
TESTÜLETI ÜLÉS
Megkezdôdik a rendezési terv felülvizsgálata.

A testület novemberi ülésén tárgyalta a III. negyedéves
költségvetési beszámolót. A bevételek és kiadások idôará-
nyosan teljesültek. A jövôre vonatkozóan elfogadta az ön-
kormányzat a 2012-es költségvetési koncepciót, melyben
az állami támogatások és a helyi adók stagnálásával a sze-
mélyi kiadásoknak az adókompenzáció miatti kismértékû
növekedésével számolnak. A fejlesztések és beruházások
között elsôsorban a már megkezdett és folyamatban lévô-
ket (raktárépítés) ill. a tervezés alatt állókat (Rákóczi u.)
kell figyelembe venni. A körjegyzôség fenntartására a ta-
valyi finanszírozást kell alapul venni.

A rendezési terv felülvizsgálatáról szeptemberben
döntöttek a képviselôk, a felhívásra 4 cég nyújtott be ár-
ajánlatot közülük a Pro Arch Építész Stúdió ajánlatát fo-
gadta el a testület. A tervezés ezzel kezdetét veszi elôször
a fejlesztési koncepció majd ez alapján a konkrét tervek
kidolgozásával. Várhatóan egy-másfél év mire az egyezte-
tések után elfogadásra kerülhet az új terv.

A karácsonyi díszkivilágítás felújítására 150.000 Ft-ot
biztosít a testület. A mikulás ünnepélyre a hagyományok-
hoz híven délelôtt a gyerekeket este a szépkorúakat vár-
juk. A meghívókat a képviselôk személyesen juttatják el
az érintettekhez. Az ünnepségen résztvevôket finom va-
csorával és kedves ajándékkal várjuk.

A raktárépület tetôszerkezetének kivitelezésével a
Glaccus Kft-t bízta meg az önkormányzat. A Balatonfüre-
di Napló c. újságban való 1 oldalas havonkénti megjele-
nés lehetôségével (80.000 Ft/hó) nem kívánt élni az ön-
kormányzat. Megszavazta ugyanakkor a testület a Deák F
utcában, a Fô utcában és a Sportpályánál a faültetést,
melyhez Steierlein Attila ingyen biztosította a gépi mun-
kát és a trágyát.

CzÁ

FELHÍVÁS
Tisztelt lakosság, üdülôtulajdonosok, és külterületi in-
gatlantulajdonosok!

Paloznak képviselôtestülete 2011. október 6-án tartott
nyilvános ülésén döntött Paloznak érvényben lévô rendezé-
si tervének, a teljes településre vonatkozó, átfogó, teljes
felülvizsgálatáról, így ezúton kérem Paloznak lakosságát, az
üdülôtulajdonosokat valamint a külterületi ingatlantulajdo-
nosokat, – élve törvény adta lehetôségükkel – a rendezési
tervvel kapcsolatos módosítási kéréseiket, észrevételeiket
2012. január 15-ig juttassák el a polgármesteri hivatalba,
hogy azokat a fejlesztési koncepció kidolgozása, illetve a ter-
vezés során figyelembe tudjuk venni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a felülvizsgálat – törvény
szerint meghatározott ütemezéssel – kezdôdik. Az elké-
szült Szabályozási Terv véleményezésre ki lesz függeszt-
ve, ill. honlapunkon majd megtekinthetô és a tervezés fo-
lyamata során lakossági fórumot is tartunk.

Kéri Katalin
települési fôépítész

Elfagyhat a vízóra

Még nem késô, hogy gondoskodjunk a vízóra elfagyás
megelôzésérôl. Közeleg a tél és a kemény fagyok alkal-
mával könnyen elôfordulhat, hogy a vízóra elfagy. Ez nem
csak az elfolyó víz miatt okozhat bosszúságot, hanem az új
óra ára, felszerelése is az ingatlantulajdonos költségére
történik. Könnyen megelôzhetô a baj, ha az aknába
hungarocell darabot teszünk, de megteszi egy vastagabb
rongy, régi szônyeg is, mellyel letakarjuk az órát. Ne
feledkezzünk meg az aknatetô pontos lezárásáról sem. 
A vízóra letakarása akkor is fontos ha a nyaralót víz-
telenítettük, hiszen az aknában lévô vezetékben és az
órában még van víz. Ha télen nem használjuk az ingatlant
célszerû a vízóra elôtt lévô csapot elzárni így fagyás esetén
csak az óra megy tönkre, de a víz nem folyik el.

