
TESTÜLETI ÜLÉS
November 6-án tartott testületi ülést az önkormányzat.
Az ülés elôtt Czeglédy Ákos polgármester tájékoztatta a
testületet a kiállítóterem pályázatának elszámolásáról, a
Tó utcai ingatlanrész út céljára történô megvásárlásáról,
a csapadékvíz elvezetô árkok átereszek tisztításáról, 
a Balaton utca útburkolat javításáról. Szeptembertôl
Molnárné Mile Anikó kulturális közfoglalkoztatás kereté-
ben dolgozik az önkormányzatnál és november közepétôl
átvette Sári Annamária feladatait. A közfoglalkoztatás
keretében egy fô november 1-tôl, egy fô december 1 tôl
február végéig dolgozik az önkormányzatnál, míg két
közfoglalkoztatottat decembertôl átképzô tanfolyamra is-
koláznak be a munkaügyi kirendeltségen. Beiskolázási se-
gélyben 13 család, összesen 22 gyereke 188.000 Ft támo-
gatásban részesült. Szociális tûzifa pályázatra 177000 Ft
támogatást kaptunk, ebbôl 2 erdei m3 tüzelô jut a lakás-
fenntartási támogatásban részesülôknek. A Falunapi
programokra a BFT-tôl kapott 500.000 Ft és a „Szeretlek
Magyarország” pályázaton kapott 190.000 Ft-os támoga-
tással elszámoltunk. 

A Tiszta Virágos Veszprém Megye versenyen kategória
elsô helyezést értünk el. 60.000 Ft támogatást nyertünk.
A Hegyalja utcában a csapadékvíz elvezetô árok dugulá-
sa, vízkövesedés miatt fel kellett bontani. A folyamatos
dugulás vízkövesedés miatt valamilyen mûszaki megol-
dást kell találni a rendszer tisztítására. A Nemzeti Mûve-
lôdési Intézettel közösen Hungarikum klub elôadás volt
Paloznakon.

Elsô napirendként tárgyalta a testület a Mikulás ün-
nepségre és a szépkorúak köszöntésére készülést, melyet
idén a testületbe újonnan bekerült Kovács Emese képvi-
selô asszony koordinál. A Kormányhivatal törvényességi
felhívására módosított az adórendeleten a testület, e sze-
rint csak a ténylegesen életvitelszerûen lakás céljára
használt lakóház adómentes, valamint az ideiglenesen
végzett tevékenység után fizetendô iparûzési adót napi
2500 Ft-ban egységesítette a testület. 

A helyi adókról szóló törvény az állami támogatások
átstrukturálásával és az önkormányzatok finanszírozásá-
nak megváltoztatásával lehetôséget biztosít új adónemek
kivetésére is az önkormányzatoknak, ezzel a paloznaki
önkormányzat egyelôre nem kíván élni, azonban hosszú
idô után ismét adóemelésre kerül sor. A nem lakás céljára
szolgáló épületek üdülôk, gazdasági épületek adóját
2007-ben a lakóházakét 2010-ben emelte az önkormány-
zat. 2011 óta egységesen 900 Ft/m2 az épületek után fize-
tendô adó. Jövôre az adó mértéke 11%-kal, 1000 Ft/m2-re
emelkedik. A vendégéjszakák után fizetendô idegenfor-
galmi adó 2015. januárjától 450 Ft lesz. 

Az Értéktár Bizottság utazási költségeire idén 10.000
Ft-ot jövôre 60.000 Ft-ot különít el a testület. A Csopaki

Református Iskola fenntartásához 500.000 Ft kiegészítô
támogatást szavaztak meg a képviselôk, miután az iskola
ingyen biztosítja a buszbérletet és a tankönyveket a
paloznaki tanulóknak. Jogszabályi változás miatt módo-
sult a Tájház alapító okirata. A Paloznakot bemutató ki-
advány aktualizálásáról, újranyomásáról döntöttek a
képviselôk, majd Kéri Katalin fôépítész tájékoztatta a
testületet a Rendezési Terv hatósági egyeztetésérôl és
egyéb építési ügyekrôl.

CZÁ

Idegennyelvi és informatikai képzések
A TÁMOP 2.1.2 kiemelt projekt az idegennyelvi és infor-
matikai kulcskompetenciák fejlesztésével a felnôtt lakos-
ság gazdasági versenyképességét, a munkaerô-piaci elhe-
lyezkedési esélyeinek növelését és az élethosszig tartó
tanulás iránti igényének kialakítását tûzte ki célul.

A projekt közvetlen célja minimálisan 100000 fô bevo-
nása a képzési programba. A projekt gazdája a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Hivatal a Nemzeti Információs Inf-
rastruktúra Fejlesztési Intézettel konzorciumot alkotva
valósította meg a projekt feladatait. A megvalósítás idô-
tartama: 2012. május 1–2014.október 31.

Az a személy, aki megfelelt a feltételeknek bruttó
90000 forint képzési támogatás felhasználására vált jogo-
sulttá.

A projekt ideje alatt országos ûgyfélszolgálat biztosí-
tása is a célok között szerepelt. Így a projekt lebonyolí-
tásában együttmûködô partnerként vettek részt az
eMagyarorszag Pontokon (többek között Teleházakban
is) dolgozó eTanacsadók. Az eTanacsadók mentori fel-
adatokat láttak el, mely azt jelentette, hogy a tanfolyam-
okon résztvevô tanulókkal folyamatosan tartották a
kapcsolatot. A projektben összesen 800 eTanácsadó vett
részt, ez a magas szám szükségessé tette megyei szintû
felügyelet létrehozását, ezt a feladatot látták el a megyei
mentori koordinátorok, akik a tanulók mentorálása
mellett a megyében lévô eTanacsadókat is irányították,
tájékoztatták az új információkról és emellett segítették
munkájukat.

