
Megyei Hírek
MINDENBEN EGYETÉRTETT A MEGYE ÉS A VÁROS

Oktatásról, egészségügyrôl, parkolásról egyeztettek a me-
gye és a város vezetôi június 25-én, a veszprémi Városhá-
zán. A felek teljes egyetértésben álltak fel az asztaltól.

A megbeszélést követô sajtótájékoztatón Lasztovicza
Jenô közgyûlési elnök rámutatott: a megye 18 középisko-
lájára idén az állami normatív támogatás felett 976 millió
forintot költ. A következô két-három évben 1000-1200-
zal kevesebb gyerek lesz az intézményekben, ráadásul
nônek a közalkalmazotti bérek, a közüzemi díjak, az álla-
mi pénz pedig nem követi az inflációt. Ezek a kiadások
1,3-1,4 milliárd forinttal terhelnék meg a megye költség-
vetését, amelyet már képtelenek kigazdálkodni. Emiatt
elkerülhetetlen az összevonás, nevezetesen az ajkai Bánki
és Bercsényi középiskoláknál. Az iskolák integrációját az
egyeztetô tanács támogatta. A lépés nem újdonság – fogal-
mazott a megyei elnök – hasonlóra már sor került Ajkán,
Tapolcán és Pápán. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az
oktatás színvonala nem sérült, viszont jelentôs a megta-
karítás. Lasztovicza Jenô elnök kiemelte: folytatják a me-
gyei kórházak integrációját azzal a céllal, hogy a veszpré-
mi kórház legyen a régió legkorszerûbb, legnagyobb
intézménye, mely számottevô pályázati elônyt is jelent.
Az összevonást a takarékosság jegyében már korábban
megkezdték, amellyel a zirci kórháztól 70 millió, a süme-
gitôl pedig 270 millió forint adósságot vállalt át a megye.
A farkasgyepüi kórházról még nem döntöttek, ha szüksé-
ges, a vezetôk megkeresik a megyét, mely nyitott ajtókkal
várja ôket. A megye tárgyal az ajkai, a balatonfüredi és a
pápai kórházakkal is. Célul tûzték ki a mûködés raciona-
lizálását, szeretnék elkerülni intézmények bezárást, a lét-
számleépítést. A közgyûlés elnöke kijelentette: jó úton ha-
lad az onkológia ügye, minapi levelében a szakminisztertôl
kérte, hogy az OEP 2010-tôl biztosítsa a finanszírozást, a
beruházást ugyanis terveik szerint még idén ôszel megkez-
dik önkormányzati, illetve magántôkébôl. Debreczenyi Já-
nos polgármester kiemelte: a város külön súlyt helyez az
egészségügyi ellátásra, idén 25 milliót különítettek el gép-
és mûszer beszerzésre. Emellett az elmúlt két évben ma-
radt összeget is most költik el, így össesen 74,5 millió forin-
tot ad a város a megyei kórháznak. Átadták a kórháznak
használatra az intézmény melletti 100 millió forint értékû
parkolót is. A város elöljárója hozzátette: az orvosi ügyele-
tek integrációjáról szóló tárgyalásokat az elôzetes bizottsá-
gi megbeszélések után néhány nap múlva a következô köz-
gyûlésen zárják le.

A Veszprém Aréna melletti helikopter leszálló pálya
felszerelésérôl különös tekintettel a világításra tovább
tárgyal a honvédséggel. Egyezség született abban is, hogy

Veszprém 2008 augusztus elsejével átveszi a Kozmutza
Flóra Készségfejlesztô Speciális Szakiskola és Kollégium
iskolaorvosi rendelôjének mûködtetését. Döntöttek a
Laczkó Dezsô Múzeum melletti parkolóról, ahol a behaj-
tani tilos tábla megmarad, és a múzeum igazgatója adhat
ki behajtási engedélyt a dolgozóknak és a vendégeknek.

