
Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja 2008 június

A TESTÜLETI ÜLÉSRŐL 
JELENTJÜK

A Balatoni Közmunkaprogram keretében 2 fő 
dolgozik  Paloznakon  előreláthatólag  5 
hónapon  keresztül.  Az  év  első  felében  a 
tűzoltóság  háromszor  vonult  ki  a  falu 
területére  ,  mindhárom  eset  műszaki  mentés 
volt  a  71-es  úton.  A  Tájház  leltározása 
néprajzos muzeológusok segítségével történik 
és  június végére elkészül a  leltár.  Elkészült a 
régi, új hirdetőtábla a buszmegállóban. /0 ezer 
Ft-ot  nyertünk  a  Szülőföld  pályázaton  az 
erdélyi  gyerekek  táboroztatására  50  ezret  a 
Paloznaki  Hírmondóra  a  Veszprém  Megyei 
Önkormányzat  által  kiírt  pályázatokon, 
számolt  be  az  elmúlt  hetek  történéseiről 
Czeglédy Ákos polgármester.

Az  első  napirendi  pontként  meghirdetett 
Hajódi  építések  a  lakossági  fórumon 
elhangzottak  alapján  (június  10.ig  várjuk  a 
jelentkezőket  az  esetleges  visszavásárlásra) 
érdemben  nem  tárgyalta  a  testület.  2000  Ft 
egyszeri  közterület  foglalási  díjat  állapított 
meg  az  önkormányzat  az  újonnan  létesülő 
nyomvonalas  vezetékek  fektetésére.  Ezek 
jellemzően  utólagos  víz,  gáz,  elektromos 
kábelek.  Az  ebből  befolyt  pénzt  elkülönített 
közműfejlesztési  számlán  kezeli  az 
önkormányzat  és  infrastruktúra  fejlesztésre 
fordítja.

A  Paloznaki  Civil  Egyesület  Norvég  Alapos 
környezetvédelmi  pályázatának  pénzbeli 
önrészét  200  ezer  Ft-ot  magára  vállalt  az 
önkormányzat.  Az  Egyesület  több  mint  3 
millió Ft-os park felújítást és a Szt József ház 
előtti  térszakasz  rendezését  vállalta  a 
pályázatban.

Sajnálattal  és  meglepetéssel  értesült  a 
képviselő-testület  arról,  hogy  a  csopaki 
önkormányzat idén 

nem  biztosít  ingyenes  belépőt  a  paloznaki 
lakosok részére.  A testület  levélben fordult  a 
csopaki képviselőkhöz, hogy ha lehet a korábbi 
ingyenességet,  ha  erre  nincs  mód  a 

kedvezményes  idénybérlet  megvásárlását 
tegyék lehetővé a paloznakiak részére. 

A  Nagyhegyi  útra  300.000  Ft  értékben 
biztosított  támfalelemet,  oly  módon,  hogy  a 
tulajdonosok 

közműfejlesztésre  befizetik  az  összeget, 
valamint vállalták a támfal megépítését.

A  focipálya  feletti  területet  kívánták  10  évre 
bérbe  venni  lótartás  céljára  ill.  a  régi  pályán 
ugratópályát kialakítani, mely kérést a testület 
elutasított,  de  kaszálónak  ill  legelőnek 
ideiglenes  kerítéssel,  bérleti  díj  nélkül 
használhatják a kérelmezők. A Balatoni útról 

 nyíló  a  vasút  melletti  ikerházak  mögötti 
közterületből  25  m2  5  évre  bérbe  adott  az 
önkormányzat  ideiglenes  kocsibeálló 
létesítésére.

Veszprém Megyei Önkormányzat 
hírei…

Húsz éves a Badacsonyi Borrend

Meghatározó  a  település  és  térsége  életében, 
idegenforgalmában  a  szőlészet  és  borászat, 
amelyhez  stabil  szakmai  hátteret  a 
kutatóintézet biztosít -  vélekedett Lasztovicza 
Jenő, a Veszprém megyei közgyűlés elnöke, az 
esemény  fővédnöke  június  7-én,  a  kéknyelű 
szőlőfajta  virágzása  ünnepén  a 
kutatóintézetnél Badacsonyban.

