Gazdabolt, Szimics Jánosné, Szimics Móni,
Tatay Gyula, id. Tóth Lászlóné, Zalai Gábor, Tóth And-
rás

Szerk.

Paloznak Község Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az

1956-os forradalom és a 
köztársaság kikiáltásának

tiszteletére rendezett ünnepi 
megemlékezésre

2008. október 23-án, csütörtökön 17 órára.

Helyszín: 
PALOZNAK, HÕSÖK KÚTJA

Beszédet mond:
SZENDI PÉTER

Az ünnepséghez kapcsolódó programjaink:
Naplóba írt-rajzolt történelem

Beszélgetéssel, játékkal egybekötött filmvetítés 
tizenéveseknek

Ha kíváncsi vagy rá, milyen volt gyerekszemmel a
forradalom, 

szeretnél beszélgetve, játszva ünnepelni, tarts velünk 

október 23-án csütörtökön, 14 órakor 
a Faluház Nagytermében.

Hazatérés
Ez a kivételesen izgalmas, nyomozás történetébe

burkolt dokumentumfilm 
nemcsak a forradalomról mesél: 

a 2005-ben végzett kutatás bepillantást enged a
rendszerváltozás utáni Magyarország és egy amerikai

emigráns kolónia múltfeldolgozási módjaiba is.

Ha kíváncsi rá, 
jöjjön, nézzük meg együtt Pigniczky Réka Hazatérés

címû 2006-os filmjét

október 23-án csütörtökön, 17.30-kor
a Faluház Nagytermében
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„Paloznak jövôjéért” Közalapítvány – Adó 1%
Az Alapítvány 2008. szeptember 30-ig több mint másfél
millió Ft-ot tudott különbözô kiadásokra fordítani, ami
várhatóan 2008. december 31-ig megduplázódik.

Csak néhány dolgot szeretnék megemlíteni:
� Befejezôdött a Játszótér szabvány szerinti átépítése.
� Támogattuk a falugondnoki szolgálatot.
� A Hôsök kútjába új keringetô szivattyút vásároltunk.
� Óntálakat vettünk a születendô babáknak.
� Ösztöndíjat osztottunk a kiemelkedô tanulmányi- és

sporteredményt elért középiskolásoknak.
� Hozzájárultunk a Falunapok rendezvényeihez.

…és még sok egyéb.

2007-ben az adó 1%-ból 823.654 Ft-ot kaptunk, ebbôl
még fél milliót tartalékoltunk soron következô terveink
megvalósításához.

Szeretnénk megjelentetni:
� Keller József írásait
� Képes füzetet a régi Paloznakról
� Hozzájárulunk az Önkormányzat rendezvénysátor 

vásárlásához.

Minden támogatást, segítséget nagy szeretettel várunk
és hálás köszönettel fogadunk.

Prazsák Józsefné
kuratóriumi elnök

Az Alapítvány tevékenységérôl hamarosan részletes
beszámoló jelenik meg.

Biztosítót kell választani novemberben

A november a kötelezôbiztosítások meghosszabbításá-
nak, esetlegesen módosításának az idôszaka. Takács
Lászlót a KÖBE területi képviselôjét kérdeztük mind-
errôl.

– Egy biztosítást 30 napos felmondási idôszakkal
lehet felmondani – kezdi a tájékoztatást Takács László.
– A felmondást írásban kell megtenni, két példány-
ban. A felmondólevelet személyesen vagy ajánlott le-
vélben kell eljuttatni a biztosítóhoz. Fontos, hogy az
egyik példányt mindenképpen ôrizzük meg, mert az
új szerzôdés megkötéséhez szükséges – folytatja to-
vább a beszélgetést László. Az ügyfelek számára azért
csak a november hónap áll  rendelkezésre, mert az új
szerzôdéseket december végéig meg kell kötniük a biz-
tosítóknak. 

A biztosító társaságok október 30-án kötelesek meg-
jelentetni az új díjaikat két országos napilapban, mely
jelen esetben a Magyar Nemzet és a Népszava. Persze
vannak olyan szolgáltatók, akik még további sajtóorgá-
numokat is felhasználnak, hogy áraikat minél többen
olvassák. – Ha valaki esetleg nem tudná értelmezni
ezeket a számadatokat, az nyugodtan keressen meg
bennünket, hátha tudunk segíteni – hangsúlyozza Ta-
kács László. 