Szerk.
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A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

MEGHÍVÓ
Paloznak Község Önkormányzata

sok szeretettel várja a

a gyermekeket december 3-án, szombaton 9.30 órakor
a szépkorúakat december 3-án, szombaton 17 órakor a

MIKULÁS ÜNNEPSÉGRE
a Faluház nagytermébe.

A PALOZNAKI KÓRUS
tisztelettel meghívja Önt és családját

ADVENTI 
HANGVERSENYÉRE

a
Paloznaki

Római Katolikus Templomba.
Idõpont: 2011. december 17. 18.00 óra.



ÁDVENTI ÉS KARÁCSONYI SZERTARTÁSOK
ELÔZETESE PLÉBÁNIÁNK TERÜLETÉN

December 14-tôl 9 estén át 
SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD.

A Plébánián várjuk a paloznaki családok jelentkezését.

vitéz Ajtós József László
esperes, plébános

JELES NAPOK
Advent

Az egyházi év az adventi idôvel kezdôdik, közelebbrôl pe-
dig advent elsô vasárnapjával. Ez nincs egy meghatáro-
zott naphoz kötve, de elsô alkalma mindig a karácsony
elôtti 4. vasárnap. Tehát az adventi idô négy teljes hét.

A négy adventi vasárnap csak abban különbözik egy-
mástól, hogy az elsô alkalommal megterítjük az Úr aszta-
lát. Ettôl eltekintve az egész adventi idô a Krisztus jövete-
lére figyelmeztet (advenio = jövök, eljövök; adventus =
megérkezés, Krisztus érkezése).

Az adventnek négyes tekintetét kell figyelembe venni.
Elôször: Krisztus az, akinek eljövetelérôl jövendöltek fô-
ként az ószövetségi próféták; az egész Ószövetség könyve
végeredményben nem egyéb, mint Krisztusra irányuló
elôremutatás. Másodszor: Krisztus az, aki a prófétai jö-
vendölések szerint valóban eljött, megérkezett kará-
csonykor. Harmadszor: Krisztus az, akit az állandó má-
ban, a mindenkori jelenben naponta várni kell, hogy
újból minden napon megérkezzék; a jövetelvárás tehát le-
gyen a szív állandó történése. Negyedszer: Krisztus az,
aki a maga idejében eljön ítélni eleveneket és holtakat,
amint ezt az Apostoli Hitvallás tanítja.

Mikulás
Miklós kultuszának Konstantinápoly egyik legôsibb for-
rása. A keleti egyháznak máig ô legtiszteltebb szentje.
Nyugaton a IX. századtól kezdve Rómában és a bizánci
rítusú Dél-Itáliában bukkan föl, majd ereklyéinek Myrából
Bari városába való átvitelével (1087) igazán egyetemessé
válik. Népszerûségben késôbb csak Páduai Szent Antal
fogható hozzá. Miklós így a keleti és nyugati egyház közös
nagy szentje, egyúttal a házasság és anyaság oltalmazója,
a gyermekek barátja. Georg Schreiber szerint ünnepe
mintegy a karácsony vigíliája és elôjátéka. Ünnepének
hagyományai késôbb csakugyan összemosódtak a kará-
csonyi ünnepkör szokás- és hiedelemvilágával. Miklós
többek között patrónusa még a gabonakereskedôknek,
pékeknek, vászonszövôknek, borkereskedôknek, ügyvé-
deknek, patikusoknak olajárusoknak, halászoknak és ví-
zimolnároknak, hídépítôknek, raboknak és zarándokok-
nak, eladólányoknak és diákoknak, továbbá céheknek és
egyéb közösségeknek.