Dr.  Májer  János,  a  Badacsonyban  működő 
Pannon  Egyetem  Agrártudományi  Centrum 
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet igazgatója 
köszöntőjében üdvözölte  a húsz éve működő 
Vinum  Vulcanum  Badacsonyi  Borrendet, 
amelynek legfőbb céljai közé tartozik a szőlő és 
bortermelés,  a  fajta  és  eredetvédelem,  a 
badacsonyi  szőlő-,  és  borkultúra 
népszerűsítése,  a  piaci  értékesítés.  A 
borrendnek dr. Májer János kancellárja, egyik 
alapítója  Ács  János  Tapolca  polgármestere.  - 
Örvendetes,  hogy  az  önkormányzat  helyett 
egyre  inkább  azok  szervezik  a  mostanihoz 
hasonló eseményeket, akik a legilletékesebbek, 
akikről szól a program - hangsúlyozta  Krisztin 



N. László polgármester. Mint mondta ezúttal is 
fiatal  borászok  szép  számmal  részt  vettek  a 
szervezésben.  Lasztovicza  Jenő,  Veszprém 
megyei  közgyűlés  elnöke,  aki  tagja  a 
borrendnek  üdvözölte  a  szőlő  és  borkultúra 
szerepét  Badacsony  és  térsége 
idegenforgalmában. A megnyitó után szakmai 
előadások hangzottak el, melyeket Tóth János 
Zoltán, a  borrend nagymestere bevezetőjében 
kiemelte:  szépen  virágzik  a  kéknyelű  fajta, 
amely a térség egyik meghatározó szőlőfajtája. 
Jeck Tibor, a borrend tiszteletbeli nagymestere 
múltidézőjében  aláhúzta:  húsz  éve  13  taggal 
alakultak meg, ma 77 tagot, és 200 tiszteletbeli 
tagot  számlálnak.  Pozitívan  értékelte  a 
szakmai munkát, többek között részt vettek a 
borászati  események  szervezésében,  de 
vannak  feladataik  a  marketing,  a 
borforgalmazás terén. A badacsonyi borvidék 
hatalmas  fejlődésen  ment  át,  és  a  térség 
borászatát a mostaninál jobban be kell építeni 
az  idegenforgalomba,  hiszen  a  település  a 
Balaton  gyöngyszeme,  páratlan  természeti 
értékekkel  rendelkezik.  Dr.  Terts  András,  a 
Magyarországi  Borrendek  Országos 
Szövetségének elnöke a borrendek szerepéről 
beszélt  a  magyar  borkultúrában,  dr.  Lakner 
Zoltán  docens,  a  Corvinus  Egyetem 
Élelmiszertudományi  Kara  képviseletében  a 
borturizmus  szerepét  hangsúlyozta.  A 
jelenlévők  megtekintették  a  virágzó 
ültetvényeket,  részt  vettek  a  szőlő  és  bor 
egyházi megáldásán, és értékelték a versenyre 
érkezett  borokat.  Négy  új  borrendi  tagot 
választottak:  Laposa  Bence,  Istvándi  Gergely 
és  Part  Imre  fiatal  borászokat,  valamint  dr. 
Janky Ferencet, a Corvinus Egyetem tanárát.

Szerk.

Felhívás!
Felhívjuk  a  lakosság  figyelmét,  különös 
tekintettel  a  szűk  hegyi  utakra  és  a 
külterületekre, hogy a tűzoltóautók a tűzeset, 
vagy  egyéb  katasztrófaelhárítás  miatt  a 
helyszínt csak minimum 2,8 méter széles úton 
tudják elérni.  Az útra  belógó ágakat  3  méter 
magasságig ilyen szélességben kell eltávolítani. 
Kérjük a lakosságot és az üdülőtulajdonosokat, 
hogy az útra belógó növényzetet távolítsák el, 
mivel  ez  megakadályozhatja  a  tűzoltók 
helyszínre jutását.

Önk.

Hajódi telkek!
Az  elmúlt  hónapban  többször  is 

foglalkozott  a  Napló  a  paloznakon  a  vasút 
mellett épülő csarnokkal. Az önkormányzat a 
májusi testületi ülésen, majd az aláírásgyűjtést 
követően  falugyűlésen  vitatta  meg  az 
érdeklődőkkel  a  kialakult helyzetet.  Mivel  az 
építéseket  visszafordítani  csak  kártalanítás 
kifizetésével lehetne a fórumon két alternatíva 
merült  fel.  Egyrészt  az  átépítés,  másrészt  a 
teljes  kivásárlás  és  a  gazdasági  övezet 
megszüntetése.  A  telkek  megvásárlására  18 
millió Ft-ot kellett  volna összegyűjteni, ebben 
az  esetben  az  önkormányzat  a  kártalanítást 
(ami  hasonló  nagyságrend)  vállalta  volna.  A 
június  10-i  határidőre  csak  1,7  millió  Ft 
felajánlás  érkezett,  melynek  90%-a  a 
megvásárlásra  vonatkozott.  Az  átépítéshez 
anyagilag  nem  kívántak  hozzájárulni.  Így  az 
építés folytatódik. A fórumon az épülő csarnok 
megjelenése „nem illik a  paloznaki  tájképbe” 
miatt tiltakoztak, de többen kifogásolták magát 
a  gazdasági  övezet  kialakítását  is.  Az 
önkormányzat  rendezési  tervében  2005-től 
szerepel  az  övezet  kialakítása  és  a  telkeket 
nyilvánosan  hirdette  meg  a  megyei 
napilapban, valamint a honlapon értékesítésre, 
gazdasági  tevékenység  céljára.  A  leendő 
építkezők  részéről  Makkai  József  tájékoztatta 
vállalkozásáról  a  megjelenteket,  amivel 
szemben kifogás a fórumon nem merült fel.

