
TESTÜLETI ÜLÉS
Szabó Lajos alpolgármester urat tankerületi igazgatóvá
nevezték ki így kormánytisztviselôként képviselôi illetve
alpolgármesteri megbízatása összeférhetetlen, ezért beje-
lentette lemondását. A testület sajnálattal tudomásul vet-
te, helyére a 2010-es választáson következô, legtöbb sza-
vazatot kapott képviselô, Németh Imréné, Piroska került.
Az eskütételt követôen, a képviselô asszonynak Czilli
Jánosné a választási bizottság elnöke adta át a megbízóle-
velét. A megüresedett alpolgármesteri tisztségre Czeglédy
Ákos polgármester Verrasztó Ferencet javasolta, akit a
testület egyhangú szavazással támogatott. A hivatal átala-
kulása miatt szükséges Szervezeti Mûködési Szabályzat
módosítást elfogadta a testület. A törvényi változások miatt
a Fôépítészi társulás az eredeti formában nem tud tovább
mûködni, miután területi (társulási) ellátásra csak köz-
tisztviselôként foglalkoztatott fôépítészt lehet alkalmazni,
így a társulási tanács a társulás megszüntetésérôl döntött,
amit a testületet támogatott. A fôépítésszel ezután külön-
külön megállapodást kötnek az önkormányzatok. Kéri
Katalin eddigi fôépítész javaslatát az átalánydíjas megbí-
zatásról, a testület nem fogadta el, egyben megbízta a pol-
gármestert további tárgyalások folytatására fôépítész al-
kalmazására. 

A zöldhulladék lerakó üzemeltetési szerzôdése lejárt,
az eddigi üzemeltetô nem kívánta meghosszabbítani szer-
zôdését, így a testület megpályáztatja a további mûködte-
tést. A hivatal fûtésrendszerének átalakítására 1.7 millió
forintot faaprítékkazánra, továbbá két közmunkás fog-
lalkoztatásának bérét nyerte el az önkormányzat. A köz-
munkások december közepétôl álltak munkába. Az el-
nyert összeghez még egymillió forintot kell hozzátenni a
fûtésrendszer átalakításához, kéményépítéshez, valamint
a meglévô 20 éves gázkazán kiváltásával kapcsolatban. 
A beruházással a jövôben kiváltható a gázfûtés költsége.
A DRV ingyenesen végzi el az önkormányzati víziköz-
mûvek (víz, szennyvízhálózat) 2014-ben kötelezôen be-
nyújtandó 15 évre szóló fejlesztési tervét. 

Január 31-én csütörtökön tartja az éves közmeghallga-
tást a testület, mely egyben közbiztonsági egyeztetô fó-
rum is lesz a rendôrség képviselôivel.

CZÁ

Közös Önkormányzati Hivatal
Január elsejétôl megszûnt a Lovas-Paloznak Körjegy-
zôség. Az önkormányzati tv. 2013. január 1-jétôl élet-
belépô változtatása miatt a 2000 fô alatti településeken
nem tartható fent önálló hivatal. Mivel Lovas és
Paloznak lélekszáma együttesen is csak 1000 fô körüli,
így Lovas Alsóörssel, mi pedig Csopakkal alakítottunk
közös hivatalt. A közös hivatalnak Paloznakon kiren-
deltsége mûködik, változatlan ügyfélfogadással. (hétfô-
szerda 8–15, pénteken 8–12 óráig) A kirendeltségen
Hatvári Lajosné adó és anyakönyvi ügyekben, Stein-
bachné Szabó Edina igazgatási és szociális ügyekben
áll az ügyfelek rendelkezésére. Minden egyéb hivatali
ügyet a közös hivatal csopaki székhelyén intézünk.
Postacím: Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal 8229
Csopak, Petôfi u. 2. Természetesen továbbra is lehet a
Paloznaki Önkormányzatnak címzett leveleket a Paloz-
nak Fô u. 10. címre küldeni. A pénzbeli juttatásokat,
segély, egyéb kifizetések ezentúl banki utalással, vagy
postai utalványozással teljesítjük, megszûnik a hely-
ben történô házipénztári kifizetés. 

Az önkormányzattal, helyi szabályozással kapcsola-
tos ügyekben Czeglédy Ákos polgármester továbbra is
a paloznaki hivatalban lesz elérhetô. Építési ügyekben,
rendezési tervvel kapcsolatban szintén a polgármester
tud felvilágosítással szolgálni.

A járáshoz kerültek a lakcímbejelentéssel, közgyógy-
ellátással, kapcsolatos ügyek, az idôskorúak járadéká-
nak megállapítása, az ápolási díj és az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, otthonte-
remtési támogatás, gyermektartási díj megelôlegezése
továbbá a gyámügyi és szabálysértési eljárások.

