
HOGYAN TOVÁBB ÖNKORMÁNYZAT?
2013 januárjától jelentôsen átalakul az önkormányzati
rendszer, mely legkomolyabban a kistelepüléseket érinti.
Sajnos a 6 éve jól mûködô hivatalt/körjegyzôséget nem
engedi a törvény tovább fenntartani, mivel csak 2000 la-
kos felett lehet önálló önkormányzati hivatal. Az elôzetes
tárgyalások és a kialakult földrajzi, történeti hagyomá-
nyok szerint Lovas Alsóörssel, mi Csopakkal képzeljük el
a jövô hivatalát. Ehhez szükséges a két önkormányzat
megállapodása a közös hivatal felépítésérôl, mûködteté-
sérôl, amennyiben ez nem sikerül 2013. március 1-én a

Kormányhivatal kötelezôen jelöli ki a társult önkor-
mányzatokat. A közös önkormányzati hivatal nem je-
lent közös önkormányzatot! Fontos hangsúlyoznom,
hogy a képviselô-testület, polgármester, önkormányzati
alkalmazottak továbbra is megmaradnak Paloznakon és
intézik a helyi ügyes bajos dolgokat saját, – egyre szûkülô
– pénzügyi keretek közt. A helyi ügyekrôl szóló döntés
korlátozottan ugyan, de helyben marad. A társult telepü-
léseknek nem lesz beleszólása egymás pénzügyeibe, csak
a közös hivatal fenntartásába. Ezt, mármint a közös hiva-
talt, a törvény a nagyobb lakossággal rendelkezô önkor-
mányzat polgármesterének hatáskörébe utalja, esetünk-
ben csopaki polgármester lesz a közös hivatal „vezetôje”.

A Paloznaki Önkormányzat folyamatosan tárgyalt és
dolgozott azon, hogy a körjegyzôség megszûnése után a
helyi ügyek intézése továbbra is zökkenômentesen, hely-
ben történjen. Sajnos az ehhez szükséges jogszabályok,
végrehajtási utasítások késve, vagy még most sem jelen-
tek meg, így egyre nagyobb a bizonytalanság. Hiányzik a
jövô évi állami támogatások ismerete, csak azt tudjuk,
hogy átalakul a finanszírozás, a helyben képzôdô SZJA-
ból ezután nem kapunk részt, ahol nincs hivatal, megszû-
nik az igazgatásra adott pénz, és a gépjármûadó 60%-át
visszaveszi az állam. Ez minket 20-24 millió Ft-os bevé-
telkieséssel súlyt. Helyette más normatívák lesznek elér-
hetôk, errôl azonban még nincs pontos információnk.

Reményeink szerint rövidesen meg tudunk állapodni a
Csopaki Önkormányzattal a közös hivatalról, a Paloznaki
Kirendeltség mûködésérôl és személyi feltételeirôl, így ja-
nuárban jól elôkészítetten, zökkenôk nélkül megy majd
az átállás. Azon vagyunk, hogy lehetôleg ugyanazok,
ugyanúgy helyben intézzék az önök ügyeit, mint eddig
tették: hozzáértéssel, szakszerûen és segítôkészen.

Czeglédy Ákos polgármester

Virágos Paloznakért ’12
Tisztelt egybegyûltek, kedves Vendégek és Falunkbéliek!

Valószínûleg önök között is sokan akadnak olyanok, akik
jártukban-keltükben találkoztak már emberekkel, akik,
amikor szóba került Paloznak neve, elismerôen mondták:
igen, az egy szép kis település.

Nyilvánvaló, hogy az ilyen és hasonló vélemények ki-
alakulásában, a rendkívül kedvezônek mondható termé-
szeti adottságokon túl, mindig is nagy szerepe volt annak,
hogy az itt élôk szeretik, megbecsülik lakóhelyüket, és tö-
rôdnek az ingatlanjaikkal. 

Ezt jelzi az is, hogy Paloznak több evvel összefüggô el-
ismerést is szerzett már. Szabadjon emlékeztetnem önö-
ket a Hild-díjra, a Virágos Magyarország vetélkedô elsô
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Elárultak bennünket
c. riportfilm-részlet vetítése

- beszélgetés -
Csizmadia Zoltán festômûvésszel

a Faluház Nagytermében.

