
TESTÜLETI ÜLÉS
Egyhangú szavazással jóváhagyta a 2011 évi költségvetést
a testület. Ebben az évben 98 millió forintból gazdálkod-
hat az önkormányzat.
A napirendi pontok elôtt Czeglédy Ákos polgármester tájé-
koztatta a jelenlévôket az elmúlt hetek történéseirôl. A köz-
meghallgatáson felmerült, hogy a közvilágítással olykor
problémák vannak, illetve a Hajódi utcában és telkeken a
közvilágításra fejlesztési igényt jelzett az önkormányzat az
E-ON felé. Nemrégiben a Települési Önkormányzatok Szö-
vetsége tisztújító közgyûlést tartott Veszprémben, melyen
szóba került az önkormányzati rendszer átalakítása, a kiste-
lepülések helyzetének bizonytalansága. A közelmúltban a
Csopak-Paloznak Horgászegyesület közgyûlést tartott, me-
lyen felmerült, hogy a paloznaki kikötô helyzete továbbra is
bizonytalan. A virágosítás kapcsán szerzôdést kötött az ön-
kormányzat Balogh Ágnessel a kertészeti terv elkészítésére
és a mûvezetésre. A Tájház Szövetség elnökségi ülésén jelez-
ték, hogy szakmai felügyelet ellenôrzi a mûködési engedé-
lyekben foglaltak betartását.

Némileg módosult az önkormányzat költségvetése az elsô
fordulóhoz képest. Az Észak-Balatoni Fôépítészi Társulás
mûködtetésére a tagönkormányzatoktól (Balatonakali,
Balatonudvari és Lovas) beszedett tagdíj 2.7 millió forintot
tesz ki. Ez az összeg a mûködési célú pénzeszközátvétel ese-
tében jelent növekedést a költségvetésében. A normatív tá-
mogatás összege az idegenforgalmi adó kiegészítésnek kö-
szönhetôen nô. Ebben az évben 19.9 millió forintos
támogatást kap Paloznak (2010-ben 15.8 millió forint).
Ugyanakkor a két évvel ezelôtti állapothoz képest 3.5 millió
forinttal kevesebb az állami normatíva. Az elmúlt évhez ké-
pest viszont csökkent az SZJA után kapott összeg. A telepü-
lés digitális térképének frissítésére 375 ezer forintot különít
el az önkormányzat, valamint 200 ezer forintot a földhivata-
li adatszolgáltatás fedezetére. A tervezési díjak 315 ezer fo-
rinttal nônek, mely magába foglalja a Virágos Magyaror-
szágért növénykiültetési tervezési díjat, valamint a Zrínyi
utca–Balatoni utca csomópont közlekedés biztonsági terve-
zési díját is. Ebben az évben a költségvetés általános tartalé-
kának az összege 5.1 millió forint. A körjegyzôség büdzséje
az elsô fordulóhoz képest nem változott, melyet egyhangú
szavazással jóváhagyott a képviselô-testület.

Tóth László falugondnok beszámolójában kifejtette, hogy
tavaly közel 20 ezer kilométert tettek meg az önkormányzat
mikrobuszával. Továbbra is feladatai közé tartozik az óvo-
dások és a kisiskolások szállítása Csopakra, az ebéd kihor-
dása és gyógyszerek kiváltása. Amennyiben szükséges idôs,
beteg embereknek bevásárlás, esetleg orvosi rendelésre
szállítás. Tavaly közel 2 millió forintos támogatást kapott
Paloznak az államtól a falugondnoki szolgálatra, melyet az
önkormányzatnak 2.6 millió forinttal kellett kiegészíteni.

Sári Annamária Teleházvezetô beszámolóját is elfogadta

a testület. Az elmúlt évben több sikeres rendezvénynek
adott helyett Paloznak. 2010-ben a mozgókönyvtári norma-
tíva terhére 126 darab könyv és 8 darab DVD/CD került be-
szerzésre 304 ezer forint értékben. Az NKA által kiírt pályá-
zat sikeresnek bizonyult, így a Teleház 281 ezer forintot
nyert el, melybôl új szekrényeket és polcokat tudtak besze-
rezni. Örömteli hír, hogy nôtt a regisztrált olvasók száma a
könyvtárban, mely minden bizonnyal köszönhetô a tavaly
nyáron átadott Olvasóligetnek is. A Teleház bevétele az el-
múlt évben 211 ezer forint volt.

Négy éves megállapodást kötött az önkormányzat a
Paloznaki Civil Egyesülettel a sportpálya további üzemelte-
tésére. A PaCi vállalta az esedékes nagyobb karbantartás el-
végeztetését is. Döntés született a nyaralótulajdonosok köz-
meghallgatásának (április 3.) és a faluszépítés idôpontjára
(április 9.) vonatkozólag. A Tájház ügyeletet önkéntesek be-
vonásával szeretné a testület biztosítani. A honlapon szerep-
lô hirdetéseknek a díja nem változott a tavalyi évhez képest.

Szendi Péter

Évszázados kalandok március 15-én
Idén, március idusán az ünnepséget egybekötöttük a Tájház
új „A felemelô század” c. kiállításának megnyitójával. 

Az eseményt nyitó ágyúlövés után Czeglédy Ákos köszön-
tötte az érdeklôdôket. A polgármester az ünnep legfonto-
sabb üzeneteként a béke, a szabadság, az egyenlôség és a
testvériség eszméinek megvalósítását, követését emelte ki. A
kiállítást megnyitó dr. Kemecsi Lajos, a Magyar Néprajzi
Társaság titkára elmondta, hogy a bemutatott anyagban a
helyben gyûjtött tárgyi emlékek mellett helyet kaptak a
veszprémi Laczkó Dezsô Múzeum által kölcsönzött tárgyak
is, hogy hitelesebbé tegyék az adott kor bemutatását. 

A paloznaki anyag a Nemzeti Kulturális Alap támogatásá-
val, a Veszprémi Múzeumi Igazgatóság közremûködésével
jött létre az országos program keretein belül. A látogatót az
1860-as évekbe kalauzoló, a polgárosodás tárgyi eszközei-
nek bemutatásán túl a balatoni halászat eszközeit külön
hangsúllyal kezelô kiállítást Schleicher Vera néprajzos-mu-
zeológus tervezte és rendezte be.

Az ünnepség alatt a Sforzato Rézfúvós Kvartett játszott
és a Hunyadi Huszár és Betyár Hagyományôrzô Egyesület
szerepelt. Szerk.
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Ki tud többet Paloznakról?
A kilenc év után, 2011. február 26-án ismét megrendezett
„Ki tud többet Paloznakról?” vetélkedôre összejöttek a si-
ker feltételei: jó elôkészítés, sok munka és motiváltság. Sári
Annamária és Szendi Péter jó elôkészítô munkát végzett. A
vetélkedô estébe nyúló délutánja jó versenyzést, izgalmas
szurkolást hozott a Faluházat megtöltô 6 csapatnak és az
ôket lelkesen buzdító érdeklôdôknek.