A TESTÜLETI ÜLÉSRÔL JELENTJÜK...
Július 2-án tartott nyilvános képviselô-testületi ülésen
Czeglédy Ákos polgármester beszámolt a Megyei Önkor-
mányzat egységes árambeszerzési kezdeményezésérôl, a
DRV Zrt-vel a víz és szennyvízszolgáltatás, valamint a Ham-
paszkúti vezeték kapcsán folytatott tárgyalásokról. A veze-
ték felújításra és átépítésre szorul, de az új nyomvonalat
már a rendezési tervnek megfelelôen a Venyige köz ill. a ki-
alakítandó új utcán kell kiépíteni. Amíg a területet az Állami
Vagyonkezelô Zrt nem adja önkormányzati tulajdonba, ad-
dig a beruházás nem valósulhat meg. Ezt 2003-ban kezde-
ményezte az önkormányzat, reméljük, hogy a tulajdonba
adás idén megtörténik. A Tájházak a közösségért pályáza-
ton 700 ezer Ft támogatást nyert el az önkormányzat a Táj-
házas programok, néptáncest, szüreti felvonulás, libanap,
disznótor, megrendezésére, melyet a PaCival közösen valósít
meg. 

Elsô napirendként a közterület foglalási rendeletet mó-
dosította a testület, melyet az uniós irányelvek miatt kellett
megváltoztatni. A tulajdonosi és hatósági jogkört megkülön-
böztetve nem közterület foglalási hozzájárulást, hanem en-
gedélyt fog kiadni a polgármester. A Riviera kártyával kap-
csolatban többféle vélemény fogalmazódott meg a kártya
bevezetése óta. Van, aki örömmel üdvözölte, más a túlzott
adminisztrációra, és a felesleges adatkezelésre panaszko-
dott. A képviselôk nem kívántak újabb rendeletet alkotni,
megvárják, míg a csopaki ill. alsóörsi önkormányzat rende-
lete kiállja a törvényességi felülvizsgálatot, majd annak
mintájára kezdeményezik egységes rendelet meghozatalát.

Idén is alkalmaz idegenforgalmi adóellenôrt az önkor-
mányzat, Kiss László személyében, aki tavaly is végezet az
ellenôrzést. 

Elutasította a testület a Kálváriánál kapubejáró létesíté-
sét, mivel a Kálvária területét parkként, zöldfelületként kí-
vánja megôrizni, így ott csak a máshonnan nem megközelít-
hetô ingatlanokra lehet bejárást létesíteni.

Ismét panasz érkezett a Tó utcában tartott lovakkal kap-
csolatban, melyek tartása nem felel meg az állattartási ren-
deletnek és zavarja és veszélyezteti a szomszédokat, vala-
mint a környéken sétálókat. A jegyzô asszony ígéretet tett az
intézkedésre. Amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a
felszólításnak az állatok elszállíttatásáról is rendelkezhet.
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Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA



PALOZNAKI FALUNAPOK 2008
Hagyományosan szeptember utolsó hétvégéjén, szept. 26-
28. között kerül megrendezésre az önkormányzat szerve-
zésében a Falunapok szüreti mulatságokkal, melynek
megszervezéséhez, lebonyolításához szívesen fogadja az
önkormányzat a helyi vállalkozók és magánszemélyek tá-
mogatását, hogy minél színvonalasabb, gazdagabb prog-
ramsorozat várja a paloznakiakat, nyaralótulajdonoso-
kat, az idelátogató vendégeket.

Tombolatárgyakat is szívesen fogadunk a szombat esti
utcabálra.

A felajánlásokkal Czeglédy Ákos polgármestert keres-
sék a polgármesteri hivatalban.

szerk.

Tisztelt Paloznaki Lakosok!
Sajnos az idei évben a Csopaki Önkormányzat nem bizto-
sítja az ingyenes strandbelépôt a paloznaki állandó lako-
sok részére. A képviselô-testület levélben fordult a Cso-
paki Önkormányzathoz, hogy az ingyenes belépôt, vagy a
kedvezményes szezonbérletet biztosítsa a paloznakiak ré-
szére, de a kérést a csopaki képviselô-testület nem támo-
gatta.

A Paloznaki Önkormányzat a paloznaki állandó lako-
sok részére 50%-ot térít a csopaki strandra szóló idény-
bérlet árából. A visszatérítés feltétele, hogy a bérletvásár-
lásról, névre szóló számlát kell bemutatni a hivatalban.

Az Európa Kempingbe a paloznaki lakosok részére
50% kedvezményt biztosítanak a szezonbérlet árából.

Az Alsóörsi Önkormányzattal kötött megállapodás
alapján az alsóörsi strandra 1000 Ft-ért idénybérlet vált-
ható a paloznaki lakosok részére. A bérlet kiváltásához
lakcímkártya bemutatása, valamint egy igazolványkép
szükséges. A bérlet a fôbejáratnál váltható meg.

Paloznaki Önkormányzat

KI TUD TÖBBET PALOZNAKRÓL?
MÁSODSZOR

Kedves paloznakiak!