A beszélgetést vezeti:
Czeglédy Ákos, polgármester

„1956-ban a Képzômûvészeti fôiskola festô-, grafikus-, 
szobrász növendékei szabadságuk, fôiskolájuk és nem
utolsó sorban életük védelme érdekében fegyvert 
fogtak, Nemzetôrséget alakítottak. A filmben egykori
képzômûvész hallgatók – köztük Csizmadia Zoltán –
idézik fel az orosz ideológiát, eszméket és stílust meg-
honosító fôiskola belsô életét, a nyolc ember halálával
végzôdô november 6-i szovjet támadás körülményeit.
Errôl a tragédiáról nem lehetett beszélni a nyolcvanas
évek végéig.”



helyére, vagy a 2011-ben az Entante Florale európai kör-
nyezetszépítô versenyen elért ezüst fokozatunkra. 

Azt gondolom, a szép, gondozott kert és környezet
mindnyájunkra egyformán, pozitívan hat.

A Virágos Paloznakért-díj odaítélése már szinte hagyo-
mányosnak tekinthetô. Az önkormányzat által létreho-
zott elismeréshez civil szervezetek is csatlakoztak. Több
éve részesülnek díjazásban azok a kerttulajdonosok,
akik kiemelkedô szinten ápolják, gondozzák kertjeiket.

A hattagú, független, és összetételét tekintve nem egé-
szében szakmai zsûri az idén nyáron is két alkalommal
járta végig a falu belterületét. Azt a látványt értékelte,
amit az utcán sétáló, vagy az autó ablakán kitekintô em-
ber láthat. Ezért a szép, ám rejtôzködô, palánkkal, sö-
vénnyel, kôkerítéssel védett, az utca felôl ház által takart
kertrészletek, továbbá a külterületi ingatlanok sajnos a
kiírás szerint nem versenyezhettek. 

Annak ellenére, hogy az idei, meglehetôsen száraz
nyár nem kedvezett a kertek gondozóinak, szép számmal
akadtak olyanok, melyek évek óta konstans módon ápol-
tak és rendezettek. A zsûri a fáradozásokat elismerése
mellett mégis arra törekedett, hogy a díjazottak körének
új szereplôi legyenek.

Mivel visszatérô probléma az is, hogy a házak és kert-
jeik, a mikrokörnyezetek nem azonos arculatúak, nehe-
zen lehetne ôket egy kategóriába sorolni.  

Ezek figyelembe vételével a bíráló bizottság úgy hatá-
rozott, hogy három díjat oszt ki. Az elsô a vegyes kert ka-
tegória, melyben a virágos elôkert és a haszonnövények,
zöldségfélék, a díszbokrok és gyümölcsfák egyformán he-
lyet kaptak. A második a hagyományos falusi porta,
melynek fô jellemzôje a tájba illô hangulat megteremtése,
míg a harmadik az épített, zárójelben modern, pihenô
kert, melynek esztétikai kivitelezése és gondozottsága ön-
magában példaértékû.

Egy mondás szerint a kert a lélek tükre. Paloznak utcá-
in sétálgatva úgy tûnik, az itt élôk lelke rendben van. 

Az önkormányzat nevében minden kertépítônek, kert-
barátnak, és gondozóiknak köszönjük a munkáját, to-
vábbi sok sikert kívánunk.

A zsûri nevében:
Boda Balázs

Gratulálunk a 2012 év Virágos Paloznakért verseny dí-
jazottjainak, akik a következôk:

Falusi kert kategória – Barna György és családja 
(Petôfi u. 3.) 

Vegyes kert kategória – Jutasi Sándorné (Hegyalja u. 5.) 
Épített kert kategória – Lelbach Gyula és családja 

(Balatoni u. 5.)

Falunapok 2012
Jó idôben, vidáman, gazdag programokkal teltek az idei Fa-
lunapok. Pénteken a lószerszámok és lovas grafikák kiállí-
tásának megnyitásával kezdôdött, majd ünnepélyes meg-
nyitóval és díjátadásokkal folytatódó programsorozatot
vasárnap ünnepi szentmise és Antall József miniszterelnök
szobrának koszorúzása zárta.

A megnyitón Hölvényi György az Emberi Erôforrások
Minisztériumának Egyházi Nemzetiségi és Civil kapcso-
latokért felelôs államtitkára köszöntötte a megjelenteket,
és adta át vitéz Ajtós József László esperes plébános úr-
nak Balogh Zoltán miniszter úr Miniszteri dícsérô okle-
velét a Paloznakon végzett két évtizedes áldozatos mun-
kájáért.

