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TESTÜLETI ÜLÉS
Meglehetôsen sok érdeklôdô vett részt a január 19-i
testületi ülésen, ahol elsô napirendként a 2012. évi költ-
ségvetésrôl tárgyalt az önkormányzat. A 95 millió Ft ter-
vezett bevételbôl 37 millió helyi adóval 20 millió állami
támogatással, 18 millió átvett pénzeszközzel, 4 millió Ft
saját bevétellel, 13,5 millió Ft átengedett szja-val szá-
mol az önkormányzat. A kiadások között legnagyobb
tétel az átadott pénzeszköz /iskola, óvoda, körjegyzô-
ség, stb./ 35 millió Ft beruházásra, felújításra 13 milli-
ót, hitel és kamatai 4 millió, személyi juttatásokra 15
millió, szolgáltatásokra 8 millió, egyéb dologi kiadá-
sokra 10 millió Ft-ot tervez az önkormányzat.

A településrendezési terv készítése kapcsán beérkezett
javaslatok figyelembevételével a várható szigorítások mi-
att Paloznak külterületi részeire változtatási tilalmat
rendelt el az önkormányzat. Így az új szabályozás elfoga-
dásáig építési engedély nem adható ki, telekalakítás, meg-
osztás nem engedélyezhetô. Elfogadta a testület a 2012
éves térítési díjakat és a rendezvénytervezetet. Módosí-
totta az önkormányzat a szociális rendeletét, jogszabály
változás miatt a lakásfenntartási támogatás szabályai vál-
toztak és a hatáskör a jegyzôhöz került.

TISZTELT LAKOSSÁG!
A 2012. január 19-én megtartott közmeghallgatáson,
igényként merült fel a település rendezési tervének teljes
felülvizsgálatát ismertetô lakossági tájékoztatás.

Ezért tájékoztató jelleggel összeállítottam Önöknek
egy igaz nem túl rövid, de talán érthetô ismertetôt.  

A településrendezési tervet az országos településrende-
zési szakmai elôírások figyelembevételével, és külön jog-
szabályban meghatározott fogalmak és jelkulcsok alapján
kell készíteni. Településünk esetében az ún. „Balaton –
törvény” ( Btv.); a Balaton területrendezési  szabályozata
(BTSZ); a Balaton vízparti rehabilitációs szabályozásáról
szóló kormány rendelet  és az OTÉK ( Országos Település-
rendezési  és Építési Követelményekrôl  szóló Kormány-
rendelet) elôírásait kell alapul vennünk. 

A településrendezési terv részei:   
� településfejlesztési koncepció, melyet majd a testület

határozattal fog elfogadni. 
� településszerkezeti terv, amely a fejlesztési döntés fi-

gyelembevételével készül, és a testület határozattal fog
elfogadni.

� szabályozási terv és a helyi építési szabályzat, mely a
szerkezeti terv alapján készül, és a testület rendelettel
fog elfogadni.
A településrendezési terv teljes felülvizsgálatának fo-

lyamata:
A rendezési terv felülvizsgálatának szándékáról a tes-

tület dönt.
Ezután közzéteszi ennek szándékát a helyben szokásos

módon (újság, honlap, hirdetmény) hogy a lakosságot és
az ügyben érintetteket (települési civil szervezetek, ér-
dek-képviseleti szervek) értesítse. A lakosság és az érin-
tettek 15 napon belül tehetnek észrevételeket, javaslato-
kat a jelenleg érvényes rendezési tervvel kapcsolatban,
illetve mondhatják el javaslataikat, észrevételeiket a tele-
pülés fejlesztésével kapcsolatban. (Nálunk ez a határidô
jóval hosszabb volt, január 15-ig lehetett benyújtani az
észrevételeket írásban a polgármester úrnak.)

Az észrevételi idô lezárása után, kezdôdhet meg a mun-
ka, melynek elsô lépése a településfejlesztési koncepció
kidolgozása. Ez tulajdonképpen olyan írásos dokumen-
tum, melyben „megrajzoljuk” a településünk jövôképét,
rögzítjük a település rövid és hosszú távú terveit, és meg-
határozzuk azt a célrendszer, mellyel ezt a terveket, célo-
kat el tudjuk érni. A kialakított célok megvalósítása egy
fenntarthatóan mûködô és fejlôdô település hosszú távú
sikerességét biztosítja.

