
Megyei Hírek…
ISKOLA XXI. SZÁZADI SZÍNVONALON

Közel 132 millió forintból korszerûsítették Balatonfüreden, a
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképzô Iskola és Kollégiu-
mot. Lasztovicza Jenô megyei elnök a december 10-i ünnepé-
lyes átadáson az iskolai beruházásokat kiemelten fontosnak
nevezte.

Az elsô rendészeti osztály tanulóinak mûsora után Szigeti
Csaba igazgató helyettes úgy vélte, a beruházással nemcsak
az iskola, hanem a város oktatása is gazdagodott. 1985 óta
nem történt a mostanihoz fogható fejlesztés az intézményben,
ahol most már XXI. századi körülmények között tanulhatnak
a diákok. Elhangzott: az épület felújítása mintegy132 millió
forintba került, melybôl a tulajdonos helyi önkormányzat kö-
zel 62 milliót, a fenntartó Veszprém Megyei Önkormányzat
30 millió forintot, az intézmény 43 milliót biztosított. A mun-
kálatokkal átépítették a konyhát, ebédlôt, mosókonyhát, öltô-
zôket, szaktantermet alakítottak ki, átköltöztették a könyvtá-
rat, vizesblokkokat hoztak létre, önálló kazánházat építettek.
A korszerûsítéseket a mûemlékjelleg figyelembevételével vé-
gezték el. 

– Mi lehet fontosabb az oktatásnál, gyermekeinknél, végsô
soron az ország jövôjénél? – kérdezte Lasztovicza Jenô. A
megyei elnök kiemelte a fejlesztéskor megvalósult összefo-
gást, és azt a gyümölcsözô együttmûködést, mely Szalay Tibor
igazgató és a megyei önkormányzat kapcsolatát jellemezte.
Külön súlyt helyezett a nemrég indított rendészeti oktatás je-
lentôségére, a pedagógusok munkájára, üdvözölte a mostani
beruházást, mely a hosszútávú mûködés feltétele. Utóbbi kü-
lönösen lényeges annak tükrében, hogy a gyereklétszám je-
lentôsen fogy. Például a Veszprém megyei fenntartású közép-
iskolákba a mostani tanévben a korábbihoz képest 250-nel,
jövôre várhatóan közel 300-zal kevesebben iratkoztak be.

KOVÁSZNA ÉS VESZPRÉM MEGYE: TOVÁBB TERVEZNEK

A következô évre szóló célokról, feladatokról egyeztetett
Veszprém megye testvérmegyéje, Kovászna delegációja, Ta-
más Sándor elnök, valamint a nemzetközi kapcsolatokért fe-
lelôs Pásztor Csilla Lasztovicza Jenô elnökkel, Talabér Márta
alelnökkel és Magasi Anikóval, a nemzetközi ügyek felelôsé-
vel a megyeházán, december 9-én.

Tárgyaltak többek között a szociális-, a kulturális, a tu-
risztikai-, az ifjúság és sport területet érintô elképzelésekrôl.

Szerk.

2010 – Újévi pohárcsengés Paloznakon
A paloznaki közéleti év hagyományosan a mindenki által
várt polgármesteri köszöntôvel kezdôdik.

2010. január 9-én ezt ismét megéltük. Zsúfolt terem,
ünnepi öltözékek, sütemények, pezsgô, örömteli várako-
zás, baráti köszöntések mindenhonnan várták az érkezô-

ket. ôk pedig jöttek közelrôl s távolról. Az állandó itt la-
kók szép számmal, s a falu szerelmesei valóban az ország
minden részébôl, sôt több országból.

Ez az ünnepi alkalom Paloznak sajátja, ahogy a polgár-
mester úr mondta, a falu legkedveltebb ünnepe. Jelképes,
jó indulás az egész évre.

Az ünnepi percek Szabó Lajos alpolgármester úr veze-
tésével, a paloznaki kórus hangjaival indultak. Az ír nép-
dal szárnyalt: „Az úr vezessen végig az úton, ha szerte-
szét sodor is a sors, Mert ôbenne bízva bízunk, nagy
örömben találkozunk”.

