
Entente Florale
Elbûvölte az Entente Florale Europe verseny zsûrijét
Paloznak. A zsûri elnöke Clive Addison értékelésében külön
kiemelte a tisztaságot, a falu rendezettségét, és a jól látható
közösségi összefogás jeleit. A zsûri július 29-én több mint
négy órán keresztül ismerkedett Paloznakkal.

A programot a Tájház udvarán tartott prezentációval
kezdtük, mely átfogó képet nyújtott a falu történetérôl, és
mindennapjairól. A Fô utcán, majd a kálvárián végigsétálva
ismerkedtek a nevezetességekkel, majd a kálvária végén a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársa mutatta be a
falu és a Nemzeti Park kapcsolatát a környezet és tájvédelmi
intézkedéseket. Innen lovas kocsival egy régi pincéhez tér-
tünk be, ahol a borkóstoló mellett a présházban berendezett
alkalmi kiállításon mutattuk be a rendezési terveket az ér-
tékvédelmi felmérés eredményét és az épített környezet
megóvására tett erôfeszítéseket néhány szép épület fotójá-
val illusztrálva. A hûs pince után a Meseközpontot mutattuk
be vendégeinknek, majd az esô elôl (ami végül szerencsére
elkerült minket) Regôs Ferencék otthonába tértünk be. Itt
házigazdánk bemutatta a Virágos Paloznak versenyen elsô
helyezést kiérdemlô kertjét, beszélt a paloznakiak aktív
részvételérôl a versenyben és a közösségi munkákban. Egy
rövid falubeli kör után a templom elôtt fogadott minket vi-
téz Ajtós József László plébános úr, aki a templom történe-
tével és a helyi katolikus egyházközség életével ismertette
meg a társaságot. A Paloznaki Kórus rögtönzött hangverse-
nye zárta a templomi látogatást. A templomkert és a Millen-
niumi Park megtekintése után a Faluházba vonult vissza ta-
nácskozni és értékelni a zsûri, miután megcsodálták a
Hímzôkör kiállítását.

Az értékelés során Clive Addison a zsûri elnöke hosszan
dicsérte a felkészülést, a paloznakiak látható igyekezetét, a
falu tisztaságát és rendezettségét. Nagyon tetszett az építész-
hallgatók bevonása a tervezésbe, az értékfelmérés, a falu-
ban található emlékmûvek, az egynyáriak színessége és vál-
tozatossága. Felhívta a figyelmünket arra, hogy ôrizzük a jó
értelemben vett vidékiességet, a falusi hangulatot, hiszen ez
adja a helyi értéket. Folytassuk a virágos versenyt és támo-
gassuk a vidékre jellemzô növények, a falusi virágok, 
rózsák, mandulafák ültetését és ne vigyük túlzásba az örök-
zöldeket. A szelektív gyûjtés és a megújuló energiák haszná-
latában még láttak fejlôdési lehetôséget, és kissé városiasnak
találták az utcai padokat. Az értékelés után egy aranyozott
érmét adott át az elnök úr Czeglédy Ákos polgármesternek
jelképül, hogy immár Paloznak is tagja az Entente Florale
Europe családjának. 

A zsûri másnap Balatonfüreden folytatta munkáját, majd
a többi versenybe nevezett települést keresi fel szerte Euró-
pában. A végsô eredményt a szeptember közepén, Szlovéni-
ában rendezett dijkiosztó gálán tudjuk meg.

Jó volt látni a paloznakiak igyekezetét. Sokan vettek részt
a szervezésben, a lebonyolításban és szinte mindenki igye-

kezett szebbé varázsolni a portáját. Az utolsó napokban lá-
zas sürgés forgás volt érezhetô a faluban egyre másra kerül-
tek ki az elôkertekbe, kerítések elé a virágok és egy látvá-
nyosan megszépült faluban fogadhattuk a zsûrit. Bármi lesz
is a végsô értékelés, mi mindent megtettünk, hogy méltóan
képviseljük Magyarországot. Ugyan a zsûri csak egy napig
élvezhette a csodálatos környezetet, mi egész évben az egyik
legszebb faluban élhetünk.

Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget, a részvé-
telt, kérem Önöket ôrizzük meg ilyen szépnek a falunkat a
jövôben is.  

Czeglédy Ákos polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS 
Napirend elôtt tájékoztatta a polgármester a testületet a Ba-
laton utcai ivóvízvezeték rekonstrukciónak megtörténtérôl
ezzel a teljes Balaton utcai szakasz közterületre került. Meg-
kapta az építési engedélyt a leendô önkormányzati raktár.
Sikeresen Lezajlott a Balatoni Hal- és Borünnep és túl va-
gyunk az Entente Florale verseny zsûrijén.

Elsô napirendként az Entente Florale versenyrôl és a
zsûri értékelésérôl esett szó melyrôl bôvebben olvashatnak
az újságban. Ezután módosította az önkormányzat vagyon-
rendeletét, mely az idôközi jogszabályi változásokat tartal-
mazza. Fô szabályként továbbra is a képviselô-testület ren-
delkezhet az önkormányzat vagyonáról, melyet csak
nyilvános tárgyalás, pályázat útján lehet eladni vagy bérbe
adni. A polgármester kötelezettségvállalása 500.000 Ft-ig
terjed, az ezt meghaladó beszerzéseket a képviselô-testület
hagyja jóvá. A tavalyi évhez hasonlóan az óvodásoknak 5,
az általános iskolásoknak 7, a középiskolásoknak 18 ezer Ft
beiskolázási segélyt szavazott meg a testület. Ezen felül a
Csopaki intézményekbe járó óvodásoknak és 1-2 osztályo-
soknak a szállításáról a Falugondnoki szolgálat ingyenesen
gondoskodik, a 3-8 osztályosoknak az éves tanuló bérletet
biztosítja az önkormányzat. A Csopaki Ált. Iskolába járók
részére a tankönyv is ingyenes.

Felhatalmazta a testület a polgármestert az Ôryékkel kö-
zösen építendô raktárépületrôl szóló szerzôdés megkötésé-
re, mely szerint az épület önkormányzati használatában
lévô részére az önkormányzat tulajdonjogot szerez az épít-
tetésért cserébe, mely nem haladhatja meg a 6 millió Ft-ot.

Egyhangúlag döntött a Pipacs u. kivitelezôjérôl a testület
miután a legkomolyabb referenciákkal rendelkezô és a leg-
olcsóbb ajánlatot benyújtó cég a Magyar Aszfalt Kft. A
munkák július közepén megkezdôdtek. 

Nem kívánt hozzájárulni bankfedezettel a helyi pénz (Ba-
latoni korona) kibocsátásához a testület. 

A Kishegyi útról nyíló utcában a lakók kérésére 3,5 t
súlykorlátozást vezet be az önkormányzat mivel a többi
úton már korlátozás van elrendelve, ezt az utat használták a
nagy teherautók zavarva az ott élôk nyugalmát.
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BALATONI HAL- ÉS BORÜNNEP PALOZNAKON
Csatlakozva a balatonfüredi programokhoz, Paloznak is
több programmal várta az érdeklôdôket a Balatoni Hal- 
és Borünnep alkalmával. Június 23-án, csütörtökön este 
a Tájház udvarán a Balatonfüred Néptánc Együttes
táncelôadását élvezhette a közönség. A tehetséges és lelkes fi-
atalokat vastaps köszöntötte többször is a nézôtér soraiból.

A kicsit több mint egy órás elôadás után késô esti beszél-
getés következett a Heti Válasz Est keretein belül. A Heti
Válasz szerkesztôségi tagjai, újságírói fogadták a vendége-
ket és hosszú eszmecserét folytattak, fôleg a mai politikai,
gazdasági, kulturális helyzettel kapcsolatban.

Az estét csak a szúnyogok zavarták meg, de így is elége-
detten, kérdéseikre választ kapva tért haza az érdeklôdô
közönség.