A több, mint 2 éves projekt folyamán mentori és me-
gyei mentori koordinátori feladatokat láttam el. Ennek
eredmenyeként a Teleház szert tett 2 új számítógépre.

Országos szintû pozitív eredmény, hogy a tervezett ta-
nulói létszámnál jóval magasabb részvétel valósult meg,
összesen 119917 magánszemély vett részt az induló tanfo-
lyamokon, ebbôl Paloznakon a 2 elindult angol tanfolya-
mon összesen 22 fô vett részt.

Sári Annamária
mentor, megyei mentori koordinator
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Együtt a szülôkkel 
a kábítószer megelôzéséért

A kábítószer fogyasztás kapcsán leginkább veszélyezte-
tett fiatal korosztály érdekében a 2014/15-ös tanévtôl a
rendôrség új szolgáltatással áll a szülôk, családok rendel-
kezésére.
A program valamennyi általános-, és középiskolában ta-
nuló gyermek családja számára elérhetô. A rendôr-
kapitányság szakembere szülôi értekezleten, fogadóórán,
telefonon, vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást
a kábítószer megjelenése, valamint az ezzel összefüggô
anonim bejelentésekkel kapcsolatban, továbbá a büntetô
igazságszolgáltatást érintô kérdésekben. 

Balatonfüreden, az Arácsi Népházban, minden hónap
utolsó szerdáján 16-18 óra között, Zánkán, a Mûvelôdési
Központban, minden hónap utolsó csütörtökén 16-18 óra
között fogadóórát tart. Ezen kívül minden hónap 15-én 16-
18 óra között telefonon is lehet tôle érdeklôdni a témában a
06/20/298-5811-es telefonszámon, vagy bármikor email-en
a megelozes.bfuredrk@veszprem.police.hu  címen.

Balatonfüredi Rendôrkapitányság

Rendészeti Sámán 
a paloznaki közbiztonságért

A Balatonfüredi Rendôrkapitányság körzeti megbízottja,
Gézárt Viktor rendôr törzszászlós Paloznak község köz-
biztonságáért felel. Immár 5 éve hûséges társával, Sá-
mánnal rója a közterületet. Négylábú segítôjével, aki a
németjuhász fajta messze földön híres erényeit erôsíti,
heti 2-3 alkalommal treníroz. Ilyenkor mindig a kutya
kondíciójának, járôr képességeinek, és a kölcsönös
együttmûködésük erôsítése a legfontosabb cél, mindeze-
ken túl megyei képzésen is részt vesz havi egy alkalom-
mal. Sámán látott már el mozgóôri szolgálatot kézilabda,
és focimérkôzésen, nagyobb rendezvények biztosításá-
ban is segédkezett már sok-sok alkalommal. 

Sámán a Balaton-part nyári éjszakai életét is figyelem-
mel követi, hiszen nem egy alkalommal lát el szolgálatot a
legnagyobb szórakozóhelyek környékén, és már puszta
megjelenése is elegendô, hogy rendet vágjon egy-egy kétes
viselkedésû társaság jobb útra térítése érdekében.

Szekeres Kornél rendôr ôrnagy
megelôzési fôelôadó

Balatonfüredi Rendôrkapitányság 

Kedves Paloznakiak!
Ezúton is szeretném megköszönni, hogy támogató szava-
zataikkal bekerülhettem a képviselô testületbe.

Szándékom, hogy képviselôségem nyerje vissza a szó
eredeti jelentését, szeretném képviselni az önök gondola-
tait, javaslatait, problémáit. Ezért rendszeres fogadóórát
tartunk Kovács Emese képviselôtársammal együtt min-
den páros hét csütörtökén 17 és 19 óra között a polgár-
mesteri hivatalban. Telefonon is elérhetnek a +36-30-
241 1605 számon.

Szeretnék röviden beszámolni arról, hogy a Veszprém
Megyei Értéktár szervezésében látogatáson vettünk részt
Bazsiban. Bazsi Sümeg mellett lévô 460 fôs település. Az
ô helyi értéktáruk büszkesége a helyi gyümölcstermesztés
és feldolgozás.

2007-2010 között több mint 2500 ôshonos almafát ül-
tettek mind községi tulajdonban lévô földeken, mind ma-
gánházaknál. Következô lépésként kialakításra került az
önkormányzati tulajdonban lévô közösségi feldolgozó he-
lyiség, ahol minden helyi lakos maga készítheti el a saját
felhasználásra szánt termékét.

Beszerzésre került egy aprítógép, egy hidraulikus prés,
üvegmosó, valamint egy átfolyó rendszerû pasztôrözô be-
rendezés. Szentes László polgármester mutatta be ne-
künk a gyümölcsfeldolgozót.

A beszállított almából a helyi közmunkások segítségé-
vel percek alatt palackozott almalé készül, melyet egysé-
ges literes üvegekbe palackoznak. Az önkormányzat
mindössze 10 Ft költséget számít fel literenként. 2kg al-
mából tudnak 1l almalevet készíteni, és a legkisebb fel-
dolgozható mennyiség 50kg.

A feldolgozó helyiség kb. 40 négyzetméteres, a beren-
dezések összesen 2.5 millió Ft-ba kerültek. Az egész prog-
ram LEADER pályázatok segítségével valósult meg.

Úgy érzem, hogy jó gondolatébresztô volt a látogatás
mindnyájunk részére. Gondoljuk át mi is, hogy tudnánk
értéket teremteni a most még lehulló gyümölcsökbôl!

Árvay Attila

Kedves Paloznakiak!
Nagyon köszönöm a bizalmat, hogy ilyen sokan szavaztak
rám és bekerülhettem a testületbe.