Majd a polgármesteri köszöntô összegezte az elmúlt,
bár nehéz, de sok élményt, szépülést hozó 2009-es évet.
Szomórúan hallottuk, hogy az idei év gazdaságilag még
nehezebb lesz, az állami támogatás 38%-kal kevesebb lesz
Paloznak esetében. Mégis tervezünk, s ha nem is annyit,
amennyit szeretnénk – kellene, de épül-szépül Paloznak
tovább. Nagyon figyelemreméltóak voltak, intô, kérô sza-
vai a jövôt illetôen, hogy a nehézségek idején különösen a
helyi összefogás nagyon fontos, nagy erô, erre lehet építe-
ni. Ez jellemezte Paloznakot eddig is, rajtunk nem fog
múlni. Polgármester úr Arany János gyönyörû, tanulsá-
gos „Alkalmi vers”-ével fejezte be a beszédet: 

Visszavonás, levonás
Minket ne epesszen,
Legyen egység, türelem
Hit a jövendôben.
Adjon Isten, ami nincs
Ez új esztendôben.

A száz éve írt vers sorai mintha a mára íródtak volna.
Ezt követôen általános pezsgôs koccintástól, jókíván-

ságoktól lett nyüzsgôvé a terem. Aztán szabadjára indult
a jó hangulat. Táncot roptak fiatalok, öregek. Kedves lát-
vány volt, hogy még az idôs Lajos bácsit is a hangulat
táncra perdítette. Ez az este minden résztvevôjével
eszembe juttatta – számomra immár 4. éve – a sokat cso-
dált, irigyelt osztrák, német kis faluközösségeket. Ahol a
különbözô nézetek, esetleg ellentétek ellenére mindenki a
falujáért gondolkozik, s ez látszik a falvakon. Igen, ez lát-
szott ismét, hála Istennek ezen az estén, s látszik szép kis
falunkon. Jó kezdés volt, így tovább!

Regôs Ferenc

Hírmondó
XX. ÉVFOLYAM  2010. JANUÁR

Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Adónk 1%-áról
Ismételten fel lehet ajánlani adónk 1%-át valamely
társadalmi szervezetnek, illetve egyháznak.
Magyar Katolikus Egyház 0011
Magyar Református Egyház 0066
Közrendvédelmi Alapítvány 19266208-1-19
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 18932296-1-19

Szerk.



Ki tud többet Paloznakról?

Ez a kérdés foglalkoztatott már jó ideje, és úgy gondoltam
nézzük meg gyerekszemmel, ôk mit tudnak Paloznakról?
Felvetettem a kérdést a paloznaki ifjúság körében, és
meglepetésemre tetszett nekik az ötlet. Január 10-én egy
jól sikerült Pohárköszöntô után kicsit izgulva vártam a
gyerekeket a Szent József Házba. Nagyon örültem, ami-
kor 3 óra körül kezdtek szállingózni a fiatalok. Három
csapatba tömörült a 18 játékos. Minden kérdésemre hi-
bátlanul válaszoltak, nagyon büszke voltam rájuk! A já-
ték fénypontja a képviselôk és a polgármester gyerekkori
képeinek levetítése volt. Sok-sok nevetés és pár finom
pizza elfogyasztása után a végeredmény a következô lett: 

1.helyezett: Paloznaki Tesók (Wrhovina Peti, Czeglédy
Sári, Czeglédy Ákos, Tóth Tomi, Dervalics Gábor, Gyôry
Dorina,) 

2.helyezett: Szent József Ház Lovagjai (Slemmer Ábel,
Kristály Marci, Szente Ádám, Kövesi Balázs, Ádám Rozi,
Németh Bence)

3.helyezett: Paloznaki Sakállok (Dobi Szabolcs, Szente
Máté, Czeglédy Bori, Ádám Blanka, Tóth Fanni, Szente
Dávid)  

A vetélkedôt a PACI támogatta, köszönet érte!