Várhatóan sikerül majd Paloznak településfejlesztési
koncepciójával egy olyan reális elképzelést kialakítani,
mely gazdasági, ingatlanpiaci, turisztikai és demográfiai 

(folytatás a 2. oldalon)

KÖZMEGHALLGATÁS
A rendôrségi beszámoló kapcsán örömmel nyugtáz-

tuk, hogy a bûncselekmények száma csökkent az el-
múlt idôszakban és a lakosság biztonságérzete is nô.
Gézár Viktor körzeti megbízott felhívta a figyelmet
az idôskorúak sérelmére elkövetett lopásokra, mi-
kor a gáz vagy áramszolgáltató munkatársának ki-
adva magát jut be a bûnözô a lakásokba. A megje-
lentek elsôsorban a Zrínyi u. fokozott ellenôrzését
kérték a rendôrségtôl a gyorshajtók miatt.

Czeglédy Ákos polgármester tájékoztatta a megje-
lenteket az elmúlt év eredményeirôl rövid bemuta-
tót tartva a bevételek és kiadások várható alakulá-
sáról, ismertette az önkormányzati törvény
változását és az ebbôl fakadó elsôsorban a hivatalt
és a várható önkormányzati finanszírozást és hatás-
köröket érintô változásokat.

A lakossági felvetések közül a csapadékvíz elveze-
tés, a rendezési terv változtatása illetve ennek pro-
pagálása, és a Zrínyi utcai közlekedés biztonságossá
tétele merült fel.

CzÁ



tényezôket, valamint komplex településüzemeltetési szem-
pontokat figyelembe véve olyan településpolitikai elhatá-
rozásokat fogalmaz meg, amelyek megvalósításuk esetén ez
a kis létszámú, de viszonylag jelentôs turisztikai értékkel
rendelkezô település turisztikai versenyképességét, fenn-
tartható fejlôdését és mûködését biztosítani képes.   

A településfejlesztési koncepció elôzetes vitaanyagát a
lakossággal és a helyi szervezetekkel falugyûlésen fogjuk
ismertetni. Ezután véglegesítjük, és fogja a képviselôtes-
tület elfogadni.

A koncepció készítése közben már megkeressük a ter-
vezésbe törvényileg bevont szakhatóságokat, közigazga-
tási szervezeteket, hogy véleményt nyilváníthassanak és
ismertessék a település területével kapcsolatos követel-
ményeiket.  (21 országos és területileg illetékes szakható-
ságról van szó) 

Ezen követelmények ismeretében kezdôdhet el a ter-
vek készítése. 

Elsôként a szerkezeti terv készül el, majd a szabályozá-
si terv a helyi építési szabályzattal. A munka többszöri
egyeztetést igényel a tervezô és az önkormányzat között,
mire elkészül egy „tanácskozásra” alkalmas anyag. Mikor
ez elkészül, a tervezônek, a polgármesternek, és a telepü-
lési fôépítésznek tervtanács elé kell vinni a tervet. Ezt a
tervtanácsot a Balatoni fôépítész mûködteti Keszthelyen.

A tervtanácson részt vesznek a jelentôsebb szakható-
ságok képviselôi, akik a bemutatás végén el fogják mon-
dani véleményeiket, észrevételeiket a tervekkel kapcso-
latban. Ezeket az észrevételeket  a tervezônek és az
önkormányzatnak közösen orvosolni kell – ki kell javíta-
ni a tervet – és a javított dokumentációt el kell küldeni
ún. közbensô- véleményeztetésre  a már említett szakha-
tóságokhoz, közigazgatási szervekhez, települési  érdek –
képviseleti szervekhez, egyesületekhez. ônekik  22 mun-
kanapjuk van arra hogy írásos véleményt adjanak.

Az eltérô vélemények tisztázása érdekében a polgár-
mesternek egyeztetô tárgyalást kell tartani.