Néhány évvel ezelôtt egy kellemes estét töltöttünk el a fa-
luház nagytermében, amikor is hat csapat részvételével
dôlt el, hogy Ki tud többet Paloznakról. Az évek múlásá-
val ismét felvetôdött sok emberben az a gondolat, hogy
érdemes lenne ismét „életre kelteni” ezt a rendezvényt. 

Elôreláthatólag november egyik hétvégéjén kerülne sor
a vetélkedôre, a részletekrôl idôben tájékoztatni fogom
Önöket az újság hasábjain keresztül. Aki szeretne részt
venni az „ádáz csatában”, kérem jelezze a Teleházban vagy
személyesen nekem.

Üdvözlettel: Szendi Péter 

Kitüntetések
Az önkormányzat várja a javaslatokat a „Paloznak Dísz-
polgára” címre és a „Paloznakért Emlékérem” kitüntetés
odaítélésére, melyet rövid indoklással kérünk írásban el-
juttatni augusztus 31-ig  a Polgármesteri Hivatalba, vagy
e-mailen a pm@paloznak.hu címre illetve bármelyik kép-
viselô-testületi tagnak elmondhatják javaslatukat.

Szerk.

Hajókirándulás paprikás krumplival
Verôfényes napsütés, csivitelô hangok. Ez jellemezte né-
hány héttel ezelôtt a csopaki hajóállomást, amikor is az
óvodások és a kisiskolások, szüleikkel és az óvónôkkel
együtt hajókázni mentek.

– A tavalyi évben az iskola és az óvoda pedagógusai,
dolgozói nagyszabású gyermeknapi rendezvényt szer-
veztek. Ez vezérelt bennünket idén is hogy kellemes ki-
kapcsolódást nyújtsunk a gyerekeknek és szüleiknek –
tájékoztatta lapunkat Tóthné Ferencz Henriette óvodave-
zetô.

Henriette szerint fontos, hogy az óvodások minél elôbb
megismerkedjenek az iskolával, és az ott dolgozó pedagó-
gusokkal, mert mindez megkönnyíti számukra az iskolai
élethez való alkalmazkodást. 

A sokszínû gyermeknapi programot finanszíroztaa a
tél folyamán megtartott jótékonysági bál, míg a csopaki
önkormányzat a katamaránt bérelte, hogy a sok kisisko-
lás és óvodás, szüleikkel együtt gyönyörködhessenek a
Balaton szépségében. 

A partra szállás után már javában fôtt a kondérokban
az ízletes paprikás krumpli, miközben néhány vállalkozó
szellemû szülô és óvónô megmutatta, hogy nemcsak az
üst, hanem a mikrofon mögött is jártasak. Örökzöld dal-
lamok csendültek fel a csopaki strandon, miközben a gye-
rekek futballoztak, kézmûves foglalkozáson vettek részt.

– Hagyományt szeretnénk teremteni a rendezvénybôl,
hiszen mindenki nagyon jól érezte magát. Köszönetemet
szeretném kifejezni szponzorainknak, a szülôknek és az
önkormányzatnak, hogy ez a csodálatos nap megvaló-
sulhatott – zárta szavait Tóthné Ferencz Henriette.

Szendi Péter
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Király-Kupa
Hagyományteremtô módon

idén elôször szervezi meg a Király Pince
a „KIRÁLY KUPÁT”

2008. július 27-én, vasárnap 9 órától
Paloznakon a nagy sikerû mûfüves pályán.

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

Mindenkit szeretettel várunk!
További információ: 20/333-5540



� Július 30-ig megtekinthetô a Veszprémi Mûvész Céh
Miniatûrök c. kiállítása a Faluház nagytermében

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

� Kézmûves foglakozásokon ismerkedhetnek a látogatók
a régi népi mesterségekkel augusztus 31-ig szombat-
vasárnap délelôtt 10-13 óra között a Tájház udvarán.
A foglalkozásokat a Szegedi Napsugaras Népmûvészeti
Egyesület tagjai vezetik

� Július 27-én 9 órától „Király-Kupa” a Mûfüves foci-
pályán

� Augusztus 2-án 19 órakor Németh János keramikus ki-
állításának megnyitója a Faluház nagytermében. Meg-
tekinthetô augusztus 14-ig.