Luca-nap
Az Egyház nem véletlenül helyezte szûz vértanújának,
Luciának ünnepét éppen erre a napra, hiszen a név a lux
„fényesség” származéka. December tizenharmadik napja
a Gergely-naptár életbelépte (1582) elôtt az esztendô leg-
rövidebb, egyúttal a téli napfordulat kezdô napja volt. 

A szegedi, zalaszentbalázsi kalendáriumi eredetû mondás
szerint Szent Lucának híres napja a napot rövidre szab-
ja. Ez az archaikus néphagyományban, amely a természe-
ti jelenségeket és változásokat pontosan számon tartja és
szimbolikus-mágikus összefüggésekben is szemléli, igen
jelentôs idôpont. Ebbôl érthetô tehát, hogy Luca napja
méhében hordozza az új esztendô reménységeit, de gond-
jait, próbatételeit is. Tele van fôleg asszonyi kezdeménye-
zésekkel és változatos tilalmakkal, amelyeknek hatása,
következménye a primitív népi felfogás szerint azután az
egész új esztendôben érvényesül. Most leghosszabbak az
éjszakák, amelyeken a gonoszoknak, bûbájosoknak bô-
ven van idejük arra, hogy téteményeikkel megrontsák az
embereket, de a föld fiaiban is az elhárítás és elôrelátás
készsége is ilyenkor a legelevenebb.

ÁDVENTI JÁTSZÓHÁZ

A Paloznaki Civil Egyesület ádventi játszóházba várja 
a gyermekeket és a szülôket a Faluház nagytermében

2011. december 3-án, szombaton 11 órától
(a gyermek Mikulás Ünnepség után).

Minden alkotni vágyót szeretettel várunk!
Szerk.

OKTÓBER 23. – MEGEMLÉKEZÉS
Október 23-án, vasárnap délután emlékeztünk meg az 56-
os forradalomról, és a Köztársaság kikiáltásáról. A Hôsök
kútjánál gyülekezett a kis ünneplô sereg. A Himnusz
közös eléneklése után Steinbachné Szabó Edina mondta
el Fekete Pál: 1956. október 23. c versét, melyet Dr. Bóka
István, országgyûlési képviselô ünnepi beszéde követett.
A koszorúzás után együtt elénekeltük a Szózatot, majd az
ünneplôket a tetôtérbe invitáltuk.

Ott megtekintettük a Szamárköhögés c. filmet, amely
egy budapesti család életén keresztül mutatta be a
forradalom eseményeit. A film maga nem a forradalom
történéseit adta elô, hanem a család érzéseit, gondolatait,
tetteit tükrözte vissza a nézôközönségnek.

Részlet Fekete Pál: 1956. október 23. c. versébôl:
Ezerkilencszázötvenhat
Október huszonhárom:
Új történelmet írt a nép
Harcban, barikádon!

E nagy napot, te nagyvilág
Tanítsd meg gyermekednek:
Dávid legyôzte Góliátot…
Világ láthattad, – higgyed!

Ezerkilencszázötvenhat
Október huszonhárom
Fényed ragyogjon örökké
Szerte a világon!

Sári Annamária
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Kisvonat
A Falunapokon idén is nagy sikert aratott kisvonat. So-
kan, akik eddig nem fértek fel a kocsikra, így részesei le-
hettek a szüreti felvonulásnak. Köszönet érte a támoga-
tóknak Wirtz Albrechtnek és Wirtz Ágnesnek. Reméljük,
jövôre ismét indul a vonat Paloznakról!

Szerk.

SPORT
December 10-én, szombaton délután 

14 órától rendezi a PACI a Szent József Házban a

„IX. Luca Napi Asztalitenisz Kupát”
különbözô korcsoportok részére 
(a felnôtteknek kb. 17 órától). 

Jelentkezni lehet Szente Zsoltnál (70/236-7545), 
ill. a helyszínen.

(Gyakorláshoz a Szt. József Ház kulcsát a Teleházból
lehet elkérni.)

Szente Zsolt

MASSZÁZS!
Minden héten, szerdán 15.30–19.30-ig

az orvosi rendelôben (Paloznak, Fô u. 10.).
Az elsô alkalom INGYENES!