Szombaton a hagyományos Halászléfôzô versennyel foly-
tatódott az „ünnep”. Öt csapat szállt versenybe, hogy meg-
mutathassák fôzési tudományukat, de szinte nem készült
egyik bográcsban sem hasonló halászlé. Volt, aki a balatonit
részesítette elônyben, de készült tiszai és bajai halászlé is.
Nem a gyôzelem volt a fontos, hanem az, hogy a csapatok
tagjai, a barátok, szomszédok, családok és horgásztársak
egy jó hangulatú, kellemes délutánt tölthessenek el együtt.

Az elsô helyezett a Csopak-Paloznak Horgászegyesület
csapata lett, vezetôjük Balassa Lajos. A második helyezést a
Paloznaki Kalóz Papi csapat nyerte el Wrhovina József ve-
zetésével. A harmadik helyen pedig a Sziszi csapat végzett
Dr. Szilágyi István vezetésével.

Miután a szakértô zsûri – élén Fülöp Lászlóval – kihir-
dette az eredményeket, következhetett a kóstoló. Összesen
165 adag halászlé fogyott el a „támogató jegyek” alapján.
Közben a színpadon a Pannon Universitas Band szórakoz-
tatta zenével a közönséget. A vacsora után többen felálltak
és táncoltak. A buli majdnem éjfélig tartott. Jó hangulatú
este volt.

Szerk.

PALOZNAKI FALUNAPOK 2011
Hagyományosan szeptember utolsó hétvégéjén, szeptember
23-25. között kerül megrendezésre az önkormányzat szer-
vezésében a Falunapok szüreti mulatságokkal, melynek
megszervezéséhez, lebonyolításához szívesen fogadja az ön-
kormányzat a helyi vállalkozók és magánszemélyek támoga-
tását, hogy minél színvonalasabb, gazdagabb programsoro-
zat várja a paloznakiakat, nyaralótulajdonosokat, az
idelátogató vendégeket.

Tombolatárgyakat is szívesen fogadunk a szombat esti ut-
cabálra.

A felajánlásokkal Czeglédy Ákos polgármestert keressék
a polgármesteri hivatalban.

szerk.

Kitüntetések
Az önkormányzat várja a díszpolgári cím és a „Paloznakért”
kitüntetés odaítélésére vonatkozó javaslatokat, melyet írás-
ban is eljuttathatnak a Polgármesteri Hivatalba, vagy e-mai-
len a pm@paloznak.hu címre, illetve bármelyik képviselõ-
testületi tagnak elmondhatják javaslatukat. 

Önk.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány egyszeri alkalomra
szóló ösztöndíj pályázatot hirdet kiemelkedô tanulmányi,
vagy sport területén nyújtott teljesítmények ösztönzése, tá-
mogatása céljából a középiskolai tanulmányokat folytató,
vagy azt a 2010/2011-es tanulmányi évben befejezô tanulók
részére. 

A beérkezett pályázatokra az elbíráló egyszeri pénzbeli
ösztöndíj támogatást állapít meg. 

Pályázatot nyújthatnak be: 
Azok a paloznaki állandó lakcímmel rendelkezô tanulók,

akik a 2010/2011. tanulmányi évben középiskolai (gimnázi-
um, szakközépiskola, szakiskola) tanulmányokat folytattak
vagy záróvizsgát tettek, és tanulmányi eredményük jeles
vagy kitûnô. Pályázatot nyújthatnak be továbbá az orszá-
gos szakmai tanulmányi versenyen legalább az elsô tíz he-
lyezések egyikét elért tanulók, valamint a kiemelkedô (leg-
alább országos versenyen helyezést elérô) sporteredményt
elért (Sportegyesületnél igazolt) középiskolai tanulók. 