Az eltérô vélemények egyeztetése után - amennyiben
szükséges - a terveket javítani, kiegészíteni kell.

Ezután kerül hivatalosan a lakosság és az érdekeltek
elé kifüggesztésre 30 napra, ami alatt a lakosság és az ér-
dekeltek azt véleményezhetik. Ekkor már az elkészült, de
még nem elfogadott tervvel kapcsolatban lehet észrevéte-
leket tenni.  Az ekkor történô merôben új felvetés és ész-
revétel a véleményeztetési eljárás teljes megismétlését
vonja maga után.

A lakossági kifüggesztést követôen elküldjük a kifüg-
gesztéssel azonos dokumentációt a Balatoni fôépítésznek
záró-véleményeztetésre. Ha a Balatoni fôépítész záró-vé-
leményével a terveket elfogadta, a képviselôtestület elé
vihetô elfogadás és hatálybaléptetés céljából.

A képviselôtestület elfogadása után 30 nappal lép ha-
tályba az új rendezési terv. 

A folyamat éppen aktuális állásáról a hírmondóban tá-
jékoztatjuk Önöket!

Kérdéseikkel minden héten hétfôn 9 és 14 óra között
kereshetnek meg a polgármesteri hivatalban!

Kéri Katalin
települési fôépítész

Újévi Pohárköszöntô

Minden évben egy kellemes este ígéretével várjuk a Po-
hárköszöntôt.

A forgatókönyv hasonló, de mindig találkozunk újdon-
ságokkal is.

Czeglédy Ákos polgármester úr „mélyreható” gondola-
tok keretében köszöntötte a megjelenteket.

Szólt eredményekrôl és további felelôsségteljes min-
dennapjainkról. Szavai bizakodók, reménykeltôk voltak.
A nehéz napok helytállásához kitartást, erôt, eredményes
esztendôt kívánt.

Kedves volt Szabó Donát zongorajátéka, öröm látni-
hallani a fiatalok szárnybontogatásait.

Ismét kellemes perceket szerzett az énekkar, dalaik
hallatán a társaság máris nyitott lett egy kedélyes est el-
töltéséhez.

Filmvetítést láthattunk a falu mozgalmas kulturális
életének bemutatásáról. A közönség nagy érdeklôdéssel
figyelte a 2011 évben zajló eseményeket így szépen egy
csokorba szedve.

Aztán elindult a csapat „koccintani”, hogy a barátság
és a szeretet mosolyával boldog új évet kívánjanak egy-
másnak. A felemelô pillanatokban barátságok kötôdtek, a
meglévôk erôsödtek.

Kedves gesztus volt Bakonyi Marika házi kenyérbôl ki-
alakított kínáló kosara, benne finom falatokkal.

Újdonság és derût keltô volt Tóthné Évi szerencsepo-
gácsája. Mindenki izgatottan bontogatta a pogácsába sü-
tött ki papírkát, vajon neki milyen jövendölés jut az új
esztendôre.

Bártfai István is szívélyesen kínálgatta az ízletes házi
kolbászt, ez a tôle megszokott kedvesség volt.

Ettünk, ittunk, durrogtak a pezsgôs palackok, aztán
bizseregni kezdett a lábunk, hisz Jehoda Ferenc muzsiká-
ja igazi hangulatot teremtett.

Nem múlhatott el az este Szendiné Mónika gyönyörû
éneke nélkül sem, Csendben, meghatódva hallgattuk ôt.

Jól éreztük magunkat, öröm volt táncolni, vagy csak
úgy nézni kedves ismerôseink vidám arcát...

Köszönjük, hogy most is szépen feldíszített teremben
(Prazsákné Emike és az önkormányzat dolgozóinak munká-
ja), megterített asztaloknál mulathattunk, beszélgethettünk. 

Köszönjük az önkormányzat dolgozóinak a vendéglá-
tást, a lehetôséget egy csodálatos est eltöltéséhez.