Elsô alkalom: november 30., szerda 14-19 óráig.
Törölközôt hozzanak magukkal!

Várom kedves vendégeimet.

Simonné Ildikó
30/440-2912

Alkotó-fejlesztô meseterápia
2011. november 16-án a Kelet-Balaton Kistérség Többcé-
lú Társulásának óvodavezetôi munkaközössége szakmai
konferenciát szervezett a Meseterápia Központban.

Hebling Zsolt (társulás tanácsának tagja) köszöntôje
után Boldizsár Ildikó bemutatta a központot, mesélt az
itt folyó munka nehézségeirôl és szépségeirôl. A résztve-
vôk megtekinthették a létesítmény egészét („Babzsákos”
terem, „Óperenciás”, Madárház).

A program a polgármesteri hivatal tetôterében folyta-
tódott, ahol Szabó Lajos alpolgármester fogadta az 50 fôs
csoportot.

A Kistérség és Balatonfüred óvodavezetôi és óvónôi a
mesetörténet gyökerei, képzelôerô fejlesztése (gyakorla-
tok), a mese üzenete témakörökben kaptak fontos infor-
mációkat. Ildikó kiemelte, hogy a mai világban az óvónôk
fontos szerepet töltenek be a gyermekek életében.

A régi idôkben természetes volt a közösségi mesemon-
dás, – hallgatás, mondókázás, énekelgetés, de ezek a ro-
hanó életmód, a technika fejlôdése miatt feledésbe merül-
tek. A népmesék segítségével fejleszthetô a képzelet, a
gondolkodás, önbizalom, erôsíthetô a biztonságérzet. A
mesén keresztül kapcsolatba kerülünk vágyainkkal, lehe-
tôségeinkkel, szellemi gyökereinkkel. A mesék magukban
rejtik az emberiség minden bölcsességét, tudását, az élet-
hez való boldogulás kulcsát. 

A vendégeket lenyûgözte ez a világon egyedülálló
komplexum, a Metamorphoses Meseterápiás Módszer.
Példaértékû az Ildikóból áradó önzetlen segíteni és tenni
akarás, elhívatottság. 

A program nem pusztán ismereteket nyújtott, hanem
átadott, közvetített egy humánus, érzelmekben gazdag
életszemléletet.

Nagy Zsuzsanna
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Paloznak Község Önkormányzata és a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány

szeretettel vár mindenkit a

HAUMANN-HÉTVÉGÉRE
2011. november 25, péntek 18 óra

III. RICHÁRD
c. film vetítése

2011. november 26, szombat 18 óra
ÖREG EMBER NEM VÉN EMBER

c. kabaré vetítése
Utána: 

Beszélgetés Haumann Péterrel
A színmûvésszel beszélget:

Czeglédy Ákos
polgármester

2011. november 27., vasárnap 18 óra
EMELET

c. film vetítése.

Helyszín: Paloznak, Faluház nagyterme (Fô u. 10.)
A programokra a belépés ingyenes!

Paloznak Község Önkormányzata szeretettel vár
minden gyermeket, szülôt és nagyszülôt az

Ünnepváró  Játszóházba
Programok:

Mézeskalács-süti sütés
Rajzfilm - vetítés

december 10., szombat, 10-12 óráig

Karácsonyfa-dísz, ajtódísz,
Asztaldísz, ünnepi képeslap készítés
december 17., szombat, 10-12 óráig

Mézeskalács-süti sütés
Rajzfilm - vetítés

december 22., csütörtök, 14-16 óráig

Helyszín: Szent József Ház – Teleház



Márton napi libasütés és újbor mustra
Az eddigi liba és újbor napok jó hangulatát, finom éte-
lek, italok ízét idézô meghívó hatodik alkalommal csábí-
totta a vendégeket.

A hagyományokat nem csak a bôséges étlap idézte pél-
dául a „Sült libacomb, párolt káposztával, hagymás tört
burgonyával említésével, hanem a „zsíros eseményeken”
túl gyermek rajzverseny, teasütemény sütés, filmvetítés,
tökfaragó verseny volt a programban.