Schmitt Pál elnök úr bíztató és a Paloznakiak lakóhely-
szeretetét méltató levelének felolvasása után Szendi Péter
ismertette a versenyfeladatokat és vezette a vetélkedôt.

Már a csapatok bemutatkozásánál erôsen formálódni
kezdett a zsûri és a lelkes hallgatóság véleménye. A tudáson
és az ügyességen túl észrevehetôen sikert aratott a vidám-
ság, (Önkormányzat csapat: Czeglédy Ákos, Ôry Zoltán,
Szabó Lajos) a humor (Gyôztesek csapat: Falticska Pál,
Pócsik Andrea, Szimics Irén, a Viharsarok csapat: Szenténé
Török Andrea, Szente Zsolt, Wrhovina Rezsô) és a fiatalok
(Anonymus csapat: Czeglédy Borbála, Czeglédy Sára, Sza-
bó Donát, Wrhovina Péter) talpraesettsége. A komolyak
(MIG3 csapat: Bakonyi Györgyné Marika, Németh Imre,
Szalay Gábor és a Borbarátok csapat: Dr Regôs Ferenc,
Szabadi Bálint, Szendi György) mintha kevésbé tudták vol-
na a verseny elején „eladni” magukat.

Hogyan szerepelnek a többi feladatban a csapatok? Ho-
gyan szól bele az eredménybe és a végsô pontszámba a
Paloznak ismeretérôl számot adó tudáson túl a szereplés stí-
lusa, külsôségei? Ezt mérlegelte a közönség és mintha a Zsû-
ri is ráncolni kezdte volna a homlokát… Látszott, hogy nagy
verseny lesz!

Míg a csapatok dolgoztak, Haumann Péter és Trokán Pé-
ter színmûvészek Jutasi Sándorné és Keller József alkalom-
hoz kapcsolódó írásaiból olvastak fel. A paloznaki fiatalok
szereplése is oldotta a verseny feszültségét.

Wrhovina Rezsô és Szente Zsolt csapatát fiatalítva, csa-
ládtagokkal bôvítve indult, szellemesek, humorosak voltak.
Szoros küzdelemben nyerték meg a versenyt. (167 pont)

A második helyen 166 ponttal a Borbarátok (Pisze) vé-
geztek. A MIG3 csapat 163 ponttal elért harmadik helye
összességében a komolyak jobb eredményét hozta, akik bol-
dogan örültek a megérdemelt díjnak

A családias hangulat, a lelkes közönség igazolta, hogy a
Paloznakiakat érdekli lakóhelyük múltja. Kíváncsiak vol-
tak milyen új emlékeket gyûjtöttek össze a rendezôk és ver-
senyzôk. Saját múltjukat, kötôdéseiket keresték és találták
meg a vetélkedôben.

Köszönet ezért a szórakoztató, tartalmas estéért a támo-
gatóknak, rendezôknek, a zsûrinek és a felkészült verseny-
zôknek. A hírek szerint a zsûri és a játékvezetô, már azon
gondolkozik, hogy mikor legyen ismét vetélkedô. 

Vegyük észre, hogy Veress D. Csaba könyvét 1993-ban
adták ki. A következô versenyre már ebbôl az azóta elmúlt,
közel 20 évbôl is készülni kell…

Dr. Tormási György

Köszönjük a támogatásokat.
A program támogatói voltak: Paloznaki Önkormányzat,
Paloznak Jövôjéért Közalapítvány, Jásdi Pince, Csiszár
Pincészet, Dobó Vendéglô, Esztergályos Ágnes.

Anonymus Csapat bemutatkozása

Nem járok testületi ülésre, nem vagyok képviselô, és nem
hordok PACI-s pólót.  De a Balaton-part egyik legérdeke-
sebb akcentusával beszélek, és rajtam kívül még majd öt-
százan értik, hogy mire gondolok, amikor azt mondom, li-
basütés, disznóvágás, Czeglédy Ákos. Hild János neve
fémjelzi az én falunevemet, és nem örülök, hogy ha a tu-
risták összekeverik a Királydombot a Berekháttal. Büsz-
kén gondolok Guden vitézre, az adakozóra, a zászlóanyá-
ra, Csontos Gyulára és Szendi tanítóra.  Szeretem a
szüreti felvonulást, olaszrizlinget, a Cóka buszt, a ká-
posztás hajtókát. Itt élek Veszprém megye szívében. Ven-
dégszeretetben mi vagyunk a császárok, és igen is a Sár-
kányos kútból folyik az ország legjobb bora.

Paloznak! Mi így szeretünk!
Wrhovina Péter

Bemutatkozás: VIHARSAROK

Mi a kontinens nyugati részérôl jöttünk. Mi fogjuk fel a
hideg nyugati szeleket és hóviharokat. Mi szívjuk el a szô-
lôbôl felszálló permetszereket, hogy védjük a falut. A
traktorok által felvert por is persze nálunk csapódik le.
De szerencsére mi látjuk a gyönyörû naplementéket. A
belváros nincs túl messze. A bevásárlóközpont, étterem
és buszpályaudvar gyalog is könnyen megközelíthetô. A
városháza, a kórház és a templom egymás mellett van-
nak. Ez azért is jó, mert, aki kijön a hivatalból adóügyeit
intézvén, egybôl kap orvosi segítséget, de ha szerencséje
volt, hálát adhat az Istennek. A belvároson túl elérhetjük
a stadiont, ahol kemény küzdelmek folynak. 

Néhány szó Paloznakról; Paloznak nagyon jelentôs tele-
pülés. Nyáron akár 2-3 ezren is laknak itt. Kiváló progra-
mok vonzzák ide a turistákat. Paloznakról nagyon szép a
panoráma. Például, jól látszik Tihany, amit ôk onnan nem
mondhatnak el magukról. De hát Tihany is arról híres,
hogy jól lehet látni Paloznakot. Paloznakon sok egyesület
és csoport is van. Van a PaCi: a Paloznaki Civil Egyesület,
van a PoCi: a Polgárôr Egyesület, van a CiCi: az Asszony-
klub és a fiatalok a PiCi. A PaCi-n belül mûködik a Lali
Elalél Kórus, FoCi néven a Futball Klub, FéRc néven a
Hímzôkör és NYuGi néven a Nyugdíjas Klub. A hegyen pe-
dig a Szôlôhegyi Egyesület tagjai látogatják egymást. 

Polgármesterünk még a régi, hiszen ez egy hagyomány-
ôrzô település. Ha lesz egy új polgármesterünk, ôt is min-
denki Ákosnak fogja hívni. Nagy kitüntetés a Hild-díj és
a ,,Legvirágosabb falu” díja, amire büszkék is vagyunk.