Az  önkormányzat  egyeztetni  fog  a 
tulajdonosokkal  a  zöldfelület  kialakítása 
ügyében,  hogy  a  71-es  felől  ősszel  lehetőleg 
gyorsan  növő  „koros”  fákkal  megtörténjen  a 
növénytelepítés, a tavasszal pedig az út mellett 
fasor telepítésével biztosítjuk a takarást. 

Önk.

Szobakiadók
Mindössze  6  szobakiadó  jelent  meg  a  névre 
szólóan  kiküldött  több  mint  ötven  meghívó 
ellenére  a  szobakiadóknak  szervezett 
tájékoztatón.  Ilyenkor  joggal  merül  fel  a 
képviselőkben a kérdés: „Paloznak valóban az 
idegenforgalomból él?”

A  tájékoztatón  a  polgármester  ismertette  a 
Riviéra kártyával kapcsolatos kedvezményeket 
a  kártyával  kapcsolatos  adminisztrációt.  A 
kártya kedvezményt nyújt a csopaki és alsóörsi 
strandbelépők vásárlására, több vendéglátó és 
szolgáltató helyen. A szálláskiadók vendégeik 
részére  átvehetik  a  kártyát  a  polgármesteri 



hivatalban, de a vendég is kiválthatja a kártyát.

Emlékezzünk  a vértanúkra! 

50 évvel ezelőtt,  1958. június 16-án az 1956-o 
forradalmat  és  szabadságharcot  követő 
megtorlás  mélypontjaként  kivégezték 
Magyarország  törvényes  miniszterelnökét, 
Nagy Imrét és két mártírtársát, Maléter Pált és 
Gimes  Miklóst.  Nagy  Imre  miniszterelnök 
kivégzése  előtti  és  utáni  esztendőkben  228 
honfitársunk  vált  a  megtorlás  áldozatává, 
ötvenhatos vértanúvá. 1989. június 16-án Nagy 
Imrét,  mártírtársait  és  jelképesen  egy  üres 
koporsóban  minden  ötvenhatos  vértanút 
újratemetett  a  magyar  nemzet,  azóta  ezen  a 
napon  emlékezünk  minden  1956  után 
kivégzett magyar vértanúra.

Leitold József

 

A Paloznaki Hímzőkör  XV.  
jubileumi kiállítása

2008. június 14-én 17 órakor nyílt meg a 
Paloznaki Hímzőkör XV. jubileumi népi 
hímzés kiállítása Paloznakon a Faluház 
nagytermében. A kiállítást id. Tislér 
Géza, a Dunántúli Református 
Egyházkerület nyugalmazott főjegyzője 
nyitotta meg, méltatta a kiállítókat, külön 
kiemelve a kéz alkotta erő szerepét 
ebben az aprólékos munkában. Külön 
üdvözölte a vendég kiállítókat, Karli 
Andrásné fűfonót, Tóth István 
remekdíjas szabómestert és tanítványát, 
Kőkúti Tímeát. 

A megnyitó beszéd után Szuper 
Miklósné elérzékenyülve mutatta be a 
Hímzőkör útját több évre visszamenőleg, 
kiállítások és elnyert díjak felsorolásával, 
majd az általuk idén alapított Örökség 
díjat adta át Dr. Leitold Józsefnek a 
Paloznaki Civil Egyesületben végzett 
munkájáért és a Paloznaki Hímzőkör felé 
nyújtott eddigi segítségéért. 

A megnyitó alatt a Paloznaki Kórus 
köszöntötte a vendégeket Bárdos Lajos: 
Hét kurta kórus című művével, majd a 

megnyitó beszéd közben XVII. sz-i 
köszöntővel ünnepelte a Hímzőkör 
tagjait a jubileum alkalmából. 

A megnyitó végén Czeglédy Ákos 
polgármester emléklapot adott át a 
Hímzőkör tagjainak és vezetőjének 
Paloznak Község Önkormányzata és a 
Paloznaki Civil Egyesület nevében, 
közben a kórustól Franz Schubert: Szent 
az Isten című művét hallhattuk.