Jövôre veletek, ugyanitt!!!
BÚÉK Steppánné Balogh Judit
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Borklub Híradó 1.
A Paloznaki Borklub 2012. január 13-án tartotta élénk
érdeklôdés mellett elsô bormustráját klub vezetônk,
Englert Dezsô szervezésében, személyes, aktív részvételé-
vel. 24 klubtag 21 bormintájának kóstolására és értékelé-
sére került sor. 

Az elsô klubnap elsôdleges célja egy szakmai állapot-
felmérés, a klubtag szôlô illetve bortermelô gazdái által
hozott borok kóstolása volt. Ez a közös borbemutató
egyúttal alkalmat adott arra, hogy alaposabban megis-
merhessük a 2011-es évjárat borait, illetve elemezhessük
és kiértékelhessük az évjárat sajátosságait.

A kiértékelésben nagy segítséget nyújtott a két meghí-
vott szakember Tibortz Alexandra és Kulka Gábor.

Külön kiemelném Kulka Gábor úr hasznos, gyakorlat
közeli tanácsait. Ô magas szakmai-közigazgatási beosztá-
sait megelôzôen a „néhai” Badacsonyi Állami Gazdaság
fôborászaként tevékenykedett.

Magáról az évjáratról: közösen és egyértelmûen megál-
lapítottuk, hogy a 2011-es évjárat átlagon felüli és a be-
mutatott újborok minôsége is rendkívül ígéretes. Évjára-
ti sajátosság ugyanakkor a több esetben is érzékelt,
kívánatosnál alacsonyabb savtartalom. Megfontolandó
lehet a borkôsavval történô savkiegészítés!

Felmerült még hogy próbáljuk meg a környezetünkben
lévô nagyobb korszerû borászati vállalkozások tulajdo-
nosait és szakembereit is meghívni és bevonni klubunk
tevékenységébe.

Közösen még eredményesebbek lehetünk borvidékünk
szakmai színvonalának és elismertségének emelésében.

Pusztai István
bor-akadémikus
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FALUSI DISZNÓVÁGÁS

PPAALLOOZZNNAAKK  22001122..
A Paloznaki Civil Egyesület sok szeretettel várja az

érdeklôdôket
a „Falusi disznóvágás” rendezvényére

2012. január 28-án, szombaton a Paloznaki Tájház
udvarán.

7:30 Pörzsölés, tisztítás, mosás, bontás
Fogópálinka, forralt bor, tea, kocsonya, zsíros kenyér
10:00 „Tor-Túra”

Gyalogtúra a Paloznaki Szôlôhegyi
Egyesület vezetésével

11:30 Kolbásztöltô verseny
„Ceremóniamester”: Czeglédy Ákos polgármester úr

12:00 Pecsenyekóstoló
12:30 „Jó ebédhez szól a nóta”
13:00 Kolbászkóstoló, hurkatöltés
15:00 Hurkakóstoló, orjaleves
16:00–22:00 Zene, tánc, mulatság
Közremûködik: Dj.: Ákos, Dj.: Peti és Dj.: Rezsô

Kísérô rendezvények - Faluház Nagyterem
9:00–11:00 Játszóház

11:00–11:30 „Mesekerámia” – Palisca Mária 
kerámikus kiállítását Praznovszky Mihály 
irodalomtörténész nyitja meg

11:30–14:00 Filmvetítés
14:00–16:00 Játszóház

A kiállítás a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány
szervezésében jött létre. A rendezvényt támogatja
Paloznak Község Önkormányzata, a szervezést a
Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület segíti.
További információ: +36 /70/ 524-7786, 
+36 /70/ 524-9487.

 

  

Meseklub
indul a Könyvtárban február 4-tôl, 2 hetente.

Meseolvasás, mesemondás, 
játszóház gyerekeknek és szüleiknek.

Írd meg a saját mesédet, 
álmodd meg a világodat, 

mesélj a hôseidrôl!

Elsô alkalom: 
február 4-én, szombaton 9–11 óráig.

Következô alkalom: 
február 18., szombat 9–11 óráig.

Szeretettel vár a Könyvtár 
minden érdeklôdôt!