2011 az önkéntesség éve Európában
Az önkéntesség révén az emberek új ismeretekre tehet-
nek szert, tökéletesíthetik szaktudásukat, kiszélesíthe-
tik társadalmi kapcsolataikat és a társadalmi elkötele-
zettség jól mutat egy önéletrajzban is. Csatlakozva az
önkéntesség évéhez a Tájház nyári nyitva tartását idén
önkéntesek bevonásával szeretnénk biztosítani. Várjuk
olyan önkéntesek jelentkezését (fiatalokat és idôseket)
akik legalább egy hét idejére vállalnák a Tájház nyitva
tartásának ellátását. Jelentkezni Sári Annamáriánál le-
het a Teleházban. tel: 555-063.



Legényeink túl óvatosak a lányokkal ezért a népességnö-
vekedés nem túl jó. A vasútállomás és reptér építése még
húzódik, de ipartelepünk már van. Nagyon szép tájhá-
zunk van, ahol tájjellegû borokat iszunk, a disznóvágá-
son és a libasütésen, még Guden vitéz is megirigyelné. Itt
a földnek van valami olyan kisugárzása, amit nem lehet
magyarázni, de aki idejön Paloznakra, mindenki azt
mondja, hogy…hazaért!

Wrhovina Rezsô

Paloznaki idegenvezetés – Borbarátok Csapat

Mint tôsgyökeres paloznaki, a gyerekkori és a mostani ké-
pet, ahogy én láttam, váltakozva fontam egybe.

A Fô térrôl indulva, láthatjuk a volt iskola-tanítói la-
kást, amelyet 1950-ben államosítottak és építettek újjá
(1914-ben leégett) A mai fôépület 1954-ben lett lakhatóvá
téve és vízvezetékkel ellátva. Ma Könyvtár és Teleház mû-
ködik a volt iskola helyén.

Szemben vele az ÁFÉSZ bolt és Akác vendéglô. Gye-
rekkoromban egybe volt itt a Magyar féle vendéglô, kis
szatócsbolt, sôt húsbolt. Hûtôszekrényül a mai buszváró
helyén egy jégverem állt, közvetlen az út mellett. Az út
túloldalán a Magyar féle (késôbb Horváth, Szûcs) féle
panziót, ami teljes ellátást biztosított a vendégeknek.

A Fô utcán fölfelé található a Vendégház. Eredetileg e
ház helyén volt Paloznak egyik legrégebbi, nádtetôs, nyi-
tott folyosójú vályogháza. Farkas Sándorék építették tel-
jesen újjá, majd az önkormányzat vette meg és tette alkal-
massá vendégek fogadására.

Fölötte a Diószegi ház. 1815-ben már említik, de mai
formáját 1888-ban nyerte el, 1993-96-ban az önkormány-
zat Tájházként újította fel és rendezte be a falu múltját
bemutató régi tárgyakkal, bútorokkal. Udvarán zajlanak
az immár hagyományos rendezvények, mint a falunapok,
libasütés, disznóvágás stb. Ezek a látnivalók aztán vonz-
zák az idegeneket!

A bolt felett, Csonka Ernô tanító nádfedeles háza volt,
aki 1910-tôl 26 évig nyesegette az ifjúság vadhajtásait.
(Igen sok legenda, anekdota maradt fenn személyérôl:
megitta a csobolyóba döglött egeret a borral együtt, éjjel
viharlámpát akasztva a ló nyakába szántott. Nevezetes a
krumpli válogatatása a gyerekekkel pincéjében. Jött a
tanfelügyelô, mivel a tanterem üres volt, meglelte a csapa-
tot a pincében: „Gyakorlati foglalkozás?”– kérdésére a 
tanító úr igenlô választ adott. „Nos menjünk fel a tante-
remben, nézzünk egy kis elméletet is.” Mire a tanító:
„Ameddig a krumpli nem fogy el addig nem lehet.” Le-
bontva az épületet helyükön Csatáriék építkeztek.

A mostani Locskai ház sem árulkodik a múltról. Egy
szegényes, tornácos kis nádtetôs ház állt a helyén istálló-
val és mellette kis melléképülettel. (Magyarék, majd Pus-
kásék, sôt Boros Sándor is itt lakott szegény gebe lovával
együtt, no és a kutyájával, melyet magázott.

Felette Olasz Kálmán háza, amely1884-ben épült, sza-
badkéményes, nádtetôs, istálló és pince is tartozott az ud-
varhoz. Többszöri átépítés után 1979-es felújításkor
nyerte el a régi-mai formáját.

Ezek után tekintsük meg a templom és környékét: Ab-
ban az idôben a templomkert – 2000-tôl Millenniumi

Park, – parlagon hevert, földes, kavicsos kocsiút szelte át
és kötötte össze a mai Kossuth utcával. Itt jártak tehenes-
és lovas fogataikkal keresztül a szorgos parasztemberek a
Balatoni kertbe, vagy a Tó-beli rétekre. Déli részét a
„semfü-semfa” választotta el, mint élô sövény a Zrínyi ut-
cától. Most itt van elhelyezve falunk büszkesége a Hild
Emlékérem mása (1998-ban kapott Hild-díjat a község)
Itt volt látható szegény jobb sorsra érdemes Szt. László
szobor is. Nem tudom, Nagy András bácsi, az alkotó tud-
ja-e, hogy az enyészetté lett a mûve, elkorhadt.

A templomhoz vezetô út is lépcsô nélküli volt, tama-
riszkusz élô korláttal a két oldalán.(A mostani korlát is
így lengedezik) Kíválló szánkózó hely volt ez télen, ke-
resztülszáguldva a Zrínyi úton, le a Balatoni úton, kis
szerencsével a vasúti sínekig! (A Jóistennek köszönhetô,
hogy csak szegény Szabó Feri ütközött egy fakarusszal.)

A templomot körbástya védte, 1783-ban még állt, ma már
csak romjai láthatók.A bástyán belül temetô volt, ennek
egyik legrégebbi maradványa a templom bejáratának déli
oldalán lévô vöröskô, beépítve, benne kereszt bevéséssel.

Maga a templom és a plébánia is külön megérne "egy
misét"… Szendi György

(Következô számban folytatjuk a csapatok bemutatko-
zását.)

Értesítjük Paloznak település lakóit és üdülôtulajdonosait,
hogy a PROBIO ZRt.

LOMTALANÍTÁST
szervez

2011. április 4-én hétfôn.

A lomtalanítás problémamentes, minél gyorsabb és tisztább
lebonyolításának érdekében szükségünk van az Önök segítsé-
gére, ezért kérjük, hogy az összegyûjtött limlomot 2011. ápri-
lis 4-én reggel 7 óráig helyezzék ki a megfelelô helyre. Kérjük
továbbá, hogy a kihelyezett hulladékot, ahol lehetséges sze-
lektáltan, anyagfajtánkként helyezzék ki, mert ennek révén
nagymértékben segíthetik munkánkat. A hatékonyabb hely-
kihasználás érdekében a bútorokat szétszerelve szíveskedje-
nek kirakni.

Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor kommunális hulla-
dékot, építésbôl- bontásból származó anyagot (ajtó, ablak,
szigetelôanyag, stb.), törmeléket, hulladékká vált gumiabron-
csot, kerti, valamint zöldhulladékot, akkumulátort és gyógy-
szereket, festékes és olajos flakonokat. Elektronikai hulladék
gyûjtése elkülönítetten történik.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a lejárt szavatos-
ságú, hulladékká vált gyógyszereket a gyógyszer-tárakban, a
hulladékká vált gumiabroncsokat a gyártó-nál, kereskedônél
van lehetôség leadni.

Elektronikai hulladékgyûjtés helyszíne: Tájház udvara.
Elektronikai hulladék (TV, hûtôszekrény, mosógép, kis-

háztartási gépek, számítógép, villanymotor, bojler, stb.) kihe-
lyezésének idôpontja: 2011. április 3-4. a hulladék elszállítá-
sát költségtérítés nélkül, ingyen hajtjuk végre. A lomtalanítás
napján az esetleges észrevételeiket, bejelentéseiket a 87/342-
633-as telefonszámon tehetik meg.

Tevékenységünkkel segítsük elô környezetünk védelmét, és
tegyünk meg mindent környezetünk tisztaságáért!

PROBIO ZRt. Somogyi László vezérigazgató
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Bizonytalan egyensúly
BARTL GÉZA

Alattomos hideg kevergett céltalanul végig a Zrínyi utcán a
bezárt bolt felé, ahol épp lassított a busz. Egy asszony szállt le
róla, az egyetlen utas, fekete kendôs fejét a válla közé húzva
sietett el mellettem. Még pár perc és hazaér. Böjtidô, pasztell
este – gondoltam, miközben benyitottam a kis kertkapun. 

Régi restanciám ez a beszélgetés. 
– Tavaly nyár eleje óta készülök hozzád – kezdtem mente-

getôzve – azóta, hogy egy szerfölött vidám társaságba botlot-
tam a fôtéren, akik épp tôletek jöttek, születésnapi köszön-
tésbôl.

– Június 3-a környékén lehetett ez. Akkor töltöttem be az
50. évemet – gondolkodott el Géza is az idô múlásán. Édes-
anyámék nagyon rég óta paloznakinak számítanak. Az eskü-
vôjük után egy évvel születtem, négy és fél év múlva az öcsém,
és kilenc évvel késôbb a húgom. A füredi Lóczyban érettségiz-
tem, azután Budapestre kerültem a Kandó Kálmán Mûszaki
Fôiskolára, ahol 82-ben mûszaki tanári diplomát szereztem. A
diákévek szép idôszaka után hazajöttem. Veszprémben egy ál-
talános iskolában tanítottam, illetve mûszaki stúdióvezetô vol-
tam. Közben tovább tanultam, szereztem egy üzemmérnöki
diplomát. Késôbb az Államigazgatási Fôiskola óraadó tanára
is voltam, majd 1990-tôl a fôiskolán tanársegéd lettem. 

– Folyamatos tanulás és tanítás tette teljessé az életed?
– Igen, bár egy idô után elegem lett a fôiskola oktatási

rendjébôl adódó monotóniából, ugyanakkor izgatni kezdett,
hogy milyen, amikor az ember nem csak beszél róla, hanem
csinálja is, amit tanít. Jut eszembe, ekkortájt végeztem el az
ELTE informatika szakát, tanári diplomát kaptam ’92-ben. 

– Ez a harmadik diplomád, de úgy tûnik, ennek nem tulaj-
donítasz túl nagy jelentôséget. Mihez kezdtél ennyi tudással
és tapasztalattal a tarsolyodban?

– A Bramac-hoz kerültem, informatikusnak. Az anyavál-
lalat „vezetôi információs rendszerének” rendszergazdája
vagyok. 

– Mi a helyzet a multik diktálta versenyhelyzettel?
– Még aránylag jól bírom. 15 évem van a nyugdíjig, meg-

látjuk, mit hoz a jövô. 
– Hogyan alakult eközben a magánéleted? Az hogy szerve-

zôdött? 
– 1985-ben házasodtunk össze a feleségemmel, aki kollé-

ganôm volt a veszprémi általános iskolában. A fiunk ’87-ben
született, a lányunk ’88-ban. Jelenleg mindketten egyetemen
tanulnak. Úgy gondolom, az átlagosnál közvetlenebb a kap-
csolatunk, a téli-nyári szabadságainkat még mindig együtt
töltjük.

– Itt vagyunk egy nagy családi házban. Te építetted maga-
toknak? 

– ’86-ban kezdtünk hozzá kevés megtakarításunkból,
bankkölcsönnel, szocpoltámogatással és barátok, rokonok,
ismerôsök fizikai segítségével. Elégedett vagyok vele, de lehet,
hogy késôbb építek magunknak egy kisebbet, ha a gyerekek
végleg kiröpülnek. 

– Mennyi szabadidôd van? Van-e szenvedélyed, hobbid?
– Teljes embert, megszállottságot kívánó nincs. Kerékpá-

rozom, a horgászást gyerekkortól kedvelem, és ’82 óta szörfö-
zöm. A Balatont, s általában a vizeket mindig is szerettem. Ta-
lán még a családi síeléseket említeném. 

– Bár gondolom nem hobbi, de ott látlak kimagasodni a
hátsó sorból a kórus koncertjein is.

– A kórus teljesen más történet. A zene, mint olyan mindig
érdekelt, bár a zenei hallásom messze nem tökéletes. A felesé-
gemmel együtt hívtak, s valójában a társaság miatt járunk a
próbákra, fellépésekre. Jó kikapcsolódás kis idôre a napi
nyûgös ügyekbôl. Szeretek tenni a közösségért, igyekszem ak-
tívan kivenni a részem a közös munkából, természetesen a
kóruson belül is. Ott bábáskodtam például a Hírmondó szü-
letésénél, az elsô templomi hangverseny, illetve az elsô bor-
verseny szervezésénél is.

– Az átlagosnál talán nagyobb rálátásod van a Paloznakon
végbemenô változásokra, fejlôdésre. Mit tapasztalsz, milyen
irányba haladunk?

