
TESTÜLETI ÜLÉS
A februári testületi ülésen a polgármester beszámolt a Falu-
ház fûtésátalakítására vonatkozó szerzôdés megkötésérôl. 
A kulturális közfoglalkoztatási programhoz való csatlako-
zásról 1 fô foglalkoztatott élt igénnyel. Szociális tûzifát 4
igénylônek a BM által támogatott fél, fél m3 fát kiszállítot-
tuk. A Kertészeti Szakiskolával a kapcsolatot a tavaszi szak-
mai gyakorlattal kapcsolatban felvettük. A vendégház alsó
szintjének tisztasági festése, vakolatjavítása megtörtént.

Elsô napirendként a 2013 év költségvetését tárgyalta a
testület a 75 milliós bevétellel számoló költségvetés 6 millió
Ft-os hiányt mutat ennek csökkentésére nem volt érdemi ja-
vaslat, a testület így a költségvetést elnapolta és újratárgyal-
ja. Módosította a testület a házasságkötés díjairól szóló ren-
deletét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal egységes
tarifát alkalmazzon. Elfogadta a tavalyi évi beszámolót a
Könyvtár, Teleház, Tájház mûködésérôl, valamint tárgyalta
a programtervezetet, melynek egyes programjait a költség-
vetési hiány miatt elhagyott, így a Jókai napok, a templomi
hangversenyek áldozatul estek a hiánynak, valamint a kiál-
lításokra és a Falunapra is kevesebb pénz juthat.

Szendi Péter indítványát a székely zászló kitûzésével
kapcsolatban nem támogatta a testület. A paloznaki önkor-
mányzat már több mint 15 éve jó kapcsolatot ápol a székely-
földi testvértelepülésével. Anyagilag támogattuk a pálpataki
iskolát, évek óta teljes ellátással, táborozási lehetôséget biz-
tosítunk a néptáncosoknak, fellépési lehetôségeket kere-
sünk nekik a környéken, hogy megismerjék ôket, az erdélyi
kultúrát, a néptáncos hagyományt. Tesszük mindezt ôszinte
szeretetbôl és barátságból, az irántuk való elkötelezettség-
bôl akkor is, amikor a magyarországi közintézményeken
már nem lobog a székely zászló!

CzÁ

Közmeghallgatás 2013

A január végi közmeghallgatást csekély érdeklôdés jelle-
mezte. A képviselô-testület a polgármester éves beszámo-
lója elôtt újratárgyalta a fôépítészi megbízatást és Kéri
Katalinnal szerzôdést köt a fôépítészi feladatok ellátásá-
ra. Az Önkormányzat a rendezési terv készítésekor a
szakhatóságok mellett partnernek tekinti a szomszédos
települések önkormányzatait, a Paloznaki Civil Egyesüle-
tet és a Szôlôhegyi Egyesületet, valamint a paloznaki la-
kosokat és a nyaralótulajdonosokat. Ez utóbbiakat hir-
detmények útján és a honlapon tájékoztatja az aktuális
fejleményekrôl és az írásos vélemények mellett, lakossági
fórumon is lehet majd véleményezni a terveket. 

A polgármester beszámolt a 2012 év teljesítésérôl a
megvalósult beruházásokról, fejlesztésekrôl, valamint a
következô év terveirôl, errôl bôvebben is olvashatnak. A
hozzászólásokban szóba került ismét a Zrínyi utca forga-

lombiztonsága, mely a kihelyezett 40 km-es sebességkor-
látozó táblák ellenére sem javult, a Kishegyi út katasztro-
fális állapota, a Szt József Házban pályázati forrásból
megvalósítandó kiállítóterem. Rajnai Árpád és Márffy
István a Mandula utca alatti belterületbe sorolt ingatla-
nok beépíthetôségével és jogi helyzetével kapcsolatban
tettek fel kérdéseket. Ezt a polgármester és fôépítész tisz-
tázni fogja az Építési Hatóság illetékesével, hogy egységes
tájékoztatás és jogszabály értelmezés legyen. Az érintett
tulajdonosoknak a tavasszal tájékoztatást adnak. A szin-
tén pályázati forrásból megvalósítandó napóra felállítá-
sával kapcsolatban merült fel, hogy nem lesz elég attrak-
tív, nem fogja magára vonni a figyelmet. A polgármester
elmondta, hogy nem csak napóraként, hanem köztéri
képzômûvészeti alkotásként is szolgál majd az alkotás, a
közel másfél méteres kôtömb alakjával és formájával is
fel fogja magára hívni a figyelmet. 