Kovácsné Török Gyöngyi

Vasárnap délután 3 óra körül elkezdtünk gyülekezni a
Szent József Házba, hogy részt vegyünk a Ki tud többet
Paloznakról címû vetélkedôn. 18-an jöttünk össze, így
hat fôs csoportokban játszottunk. 12 feladatot kaptunk,
melyek kissé nehezek voltak számunkra. Az elsô 6 fel-
adatban történelmi kérdések voltak Paloznakkal kapcso-
latban. A következô feladatban szétvágott képet kellet
összeraknunk puzzle-ként. Utána kaptunk egy-egy lufit,
melyben Paloznak betûi voltak szétvagdosva, melyekbôl
minél több értelmes szót kellett kiraknunk. Az utána kö-
vetkezô két feladatban képekrôl kellett felismernünk em-
bereket. Az elsôben a naptárról keresgéltünk az idôsek-
rôl. A másodikban kivetítôn láthattunk a képviselôkrôl és
a polgármesterrôl képeket. Megkaptuk a lehetôségeket és
fel kellett ismernünk, hogy ki kicsoda. Majd egy vaktér-
képen kellett bejelölni a megadott nevezetességeket
Paloznakon.

Az utolsó feladatunk egy csapat induló volt.
Amíg a zsûri tanácskozott, addig pizzát kaptunk meg

üdítôt.
A végeredmény tehát ez lett:
1. Paloznaki Tesók
2. Paloznaki Sakállok
3. A Szent József Ház Lovagjai lett
Az elsô helyezett egy gyümölcstortát és nápolyikat, a

második és harmadik helyezett pedig dobozos sütit és ná-
polyikat kapott. És persze mind a három csapatnak járt
oklevél.

Nagyon jól telt nekünk ez a délután. Ajánljuk minden
fiatalnak, hogy legközelebb, ha lesz ilyen vegyenek részt,
mert nagyon jó buli.

Tóth Fanni, Kovács Viktória és Gyôry Dorina

FELHÍVÁS
Palonak településen 2010 évben várható kéményseprô-
ipari munkavégzés idôpontjai: március, április, július,
augusztus, október, november.

2010 évben alkalmazandó kéményseprô-ipari közszol-
gáltatási díjtételek:

Egyedi kémény: 1416 Ft/db/év
Kisközponti kémény: 295 Ft/fm/év
Gyûjtô kémény: 1269 Ft/szint/év
Nagyközponti kémény: 1018 Ft/fm/év
Tartalékkémény: 733 Ft/db/év
Üdülôkémény: 2145 Ft/db/4 év
Szakvéleményadás: 10609 Ft/db/eset, 
ebbôl: kémény-vizsgálat: 5714 Ft/db/eset
kiszállási díj: 4895 Ft/eset
A díjak a 25%-os Áfa-t tartalmazzák.

Puska Ferenc
ügyvezetô

„Kürtô Tüzeléstechnikai” Bt.

A Veszprém Megyei Közmûvelôdési Intézet 
és Paloznak Község Önkormányzata 

szeretettel vár mindenkit

2010. február 7-én, vasárnap 
15 órakor Paloznakra, a Faluház nagytermébe

a Chopin évforduló alkalmából.

Vendégünk:
Érdi Tamás

zongoramûvész

A mûsorban elhangzó mûvek:
F. CHOPIN: g-moll Ballada

F. CHOPIN: cisz-moll Nocturne Op.posth.
F. CHOPIN: e-moll keringô Op.posth.

F. CHOPIN: Fantaisie Imporomptu Op.66
F. CHOPIN: Berceuse

F. CHOPIN: Andante Spianato and Grande Polonaise
brillante Op.22.

A program támogatói:
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Veszprém Megyei
Közmûvelôdési Intézet

Veszprém Megye
Közgyûlése

Nemzeti Kulturális
Alapprogram



MEGHÍVÓ
2010. január 30-án, szombaton 
a Paloznaki Civil Egyesület „PACI”

FALUSI DISZNÓVÁGÁST
rendez a paloznaki Tájház udvarán. (Paloznak, Fô u. 6.)

Program:
8.00 Az állat alázattal megadja magát az erôszaknak 

és elvérzik.
Fogópálinka, kocsonya, zsíros kenyér, forralt bor
Disznópörzsölés, tisztogatás, bontás, „az orjára vágás”
Kolbásztöltés, pecsenyesütés, zalai toros káposzta

9.00 Tor-Túra: Gyalogtúra az Endrôdi kilátóhoz a
Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület vezetésével (Indu-
lás a tájház udvarából, összesen kb. 6 km)

9.30 Falubemutató séta Czeglédy Ákos polgármester úr
vezetésével 

12.00 Pecsenyekóstoló párolt káposztával. Jó ebédhez
szól a nóta

13.00 Kolbászkóstoló, hurkatöltés
15.00 Orjaleves, hurkakóstoló 

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

A disznóvágáshoz kapcsolódó programok:
� 10 órától: Játszóház gyermekeknek a Szent József Ház-

ban: Kézmûves foglalkozás, filmvetítés (Fô u. 2.)
� 11 órakor: Daráló kiállítás megnyitója Dobó József gyûj-

teményébôl. Helyszín: Faluház nagyterme. (Fô u. 10.)