Hagyomány, hogy a faluházban a kulináris kultúra fe-
letti események kapnak helyet. 

Ebben az évben a libával kapcsolatos gyermekrajz pályá-
zat eredményeit bemutató kiállítás adott kedves hátteret Dr.
Boldizsár Ildikó meseterapeutának, aki a világ elsô –
Paloznakon mûködô – Meseterápiai Központját mutatta be,
majd mesélt a több mint 60 gyermeknek és felnôtteknek.

A Meseközpont életébôl néhány saját munka és fotó
helyet kapott a gyermekrajz kiállításon.

A gyermekrajz pályázatra az óvodás kortól a felsô ta-
gozatosokig több mint 200 mûvet adtak be. A Gaál Ágnes
és Boda Balázs alkotta zsûrinek nehéz volt kiválasztani a
legjobbakat. A rajzpályázat eredménye lentebb látható.

A tökfaragás versenyhez 30 tököt adtak a rendezôk. A
faragók otthonról is hoztak nyersanyagot, így több mint
30 alkotást kellett a zsûrinek – Hajdú Évának és Lokody
Ákosnak bírálni.

A verseny családok versenyévé vált, mert 29 család
közösen faragott versenymûvet.

A verseny értékelése 4 témában történt. Az eredmény
szintén lentebb látható.

Ezen a napon minden a libáról szólt. A rajzokat bekül-
dô gyerekek és a tökfaragó verseny résztvevôi lúdláb
tortaszeletet kaptak.

Az újborszenteléssel, áldással régi hagyományt eleve-
nített fel a Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület és a Paloznaki
Civil Egyesület.  A levélben értesített gazdák többsége élt
a lehetôséggel és elhozta a Tájház udvarán felállított,
szépen díszített ünnepi asztalra új borát, hogy részesül-
jön az egyházak szentelésében, áldásában. Több, mint 30
palack bor bizonyította, hogy a boros gazdákban van
igény a hagyományok ápolására.

Szabó Lajos alpolgármester üdvözölte a vendégeket –
közöttük Csiszár Péter hegybíró urat is –, majd átadta a
mikrofont az egyházak képviselôinek.

A szertartás kezdeteként, együtt imádkoztuk el a „Mi-
atyánk”-ot. Ezután a református egyház nevében Tislér
Géza református lelkész, majd a római katolikus egyház
nevében vitéz Ajtós József László esperes, plébános áldot-
ta és szentelte meg a szôlôsgazdák palackba zárt újborát.

Megható volt látni a gazdák és a libalakomára várók
megilletôdött arcát. Mindenkit megfogott a pillanat. A
több változatban ismert „Borivó tízparancsolata” az új-
bor ünneplésekor is emlékeztet, hogy egy pillanatra gon-
doljunk arra, mennyi verejtékes, nehéz munka van egy
pohárnyi magyar borban.

József atya korábban elmondta, hogy a megszentelt
borokat régen hazavitték és minden hordóba tettek belô-
le egy keveset, hogy erôt adjon a további munkához.

Márton napján ezentúl a paloznaki szôlôsgazdák  meg-
szentelt, megáldott borokkal térhetnek haza.

Közben a sátorban elkészültek az ételek. Megsült a ke-
mencében a tök és az alma. A falatozás után a boros gaz-
dák álltak elébe a mustrának. Fogyott az újbor, a beszél-
getôk dicsérték az idei termést és a várható jó minôséget.

Elôször népi zenekar játszott, utána Kovács Sándor ked-
ves paloznaki barátunk, majd az angol nyelvtudást igénylô
nevû, kitûnô zenét játszó Nitus’n the Rolling Dice zenekar
szórakoztatta a táncos kedvûeket. A zenekar után DJ Rezsô
és DJ Lali szolgáltatott zenét. Záróráig tartott a tánc. Akik
végig ott voltak, azt mondták még az ételes pult is táncolt…

Legyen sok ilyen Márton nap, bormustra Paloznakon.
Köszönet mindenkinek, aki dolgozott azon, hogy ez a
mostani ilyen jól sikerült. A konyhai munkát végzôk, a
kemencét fûtôk, az ételeket kiadók, a borukat kínálók, a
rajzpályázatot szervezôk, az egyesületek tagjai mind kö-
szönetet érdemelnek, akik dolgoztak a közös sikerért.