Pályázatok benyújtása:
A pályázatokat írásban, személyesen vagy postai úton

(postai benyújtás esetén a postai bélyegzôn a benyújtási ha-
táridô napja számít határidôben történt benyújtásnak) le-
het benyújtani az alábbi címre:
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány, 
8229 Paloznak, Fô utca 10. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2011. augusztus 26.
péntek 

A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó személyes
adatait (név, születési hely és idô, anyja neve) lakcímét, adó-
azonosító számát, valamint oktatási intézményének nevét
címét. A pályázathoz mellékelni kell: A 2010/2011. év végi
iskolai bizonyítvány vagy záróvizsga bizonyítvány másola-
tát, országos szakmai verseny helyezésérôl kiállított oklevél
másolatát.

A pályázatokról történô döntés, eredményének kihir-
detése: A beérkezett pályázatokról a „Paloznak Jövôjéért”
Közalapítvány Kuratóriuma dönt soron következô kurató-
riumi ülésén. 

A pályázati eredmények kihirdetése Paloznak Község
Önkormányzata által szervezett 2011. évi Falunapok hiva-
talos nyitó ünnepségén történik. 

Paloznak 2011. július 15.
Prazsák Józsefné

„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány
kuratóriumának elnöke

Paloznak Község Önkormányzata 
szeretettel vár mindenkit

Berkes Kálmán és a
Tokyo-Budapest Ensemble

hangversenyére

2011. július 29-én, pénteken 20 órakor
a paloznaki római katolikus templomba. 

A belépés ingyenes!



� Július 29-én, pénteken 20 órakor a Tokyo-Budapest
Ensemble hangversenye a r. k. templomban.

� Augusztus 3-ig megtekinthetô Veszely Jelena Aktok c.
kiállítása a Faluház tetôterében.

� Augusztus 5-én, pénteken 20 órakor a Trio MurMur
hangversenye a r. k. templomban.

� Augusztus 6-án, szombaton 19 órakor Bognár László
kiállításának megnyitója a Faluház tetôterében.

� Augusztus 6-án, szombaton 20 órától Bognár László
koncertje a Tájház udvarán.

� Augusztus 6-án, szombaton 21 órától a Zetor
Rockabilly Trió koncertje a Tájház udvarán.

� Augusztus 20-án, szombaton 19 órakor Gobelin kiállí-
tás megnyitója a Faluház tetôterében.

� Augusztus 20-án, szombaton Ünnepi Hangverseny a r. k.
templomban.

Pannon és nomád mesék
A Balatont kerülgetik a mesék. A Balaton fölött keringenek
a mesék. Mindig így volt ez: talán mert játékos, mese-vará-
zsos kedvvel teremtette az Isten, került mese már régi idôk-
ben a Csobáncról, Tátikáról, a Badacsonyról és az idôk töb-
bi heggyé vált tanújáról, de a visszhangról vagy a
Pannon-tenger kecskekörmeirôl is. Furcsa dolog a mese. Ki-
kanyarodik magukból a dolgokból is, magukba szívván az
adott hely illatát, színeit, szellemét. De jól tudjuk, vándorol-
nak is a mesék, mint a nomádok nyájai meg a szél; felbuk-
kanva hol itt, hol ott; akár ezer mérföldeket is átívelve-ösz-
szekötve.

Most is itt vannak a mesék: az itt születôk is, a távolról ér-
kezettek is: találkoznak, összekeverednek, mint különféle
otthonok sokaságából összeverôdô, csicsergô gyerekcsapat.
A mese felnôtteknek szól; felnôttek költik ôket felnôttekrôl,
s épp azért mesélik a gyerekeknek is, mert felnôttek lesznek
belôlük. De azért alakult úgy a világ folyása, hogy a meséket
a gyerekkorhoz illônek gondoljuk, mert a mesékben az em-
beriségnek az az ifjú, mondhatni gyermeki oldala nyer alko-
tott formát, amely a világot jól elrendezett, bölcs törvények
irányítottjának látja. Olyan világnak, amelyben még együtt