Mindenkit szeretettel vár a „PACI”

A rendezvényt támogatja Paloznaki Önkormányzat és a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány

Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület

Karácsony várás
11 éve már, hogy történt, 1998 decemberében.
Temetôi látogatásom során észleltem, hogy a védelmet

nyújtó sövény-bokrok között kis állatok, pici cicák kóbo-
rognak összeguborodva, fázva-remegve, éhesen.

Megsajnáltam ôket és legközelebb vittem magammal
egy kis elemózsiát.

Hívogattam ôket, de nagyon félénkek, bizalmatlanok
voltak, ezért messzirôl dobtam feléjük az ennivalót, amit
hirtelen felkaptak és elszaladtak.

Pár nap elteltével már megszokták jelenlétemet és las-
san, félve mind közelebb merészkedtek.

A késôbbiekben már az elsô hívó szóra jöttek és esze-
gettek.

A következôben kivittem egy kis lábast is, amelyet
anyám sírköve mögé egy kis bokor alá rejtettem, hogy ne
bántsa senki szemét, ne rontsa a környezet esztétikai
rendjét.

Általában minden másnap mentem és jó volt tudni,
hogy kis védenceim megmenekültek az éhenhalástól.

Az egyik ottlétem során egy temetôt látogató tudtomra
adta, hogy „egyesek” nem nézik jó szemmel tevékenysége-
met, mert állítólag a csöpp kis állatok kikaparják a síro-
kon a földet.

Értetlenül álltam, sehogy sem értettem, mi okuk lenne
a fagyos földet kaparni decemberben…

Gondoltam, vállalom a rosszindulatú megjegyzéseket, a
lényeg az, hogy a szerencsétlen, védtelen kis lények el ne
pusztuljanak a nagy hidegben. Hogy kitartottam elveim
mellett, ez megint nem tetszett valakinek.

Karácsony délutánján is vittem megszokott kis elemó-
zsiámat, de hiába hívtam kis védenceimet, nem jöttek,
nem voltak sehol. Rossz érzésem támadt. Éreztem történt
valami, valami szörnyû dolog…

Valaki eltûntette ôket, bele sem merek gondolni ho-
gyan, mi módon. Kerestem a kis lábast, az sem volt sehol.

Valaki „problémamegoldó készségével” intézkedett…
Cselekedetét bizonyára elégedetten nyugtázta.

Hogy miért írtam le ezt 11 év után, talán azért, mert
vannak dolgok, amik nem felejtôdnek.

Ez történt 1998 decemberében – Karácsonykor – a
SZERETET ünnepén.

J-né Irénke
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FARSANGI BÁL
Paloznak Község Önkormányzata

február 13-án, szombaton 20 órától

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

Programok:
Jelmezverseny

Tombola
Élôzene, büfé!

Jelmezben a belépés ingyenes!

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

KÖZMEGHALLGATÁS
A Paloznaki Önkormányzat február 3-án szerdán, 

közmeghallgatást tart a Faluház nagytermében
Jöjjön el Ön is és hallgassa meg a tavalyi évi beszámolót, 

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

Minden közügyek iránt érdeklôdôt vár 
a Paloznaki Önkormányzat!



8. ÉLET – KÉP – ÍRÁS

„A fiatalság a természet ajándéka, ám a kor mûalkotás”

– Hölgyek korát nem illik felemlegetni, most mégis ezt
teszem. Egy kerek évforduló ad apropót a beszélgetéshez.
Úgy kérdezlek, mintha nem huszonöt éve élnénk együtt.