A Közös Önkormányzati Hivatal felállása és mûkö-
dése nem érinti az eddigi önkormányzati dolgozók
munkaviszonyát. Továbbra is a Paloznaki Önkormány-
zat alkalmazásában áll a hivatalsegéd, a két közterületi
dolgozó, karbantartó, a falugondnok és a könyvtáros
teleház-vezetô, valamint a polgármester.

CzÁ

Hírmondó
XXIII. ÉVFOLYAM  2013. JANUÁR

Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

ADÓNK 1%-RÓL
Ismételten fel lehet ajánlani adónk 1%-át valamely
társadalmi szervezetnek, illetve egyháznak. 
Magyar Katolikus Egyház 0011.
Magyar Református Egyház 0066.
Paloznaki Polgárôr Egyesület 18017582-1-19
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 18932296-1-19
Paloznaki Civil Egyesület 18938766-1-19

Szerk.

A Paloznaki Civil Egyesület hívja az érdeklôdôket a

Falusi disznóvágás
rendezvényére

2013. január 26-án, szombaton reggel 7:30-tól a
Paloznaki Tájház udvarán.

A részletes program a 7. oldalon található.



KINEVEZTÉK A JÁRÁSI HIVATALOK VEZETÔIT
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és
igazságügyi miniszter december 17-én hétfôn ünnepélyes ke-
retek között kinevezte a járási hivatalok vezetôit. Januártól
vidéken 175 járási hivatal és a fôvárosban 23 kerületi hivatal
kezdi meg mûködését a fôvárosi és megyei kormányhivatalok
szervezeti egységeiként, hogy a megyei szinten alacsonyabb
államigazgatási feladatokat ellássák. A járási hivatalvezetôk
ma tették le az ünnepélyes esküt Budapesten, a Millenárison.

A járás hivatalvezetôket a megyei és fôvárosi kormány-
megbízottak javaslatára a közigazgatási és igazságügyi mi-
niszter nevezi ki határozatlan idôre. A járási hivatalveze-
tôk feladata az lesz, hogy a jogszabályokban és belsô
szabályzatokban a hatáskörükbe utalt feladatokat ellássák,
biztosítsák a járási törzshivatal és szakigazgatási szervek
feladatellátását, a hivatal mûködésének üzemeltetetést, s ôk
gyakorolják a munkáltatói jogokat a járási hivatal és szak-
igazgatási szerveinek kormánytisztviselôi felett.

A hivatalvezetôk kiválasztásánál a cél az volt, hogy
szakmailag felkészült, közigazgatásban jártas vezetôk ke-
rüljenek a hivatalok élére. Kinevezésük feltétele a felsô-
fokú végzettség és legalább 5 év közigazgatási gyakor-
lat, amelybe beleszámít az országgyûlési képviselôi
tevékenység és a polgármesteri tisztség betöltése is.

A kinevezett járási hivatalvezetôk átlagosan 12 éves
közigazgatási gyakorlattal rendelkeznek. Közel kéthar-
maduk jogász végzettségû, s több mint 60-an a jegyzôi
munkát cserélik fel a járási hivatal vezetésére.  A most ki-
nevezett vezetôk 52%-a nô. Paloznak a Balatonfüredi Já-
rási Hivatalhoz tartozik. Dr. Bacsák-Kovács Éva Mária, a
Balatonfüredi Járási Hivatal vezetôje (Veszprém Megye)

Dr. Bacsák-Kovács Éva Mária 1970-ben született Bal-
mazújvárosban. 1997-ben végzett a Pécsi Tudományegyete-
men igazgatásszervezôként diplomázott, majd 2004-ben
ugyanitt jogászként doktorált. 1988-tól ügyintézôként he-
lyezkedett el a Budapesti Postaigazgatóságon, 1993-tól az
APEH Veszprém Megyei Igazgatóságán dolgozott elôször,
mint ügyfélszolgálati ügyintézô, majd osztályvezetô, késôbb
pedig fôosztályvezetô és bírósági perképviselô. 2008-tól
Várpalotán a Dux Forum Kft. ügyvezetôje lett, 2010-tôl pe-
dig a Bacsák Kft. családi vállalkozásnál dolgozott. 2011-tôl
mostani kinevezéséig a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Osztályának megbízott szervezési és hatósági
vezetôje volt. Házas, egy gyermek édesanyja.

A Balatonfüredi Járási Hivatal székhelye: Balatonfü-
red. A balatonfüredi járáshoz tartozó települések: Alsó-
örs, Aszófô, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred,
Balatonszepezd, Balatonszôlôs, Balatonudvari, Cso-
pak, Dörgicse, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes,
Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon,
Tihany, Vászoly, Zánka.
Kialakultak a járási hivatalok feladatkörei is. Elsôsorban
okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügye-
ket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természet-
védelmi igazgatási ügyek intézést veszik át a településektôl a
megalakult járási hivatalok. 