Az új biztosítás megkötéséhez szükség van a felmon-
dólevélen kívül a forgalmi engedély másolatára, az
utolsó díj befizetését igazoló feladóvevényre, bizony-
latra. Az új biztosítóhoz el kell juttatni a bonus foko-
zatot igazoló dokumentumot, és természetesen nem
szabad otthon hagyni a személyi igazolványt, a lakcím-
kártyát és az adókártyát. Jogi személy esetén a cégki-
vonat és az aláírási címpéldány is elengedhetetlen.
Amennyiben valaki nem tud személyesen új szerzôdést
kötni, az írjon egy meghatalmazást két tanú jelenlé-
tében. 

– Néhány ügyfélnél problémát jelent a kártörténeti
igazolásnak a behozatala. Ez azért fontos, mert ha
nem érkezik be mindez a kötéstôl számított 90 napon
belül, akkor a biztosító automatikusan a szerzôdést
M4-be sorolja, melyet kormányrendelet szabályoz –
fejezi be a beszélgetést Takács László. Ha valakit
egyébként a biztosító M4 fokozatba sorol és elôtte B10-
ben volt, az onnantól kezdve négyszer annyi díjat fizet
havonta, mint elôtte. Már csak ezért is megéri, hogy be-
tartsuk a rendeleteket.

Apropó pénz! Takács László még említést tett arról,
hogy a túlságosan kedvezô árakat „felvonultató” bizto-
sítók nem biztos, hogy a legmegfelelôbbek, mert ilyen-
kor érvényesülhet az „olcsó húsnak híg a leve” mon-
dás. László nevek nélkül említést tett arról, hogy
voltak olyan társaságok, akik ugyan kedvezô feltétele-
ket biztosítottak az ügyfeleik számára, de késôbb már
biztosítóként nem tudtak tovább mûködni. 

Szendi Péter

Paloznak Község Önkormányzata, 
szeretettel várja Önt és családját

BERECZ ANDRÁS MESEMONDÓ
estjére

2008. november 14-én, pénteken
18 órakor

a Faluház Nagytermébe.

A rendezvényt a 
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány

és a 
Paloznaki Civil Egyesület támogatja.
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„Boldog, aki olvassa…”

A Paloznaki Civil Egyesület a „Biblia éve 2008” rendez-
vénysorozat alkalmából

kulturális estet szervez a Faluházban
2008. november 22-én, szombaton 18 órakor.

PROGRAM:
� Utazás bibliai tájakon / Diavetítés, szerkesztô Szendi

György
� A Biblia / dr. Ács Anna irodalomtörténész, muzeológus

elôadása
� Bibliai történetek / Bemutatják a katolikus és refor-

mátus hittanos gyermekek
� Ételek a Biblia korában / gasztronómiai bemutató,

kóstoló
Kisterem:

� A „Könyvek Könyve” Biblia kiállítás /Helyben gyûj-
tött Bibliák, zsoltáros könyvek, imakönyvek

� Gyermekrajz kiállítás

Díszlet, és kiállítás rendezô:
Boda Balázs- Oláh Kati

Zenei közremûködô:
Mihály Csaba / cselló

Támogatók:
Paloznak Község Önkormányzata
Paloznaki Katolikus Egyházközség

Csopak-Paloznaki Református Társegyház

(A kiállításhoz szívesen várjuk a falubeliek Bibliáit,
énekeskönyveit, zsoltároskönyveit!)

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

HALOTTAK NAPJA

Halottak napja –
emlékek ünnepe –
emlékeké –
melyek velünk élnek –
meghitt szavak –
ölelések –
mosolyok és boldog évek –
együtt megélt
szép emlékek…

És nem múlnak
„ôk” el –
kik szívünkben élnek –
hiába szállnak álmok –
évek –

Ôk itt maradnak
bennünk –
csöndesen még…

Jutasi Sándorné

KOORDINÁLT PROGRAMOK, NÖVEKVÔ TURIZMUS
eredményes évet zárt a 

BALATON RIVIÉRA TURISZTIKAI EGYESÜLET 

Mayer Gyula a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület
elnöke szerint idén több turista kereste fel a régiót, de
továbbra is hiányolja a Csopak-medencébôl a potenci-
ális vendégeket. 