– Valóban, az életem felét melletted töltöttem el, de ez egy
újszerû helyzet – mondja Kati szelíd mosollyal. Hogy van-e
bennem megállapodottság érzés?  Úgy húsz éves korom kö-
rül a szememben egy 50-es nô már idôsnek tûnt, ám maga-
mon most nem ezt érzem. Talán fiatal maradtam lélekben. 
A dolgok megélése, a gondolkodásom szempontjából min-
denképpen. Nincs számadási kényszerem, de azt látom, hogy
az ifjúkori jövôkép nem csupán álmodozás volt, hanem nyi-
tottság és kíváncsiság. Visszatekintve sokkal szebbé és külön-
legesebbé vált a sorsom, mint amilyennek elképzeltem. 

Esztergomban nôttem fel, egy számomra nyomasztó lég-
körû (kis)városban, ahonnan alig vártam, hogy elkerül-
hessek. Gimnázium után Budapestre mentem, a világhírû
Petô Intézetbe. Konduktív pedagógiát tanultam, és moz-
gássérült gyerekekkel foglalkoztam. Nem volt könnyû meg-
felelni az elvárásoknak, mert a kiváló tanulmányi ered-
mény mellett rátermettség, szorgalom, alázat és nagyfokú
fizikai, illetve szellemi teherbíró képesség kellett ahhoz,
hogy konduktorként helyt tudjunk állni. Szerettem a
munkámat… nem is munka volt ez, inkább hivatás. A pes-
ti létben élveztem a kulturális programok sokaságát, s bár
a puszta megélhetésre alig futotta a fizetésembôl, koncer-
tekre, kiállításokra, moziba, színházba jártam, többnyire
a plusz munkákkal keresett pénzbôl.

– Melyik volt életed legszebb idôszaka?
– Akkor kezdôdött, amikor 1986-ban Paloznakra köl-

töztünk, a szüleid nyaralójába. Itt a szabadság, mint alap-
élmény hatott rám. Ezzel egy idôben integrálódtam egy új
családba, és kiteljesedett az életem. A Pongrácz-házban el-
töltött négy év csodás volt, és folytatódott Óbudaváron,
ahol 1990-ben vettünk egy faluszéli öreg házat, hatalmas
kerttel. Ez volt az elsô saját otthonunk. Tizenhét éven át
élveztük ott a paradicsomi környezetet. 

– Azt mondtad, a szabadságélmény hatott rád leginkább.
– A paloznaki lét abszolút luxus volt, az alapvetôen ur-

bánus ember tér- és idôbeli gazdagsága. A csend, a vissza-
vonultság, a nyugalom és a természet közelsége nem el-
szenvedését jelentette az adott helyzetnek, hanem óriási
örömforrás, zsigeri élmény volt. Megváltoztatta a látásmó-
domat. A fôváros elhagyásának volt egy másik, veszteségol-
dala is, mivel a hivatásomat vidéken nem tudtam folytatni.
A tanulást, a diploma megszerzésének megannyi fáradtsá-
gát azonban nem éreztem hiábavalónak. A konduktorkép-
zés, túl azon, hogy adott egy szakmát, teljes emberi neve-

lést, személyiségformálást is jelentett. Fegyelemre, tisztes-
ségre, karitatív magatartásra tanított. 

– A karitatív és a kreatív szavak, legalábbis hangzásra,
közel állnak egymáshoz, s benned mindkét tulajdonság
megvan.  Hogy került képbe a kép… mármint a festés? 

– Semmi sem véletlen. A zene és képzômûvészet iránti
fogékonyság már gyermekkoromtól szunnyadt bennem, de
a szüleim zongorázni taníttattak. Melletted, a festô mellett
ez a lehetôség adódott. Bármibe kezdek, mindig valami
szépnek, jónak, harmóniának a létrehozására törekszem.
Ahogy egykor elhivatott konduktor voltam, most festeni
szeretek, és a körülményeim támogatnak ebben. Ám, ha
úgy hozná a sors, még mindig vannak megvalósításra váró
vágyaim, kiaknázatlan lehetôségeim, mivel tanultam
kineziológiát és tibeti hangterápiát is. 

– Az anyaszerep hogy alakult ki benned, hiszen sajnos
édesanyád korai elvesztése miatt csonka a minta elôtted?