Kálóczi Beáta, sajtófônök
Veszprém Megyei Kormányhivatal

95-98%-os támogatás informatikai 
és idegen nyelvi képzésekre, szinte bárkinek

Tudásod a jövôd! Százezer felnôtt ülhet iskolapadba
Magyarország Kormánya és az Európai Unió sosem lá-
tott mértékû képzési támogatásának köszönhetôen.
Kulcskompetenciáikat fejleszthetik a 18. életévüket be-
töltött állampolgárok az elkövetkezô bô két évben. Az
informatikai- és a nyelvképzésnek köszönhetôen sokan
visszatérhetnek a munkaerôpiacra. A Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal által megvalósított, „TÁMOP
2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fej-
lesztése” címû kiemelt projekt olyan támogatást nyújt,
amely elôsegíti az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió
közös céljának; a tudás alapú társadalom megvalósulá-
sát Magyarországon. A közel 12,5 milliárd forintos össz-
értékû felnôttképzési programban kiemelt figyelem 
fordul a hátrányos és leghátrányosabb helyzetû kistér-
ségek lakói felé.

A képzések 2012. december elején indulnak, az ország
egész területén. Két évig folyamatosan – minimálisan 100
ezer fôt – fognak képezni.

A fejlôdés legfontosabb eleme a tudás, illetve az azon
alapuló gazdaság és társadalom. A támogatott képzések
ehhez nyújtanak segítséget azzal is, hogy a programba a
hátrányos- és leghátrányosabb helyzetû kistérségek lakó-
it nemcsak bevonják, de extra kedvezményben is részesí-
tik (ôk 98%-os támogatásra jogosultak).

Az informatikai és idegen nyelvi tudással nemcsak az
információk köre bôvül, hanem komfortosabbá válik a
mindennapi élet, valamint nagyobb az elhelyezkedési
esély is a munkaerôpiacon.

A projekt kiemelten kezeli a munkanélkülieket, a kis-
mamákat, a romákat, a diploma megszerzésére készülô-
ket, a legszegényebb környezetbôl jövô jelölteket és a 45
év felettieket, de bárki jelentkezhet:
� aki elmúlt 18 éves,
� nincs nappali tagozatos államilag finanszírozott kö-

zépiskolai és felsôoktatási hallgatói jogviszonya,
� nem vesz igénybe más, azonos témájú európai uniós

képzési támogatást.
Az élethosszig tartó tanulás jegyében a képzéseknek

nincs felsô korhatára.
Az a személy, aki megfelel a részvételi feltételeknek,

maximum bruttó 90.000 Ft képzési keretösszeg felhasz-
nálására válik jogosulttá. A támogatás összegét az ered-
ményesen elvégzett, illetve tanúsítvánnyal igazolt képzé-
sek után a képzô bankszámlájára utaljuk át. A hátrányos
helyzetû kistérségekbôl jelentkezôknek csak 2 % önrészt
kell befizetniük, a többieknek 5% az önrész.

Információk: www.tudasodajovod.hu

A jelentkezéshez és a regisztrációhoz segítséget a helyi
eTanácsadónál, Sári Annamáriánál kaphatnak, 

a Teleházban. 
A részletekrôl Információs Napot tartunk 

január 30-án, szerdán 15-18 óráig a Teleházban.

Szerk.
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Paloznak Község Önkormányzata
2013. február 9-én, szombaton 20 órától

FARSANGI BÁLT
rendez a Faluház nagytermében (Fô u. 10.)

Programok:
Jelmezverseny, Tombola

Élôzene: 
Concord Együttes

Büfé – Akác Vendéglô

Belépôdíj:
Felnôtteknek 500 Ft, 

Diákoknak és szépkorúaknak 300 Ft.
Jelmezben a belépés ingyenes!

Asztalfoglalás a Teleházban, 87/555-063.
Szeretettel várunk minden 14 év feletti érdeklôdôt!

„Középpontban az egészség!”
Paloznak Község Önkormányzata

egészség délutánt tart 
a Faluház nagytermében

2013. február 21-én, csütörtökön 14–17 óráig 
Ingyenes szûrôvizsgálatok, tanácsadás!

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

� Január 26., szombat Falusi Disznóvágás és kísérô ren-
dezvényei.

� Január 31., csütörtök 18 óra közmeghallgatás a Falu-
ház nytermében

� Február 2., szombat 10–12 óra, Meseklub a Paloznaki
Könyvtárban.

� Február 9., szombat 20 óra Farsangi Bál a Faluház
nagytermében.

� Február 16., szombat 10–12 óra Meseklub a Paloznaki
Könyvtárban.

� Február 21., csütörtök 14–17 óráig Egészségnap a Fa-
luház nagytermében.

Szerk.

PÁRIZSI KÉPEK
„Nem, nem és nem, nem bánok semmit sem”

A Paloznaki Önkormányzat és a Paloznak Jövôjéért Köz-
alapítványának köszönhetôen az elmúlt év ôszé-
nek egyik estjén egy kicsit Párizsban érezhettük magun-
kat. A Montmartre hangulatát varázsolták a Paloznaki Fa
luházba, verses-zenés estjükkel Balla Ferenc festô és Vil-
lányi Edit költô páros.

