
TISZTELT PALOZNAKIAK, KEDVES BARÁTAIM!

Nekem bevallottan ez a rendezvény, az újévi po-
hárköszöntô a legkedvesebb, s tudom nem egye-
dül vagyok így ezzel. Van aki Németországból tér
haza többek közt ennek kedvéért, mást ez a ren-

dezvény erôsítette meg abban, hogy jól tette, hogy
Paloznakra költözött, valahol rólunk és a szívünkhöz
szól. Aki eljön, azért jön mert szereti a faluját, szomszé-
dait, ismerôseit, talán egy kicsit az önkormányzatot is, és
úgy gondolja, hogy nem évértékelésre, vagy az új évben
elôttünk álló feladatok megvitatására, hanem egyszerû
emberi szavakra, baráti beszélgetésre van szüksége. Sze-
retne minden falujabelinek boldog új évet kívánni! Én
mindenesetre így vagyok ezzel, és ezért várom minden év
elején a pohárköszöntôt, mert nem a protokolról és nem a
hivatalról, hanem a paloznakiakról és Paloznakról szól.
Arról, hogy szeretjük ezt a falut, szeretünk itt lakni és ha
fene fenét eszik és felfordul a világ körülöttünk, mi akkor
is jól érezzük magunkat itt, és mindenfélét csinálunk a
magunk és persze mások örömére: programokat, játszó-
teret, kiállítást, no meg persze pohárköszöntôt.

Szaporodjon ez a falu
Emberségbe\’, hitbe\’, kedvbe\’,
ki hol lakik s él, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk...
– mondhatnám a költô szavait plagizálva.

Mi, akik e teremben most együtt vagyunk tudjuk,
paloznakiak vagyunk. Ez az, ami igazán fontos. Az hogy
ebben a világban, amikor százféle cél, akarat és érdek fe-
szül egymásnak, nekünk Paloznak a fontos. Ez tart össze
bennünket, ez a közös célunk, bár sokféle út vezet hozzá.
Van ki gyalogösvényen, más autósztrádán, egyedül vagy
társaságban, egyenesen, vagy éppen kerülôkkel, de egyfe-
lé haladunk. 

Néha talán nem is látjuk meg a másikat, máskor rácso-
dálkozunk az ismeretlenekre, a célunk akkor is közös
marad. Erre a közös célra emelem poharamat:  

Boldog új évet Paloznak!
CzÁ

Támad a tél!
A januári ónos esô sokak számára megnehezítette a közle-
kedést. Az ingatlanok elôtti síkosságmentesítés az ingat-
lantulajdonosok feladata, egy önkormányzati alkalmazott
a falu összes utcáját ilyen körülmények között képtelen
megtisztítani a jégtôl, felszórni érdesítôanyaggal, így a
síkosságmentesítés elsôsorban a buszmegállókra, a mere-

dek útrészekre és a keresztezôdésekre korlátozódik. A Fô
téren, a Mázsa téren és a Napsugár u. Zrínyi u. kereszte-
zôdésében helyeztünk ki szóróanyagot, melyet szükség
szerint utántöltenek az önkormányzat dolgozói.

Kérem Önöket, hogy segítsenek ebben a munkában, ki-ki
maga elôtt esetleg a szomszéd nyaraló elôtt is segítsen leg-
alább a gyalogosközlekedés számára az utat megtisztítani. 

Az önkormányzat helyi rendelete is kimondja, hogy: 
Az ingatlanok mentén lévô járdaszakaszok, illetve gya-

logosközlekedésre szolgáló gyalogút tisztántartása (gyom-
talanítása, hó eltakarítás) az ingatlan tulajdonosának,
használójának a kötelessége.

„Ahol nincs szilárd burkolatú járda (gyalogút), ott az
ingatlan tulajdonosa a kitaposott gyalogutat teljes széles-
ségében, más esetben a telekhatártól számított 1,5 m szé-
lességet köteles olyan állapotban tartani, amely lehetôvé
teszi a biztonságos gyalogosközlekedést.”

„A tulajdonos a járdaszakasz melletti folyókának és
csatornanyílásnak hótól, jégtôl és a lefolyást akadályozó
egyéb anyagtól való megtisztításáról is köteles gondos-
kodni”

Önkormányzat

MEGYEI HÍREK…
KÉMÉNYSEPRÔ SZERENCSÉBEN GAZDAG ÚJ ÉVET!