– Szerintem a szocializmus korszaka megkímélte Palozna-
kot, nem tett nagy károkat benne, és a rendszerváltozást sem
kísérték illuzórikus elképzelések. Egyáltalán, az itt élô embe-
rekre sosem voltak jellemzôek a szélsôségek. Így nem követ-
keztek nagy csalódások, de hogy az emberek lelkében mi tör-
tént, az más kérdés. A Csopakról való leválással önállóak
lettünk, ennek ellenére nem egyértelmûen elônyös a mai hely-
zet. Az elsô polgármester személyisége megosztó volt. Akkori-
ban nekem ellenzéki szerep jutott, de ezen is túljutottunk, és
kétségtelen, hogy több dologban jól döntött az akkori testület.
A mai helyzetben sok mindennel nem vagyok megelégedve.
Például sajnálom, hogy nem maradt olyan kicsi a falu, mint
amilyen régen volt. Az elmúlt 10-15 év fejlôdése, ami a lakos-
ság létszámának drasztikus növekedését hozta, Paloznakra
nézve egészségtelen. Az új és újabb házak építése sem tesz jót
a faluképnek. Sorra épülnek be a zöldterületek, a kirándulók
és a pihenésre, felüdülésre vágyó helybéliek rovására. A 71-es
mellé került ipari létesítmények engedélyezése jelentôs bûne
az akkori testületnek. Nagyon bizonytalan az egyensúly em-
ber és környezete között. Az utcán végigmenve már nem isme-
rek mindenkit, ha találkozunk, pedig ez jó érzés volt.  

– Mit tennél, ha tehetnél annak érdekében, hogy ez ne így
legyen?

– Az én teóriám szerint alkotni kell, pontosabban átdol-
gozni – ugyanis létezik csak elfelejtôdött – egy hosszabb távú
koncepciót, amely támpont, iránymutatás lehet és kell, hogy
legyen az önkormányzat eseti döntéseinél. A koncepcióban
leírtak betartása garancia az olyan alapvetô kérdésekben,
mint a település népességszáma, az ipari létesítmények léte-
nemléte, a jármûforgalom szabályozása, a falukép megôrzése.
Óvni kell épített értékeinket, épületeinket, a faluképet. Az
agyonszabályozás, uniformizálás nem kívánatos, de a túlzott
szabadság sem. Gondolok itt az új épületek „sokszínûségé-
re”. Erôsen aggaszt a falu északkeleti részének beépítési ter-
ve. A falukép úgy-ahogy megúszta a szocialista idôket, erre
ma tesszük tönkre.  Ez ellen pedig érdemes és kell is harcolni!
Szerencsére vagyunk jó páran, akik így gondoljuk. 

– Próbáltad már megfogalmazni magadnak, hogy miben
rejlik Paloznak vonzereje? Mi az esszenciája?

– Az, hogy van benne valami nyugalom. Az itt nyíló virá-
gok, növények szépsége, a táj karaktere, a Balaton közelsége,
ki tudja? A hangulatot visszaadni nagyon nehéz. Örülsz an-
nak, hogy itt vagy, és megnyugszol. Nincs benne semmi külö-
nös, és talán éppen ez a vonzó benne. 

Ám ez a harmónia törékeny. 
Boda Balázs
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Amerikába mentünk, Paloznakra érkeztünk…
December közepén, mikor Tormási Gyuri barátom felhí-
vott, hogy jövô tavasszal levetítenék a Paloznaki Faluház-
ban, az 1992-ben forgatott Amerika 500 címû filmünket
vegyes érzelmekkel fogadtam. Ez a mozi lassan húsz éve
készült, az akkori technológia a mai modern képalkotó
rendszereknek már nem felel meg. Mi még filmmel dol-
goztunk korlátozott mennyiségben állt rendelkezésünk-
re, a hangot, az eredeti atmoszférát külön magnóval rög-
zítettük. Ma már a vágási technika is más, mi még a régi
stíluson nôttünk fel, ami azt jelenti többek között, hogy a
jelenetek hosszabbak a mai klipes képeknél. Szóval ösz-
szegezve lelkiállapotomat nagyon féltem a vetítéstôl. El-
nézést errôl egy kiskamasz kori élményem jut eszembe.
Nagymamámék elvittek a Filmmúzeumba az Orgonavi-
rágzás c. filmre. Szerintük csodálatos alkotás volt, én a
legdrámaibb pillanatokban, mikor körülöttem mindenki
sírt, hangosan mosolyogtam. Több dolog is foglalkoztatott
az elôadás elôtt: hányan jönnek el, mindenki végignézi a
filmet, lesznek e kérdések. Miután rendeztem gondolatai-
mat, nekiláttam a felkészülésnek, elôkerestem a régi
szakanyagokat, megnéztem az útról készült fotókat. Kide-
rült az ember emlékezete véges, hosszú-hosszú szívós
munkával sikerült felidézni a hat hónapos munka (film
elôkészítése, forgatása) szinte valamennyi fontosabb sza-
kaszát. Gyurival több megbeszélést tartottunk, ki mit tud
összegyûjteni a kiállításra. Nálam elszomorító eredmény
született, pár fotón és jegyzeten kívül semmi nem maradt,
ugyanis egy költözés alkalmával mindent elloptak tôlem.
Nagyobb probléma volt a film megszerzése átjátszása
DVD-re. Miután ez utóbbi problémát Gyuri megoldotta,
már csak a vetítés és az elôadás volt. 

Öt óra körül mentük le a faluházba kipróbálni a vetí-
tôt, megnézni a hangosítást minden rendben volt, most
már csak a „közönség” volt hátra. Az elején már írtam
arról, hogy egy ilyen jellegû elôadásoknak, filmvetítések-
nek sikere attól függ, hogy a bemutatott alkotás mennyire
hat a jelenlevôkre és az alkotók személyisége mennyire
hat a nézôkre. Lehet, hogy kishitû voltam azt gondoltam,
az is szép eredmény, ha fél ház lesz, nagyon megdöbben-
tett, hogy hat elôtt öt perccel már egy tût se lehet leejteni.
Kíváncsi voltam arra, milyen lesz a nézôk korátlaga. Ed-
digi tapasztalatom az volt, hogy az idôsebb korosztály
kedveli az ilyen jelleg rendezvényeket, itt Paloznakon na-
gyon jólesett, hogy a legfiatalabbtól a tapasztaltabbakig
mindenki megjelent. A vetítés rendben ment, engedjenek
meg egy rövid vallomást, a film készítôje nem a mozit néz-
te, hanem azt figyelte milyen érzelmeket vált ki az alko-
tás. Nagyon boldog voltam, hogy a közönség nem lankadó
figyelemmel kísérte végig a kétszer huszonöt perces mû-
vet. Ami az est fénypontja volt, az a kötetlen beszélgetés,
ami még a vetítést követô borozgatás mellett folyt éjsza-
kába nyúlóan. Köszönetet kell mondanunk Emikének a
hangulatos, önállóan is érdekes környezet megtervezésé-
ért és elkészítéséért. Azoknak, akik, megszervezték ezt a
csodálatos estét, valamint azoknak kik megtiszteltek av-
val, hogy megnézték filmünket.