érvényes a szép, a jó, meg az igaz. Olyannak, amelyben az
ember, ha veszélyekkel teli környezetben is, mégis bizton-
ságban van.  Mert ôt magát is ugyanazok a törvények irá-
nyítják, mint a világot. De nem úgy kell képzelni az emberi-
ségnek ezt az ifjú, vagy gyermeki énjét, hogy az késôbb
majd felnôtté válik, csalódottá öregszik. Hogy elmúlik, ha
„benôtt az ember feje lágya”. Nem, ez a mesés, gyermeki én
egyidejû a felnôttel és a megvénülttel; a vén keserû tapasz-
talata is örök igazság, de nem kevésbé igaz, s nem múlan-
dóbb a mesék igazsága sem.

Nemrég balatonalmádiban is kapcsolatba kerülhettünk
mesékkel, itt születôkkel és távolról érkezettekkel is: talál-
koztak, összekeveredtek, mint sokat tapasztalt fecskemada-
rak. Kiállítás volt a Pannónia Kulturális Központban; ne-
vezhetjük kiállításnak is. Igazából azonban mesék
kavarogtak a falakon és a falak között. Vándormesék: keleti
tájak szônyegeibe beleszôtt mesék fônixmadarakról és fejet-
len óriásokról, hattyúnyakakról és az örök hûség forraszté-
káról. Szônyegek, amelyek együtt vándoroltak a nomádok
nyájaival meg a széllel, s amelyekbe a nomádok, a nyájak
meg a szelek beleszôtték mindazt, amit tudtak, meg remél-
tek a világról. S amelyek az idáig eljutott hun, avar, magyar,
besenyô, kun, török sátrakat bélelô elôdeik után most újra
ideérkeztek a pannon dombok közé. S köszönhetôen egy if-
jú gondolatnak, amely e szônyegekben meglátva a mesét,
természetesnek tartotta, hogy más mesékkel találkoztassa
ôket, kiemelve ezzel közös lényegüket; a kilim-szônyegek
most együtt, egymáshoz kapcsolva voltak láthatók a festô-
házaspár, Boda Balázs és Oláh Kati képeivel. Amelyek vi-
szont itt született mesék. A pannon táj rejtelmes, harmatos
hajnalaiból, düledezô présházainak évszázados illataiból,
bölcs aszúvá ért színeibôl és magyarrá lett mediterrán szel-
lemébôl kikanyarodó mesék. A nomádok indázó mintákba
mesélt, meggyökerezésrôl álmodó történeteinek, meg a
kultúrtáj kicsit fájdalmasan boldog, szélbe-kívánkozó lehe-
letének találkozásáról mondhatnánk, hogy Kelet és Nyugat
találkozása. De igazából egyszerûbb ez. A mese az, ahol
nincs jelentôsége Keletnek és Nyugatnak, örök vándorlás-
nak és örök otthonlevésnek; a mese az, ahol mindez egy és
ugyanaz. A mese az, amiben mindig vándorol, és mindig ott-
hon van az ember; a mese az a világ, amelyben a múlandó és
az örök sem válik külön, a mese az, amiben a világ teljesen
azonos és megbékült önmagával, a mese az, amiben az em-
ber teljesen azonos és megbékült önmagával. Ha egyértel-
mûségre – a világ egyetlen, igaz értelmére — s ha békére vá-
gyunk: adjuk át magunkat a meséknek.  

Paloznak, 2011. június
Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor
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Paloznak Község Önkormányzata és a 
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 

szeretettel vár mindenkit 

Bognár László
szobrászmûvész és bútorrestaurátor 

kiállításának megnyitójára
2011. augusztus 6-án, szombaton 

19 órakor a Faluház nagytermében.

Utána 20 órától 

Bognár László koncertje
lesz a Tájház udvarán.

Paloznak Község Önkormányzata 
szeretettel vár mindenkit a

TRIO MURMUR ZENEKAR
hangversenyére 

2011. augusztus 5-én, pénteken 
20 órakor 

a r. k. templomban

� �JÓ TUDNI!