Jobb és sikeresebb esztendôt kívántak a kéményseprôk
Veszprém megyének, a közgyûlés, az önkormányzat 
vezetôinek a január 2-i találkozón, a Megyeházán.
Lasztovicza Jenô, a megyei közgyûlés elnöke az intézmé-
nyek, a kistelepülések további támogatásáról beszélt.

– Az idei esztendô nagy kihívást jelent mindenki szá-
mára. Reméljük, hogy munkánkat minden nehézség elle-
nére továbbra is a lakosság igényeihez alkalmazkodva
tudjuk végezni – tekintett az idei év elé ifj. Puska Ferenc,
a balatonfüredi Kürtô Tüzeléstechnikai Bt. ügyvezetôje,
kéményseprô mester, aki kollégáival: id. Puska Ferenccel
és Zádori Péterrel együtt kéményseprô szerencsében gaz-
dag, boldog, új esztendôt kívánt. 

Lasztovicza Jenô elnök bízik a kéményseprôk jókíván-
ságaiban. Mint mondta a kemény, kitartó munka mellett
az élethez bizony szerencse is kell, hogy a megyei önkor-
mányzat a tavalyi évhez hasonlóan zökkenômentesen vé-
gezze munkáját. Eredménynek könyvelte el, hogy tavaly
mûködési hitelfelvétel nélkül sikerült finanszírozni a kö-
zel ötven intézményt, jutott pénz fejlesztésekre, beruhá-
zásokra és a kistelepüléseknek is. 

– A világ, így Magyarország számára is kedvezôtlen fel-
tételekkel indult az új év, de Veszprém megye vezetése bí-
zik a tavalyihoz hasonló eredményekben.
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Újévi Pohárköszöntô
„Ó Esztendô így vált vénné,
Háza, kertje csatatér,
Ha még bízni lát az új év
– s anélkül meg mit is ér –
Megint mindent megigér.”

Január 10-én szombaton este került megrendezésre a ha-
gyományos év eleji pohárköszöntô a Faluház nagytermé-
ben. A paloznaki szokásoknak megfelelôen, kissé késve,
telt ház elôtt kezdôdött a megnyitó. A Paloznaki Kórus
két ünnepi dala alapozta meg az est meghitt hangulatát.
Újdonságként Mihály Csaba és Szabó Lajos szólót énekelt
az Új évet köszöntô dalban. Czeglédy Ákos, szeretett pol-
gármesterünk hol komoly-hol tréfás hangvételû megnyitó
beszéde után pezsgôsdugók durrogásával a háttérben
megkezdôdött a megjelentek jókívánságokkal kísért koc-
cintása. Torok nem maradt szárazon. 

Ezután a szintén hagyományos vetítôs bemutatót tar-
totta meg Ákos a tavalyi év eseményeirôl. A képek sûrûn
váltakozva követték egymást, jelezve, hogy tartalmas (és
vidám) évet hagytunk magunk mögött. A résztvevôk által
hozott hazai ízek: kolbász, borok, sütemények és egyéb
itókák igazán változatossá tették az estét. A táncos lábak-
nak Nádasi Elemér muzsikája szolgáltatott talp alá valót
egész hajnalig.

Aki otthon maradt, bánhatja!
Boldog Új Évet Mindenkinek!

Leitold József

Érintés
Karácsony elôtt végül mégis hidegre fordult az idô. Nem
havazott ugyan, hogy ünnepi ruhába öltöztesse a szürke
tájat, ám a fagyos szél felébresztette az emberek lelkében
a melegség utáni vágyat. Talán ez is hozzátartozik az ün-
nep hangulatához. 

Hárman összebújva siettünk végig az utcán a turkáló
felé. Fruzsinak ígértünk „új” télikabátot, mert kinôtte,
elnyûtte már az elôzôt. Az üzletben fényár, árubôség. És
az a jellegzetes szag. Némi felfordulás. Aki járt már ilyen
helyen, tudja, stílusa van a turkálásnak, s ebbe vegyül né-
mi hanyag dobálás, fitymálás is. Talán mert olcsó. Csak
ezt engedhetjük meg magunknak, de úgy érezzük, leplez-
nünk kell valamivel. Úgy teszünk, mintha csak véletlenül
jöttünk volna ide.