Az önkormányzat Paloznakért kitüntetéssel ismerte el
a Paloznaki Kórusnak a közösségben végzett kiemelkedô
kulturális és közösségi munkáját, díszpolgári címmel 
tüntette ki Prazsák Józsefnét, a Paloznak Jövôjéért Köz-
alapítvány elnökét a kulturális életben, a közösségi mun-
kában és az Alapítvány vezetésében végzett tevékenysé-
géért.

A Paloznaki Hímzôkör „örökségünk díjat” adomá-
nyozott Bakonyi Györgynének, Marika néninek, a kultu-
rális örökség megôrzése érdekében végzett kiemelkedô
tevékenységéért.

A Virágos Paloznakért verseny idei díjazottjai: Barna
György és családja (Petôfi u. 3.) Jutasi Sándorné (Hegy-
alja u. 5.) Lelbach Gyula és családja (Balatoni u. 5.)

Az Paloznak Jövôjéért Alapítvány az „Alapítvány em-
bere” oklevéllel ismerte el Kovács Zoltán, Steinbach Zol-
tán, Szélessy Lajos és Tóth László munkáját. Wrhovina
Péter, a Vetési Albert Gimnázium (Veszprém) tanulója
vehette át kitûnô bizonyítványáért az Alapítvány ösztön-
díj támogatását.

A megnyitó után Szecsôdi Lászlóné kitûnô pörköltjét
kínálta a Paloznaki Civil Egyesület, majd a Búgócsiga
Együttes zenéjére mulatott a közönség hajnalig.

Szombaton 12 csapat részvételével zajlott a gulyásfôzô
verseny. Az I. helyezett a „Szôlôhegyi Asszonyok” csapa-
ta lett, csapatvezetô Strasznerné Érchegyi Klára, II. he-
lyet Kovács Zoltán vezetésével a Jó Bor Ivók csapata
nyerte el, a III. pedig Hamvas Miklós és a Marhajópofa
Csapat lett. A Különdíjat Pohl István és az Éhezô Feriké-
ért SE nyerte el.

A tortaversenyre 4 tortát neveztek: I. Csiszár Béláné
mandulatortája, II. Lendvai Korompai Ildikó Scharlott
tortája, III. Kovács Zoltán gyümölcstortája. A fôzôver-
seny alatt a Csopaki Óvodások néptáncmûsorát élvez-
hette a szépszámú közönség. Az éhezôk éhségüket
Szecsôdi Béla gulyáslevesével és a paloznaki asszonyok
által sütött lángossal csillapíthatták. Délelôtt a gyerekek
a játszótéren a Várfok Alapítvány játszóházában, a NABE
környezetvédelmi és balatoni játékaival játszhattak, in-
gyenes ugrálóvár várta a kicsiket és mindenki kipróbál-
hatta ügyességét a fafaragásban.

Délután a néptáncosoké volt a színpad, majd szüreti
felvonulás kereste fel Lovast és Alsôörsöt, ahol nagy sze-
retettel fogadtak minket. A Paloznakon maradottak a
Kajárpérci Otelló színdarabot izgulhatták, nevethették
végig. A felvonulók visszaérkeztekor a kisbíró dobolta ki
a híreket:

Adatik tudtára kicsinek és nagynak
Eljött az ideje a falunapoknak.
Itt mulat a falu apraja és nagyja
Búját és bánatát mindje otthon hagyja.
Bor folyik a csapból, ihatja, ki bírja.
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Részegségért ki-ki csak magát okolja.
Kisbíró mostan a híreket dobolja,
Hogyan és mi történt versbe szedve mondja.
Paloznakot lakja mostan ötszáz lakó,
Mindegyikük kedves, dolgos, jóravaló.
Van még rajtuk kívül sok-sok nyaraló,
Nyáron paloznaki, télen városlakó.
Adatik tudtára kicsinek és nagynak
Idén a legények igen gyengén vannak.
Paloznaki legény az idei évben,
Nem sok kárt okozott a szûz menyecskékben.
Nem született gyermek ezen esztendôben,
Nem áll már a karó, ebben a szôlôben.
Elsorvad a falu, jön a sok bebíró, 
Rajta hát legények, mondja a kisbíró.
Rátok van bízva, hogy nôjön a lélekszám,
Ne lankadjon soha, dolgozzon a szerszám!
Adatik tudtára kicsinek és nagynak,
Idén Paloznakon igen vígan vannak!
Virágos faluban a jókedv is virágos,
Rákóczi utcában a lábunk sem sáros.
Verrasztó Ferencünk még úgy hajdanában,
Küszködött a vízzel, bent az udvarában.
Ha esett az esô, uszoda a kertje,
Nyúlgátat az utcán kellett hogy emelje.
Addig-addig morog, Pannika a neje,
Derék Ferencünknek lila lett a feje.
„Pipacs utca bezzeg épült hamarjában,
Mi meg dagonyázunk térdig itt a sárban!
Virágokat bezzeg veszünk!
Fô utcára járdát teszünk!
Az idô meg egyre múlik
tervezgetés meg csak nyúlik! 
– Eredj Fecó intézkedni,
holnapra ároknak kell itt lenni!
Feri pedig addig ütötte a vasat,
képviselôk szíve majd csak meg nem hasadt.
Tervet kovácsolnak gyorsan hamarjában,
Hogyan legyen út a sáros pusztában,
Melyrôl a víz lefolyik majd szépen,
Nem tesz szörnyû kárt a veteményben.
Ámde jô a szomszéd, neki is van terve,
Árok helyett az út legyen lesüllyesztve!
Majd a pályáztatás következett sorba,
Ahogy megszokhattuk már Magyarhonba.
Végre valahára döntött a testület,
Útépítés napja lassan elközelgett.
Dübörög a sok gép, van nagy sürgés forgás,
Az út neve Ferenc, mi is lehetne más.
A víz az lefolyik, de hová folyik a lé?
Ferenc körúttal most már minden OK.
Hátravan azonban sok sáros utca,
Hogy az önkormányzat gondját sokasítsa.
Ezért aztán kérjük, fizessék az adót! 
SZJA-t meg ÁFÁ-t mit a kormány kirótt,
Gépkocsira, házra meg az önkormányzat,
Aztán üres zsebbe más csak kotorászhat.
De nem azért jöttünk, hogy itt szomorkodjunk,
hanem hogy a borból jó nagyot kortyoljunk!

Ki ma vizet iszik, annak kedve apad,
a szüretkor inni csak jó bort szabad!
Ne tûnjenek feledésbe régi korok,
az ódon pincékbôl fogyjanak a borok!
Isten éltesse hát a falu népét,
Kisbíró szövege abban leli végét:
Kívánjon sok jót, bort és egészséget,
A mai napon jó mulatságot néktek.
Dervalics Robiék fognak most zenélni,
régi jó szwinges muzsikát játszani.
Aztán meg lesz itten az utcabál,
Melyen a Flört Együttes muzsikál.
Flörtölni a lányokkal kötelezô itten,
Úgy forogjon a lány, ahogy szoknyája libben.
Vigadjon a falu apraja és nagyja,
Mulasson reggelig mindenki, ha bírja!

A esti utcabált a Flört együttes zenéjére táncolhatta
végig a hajnalig kitartó közönség.

Vasárnap ünnepi búcsúi szentmise majd Dr. Antall Jó-
zsef néhai miniszterelnök szobrának megkoszorúzása,
melyen részt vett a miniszterelnök özvegye Klára asz-
szony, zárta az idei Falunapokat.

A Paloznaki Falunapok támogatói 
2012.

Akác Vendéglô
id. Bartl Géza
Bartl Csaba

Cziráki Endréné 
Csatári Jánosné

Dr. Tormási György
Dr. Garbai László
E. Nagy Julianna

Englert Dezsô
Fülöp László

Homola Pincészet
Istenes Géza

Kövesi Család
Kurucz Józsefné

Magic Szépségszalon
MikroComp Számítástechnika

„Négy Évszak” Gazdabolt
Olasz István

Paloznaki Civil Egyesület
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány

Paloznaki Péter Pince
Paloznaki Polgárôr Egyesület

Papa Borozója
Ránky Katalin

Szabó Zsolt
Szimics Jánosné
Tóth Gyuláné
Végh Istvánné
Wirtz Ágnes
Zalai Család

Zemplén Béla
CzÁ
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TT  EE  NN  II  SS  ZZ
Sportolj Te is! Hangzik a felszólítás.
Hát ezt ismételten megtettük. Mivel itt a szüret ideje, 
szüreti programokhoz igazítva, immár második éve hada-
kozunk ütôinkkel, a „Balatonfüred-i Petôfi Sportkör”
derék teniszezôivel, így jött létre „Balatonfüred– Paloz-
nak” teniszvetélkedôje.