A kiállított hímzések nagyon szépek, 
több év és több stílus munkái, melyek 
mellett megtalálhatók a vendég kiállítók 
művei is.

A kiállítás július 10-ig megtekinthető.

A Hímzőkör tagjai: Balogh Lajosné, Bartl 
Gézáné,  Cziráki  Endréné,  Gáspár 
Dezsőné, 

Jutasi  Sándorné,  Kenyeres  Gyuláné, 
Király  Árpádné,  Lokody  Ákosné, 
Losonczy Ferencné, 

Nagy Mihályné, Nagy Zsuzsanna, Puska 
Istvánné,  Stall  Lászlóné,  Steinbach 
Istvánné, 

Török  Ferencné,  vezetőjük:  Szuper 
Miklósné.

Sári Annamária

Zsíros-kenyér Party a Király 
Pincében

Hagyományokhoz  híven  idén  is  sor  került  a 
zsíros kenyér partyra.

Kitűnő jazz zene mellett (melyet a Zsákay Jazz 
Band szolgáltatott) kenegethették a kenyereket 
a  vendégek  és  persze  a  zenerajongó  táncos 
lábúak,  rizlingtől  … is  mámoros  fejjel  rögtön 
táncra  perdültek,  de  aki  ezt  kihagyta, 
megteheti  minden  hétvégén  (júniusban 
szombatonként,  júliusban-augusztusban 
péntek esténként).

A  kenyér  puha  volt,  a  paradicsom  kemény 
zamatos, a hagyma csípett, az uborka, paprika 
húsos … és magyar volt.

…nekem tetszett.



Az adományok  összege:  54.500.-  Ft,  mely  az 
ifjúságra vár!

Köszönjük minden résztvevőnek: 

Király Pince

Jó tudni!
 
v Június  28-án  15  órától  Halászléfőző 

verseny és kóstoló a Tájház udvarán

v Június 28-án 16 órakor a Gödi Gitársaság 
előadása a Tájház udvarán

v Június 28-án 20 órától a  Bradas Együttes 
koncertje a Tájház udvarán

v Július 2-án szerdán 18 órától Testületi ülés 
lesz a Faluház nagytermében

v Július  5-én  20.30  órakor  az  Infúzió 
Együttes koncertje a Tájház udvarán

v Július 11-én 20.00 óra az MS3 Barokk Trió 
kamarakoncertje a rk. templomban

v Július  12-én  15  órakor  a  Veszprémi 
Művész  Céh  kiállításának  megnyitója a 
Faluház  nagytermében.  A  kiállítás 
megtekinthető július 30-ig.

v Július 19-én 20.30 órától a  Ferenc Kapelle 
jazz estje a Tájház udvarán

v Július 25-én 20 órától Berkes Kálmán és a 
Budapest-Tokyo Ensemble hangversenye 
a rk. templomban

v Július  27-én,  vasárnap  9  órától  „Király-
Kupa” a  műfüves  focipályán,  szervező: 
Király Pince 

Szerk.

MEGHÍVÓ
Paloznak Község Önkormányzata 

szeretettel meghívja Önt és kedves családját 
a  Veszprémi Művész Céh

„Miniatűrök”
című kiállítására

2008. július 12-én, szombaton 15 órára

a Faluház nagytermébe ( Fő utca 10.).

A kiállítást megnyitja: Szabó Lajos, 
alpolgármester

A kiállítás megtekinthető: 2008. július 31-ig

Családi Vasárnap
2008. május 25-én került sor a családi vasárnap 
megrendezésére,  amit  a  paloznaki 
önkormányzat  szinte  hagyományt  űzően 
évente  megtart.  Vasárnap  reggel  a  helyi 
gyerekeket  Papp  Gábor  (bácsi)  a  Zafír  nevű 
hajójával  egy  háromnegyed  órás  vitorlás 
kirándulásra vitte Alsóörsről. Kellemes volt a 
túra, köszönjük az élményt!

Dél  körül  az  időjárás  nem  túlságosan 
kedvezett, de 15 órára elállt az eső, kisütött a 
nap,  így  meg  lehetett  tartani  az  összes 
versenyszámot.  Vendégeink  voltak  a 
balatonfüredi tűzoltóság munkatársai.

Eredmények: 

A legtöbb pecsétet a „Vadlovak” nevű csapat 
gyűjtötte  (Kristály  Család),  második  az 
„Ákosok  és  a  lányok”  csapat  (Czeglédy 
Család),  harmadik  a  „Réti  Kecskék”  csapata 
lett,

negyedik  a  Szupercsapat,  és  a  vigaszdíjas  a 
Szente Család lett.

Ismét kellemesen telt a családi nap. Köszönjük 
Paloznak  Község  Önkormányzatának  és 
reméljük jövőre is hasonlóan jól fog sikerülni.