Az igazi bohém párizsi hangulatot részint Edit
Piaf más néven: a Kis veréb sanzonjai és más francia dalla-
mok idézték a kiállító terembe. Boros Gábor zongo-
ra, majd tangóharmonika játéka fokozta a francia 
zenei élményeket. A Montmartre-i mûvész negyed kis kávé-
zóiba érezhette magát a közönség. A mûvészek a pári-
zsi hangulatot idézô berendezésrôl is gondoskod-
tak. Balla Ferenc eredeti zsirardi kalapja, Villányi 
Edit párizsi ruhái mind-mind segítségül szolgáltak
ahhoz, hogy ott érezzék magukat a vendégek a varázs-
latos Párizsban.

Az anyai ágon francia származású mûvész régóta vá-
gyott az európai kultúra fôvárosába. Ferenc fontos-
nak tartja a magyar–francia kapcsolatok ápolását, hi-
szen nagyon sok magyar tanult Párizsban, közöttük sok 
híressé vált mûvész is. Mint a történelembôl tud-
juk, 1809-ben Gyôrben vívtak csatát a nemesi felke-
lôk Napóleon serege ellen. Ebben a csatában 2581 fran-
cia katona esett el, több mint 5000-en sebesültek meg. 
Több sebesült katona Pápán halt bele sérüléseibe. Balla Fe-
renc felkereste és lefestette a pápai Szent Anna te-
ret, és a templomot, amelynek közelében örök álmu-
kat aluszák a francia katonák.

De hogyan is került Balla Ferenc és Villányi Edit Pá-
rizsba? 2002 ôszén sikerült Párizsba kiutazniuk. Párizs-
ban különbözô helyszíneken festett a mûvész. Töb-
bek között megörökítette a Montmartre-i Tétre teret, a 
Moulin Rouge-t, a St. Germain des Prest apátságot. Jár-
tak a Quartier Latin negyedben, a Notre-Dame-ban 
Párizs legismertebb, gótikus stílusú templomában, amely
monumentális méreteivel és díszítettségével nagy ha-
tást gyakorol minden emberre. A mûvészek még fokozottab-
ban érzékenyek a szépségre, az építészet eme csodájá-
ra. Balla Ferenc párizsi útjának köszönhetôen 26 festménye
készülhetett el, amelyeket részint a helyszínen, részint itt-

hon festett meg. Ezek a csodás helyszínek és a róluk készí-
tett festmények egyaránt megihlették Villányi Editet.
Így születtek meg azok a szép versek, amelyeket ezen az es-
ten hallhatott a közönség. A mûvészet örök szépségé-
vel ajándékozta meg a közönséget a mûvész-páros.
Remélhetôleg sikerül a tervük és több idôt tölthet-
nek Párizsban és még több alkotás születhet a helyszínen. 
Hiszen ma már ritka az a festô, aki a szabadban fest. 
Ennek a festôi stílusnak külön varázsa van, ott dobog ben-
ne az élô természet, az emberek körülveszik, megcsodál-
ják, beszélnek róla, boldoggá teszi ôket az, hogy 
lám vannak még festôk a Montmartre-n.

Hanny Szabó Anikó

�� JÓ TUDNI!
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Borklub Hírek
A Veszprém megyében elôállított pezsgôk kóstolásával
zárta a Borklub az évet. A veszprémi Gizella Hotelben
2012. december 14-én a Varga Kft – Badacsonyörs, Faze-
kas András – Somlói Borászat és a Kreinbacher – Somlói
Borászat által elôállított rosé, száraz, félszáraz, félédes és
édes pezsgôk bírálata történt.

A pezsgô elôállításáról értékes elôadást hallottunk
Várszegi György borásztól, aki a Kreinbacher Pincészet
szakembere.

A szakmai program után elfogyasztott vacsorához
Olma Frigyes klubtársunk kiváló Paloznaki Olaszrizling
borát kóstoltuk.

A záró programon 32 fô vett részt. A klubvezetôség ez-
úton is köszönetet mond valamennyi klubtagnak az aktív
részvételért.

Englert Dezsô

Ez évi elsô összejövetelünkön, január 11-én több mint har-
mincan gyûltünk össze.

Bevezetô, szakmai elôadásként Tisza Gézáné növényvé-
delmi szaktanácsadó tartott színvonalas tájékoztatást az
elôttünk álló feladatokról mind a szôlô mind a gyümölcster-
mesztést illetôen. Számomra, az eddigi bevett szokásokat fe-
lülbírálva, különösen érdekes volt az a szakmai megfogal-
mazás, hogy az elôzô, nem különösen fertôzött évjárat után
a lemosó permetezés mellôzhetô, viszont különös fontsággal
bír a rügypattanás utáni lehetô legkorábbi, (egyleveles álla-
potban) történô elsô védekezô permetezés!