A szeptember 22.-e jól kezdôdött, mert rövid idô alatt
terülj terülj asztalkám lett.

Míg a vezetôség a sorsolással bajlódott, mi teletömtük
hasunkat finom süteményekkel, pogácsákkal. Ugyan a
darazsak is próbálkoztak, de enni nem tudtak a szép
paloznaki trikónkból.

Elkezdôdött a küzdelem. Mi 7-en paloznakiak és pár
„átigazolt” füredi küzdöttünk a gyôzelemért, némi siker-
rel.

Többen a pálya mellett beszélgettek, vagy szemlélték
következô partnerük, ellenfelük taktikáját. 

Az idô szép, esô nem esik, de mindenki csurom vizes az
izzadságtól.

Jólesô fáradsággal pihentünk meg a vendéglátó asztala-
inál, padjainál, kibeszéltük Paloznak és Balatonfüred
szépségeit. Mire a csata véget ért, megérkezett a finom
ebéd is, jutott bor is hozzá.

Egy nagyon kellemes, szép, hangulatos, mozgással teli
nap volt, amiért köszönet a füredi teniszklubnak.

Hogy ki nyert? Nem mindegy?!
Nyitrai  Zsuzsa

Folytatódik a

MESEKLUB
a Könyvtárban (Paloznak, Fô u. 2.)!

Október 27., szombat 10-12 óráig,
November 9., péntek 16-18 óráig.

Meseolvasás, mesemondás, 
játszóház gyerekeknek és szüleiknek.

Találkozhattok Makk Marcival és a Márton napi libákkal

Szeretettel vár a Könyvtár minden érdeklôdôt!

AUSZTRÁLIA…
… a világ egyik legérdekesebb országa.
Lenyûgözôen szép tájaival, természeti ritkaságaival, tu-
risták millióinak úti célja. 

Ezt a hatalmas szigetet választja szerte a világból sok
százezer ember azért is, mert szándéka, hogy az ötödik
kontinens biztonságos társadalmi és gazdasági életének
részese lehessen, átmeneti vagy egész életre szóló idôtar-
tammal.

Különleges az ausztrál ember mentalitása is. Optimiz-
musa, tettrekészsége, öntudatossága, nagy szabadságvá-
gya, segítôkészsége mögött sajátos geográfiai adottság és
egyedi történelmi jelleg húzódik meg. 

Valamilyen értelemben mindannyiunk képzeletét meg-
mozgatja a kérdés: milyen is lehet ott „Down under” va-
gyis a Nagy Távolban Lent?

Ezekrôl osztja meg gondolatait Vida Kálmán és V. dr.
Fodor Zsuzsa, akik a Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület
szervezésében tartank vetített képes elôadást a Faluház-
ban, – Ausztráliából jöttünk címmel –, október 27-én
18.00 órai kezdettel.

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM
INDUL MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Standard versenytáncok
bécsi keringô, angol keringô, slowfox, tangó

Latin versenytáncok
rumba, cha cha cha, szamba, jive, paso double

Divattáncok
mambó, salsa, argentin tangó, gyors rumba, boogie

woogie
Intelligencia fejlesztés, illemtan, testbeszéd, intelligencia

tesztek

Idôtartam: 10 héten át heti 1 alkalommal 90 perc

Teljes tanfolyam díja: 8.000 forint

Tanfolyamvezetô, jelentkezés, információ:
Gacza Roland, 06-20/ 82 89-348,

gacza.roland@freemail.hu

A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület
és a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány

szeretettel várja Önt, Családját és barátait

V. dr. Fodor Zsuzsa és Vida Kálmán

Ausztráliából jöttünk…
c. képes élménybeszámolójára, 

2012. október 27-én, szombaton 18 órára
a Faluház nagytermébe.
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Az ebeket tartó, 
lakosságot érintô néhány jogszabályról

Az Országgyûlés – annak tudatában, hogy az állatok
érezni, szenvedni és örülni képes élôlények, tisztelet-
ben tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember
erkölcsi kötelessége, az állatok ésszerû védelmének és
kíméletének biztosítása érdekében törvényt alkotott
(1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelmérôl és kí-
méletérôl.)