Wrhovina Péter

 

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk mindenkit

a Hal-, és Borünnep 

keretében megrendezésre kerülő

Halászléfőző versenyre

2008. június 28-án, szombaton

15 órakor a Tájház udvarán.

Program:

15 óra A Halászléfőző verseny elkezdése

16 óra A Gödi Gitársaság koncertje

1950 óra A Halászléfőző verseny 
eredményhirdetése

20 óra A Bradas Együttes koncertje.

A Halászléfőző versenyről és a nevezésről 
bővebb információt a Polgármesteri 

Hivatalban 

és a Teleházban kaphatnak.



Várunk minden kedves érdeklődőt!

Szerk.

VERSENYFELHÍVÁS!
PALOZNAK  Község  Önkormányzata  és 
Csopak-Paloznak  Horgász  Egyesület  a  HAL 
ÉS  BOR  ÜNNEPE”  rendezvénysorozat 
keretében  meghirdeti  baráti  társaságok, 
részére  a  paloznaki  TÁJHÁZ  udvarán 
kialakított halfőző helyen.

HALÉSZLÉ FŐZŐ VERSENYT

A verseny meghívásos, nevezési díj nélküli

A  verseny  időpontja:  2008.  június  28. 
(szombat)15.00 óra

A verseny időtartama: összesen 4 óra

A  verseny  résztvevői:  A  rendező 
Önkormányzat  által  meghívott,  vagy 
benevezett civil szervezetek, baráti társaságok 
maximum 3 fős csapatai. 

A verseny során a készítendő halászlé fajtája 
nincs meghatározva. Lehet főzni dunai, tiszai, 
balatoni és egyéb elnevezésű halászlét.

A  verseny  díjazása:  1-3  helyezett  csapat 
emléktárgy  és  oklevél  emléklap  minden 
résztvevő csapatnak

Nevezés:  nevezési  lapon  2008.  június  25-ig 
beérkezőleg,  melyet  a  Polgármesteri 
Hivatalban  (Paloznak  Fő  utca  10.),  és  a 
Teleházban  (Paloznak,  Fő  utca  2.)  lehet 
beszerezni.

A  verseny  programjáról,  illetve  a  nevezési 
feltételekről 

bővebb  információt  a  Polgármesteri 
Hivatalban és a 

Teleházban kaphatnak

A nevezést az alábbi címre kérjük küldeni:

Paloznak Polgármesteri Hivatal  8229 Paloznak 
Fő u. 10.

E-mail: pm@paloznak.hu.; Tel.:  87- 555-006

Jutalomkirándulás a 
Cuha-völgybe

Erre a kirándulásra azért kerülhetett sor, mert 
a paloznaki gyerekek összefogtak, a falut járva 
fáradhatatlanul gyűjtötték a papírt, és az ezért 

kapott pénzből elmehettek kirándulni a 

szüleikkel.

A túra Veszprémből, a vasútállomásról indult 
egy  45  perces  vonatúttal.  A  vonatról  Porva-
Cseszneken szálltunk le.  Innen a  Cuha-patak 
mellett  gyalog  folytattuk  utunkat.  Az  első 
megállóhelyhez kb. 15 perc múlva érkeztünk. 
Itt mindenki megette az első szendvicsét, utána 
pedig  Eszterrel,  Dáviddal  és  Bencével 
felmásztunk arra a dombra, ahova tavaly is. 

Nemsokára  indultunk  tovább,  mert  jött 
utánunk egy nagyobb csoport.  Egy rövid idő 
után Józsi  észrevett  egy  ehető  növényt,  amit 
úgy  hívnak,  hogy  nyúlhere.  Eszterrel  félve 
megkóstoltuk, de kellemesen csalódtunk, mert 
igaz,  hogy  savanykás  citrom  íze  volt, 
egyáltalán  nem  volt  rossz.  Rávettem 
anyukámat,  hogy kóstolja  meg,  de  neki  nem 
nagyon ízlett. 

Kis  idő  múlva  elértünk  az  első  átkelőhöz, 
amikor az út és a patak keresztezi egymást és a 
patakban  lévő  köveken  kell  a  túlpartra  jutni 
( ez nem túl egyszerű ). Ilyen átkelőből 9 van. 
Én a tavalyi példámat követve már a második 
átkelőnél  levettem  a  cipőmet  és  mezítláb 
folytattam az utat. A kövek szúrták a lábamat, 
de  a  patakon  könnyebb  volt  átkelni.  Miután 
mind a 9 átkelőt elhagytuk megérkeztünk arra 
a helyre, ahol tavaly sütöttük a szalonnát. 