� Augusztus 2-án 20.30 órakor LGT Emlékzenekar kon-
certje a Tájház udvarán

� Augusztus 9-én 20.30 órakor APTE Néptáncegylet mû-
sora a Tájház udvarán

� Augusztus  16-án 19 órakor Nivegy-völgyi Alkotók Kö-
re kiállítás megnyitója a Faluház nagytermében. A ki-
állítás megtekinthetô augusztus 31-ig

� Augusztus 20-án 20 órakor Ünnepi Hangverseny a ró-
mai katolikus templomban

Szerk.

A PALOZNAKI HÍMZÔKÖR
JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSA 

2008. 06. 14-én tartottuk 15 éves mûködésünk ünnepi ki-
állítását. A megnyitót Dr. Tislér Géza a Dunántúli Refor-
mátus Egyházkerület nyugalmazott fôjegyzôje nyitotta
meg.

Beszédében a kezek ügyességét a szorgalmas mun-
kát, a kitartást és az együttlét, közösség fontosságát
méltatta.

Vendég kiállítónk Karli Andrásné, fûfonó és Tóth Ist-
ván, méretes szabó mûhely dolgozója Kôkuti Tímea
bocskai zsinóros munkái gazdagították kiállításunkat.

A hímzôkör év elején létre hozott egy „ÖRÖKSÉG”
díjat amit hagyományszerûen minden évben paloznaki
lakosnak a PACI vezetôségével és az Önkormányzattal
egyetértésben olyan személy kapja, aki a magyar kultú-
ráért, paloznakért kiemelkedô teljesítményt nyújt.

Az elsô „ÖRÖKSÉG“ díjat Dr. Leitold József leköszö-
nô PACI elnöknek adományoztunk.

A kiállításon az elmúlt 5 év értékelésében elhangzott,
hogy 19 kiállításon, külföldön, országos és megyei szinten
vettünk részt. A pályázatokról 13 díjat hoztunk el, melyet
paloznak büszkén mondhat magáénak.

2008. julius 4-én a Vajdahunyad várában A magyar
kézmûvesség 2008. címû pályázatán ismét díjat vehet-
tünk át.

A kiállítással egy idôben Leányfalun a reneszánsz je-
gyében láthatták munkáinkat. Innen az anyag a Nemzeti
Galériában kerül a budai várban megrendezett Mestersé-
gek Ünnepével egy idôben.

A hímzôkör tovább folytatja munkáját. Készülünk a
2008. Betlehemi jászol pályázatra, a 2009. Magyar kéz-
mûvességre, a magyarpolányi pünkösdi sokadalomra.
Több helyrôl felkérést kaptunk jövôre nyári kiállítások-
ra, amelynek örömmel teszünk eleget.

Hisszük és tudjuk, hogy a balatonfelvidéki hímzô-
kultúra öröksége még sok örömet fog számunkra biztosí-
tani amihez elköteleztük magunkat.

Minden kedves hímzô társamnak, paloznaki lakosának
nyárra jó pihenést kívánok. 

Szuper Miklósné

A 2. VÍZBULI A PINCESORON!
Lázas, hosszas készülôdés, egyeztetés után június utolsó
szombatján volt a Pincesor-Nagyhegyi úti vízbevezetés
második évfordulójának ünnepsége.

A VÍZBULIRA a vízbevezetésben érintetteken kívül
„Pártoló tagok” is voltak a közel ötven résztvevô között.
A házigazdák az esôre is felkészülve, kellemes környezet-
ben várták az érkezôket hûtött italokkal, mézes pálinká-
val, pezsgôvel, szendvicsekkel, sós süteménnyel, ahogy ez
szokás.

A vendégek finomabbnál finomabb édes-sós sütemé-
nyekkel, különbözô töltésû palacsintákkal, húsokkal, sa-
látákkal jelentek meg. Természetesen a „HEGY LEVE”
(bor-pálinka) sem hiányzott. Voltak, akik hiányolták a
VÍZPARTY-ról a vizet. Mások víznek álcázott pálinkát
kínáltak.

Hangulatos zenét ismételten Szendi Gyuri – a Vízünnep
Barátja – hozta a bulira. Megnyitóként a házigazda, Ma-
lomszegi Lali rövid pohárköszöntôt mondott, ezután át-
adta a szót dr. Tormási György úrnak, a Paloznak Szôlô-
hegyi Egyesület elnökének, aki szintén igen nagy
szeretettel köszöntötte a Vizibulin résztvevôket. Tájékoz-
tatást adott az Egyesület megalakulásáról, az eddigi és a
következô eseményekrôl. Természetesen csatlakozhatnak
az Egyesülethez azok az aktív nyaralótársak is, akik szí-
vesen vennének részt a Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület
életében. Jó szórakozást és kellemes idôtöltést kívánt az
egybegyûlteknek.