Köszönünk mindent:
Siska Vince és dr. Tormási György  

NAGYBÖJTI SZENT MISSZIÓ PLÉBÁNIÁNKON
Március 24-én, csütörtökön 16.30 órakor – Paloznakon
Március 25- én, pénteken 16.30 órakor – Paloznakon
A nagyböjti Missziót tartja: Rostás Sándor SVD atya,
Kôszegrôl. Sándor atya nagy szeretettel hívja és várja,
a Testvéreket. Ô fog gyóntatni és a szentbeszédeket
tartani, pénteken Paloznakon és Csopakon a betegek
szentségét is kiszolgáltatja.
„Bûnbánóknak menedéke, trónusodhoz eljövünk…”

v. Ajtós József László
kerületi esperes, plébános

A NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE

Nagyszerda:
Paloznak: hagyományossá vált szentmise, szentgyó-

nással és szentáldozással mindenki számára
Szentgyónás: 17.00 órától, a sekrestyében, a szent-

mise: 18.00 órakor kezdôdik.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Gyóntat, a szentmisét bemutatja és szentbeszédet
mond: Gyûrû Géza pápai prelátus, általános érseki
helynök, nagyprépost, fôesperes, balatonfüredi plé-
bános.

Nagypéntek:
Urunk, Jézus Krisztus kereszthalálának emlékünnepe
Paloznak: du. 15.00 órakor keresztúti ájtatosság az öt

falut magába foglaló ifjúság és felnôttek számára, a
paloznaki kálvária dombon. 
A keresztúti ájtatosságot vezeti: Dr. Márfi Gyula 
érsek úr

Nagyszombat:
Paloznak: 17.00. órakor nagyszombati szertartások és

feltámadási körmenet a faluban, az úgynevezett „a
kis körmeneti útvonalon”. (Az idô függvényében.)

Húsvétvasárnap: 
Urunk feltámadásának ünnepe
Paloznak: 18.00 órakor ünnepi szentmise

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a szent 
szertartásokra, fôleg nagypéntekre és a nagyszombati

feltámadási körmenetre.
Valljuk meg bátran mindnyájan, a Jézus Krisztusba

vetett hitünket!

BÉKÉS, ÖRÖMTELI HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍ-
VÁNUNK PALOZNAK, CSOPAK, LOVAS,

FELSÔÖRS, ÉS SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZ-
SÉGEKBEN ÉLÔ MINDEN FELEBARÁTUNKNAK

ÉS KERESZTÉNY TESTVÉRÜNKNEK,
A JÉZUS KRISZTUSBAN!

Dr. Szathmáry László              v. Ajtós József László
diákónus                     kerületi esperes, plébános
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Bíznak a fiatalokban – másodszor rendeztek „köszönô partyt”

Hagyomány, hogy a Paloznaki Civil Egyesület meghívja
azon személyeket, akik segédkeztek a libasütéskor és a disz-
nóvágáskor. Hernádi Péter az egyesület elnöke visszatekin-
tett az elmúlt évre és vázolta az idei terveket. 

– Ez a mostani rendezvény mennyiben különbözik az
elôzôektôl, és szeretnétek ezt a jövôben is folytatni?

– Az elnökségnek mindig is komoly fejtörést okoz, hogy
miképpen jutalmazza azokat az embereket, akik társadalmi
munkájukkal hozzájárultak a programok sikerességéhez.
Óriási szerep hárul rájuk, és ezzel a „köszönöm partyval”
szeretnénk elismerni tenni akarásukat. Második alkalom-
mal szervezünk ilyen rendezvényt, melyet a jövôben is sze-
retnénk folytatni. Az elmúlt évhez képest nincs nagy kü-
lönbség, hiszen egy finom vacsora, és egy-két pohár bor
mellett, baráti beszélgetésre invitáltuk a segítôket. 

– A tavalyi évben mi minden történt a PACI életében?
– Szerencsére elég sok minden, hosszasan lehetne sorol-

ni! Fô célunk az esélyegyenlôség megtartása, fiatalokat és az
idôseket összehozzuk, hagyományt teremtsünk programja-
inkkal. Felelevenítjük a régi idôket, több generáció is jól ér-
zi magát. Rendezvényeinken olyan kiállításokat szerve-
zünk, mely kuriózum Magyarországon. Büszke vagyok a
kórusunkra is, Szabó Lajos vezetésével, hiszen több sikeres
koncertet adtak, nemcsak Paloznakon. A Hímzôkör nagyon
sokat dolgozott az elmúlt évben is. Budapesten és Mezôkö-
vesden is elismerték munkájukat, nívós díjjal jutalmazta
ôket a szakértô zsûri. Továbbra is célunk, hogy az embere-
ket az egészséges életmódra neveljük. A fiatalok számára
díjmentesen biztosítottuk a sportpálya használatát. Igyek-
szünk minél szélesebb körben kiterjeszteni tevékenységün-
ket. A Faluvédô Csoport az „Ajánlás” címû könyvével óriá-
si tettet hajtott végre a Balaton-felvidéken. Most is
propagálják és bôvítik a kiadványt, és ajánlják különbözô
településeken és városokban. 

– A sport és kulturális tárházat egyre nehezebb tovább
bôvíteni. Terveztek még olyan programokat, melyeket
Paloznakon szeretnétek megvalósítani?

– A Paloznaki Ifjúsági Szervezet beolvadása az egyesüle-
tünkbe óriási erôt ad számunkra. Terveik, és talán mondha-
tom úgy, hogy terveink között szerepel egy filmklub és egy
egészségcentrum létrehozása. Utóbbiban konditerem lenne,
szobakerékpárral és futópaddal kiegészítve. Bízunk a fiata-
lokban, hiszen bennük van a jövô. A mostani korosztálynál
elindult valami, ôk tenni szeretnének Paloznakért, illetve
saját magukért is, hiszen nem mindegy, hogy hogyan érzik
magukat a lakóhelyükön. 

Szendi Péter

„NEKEM TETSZETT, MÁSOKNAK MEG TÉNYLEG TETSZETT”
Március 11-én, pénteken a PISz megtartotta az elsô
„Poszterhôsök” vetítést a Szent József Házban. Támogatást
a megvalósításhoz egy pályázaton nyertük, a Demokratikus
Ifjúságért Alapítványtól (kozod.hu). A filmklub lényege,
hogy ismert és kevésbé ismert emberek választanak egy fil-
met, azt mi levetítjük, és együtt beszélgetünk a filmrôl és
bármi másról. A cél, hogy a környékbeli fiatalok péntek es-
ténként összeüljenek, beszélgessenek, és ez által többet meg-
tudjanak a világról, szociális problémákról, sorsokról, egy-
másról. 

Örültem, hogy az elsô alkalomra jöttek páran Füredrôl,
Veszprémbôl, Nemesvámosról is. Úgy húszan lehettünk, pár
„kíváncsi felnôttel” együtt. A büfé hamar elkezdte mûködé-
sét, az éhesek tudtak szendvicset, üdítôt vásárolni. Kicsit
megkésve, de 19,10-kor mi is elkezdtük.