Sajnos  ez  a  hely  már  foglalt  volt,  ezért 
visszamentünk egy előrébb lévő sütőhöz és itt 
táboroztunk le. Elővette mindenki, amit hozott 
és  elkezdtünk  volna  sütni,  de  előbb  nyársat 
kellett gyűjtenünk. Mikor befejeztük az evést, 
Eszterrel  belementünk  a  patakba,  ami  elég 
hideg volt. Ez idő alatt volt, aki még evett, volt, 
aki  aludt,  de  legtöbben  beszélgettek.  Kb. 
másfél  óra  múlva  indultunk  tovább. 
Nemsokára  kint  is  voltunk  az  erdőből.  Itt  a 
szokásos kisboltnál megálltunk fagyizni. Utána 
a  szomszédos  réten  egy  színkidobóval 
folytattuk  a  napot,  amibe  Panni  néni  is 
beszállt! Ez alatt a többiek leheveredtek a fűbe 
pihenni.  Miután  befejeztük  a  játékot 
elindultunk a vonathoz, ami 5 perc múlva meg 
is  érkezett.  Miután  felszálltunk  a  vonatra, 
számolás  következett,  hogy  kiderüljön  nem 
hiányzik-e senki, ezután ismét egy 45 perces út 
állt  ellőttük.  Mikor  a  veszprémi  állomásra 
ékeztünk,  elköszöntünk  egymástól,  és 
elindultunk hazafelé. 

A  kirándulás  idén  is  nagyon  sikeres  volt, 
remélem jövőre is megismételjük!

Ádám Blanka, 6. osztály

mailto:pm@paloznak.hu.hu


 

VÁLTOZÁS!!!

Változik a paloznaki Teleház
és Könyvtár nyitvatartása:

 

Hétfő Zárva

Kedd 14-19 óráig

Szerda 14-19 óráig

Csütörtök  14-19 óráig

Péntek 9-14 óráig

Szombat 9-13 óráig

Vasárnap  Zárva

A könyvtár hírei
Új könyvek:
A  New  Era  Publications  Kiadó  által 
adományozott könyvek:

L. Ron Hubbard: Bevezetés a Szcientológiába 
(DVD)

L. Ron Hubbard: Dianetik: Az eredeti tézis

L.  Ron  Hubbard:  Dianetika:  Egy  tudomány 
kialakulása

L.  Ron  Hubbard:  Dianetika:  A  szellemi 
egészség modern tudománya

L. Ron Hubbard: A túlélés tudománya

L. Ron Hubbard: Önelemzés

L.  Ron  Hubbard:  Haladó  eljárásmód  és 
axiómák

L. Ron Hubbard: Preclearek kézikönyve

L.  Ron  Hubbard:  Szcientológia:  Az  Ember 
története

Köszönjük  Rajnai  Árpádnénak  az  alábbi 
könyveket,  melyeket  a  Paloznaki 
Könyvtárnak ajándékozott!

Emma O’Neill: Csak hallgasd a hangom…

Danielle Steel: Ház a remény utcában

Syndie Maison: Pokoli szerelem

Köszönjük  Bánki  Ivánnak  az  alábbi 
könyveket,  melyeket  a  Paloznaki 
Könyvtárnak ajándékozott!

Graham Greene: Merénylet

Annemarie Selinko: Désirée

Robert Ludlum: A Bourne rejtély

Robert Ludlum: Bourne ultimátum

Günther Steinbach: Európa sorsfordító napjai

Szerk.

Király-Kupa
Hagyományteremtő módon

idén először szervezi meg a Király Pince

a „Király Kupát”

2008. július 27-én, vasárnap 9 órától

Paloznakon a nagy sikerű műfüves pályán.

A rendezvényen sör, bor, üdítő és bográcsos 
birkapörkölt lesz kapható.

Mindenkit szeretettel várunk!

További információ: 20/333-5540

Képzeletbeli Paci-ostromok, 
valóságos vártúrák

Nemrég,  egy  verőfényes  májusi  reggelen 
kirándulásra indultunk a Paci-tagokkal: épp 
megtöltöttünk  egy  nagy  autóbuszt. 
Útközben  igyekeztünk  meghallgatni 
Verrasztóné  Panni  rövid,  de  frappáns 
ismertetőjét  úticéljainkról,  bár  ezt  többen 
próbálták  sűrű  élcelődésekkel 
megakadályozni.  Kiváló  főszervezőnk, 
Verrasztó Fecó,  rögtönzött  ragadványnevén 
„Tata” szokásához híven bölcsen és békésen 
tűrte a kedves nejét és az ő becses személyét 
célzó humoros támadásokat.