Az enyéim sok kabátot felpróbáltak, így jutott idôm ki-
csit más szemmel is körülnézni. Néhány keresgélôt láttam
a ruhahegyek között. Az eladónôk a sarokban csiviteltek
tétlenül. Ekkor egy fiatal anyuka jött be, karján bebugyo-
lált kisbabájával. Az apróságot óvatosan a pultra fektetve
úgy csomagolták ki meleg ruháiból, mint valami ajándé-
kot. Édes, pirospozsgás arcocska tûnt elô, majd a végre
kiszabadult apró, ökölbe szorított kezek vidáman kalim-
pálni kezdtek az Ég felé. Törékeny teste fölé hajolva ne-
vetett, gügyögött neki mindenki, és örültek a látványnak. 

Tényleg ajándék volt.

Nem is vették észre, hogy közben lassan ismét nyílt az
üvegajtó, és piszkos, áporodott ruhájában beóvakodott
rajta egy hajléktalan külsejû, kortalan férfi. Zavarta a
sok lámpa és csillogó dísz, ezért egy lépés után meg is tor-
pant, mintha végleg elbizonytalanodott volna. De aztán
erôt véve magán megtámaszkodott egy gondola peremén,
amiben maradék anyagok voltak. Mélyen ülô szemeit
szinte lehunyva, átszellemült arccal markolt bele néhány
puha kelmébe. A másik kezében nylonzsák lógott vala-
mikkel kitömve, érzésem szerint mindenét ebben tarthat-
ta. Talán varrna magának valamit? – futott át rajtam, de
a mozdulataiban bujkáló tétovaság nem erre utalt. Mert
továbblépett a következô tárlóhoz, amiben függönyök
voltak. Kicsit félve néztem az eladókra. Mikor jön a kínos
jelenet: segíthetek? Tetszik keresni valamit? Kérem, ne
fogdossa össze… – vagy valami hasonló. 

De a nôk a kisbabával voltak elfoglalva, talán nem is
vették észre az öreget. 

Ô pedig állt a tér közepén, és ráncos, sebes kezével a
hófehér függönyöket simogatta. 

Láttam rajta… álmodik. 
Ez volt az ô kényszerûen elôre hozott karácsonya, mert

a boltok akkor még nyitva voltak. Még nem zárt be min-
den üzlet, és nem húzták össze az emberek a házak abla-
kán a maguk függönyeit, hogy odabent a meleg szobákban
áldott, szeretetteljes karácsonyt kívánjanak egymásnak a
fenyô, és az ünnepi asztal körül.

Ilyenkor ô is egy puha, finom érintésre vágyott… leg-
alább egy élettelen anyagtól.

Paloznak, 2009. január
Boda Balázs
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FARSANGI BÁL

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
február 14-én, szombaton 20 órától

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

Programok:
Jelmezverseny

Tombola
Élôzene, büfé!

Asztalfoglalás a Teleházban, tel.: 87/ 555 063
Szeretettel várunk mindenkit!



Együttmûködés a Balaton-felvidéken

AZ ÉLTETÔ BALATON-FELVIDÉKÉRT EGYESÜLET
60 TELEPÜLÉST FOG ÖSSZE

Az Éltetô Balaton-felvidékért Egyesületet 2008. augusz-
tusában jegyezte be a Veszprém Megyei Bíróság. Az Egye-
sület a Balaton-felvidék hatvan településén látja el a
2007-2013-as idôszakban az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Programmal kapcsolatos helyi szintû vidékfej-
lesztési tevékenységeket. 

Az Éltetô Balaton-felvidékért Egyesület munkaszerveze-
te tavaly október óta  az Akciócsoport területén fekvô há-
rom mikrótérségi irodában dolgozik, nevezetesen Süme-
gen, Kapolcson és Balatoncsicsón. – A munkaszervezet
aktuális feladata az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében jelenleg rendelkezésre álló vidék-
fejlesztési jellegû jogcímrendeletek vonatkozásában a
projekttulajdonosok teljes körû informálása, kérelmük 
összeállításának segítése. A munkaszervezet együttmû-
ködik a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
riummal, mint a program Irányító Hatóságával és
Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal – foglalta
össze a csoport jelentôségét Szabados Zsuzsanna a 
FAMULUS Sümeg Kistérségért Egyesület elnöke. 