– Folyamatban van a nyári szezon kiértékelése, de
úgy ítélem meg, hogy lényegesebben jobban alakult az
idei évad, mint a tavalyi – kezdett egy gyors helyzet-
elemzésbe Mayer Gyula. – Üröm az örömben, hogy a
„költekezési kedv” még mindig nem az igazi, továbbra
is hiányolom a potenciális vendégeket.

– Mi mindennek köszönhetô, hogy ebben az évben
többen keresték fel az öt községet?

– Az emberek egyre inkább hajlandóak költeni a
szabadon felhasználható jövedelmeikbôl, nem utolsó-
sorban pedig, hogy bevezettük a Riviéra kártyát, mely-
lyel bôvült az „egyéb” szolgáltatások széles skálája.
Mindez szerencsére a költekezési kedvvel is párosult.
Alsóörsön és Csopakon egyértelmûen nôtt a vendégéj-
szakák száma, ugyanakkor meglehetôsen kevés az in-
formációnk arról, hogy Paloznakon, Lovason, illetve
Felsôörsön miképpen alakult mindez. Sajnos ezen ön-
kormányzatok nem vették komolyan a kártya bevezeté-
sét, hiszen információim szerint volt olyan település,
ahol július végén vették fel az elsô kártyacsomagot.
Amennyiben ez igaz, akkor végig kell gondolnunk, hogy
érdemes együtt dolgoznunk, vagy sem. 

– Lehetséges, hogy az információáramláson múlott
mindez?

– A propagandán nem múlott semmi, hiszen a képvi-
selô-testületek, illetve az érintett vállalkozók, a lakos-
ság felé teljes körû tájékoztatását biztosítottunk. Én el-
sôsorban a kártya iránti elkötelezettség hiányának
tudom be mindezt. Ugyanakkor beszéljünk még a pozi-
tívumokról, mert szerencsére ebbôl több van. Nem sza-
bad megfeled-keznünk róla, hogy infrastrukturálisan
javult a helyzet a mikrórégióban, és a szálláshelyek is
egyre magasabb színvonalat képviselnek. Mindez ered-
ményezte a több vendégéjszakát. 

– Az elmúlt évek során már megszoktuk, hogy erôsö-
dött a belföldi turizmus. Erre az évre is ez volt a jellemzô?

– Egyértelmûen, hiszen a vendégek nyolcvan száza-
léka magyar ajkú volt, tehát öt emberbôl mindösszesen
egy volt a külföldi. 

– És mindez kielégítô? Örülnek annak, hogy sok a
magyar, de kevés a külföldi állampolgár?

– Magyar vendégek szempontjából ezek fantasztikus
eredmények, hogy honfitársaink ismét felfedezték a
Balatont, visszatértek a magyar tengerhez. Mindez
nemcsak régiós, hanem országos szinten is terv, hogy a
belföldi turizmust élénkítsük. Persze nem szabad elfe-
lejtenünk a nem magyar ajkú turistákat sem, akiknek a
száma sajnos évrôl-évre csökken. 

– Most, hogy „lecsengett” az idei szezon, milyen el-
képzeléseik vannak még ebben az évben?
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– Elsôdleges célunk egy közös marketing koncepció,
egy közös értékesítési szempont kialakítása, mely re-
ményeink szerint pozitívan változtatja meg a magyar és
külföldi turisták arányát, de úgy, hogy nem érinti nega-
tívan a belföldi turizmust. Szeretnénk az öt községben
egy közös arculatot kialakítani, egységes tájékoztatást
bevezetni több nyelven. Információs pontok létrehozá-
sa, bevezetôtáblák egységesítése szerepel a távlati el-
képzeléseink között. Úgy tûnik, hogy minderre komoly
esélyünk van a hivatalos szerveknél, jó esélyekkel pá-
lyázhatunk, hiszen az egyesületnek „jó híre van”. 

– Utolsó beszélgetésünkkor utalt arra, hogy Csopa-
kon is lesz egy információs irodájuk. Mindez mennyi-
re váltotta be a hozzáfûzött reményeket?

– Elsôsorban a csopakiakat kellene megkérdezni,
hogy mennyiben segítette az ô tevékenységüket. Infor-
mációim szerint magas volt az iroda látogatottsága, jó
színvonalon nyújtott szolgáltatást a vendégeknek. Gya-
korlatilag az alsóörsi tourinform irodával egyenérté-
kûen biztosította az emberek számára a tájékoztatást. 