Első  állomásunk  Tata  volt,  ahol  a  várba 
indultunk.  Érkezésünkre  megdörrent  az 
ágyú.  Később  kiderült,  hogy  amúgy  is 
megdörrent  volna,  ugyanis  épp  aznap 
tartották  a  „Tatai  Patara  Napokat”.  (A 
„patara”  jelentését  még  a  velünk  tartó 
rendkívül  felkészült  történelem  tanárok  is 



csak  találgatták,  mindaddig,  míg  el  nem 
olvasták  a  tájékoztató  táblát.  Magyar  harci 
eszköz  volt,  (petárda)  melyet  a  várkapuk 
berobbantására  használtak.)  Teljesen  a 
középkorban éreztük magunkat, mert török 
janicsárok  hurcolták  kötélen  a  magyar 
gyerekeket, és várostrommal fenyegetőztek.. 
Néha egy-egy lövés is eldörrent. (A felnőttek 
közül többen azon sajnálkoztak, hogy otthon 
hagytuk  Paloznak  zászlaját:  egy  kis 
hadicsellel kitűzhettük volna a várra: a török 
ostromlók  és  a  magyar  védők  nem  kis 
meglepetésére.)

A  felállított  sátrak  és  a  várudvar  gyorsan 
megtelt  élettel:  ínycsiklandozó  illatok 
szálltak a levegőben, korabeli harci játékokat 
próbálgattak  kicsik  és  nagyok,  a  háttérben 
török zene szólt. 

Megnéztünk  egy  kiállítást,  aztán  sétáltunk 
egyet a parkban, a vár körül. Leültünk a fűbe 
a  tóparton,  és  megebédeltünk.  Sajnos  a 
várostromról  lemaradtunk,  mivel  indult 
tovább  a  buszunk:  Komáromban várt  ránk 
az  idegenvezető.  Sok  új  dolgot  mesélt  a 
komáromi  erődrendszerről.  Megmutatta  a 
lényegesebb dolgokat, és sétáltunk egyet az 
erődben.  Nagyon  érdekes  élmény  volt  a 
kopott  falú,  kiürített  raktárokban 
bolyongani, itt-ott felfedezni a nemrég még 
ezen  a  helyen  állomásozó  szovjet  csapatok 
nyomait.

Amikor már (majdnem) mindent tudtunk, az 
idegenvezető  elbúcsúzott  tőlünk,  és  mi 
meglátogattuk  a  kenyérmúzeumot. 
Megpihentünk a büfében, aztán indultunk a 
buszhoz.  Révkomáromban  egy  étteremben 
vacsoráztunk, ahol két menü volt: knédli sült 
hússal meg káposztával, és rántott hús sült 
burgonyával. A knédli igazi szlovák étel, azt 
inkább  a  felnőttek  rendelték,  a 
fiatalabbaknak még lesz idejük megkóstolni 
az ilyen újdonságokat.

Mikor mindenki befejezte a vacsorát,  rövid 
séta  után  elindultunk  haza.  Elég  későn 
érkeztünk meg, de megérte, mert mindenki 
nagyon jól érezte magát! Még a buszsofőr is 
megdicsérte  a  rendkívül  kulturáltan 
szórakozó kis csapatot, s az élő GPS-ünket, 
Wrhovina Peti személyében.

Czeglédy Sára és Pócsik Andrea

HÍMZŐKÖR
– akikre ismét büszkék lehetünk

Május  10-11-12-én  került  megrendezésre, 
immáron  hagyományosan  a  Magyarpolányi 
Regionális  Népművészeti  Kiállításra,  ahol  a 
Paloznaki Hímzőkör csodálatos alkotásaival és 
sváb  étel  receptjével  vett  részt.  A  számos 
népművészeti  mesterségek  kiállítói  közül  a 
hímzőkör  tagjai  színvonalas  munkájukért 
díjazásban  részesültek.  A  Sváb  étel 
receptpályázaton  a  Rizses  lisztes  dödölle, 
Sörleves, Tepertős káposzta menü összeállítása 
is  díjazást  kapott.  A díjakat  Szuper Miklósné 
Népi  Iparművész  a  kör  vezetője  és  Nagy 
Mihályné vette át a zsűritől. Gratulálunk!

Hernádi Péter

X. jubileumi Lovasi Napok
2008. július 11-13.

Július 11-én 18.30 órakor a 

Lovasi Napok Ünnepélyes megnyitója.