Ebben az évben többen vettek részt a bulin, mint az
elôzô évben, de a hely még nem bizonyult túl kicsinek.
Kellemes meleg volt, a pavilonok szerencsére a nap ellen
és nem az esô ellen adtak védelmet. Az ínycsiklandó éte-
lek, italok kóstolgatása közben a zenei aláfestés táncra in-
vitált sokakat. Éjfél felé nótázással zárult az összejövetel,
aminek ismét jó „vízhangja” volt.

Köszönet mindenkinek aki, részt vett a szervezésben,
és aki eljött a közös ünnepre. Külön köszönet a zenéért,
ami megadta az egész este jó hangulatát.

Malomszegi Katalin, Pincesor
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Tudósítás a 
HAL ÉS BOR ÜNNEP

Halászléfôzô versenyrôl.
Paloznak község Önkormányzata a Hal és Bor ünnepség-
sorozat keretében 2008. július 28-án a paloznaki Tájház
udvarán halászléfôzô versenyt hirdetett baráti társasá-
gok és civil szervezetek részére. A verseny lebonyolításá-
val a Csopak-Paloznak Horgász egyesületet bízta meg.

A versenykiírás alapján 3 fôs csapatok nevezhettek a
versenyre.

A versenyre négy csapat nevezett: Egryek csapata,
Paloznaki Bolondok csapata, Tubasi csapat és a Csopak-
Paloznak HE. csapata. A versenycsapatok részére a
paloznaki Önkormányzat 60 kg élô pontyot biztosított, a
halászléhez a többi hozzávalót, az alap léhez apróhalat és
a „titkos fûszert” a csapatok hozták magukkal.

A versenykiírás szerint az elkészült halászlébôl az
érdeklôdô vendégek részére 20-20 adagot  un. FABATKA
ellenében kellett kiadni.

A verseny 15 órakor az élô pontyok átvételével
kezdôdött, következett a haltisztítás és az elôkészítés.
Minden csapat más-más alap lé készítéssel kezdte a remé-
nyeik szerint „nyerô” étel készítését. Láthattunk „le-
csós”, pirított hagymás és un. hagyományos (hagyma csak
párolva nem pirítva) alap lé készítést. 

A fôzés izgalmai közben a Tájház udvarán felállított
színpadon a Gödi Gitártársaság tagjai adtak hangulatos
koncertet.

A halászléfôzô versenyre szép számú érdeklôdô érke-
zett, akik kíváncsian szemlélték és próbálták ellesni a ha-
lászlé fôzés tudományát.

19 órakor a szakértô zsûri asztalán gôzölgött a négy
csapat „alkotása”, volt bajai halászlé (fôtt tésztával), ha-
gyományos balatoni halászlé (nem paszírozott apróhal-
lal) és természetesen sûrû alap lével készült halászlé is.

A zsûri kóstolás és szakértôi vita után az alábbi sorren-
det alakította ki:

I. helyezett  a Paloznaki Bolondok Csapata
Vezetôjük: Dr. Csergôffy Gyula. 
Csapattagok: Kovács István és Bakonyi Balázs

II. helyezett  az Egryek csapata
Vezetôjük: Albert István.
Csapattagok: Kaszala István és Muladi István

III. helyezett a Tubasi csapat
Vezetôjük: Kristály Lajos
Csapattagok: Kovács István és Kristály Milán

IV. helyezett a Csopak-Paloznak HE. csapata
Vezetôjük: Borbély László
Csapattagok: Pintér Imre és Tóth István

A zsûri értékelése után Czeglédy Ákos Polgármester át-
adta az erre az alkalomra készült emléklapokat és a ver-
senydíjakat. A Tájház udvarán a díjátadásra és nem utol-
só sorban a „közönség zsûri” értékelésére szép számú
nézô gyûlt össze, a fôzés idôszakában lehetett vásárolni
FABATKÁT, melynek ellenében egy-egy adag halászlét le-
hetett választani az elkészült remekmûvekbôl. Összessé-

gében az érdeklôdôk 172 db. „fabatkát” váltottak be a
halászlé fôzô kondéroknál, természetesen ennél jóval
több adag készült, miután a csapatok vendégül látták
hozzátartozóikat is. Nagy tetszést aratott az Egryek bajai
„tésztás” halászlé különlegessége.