– A települések rendezvényszervezôinek már idén
ôsszel egyeztetniük kell abban, hogy a nyári nagyobb
programok, „ne üssék egymást”. Gondoltak  már erre?

– Keresztes Éva jól koordinálja mindezt, hiszen
többször egyeztet a községek mûvelôdésszervezôivel.
Ennek már látható jelei voltak ebben az évben is, hi-
szen a „stratégiai rendezvények” önállóan jelentek
meg. Ugyanakkor a programok sûrûsödésének köszön-
hetôen még több munkát, még nagyobb odafigyelést
igényel mindez. 

Szendi Péter

MÁRTON NAPI LIBASÜTÉS 
ÉS ÚJBOR MUSTRA
„aki Márton napján libát nem eszik, 

egész éven át éhezik.”

A Paloznaki Civil Egyesület sok szeretettel várja 
az érdeklôdôket a

Márton napi libasütés és újbor mustra rendezvényére
2008. november 8-án szombaton délután a

paloznaki Tájház udvarán.
(Paloznak, Fô u. 8.)

Programok:
14.00-tól:

� Tökfaragás, töklámpás készítése, 
tökfej szépségverseny

� Márton napi népszokások felelevenítése, 
népi rigmusok

15.00-tól:
Reneszánsz libalakoma:
Nyitótánc
Ételkínálatunk:

� Sütôtök krémleves

� Sült libacomb párolt káposztával, hagymás tört burgo-
nya, kenyér

� Ludaskása
� Kemencében sült tök
� Libazsíros kenyér lilahagymával
� Újborok kóstolása a helyi borosgazdák részvételével
� Kecskesajt bemutató és vásár (Bôvebb információ:

jakabsajt.fw.hu)

16.00-tól:
� Játszóház gyermekeknek a Faluházban (Fô u. 10.)

18.00-tól:
� Tökfej szépségverseny eredményhirdetés. Töklámpá-

sok felvonulása 
� Liba bál

A rendezésben közremûködött  
Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület.

(A hûvös idôre tekintettel fûtött rendezvénysátort, 
melegedôket állítunk fel.)

További információ:
Mobil: 06/ 20/ 3552179, 06/ 70/ 9316221

www.paloznak.hu
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Paloznaki Civil Egyesület

A könyvtár hírei

Új könyvek:

FELNÔTT IRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÔ IRODALOM:
Juliette Benzoni: Marianne 1. kötet; Napóleon 

szerencsecsillaga
Juliette Benzoni: A mediterrán expressz 2. kötet; 

A büszke amerikai
Ifj. Alexandre Dumas: A kaméliás hölgy
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Móricz Zsigmond: Válogatott elbeszélések
Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival
Mikszáth Kálmán: Négy kisregény; A gavallérok, 

A sipsirica, A lohinai fû, Kísértet Lublón
Lance Armstrong és Sally Jenkins: Bicikli életre-halálra
E. Nagy Lajos: Budapest és környéke (Kirándulások 

könyve)
Méhes László: A Balaton és környéke (útikönyv)
Általános kislexikon 1-2. kötet

IFJÚSÁGI- ÉS GYERMEKIRODALOM:
Karl May: A medveölô fia
Karl May: Az Ezüst-tó kincse
Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai
Mark Twain: Koldus és királyfi
Vlagyimir Szutyejev: Vidám mesék
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INTERJÚ
HANCZ GÁBOR TAMÁS 

Opraem szerzeteskanonokkal, aki a 2008 évi, 
búcsúi szentmisét celebrálta Paloznakon. 

– Mikor gondolt elôször arra, hogy a papi hivatást
választja?

Már az általános iskolában; bár ez minden ember
életében tipikusan az a kor, amikor szinte mindenhez
kedvet érez, de igazából semmi mellett még nem szeret-
ne elkötelezôdni. Velem is ez történt: gyorsan elhesse-
gettem magamtól a gondolatot, hogy pap vagy akár
szerzetes legyek, de a kíváncsiság azért mindig megma-
radt: „Vajon jó emberré tudnék-e válni, ha ezt az élet-
utat választanám?”

– Ha jól tudom, a gyôri Czuczor Gergely Bencés
Gimnáziumba járt. Ott milyen volt az iskolai légkör,
mivel buzdították a tanítói?