Ahogy kampánybeszédemben is írtam, fontosnak tar-
tom, hogy felélénküljön a párbeszéd a lakosság, és a falu
vezetése között, ennek elôsegítésére elsô lépésben szeret-
ném meghirdetni, hogy minden páros hét csütörtökén  17
és 19 óra között Árvay Attila képviselôtársammal együtt
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A könyvtár hírei

A Könyvtár és Teleház munkáit Sári Annamária hosz-
szas távolléte miatt Molnárné Mile Anikó veszi át.
A megváltozott nyitva tartásról tájékozódhatnak a
paloznak.hu honlapon, vagy a Teleház alábbi elérhe-
tõségein:
telehaz@paloznak.hu;
06-87/557-063; 06-30/213-0785

Szerk.

HELYESBÍTÉS

A Hírmondó elôzô számában téves dátummal jelent meg
Farkas Bertalan kutató-ûrhajós elôadásának idôpontja.

Nem november 21-én, pénteken, hanem

november 22-én, szombaton 18 órátol

tekinthetik meg az érdeklôdôk
a Faluház nagytermében.
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szívesen várom a falubelieket javaslataikkal, problémáik-
kal a polgármesteri hivatalban illetve telefonon is megke-
reshetnek a +36-30-385-9801 telefonszámon, vagy írhat-
nak a kovacs.emese.amalia@gmail.com mailra.

Nagy szeretettel készülôdünk a közelgô ünnepélyekre,
a szépkorúak köszöntésére és a Mikulás-ünnepségre, me-
lyekre december 6-án kerül sor. A testület legfiatalabb
tagjaként engem ért a megtiszteltetés, hogy köszönthes-
sen a falunkban élô idôs embereket, remélem minél töb-
ben megtisztelnek minket a jelenlétükkel és személyesen
is meghallgatják a gyerekek mûsorát és átadhatjuk min-
den érintettnek a falu ajándékát. A Mikulás-ünnepséget
idén szeretnénk egy kicsit kötetlenebb hangulatban meg-
tartani, hogy apró és nagyobb gyermek is örömmel várja
majd velünk a Mikulás bácsit.

Szeretnénk egy hangulatos klubhelyiséget kialakítani a
Szt József házban, ahol a társaságra vágyók összegyûl-
hetnek, eltölthetnek pár órát, a fogyasztás költségeit pe-
dig becsületkasszával oldanánk meg. A helyiség egyelôre
felújításra szorul, de arra törekszünk, hogy minél hama-
rabb birtokba vehetô legyen. 

Kovács Emese Amália

„…ha rákényszerül, csak akkor él vele,
a béke az ô ereje”.

Hétfô, 17 óra elôtt 10 perccel. Sorra érkeznek a gyerekek,
felnôttek, családok, valamennyien ugyanazzal a céllal. Van
közöttük óvodás, kis-, és nagyobb iskolás, fiúk és lányok,
apukák és anyukák. Egy közös program kezdôdik hamaro-
san, amely kiváló közösség építô jellegén túlmenôen az
egészségrôl, az egészséges testmozgásról, a tanulásról, a 
kikapcsolódásról, az önismeretrôl, a másik ember
tiszteletérôl, és még nagyon-nagyon sok mindenrôl szól. A
tornateremben az edzés megkezdése elôtt – miközben a
felnôttek csendesen beszélgetnek – a gyermekek önfeledten
veszik birtokba a bordásfalat, a szônyegeket, mászókötelet.
Alsóörsrôl, Paloznakról, Csopakról, Nemesvámosról,
Veszprémbôl, Balatonfüredrôl érkeznek a résztvevôk. Sze-
retnek ide jönni, mert jó a „Csapat”, mert nagyszerû érzés,
amikor ilyen sokan együtt edzünk, mert úgy tudunk spor-
tolni, hogy közben együtt van a család, de mégis önállóan.
És nyugodt lehet az is, aki otthon maradt, és várja kissé el-
csigázottan, ám de annál vidámabban és kiegyensúlyozot-
tabban hazatérô gyermekét (szülôjét), mert tudja, hogy jó
helyen van, jól érzi magát, egy olyan közösségben, ahol vi-
gyáznak és figyelnek egymásra.

A taekwon-do egy koreai eredetû harcmûvészet. Jelen-
tése: a láb (rúgás) és a kéz (ütés) útja. 

Aki nem ismeri… annak „erôszakosság”, „külsôség”,
„agresszivitás”. 

Aki ISMERI… annak békesség, harmónia, kiegyensú-
lyozottság. 

Aki nem ismeri… annak „bunyó”, „harc” „verekedés”. 
Aki ISMERI… annak alkalmazkodás, tisztelet, mások

megbecsülése. 
Aki nem ismeri… annak „rugdosódás”, „cseréptörés”,

„sérülések”.
Aki ISMERI… annak energikusság, dinamizmus, életerô.

A láb és a kéz útja nem azt jelenti, hogy a tanuló harc
útján éri el a kívánt célját, hanem azt, hogy a gyakorlója
önmaga legyôzésével, vélt és valós korlátainak ledöntésé-
vel, testi és lelki képességeinek folyamatos fejlesztésével
továbbá megerôsítésével képessé teszi magát arra, hogy
szembe tudjon nézni az élet nehézségeivel, le tudja gyôzni
azokat az akadályokat, amelyek a mindennapok során,
iskolában, munkahelyen elébe kerülnek. Nem öncélú el-
sajátítása valamilyen legyôzhetetlenné tevô tudásnak, ha-
nem egy eszköz, egy módszer, egy ÚT, aminek segítségével
közelebb juthatunk céljaink megvalósításához, egy har-

monikusabb élet megéléséhez.
Persze emellett természetesen egy hatékony önvédelmi

rendszer. Gyakorlója néhány év szorgalmas edzésmunká-
ja után eljut oda, hogy nem kívánt helyzetekben meg tud-
ja védeni magát. E mellett jelentôs mértékben javul a
mozgáskoordinációja, térérzékelése, egyensúlyérzéke,
megerôsödnek az ízületei, izmai, szalagjai, egészséges és
fitt lesz, megszabadul a felesleges súlytöbbletétôl, ki-
egyensúlyozott, harmonikus személyiséggé válik. Egy
komplex mozgáskultúra, amely egyaránt fejti ki jótékony
hatásait minden életkorban.