Január 10-ig, majd ezt követôen május 1-tôl május 31-
ig az alábbi négy témakörben lehet vissza nem térítendô
támogatást igényelni: 
� Falumegújítás és -fejlesztés (épületek, kis léptékû inf-

rastruktúra, piac, játszótér)
� Vidéki örökség megôrzése (épületek, természeti-törté-

nelmi tájkép, környezeti tudatosság)
� Turisztikai tevékenységek ösztönzése (falusi turizmus,

ifjúsági turizmus, agro- és ökoturisztikai szolgáltatások)
� Vállalkozásfejlesztés (mikróvállalkozások létrehozása,

mûködôk fejlesztése)
A támogatások mértéke önkormányzatok és non-profit

szervezetek esetében igen magas, 80-100%, míg vállalko-
zóknál 60-65%. A munkaszervezet által koordinált
www.balatonleader.hu honlapon mindig frissített infor-
mációkat lehet találni a programmal kapcsolatban. 

A gazdasági recesszió negatív jelzôire az alábbi választ
kaptuk. – A gazdasági válság hatására az ügyfelek nem
egyformán reagálnak. Többen gondolják úgy, hogy pont
ebben a helyzetben van szükség a vissza nem térítendô
támogatásra és igyekeznek kihasználni a lehetôségeket.
Vannak olyan személyek is, akik a kezdeti lelkesedést
követôen visszalépnek, mert nem merik vállalni a
kötelezôen vállalandó támogatási feltételeket, az elô-
finanszírozást.  

Az Éltetô Balaton-felvidékért Egyesület nem csupán a
vissza nem térítendô támogatásokkal nyújt információt.
Együttmûködést kíván kiépíteni a Kinizsi takarékbank-
kal és a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezettel, annak
érdekében, hogy kedvezô hitellehetôségekrôl is tájékoz-
tassák az ügyfeleket.

Ezen kívül komoly hangsúlyt fektet a szervezet a
közösségfejlesztésre, gazdaságfejlesztô programokra és a

térségmarketingre is. Ilyen program, – amely magába
foglalja mind három célt, a III. LEADER Expo – mely
2009. február 26-tól március 1-ig kerül megrendezésre az
Utazás kiállítás területén, ahol egyesületi és hálózati tag-
jainak részére megjelenési lehetôséget biztosít. 

– Várjuk a turisztikai területen érintett vállalkozáso-
kat, akik szintén velünk közösen szeretnének részt venni
a kiállításon vagy reklámanyagokkal, prospektusokkal
színesítenék a kiállítás kínálatát. Hálózati tagjaink ré-
szére közel azonos szolgáltatásokat biztosítunk, mint
egyesületi tagjainknak. Megjelenési lehetôséget kapnak
országos rendezvényeken, kiadványokban, honlapon.
Nagyon jó lehetôség ez az együttmûködések kiépítésére,
közös programok lebonyolítására, marketingfejlesztésre
– emeli ki a rendezvény jelentôségét Szabados Zsuzsanna.

A „Mi mindenre büszkék?” feltett költôi kérdésre Zsu-
zsa fontosnak tartja megemlíteni az együttmûködéseket a
civil- köz- és vállalkozói szférák között. 

Kérelmek beadása terén kézzel fogható számszerû
eredményekrôl még nem lehet nyilatkozni, de az elôzetes
felmérések alapján látszik, hogy komoly az érdeklôdés,
nagy a pályázói kedv, mintegy száz kérelem elkészítése
van folyamatban a Balaton-felvidéken. Attól függetlenül,
hogy a program kezdeti szakaszban van, már érezhetô
együttmûködések alakultak ki. A vidékfejlesztési prog-
ram eredményességének egyik legnagyobb fokmérôje pe-
dig pontosan ezen partnerségi kapcsolatok kialakítása,
erôssége, hatékonysága.  

Szendi Péter
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TÁRSASTÁNC TANFOLYAM INDUL
MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Standard versenytáncok
bécsi keringô, angol keringô, slowfox, tangó

Latin versenytáncok
rumba, cha cha cha, szamba, jive, paso double

Divattáncok
mambó, salsa, argentin tangó, gyors rumba, 

boogie woogie
Intelligencia fejlesztés

illemtan, testbeszéd, intelligencia tesztek

Idôtartam: 10 héten át heti 1 alkalommal 90 perc

Teljes tanfolyam díja: 5 000 forint

Tanfolyamvezetô: Gacza Roland, 06-20/ 82 89-348,
gacza.roland@freemail.hu

Jelentkezés, információ:
Sári Annamáriánál, Teleház, Paloznak

  



Asszonyklub
ADVENT BUDAPESTEN

Az emlékezetes bécsi kirándulások után elhatároztuk,
hogy 2008-ban az adventi hangulatból Budapesten
merítkezünk, ezáltal december 13-án lelkes csapatunk
Budapestre utazott.