CzÁ

FÖLDHASZNÁLAT 
Felhívjuk a földtulajdonosok figyelmét, hogy a termô-
földrôl szóló 1994. LV.tv és a földnyilvántartásról szóló
356/2007 Kormányrendelet módosítása következtében be
kell jelenteni a Földhivatalba! Balatonfüredi Földhiva-
tal tel: 87/581-190

A jogszabályi módosítás miatt az 1 ha-nál kisebb területek-
re vonatkozóan ill. akkor is, ha a tulajdonos maga használja a
termôföldet. Bôvebb tájékoztató www.foldhivatal.hu. 2013.
január 1-jével kibôvült a földhasználati nyilvántartásba
bejelentendô földhasználatok köre azáltal, hogy a föld-
használóknak területi mértéktôl függetlenül minden ter-
môföld, valamint mezô-, és erdôgazdasági belterületi föld
– kivéve az erdô mûvelési ágú területek – használatát be
kell jelenteniük a földhivatal felé. (Hatályon kívül helye-
zésre került ugyanis az a rendelkezés, miszerint a beje-
lentési kötelezettség csak az 1 hektár területnagyságot
meghaladó földhasználatra vonatkozik.)

A használat, a használatban bekövetkezett változás,
valamint a használat megszûnése bejelentésekor a ma-
gánszemély földhasználók kötelesek megadni – az eddigi
adatokon túl – a személyi azonosítójukat és az állampol-
gárságukat, a gazdálkodó szervezet földhasználók pedig a
statisztikai azonosítójukat, illetve cégek esetében a cég-
jegyzékszámukat. Ezen adatokkal kiegészítésre került a
már eddig is kötelezôen használandó bejelentési adatlap
formanyomtatvány,

A jogszabályi változások új formanyomtatványok 
kötelezô használatát is elôírják. Kötelezô a formanyom-
tatvány használata a földhasználatban bekövetkezett vál-
tozásoknak, illetve a használat megszûnésének bejelenté-
sekor is. 

Szerk.
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VÁLTOZÁSOK AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN!

Ez is lehetett volna a közmeghallgatás beszámolójának cí-
me, hiszen az idei év jelentôs változást hozott mind az ön-
kormányzatok lehetôségeiben, feladataiban, mind a finan-
szírozásban. Sajnos nem örömteli változásnak vagyunk
tanúi és alanyai. De lássuk mindenekelôtt a tavalyi évet.
2012-ben a Paloznaki Önkormányzat kicsit több mint 105
millió forintból gazdálkodott, fenntartotta a körjegyzôséget,
társulásban biztosította a közoktatási, orvosi, szociális, köz-
egészségügyi, kötelezô hulladékszállítást feladatait. Kultu-
rális és közösségi programokat szervezett, biztosította a
könyvtári ellátást és a falugondnoki szolgálatot. Az apróbb
felújítások mellett a Hajódi utcában 2 napelemes közvilágí-
tási lámpát állíttattunk, sikerült befejezni az önkormányza-
ti raktár építését, hogy végre ne a tájház udvarát csúfítsák a
használaton kívüli színpad és sátorelemek. Legnagyobb be-
ruházásunk a Rákóczi utca aszfaltozása és csapadékvíz el-
vezetésének megoldása volt. Sikeres rendezvényeket tudha-
tunk magunk mögött, melyek közül legemlékezetesebb a
falunapok programjai. 