Idôrokka
BAKONYI GYÖRGYNÉ

Hiába vittem ernyôt magammal, mire elindultam lefelé a
Balaton utcán, az a kevéske esô is elállt, aminek valójá-
ban hónak kellett volna lennie, hiszen januárban annak
van itt az ideje. Fölöttem az ólomszürke felhôk közül bá-
gyadt napfény tört elô, sugarai a víztükrön felerôsödve
csillogni kezdtek, és az apró hullámokon szétfodrozódva
köszöntötték Paloznakot. Ha kalapot viselnék, most meg-
süvegelném, gondoltam, miközben beléptem a kertkapun.
Lomha, fehér kuvasz nyújtózkodott a teraszon, a küszöb
elôtt a betonba ágyazva ugyanolyan réz felirat fogadott,
mint az öreg Boda-ház ajtajánál: PAX. A háziak szívélye-
sen fogadtak, bent fenyôillatú TV-meleg, karácsonyt
idézô díszítések mindenfelé a házban. – Maradnak még –
mutatta a fát Gyuri – míg hullani nem kezd. Megigazítot-
ta az ajtót szigetelô vastag drapériát, mi pedig a nappali-
ban foglaltunk helyet.

Mari 1941. december 5-én született Veszprémben, a
család Diófa utcai otthonában. Ott is nôtt fel. 38 évig él-
tek együtt a szüleivel, akik élelmiszerkereskedôk voltak.
Két testvére van, Erzsébet és József.  Férjével az óvodá-
ban ismerkedtek meg, és egy utcában is laktak. Ô végzett-
ségét tekintve gépészmérnök, a Bakony Mûvek veszprémi
gyáregységét igazgatta 1960-98 között. Két gyermekük
van, Zsanett ’67-ben, Balázs ’72-ben született. Mari a
Lovassy Gimnáziumban érettségizett, majd közgazdasági
technikumot végzett, tervstatisztikus lett. 10 évig a
Mezôker Vállalatnál, 13 évig a Petôfi Színház bér-és
munkaügyi osztályán dolgozott. Ezt követôen 1985-tôl
rövidebb megszakításokkal egyéni vállalkozó volt, textil-
kereskedelemmel foglalkozott, egészen 2006 végéig, pedig
már tíz évvel korábban nyugdíjba ment. Tudva, hogy mi
mindennel foglalkozik még ma is, az az érzésem, hogy ki-
apadhatatlan a teherbírása és a munkakedve.  

A Nap léket vágott az égbolt szürkeségén, és ettôl szin-
te varázsütésre tavasziassá vált a hangulat a szobában is.
Kinéztem az ablakon. A kertben a feltámadó lágy széltôl
lassan himbálódzni kezdett egy hinta, s köteleirôl kövér
cseppekben hullott le a víz.  

– 1954-tôl minden nyarat Paloznakon töltöttünk a
plébánián. Akkoriban többen is laktak ott, például
Hadaricsék, aztán Csontos Gyula elôdje Fonyódi plébá-
nos úr, és Takács Dezsô piarista pap, akihez szoros,
mondhatnám baráti szálak fûzték a családomat. Tisztel-
tük ôt, rengeteget tanultunk tôle, emberséget, tisztessé-
get, hitet. Az esküvônket 1966-ban tartottuk a paloznaki
templomban, természetesen ô adott össze bennünket. ’67-
ben kezdtük közösen építeni ezt a házat, s amikor egy év-
vel késôbb elkészült, egyaránt vált Dezsô bácsi idôs kori
otthonává, és a mi nyaralóhelyünkké. Halála után ránk
szállt a tulajdon, de csak 2001-tôl vagyunk állandó paloz-
naki lakosok. 

Ültünk egymással szemben a nagy asztalnál és perget-
tük tovább az idôrokka kerekét, hogy az emlékfonalból
újabb képtöredékeket szôhessünk.

– Az ötvenes évek elején más volt még a falusi élet, és
mások a szokásos mindennapi elfoglaltságok, tennivalók.