ARATÁS
Paloznakra, e kicsiny kis falura az 1920-30-as években
a kiaparaszti gazdálkodás volt a jellemzô. Az évi szor-
gos munkában az egyik megtisztelô helyet az aratás
kapta. A néhány holdon gazdálkodó emberek már ne-
hezen várták, hogy a gondosan elvetett mag kasza alá
kerüljön.

Az aratás elôkészületeit már napokkal elôtte meg-
kezdték, ami több összetevôbôl állt: a kasza kalapálása,
a kaszatakaró felszerelése, a tehén szarvából készült
tokmány, a hozzá tartozó kaszakôvel a kasza mellé té-
ve. Hozzá a sarló, ami majd a feleség vagy a nagylány
marokszedô szerszáma lesz, és a nagygereblye, amivel
az aratás utáni „kuszát” húzták össze, hogy aztán a li-
bák nagy gágogások közepette a megmaradt magokat
kiszedhessék. Mindezek rendezése után ünnepi hangu-
latban kezdôdött az aratás. 

Volt az aratásnak egy ki nem mondott, de mindenki
által tudott jelentôsége is. Az öregedô szülôk nagy fi-
gyelmet szenteltek arra, hogy karjuk fáradtával ki ve-
szi át tôlük az erôt próbáló, nehéz munkákat. A legé-
nyek részére olyan lányt szemeltek ki, aki nem marad
el a kaszástól, és jó kenyeret tud sütni a család asztalá-
ra. Ez fordítva is így volt: a lányos szülôk titokban 
figyelgették, hogy melyik a jó dolgos legény, aki nem
kocsmázik, és szaporodik a jószága, kis földjét néha
megtoldja pár holddal, aki mellett jó sors vár a lá-
nyukra.

A legényes szülôk tiszte-
letbôl meghívták a kisze-
melt lányt marokszedô-
nek, ahol a lány már
kimutathatta ügyességét.
Ha elfogadta, az kimon-
datlan válasz volt arra,
hogy szívesen „bekerül” a
családba menyecskének.
Ha a lányos szülôk is el-
hívták az általuk kszemelt
legényt aratni – és az szíve-
sen el is ment –, a sorsuk
szinte megpecsételôdött a
jövôt illetôen. A kaszák és a
sarlók nyomán szaporodtak
a kévék, amit aztán „ke-
pékbe”, illetve „kereszt-
be” raktak – de érlelôdtek
az egymáshoz tartozás ér-
zései is.

A gabonát elcsépelték –
masinálták. A faluban a

cséplôgép üzemelt. Az egyik a Csete Kálmán féle gôzgépes,
amit nehéz estû ökrök vontattak egyik portáról a másik-
ra. A másik a Breila Vince féle traktoros cséplôgép. Masi-
nálás után a gabona zsákokba, majd a Kollik Jóskához,
vagy a lovasi „Jantó féle” malomba került ôrlésre. Ôrlés
után jött a kenyérsütés. A kenyérsütés volt az a munka,
ami a feleséget, a nagylányt a családban megtisztelô, te-
kintélyes rangra emelte, mert a kenyér az élet, és az aki
azt süti, az tiszteletet érdemel. A családfô a kenyér meg-
szegése elôtt meghitt keresztet rajzolt rá a szegôkéssel, az-
tán jött az „asztali áldás”, mert az Isten megadta a „min-
dennapi kenyerünket”.

Most, amikor az emberek a boltokban veszik a ke-
nyeret, gépiesen, a kosarukba rakják, sejtelmük sincs
arról, hogy pár évtizeddel ezelôtt a mai jobbára nyug-
díjas asszonyok saját kezükkel „kovászolták”, sütötték
a kenyerét. Emlékszem, amikor régen az egyik kislány
kicsiny kezével dagasztotta a kenyértésztát nagyteknô-
ben és amikor elfáradt, megkérdezte az anyját: „Édes-
anyám, mikor lesz már elég?” – Mire az anyja azt vála-
szolta: „Akkor  édes lányom, ha már csepeg a pallás!” –
azaz, ha folyik az izzadtság  a homlokáról. A kislány to-
vább gyúrta, szaggatta, dagasztotta a tésztát, majd ami-
kor érezte, hogy verítékes a homloka, büszkén szólt any-
jának: „Édesanyám már biztosan jó lesz a kenyértészta,
mert van már veríték a homlokomon”. Most már csak mo-
solygunk ezen a naivitáson. Az aratás is, a kenyérsütés is
a múlté, csak néha idézôdik fel emlékeinkben.