Ennek 2012 januárjával hatályos változatát a Kor-
mány 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelete módosította.

A Felelôs állattartás meghonosítása folyamataként a
Kormány elrendelte a kutyák megjelölését, így azokat
ezentúl elektronikus transzponderrel, (microchip) meg-
jelölve országos nyilvántartásban is regisztráltatni kell.

A beültetést csak állatorvos végezheti.
A megjelölési kötelezettség valamennyi 4 hónaposnál

idôsebb ebet érint, felsô korhatár nélkül. A Kormány
115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelete ezzel kapcsolatos ré-
sze 2013. január 1-jén lép hatályba.

Bármely állatorvosi vizsgálatot (oltást, beavatkozást)
megelôzendô kötelezô a jelölés megállapítása, és annak az
állat oltási könyvében regisztrált számmal történô egybe-
vetése így a regisztráció elôbb utóbb kikerülhetetlen, és
az ezzel kapcsolatos szankció elkerülhetetlen.

Ugyanez a rendelet foglalkozik az
,,Eb okozta fizikai sérülés, illetve ennek veszélye ke-

letkezésekor felmerülô hatósági feladatokkal,”
A rendelet értelmében mindenki felelôs tulajdonát ké-

pezô kutyájáért, és annak cselekedeteiért.

A rendeletben elôírt jelölési (microchip beültetés) kö-
telezettség megkönnyítésére lehetôség lesz a Polgármeste-
ri Hivatalok elôtt a Mozgó Állatorvosi rendelôben az
alábbi idôpontokban:

2012. október 27-én szombaton
Paloznakon 10 órától 12 óráig,

Lovason 14 órától 16 óráig
a Polgármesteri Hivataloknál lesz lehetôsége
a lakosságnak a kutyák bechippeltetésére.
Oltási könyvét mindenki hozza magával.

A chip beültetése 5000 Ft.

Pay’r Egon dr.
8230 Balatonfüred

Galamb utca 13.
Telefon: 06-30/9942-690; 06-87/341-879
Web: www.balatonfurediallatorvos.hu

Október a paloznaki konyhában
„Szeretném a homokórát megállítani…”, de az idô sza-
lad, s megint közeledik az év vége.

Itt volt a csodálatos szeptember, az átlagosnál mele-
gebb hômérséklettel, szinte csapadék nélkül. Elôbb kezd-
tünk szüretelni, mennyiségileg kevesebbet, a minôségre
nem lehetett panaszkodni. 

Verôfényes Falunapok sok vendéget vonzottak, s a jó
hangulatú programokat a díjazottak koronázták meg.
Gratulálok mindenkinek, közülük elsôsorban Prazsákné
Eminek. A díjátadó, laudációjában bizonyára felsorolta
valamennyi érdemeit, mégis úgy érzem, muszáj szólnom
töretlen, kitartó, állhatatos, sokrétû munkájáról. Emi
rendíthetetlen, mint a kínai agyagkatonák, mint az ólom-
katona. Kiváló ízlése kellô elszántsággal és makacssággal
párosul. Még abból a volt egyszer egy Asszonyklub (10
évig) idôbôl emlékszem egy történetre, ami jellemzi ôt.
Kallai Sándor festômûvész kiállítását délben kezdtük el-
készíteni a mûvész, Prazsák Jóska, a hûséges és fáradha-
tatlan Vrázsa Jani és nélkülözhetetlen Lenke segítségével.
Étlen-szomjan este nyolc órakor a nagyjából kész kiállí-
tást Emike hirtelen új és „jobb” ötlete alapján lebontot-
tuk; Emike újat álmodott. Kallai Sándor bocsánatot kért
és visszautazott Veszprémbe, mert aznap még nem evett,
én ½ 10-ig bírtam, és Emike másnapra elkészített egy cso-
dálatos kiállítást, más koncepcióval, emlékezetesen.

Prazsákné Emi mindig így dolgozik. Fáradhatatlanul
ragaszkodik elképzeléseihez, nemcsak a sok-sok kiállítás-
sal, ugyanígy dolgozik a kézmûves foglalkozásokon. Az
Alapítvány gondozásában, vagy az iskoláskorúak reáltu-
dásának javításában is.

Emike gratulálunk és köszönjük.