Az elôadást követôen klubvezetônk, Englert Dezsô össze-
gezte klubunk elsô évének tapasztalatait és vázolta az újév-
re vonatkozó elképzeléseket.

Röviden megállapíthatjuk, hogy a jövôben nem árt óvato-
san tervezni az autóbusz-bérlést igénylô kirándulásokat.
Egy kirándulásra fordítandó összegbôl cca. három felsô-,
középkategóriás borbemutatót tudunk megvalósítani!

Fentieket követôen egy bevezetô un. alsó-, középkategó-
riás borbemutatót élvezhettünk. Jelen alkalommal a Tesco
hálózat elsôsorban „újvilági” borait kóstoltuk.

Ezeket a borokat tankhajóval szállítják Angliába, itt pa-
lackozzák majd innen terítik a Tesco hálózat üzletei felé.

Közösen megfogalmazhattuk hogy, a kóstolt borok kéthar-
madáért kár egyáltalán pénzt kiadni! Sajnos a negatív tapasz-
talat is pénzbe kerül! Ugyanakkor meg kellett azt is állapíta-
nunk, hogy a 700-1000 Ft közötti kategóriában már olyan
borokat is kóstolhattunk (pl. Új-zélandi sauvignon blanc vagy
az argentin vörösbor) melyek szakmailag, ár- érték arányt te-
kintve bizony nem maradnak el a hazai borok mellett.

Sôt!
Természetesen saját termékeinkbôl, az új évjáratból is

megkóstoltunk néhányat. Test az aztán van, a mennyiségrôl
meg talán jobb, ha nem beszélünk!

A tanulságokat levonva, a következô borbemutatókon,
ha óvatosan is, de határozottan megpróbáljuk a bemuta-
tandó borok színvonalát és minôségét emelni.

Hiszen amit meg tudunk engedni magunknak, az jár is
nekünk!

Pusztai István

Pohárköszöntô
Szokásoshoz híven január elsô hétvégéjén a paloznaki ön-
kormányzat megrendezte Újévi Pohárköszöntôjét. A „Pa-
loznak Jövôjéért” Közalapítvány és segítôi által szépen fel-
díszített terem, az alkalomhoz illôen megterített asztalok
várták a vendégeket és az ilyenkor már hagyományossá
vált kis szerencsét hozó kitûzôt kapott mindenki.

Az önkormányzat aprósüteménnyel és pezsgôvel kínál-
ta az eseményre érkezôket.

A Paloznaki Kórus Knut Nystedt: Laudáte – Köszöntô
c. mûvével köszöntötte a közönséget majd  a község pol-
gármestere Czeglédy Ákos mondta el újévi köszöntôjét.
Elbúcsúztatta a megszûnt Lovas-Paloznak Községek Kör-
jegyzôségének jegyzôasszonyát Tóth Gábornét és köszön-
tötte Csopaki Közös Önkormányzati Hivatalának jegyzô-
asszonyát Dr. Szántód Anitát.

A köszöntô beszéd után nyíltak a pezsgôsüvegek, min-
denki koccintott mindenkivel, Boldog Új Évet kívánva,
majd következett az elmúlt év eseményeinek bemutatása
vetítéssel egybekötve, mindenki nagy örömére.

A rendezvényrôl most már elmaradhatatlan Tóthné
Éva szerencsesütije, melyekben mindenki megtalálhatta
2013 évre a jókívánságokkal, jótanácsokkal, útmutatá-
sokkal teli gondolatokat.

A zenérôl a tavalyihoz hasonlóan idén is Jehoda Ferenc
gondoskodott. Sokan ropták a táncot, s miután a zenész
ideje lejárt, DJ Lalee (Szélessy Lali) hirtelen kipattant öt-
letbôl tovább „zenélt” az itt maradt vendégeknek. Végül
hajnali 3-ig húzódott a Pohárköszöntô, mindenki jól
érezte magát.

S.A.

Folytatódik a Meseklub
a Könyvtárban (Paloznak, Fô u. 2.) .

Meseolvasás, mesemondás, 
játszóház gyerekeknek és szüleiknek.

Idôpontok:
Február 2., szombat 10–12 óráig.

Farsangolás 
Farsangi álarcok készítése, 

farsangi szokások felelevenítése.