Az edzésekre nagy szeretettel várunk minden
érdeklôdô paloznaki gyermeket, felnôttet, családot!
Helyszín és idôpont: Csopaki Református Általános Isko-
la tornaterme (bejárat hátulról), hétfôn és csütörtökön
17.00-tól 18.30-ig.

Gábor Farkas
vezetô edzô  

ADVENTI
MESEKLUB és JÁTSZÓHÁZ

vár a Könyvtárban (Paloznak, Fô u. 2.)!
Idôpontok:

November 29., szombat 10–12 óráig.
Karácsonyi meseolvasás, mesemondás, 

Karácsonyi játszóház gyerekeknek és szüleiknek.
Következô alkalom karácsonyi mézeskalács sütéssel

egybekötött kézmûves foglalkozás,
meseolvasás, mesemondás gyerekeknek, szüleiknek,

nagyszüleiknek
December 20., szombat 10–12 óráig.

Szeretettel vár a Könyvtár minden érdeklôdôt!
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Borklub Hírek
Szeptember

2014. 09. 12-én tartott Borklub foglalkozáson Chardonnay
borokat kóstoltunk az alábbi sorrendben:

- Balatonmelléki Chardonnay 2013-as évjárat
- Balatonboglári Chardonnay 2013-as évjárat
- Egri Chardonnay 2012-es évjárat
- Nemesgulácsi Chardonnay 2013-as évjárat
- Szent György hegyi Chardonnay 2013-as évjárat (Hor-

váth Pincészet bora)
- Szent György hegyi Chardonnay 2012-es évjárat

(Fischer Borház bora); Bécsben tartott nemzetközi
borversenyen ezüst érmet nyert

- Csobánc hegyi Chardonnay 2011-es évjárat (Villa
Tolnay Borászat bora); francia nemzetközi borversenyen
arany érmet nyert

- Sor került a 2014 év egyik legkorábban palackozott és
forgalmazott bor kóstolására is, mely 

- a Varga Pincészet Csabagyöngye fehér tájbora volt.
A foglalkozáson elôadást hallgattunk biotermékek ter-

melésérôl, melynek elôadója, a téma szakértôje Allacherné
dr. Szépkúti Katalin volt. Ismereteket kaptunk a bioter-
melés magyarországi helyzetérôl és lehetôségeirôl. A fog-
lalkozáson 26 fô vett részt.

Október

2014. október 24-i Borklub foglalkozáson a Balaton-
felvidéki Pántlika Pincészet mutatkozott be. A Pincészet
a történelmi Balaton-felvidék egyik vulkáni kúpján,
Dörgicsén található. A Dörgicse völgy a Balatonfüred –
Csopak Borvidék szerves része. Legkarakteriszti-
kusabb fajtája az Olaszrizling, mely Sauvignon Blanc,
Szürkebarát, Pinot Blanc, Sárgamuskotály, Kékfran-
kos és Cabernet Sauvignon területekkel egészül ki. A bo-
rokat Burkus Norbert, a pincészet szôlészeti-borászati
vezetôje mutatta be az alábbi sorrendben:

- Szürkebarát 2014-es évjárat
- Sauvignon Blanc 2013-as évjárat
- Olaszrizling 2013-as évjárat
- Sárgamuskotály 2013-as évjárat
- Gálickô dûlôbôl származó Sauvignon Blanc 2012-es

hordós érlelésû
- Birtokbor olaszrizling, szürkebarát házasítású 2012-

es évjárat hordós érlelésû
A negyven hektáron termesztett szôlôbôl hagyományos

és modern technológiával készítik a minôségi boraikat,
melyek frissek, üdék, lendületesek és harmonikusak,
megjelenik bennük a talaj mineralitása és a szôlô gyümöl-
csössége. Résztvevôk száma 22 fô volt.

Englert Dezsô
Borklub vezetô

Legyen idén másképp az Advent
Az advent a várakozást, a készülôdést, s nekem személy
szerint egy kicsit a múltba és a jövôbe tekintést jelenti.
Idilli lenne ilyenkor év végén, ha arról szólna az ünnepi
készülôdés, hogy nagy izgalommal, odafigyeléssel válasz-

tunk ajándékokat szeretteinknek, békében és boldogság-
ban felkészítjük magunkat az Ünnepekre, várva azt a pil-
lanatot, amikor együtt a család, s a fenyô és a bejgli illata
édesen keveredve már ott a levegôben, miközben látjuk
szeretteink gyermeki örömét, ahogyan kibontják ajándé-
kaikat. Karácsony közeledtével gondoljuk végig mit is je-
lentett „az Úr eljövetele”. A keresztény egyházi év kezde-
tét, a karácsonyi ünnepkör kezdetét, és természetesen az
adventi idôszak kezdetét. S mit még?

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ôk Isten fiai-
nak neveztetnek” – olvashatjuk Máté evangéliumában.
Ez volt Jézus célja. Sajnos az egész éves feszített tempójú
munka közben hajlamosak vagyunk elfelejteni milyen
fontos követnünk ôt ebben. Végig dolgozzuk, és rohanjuk
az adventi idôszakot, egyre idegesebben keressük az üzle-
tekben az ajándékokat, a végén már minden mindegy,
csak vegyünk valamit, majd szent este beesünk a fa alá.
Rossz ez így, tudjuk, ám csak kevesen teszünk ellene.

Lényeges, hogy törôdjünk más emberekkel is, hogy tö-
rekedjünk arra, ne csak bennünk, hanem körülöttünk is
béke legyen. Éppen ezért legyen ez idén másképp.

Az adventi koszorún négy gyertya van, tegyük hát fel
magunknak négy kérdést:

- Tettem-e eleget azért az idén, hogy közelebb kerüljek
másokhoz?