A „halászlék” elfogyasztása után a Tájház udvarán a
csapatok és a résztvevô vendégek baráti beszélgetés köz-
ben a Bradas együttes koncertjét hallgathatták.

Hideghéthy Csaba
Csopak-Paloznak HE. titkár

A könyvtár hírei
ÚJ KÖNYVEK:

FELNÔTT IRODALOM
ÉS ISMERETTERJESZTÔ IRODALOM:

Rejtô Jenô: A pokol zsoldosai
Nora Roberts: Szerelmem, Jack
Hugh Laurie: A balek
Nádudvari Anna: Párizsban ne légy szomorú
Paulo Coelho: A portobellói boszorkány
Paulo Coelho: A zahir
Rosamunde Pilcher: Nyáridô
Robin Cook: Válság
Danielle Steel: A kettes lakosztály
Judit Ponte: Rozéfröccs
Lévai Katalin: Vörös Szônyeg
Rosamunde Pilcher: Téli napforduló
Arthur Golden: Egy gésa emlékiratai
Tolvaly Ferenc: Tibetben a lélek
Stephen King: A mobil
Ken Follett: A katedrális
Melody Beattie: Ne függj senkitôl! – a társfüggôségrôl 

mindenkinek
Popper Péter: A belsô utak könyve
Dr. Oberkamp Mária: Ájurvéda a mindennapokban
Molnár László: Az Örség kapuja
Hadnagy Károly: A Balaton tudományos, mûvészeti és 

közéleti arcképcsarnoka
Kriston Andrea, Ruzsonyi Péter: Kriston intim torna
Richard Hittleman: Jóga gyakorlatok 28 napra
Scott Kelby: Photoshop digitális fotósoknak
Hans Reichardt: A hét világcsoda
Talmácsi Gábor: Az életem 200 felett…
Zima Szabolcs: 6 földrész 100 csodája
Nógrády Árpád, Pálffy Géza, Velkey Ferenc: Magyar 

uralkodók
Szilárdi Réka: Az istenek kapuja, a világ szent helyei
Erdélyi Magdolna: Lovak, amit a lovakról tudni érdemes
Maczák Edit: Versek ünnepekre, alkalmakra
Frauke Ohl: A kutya testbeszéde – Értsük meg kutyánk 

viselkedését!
Takács Erika: Angol társalgási zsebkönyv
Filip Gabriella: Magyarországi mozaik
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Simon Frigyes, Verebes István: Bazitai tûzhely, 
Göcselyi ételek

Hazslinszky Emese, Pesti Kornél: Magyarország, 
Budapest, 22 nagyváros

T. K. K. (Beregszászi Zsolt): ôsi kultúrák végzete, 
Ezerarcú ókor

Nagy Árpád: Nagy viráglexikon, Kerti növények A-tól Z-ig
Abigail Wheatley, Struan Reid: Bevezetés a régészet 

világába
Forisek Péter: A Római Birodalom képes története
Christine Nordmann: A világ népeinek krónikája
Hegedûs István: Magyarok krónikája 2000-2005
Papp Klára: Erdélyi fejedelmek
Csatlósné Miklós Anna: Barangolás a természetben
Méhes László: Veszprém és a Bakony
Paul Barrett: Dinoszauruszok

IFJÚSÁGI- ÉS GYERMEKIRODALOM:

Phyllis Reynols Naylor: Tappancs kalandjai
Elisabetta Gnone: Fairy Oak – Az ikrek titka
Paul Stewart, Chris Riddel: Erdômélye - A szirt krónikái
Peter Nielander, Andrea Erne: A világûr felfedezése
Maczák Edit: Hogyan írjunk fogalmazást az általános 

iskolában?
Deák Istvánné, Kiresné Vincze Ilona, Zámbó Béláné: 

Nagy barkácssuli könyv

A NEW ERA PUBLICATIONS KIADÓ ÁLTAL
ADOMÁNYOZOTT KÖNYVEK:

L. Ron Hubbard: Szcientológia 8-80
L. Ron Hubbard: Szcientológia 8-8008
L. Ron Hubbard: Az emberi képesség megteremtése
L. Ron Hubbard: Dianetika 55!
L. Ron Hubbard: Szcientológia: A gondolkodás alapjai
L. Ron Hubbard: A munka problémái
L. Ron Hubbard: Szcientológia: Az élet egy új
nézôpontból
L. Ron Hubbard: Szcientológia 0-8: Az alapok könyve
L. Ron Hubbard: Bevezetés a Szcientológia etikába
L. Ron Hubbard: Az út a boldogsághoz

Hagyományok és újdonságok 
a paloznaki konyhában

A füge

2008-ban megtáltosodtak a paloznaki fügebokrok. Vi-
szonylag korán, eddig ritkán látott, nagyméretû gyümöl-
csök örvendeztetik tulajdonosaikat. Akadt 15-17 dkg-os
példány is.