Február 16., szombat 10–12 óráig.
A medve töprengése

100 éve született Weöres Sándor
Boribon mesék, mesefigurák készítése

Szeretettel vár a Könyvtár minden érdeklôdôt!
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Hócipô
OKNYOMOZÓ RIPORT

A legutóbbi paloznaki nyilvános testületi ülésen olyan sokan
voltak, hogy csak az ajtó elôtt volt hely. Megfigyeltem, hogy
a nagyterem elôtti lépcsô és a korlát közelít a rusztikus álla-
pothoz. Utánanéztem a múltjának. Az épületet 1990-ben ad-
ták át. Mindenki boldogan kapaszkodott a korlátba és kop-
tatta a lépcsôfokokat. Az idô az esôk és a magas sarkú cipôk
nem kímélték a lépcsôt és a korlátot. Elôször a testület kiírt
egy pályázatot „mentsük meg a lépcsôt” címmel. A nyertes
pályázó az lett, aki költség-hatékonyan kitalálta, hogy a kor-
látot egy 8 mm átmérôjû betonvassal kell megtámasztani. 
A mûvelet megtörtént a korlát stabil volt, mígnem az éjjel
verekedô macskák vagy nyestek ki nem lökték a helyérôl a
vasat. Ekkor a testület megterveztette a felújítást. Elkészül-
tek a tervek és jött az engedélyeztetési procedúra. Az elsô
fokú építési hatóság nem tudta eldönteni, hogy mit tegyen.
Mivel a lépcsô az épületen kívül helyezkedik el most akkor
külterület vagy belterület? Mert ha külterület, akkor csak
úgy lehet felújítani, ha 80%-át beültetik szôlôvel. Az ügy át-
került a másodfokú építési hatósághoz. Mentek az évek. Az
önkormányzat is próbált mindent megtenni. Rendezvények
alkalmával, tû készlettel várták az érkezôket, és akinek szál-
ka ment a kezébe azt egybôl ellátták. A testület elutazott két
napos tapasztalatcserére megnézni, hogy máshol miként
oldják meg az ilyen problémákat. Közben a másodfokú ha-
tóság elôírta, hogy fotókat kér de csak a „Maszat” (magyar
szatelit) mûhold képeit fogadja el. Utána karbonos régészeti
kormeghatározást kér a márvány és faanyag koráról és szár-
mazásáról. Valamint kéri az építôk adó és Taj-számát, vál-
lalkozói igazolvány számát, ha volt, ha nem volt. Valamint
kérik az akkori polgármester megrendelôjét aláírási címpél-
dánnyal és az EÜ-könyvét. A lépcsô ügy felkerült a parla-
ment elé is. A FIDESZ szerint nem engedünk az IMF-nek a
lépcsôt fel kell újítani. Az MSZP szerint a kormány a felsô-
oktatástól akarja elvenni a pénzt a lépcsô felújításra, ezért a
miniszter mondjon le. Az LMP szerint mindenki mondjon
le. A Jobbik szerint az MDF volt politikusainak kell felújí-
tatni a lépcsôt. Nem tudni, hogy a jelenlegi rendezési terv
mit ír elô lépcsô és korlát ügyben. Lehet, hogy egyszerûbb
lenne megcsináltatni szép csendben. Kellene 1 szál palló 2
zsák csemperagasztó (flex) valamennyi márvány egy aszta-
los, egy kômûves. Addig is a korlát mellé tenni kell egy vas-
tag szivacsot, ha valaki leesne, ne üsse meg magát. Rezsó

FELHÍVÁS!
Paloznak településen a 2013. évben várható kéménysep-
rô-ipari munkavégzés idôpontjai

MÁRCIUS, ÁPRILIS, JÚLIUS, AUGUSZTUS, 
OKTÓBER, NOVEMBER.

Az ütemezéstôl való esetleges eltérés esetén írásos érte-
sítést küldünk.

A munkavégzés pontos idôpontjáról a Polgármesteri
Hivatalt értesítjük.

Kürtô Tüzeléstechnikai Bt.

„Hóhelyzet” Paloznakon
A hirtelen leesett hó és az azt követô hófúvás Paloznakot
sem kerülte el. Január 17-tôl Veszprém megyében már
vörös riasztást adtak ki a hó miatt. Az Önkormányzat al-
kalmazottai minden erejüket bevetve próbálják meg-
szüntetni a hóakadályokat a járdákon, közterületeken,
kisebb-nagyobb sikerrel – a hófúvás ellen már ôk sem
tudnak fellépni. Tóth László falugondnok végiglátogatta
az egyedülállókat, segített a ház körüli lapátolásban, be-
vásárlásban is.

Megkérünk minden kedves paloznaki lakost, hogy se-
gítsenek a hóeltakarítási munkákban, aki tudja, teheti,
lapátolja el ingatlana elôtt a havat. Amennyiben az egye-
dülállóknak vagy idôseknek gondot okoz a rendkívüli
idôjárás, kérem jelezze Tóth László falugondnoknak. Ha
sürgôs segítségre van szükség esetleg elmarad valamelyik
utcában a hóeltakarítás kérjük hívják a polgármesteri hi-
vatalt 87/555-006 vagy Czeglédy Ákos polgármestert.
30/9166280 telefonszámon. 

Önk.

Tájékoztató a terembérléssel 
kapcsolatban!

Tisztelt Paloznaki Lakosok, Paloznaki Szervezetek!