- Segítettem-e az idén olyanoknak, akik nem várták ezt
el tôlem, de mégis szükségük volt rá?

- Fejlôdött-e a lelkem az idén a tetteim által?
- Mondtam-e köszönetet mindazoknak, aki jót tettek

velem?
Szívbôl remélem, ezekre mind igennel felehetünk, s ak-

kor a tárgyi ajándékokon túl a bennünk lakozó békés sze-
retetbôl is jut mindenkinek majd a karácsonyfa alá.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok békés adventi készü-
lôdést mindenkinek!

Molnárné Mile Anikó

HUNGARIKUM KLUB
Paloznakra érkezett a Veszprém Megyei Hungarikum
Klubok Közössége. A szakmai találkozót a Nemzeti Mûve-
lôdési Intézet Veszprém Megyei Irodájának, illetve a
Paloznak Község Önkormányzatának szervezésében,
2014. október 28-án 17 órától tartották Faluház nagyter-
mében

A népes számú meghívottat Mihalcsik Márta, a Nemze-
ti Mûvelôdési Intézet módszertani referense köszöntötte,
majd Verrasztó Ferenc alpolgármester mutatta be a tele-
pülést. Szuper Miklósné, népi iparmûvész ismertette a
Paloznaki Hímzôkör magalakulásának történetét, mun-
kájuk elismeréseit, továbbá a Balaton-felvidéki és Ba-
kony-vidéki (dunántúli) hímzôkultúra sajátosságait, az
egyéni öltésekben rejlô apró csodák világát.

Ezt követôen Verrasztóné Losonczy Anna, a helyi ér-
téktár bizottság elnöke beszélt az értéktárak fontosságá-
ról, s míg számba vette az eddig bekerült értékeket a
résztvevôk helyben is megcsodálhatták azokat az „Érté-
keink” kiállítást megtekintve, melyet Prazsák Józsefné
tervezett meg, és állított össze. Színesítette még a progra-
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mot Faa Eszter gyönyörû felolvasása, valamint a
Paloznaki Kórus rendhagyó próbája. Englert Dezsô, a
borklub vezetôje elôbb szóban kalauzolta el a hallgatósá-
got e táj szôlôskertjeibe, majd zárásként a helyi borászok
finom borait, és különleges receptek alapján készült
mandulás süteményeket is kóstolhattak a résztvevôk.

Paloznaki mandula bomba
(ahogy Csiszárné Erzsike készíti)

Hozzávalók:
40 dkg darált mandula, 40 dkg kristálycukor, 6 db tojás,
2 csapott mokkáskanál fahéj, 10-15 dkg natúr aszalt szil-
va v. meggy, 1 csapott mokkáskanál sütôpor, 2-3 evôkanál
liszt, margarin v. vaj a forma kikenéséhez.
A sütemény elkészítése:

A darált mandulához hozzákeverjük a 20 dkg kristály-
cukrot, fahéjat, sütôport, lisztet, és az apróra vágott
aszalványt. A tojásfehérjét felverjük, és óvatosan kever-
ve hozzáadjuk a megmaradt kr. cukrot és a tojások sárgá-
ját. Ezután a mandulás keverékhez finoman hozzádol-
gozzuk a tojásfehérjés anyagot. Az összekevert masszát a
saját ízlésnek megfelelô kikent formákba tesszük, köze-
pébe szúrunk egy szem tisztított mandulát, majd 200 fok-
ra elômelegített sütôben 20-22 percig sütjük.

Paloznak díszpolgárára
Ponori Thewrewk Aurélra emlékezünk

1921-ben Budapesten született. Már kisdiák korában is
nagyon érdekelte a technika, a természettudományok,
ezek közül elsôsorban a fizika és a csillagászat. Érettségi
után a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem (ma
ELTE) Bölcsész Karán tanult tovább matematika-fizika
szakon. Tanári oklevelét 1944 szeptemberében kapta meg.

Érdeklôdése a csillagászaton kívül kiterjedt az antro-
pológiai, egyiptológiai és keleti nyelvészeti ismeretekre is. 

1951-tôl a Geofizikai Mérômûszerek Gyárában dolgo-
zott, mint kutatómérnök. Megtervezte a bonyolult optiká-
jú, ötcsatornás fotoregisztráló berendezést, valamint tük-
rös galvanométert. Közben az elsô Magyar Csillagászati
Egyesület alelnöke lett.1977-ben a Budapesti Planetárium
igazgatójává választották. Csillagászati és ûrkutatási szak-
kört vezetetett, számos elôadást tartott szerte az országban,
számos szakcikket publikált és könyvet jelentetett meg.

Könyveiben többször említette az általa nagyon szeretett
kis községet, Paloznakot, ahol szívesen töltötte a nyarakat.

2000-ben felfedezett kisbolygót a Nemzetközi Csillagá-
szati Unió az ô tiszteletére nevezett el.

A napóra Ponori Thewrewk Aurél csillagász antik ró-
mai mintákra készült terve alapján készült. A világon
mindösszesen 80 ilyen óra ismert. A félhenger belsô ívén
megjelenô kék és piros színû mintázat az idôpontokat je-
löli, a felette húzódó bronz pálca árnyékvetülete mutatja
a pontos idôt. A homorú félhenger monolit süttôi mészkô-
tömbbôl faragott tömege szervesen épül össze az azonos
anyagú posztamenssel.

Formája utal a település római kori múltjára, nem
utolsó sorban elhelyezése is a római út mellett történt. 

A Napóra, Paloznak díszpolgárává avatott tervezô csilla-
gász elôtti tiszteletnyilvánítás.

Ponori Thewrewk Aurél Paloznak díszpolgára, a Ma-
gyar Csillagászati Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke
októberben, életének 94. évében hunyt el. Hamvait a
Paloznaki Római Katolikus temetôben helyezték végsô
nyugalomba.