Külön köszönet azoknak, akik eljöttek és hirdettek,
mondtak, meséltek olyat, aminek a hétköznapokban is
hasznát láthatják a jelenlévôk.

Tormási György, PISZE Hernádi Péter, PACI

RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYEK
Osztály Díjazás Név 
Óvoda I. Szalay Barna 
Óvoda II. Máhl József 
Óvoda III. Hoffmann Csaba 
1-2. osztály I. Kauker Ármin 
1-2. osztály II. Benke-Szuper Csenge 
1-2. osztály III. Bernát Eszter 
3-4. osztály I. Lacza Zizi 
3-4. osztály II. Birkás Borbála 
3-4. osztály III. Andó Júlia 
Felsô tagozat KÜLÖNDÍJ Fejes Zsófia 
Felsô tagozat I. Márki Kíra 
Felsô tagozat II. Csomai Eszter 
Felsô tagozat III. Orbán Lili 
Csoport I. 1. a osztály 
Óvoda II. Herczogh Emma 
Óvoda II. Herczogh Gergô 
Óvoda II. Csabai Pál 
Csoport III. Csete Lili 
Csoport III. Gyôry Bálint 
Csoport III. Kramarics Nikolett 
Csoport III. Rekl Márk 
Csoport III. Jánosik János 
Csoport KÜLÖNDÍJ Napsugár csoport 

A TÖKFARAGÓ VERSENY EREDMÉNYE
KREATÍV
I. 3 kovács legények, II. Filipovics Márton, III. Kristály Katalin
VICCES
I. Schütz Annamária,  II. Németh Roland
IJESZTÔ
Allacher Anna
BÁJOS
I. Balogh Ákos,  II. Szinesi család
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Könyvtárunknak lehetôsége volt még a mozgókönyvtári
normatíva terhére DVD-filmeket vásárolni. 
Próbáltam olyan klasszikus filmeket, rajzfilmeket meg-
rendelni, amelyek széleskörû igényeket kielégítenek. A
DVD-filmeket maximum 1 hétre lehet kikölcsönözni, egy-
szerre 3 db-ot lehet elvinni.

Fehér György: III. Richárd 
Milos Forman: Hair   
Joe Wright: Büszkeség és balítélet   
Zsurzs Éva: Abigél  
Dargay Attila: Vuk 
Zdenek Miler: A Kisvakond (3 DVD) 
Haui József; Hegyi-Füstös László; Horváth Mária; 

Jankovics Marcell: Magyar népmesék 1.   
Horváth Mária; Jankovics Marcell; Nagy Lajos: 

Magyar népmesék 2.  
Geronimo Stilton 1-2-3.   
Nils Holgersson 1. rész  A törpe / A vadludak hívása /

Smirre, a róka
Nils Holgersson 2. rész  Az ifjú mókusok / Vittskövle 

kastélya / Vadludak versengése
Anthony Bell; Ben Gluck: Alfa és Omega  

A következô idôszakban számítunk új könyvek érkezésé-
re is, látogassanak el hozzánk.
Továbbra is lehetôség van a leselejtezett könyvek megvá-
sárlására, darabja 50 Ft. Sári Annamária

November 
a paloznaki konyhában

Ismét novemberben járunk, az idei év – a 2011. – is eltelt,
kinek gyorsan, kinek átlagosan és többeknek csigalassú-
sággal. Én az utóbbiakhoz tartozom, mivel egy hirtelen
diagnosztizált, nem várt betegség alaposan felborította az
életemet.

Egy betegség nemcsak kellemetlenségekkel jár, hanem
tanítómester is. Tanít empátiára, kitartásra, türelemre,
toleranciára. Megtanított arra is milyen fontosak a közeli
hozzátartozóim, akik aggódó szeretete, féltése, ápolása
nélkül sokkal nehezebb lett volna.