A rendezvénysorozat programjai:

 kiállítások, néptáncbemutatók, 
hangversenyek, hagyományőrző kézműves 

foglalkozások, főzőverseny, 

történelmi zenés felvonulás, hastáncverseny, 
 

hastánc bemutató, reneszánsz koncertek, 
reneszánsz táncház, bordalok, 

zászlóforgatás, ló szépségverseny, középkori 
csata, tűzzsonglőrök, tűzijáték, utcabál, 

viselet és fegyverzet bemutató, lovas 
ügyességi játékok, borok és borkorcsolyák 

versenye, borfelismerő verseny, lövész 
bemutató, harcművészeti bemutató, pánsíp 

koncert, gyermekprogramok, zöld és 
egészségmegőrző programok. Szombaton és 

vasárnap történelmi játszóház, 
hagyományőrző csapatok táborhely 

látogatása, kirakodóvásár, reneszánsz piac, 
reneszánsz étkek, pincelátogatás 

lovaskocsival, gyalogtúra a királykúthoz, 
őskori festékbányához, gyógynövény túrák, 

egészségsátor, ökovásár.

További részletes információk a programok 
időpontjáról és helyszíneiről a



www.lovasinapok.hu honlapon találhatók.

 

Hagyományőrző és 
reneszánsz királyi 

szakácsverseny
a Lovasi Napok alkalmával 

2008. július 13-án Versenykiírás: 

I. Hagyományőrző kategória

II. Reneszánsz királyi lakoma 

Nevezés 2008.  június 30-ig az alábbi címre: 
8228  Lovas,  Teleház,  vagy: 
konyvtar@lovas.koznet.hu

Részletes  nevezési  feltételek  a 
www.lovasinapok.hu honlapon elérhetők!

 

Hagyományok és újdonságok 
a paloznaki konyhában
Erdélyi kenyér receptje

4dl langyos víz (40 Co) 3 dkg cukrot 
beleteszünk a langyos vízbe és elkeverjük. 2 
dkg élesztőt 3 részre vágunk – ebből egy 
részt bemorzsolva a vízhez teszünk. 3-4 dkg 
zsiradékot (kacsa vagy disznózsír) a keverő 
edénybe teszünk.

80 dkg lisztet – 50%-a lehet keverék, a másik 
BL55-ös.  A  keverék  50  %  lehet  világos 
rozsliszt,  vagy teljes  kiőrlésű,  vagy a  kettő 
keveréke-  A  liszt  közé  1  mérőedény 
konyhasót (nem jódozott) beteszünk.

Az  így  elkészített  lisztkeveréket  a 
formaedénybe öntöm és a tetejére 1 db tojást 
ütök  és  1  kis  kávéskanál  őrölt  köményt 
szórok  rá  (egyéb  fűszereket  is  lehet 
használni).

A  4  dl  tápoldatot  (élesztős  víz)  ráöntöm a 
kimért és tojással ellátott halmaz tetejére.

Sütési  idő  beállítás:  1  óra  58  perc. 
Héjvastagságnál a közepes beállítás ajánlott.

Az  elkészült  –  kisült  –  kenyeret  a  gépből 
kivesszük  és  sütőformában  3-5  percet 
pihentetjük.

Ezt  követően  a  kenyérvágó  deszkára 
kiöntjük.

Figyelem:  addig nem szabad kenyértartóba 
tenni, ameddig ki nem hűl.

Macskaszem, nem csak 
cicakedvelőknek

Hozzávalók: 

15  dkg porcukor,  15  dkg rétesliszt,  10  dkg 
RÁMA, ½  sütőpor, 3 db tojás, 6 evőkanál tej, 
2 evőkanál sötét holland kakaó, 3 evőkanál 
rum  (vagy  aroma),  csokoládébevonó, 
babapiskóta, baracklekvár

Elkészítés: 3 tojás sárgát alaposan kikeverjük 
a  margarinnal  és  cukorral,  hozzáadjuk  a 
liszttel,  sütőporral,  kakaóval  összeszitált 
anyagokat,  végül  a  3  tojásfehérjét  kemény 
habbá verve. (Esetleg kevés tejet)

Kizsírozott,  lisztezett  őzgerincformába 
tesszük a massza felét.

2  babapiskótát  baracklekvárral 
összeragasztunk,  rövid  időre  rumos  tejbe 
mártjuk  és  egymástól  rövid  távolságra  a 
masszába  sorba  állítgatjuk,  úgy,  hogy  az 
összeragasztott  babapiskóták  felvágva  a 
macska szeméhez hasonlítsanak. A maradék 
masszát  rásimítjuk.  Előmelegített  sütőben 
170  Co-on  lassan  sütjük.  Ha  kihűlt, 
tortabevonóval húzzuk át.

Jó étvágyat kívánok: 

Rajnai Magdi

Elveszett pénztárca
 
Egy kedves nyaralótulajdonos pénztárcát talált 
Paloznakon a boltnál lévő buszmegállóban. A 
pénztárcát tulajdonosa átveheti a Teleházban.

Szerk.
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