Fiatalos lendület
A nyári hónapok alatt megreformált, és viccesen azt
mondhatnánk, hogy tisztújításon átesett Paloznaki Ifjú-
sági Szövetség bebizonyította, hogy elengedhetetlen sze-
replôjévé szeretne válni a falu életének. Ez már nyáron is
teljesen nyilvánvaló volt, amikor az ôszi idôpontról elô-
rehozott pályakarbantartás körvonalazódott, és végül
meg is történt. Ezelôtt azonban a tagok heti rendszeres-
séggel tartottak eszmecserét arról, hogy és miként gyújt-
sák be újra a helyi ifjúsági élet szikráját. Így jöhettek lét-
re azok a gyûlések, amelyen a PACI elnöke Hernádi Peti
is részt vett, és vele együtt sok-sok fontos kérdésre, és
mindenkit érdeklô témakörre kaptunk választ. Fontos ki-
emelni a teljesen oldott légkört, és azt a demokratikus ál-
lapotot, miszerint egy-egy felvetéshez mindenki hozzá-
szólhat. Megegyeztünk abban, hogy nyaranta kétheti,
máskor pedig körülbelül havi rendszerességgel lesznek
olyan összejövetelek, amelyeken eldôl a PISZ jövôje, és
adott intervallumban elvégzendô önkéntes munkája, fel-
adatai. Ezek után következett augusztus végén a mûfüves
pálya karbantartása, amely a résztvevôk számára a mun-
ka mellett a szórakozásról is szólt. A pályán ki lettek cse-
rélve a hálók, újra lettek festve a labdafogók a kapu mö-
gött, valamint a kerítés apró rései is betoldásra kerültek,
és maga a felület egy felfrissítô söprésen esett át. A mun-
ka elvégzése közben Keller Zsolt készített kifogástalan
gulyást, amitôl erôt gyûjtve az összes fiatal beszállt egy
közös focimeccsbe a feladatok után. Lányok, fiúk közö-
sen még több mint másfél órán keresztül kergettük a lab-
dát, majd egy rövid pihenô után az erdélyi vendégekhez
mentünk fel a vendégházba.

Az idôrendben következô feladataink természetesen
már a falunapokkal álltak kapcsolatban, és nagy számuk
ellenére a fiatalok rendkívüli módon helytálltak nem
csak a szórakozás frontján. Legfontosabb feladataik a
szüreti felvonulás elôkészítésében adódtak, ebben is lel-
kesen segítettek a PISZ tagjai, örömünkre szolgál, hogy a
már régebb óta együtt szórakozó, és dolgozó fiatalok kie-
gészültek a legifjabb általános iskolás, gimnazista tagja-
inkkal. A lányok teljes mértékben magukra vállalták a
must kóstoltatását, és a tombola árusítását, ez minden bi-
zonnyal ok lehet arra is, hogy mindkettôt nagyon szíve-
sen vették vagy itták az ünnepelni vágyók. A szüreti fel-
vonulásra is bôven akadtak jelentkezôk, és szorgalmas
kezek, így a falunap fiatalokra esô része száz százalékos
sikerrel zárult. Egy nagyon sikeres, aktív nyáron, továb-
bá két ôszi hónapon van tehát túl a PISZ, és a tagok elhi-
vatottan várják az elkövetkezô hónapokat, programokat,
amelyekre még ebben az évben biztosan sor fog kerülni.

Slemmer Bence



6 Paloznaki Hírmondó 2014. november

MÁRTON NAPI KIRÁNDULÁS
(avagy egy újdonsült PaCi tag úti élményei)

November 8-án, szombaton pálinkás jó reggelt kívánva
egymásnak kelt útra lelkes csapatunk sok-sok hazai fi-
nomsággal megpakolva. Az erôsítésre bizony szükség is
volt, mivel a nap esôsen indult. 

Elôször Jákon álltunk meg, ahol rögtönzött idegenve-
zetônk, Hernádi Péter bemutatta az egykori bencés apát-
ság monumentális bazilikáját, a magyarországi román
stílusú építészet kiemelkedô, szimbolikus alkotását. A ba-
zilika remek akusztikáját a csoport énekkaros tagjai – a
többiek örömére – rögtön kipróbálták.

Ezt követôen gyorsan a megyeszékhelyre értünk. Sza-
bó Lajos – az egykori szombathelyi diák – mutatta az
irányt a fõtérig. Szitáló esôben a város utcáin járva a a
múltból észrevétlenül átléphettünk a mába. A séta során
többen eljutottunk hazánk harmadik legnagyobb templo-
mába is, amely Hefele Menyhért fô mûve.

Szombathely aktuális látványossága ilyenkor a Szent
Márton Napi Országos Nagyvásár a Vasi Skanzenben.
Három jól megtermett lúd várta csoportunkat a bejárat
elôtt. Láthattuk, hogy a múzeumfalu öreg házai közé
szinte hazánk valamennyi szegletébôl érkeztek minôségi
portékákat kínáló árusok. Végre az esô is elállt, így ki-ki
kedvére nézelôdhetett, és vásárolgathatott.

Az idô gyorsan elszaladt, ezért továbbindultunk a sár-
vári Gyógy- és Wellnessfürdôbe. Sokan kipróbáltuk a
gyógyvizet, mások pedig a város nevezetességeivel ismer-
kedtek meg. 

Kirándulásunk utolsó programja egy nagyon finom, és
bôséges vacsora volt a Nádasdy étteremben. 

Késô este, élményekben gazdagon, kellemesen elfárad-
va értünk haza. 

Jól éreztem magam, köszönet a szervezôknek!

Szerdahelyi Mária

Paloznaki értéktár
Szendi György tanító életmûve

1913-ban született egy Nagyvázsony melletti kis faluban
paraszti szülôk gyermekeként. Az elemi iskolában már
tanítója felismerte a jó eszû és szorgalmas kisdiák tehet-
ségét. Rábeszélésére íratták be szülei a Kôszegi Állami
Tanítóképzô Intézetbe.