– Az értékközvetítés, a tudás átadása munkál bennem,
hiszen a konduktor pedagógus is egyben. Mindig vágytam
gyerekre, ám csak hat év után tették lehetôvé a körülmé-
nyeink, ekkorra lett saját otthonunk. Fruzsit felneveltük, a
napokban lesz 19 éves. Pestre készül egyetemre. Vonzza a
városi lét, és ez természetes. Az elválás? Az elsô perctôl
tudni lehetett, hogy eljön a pillanat, amikor kiröppen a fé-
szekbôl. Majd eldönti, hol szeretne élni. 

Mi itt maradunk. 
A munkánk, a festés olyan, hogy bár látszólag semmi

sem változik, mégis ad lehetôséget a folytonos megújulásra.
Mióta ismét Paloznakon lakunk, más táj vesz körül, mint
Óbudaváron, illetve a Nivegy-völgyben, így a képek is ki-
csit mások, mint a korábbiak. Talán mi magunk is megvál-
toztunk idôközben.

– Ha éppen nem dolgozol, gyereket nevelsz, háztartást
vezetsz, vagy kertészkedsz, mi szórakoztat, mi kapcsol ki
leginkább?

– Szenvedélyesen gombászom, biciklizem, szívesen kár-
tyázom, szeretem a társaságot. Rajongok a déli tengere-
kért! Napfény, sok mozgás földön, vízen, vagy akár a leve-
gôben – talán ez mind a szabadságszeretetem kifejezôdése.
Hamarosan a siklóernyôzésbe is lesz módom belekóstolni. 

– Mit vársz az idei évtôl?
– Csupa jót. S a jó dolgokra várni is szeretek, nyugodtan

készülôdni valamire. Szívesen változtatom ünneppé a hét-
köznapokat. Olyan ez, mint az angol karácsonyi puding,
amit két hónappal korábban kell elkezdeni készíteni.
Vagy… ahogy szüret után várunk az újborra.

Boda Balázs

� Január 30., szombat Falusi Disznóvágás és kísérô ren-
dezvényei a PaCi szervezésében.

� Február 7., vasárnap 15 óra Faluról-Falura, Érdi Ta-
más zongoramûvész koncertje a Faluház nagytermé-
ben, a VMKI és az Önkormányzat szervezésében

� Február 13., szombat 20 óra Farsangi Bál a Faluház
nagytermében az Önkormányzat szervezésében
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A paloznaki közélet
színterei

� �JÓ TUDNI!



A Könyvtár hírei
ÚJ KÖNYVEK

FELNÔTT IRODALOM:
Viktor Pelevin: Generation „P”
Danielle Steel: Eljön az a nap
Agatha Christie: Rejtély az Antillákon
Stephenie Meyer: A burok
Schäffer Erzsébet: Pókfonálon: történetek útközben
John Updike: Az eastwicki boszorkányok
Bram Stoker: A fehér féreg fészke
John Grisham: Az ítélet eladó
Janelle McCulloch: Párizsban az élet: a szerelem és a 

csábító fehérnemû nyomában
Stephen King: A Napkutya: 3 és 4 perccel éjfél után
Leslie L. Lawrence: A fekete özvegy 1-2.
Barbara Vine: Születésnapi meglepetés

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM:
David Benedictus: Micimackó visszatér
Sue Townsend: Adrian Mole: cappuccino évek

SZAKIRODALOM:
Thürmer Gyula: Az elsikkasztott ország
Steven Sora: Az amerikai elit titkos társaságai: a Temp-

lomos Lovagrendtôl a Skull and Bones-ig
Richard Dawkins: A legnagyobb mutatvány: az evolúció

bizonyítékai
Günter Ogger: A Fuggerek: császári és királyi bankárok
Tóth Endre, Szelényi Károly: A magyar Szent Korona – 

Királyok és koronázások
Susan Tyler Hitchcock, John L. Esposito: A vallások 

földrajza – avagy hol lakik az Isten, merre járnak a 
zarándokok?

501 kihagyhatatlan látnivaló a világ minden tájáról
Franck Segrétain: A második világháború
Balatonvin Borlovagrend a Balatonfüred-Csopak Borvi-

déken 1984–2009
Veszprém megye monográfiája I. – Természeti viszonyok 

+ Hajtogatott táblázatok
Dr. Fülöp Lajos: Fürediek napjainkban 2007–2009.