Mintha az élet ritmusa lassúbb, és talán gazdagabb lett
volna. Persze, fiatalok voltunk még, nyitottak minden új-
ra, izgalmasra, szépre. Mindenkit ismertem a faluban, és
viszont. Rajnai Árpáddal egy évfolyamba jártunk a gim-
náziumban, közel laktunk egymáshoz, és még a családi
szôlôk is egymás mellett voltak. Emlékszem, egyszer a kö-
zös barátaink mesélték, hogy jót epreztek Paloznakon a
hétvégén. Tôlem kellett megtudniuk, hogy a mi eprünket
tizedelték meg. Sokat játszottunk a templomkertben, el-
jártunk szombatonként a Léber-féle moziba, vagyis az is-
kolába a vetítésekre, mindegy volt, hogy milyen filmet
hoznak a kerek fémdobozokban. Úgy emlékszem, boldog,
bulizós élet volt akkoriban. A helyi TSZ munkát adott az
embereknek, nem kellett rengeteget utazgatni, autózni,
helyben volt minden. Sok háznál tartottak állatokat, te-
henet, disznót, lovat, tyúkokat, néhol nyulakat, libákat,
még galambokat is, melyik háznál mit. Majd’ minden csa-
ládnak volt zöldségeskertje, gyümölcsöse, szôlôje, néme-
lyeknek szántója is. Kevesebb volt az épület, több a ter-
mészetes tér, a hegyoldal sem volt ilyen sûrûn beépítve.
Az asszonyok a Balatonhoz jártak mosni, a csordát is oda
hajtotta a pásztor itatni, csutakolni a sekély vízbe, és ma-
gunk is ott fürödtünk. Ez volt a községi szabadstrand,
ahol a tábornok úr, Pongrácz Pali bácsi volt a
mentôcsónakos – akár egy Menzel által megfilmesített
Hrabal novella. Aztán úgy 1967 körül alig észrevehetôen
változni kezdett minden. Elôbb a vízparti kiskerteket
adogatták el a gazdák a városiaknak, aztán az ígéretek el-
lenére, hogy oda nem épülhet soha se nyaraló, se lakóház,
egyszer mégis megindult az építkezés, és a strandból is
hamarosan nemzetközi autóskemping lett. Ez a hullám
végigsöpört egész Paloznakon, sôt az egész Balaton körü-
li vidéken.

Elkészült egy kis kép, s forgattunk egyet a rokka kere-
kén. Amibe eztán kezdtünk, már szinte a jelen.

– 2005-ben Leitold Jóska azzal az ötlettel állt elô, hogy
alapítsunk egy civil egyesületet, ami összefogná a már
létezô klubokat, így 36 taggal létrejött a Paci. Természete-
sen tagja lettem, és szívesen vállaltam el a pénztárosságot.
Három éve vagyok a nyugdíjas klub vezetôje. Sok elkép-
zelésem van, hogy mit szervezzünk, de úgy tûnik,
Paloznakon egyre csökken az érdeklôdés. Hiányolom a
tagság aktivitását, pedig a Paci támogatásának
köszönhetôen ezeket a programokat kevés pénzbôl meg
tudjuk valósítani. Az eddigiek hasznos idôtöltésnek bizo-
nyultak: kiállításokra, masszázsra, gyógyfürdôbe jár-
tunk. Az érettségi találkozókat is én szervezem meg min-
dig. Mondom, hogy az idôs generáció nem elég aktív, de a
mai fiatalokra, ha lehet, ez még inkább jellemzô. Hiába,
ilyen idôket élünk. Ennek ellenére szeretek a közösségért
dolgozni, szervezkedni, örülök mások örömének. Nem az
elismerésért csinálom, meglepett, váratlanul ért a
„Paloznakért” kitûntetés.