Bemutattam aktuális „poszterhôsünket” Horváth Ger-
gelyt, aki nagyon örült, hogy itt lehetett, tetszett neki a pá-
lyázat, az egész kezdeményezés. A Petôfi Rádiónál ô két mû-
sort vezet, a Kultúrfitneszt (friss kulturális ajánlatok, napi
életvitelünkhöz igazítva) és a Bombafilmet (színes széles-
vásznú, magyarul beszélô mozimûsor), ezért nagyon jártas
az aktuális és a régebbi filmekben, zenékben, könyvekben is. 

A film, amit erre az alkalomra választott, Változó szere-
lem címû amerikai romantikus vígjáték, még új, 2010-es. Itt-
hon nem játszották moziban, csak DVD-n adták ki. A törté-
net egyszerû, de nagyszerû: két gyerek szerelme, apró
akadályokkal és problémákkal. Én az elején úgy gondoltam,
sablonos, amerikai film, a végén viszont „nagyot ütött”. Elô-
ször nem is akartam róla beszélgetni, gondoltam magamban:
a legjobb most az lenne, ha hazamehetnék, és elgondolkoz-
hatnék rajta. 

Ennek ellenére a beszélgetés nagyon jól sikerült! Elôször
a filmrôl beszélgettünk. Mindenkit megérintett, érdekes volt.
Közösen elemeztük mit lehet, és mit kell elmondani egymás-
nak egy jó párkapcsolatban, vagy barátságban; merjük-e a

POSZTERHÔSÔK
„Látni a szíveddel, a szemeddel lesni…” (30Y)
A FILMKLUB folytatódik! Következô vetítések 

a Szent József Házban, péntekenként:
Ismert és nagyszerû, kevésbé ismert, de nem kevésbé
nagyszerû emberek találkozása fiatalokkal, egy paloz-
naki filmklub keretein belül. Gyere el, ha szeretsz filmet
nézni, és ha kíváncsi vagy kortárs „poszterhôseink” véle-
ményére, mondanivalójára! Hozd barátaidat is!

Március 25. péntek, 19,00 óra
Tony Gatlif: Transylvania

Vendég: Oláh József, a Parno Graszt énekese
Április 8. péntek, 19,00 óra

Morgan Spurlock: Super Size Me
Vendég: Brémai Muzsikusok, amatôr zenekar

Április 22. péntek, 19,00 óra
Hotel Ruanda

Vendég: Bakos István, ifjúsági trainer
Április 23. szombat, 19,00 óra

Arizónai Álmodozók
Vendég: Beck Zoltán, a 30Y énekese

Kedves nyaralótulajdonosok!

KÖZMEGHALLGATÁS
lesz a nyaralótulajdonosoknak

2011. április 3-án, 10 órától
A Faluház nagytermében.

Szeretettel várunk mindenkit!



másik szemébe mondani az Igazat, még akkor is, ha meg-
bántjuk vele? Elgondolkoztatott a filmbeli két család közötti
különbség is: az egyikben mindent megbeszélnek, kimonda-
nak, a másikban elhallgatnak bizonyos dolgokat, problémá-
kat. Néhány titokra nem derült fény, amit páran firtattak, de
talán ez is hozzátartozik a film varázsához, nem kell mindig
mindent tudni. 

Miután már nem maradt senkinek a filmmel kapcsolatban
felvetnivalója, kérdése, kedves vendégünket elárasztottuk a
munkájával, a Petôfi Rádióval kapcsolatos kérdésekkel. Na-
gyon örültem neki, hogy ilyen dolgokról is beszélgettünk,
mert én nagyon szeretem az MR2-t hallgatni, érdekel a zene,
a magyar zene, a rádió, a közszolgálat. És ahogy észrevettem,
ezzel nem voltam egyedül. A beszélgetés után okosabbak let-
tünk, sok mindenre fény derült. Ráadásul mi is segítettünk
Gergelynek, mert elmondtuk, mi az, ami tetszik, és mi az,
ami nem a mostani mûsorokban, zenékben. Szerintem még
ott ültünk volna hajnalig is, annyi kérdés és érdekes téma
maradt, de negyed 11 körül úgy döntöttünk, hogy be kellene
fejezni. 

Nagyon jól sikerült az elsô alkalom, remélem, hogy a kö-
vetkezôkre még több, lelkesebb, érdeklôdôbb fiatal és kevés-
bé fiatal látogat el! 

Czeglédy Sára

Egészségnap Paloznakon
Körülbelül hatvanan voltak kíváncsiak, hogy mennyire
egészségesek. Február 17-én, csütörtökön újból Egész-
ségnapot rendeztünk a Faluház nagytermében. Ismétel-
ten ingyenes szûrésekre került sor.

A tavalyihoz hasonlóan volt vérnyomásmérés és test-
zsír mérés, vércukor, koleszterin és a férfiaknak proszta-
ta-szûrôvizsgálat 1 csepp vérbôl. Az idén elôször uroló-
gus is fogadta az érdeklôdôket az orvosi rendelôben.

Sokan kíváncsiak voltak mennyit romlott a látásuk,
hallásuk egy év alatt, lehetôség volt szemüveg és hallóké-
szülék helyben való megrendelésére is. Az idén csontrit-
kulás vizsgálat és bôrgyógyászati szûrés nem volt, helyet-
te szájüreg vizsgálattal várták az érdeklôdôket. 

Aki kíváncsi volt a felsorolt vizsgálatok eredményeire
vagy megkönnyebbülve, vagy szakszerû tanácsokkal tá-
vozott. 

Köszönjük a segítséget Szilassyné Rózsi és Szentesiné
Marcsi védônôknek, Szalai Tünde körzeti ápolónônek,
Steinbachné Edinának az önkormányzat dolgozójának és
Szenténé Andreának. S.A.

Március a paloznaki konyhában
Ez a hónap már sokkal reménykeltôbb, mint a február volt.
Közeleg a tél vége. Ráadásul március több olyan ünnepnapot
is tartogat, amely még inkább segíti elfelejteni a hideget és a
bezártságot.

A Nônap nekem mindig kedves volt, ostobaságnak tartom
az elmúlt rendszer ünnepének nevezni. Ha visszagondolok,
Édesapám soha nem felejtette el, s minket, kislányokat is kö-
szöntött. Mint pedagógus is sok kedves emléket ôrzök, volt
olyan meleg március, eleje, amikor a fiúk az akkor még nem
„tiltott” hóvirággal szórták be a lányok és a tanárok asztala-

it, ja!, hogy ennek fejébe nem akartak felelni az íratlan tör-
vények közé tartozott…

Nekem a március 15 is mindig ünnepnap volt. Talán sze-
rencsés voltam, de mindig olyan közegben éltem és dolgoz-
tam, ahol, ha szerényen is, de megadtuk a módját az ünnep-
lésnek. Március hava a kereszténység készülôdése a Húsvéti
ünnepekre.

Sokan tartanak ilyenkor kisebb-nagyobb önmegtartózta-
tást, fôleg az étkezéseket illetôen. Bármit is vonunk meg hat
hétig a szervezetünktôl, nem éri megrázkódtatás!