Igen, a gyôri bencéseknél voltam középiskolás, és a
náluk eltöltött négy évnek nagy szerepe volt abban,
hogy végülis vállaltam a lelkipásztori és szerzetesi hi-
vatást. Nagyon jó közösségbe kerültem, megtapasztal-
hattam azt, mennyire jó érzés egy fiatalos, mûködô val-
lási közösséghez tartozni. A tanáraim igazából nem
buzdítottak, nem szerettek volna befolyásolni, meg
akarták hagyni a döntés szabadságát, inkább a diák-
társaim buzdítottak.

– Milyen iskolába járt, mivel foglalkozott a közép-
iskola után, és miért azt választotta?

Érettségi után Budapestre kerültem, az ELTE böl-
csész karára, ahol történelem-latin szakon tanultam
elôször egy évig, majd miután szerzetes lettem, a teoló-
gia mellett tovább folytattam ottani tanulmányaimat is.
Mindig is vonzott a történelem, fôleg a Római Biroda-
lom története és annak nyelve, a latin. Nagy kihívásnak
éreztem akkoriban, hogy ebbôl a régi és különleges vi-
lágból valamennyit átadhassak a mai fiataloknak és ér-
deklôdôknek.

– Miért választotta, kapta a Tamás nevet?
Mikor 2003 augusztusában jelölttársammal együtt

beléptünk a premontrei rendbe, az atyák ránk bízták a
rendi név megválasztását. Azt mondták: olyan szent
nevét válasszuk, aki egész életünkben példakép lehet –
munkásságával, életszemléletével, lelkiségével. Én Szent
Tamás apostolt választottam, illetve az ô tiszteletére
vettem fel a Tamás nevet, mert mindig is rokon lélek-
nek éreztem magam vele, a „nagy kételkedôvel”, hiszen
úgy hiszen, soha nem lehet biztos a dolgában az ember,
fôleg ha Istenrôl van szó. A Vele való kapcsolatunkat
nap mint nap újra kell gondolnunk.

– Milyen érzés fogta el, amikor elôször „hazai” kö-
zegben, régi barátok, ismerôsök között szentmisét ce-
lebrált a paloznaki római katolikus templomban?

Hát, nem is tudom, nagyon sokféle érzés volt egy-
szerre. Mindenképpen különleges alkalom volt szá-
momra, hiszen az elmúlt években legtöbbjükkel csak
nagyritkán találkozhattam, s valamennyien sokat vál-
toztunk, s a találkozás az itthoniakkal mindig nagy
örömmel töltött el. De persze, belül izgultam, féltem is,
mert egy közösség elôtt szentmisét bemutatni, Istenrôl
beszélni komoly feladat és nagy felelôsség. Egy közös-
ség számára „pásztornak lenni” – olyan „szerep”, fel-
adat ez, amelyhez fel kell nôni, nagyon sok belsô mun-
ka árán. S amelyben soha nem lehet elégedett magával
az ember.

– Mik a további tervei a jövô tekintetében?
A rendem által kijelölt munkakör(ök)ben szeretnék

tevékenykedni. A premontreiek, amellett hogy szerze-
tesek, mindig aktívan részt vettek, részt vesznek a lel-
kipásztori munkában is: plébániák közösségi életét ve-
zetik, illetve iskolákat, egyéb karitatív intézményeket
tartanak fenn. A mi apátságunkhoz, Csornához is több
környékbeli falusi plébánia tartozik, valamint egy gim-
názium Szombathelyen, és egy szociális otthon Türjén.
E területek valamelyikén szeretnék majd dolgozni, el-
sôsorban mint pap és lelkipásztor, de ha arra van szük-
ség, a tanítást is szívesen vállalom. Természetesen
mindez attól függ, hogy a rend vezetése éppenséggel
hol, melyik munkaterületen lát szívesen…

Sári Annamária

Hagyományok és újdonságok 
a paloznaki konyhában

Szüret-elô kocka:

5 db tojássárgáját
25 dkg olvasztott Rámát
20 dkg cukorral habosra kikeverem, 
hozzáadok:
1 csomag vaníliáscukrot
1 csomag sütôport
1 citrom reszelt héját és
annyi lisztet, 

amennyit felvesz (ez kb. 20-25 dkg), majd óvatosan a
masszához keverem a tojások felvert habját. Tepsibe ön-
töm, majd rászórom a szôlôszemeket. (De lehet bármilyen
idénygyümölcs is). Ha megsült, a tepsibôl kifordítom és
csoki mázzal (ami lehet kakaóból is) bevonom. Kockára
vágom, esetleg díszíthetem.