Risotto:
Hozzávalók: Arborio rizs (10 dkg/fô), 1 dl minôségi fehér-
bor, 2 szál újhagyma, vagy 1 fej vöröshagyma, 1 liter húsle-
ves (lehet erôleves kockából), reszelt parmezán sajt, 2 dkg
vaj, olíva olaj.

Tisztázzuk azt a félreértést, hogy a rizotto nem rizi-bizi.
A rizottóhoz gömbölyû szemû Arborio rizs szükséges. Ez
egy olyan rizsfajta (nagyobb üzletekben kapható), amely
gôzölés nélkül nagy mennyiségû folyadékot képes felvenni.
Elkészítése: olíva olajon apróra vágott vöröshagymát, vagy
újhagymát megpárolunk. Hozzáadjuk a rizst és kissé meg-
pirítjuk. Hozzáöntünk legalább 1 dl fehér száraz bort és
állandóan keverjük, ha a rizs a bort felszívta a továbbiak-
ban húslevessel locsoljuk  és sózzuk, borsozzuk. Addig ke-
verjük, amíg a rizsszemek háromszorosára dagadnak, hoz-
zákeverünk 1 evôkanál parmezánt (reszelve) és végül vajat,
ami krémessé, fényessé teszi, állaga kissé ragacsos. 

Ez nagyon finom, én még önmagában is szeretem, de ün-
nepnapokon egy szelet marhasülttel, disznósülttel az igazi.

Ági pofonegyszerû süteménye: – közkívánatra
Hozzávalók: 16 dkg Ráma, 18 dkg porcukor, 3 egész to-
jás, 16 dkg liszt, 10 dkg kókuszreszelék, 1 kávéskanál sü-
tôpor, 1 dl tej, 2 marék durvára vágott dió, 2 marék kris-
tálycukor, gyümölcs.

A Rámát porcukorral kikeverjük, egyenként hozzá-
adunk 3 egész tojást, aztán a lisztet, kókuszreszeléket, sü-
tôport, végül 1 dl tejet. Papírral kibélelt tepsibe (gázsütô-
ben duplán csináld!) simítjuk. Ízlésesen megrakjuk
szeletelt almával, vagy körtével, vagy meggyel, szôlôvel
stb. Megszórjuk durvára vágott dióval, vagy mandulával,
végül kristálycukorral. 180º-on 25 percig sütjük.

Jó étvágyat: Rajnai Magdi
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HÍRDETÉS
� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, va-

gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezé-
si 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 keresztezô-
désénél, ahol bemutatótermünkben választhat igényei sze-
rint. 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

� 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 borkósto-
lójában bejelentkezésre fogadunk látogatókat. Nyitva: hét-
fô-szombat. Pincelátogatás, palackos bor eladás. Jásdi Ist-
ván 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 leg-
népszerûbb pincészete közé válogatták Magyarországon.
Csopak, Arany János u. 2. Tel./ fax: 87/446-452, web:
www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.hu

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

� Milek Vasipari Bt. Kerítések, kapuk, kovácsolt díszrá-
csok, épületlakatos munkák, fémbútorok. Elérhetôségek:
5700 Gyula, Budai Nagy Antal u. 15. Tel.: 20/244-0837, e-
mail: milekbt@freemail.hu 

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

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

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

� Négy Évszak Gazdabolt. Növényvédô szerek, mûtrá-
gyák, vetômagok, virágföldek, virágpalánták, kerti szerszá-
mok, öntözéstechnika, kötözôszerek, hobbi-állat eledelek.
Nyitva tartás: hétfô-péntek: 8-16 óráig, szombat: 8-12 óráig. 
Elérhetôség: Alsóörs, Endrôdi u. 1. Tel: 06-20/473-0169. 
E-mail: balogh-juci@freemail.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. 

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, web: www.akacvendeglo.com  

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

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

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.

Felsôörs és Balatonalmádi között a Fáskert utcában megnyílt
az AUTÓSBOLT!

Minôségi akkumulátorok a biztos indításhoz és Texhung olajak
a jó kenés érdekében, 

RIMET adalékok raktárról azonnal. Minden típusú
autóalkatrész forgalmazása.

Tóth Balázs: 06-30/9376-499.
További információ: Felsôörsi Autósbolt az IWIW-en, 

Google: Cégjegyzék RIMET Tóth Balázs.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 
Megjelenik havonta.