Megtanított arra is kik azok a rokonok, barátok, isme-
rôsök, akikre támaszkodhatok a bajban. Aggódásuk, ér-
deklôdésük máig lankadatlan, köszönet és hála érte.

Segített az idôjárás is, hosszú idô óta nem volt ilyen
csodaszép ôsz, 5 hétig voltam Budapesten, életembôl az
egyik legszebb és legkellemesebb idôt csatangoltam a ke-
zelések mellett. Bejártam a vásárcsarnokot, a piacokat,
barátokkal sétáltam a Belvárosban, rokonok vendégsze-
retetét élveztem, érdeklôdéssel tapasztaltam a fôváros
változásait, legyen az a Duna part, vagy Budai Vár, vagy a
Plázák. Keresztül-kasul beutaztam a várost, az idô –
mármint a korom múlása – engedélyezte, hogy ingyen.

Az étkezés is könnyebb volt, mert ilyen sok gyümölcs
és zöldség már régen termett. Évek óta nem volt ilyen ol-
csó a krumpli (még földeset sem kellett venni, mert esô el-
felejtett esni).

Most aztán lehet egészségesen táplálkozni, olcsó volt a
lecsó, bôségesen termett alma, körte, szôlô stb.

Hogy mit is süssünk-fôzzünk? Most Fülöp Laci „kony-
hai ötletgyáros” receptjeit közlöm, ô is azok közé tarto-
zik, aki folyamatos támogatásával megkönnyítette a már
remélem feledhetô, nehéz napjaim.

Dijoni lencsekrém-leves Laci módra

25 dkg lencsét babérlevéllel puhára fôzünk, leturmixol-juk.
Vajas, vöröshagymás rántással berántjuk. Tejszínnel

elkevert tojássárgával legirozzuk (besûrítjük – a szerk.),
apróra vágott petrezselyemmel, cayenne-borssal, dijoni
mustárral, borssal, csipet sóval ízesítjük.

Levesbetét: apróra vágott csirkemáj lepirítva, tetejére
ismét petrezselyemzöld.

Rostonsült süllô, spenótos tésztametélttel

A süllôt roston megsütjük, ha szeretjük bundában, forgas-
suk meg PANKÓ-ban (japán zsemlemorzsa – a szerk.).

A spenótot fokhagymás olajban megfonnyasztjuk, a
közben kifôzött szélesmetéltet 2-3 dl tejszínnel hozzáke-
verjük, só-bors, s mielôtt a tészta a tejszínes-spenótos
szaftot felszívja, tálaljuk.

Huszárcsók kezdôknek

2 tojássárgát 10 dkg vajjal, 10 dkg porcukorral, 20 dkg
liszttel + 1 sütôporral összegyúrunk. 

A 2 tojásfehérjét kevés pordukorral felverjük, az elôb-
bi gyúrt masszából kis golyókat készítünk, belemártjuk a
tojáshabba, megforgatjuk mandulaforgácsba és vajazott
tepsibe tesszük. Fakanál nyelével közepére mélyedést
nyomunk, 170oC-on sütjük. Ha kész, a mélyedésbe mál-
nalekvárt teszünk.

Jó étvágyat!
Rajnai Magdi
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SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM A 
TELEHÁZBAN

A paloznaki Teleház számítógépes tanfolyamot indít
igény szerint 2011. december elejétôl.

A számítógépes tanfolyam témája: szövegszerkesztés
(Word), internet használat, böngészés, 

elektronikus levelezés.
A tanfolyam 20 órás lenne.

Jelentkezni a Teleházban lehet november 25-ig!

Szeretettel várok mindenkit!

Sári Annamária

A könyvtár hírei



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

� 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

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

� 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 
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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.

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

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.

FELHÍVÁS!

2011. december 18-án 9 órától 15 óráig

KARÁCSONYI BOLHAPIACOT TARTUNK!

Cím: Lovas, Balatoni utca 9.
Mindenféle áruval Németországból

ALACSONY ÁRON!