Az önkormányzati kiadások legnagyobb részét a külön-
bözô feladatokra, körjegyzôség, iskola, óvoda, fôépítészi
társulás, átadott pénzeszközök tették ki több, mint 40 millió
forinttal, Az öt önkormányzati dolgozó és a polgármester
bérére 17, beruházásra, és dologi kiadásokra 16-16 millió
forint jutott. A különbözô szolgáltatások, vízdíj, közvilágí-
tás, az épületek fûtése, világítása, hulladékszállítás, stb. 7
millió forint volt. Szociális támogatásokra, segélyekre 3.5
milliót, hiteltörlesztésre 4 millió Ft-ot költöttünk. 

Bevételek között legnagyobb tétel a helyi adók 40 millió
Ft melybôl 20 az építményadó 7.8 millió a vendégek után
befizetett ifa, melynek 45%-át a Harley Fesztivál másik
45%-át az Európa Kemping üzemeltetôje fizeti be. 21 millió
forintot vettünk át a körjegyzôség és a fôépítészi társulás
mûködtetésére. Az állami támogatás és az szja helyben ma-
radó része 33.5 millió Ft. Ezen felül néhány millió saját be-
vétele is volt a falunak a vendégházból, bérbeadásokból. 

2013-ban nehéz dolga lesz az önkormányzatnak. A közös
önkormányzati hivatal fenntartása úgy, hogy Paloznakon is
maradjon kirendeltség és normális ügyfélfogadás, 14 millió
forint, alig kerül kevesebbe, mint a körjegyzôség fenntartá-
sa. A közoktatás feladatát az állam ugyan átvállalta, de a
Csopaki Református Iskolát továbbra is támogatnia kell a
testületnek, mivel ott sem biztosított az állami támogatásból
a feladatellátás. A lakossági díjaknál csökkentést kell végre-
hajtaniuk a szolgáltatóknak ezt a közületeknél, mint az ön-
kormányzat is kompenzálják, így nálunk a rezsiköltség is
várhatóan emelkedni fog. 2013-ban mindössze 75 millió Ft-
ból gazdálkodhatunk, ami egyharmaddal kevesebb a tavalyi
évinél. Az állam ugyan növelte a normatíva, vagy feladat-
mutatós támogatást, 21-rôl 27 millió Ft-ra, és átvállalta a hi-
telünket (évente 3,5 millió Ft) azonban az eddig átengedett
szja támogatást, az iparûzési adó 25%-át, a gépjármûadó
60%-át összességében több mint 20 millió forintot vont ki a
Paloznaki Önkormányzat finanszírozásából. Nehéz költség-
vetés tervezés elé nézünk, egyelôre nem tudjuk melyik uj-
junkat harapjuk, csak azt, hogy fájni fog.

2013-ra elnyert pályázatunk van egy a Millenniumi

Parkban felállítandó napórára Ponori Thewrewk Aurél
Paloznak díszpolgára tervei szerint, valamint pályázatot
nyújtottunk be a Szent József Házban kiállítóterem kialakí-
tására. Ezen kívül kisebb beruházásokat tervezünk, mint a
Balatoni és Fô utcában a megkezdett járda térkövezés foly-
tatása, a tájház szín alatti részének térkövezése.

Bízunk benne, hogy elképzeléseinkhez megtaláljuk a for-
rásokat, és továbbra a paloznakiak és az itt nyaralók meg-
elégedésére végezzük munkánkat.

Czeglédy Ákos polgármester

„Középpontban az egészség!”
Paloznak Község Önkormányzata 
EGÉSZSÉG DÉLUTÁNT tart 

a Faluház nagytermében 2013. február
21-én, csütörtökön 14–17 óráig 

Ingyenes szûrôvizsgálatok, tanácsadás:
Vércukor-mérés, Koleszterin-mérés, 

Bôrgyógyászati szûrés, 
Vérnyomás-mérés, Testzsír-mérés, Hallás-

vizsgálat, 
Látás-vizsgálat, Szájüregi vizsgálat, 

Férfiaknak prosztata-szûrés és potencia-
vizsgálat (urológus)

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!
Szerk.