Ôrizze meg az emlékezetünk tiszteletben azokat a mun-
kában megfáradt embereket, akik saját kezük erejével,
verejtékezô homlokukkal teremtették meg a kenyeret a
családjuk asztalára.

Jutasi Sándorné
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Potyondi János rajza
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Jóga Hétvége
Június elsô hétvégéjén megnyílt a Jóga Hétvégéhez kapcso-
lódó Híd az Égbe c. kiállítás, ahol kortárs mûvészek mun-
káit tekinthettük meg. A Faluház nagytermében megtalálha-
tóak voltak a festmények, textilmûvek, kerámiák, grafikák
és zománc technikával készített alkotások egyaránt.

A következô hétvégén, július 8-án kezdetét vette a III.
Paloznaki Jógahétvége, melynek fôszervezôje Nagy Julian-
na volt. A megnyitó után a tárlatvezetés vette kezdetét Ko-
vács Lola festômûvész vezetésével, majd a templomban foly-
tatódott a program a Paloznaki Kórus és vendégeinek
hangversenyével. 

Szombaton és vasárnap jógafoglalkozások voltak kicsik-
nek és nagyoknak, kézmûves foglalkozással, játszóházzal,
koncerttel, indiai táncbemutatókkal, elôadásokkal, indiai
néptánc tanítással várták az érdeklôdôket.

Megtalálhatta mindenki az érdeklôdésének megfelelô
programot.

Bôvebben a Jóga Hétvégérôl a következô Hírmondóban
számolunk be.

Szerk.

Új könyvek a Könyvtárban

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM:
Marék Veronika: Kippkopp a fûben
Marék Veronika: Boribon és a 7 lufi
Lôrincz L. László: A sólyom kinyújtja karmait
SZÉPIRODALOM, REGÉNYEK:
Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben
James Rollin: Jégbörtön
Bárdos András: Love story (mit érez egy férfi?)
Danielle Steel: Családi kötelékek
Roberto Saviano: Gomorra: utazás a nápolyi maffia, a
camorra birodalmába
Fejôs Éva: A mexikói
Fejôs Éva: Cuba Libre
Kurt Vonnegut: A repülô macska – tizennégy kiadatlan
novella
Michael Connelly: Az igazság ára
ISMERETTERJESZTÔ IRODALOM:
MTA: A magyar helyesírás szabályai
Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára
Nelson Mandela: A szabadság útján
Daniel Goleman: A meditáció ôsi mûvészete
Somogyi Gyôzô: Magyar hadizászlók
Boglár Lajos: Wahari: az ôserdei kultúra
Stahl Judit: Gyors muffinok
Gyürey V., Lencsó L., Veress J.: A magyar filmtörténet
képeskönyve
ÚJ NAPILAPOK ÉS FOLYÓIRATOK:
Magyar Nemzet – napilap
Népszabadság – napilap
Príma Konyha Magazin
Otthonok és Kertek
Praktika Magazin
Gyöngy Magazin

Szerk.

Nyár közepe a paloznaki 
konyhában

Túl vagyunk az év felén, a meteorológiai nyár is lassan a
derekán jár. Már eddig is volt jócskán meleg, a szélrôl ne
is beszéljünk, csak az esô, az bujkál elôlünk, ráadásul az
eddigi hétvégék sem jeleskedtek a jó idôvel.

Ettôl függetlenül zöldség és gyümölcs van bôségesen,
különösen a sárgabarack mutat mindenhol jó termést.
Most aztán lehet lekvárt fôzni, barackos gombócot gyár-
tani – akár télire is annak, aki szereti.