Elsôsorban a füstölt és zsíros húsok elvonása jelenthet
méregtelenítést, de vannak, akik megfelezik a napi étkezési
adagjukat, vagy Húsvétig nem isznak alkoholt. A böjt elsô-
sorban a szervezet méregtelenítését jelentheti, ezt régen
megtisztulásnak nevezték. Nem csak a 6 hetes böjt hozhat jó
eredményt, hanem a jóval kevesebb is.

Március alkalmas még lakásfelújításra, festésre és egy ala-
pos nagytakarításra. Még ahol rendszeresen és módszeresen
takarítják a lakást, vagy a házat, ott is akad tennivaló.

Szobanövényeink is több ápolást igényelnek, akinek pedig
kertje van, ott már gazdálkodni kell a gyorsan haladó idôvel.

Böjt ide, vagy oda, az éhség nagy úr, ezért ebben a hónap-
ban az alábbi két ételt ajánlom.

Lazacos pizza
Hozzávalók 4 személyre:
Tésztához: 350 g liszt, 1 cs. szárított élesztô, csipetnyi só, csi-
petnyi cukor, 2 ek. olívaolaj, 200 ml meleg víz.
Töltelékhez: 300 g fûszeres paradicsommártás, só, frissen
ôrölt bors, 1 vékony csíkokra vágott piros húsú paprika,
150 g mélyhûtött spenót, 300 g kockákra vágott lazacfilé, 1
felaprított piros húsú chili, 4 ek. olívaolaj, 3 gerezd össze-
zúzott foghagyma, 150 g közepesen érett gouda reszelve.

A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, majd meleg helyen le-
takarva körülbelül 45 percig hagyjuk kelni. Közben hagyjuk
felengedni a spenótot. A sütôt 200 fokra elômelegítjük. A
tésztát lisztezett deszkán négyszögletesre nyújtjuk, majd sü-
tôpapírral bélelt tepsibe fektetjük. Azután megkenjük para-
dicsommártással (nem túl vastagon, mert áztatja a tésztát!),
és sóval, valamint borssal enyhén megfûszerezzük. A pizzán
elosztjuk a csíkokra vágott paprikát, a kinyomkodott spenó-
tot, a lazacfilét és a chilit. A fokhagymát elkeverjük az olíva-
olajjal, sózzuk és borsozzuk, majd rálocsoljuk a pizzára. A
tetején egyenletesen elosztjuk a reszelt sajtot. Végül a pizzát
a sütô alsó részében körülbelül 20 percig – amíg a sajt elol-
vad – sütjük. Tálalás elôtt kisebb szeletekre vágjuk.

Sonkás burgonyakrém
Hozzávalók 4 személyre: 15 dkg fôtt füstölt sonka, 40 dkg
áttört fôtt burgonya, 10 dkg reszelt sajt, 1 kis doboz tejföl, 1
evôkanál mustár, fél csokor petrezselyem, só, ôrölt fekete
bors, 2 fôtt tojás, 8 szelet szendvicskenyér.

A sonkát apró kockákra vágjuk, a burgonyával, a reszelt
sajttal, a tejföllel, a mustárral és a fölaprított petrezselyem-
mel összekeverjük, kissé megsózzuk, megborsozzuk. A fôtt
tojásokat apróra vágjuk, szintén belekeverjük. Ezt a finom
burgonyakrémet a szendvicskenyerekre kenjük. Forróra
elômelegített sütôben, vagy grillsütôben kb. 5 perc alatt meg-
sütjük ugyanúgy, mint a hagyományos melegszendvicset.

Jó étvágyat! Rajnai Magdi
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HÍRDETÉS
Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, vagyon-

védelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési tár-
gyak és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés lehet fes-
tett, patinázott és tüzihorganyzott 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

� Bocskai Lajos János, hideg épületburkoló, csempézés,
járólapozás. Elérhetõség: 8229 Paloznak Kossuth u. 20.,
Tel: 70/569-3332; www.bocsok.hu;  info@bocsok.hu. 

� Ügyvédi iroda Csopakon. 8229 Csopak, Sport utca 18.
tel: 06-20-3 277-772, e-mail: ugyved@dr.com, www.koczkasdr.hu.
Tanácsadás mellett teljes körû ügyvédi szolgáltatás, képviselet,
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd

� BOLHAPIAC! 2011. 04. 03-án, vasárnap 9 órától 17 óráig
Bolhapiacot tartunk! Cím: Lovas, Balatoni utca 9.
Mindenféle áruval Németországból alacsony áron.

� Hidrovill 2008 Kft – Teljes körû épületgépészet (víz-,
villany-, fûtés-, gáz) tervezés, kivitelezés. Automata öntözô-
rendszerek telepítése, karbantartása, javítása. Ingatlanok,
nyaralók gondnoksága, kertek, medencék karbantartása.
Paloznak, Ady E. u. 1. Tel.: +3630 9867655

� Szôlôfürt Gazdabolt. Virágföldek, mûtrágyák, növényvédô
szerek, vetômagok, festékek, tömítôanyagok, kötôelemek (csava-
rok), zárak. Minden, ami egy gazdának kell! Paloznak, Zrínyi u.
44. tel.: 87/ 446-869. Nyitva: március 1-tôl, kedd, szerda, péntek:
15–18 óráig, szombat, vasárnap 8–12 óráig (március 1-i nyitás
idôjárástól függôen).

� 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
� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adása! Bala-

tonfüred - 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

� 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 

� 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
János 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!

Nem dohányzó, megújult környezetben, melegkonyhával,
pizzával, tésztafélékkel. 

Hétvégén cukrászsüteményekkel. Egész héten melegétel és
pizza kiszállítással. 

Akció! 2 vagy több pizza rendelése esetén darabja 890.- Ft.
Várjuk kedves vendégeinket!

Ugyanitt torta és süteményrendelést 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

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 - Felsõörs - 

Lovas - Paloznak területérõl szálláskiadók, vendéglátók és 
egyéb szolgáltatásokat végzõk jelentkezését.

Információ: Keresztes Éva tel: 06-70-371-8501

KEREKEDI CSÁRDA 
Csopak 71-es fôút, ott ahol a babák állnak!

Egész évben várjuk vendégeinket neves pincészetek borai-
val, szolid árakkal, házias ételekkel. Üdülési csekk, ticket
restaurant, chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely, 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

FELHÍVÁS
A Paloznaki Önkormányzat 2011. április 9-én,

vasárnap délelôtt
faluszépítési napot

rendez.
Találkozunk kilenc órakor a játszótéren.

Paloznak 2010-ben elnyerte Magyarország
legvirágosabb faluja címet.

Az idén mi képviseljük a falvak közül
Magyarországot a nemzetközi versenyben.

Bizonyítsuk be közösen, együttes erôvel, hogy
Paloznak érdemes erre a címre.

Kérjük, minél többen jöjjenek el és áldozzanak egy
délelôttöt a szebb környezetért.

Paloznaki Önkormányzat