Ezúton is szeretnénk tájékoztatni önöket hogy a Faluház
nagytermének (tetôtér), mind a Szent József Ház nagy-
termének bérlése elôzetes egyeztetéssel történik, az igé-
nyek beérkezésének sorrendjében.
Az egyéni, magán jellegû, családi, vagy zártkörû rendez-
vények esetén  a terem bérlete díjköteles. 
A Faluház nagyterme (Fô utca 10. tetôtér) 
Terembérlet 10 000 Ft/alkalom+takarítás, paloznaki la-
kosoknak 50% kedvezmény

Szent József Ház nagyterme (Fô u. 2.)
Születésnap, Házibuli, vagy egyéb zártkörû összejövetel
esetében 10 000 Ft kauciót kell fizetni.
Termékbemutató, árusítás 3.000 Ft./alkalom.

Abroszhasználat: 250 Ft/db, amely a tisztítását fedezi
vagy ingyenes, ha saját kezûleg tisztítják ki.

Amennyiben közösségi rendezvényre, vagy egyesületi
megbeszélésre, illetve közgyûlésre kérik, abban az eset-
ben térítésmentesen adjuk ki a termeket. 
Minden esetben szükséges telefonon, vagy személyesen,
vagy e-mailben történô egyeztetés, illetve a terem bérlésé-
nek megerôsítése (akkor is, ha évente megrendezett ese-
ményrôl van szó).

A terem bérlését az alábbi elérhetôségeken intézhetik Sá-
ri Annamáriánál: 
tel: 30/213-0785, mail: telehaz@paloznak.hu; személye-
sen: Teleház és Könyvtár (Fô u. 2.) nyitvatartási idôben.

Megértésüket köszönjük!
Önk.
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Lovas irodalmi pályázat
Fogadják szeretettel a 2012. évi Lovas Irodalmi pályázat-
ban indult elsô helyezést elért verset.

SZERELMEM BALATON
(egy festô impressziói)

Szeretem a párás hajnalt, ködös reggelt,
A naplementét, zúgó vihart, forró éjjelt.
Lelkemet ringatom hullámzó habodon,
Akarlak, ölellek szerelmem, Balaton!

Ki tudja vászonra vinni titkos lényedet,
Kék, zöld, türkizben játszó színedet?
Ilyenkor gondolatban átölel karom,
Maradj velem mindig szerelmem, Balaton!

Ezüsthídon teleholdnál álmodva lépkedek
Táncoló aranyhídban eltemetkezek.
Simogató testeden boldogan úszom,
Így kedvellek szerelmem, Balaton!

Nézem hattyúid fenséges tartását,
Kacsák, madarak, nádas tanyáját.
Karcsú hajókat, emberek tömegét partodon,
Csodálatos vagy szerelmem, Balaton!

Fehér vitorlás suhan, vele langyos szellô,
Pajkos fodrodból kibújik egy „sellô”,
Aztán sötét felhô jön, kiereszti könnyét,
Tomboló vihar rázza mérges öklét…

De hamar kisüt a Nap, s az égi mosolyom
Szivárvány tündököl az alkonyon.
Ecsettel kezemben titkodat kutatom,
Magadra ismersz-e szerelmem, Balaton!

Festenélek, de nem tudom igazi énedet, ezernyi fényedet,
Csikorgó jegedet, háborgó lelkedet, ôrjöngô szeledet.
Ezért képedet inkább a szívemben viselem,
S marad nekem kedves Balatonom az örök szerelem!

Neunholdné Sebôk Mariann, Csopak

A könyvtár hírei
ÚJ KÖNYVEK

FELNÔTT IRODALOM, REGÉNYEK
Halmos Antal: Kolja, a nép ellenségének fia
Halmos Antal: Kongassátok meg a harangokat!
Vasvári Zoltán: A hullámok lágy tánca
ISMERETTERJESZTÔ IRODALOM
Gál Róbert: A szenvedély muzsikája – Kálmán Imre
Erdész Károly – E. Kisházi Rozália: Középkori várak a 

Bakonyban és a Balaton-felvidéken
Bényei Miklós: Helyismeret, helytörténet
Dr. Antal Géza: Az egészség záloga
Ézsiás Erzsébet: Az én Balatonom
Lipták Gábor válogatott bibliográfia
GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM
Gyárfás Endre: Terüljasztalkám
Pintér Pálné: Vadregényes balatoni tündérmesék

Gállné Gróh Ilona: Ringató – Énekeljünk együtt magyar
népdalokat

Kozák Ágnes: Mesevilág a Balaton mélyén
Jeney Zoltán: Rév Fülöp
Továbbra is lehetôség van a leselejtezett könyvek meg-
vásárlására. Darabja 50 Ft.
Szeretettel várunk mindenkit a Könyvtárban!

Szerk.