Jó étvágyat kívánok!
Nyitrai Zsuzsa
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TÚLSZÁMLÁZÁSOK A DRV-NÉL
Rendszerprobléma miatt elsôsorban társasházaknál
túlszámlázások keletkeztek a DRV-nél, melyet néhány
héten belül orvosolni kívánnak. 

A túlszámlázás információink szerint érintheti egyes
családi házakat is. Bôvebb információt a 06-40-240-
240-es helyi tarifával hívható telefonszámon adnak.
Kérjük, hogy mindenképpen használják ügyfélazono-
sítójukat, mert enélkül az ügyfélszolgálat nem tud in-
formációt biztosítani. 

Nemcsak nyáron, hanem télen is oda kell figyelnünk
a vízórákra. A fagyos idô beálltával gyakran elôfordul,
hogy egyes ingatlanoknál nem végzik el a tulajdonosok
a víztelenítést, és ez komoly károkat okoz.

A szolgáltatást szabályozó kormányrendelet alapján
a fogyasztó köteles a vízmérô fagy elleni megfelelô vé-
delmérôl gondoskodni. A megrongálódott vízmérô ja-
vításának, pótlásának, szerelésének, továbbá hitelesí-
tésének költségeit idôvel majd a szolgáltatónak kell
megtérítenie. 

A DRV vezetôsége az alábbiakra hívná fel a figyel-
met, hogy ezzel is megelôzhessük a komoly károkat és a
vele járó plusz költségeket. A vízmérôakna belsô felü-
letét megfelelô szigeteléssel javasolják ellátni, mely
nemcsak az akna mennyezetére, hanem az oldalfalakra
is javasolt. A szigetelôanyag tekintetében fontos, hogy
nedvesség hatására ne veszítsen szigetelôképességébôl.
Az aknafedlap illeszkedését, megfelelô zárását mindig
ellenôrizni kell. Nem lehetnek hézagok, ahol a hideg le-
vegô az aknába áramolhat. A lebúvónyílást záró
aknafedlapot szintén hôszigetelô anyaggal javasolják
ellátni, annak résmentesen záródnia kell. A hôszigete-
lés mértéke ugyanis mindenkor függ a külsô hômérsék-
let alakulásától.

A téli idôszakban nem használt ingatlantulajdono-
sok figyelmét az alábbiakra szeretnénk felhívni. Az
esetleges vízelfolyások megelôzése érdekében fontos,
hogy a vízmérô elôtti, közterület felé esô csapot a téli
használaton kívüli idôszakra ideiglenesen zárjuk el.
Amennyiben az elzáró csap nem mûködik, azt minden-
képpen jelezni kell a DRV felé. Magát a víztelenítést
egyébként roppant egyszerûen el lehet végezni, ehhez
nem szükségeltetik szakember.

Ki kell nyitni a kertben, épületekben található csa-
pokat, és le kell engedni a berendezésekbôl (bojler, WC
tartály, stb.) a vizet. Ezután megfelelô állásba kell for-
dítani a vízmérô utáni víztelenítô csapot, majd a mara-
dék vizet engedjük le a házi vezetékhálózatból  A vízte-
lenítés után mindenképpen ellenôrizni kell, hogy az
elzáró csapok megfelelôen zárnak. A vízmérôn lévô
számlálókerekek ilyenkor már nem mozoghatnak. 

Persze nemcsak télen érdemes a vízórákat nézni, ha-
nem nyáron is. Egy kormányrendelet szerint ugyanis

lehetôség van locsolási kedvezmény igénylésére. Idén,
aki ezt nem tette meg, annak javasoljuk, hogy 2008.
április 15.-éig nyújtsa be a szolgáltató részére az ezzel
kapcsolatos igényét. A  honlapon pedig letölthetô az
ilyen jellegû dokumentum, melyet kitöltve, aláírva két
példányban kell eljuttatni a Dunántúli Regionális Víz-
mû felé. Visszamenôlegesen díjkorrekciót érvényesíte-
ni sajnos már nem lehet, de legalább öt hónapon ke-
resztül (május 1-tôl szeptember 30-ig) tíz százalék
kedvezményt biztosít így a szolgáltató. 