Eminens diák volt. A szünidôkben aztán szorgalmasan
végezte a paraszti munkákat, és mint könyvszeretô diák,
rendbe hozta az idôsek szétesô imakönyveit. Jó hallása és
zenei érzéke volt, így gíakran játszott a kis falusi temp-
lom orgonáján.

1936-ban pályázta meg a paloznaki kántortanítói ál-
lást, és november 1-jével vette át Csonka Ernôtôl. Egy
tanerôs, úgynevezett összevont iskola volt ez, ide jártak a
helybelieken kívül Lovas és Alsóörs diákjai is. Gyakran
50-70 fôs tanulói létszám komoly kihívást jelentett a fia-
tal tanítónak.

Egyik tanítványa így írt róla: „Szendi György TANÍ-
TÓ volt, így nagybetûvel, azok közül, akik szívvel-lélek-
kel a hivatásuknak érezték ezt a szép szolgálatot, és ne-
veltek fel nemzedékeket a becsület, a szülôföld szeretete
és a természet csodáinak megismertetése, tisztelete szelle-
mében.”

Szívesen foglalkozott a fiatalokon kívül a szüleikkel is.
Kirándulásokat, Színdarabokat,és bállal összekötött tea-
esteket is szervezett. Megírta Paloznak rövid történetét.

1974 szeptemberében nyugdíjba vonult, ekkor szûnt
meg a paloznaki iskola.

1999. szeptemberében Paloznak község képviselô-testü-
lete posztumusz díszpolgári címet adományozott részére.

Egy csipet Mexikó Paloznakon!
2014. 10. 17-én pénteken Paloznakra igyekeztünk a
Mexikói Estre, amit a PACI (Paloznaki Civil Egyesü-
let) szervezésében nyitott meg Hernádi Péter az egye-
sület elnöke. Élménybeszámolót tartott Kovács Tibor
nyugdíjas távközlési mérnök, majd zenei ízelítôt ka-
pott a közönség a Gyöngyhalász Latin zenekar vezetô-
jétôl Búzás Csabától.

ÁDVENTI ÉS KARÁCSONYI SZERTARTÁSOK
ELÔZETESE PLÉBÁNIÁNK TERÜLETÉN

December 14-tôl 9 estén át 
SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD.

A Plébánián várjuk a paloznaki családok jelentkezését.

December 13. vasárnap 18 óra 
ADVENTI HANGVERSENY

a paloznaki Római Katolikus templomban.
Fellép: a Paloznaki Kórus.

December 24-én 15.30 órakor 
BETLEHEMI PÁSZTORJÁTÉK 
hittanos gyermekek részvételével.

vitéz Ajtós József László
esperes, plébános



7Paloznaki Hírmondó2014. november

Péntek este 6 órára lassan
megtelt a Paloznaki Faluház
Nagyterme. Nem is csoda,
hiszen egy olyan estre ké-
szültek a civilek, ami kicsit
eltért a megszokottól!  Kicsit
más, mert nem magyar, ha-
nem mexikói. Más, mert nem
csak egy szimpla elôadás
volt, és más, mert a terembe
érkezôk rögtön beleképzel-

hették magukat egy távoli ország mindennapi életébe.
Jó magamat legalábbis, ilyen érzések ragadtak ma-
gukkal.

Hernádi Péter köszöntôjében hangsúlyozta, hogy ez
az elôadás egy „élménysorozat” kezdete, amely mindig
társulni fog gasztronómiai különlegességekkel is, majd
röviden bemutatta az elôadókat. Az estre való hiteles-
ség kedvéért a köszöntôt spanyolul tolmácsolta
Wrhovina Péter. A jócskán megtelt teremben aztán
nagy érdeklôdéssel hallgatták a jelen levôk Kovács Ti-
bort (Nemesvámos Zenebarátok Klubja), aki tavaly az
év végén két hónapot töltött Mexikóban, szinte „háti-
zsákos diákként” járta be a nevezetességeit, majd két-
ezer kilómétert megtéve a hatalmas országban. Búzás
Csaba fantasztikus ének, és gitárjátékával a zene szár-
nyán repített bennünket a dél-amerikai ország muzi-
kális világába.

Az elôadás közben, és utána is finom, az országra
jellemzô gasztronómiai különlegességeket kóstolhattak
a jelenlevôk. Ízes salsa szószok tortilla-val, chilis bab
burrito-ban, melyet Tóth Tamás paloznaki fiatal sza-
kács készített (fantasztikus talán az eredeti receptet is
felülmúlva), és az elmaradhatatlan nemzeti italuk,
tequila is került az asztalokra. A sok finomság minden-
kinek igazán megfûszerezte ez estéjét.

Úgy érzem, aki ezen a rendkívüli estén részt vett az
fantasztikus élményekkel térhetett haza!

Gratulálunk és köszönet a Paloznaki Civil Egyesü-
letnek, és a Luna Product-nak, aki a szervezésben volt
a segítségükre!

Várjuk a folytatást!
Veres Annamária 

Lencseszemek Asszonykör vezetôje 
Nemesvámos

November
a paloznaki konyhában

Számomra az egyik legjobb dolog világot látni, utazni,
befogadni, rácsodálkozni mindarra, ami más, ami új,
ami különleges. Más tájak, más kultúra, más gasztro-
nómia, etc.

És a PIACOK! Gyerekkorom óta kedvelem a pia-
cokat. Kislányként a nagymamával róttam a köröket
a veszprémi vásártéren (ami a HOTEL VESZPRÉM
környékén volt) késôbb a mai vásárcsarnok (még
nyitottan) jelentette a kistermelôk árudíját. Sajnos

ma viszont eladók uralják a piacot, kevés az ôster-
melô.