Mari nem használ számítógépet. Megtanulta kezelni, de
mint egy sokat beszélô ügynököt, nem engedi be a házába.
Fél, hogy esetleg túlságosan hozzászokna, és az internet
virtuális világa beszippantaná. Amúgy nem hiányzik az
életébôl. Azt mondja, jó kézzel írni, jó levelet kapni, amit
a postás nyújt át borítékban. És jó kézbe venni a papíril-
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latú könyvet, könyvjelzôt beletenni, lapozgatni a fotelba
kucorodva, pléd alatt, vagy a teraszon, árnyas fa hûvösé-
ben. Sokat olvas, fôleg a XX. századi magyar írókat. Mos-
tanában Schöffer Erzsébet a kedvence, bár legutolsó kö-
tetét, a Szôlôvirág illatát még nem olvasta. Kedvelt
idôtöltése a varrás, meg a sokszínû, néha fáradságos, de
mindig hálás nagymama szerep, a közügyek gyakorlása a
Paciban, a nyugdíjas klubban és másutt. Hobbija a baba-
gyûjtés. Nem kislányként kezdte. 18 éves kora körül kap-
ta az elsô karakter babát, ami megérintette a képzeletét.
Fura babák ezek, szokatlanok, néha kimondottan gro-
teszk formák, fintorok jellemzik az arcukat, tartásukat,
gesztusaikat. Megnéztem ôket, olyanok, mint amilyeneket
Melegné készít Paloznakon, de ezek nem az ô munkái.
140-en lehetnek a kis szobában, és jól elvannak egymás-
sal. A legutóbbi két jövevény tavaly karácsonyra érkezett
közéjük.

A sokféle tevékenység mellett alig marad pihenésre ide-
je. Amivel mégis minden évben megajándékozzák magu-
kat Gyurival, egy egy hetes közös kirándulás a barátok-
kal valahová, az ország egy szép tájára. Ilyenkor
sétálnak, beszélgetnek, kártyáznak, élvezik mindazt,
amit egy megérdemelt kikapcsolódás adni tud az ember-
nek.

Mire ez az írás megjelenik, Gyuri is betölti a 70. évét,
ám Mari születésnapja sem volt olyan régen, hogy ne len-
ne helyén való mindkettôjüknek boldog születésnapot, és
jó egészséget kívánni!

Búcsúztam már, amikor a házigazda poharakat és bort
hozott be.

Tavalyi rizlinggel koccintottunk. Királyi bor volt, a Ki-
rály pincébôl.

És ez nem szójáték!
Boda Balázs

Különlegességek a paloznaki konyhában

Mindig öröm számunkra, ha az Oláh-Boda házaspárnál
tölthetünk egy estét. Már megérkezni is szeretek hozzá-
juk, mert nyitva az ajtó… Várják a vendéget.

Jó náluk leülni, mert annyi szépség veszi az embert kö-
rül, hogy befogadni is élményszámba megy. Ráadásul a
képek és a tárgyak úgy veszik körül az embert, mintha
ölelnének. Elrendezésük bármelyik szobában rendkívüli.
S közben a háziasszony még számomra is különleges sze-
retettel készülôdik a vacsorához. Karján patyolatfehér,
horgol szélû abrosz, amelyet nem odarak, hanem elhelyez
az asztalon, kétszer is ellenôrzi, hogy minden oldala egy-
forma legyen. Aztán szalvétát rak ki végtelen gondosság-
gal, majd ellenôrzi az evôeszközöket, (igen, a mosogató-
gép után is át kell nézni) nem csak odaveti, hanem
pontosan átgondolva sorrendbe rakja, s amikor ezzel el-
készült, poharakat válogat.

Számomra és fôleg a férjem számára nagyon fontos a
pohár. Mindenekelôtt átlátszó, jó minôségû üveg legyen.
Nem létfontosságú a kristálypohár, inkább mindenféle
fajta ital kapja meg a legmegfelelôbbet. (A vörösbor nagy,
öblös, talpas pohárban, a fehérbor kisebb talpasban mu-
tat a legjobban; az üdítôk talp nélküli állópohárban és a

víz, mint az élet legfontosabb szükséglete: átlátszó na-
gyobb méretû pohárban illik az asztalhoz. Vizespohár
mindig legyen az asztalon.) Kati mindenre gondolt, majd
elhelyezte az asztaldíszt /ez lehet virág, gyertya, vagy bár-
mi, ami illik a vacsorához, csupán az a szabály, hogy a va-
csora vendégei jól lássák egymást/. A lakás több pontján
világító gyertya melegséggel tölti el a vendéget. Közben
Kati rendkívül friss, s még meleg apró túrós pogácsával
jön a dohányzóasztalhoz, már az illat is varázslatos. 12
dkg túró, 12 dkg liszt, 12 dkg vaj, cseppnyi sütôpor és
szaggassuk apróra. Nem kell jóllakni belôle, csupán a kí-
nált kupica finomságos pálinka és az általam fogyasztott
narancslikôr gyömbérrel voltak igen jóban egymással. 