MEGHÍVÓ
Paloznak Község Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 

165. évfordulójára rendezett

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE
és

KOSZORÚZÁSRA

Helyszín:
1848/49-es emlékmû

Idôpont:
2013. március 15. péntek 10 óra.

(Rossz idô esetén helyszín a Faluház nagyterme.)
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A Paloznaki Önkormányzat február 28-án 18.00 óra-
kor közéleti teaestet rendez a Faluház nagyter-
mében, melyre szeretettel várunk mindenkit. 
Kötetlen beszélgetés a képviselô-testület tagjaival

Paloznak jelenérôl, jövôjérôl, aktuális gondjairól. 
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Növények új élete használati tárgyainkban
A Paloznaki Civil Egyesület szervezésében a hagyomá-
nyos Falusi Disznóvágás kísérô programjaként a fenti cí-
men kiállítás nyílt a Faluház tetôterében.

Jellegzetes januári hideg téli nap január 26-a, szombat.
A csípôs hideg ellenére egyre több embert látunk az ut-
cán. Ki erre, ki arra tart, mert programok vannak a köz-
ségben.

A Faluház tetôterében a régi falusi élet mindennapjai-
hoz tartozó, nélkülözhetetlen tárgyaiból láthatunk fûbôl-
fából készített darabokat, de mellettük újakat is. A terem
megkapóan szép berendezése, a kiállított mûvek össze-
hangoltsága elsô pillanatra lenyûgözô látvány.

A fából, növénybôl készített bútorok, eszközök a ma-
guk eredetiségében mûvésziek - ma már történelem…

Szemlélôdés közben ráhangolódunk a régi falusi embe-
rek életterére, környezetére. A nagy fantáziával és kéz-
ügyességgel megmunkált darabok csodálatot, megilletô-
dést váltanak ki. Többek között láthatjuk a kosarak,
szakajtók, teknôk, melencék, lopótökök (népiesen hébé-
rek), kovászolófa különbözô megmunkálási formáit, vál-
tozatait. A tárgyaknak azért van lélektani hatásuk, mert
mellettük visszaidézzük szüleink, nagyszüleink arcát,
munka közben végzett mozdulataikat, elérzékenyülünk,
és rohanó világunk forgatagában egy kicsit megpihenünk,
elidôzünk.

A kenyérdagasztó teknô, szakajtók láttán felértékelô-
dik a kenyérsütés magasztos munkája, és még látni véljük
a kemence izzó parazsát. Nosztalgiával gondolunk a ro-
pogósra sült cipó ízére. A lekvárkeverô kanál láttán is
érezni véljük a rézüstben fortyogó szilvalekvár gôzölgô
illatát. Legtöbb esetben a tárgyak lélekábrázoló jellegû-
ek. Láttunk olyan kertben termelt lopótököt, amelyre
gazdája vicces ábrázolással két vidám, egymással koc-
cintgató embert karcolt. A „jelenet” természetes módon
beszáradt, így évtizedek elteltével is emlékezünk a készí-
tôjére – id. Prazsák Mihályra.

A vesszôbôl, nádból, fûzfából, gyékénybôl és minden
más növényi anyagból kosarak, szakajtók fonása közben
erejüket, kézügyességüket – a lelküket adták. Üzenetérté-
kük van.

A mozdulatlan tárgyakban, alkotásokban így élnek ôk
tovább, így sugározzák felénk üzenetüket.

Az idôsebb korosztály számára visszatekintés, emléke-
zés, a fiatalabbaknak élmény, újdonság, a régre való ráte-
kintés, azok megismerése.

A lélekemelô, értékükben gazdag kiállítás darabjai
Prazsákné Emike családi gyûjteménye, melyet az általa

ismert kifinomult ízlésével tárta elénk. Bakonyi Marika
babagyûjteménye, a „babasarok” szintén hozzájárult az
emelkedett hangulathoz. Kedves játékainkkal szembesül-
ve újraéljük gyermekkorunk boldog idejét, amikor fû-
részporból készített babáinkkal aludtunk és ébredtünk.