Felejthetetlen kirándulásunk délelôttjét a Fôvárosi
Állat- és Növénykertben töltöttük, majd kulturális
programunk a Bajor Gizi Színészmúzeumban folytató-
dott. Már a múzeum kertje is magával ragadó volt, a
csodaszép budai villa méltán volt Bajor Gizi és orvos
férje tulajdona. A bensôséges hangulatú látogatást
HAUMANN PÉTER Kossuth díjas színmûvész kalauzolá-
sával tehettük meg, a kellemes tárlatvezetést és anek-
dotázást ezúton is köszönjük, segítségével bepillantást
kaptunk a színházi világ emlékezetes színészóriásainak
szakmai és magánéletébe, megismerhettük az ôket kö-
rülvevô bútorok, dísztárgyak, jelmezek, kellékek sok
évtizedes történetét.

Délután a Vörösmarty térre látogattunk, ahol a bécsi
Christkindlmarkt-hoz hasonló meseszerû karácsonyi
hangulat és vásár várt bennünket. (Nem véletlen, hogy
Európa élvonalába sorolták a vásárt, nem találkoztunk
gagyi vásári portékával, hanem igényes, minden igényt
kielégítô portékával, minôségi étellel és itallal
találkoztunk.)

A tömeg ellenére már az elsô percekben összetalál-
koztunk a PALOZNAKI SZÔLÔHEGYI EGYESÜLET vezetôsé-
gével, akik szívélyes fogadtatásban részesítettek ben-
nünket. Dr. Tormási György, a Malomszegi és Széll
házaspár, valamint egymás után érkezô nyaralótulaj-
donosokkal „elfoglaltuk” a tér Deák Ferenc utcai sar-
kát; Széll Erzsike feneketlen szatyrából mindenkinek
jutott a hordóban érlelt szilvapálinkából és a finom
pörkölt sósmandulából. A bensôséges baráti együttlétet
Regôs Feriék telefonhívása tette még meghittebbé, aki
feleségével együtt a bécsi karácsonyi vásárból köszön-
tött bennünket, nosztalgiázva a tavalyi bécsi találko-
zásra.

S, hogy minden Karácsonykor emlékezzünk erre a
szép találkozásra Malomszegi Kati valamennyiünknek
karácsonyfadíszt ajándékozott az Egyesület írásos jó-
kívánságával.

Az élményáradat a GERBEAUD HÁZ erkélyén megjele-
nô fanfárosokkal folytatódott, a csodaszép élô fúvós-
muzsikát harangjáték követte, majd a legszebb Kará-
csonyi dalok kíséretében kinyílt a 13. ablak, jelezvén 
a Karácsony közeledtét. (Nem sok szem maradt szá-
razon…)

A kirándulás végén megtekintettük a különlegesen
kivilágított Andrássy utat, majd a Citadelláról gyö-
nyörködtünk kivilágított fôvárosunkban.

Nekünk, akik ott voltunk már december 13-án is Ka-
rácsony volt.

Rajnai Magdi

MEGHÍVÓ
2009. január 31-én, szombaton 

a Paloznaki Civil Egyesület „PACI”

FALUSI DISZNÓVÁGÁST
rendez a paloznaki Tájház udvarán.

(Paloznak, fô u. 8.)
Program:
7.00 Az állat alázattal megadja magát az erôszaknak és

elvérzik.
Fogópálinka, kocsonya, zsíros kenyér, forralt bor
tea a nézôknek egészen ebédig. Késôn érkezôk a
kocsonyáról lemaradnak.
Disznópörzsölés, tisztogatás, bontás, „az orjára
vágás”, forralt bor
Kolbásztöltés, pecsenyesütés, Fülöp Laci zalai to-
ros káposztája

12.00 Pecsenyekóstoló párolt káposztával, 
Jó ebédhez szól a nóta
Népi rigmusok, kántálás, versek az ételek felszol-
gálásához

13.00 Kolbászkóstoló, hurkatöltés, disznós játékok
15.00 Orjaleves, hurkakóstoló, 

Zene, tánc, mulatság kifulladásig!
A kedves vendégeket fûtött sátorban látjuk vendégül.