Sári Annamária

Hagyományok és újdonságok 
a paloznaki konyhában

Farsang kínai módra

A nehéz, tartalmas, téli magyaros ételek után jó szívvel
ajánlok némi változatosságot – fôzzünk az ízletes kínai
specialitásokból egy olyan menüt, amelynek hozzávalóit a
Tescoból könnyen beszerezhetjük.

1 üveg szója (Soya) szósz a hûtôszekrényben hosszú
ideig eláll. 1 üveg SHAN Shi földimogyoró olaj (helyette-
síthetô dióolajjal is), SAMBAL OELEK csípôs, sós fûszer-
krém (Ha nincs más az ERÔS PISTA is helyettesítheti.)

WOK zöldségek (bambuszrügy szeletek, apró kukori-
cacsövek, vízi gesztenye, stb.), ÜVEGTÉSZTA – rizsbôl
készül, van, amit csak forró vízben áztatni kell, némelyi-
ket 3-5 percig fôzzük. FRISS GYÖMBÉR (elég 1-2 dara-
bot vásárolni, a mélyhûtôbôl kivéve azonnal könnyen re-
szelhetô).

Illatos, ropogós csirkefalatok

Csirkemell csíkokat és csirkeszárnyat feldarabolunk és az
alábbi mázzal kenjük be:

1 kanál SAMBAL OELEK csípôs krém, 1 dl méz, 1 dl
ketchup, 1 nagy fokhagyma gerezd, só, bors, kevés soya. 

¼ órát állni hagyjuk, majd lisztbe, tojásba és kókuszre-
szelékbe panírozzuk, és bô olajban kisütjük.

Wokba földimogyoró olajat (esetleg dió) öntünk, bele-
rakjuk a vékony hosszú csíkra vágott zöldségeket (30 dkg
sárgarépa, 1 nagy póré, 2 gerezd fokhagyma, 1-1 piros és
sárga kalifornia paprika, 2 db újhagyma, 30 dkg
fejeskáposzta, 1 kanál friss reszelt gyömbér, 5 dkg natúr
földimogyoró, vagy fenyômag, 4-5 kanál soya szósz és 4-5
evôkanál lime-lé, korianderzöld.

Ropogósra pároljuk, hozzáadunk 1 csomag üvegtésztát
áztatva, vagy fôzve és összeforgatjuk.

A ropogós csirkefalatokkal tálaljuk. Akármennyit is
csinálunk, elfogy.

Végül 3 divatos koktél, amelyeket szinte mindenki szí-
vesen kortyolgat. (Aranyszabály: a hozzávalók nem
helyettesíthetôk!)

Kir Royal:
Hozzávalók: jég, CASSIS feketeribizli likôr, száraz fehér
jégbehûtött pezsgô, díszítésnek piros ribizli

A pezsgôs kehelybe likôrt töltünk, felöntjük a nagyon
hideg pezsgôvel. Ribizlifürttel díszítjük.

Mojito:
Hozzávalók (4 személyre): 2-3 sárgadinnye, 1 csokor
menta, 3-4 db lime, 8 dkg barna cukor, 1,5 dl fehér rum,
3-4 dl ásványvíz, jég.

Vágjuk ketté a dinnyéket, vegyük ki a magját és karalá-
bévájóval vegyünk ki belôle gömböket. A lime-okat fa-
csarjuk ki, keverjük össze a barnacukorral és a menta fe-
lével és a dinnye kevésbé szép golyóival zúzzuk össze,
passzírozzuk át, tegyük hozzá a fehér rumot, osszuk szét
nagyobb kelyhekbe, amibe jeget, sárgadinnyegolyókat te-
szünk és ásványvízzel felöntjük. A maradék mentalevéllel
díszítjük. Kínáljunk hozzá szívószálat.

Citromos vodkakoktél:
Hozzávalók (6-8 személyre): tört jég, 2 dl jó minôségû
vodka, Bitter Lemon szénsavas üdítôital, 1 citrom.

Üdítôs nagyobb pohárba jeget teszünk, szétosztjuk a
vodkát, felöntjük a szénsavas üdítôvel, citromkarikával
tálaljuk.