Szendi Péter

Bursa Hungarica Pályázat
Paloznak Község Önkormányzata 2008-ban is meghir-
deti a Bursa Hungarica felsôoktatási önkormányzati
ösztöndíj pályázatot. Jelentkezni a www.bursa.hu hon-
lapon letölthetô pályázati adatlappal, vagy a Polgár-
mesteri Hivatalban átvehetô adatlapok kitöltésével és
a mellékletek csatolásával lehet. 

A pályázatok benyújtásának határideje 2008. októ-
ber 31. 

Pályázni kizárólag az állandó paloznaki lakosok pá-
lyázhatnak. Érdeklôdni a Polgármesteri Hivatalban
Steinbachné Szabó Edinánál lehet.

Önkormányzat

72008. október Paloznaki Hírmondó

2008 november 1-tôl változik 
a Szôlôfürt Gazdabolt nyitvatartási ideje.

November 1-március 1-ig
Szombat 8-12 óráig tart nyitva.

Változás!!!
Megváltozott a Teleház és Könyvtár

nyitvatartási ideje.
A nyitva tartás az alábbiak szerint alakul:

HÉTFÕ:                       ZÁRVA
KEDD:                         14-19 ÓRÁIG
SZERDA:                    14-19 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖK:           14-19 ÓRÁIG
PÉNTEK:                    14-19 ÓRÁIG
SZOMBAT:                    9-13  ÓRÁIG
VASÁRNAP:                ZÁRVA 
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HIRDETÉSEK

� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, va-
gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberende-
zési 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 ke-
resztezôdésénél, ahol bemutatótermünkben választhat igé-
nyei 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. Szalonunk-
ban megtalálja a Suzuki teljes típusválasztékát. Szervizünk-
ben nagy gyakorlattal rendelkezô munkatársak várják Önö-
ket. Autószerelés, javítás, mûszaki vizsgára való felkészítés
és vizsgáztatás. Környezetvédelmi mérés és zöldkártya ki-
adása, 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 összejöve-
telének bonyolításában is jártasak vagyunk, akár helyben,
akár háznál vagy másutt. Legyenek vendégeink és váljék
egészségükre! Csopak, Kossuth u. 103. Tel./fax: 87/ 446 425,
e-mail: dobovendeglo@chello.hu. Nyitva: hóban-napsütés-
ben-esôben 12-22 óráig.

� Szôlôfürt Gazdabolt. Virágföldek, mûtrágyák,
növényvédô szerek, vetômagok, festékek, tömítôanyag-
ok, kötôelemek (csavarok), zárak. Minden, ami egy
gazdának kell! Paloznak, Zrínyi u. 44. tel.: 87/ 446-
869. Nyitva: november 1-tôl szombat 8-12 óráig

� Valve-Tech Mérnöki Iroda Kft. Fal-és mennyezet-
fûtés és hûtés, geotermikus hôszivattyú, központi porszívó,
öntözôrendszer. Paloznak, Zrínyi u. 12. Tel.: 87/ 446-900
és 20/ 9576-004.

� Szent Donát Pince és Borház. Csopakon az Öreghe-
gyi dûlôben található, páratlan szépségû természeti környe-
zetben. Hûvös pincéjében a csopaki lejtôk legjobb borait kí-
nálja, köztük a méltán híres csopaki olaszrizlinget.
Borkóstolókon kívül rendezvények, 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
várom eladási – vételi szándékát.Fizetni csak a sikeres le-
bonyolítás 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
legszebb 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 J. u. 2.  Tel./ fax: 87/ 446-452, 
web: www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.hu

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. Szerkesztô és felelôs kiadó: 

Sári Annamária. Tipográfia: Kováts Imre. 
Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

KEREKEDI CSÁRDA 
Csopak 71-es fôút, ott ahol a babák állnak!

Egész évben várjuk vendégeinket neves pincészetek bo-
raival, szolid árakkal, házias ételekkel. Üdülési csekk,
ticket restaurant, chéque déjeuner elfogadóhely, vala-
mint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, boros-
pince, látványkonyha, gyermekeknek játszótér. Baráti,
családi összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel.: 87/705-842 és 30/944-1921 
web: www.balatonkapuja.hu/gastro, 

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