A disznóvágáshoz kapcsolódó programok:
· 11 órakor: fûszerdoboz  kiállítás megnyitója a Faluház
nagytermében.
� 12 órától: „Disznós filmek” vetítése a Faluház kister-

mében kicsiknek és nagyoknak
Részletes program a helyszínen.

Mindenkit szeretettel vár a „PACI”

A rendezvényt támogatja Paloznaki Önkormányzat és a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány
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KÖZMEGHALLGATÁS
A Paloznaki Önkormányzat január 21-én szerdán,

18.00 órakor 
közmeghallgatást tart a Faluház nagytermében

Jöjjön el Ön is és hallgassa meg a tavalyi év
beszámolóját, 

tegye fel kérdéseit a képviselô testületnek, 
mondja el javaslatait a jövôt illetôen!

Minden közügyek iránt érdeklôdôt vár 
a Paloznaki Önkormányzat!



Sajnos az alábbi két cikk a decemberi Hírmondóba
technikai okok miatt nem került bele. Ezért utólag is el-
nézést kérünk, mind az olvasóktól, mind a cikkek írójá-
tól.

Szerk.

Áldott Ünnepeket, Békés, Boldog, Új Esztendôt, jó egész-
séget kíván a falu lakosainak, nyaraló tulajdonosainak és

minden vendégünknek!

Prazsák Józsefné
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 

kuratóriumi elnöke

A 2008-as évben családi körülményeim miatt több, az
Alapítványunk által meghirdetett program elmaradt, ami
miatt most kérem elnézésüket.

Egyben hálásan köszönöm a sok és sokféle segítséget,
amely nagy kapaszkodót adott férjem betegségének és el-
vesztésének elviselésében. Nagyon köszönöm a számomra
ismeretlen emberek anyagi támogatását, külön köszönöm
Rajnai Árpádnak és feleségének, Magdikának. Ismét be-
bizonyosodott, nagyon sok jó ember van Paloznakon.

Mindenkinek Áldott Karácsonyt, Békés, Új Esztendôt,
jó egészséget kíván szeretettel és köszönettel:

Prazsák Józsefné
és Családja

ÖN DÖNT
Legyen a kormányé, vagy maradjon Paloznakon?

Adója 1%-át felajánlhatja társadalmi szervezet, 1%-át
egyházak számára. Csupán az erre szolgáló nyomtatványt
kell adóbevallásában kitöltve elhelyeznie.

Amennyiben errôl az összegrôl nem rendelkezik, pén-
zét az állami költségvetés használja fel!

Kérem, hogy támogassa a helyi társadalmi szerveze-
teket!

A PaCi tavaly közhasznú szervezetté vált, rendezvé-
nyeinkkel a falunk lakóinak életét, kultúrált szórakozá-
sát, hagyomány ôrzését támogatjuk. A programjainkról 
a Hírmondóban folyamatosan beszámolunk. Amennyi-
ben megtisztel bennünket támogatásával, munkánkat
nagyban segíti. Paloznaki Civil Egyesület, adószám:
18938766-1-19.

Köszönettel: Hernádi Péter elnök

� Január 21-én, szerdán 18 órától Közmeghallgatás a
Faluházban

� Január 31-én, szombaton Falusi disznóvágás lesz a
Tájház udvarán a PaCi szervezésében 8.30-tól

� Február 14-én, szombaton 20 órától Farsangi bál lesz a
Faluház nagytermében

Szerk.

Hagyományok és újdonságok a
paloznaki konyhában

„Ha marad egy kis csirkepörkölt…”

Hullámos szélû jénait leveles vajas tésztával kibélelünk,
10 percig elôsütjük (180 Co), tojásfehérjével kikenjük.

Töltjük: 2,5 dl csirkepörköltbôl vagy egyéb húsból ké-
szült húsos szósszal, ½ kg túró, 2 egész tojás, só, bors, ke-
vés fokhagyma.

180 Co-on sütjük.

„Ha van a mélyhûtôben szilva, vagy meggy, 
nem árt elhasználni.”