Most egy barackos sütit ajánlok mindazoknak, akiknek
van kedvük egy órát ezzel a nagyon finom süteménnyel
foglalkozni. Ez a rolád nemcsak finom, hanem nagyon
mutatós is.

Baracklekváros rolád-költemény

7 tojásból piskótát készítünk. A 7 tojásfehérjét csipet só-
val kemény habbá verjük. Ha szép, fényes részletekben
hozzáadunk 7 tojássárgát és 7 evôkanál cukrot. Tovább
verjük, amíg sûrû állagú, homogén masszát kapunk. Vé-
gül 7 evôkanál lisztet (vegyesen finomliszt és rétesliszt)
átszitálunk és egy mokkáskanál szódabikarbónával lazán
a tojásos masszához keverjük. A nagy tepsit sütôpapírral
kibéleljük, a kész piskótamasszát belesimítjuk és elôme-
legített sütôben, 170°-on 12-13 perc alatt készre sütjük.
Ha elkészült, még melegen enyhén nedves, tiszta konyha-
ruhára borítjuk és felcsavarjuk. Akkor jó, ha nem száraz.
Töltelék:
A sárgabaracklekvárt felmelegítjük, pudingporral (vaní-
liás), vagy étkezési keményítôvel besûrítjük, majd kihût-
jük.

1 doboz Mascarponét (olasz sajtkrém) 2 evôkanál por-
cukorral, 1 vaníliáscukorral kikeverünk.

A kiterített piskótára elôször nyomózsákból lekvár csí-
kokat nyomunk 2 cm távolságban, hosszában. A szélén
hagyjunk 3 cm-t üresen. A megmaradt közöket a mascar-
ponés krémmel csíkozzuk be, ugyancsak nyomózsákból
(ha nincs nyomózsák 2 nylonzacskó is megteszi, egyik
csücskén lyukat vágunk). A piskótát óvatosan felteker-
jük. Tálalásig hûtôben tároljuk. Kínálás elôtt porcukor-
ral szórjuk és citromlevéllel, vagy mentalevéllel díszítjük.

Jó étvágyat! Rajnai Magdi

Paloznak Község Önkormányzata
szeretettel vár mindenkit a

Zetor Rockabilly Trió
koncertjére

2011. augusztus 6-án, szombaton
21 órakor

a Tájház udvarán.



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

gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési
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 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

� 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).

� Bocskai Lajos János, hideg épületburkoló, csempézés,
járólapozás. Elérhetôség: 8229 Paloznak Kossuth u. 20.,
Tel: 70/268-3332; 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

� 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

� Eladó tûzifa igény szerint! Fakitermelést, fakuglizást,
fahasogatást vállalok
Felsôörs, Hóvirág út 3. 06\70\662-7852

� 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

� 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

� 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 

� Parlagfû irtás, kaszálás, zöldterület gondozás. Kriston
Lajos. Tel: 06-30/290-8110.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 
Megjelenik havonta.

Akác Vendéglô 
Paloznak Fô téren, ahol az óra áll! 

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

Egész héten melegétel és pizza kiszállítással. 
Várjuk kedves vendégeinket! 

Ugyanitt torta és süteményrendelést felveszünk. 
Melegétel utalvány elfogadóhely. Tel: 06/87 446-400, 

Mobil: 06/30 837-5438, e-mail: akacvendeglo@freemail.hu.
Borkóstolás minden este a paloznaki Homola és a füredi

Koronczai Pincészet boraiból a Tájház Büfében. 
Nyitva: 17-21 óráig.

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.

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

Figyelem!
Belgyógyászati és endokrinológiai magánrendelés indul a

csopaki háziorvosi rendelôben. 
Rendel: Dr. Timár Renáta

Rendelési idô: hétfônként 16.00-19.00 óráig.
További információk és idôpontegyeztetés: 

06/20/397-14-21
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