Jó étvágyat és jó szórakozást!
Rajnai Magdi

52010. január Paloznaki Hírmondó



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

gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési
tárgyak és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés lehet
festett, patinázott és tüzihor-ganyzott a megrendelô igényei
szerint. Keressen bennünket a 71-es és 73-as út keresztezôdé-
sénél, ahol bemutatótermünkben választhat igényei 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. Szalonunkban
megtalálja a Suzuki teljes típusválasztékát. Szervizünkben
nagy gyakorlattal rendelkezô munkatársak várják Önöket.
Autószerelés, javítás, mûszaki vizsgára való felkészítés és
vizsgáztatás. Környezetvédelmi mérés és zöldkártya kiadása,
eredetiség vizsgálat, légkonditöltés, gumiszerelés. Csopak,
Kossuth u. 101. Tel. / fax: 87/ 446-944, 87/ 446-084.
Web: www.suzukiperger.hu, e-mail: pergerv@t-online.hu

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

� Szent Donát Pince és Borház. Csopakon az Öreghegyi
dûlôben található, páratlan szépségû természeti környezetben.
Hûvös pincéjében a csopaki lejtôk legjobb borait kínálja, köztük
a méltán híres csopaki olaszrizlinget. Borkóstolókon kívül ren-
dezvények, 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 leg-
szebb pincéje címet kapta a Balaton-felvidéki Nemzeti
Parktól. Ranolder püspök 18 fôs körpanorámás borkóstoló-
jában 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 legnépszerûbb
pincészete közé válogatták Magyarországon. Csopak, Arany
J. u. 2. Tel./ fax: 87/446-452, web: www.jasdipince.hu, e-
mail: jasdipince@t-online.hu

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

� Szôlôfürt Gazdabolt. Virágföldek, mûtrágyák, növény-
védô szerek, vetômagok, festékek, tömítôanyagok, kötôele-
mek (csavarok), zárak. Minden, ami egy gazdának kell!
Paloznak, Zrínyi u. 44. tel.: 87/ 446-869. Nyitva: november 1-
tôl  szombat 8-12 óráig.

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

� Üvegezés! Hôszigetelt üveg készítése és beépítése, hagyomá-
nyos nyílászáróba is. Tükörvágás, akváriumkészítés. Helyszíni
munka hétvégén is. Tel: 30/237-4456.

� Akác Vendéglô Paloznak Fô téren, ahol az óra áll!
Nem dohányzó, megújúlt környezetben, melegkonyhával, piz-
zával, tésztafélékkel, napi és heti menüvel. Hétvégén cukrász-
süteményekkel. Egész héten melegétel és pizza kiszállítással. 
Várjuk kedves vendégeinket! Ugyanitt torta és süteményren-
delést felveszünk. Tel: 06 87 446-400, Mobil: 06 30 837 5438,
e-mail: akacvendeglo@freemail.hu, web:
www.balatonriviera.hu/hu_index.php?page=gasztronomia 

� Ügyvédi iroda Csopakon. 8229 Csopak, 
Kossuth Lajos utca 7. telefon/fax: 06-87-446-006, 
mobil: 06-20-3277-772, e-mail: ugyved@dr.com, 
www.koczkasdr.hu
Tanácsadás mellett tekjes körû ügyvédi szolgáltatás, képvise-
let, elektronikus összeköttetés az országos ingatlannyilván-
tartással (Takarnet), minôsített elektronikus aláírás a cég-
ügyek intézésére, Dr. Koczkás Sándor ügyvéd.

� „Tyúkszeme van, fáj a lába?” 
Majd Borbála megcsinálja. Kérésére akár otthonában!
Manikûr-Pedikûr, Japán Manikûr-Pedikûr, Aroma olajos
kéz- és lábápolás, Holt-tengeri só peeling, Paraffinos kéz-, és 
lábápolás, 
Zselés és porcelán mûköröm kézre, lábra, Lakkozás, díszítés.
Elérhetôségem: Ódor Borbála, Lovas, 20/441-5003
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KEREKEDI CSÁRDA 
Csopak 71-es fôút, ott ahol a babák állnak!

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

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

e-mail: toth.sandor19@chello.hu

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

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

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

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

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

A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület 
együttmûködés céljából továbbra is várja 

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

végzôk jelentkezését.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 