A vendégváró falatok is nagyon illettek a háziasszony-
hoz. Aszalt szilvában és datolyában volt egy csepp diópá-
linka, roquefort sajt és dió. Gyors, mutatós, nagyon 
finom. Kínálhatjuk fogpiszkálóval, vagy apró mignon-pa-
pírban, s a hûtôszekrényünk tartalmától függôen variál-
hatjuk. Aztán a vacsora – amely rostonsült pulykaszele-
tek, balzsamecetes párolt sárgarépa, vegyes saláta –
koronázza a kellemes együttlétet.

Kedvemre való volt a desszert is, déligyümölcs-tál, cso-
koládé és aszalt gyümölcsök sajttal.

A házigazdák figyelme egy percig sem lankadt, érdek-
lôdôek, kedvesek és kellemesek voltak. Balázs bölcsessé-
ge, családszeretete, Kati lelkesedése, életszeretete vitamin
injekció volt számunkra. Köszönjük.

Aki pedig ötletet, vagy tanulságot talált ebben a cikk-
ben, annak sok-sok jól szervezett vacsorát, evést-ivást kí-
vánok 2012-ben is, szeretettel: 

Rajnai Magdi
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„Középpontban az egészség!”
Paloznak Község Önkormányzata

egészség délutánt tart 
a Faluház nagytermében

2012. február 23-án, csütörtökön 14–17 óráig

Ingyenes szûrôvizsgálatok, tanácsadás:
Vércukor-mérés

Koleszterin-mérés
Testzsír-mérés

Vérnyomás-mérés
Urológiai szûrés (prosztataszûrés és potenciavizsgálat).

Programunk még bôvülni fog, figyeljék a kiírásokat.

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!



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

� 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

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

� Szent Donát Pince és Borház. Csopakon az Öreghegyi
dûlôben található, páratlan szépségû természeti környezetben.
Hûvös pincéjében a csopaki lejtôk legjobb borait kínálja, köztük
a méltán híres csopaki olaszrizlinget. Borkóstolókon kívül ren-
dezvények, esküvôk, kulturális programok helyszínéül szolgál.
Tel.: 20/ 333-81-11. Fax: 87/ 446-325. E-mail: kovin@t-online.hu

� 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

� 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 

� Üvegezés! Hôszigetelt üveg készítése és beépítése, hagyo-
mányos nyílászáróba is. Tükörvágás, akváriumkészítés. Hely-
színi munka hétvégén is. Tel: 30/237-4456.
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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.

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.

Kéményseprés
Paloznak településen a 2012. évben várható kéménysep-
rô-ipari munkavégzés idôpontjai: március, április, július,
augusztus, október, november.
A Veszprém Megyei Önkormányzat rendeletében megál-

lapított 2012. évben alkalmazandó kéményseprô-ipari
közszolgáltatási díjtételek:
Egyedi kémény 1.552.- Ft / db / év
Kisközponti kémény 323.- Ft / fm / év
Gyûjtô kémény 1.391.- Ft / szint / év
Nagyközponti kémény 1.114.- Ft / fm / év
Tartalékkémény 803.- Ft / db / év
Üdülôkémény 2350.- Ft / db 4 év
Szakvéleményadás 11.624.- Ft / db / eset
A díjak a 27 %-os ÁFA-t tartalmazzák.
Négyévenkénti mûszaki felülvizsgálat költségei az árakba
beépítésre kerültek.
Az árak a kiszállás költségeit magukba foglalják.

Puska Ferenc, ügyvezetô
Kürtô Tüzeléstechnikai Bt.

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