Tejfölös szilvás lepény:

Hozzávalók 4 személyre:
1,2 kg szilva, 25 dkg vaj vagy margarin, 30 dkg cukor, 
1 zacskó vaníliás cukor, csipetnyi só, 6 tojás, 25 dkg liszt,
7 dkg étkezési (búza)keményítô, 2 teáskanál sütôpor, 1 ¼
dl tejföl, 2 evôkanál porcukor.
Elkészítés: 
1. A vajat 25 dkg cukorral, a vaníliás cukorral és a sóval
krémesre kikeverjük. Egyenként beledolgozunk 4 tojást,
majd rászitáljuk a keményítôvel és a sütôporral elvegyí-
tett lisztet. Margarinnal kikent, zsemlemorzsával meghin-
tett tepsibe simítjuk, és a kimagozott szilvákkal kirakjuk.
Elômelegített sütôben, 175 fokon (gáztûzhelynél 2-es fo-
kozaton) 12 percig sütjük.
2. A megmaradt 2 tojást a maradék cukorral és a tejföllel
elkeverjük. A lepényre öntjük, és ugyanazon a hôfokon,
további kb. 40 percig sütjük. Rácsra téve kihûtjük, végül
porcukorral meghintjük.

Jó étvágyat!
Rajnai Magdi
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� �JJÓÓ  TTUUDDNNII!!

A TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
január 27-31-ig

költözés miatt zárva tart.

Nyitás elôreláthatólag
2009. február 3-án, kedden

a Szent József Ház régi
szolgálati lakás részében lesz

(Paloznak, Fô utca 2., 
a Teleház mellett).

Megértésüket elôre is köszönjük!
Szerk.



A könyvtár hírei

Új könyvek
Keserü Katalin: Amrita Sher-Gil
László Emília: Afgán ételek
Péczely Lajos: Közép-Ázsia
Kertész István: Ez történt Olümpiában – Az olümpiai játékok 

ókori története
Ferwagner Péter Ákos: A második világháború történelmi 

atlasza
Vígh Márta: A legjobb viccek gyûjteménye
Évnyitótól évzáróig – Versek, mesék ünnepeinkhez
Árpád népe – 1000 év magyar mondái
Mitták Ferenc: Várostromok a magyar történelembôl
Marossy Endre: 1956 – fiadnak hagyd örökül
Gerencsér Ferenc: Legújabb szavaink szótára
Dr. Ujváry Zoltán: Szólások és közmondások nagy könyve
Szendrei László: Neves kifejezések, szállóigék, mondások
Szabó László: Biológiai fogalomtár
Nagy Zoltán: Irodalmi fogalomtár
Tóthné Pánya Marianna: Földrajzi fogalomtár
Szabóné Zavaczki Andrea, Zavaczki Gabriella: Matematikai 

képlet- és fogalomtár
Szûcs Sándorné: Kémiai fogalomtár
Bárány Eleonóra: Történelmi fogalomtár
Machlik János: Nyelvtani fogalomtár
Természettudományi enciklopédia 6. – Növények és gombák
Természettudományi enciklopédia 7. – Gerinctelenek
Természettudományi enciklopédia 8. – Madarak
Természettudományi enciklopédia 9. – ôslények és hüllôk
Természettudományi enciklopédia 10. – Halak és kétéltûek
Természettudományi enciklopédia 11. – Emlôsök
Természettudományi enciklopédia 12. – Az emberi test 1.
Természettudományi enciklopédia13. – Az emberi test 2.

Sári Annamária

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

� 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.

� Autó Perger Suzuki Márkaszervíz. Szalonunk-
ban megtalálja a Suzuki teljes típusválasztékát. Szervi-
zünkben nagy gyakorlattal rendelkezô munkatársak várják
Önöket. Autószerelés, javítás, mûszaki vizsgára való felké-
szítés és vizsgáztatás. Környezetvédelmi mérés és zöldkár-
tya kiadása, eredetiség vizsgálat, légkonditöltés, gumisze-
relés. Csopak, Kossuth u. 101. Tel. / fax: 87/ 446-944, 
87/ 446-084.Web: www.suzukiperger.hu, 
e-mail: pergerv@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.

� 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: no-
vember 1-tôl szombat 8-12 óráig

� 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

� 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

� 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.
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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 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

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

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