Magyarországon a kedvencem a budapesti FÉNY ut-
cai piac és a nagy vásárcsarnok. Ritkán van rá alkal-
mam, de ezekben a csarnokokban nem lehet unatkozni,
vásárlás nélkül is élmény.

Számtalan külföldi piac is a kedvencem. Elsô helyen
a fiumei nagy piacot kedvelem. Itt született édesapám
és a nagymama hetente kétszer leereszkedett a domb-
oldalról s miután az 1910-es években még nem voltak
nagy élelmiszerboltok a piacról szerezte be az enniva-
lót. Olasz, horvát, német és magyar szomszédaival ta-
nulságos eszmecserét folytattak különbözô ételekrôl,
és sokat tanultak egymástól. Az Adria nemcsak varázs-
latos környezet volt számukra, de a kikötô halpiaca ol-
csón osztotta a legjobb tengeri halakat és a tenger gyü-
mölcseit. Ezért aztán a mi nagymamánk nemcsak
csodálatos süteményeket tudott sütni (nem csoda, hi-
szen Amerikában cukrászdában dolgozott), hanem ha-
las receptjei is említésre méltóak.

Tepsis hal Fiuméból

Hozzávalók: 1,5 kg tisztított tôkehal (makréla, vagy
lepényhal felszeletelve. Készülhet pontyból vagy har-
csából is)

kb 1 kg lecsó
1,5 kg fôtt krumpli felszeletelve
1 dl olaj
½ L tejföl
2 citrom
néhány szelet szalonna
só, bors, paprika, liszt balzsamecet

A halat alaposan besózzuk, majd pár csepp balzsam-
ecetet cseppentünk rá. Lisztbôl, pirospaprikából,
borsból panírt készítünk, és a besózott halszeleteket
bepanírozzuk. Forró olajban mindkét oldalukat hirte-
len megsütjük

Az alaposan kizsírozott tepsibe 1 sor fôtt krumplit
szeletelünk, enyhé sózzuk, ráfektetjük a halszeleteket,
majd ismét fôtt krumpli következik. Erre kb 1 kg ízes
lecsót terítünk – lehet egy kicsit csípôs is –, ha maradt
krumpli azt osszuk szét. Végül fektessünk rá néhány
szelet füstölt szalonnát, és öntsük le tejföllel. 

Elômelegített sütôben 180°-on 30-40 percig sütjük.
Citrommal tálaljuk. 6 fônek kiváló vacsora.

A nagymama ezt olyan jól csinálta, hogy ma is na-
gyokat nyelek…

A horvát piacok kivétel nélkül élvezetesek. Végig az
Adria partján számtalan piacot bejártam és egyik gaz-
dagabb volt, mint a másik.

A halas finomsághoz jó étvágyat kívánok!

Rajnai Magdi
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Hírdetés
� Autó Perger Suzuki Márkaszerviz és Ford Partner

ClubTöbb, mint 20 év tapasztalatával várjuk Önöket – új és
használt autók értékesítése, általános autószerviz. 8229 Cso-
pak, Kossuth u. 101. Tel. / fax: 87/ 446-944, 30/205-9889.

� BÉRGÉP-KÖLCSÖNZÔ Alsóörs. 8226 Alsóörs 
Gárdonyi G. u. 6. Tel: 20/447-1200. Kisgép, Utánfutó, Ta-
karítógép bérbeadás. Földmunkagépek kezelôvel, beton új-
rahasznosítás. Web: www.bergepkolcsonzo.hu E-mail:
info@bergepkolcsonzo.hu  Árak, Árlista, mûszaki infor-
mációk tekintetében keresse WEB oldalunkat, vagy hívjon
bizalommal!

� Jásdi Pince. Csopak és Paloznak határán épült majd 200 éve
a klasszicista Ranolder, ma Jásdi Pince. A 2000. év legszebb pin-
céje címet kapta a Balaton-felvidéki Nemzeti Parktól. Ranolder
püspök 18 fôs körpanorámás borkóstolójában bejelentkezésre
fogadunk látogatókat. Nyitva: hétfô–szombat. Pincelátogatás,
palackos bor eladás. Jásdi István 2001. 2002. 2003. 2006. évben
elnyerte az „év borosgazda” címet. 2005-ben a csopaki borvidék
legjobb pincészete, 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban az év 12 leg-
népszerûbb pincészete közé válogatták Magyarországon. Cso-
pak, Arany János u. 2. Tel. / fax: 87/446-452, web:
www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.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

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adása! 
Balatonfüred - Csopak - Paloznak - Lovas - Alsóörs térségébôl
várom eladási - vételi szándékát. Fizetni csak a sikeres lebo-
nyolítás után kell! Egy hívást megér! Telefon: 06-20-991-6842.
Honlap: www.rajnaia.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, szombat: 8-12 óráig. 
Elérhetôség: Alsóörs, Endrôdi u. 1. Tel: 06-20/473-0169.
E-mail: balogh-juci@freemail.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 

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

Szerkesztô és felelôs kiadó: Sári Annamária. Tipográfia: Kováts Imre. 
Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

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

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

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

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

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

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

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

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, 
valamint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, 
borospince, látványkonyha, gyerekeknek játszótér. 
Baráti, családi összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel./Fax.: 87/ 705-842 és 30/ 994-1921,
web: www.kerekedicsarda.hu

e-mail: toth.sandor19@chello.hu

MEGHÍVÓ
Kedves Gyerekek!

Sok szeretettel várlak benneteket
2014. december 6-án, szombaton

délelôtt 10 órától játszóházba 
és kézmûves foglalkozásra 

a paloznaki Faluház nagytermébe,
ahová 11 órára érkezik a

Mikulás

Meghívó
Paloznak Község Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt
a 2014. december 6-án, szombaton

17.00 órakor tartandó
MIKULÁS ünnepségre

Az ünnepség helye:
Paloznak, Faluház, Fô utca 10.

Paloznaki Önkormányzat
Az ünnepségen megjelenteknek ajándékkal

kedveskedünk.