Január a paloznaki konyhában
2013. év is eljött, kinek lassan, kinek gyorsan, én az utób-
biak közé tartozom. Nagyon szeretem az ünnepeket, nagy
szeretettel és teljes odaadással készülök rájuk, s egyre
gyorsabban telnek el.

Adventtôl Vízkeresztig repülnek a napok és a terveim
egy részét megint nem teljesítettem. Magamban hosszú le-
veleket írok összes rokonomnak és barátomnak, s amikor
körmömre ég a karácsonyi üdvözletek küldése, akkor a
terveim pár mondatos üdvözletekké zsugorodnak, az is
igaz, hogy szépszámú karácsonyi üdvözletet kell külde-
nem. Mégis a felfokozott készülôdés ellenére is a legszebb
ünnep a Karácsony, a meghittsége, szeretetet sugárzó lég-
köre miatt megpróbálunk jók lenni, adakozni és ajándé-
kozni. Kár hogy ismét egy évet kell rá várni.

A január sokkal ráérôsebb, – nem hajt a tatár – jut idô
olvasásra, kézilabda világbajnokságra, pihenésre. Utóbbi
meg is bosszulja magát, az ünnepi kilókat le kellene mo-
zogni, sajnos gyakran gyôz a lustaság.

Legalább könnyítsünk az étrendünkön és használjuk
ki az aránylag elérhetô gyümölcsök fogyasztását is.

Bár a zöldségfélék lassan húsárban kaphatók, mégis
közülük választottam egy finom, laktató levest. A pasz-
ternákot TESCO-ban vettem, a gyömbérdarabot is (java-
solom a frisset, mélyhûtôben hosszú ideig eláll). Sajtos,
pirított bagettel nagyon finom, laktató és biztos siker.

Gyömbéres paszternákleves:

Hozzávalók 4 személyre: 1 sárgarépa, 1 szárzeller, 1 kö-
zepes vöröshagyma, 400 g paszternák, fél hüvelykujjnyi
friss gyömbér, 1 gerezd fokhagyma, 2 ek. olívaolaj, 9 dl
víz, csirke-, vagy zöldség leveskocka, só, bors.

Az összes meghámozandó zöldséget meghámozom, a répát
nagyobb, a hagymát, fokhagymát apróbb kockákra vágom. A
szárzellert, a gyömbért és a paszternákot felkarikázom.

Egy lábosban olívaolajat melegítek, rádobom az összes
zöldséget és félig lefedve a közepesnél kicsit kisebb lán-
gon 10 percig puhítom. Közben a leveskockát kancsóba
teszem és leöntöm 9 dl forró vízzel. Ezt a levet a zöldsé-
gekre öntöm, megkeverem, felforralom és 10 percig fedô
alatt lassú tûzön, gyöngyözve forralom.

Amikor megfôtt összeturmixolom, majd sózom, borsozom.

Mi a húgommal gyakran készítünk krémleveseket. Ta-
pasztalatunk, hogy 1 közepes nagyságú krumpli a kemé-
nyítôtartalma miatt kiválóan sûríti a levest. A krémleve-
sek második fogása palacsinta, vagy egyéb könnyû
édesség, pl. puding, vagy piskóta.

Jó étvágyat! Rajnai Magdi
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HÍRDETÉS
� 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

� 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

� 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 

� 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 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

� Bérgép-kölcsönzô Alsóörs. 8226 Alsóörs Gárdonyi
G. u. 6. Tel: 20/447-1200. Kisgép, Utánfutó, Takarítógép bér-
beadás. Földmunkagépek kezelôvel, beton újrahasznosítás.
Web: www.bergepkolcsonzo.hu E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Árak, Árlista, mûszaki információk tekintetében keresse
WEB oldalunkat, vagy hívjon bizalommal!

� Bio elemózsia. Bio Zöldség és Gabona Nagykereskedés.
Házhoz szállítás 2 hetente szombaton! Tel: 20/615-8550
Garantáltan hozamfokozó, vegyszer és mûtrágya mentes.
E-mail: bioelemozsia@gmail.com Alsóörs és 4 km vonzáskör-
zetében kiszállítás ingyen!
Minimum rendelés 5.000 Ft és 1 kg/tétel. Alma akció: 370 Ft/kg.
Kérje e-mailen vagy telefonon árlistánkat!

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

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

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

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

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

e-mail: toth.sandor19@chello.hu

Orange Cafe, Pizzéria.
Pizzák, koktélok és minden, amit akartok!

Egész évben várjuk vendégeinket olasz, kemencében sütött
pizzákkal és más meleg ételekkel, hideg koktélokkal.

Mediterrán hangulat, hangulatos kerthelyiség, hajnalig
szórakozás. Gyertek el hozzánk!

Ingyenes pizzakiszállítás! Üdülési csekk, ticket restaurant,
chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely. Cím: Csopak,

Gyöngyvirág u. 1.; Tel: 87/ 788-179 és 30/ 994-1921.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 
Megjelenik havonta.