Gyermekkorom óta szeretem a fügét. Édesanyám
Fiuméban született, ahonnan kitûnô háziasszony nagy-
mamánk magával hozott néhány mediterrán receptet.

Aszalt füge:

Az egészséges érett fügét konyhai papírtörlôn napon szá-
rítjuk, éjszakára gézzel letakarjuk. Akkor lesz finom, ha
belül puha, kívül sem csontszáraz. Dobozban vagy zacs-
kózva mélyhûtôben tárolom. Aszalógépben is jó
minôséget készíthetünk.

Füge dzsem:

Érett fügét mosás után apróra vágunk, kiöblített vastag
falú edénybe tesszük, ha felforrt 2:1 arányban befôzô cu-
korral összekeverjük, hozzászûrünk 1 citrom levét, 4
percig forraljuk. Kisebb üvegekbe tesszük.

Fügelekváros lepény:

Hozzávalók: 30 dkg liszt, 15 dkg porcukor, 8 dkg olvasz-
tott vaj, 5 dkg zsír, 2 tojás, 1 citrom leve, esetleg 1-2 kanál
tej.

Elkészítés: A lisztet, porcukrot, vajat és zsírt keverjük
össze, adjuk hozzá a tojásokat, citromlevet, alaposan
gyúrjuk össze, ha túlságosan száraz, 1-2 kanál tejjel lazít-
suk. Fóliába csomagolva, 1 órát hûtôszekrényben pihen-
tessük.

Ez alatt 1 kg érett fügét vágjunk apróra (nem árt, ha
állni hagyjuk 1-2 órát), keverjük össze 70 dkg cukorral,
fôzzük sûrûre, majd tegyünk bele 1 citrom levét.
(Zselésítô cukorral nem jó, mert az hôre elolvad!)

A tésztát kinyújtjuk (pl. gyümölcstorta formába) vas-
tagon kenjük rá a lekvárt, a felesleges tésztából sodor-
junk rácsokat. Kenjük meg tojássárgájával, és
elômelegített sütôben (180 C°-on), 30-40 percig süssük,
amíg a tészta aranyszínû lesz.

„Ágyas” fügepálinka:

Jó minôségû gyümölcspálinkát öntsünk 3-4 érett félbevá-
gott fügére, zárjuk le alaposan, érleljük karácsonyig. Jól
fog mutatni a zölddió pálinka és a mandulalikôr mellett.
Ez a specialitás is a paloznaki finomságok közé tartozhat,
ha „véletlenül” el nem fogy.

Rajnai Magdi 

Könyvkiárusítás!

A Paloznaki Könyvtárból leselejtezett könyvek 
kiárusításra kerülnek 100 Ft/db áron.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt 

a Könyvtár nyitvatartási idejében.
(Kedd-csütörtök: 14-19-ig, 

Péntek 9-14-ig, Szombat 9-13-ig)
Szerk.



HIRDETÉSEK
� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, va-

gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberende-
zési tárgyak és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés
lehet festett, patinázott és tüzihorganyzott a megrendelô
igényei szerint. Keressen bennünket a 71-es és 73-as út ke-
resztezôdésénél, ahol bemutatótermünkben választhat igé-
nyei szerint. Csopak, Falukertje u. 2. Tel./fax: 87/555-073,
87/555-074, 30/9571-585, 30/2373-664, 
e-mail: rezgo@rezgokft.hu

� Autó Perger Suzuki Márkaszervíz. Szalonunk-
ban megtalálja a Suzuki teljes típusválasztékát. Szervizünk-
ben nagy gyakorlattal rendelkezô munkatársak várják Önö-
ket. Autószerelés, javítás, mûszaki vizsgára való felkészítés
és vizsgáztatás. Környezetvédelmi mérés és zöldkártya ki-
adása, eredetiség vizsgálat, légkonditöltés, gumiszerelés.
Csopak, Kossuth u. 101. Tel. / fax: 87/ 446-944, 87/ 446-084.
Web: www.suzukiperger.hu, e-mail: pergerv@t-online.hu

� Szent Donát Pince és Borház. Csopakon az Öreghe-
gyi dûlôben található, páratlan szépségû természeti környe-
zetben. Hûvös pincéjében a csopaki lejtôk legjobb borait kí-
nálja, köztük a méltán híres csopaki olaszrizlinget.
Borkóstolókon kívül rendezvények, esküvôk, kulturális
programok helyszínéül szolgál. Tel.: 20/ 333-81-11. Fax: 87/
446-325. E-mail: kovin@t-online.hu

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

� Dobó Vendéglô. Anyák és nagymamák fôztjét, s azok jó
emlékû ízeit szeretnénk mindenkinek kínálni, jó borokkal és
régi vendéglôi hangulattal. Kis és nagy társaságok összejöve-
telének bonyolításában is jártasak vagyunk, akár helyben,
akár háznál vagy másutt. Legyenek vendégeink és váljék
egészségükre! Csopak, Kossuth u. 103. Tel./fax: 87/ 446 425,
e-mail: dobovendeglo@chello.hu. Nyitva: hóban-napsütés-
ben-esôben 12-22 óráig.

� Szôlôfürt Gazdabolt. Virágföldek, mûtrágyák, nö-
vényvédô szerek, vetômagok, festékek, tömítôanyagok, kö-
tôelemek (csavarok), zárak. Minden, ami egy gazdának kell!
Paloznak, Zrínyi u. 44. tel.: 87/ 446-869. Nyitva: március 1-
tôl november 1-ig, kedd-szerda-péntek: 15-18-ig, szombat-
vasárnap 8-12 óráig.

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adása!
Balatonfüred-Csopak-Paloznak-Lovas-Alsóörs térségébôl
várom eladási – vételi szándékát.Fizetni csak a sikeres le-
bonyolítás után kell! Egy hívást megér! 
Telefon: 06-20-991-6842. Honlap: : www.rajnaia.hu.

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

� Akác Vendéglô Paloznak Fô téren, ahol az óra áll!
Egész éves nyitva tartással pünkösdtôl augusztus végéig
melegkonyhával: házias ételekkel, szolid árakkal, udvarias
kiszolgálással a környék legfinomabb velôs pirítósával
várjuk kedves vendégeinket. Szívesen vállaljuk kisebb
rendezvények lebonyolítását 40 fôig.

Tel: 06 87 446-400, Mobil: 06/30-207-3790, 
e-mail: akacvendeglo@freemail.hu, 

web: www.balatonriviera.hu/hu_index.php?page=gasztronomia
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KEREKEDI CSÁRDA 
Csopak 71-es fôút, ott ahol a babák állnak!

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

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

e-mail: toth.sandor19@chello.hu

A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület 
együttmûködés céljából továbbra is várja 

Alsóörs-Csopak-Felsôörs-Lovas-Paloznak területérôl
szálláskiadók, vendéglátók és egyéb szolgáltatásokat

végzôk jelentkezését.
Információ: Keresztes Éva tel: 06-70-371-8501

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

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

MEGHÍVÓ
Paloznak Község Önkormányzata és a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

Németh János
kerámikus,

Munkácsy-díjas, Érdemes Mûvész

kiállításának megnyitójára
2008. augusztus 2-án, szombaton 19 órára

a Faluház nagytermébe. (Paloznak, Fõ u.10.)

A kiállítást megnyitja:
Cséby Géza

író, történész
Keszthely város kitüntetettje

A kiállítás megtekinthetô augusztus 14-ig
Hétfô-péntek: 8-16  óráig,

Péntek-vasárnap: 9-12 és 16-20 óráig. A Király Pince szeretettel várja kedves vendégeit
hétfô-péntek 17-22-óráig, szombat-vasárnap 11-22 óráig.

Balaton felvidéki és paloznaki borok társaságában 
élvezheti a szôlôlugasok által nyújtott harmóniát. 

Családias hangulatú, udvarias kiszolgálás, 
házias ételek és ízek. 

Kisebb rendezvények 50 fôig. Étkezési jegyet elfogadunk!
Minden hétvégén bogrács-party és élõ jazz-zene! 

Nyitva: május 10–augusztus 31-ig. 
Elérhetôségek: Paloznak Királydombi u., tel: 20/333-5540,

www.paloznak.hu. 