Egy másik program szintén a tetôtérben a civil szerve-
zet felkérésére „Amit a pálinkáról tudni kell” c., filmvetí-
téssel kapcsolatban ismertetést hallottunk Csalló Jenô, a
Vödörvölgyi „Csalló” Pálinka manufaktúra tulajdonosá-
nak elôadásában. A vegyészmérnöki és a szerzett szakmai
tudással egybekötött beszélgetés sok érdekességet tárt fel
a pálinkák különbözô íz-világának rejtelmeirôl. Az általa
készített sokfajta termék több külföldi országban is jelen
van, ahonnan elismerô nyilatkozatok jönnek úgy a pálin-
káról, mint a készítôjérôl, akárcsak azok a vendégek,
akiknek alkalmuk volt Paloznakon is megkóstolni a kü-
lönlegességeket.

A szellemi feltöltôdés után más irányú szórakozás vet-
te kezdetét. Benépesült a Tájház udvara és az udvaron
felállított sátor, ahol a vendégek kitûnô zene és jó borok
mellett fogyaszthatták a finomságokat: pecsenyét, hur-
kát, kolbászt – ahogy minden évben ezidôtájt.

Összességében azon a napon minden jól végzôdött.

J-né Irén

Hírdetés
Paloznak Község Önkormányzata 5 évre bérbe adja a
tulajdonában lévô 1 ha ingatlant, mely jelenleg a zöld-
hulladék deponálására szolgál. A bérbeadás feltétele, a
paloznaki lakossági és önkormányzati zöldhulladék in-
gyenes lerakásának biztosítása, valamint az önkor-
mányzat részére 25m2 tetôvel fedett faaprítéktároló ki-
építése. Érdeklôdni Czegléy Ákos polgármesternél lehet.
tel: 30/9166280 

Pár köszönô szó egy becsületes emberhez

Január utolsó hetében, az autóm ajtajában felejtettem a
kulcsot. Figyelmetlen voltam. A férfi, aki arra járt észre-
vette és behozta, a húgomnak adta oda (nem voltam ak-
kor otthon). Hálám és tiszteletem nevében nagybetûs
KÖSZÖNÖM-öt mondok.

S.M.
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Kedves paloznaki lakótársaim!
Engedjék meg, hogy rövid kéréssel forduljak a Hír-
mondón keresztül Önökhöz.

Édesapám – Szendi György – aki 38 éven át volt a fa-
lu tanítója, az idén június 14-én lenne 100 éves. Szeret-
nénk méltó képen megemlékezni róla.

Ezen a napon jelentetnénk meg a Paloznakról szóló
írását Édesapánknak, ami egyben visszaemlékezés is
lenne életútjának. Ehhez nyújtana a családnak támo-
gatást a Paloznak Jövôért Közalapítvány és a Paloz-
naki Önkormányzat.

Kérésem az lenne, hogy akinek birtokában van
fénykép, vagy bármilyen írásos anyag, szíveskedjenek
megosztani, hogy ezzel is emlékezni tudjunk a néhai
tanítóra. 

Tudom, hogy egyre kevesebben vagyunk, hiszen egy
emberöltô telt el Édesapám tanítóskodása óta, de bí-
zom benne, hogy lesz, aki olvasva soraimat, tán hozzá
tud adni e szépnek ígérkezô emlékezéshez valamit.

Segítô készségüket nagy örömmel fogadnám és ké-
rem, jelezzék ezt felém telefonon: 87-446-442 vonalas
vagy mobil számomon: 36-30-417-4391.

Március végéig szíveskedjenek az anyagot eljuttatni
hozzám.

Ôszinte hálával gondolok Mindazokra, akik segítsé-
get nyújtanak.

Tisztelettel: Szendi György  

Szárnyal a fagyos szél
A téli Balaton vizét fagyos szél borzongatja.
A halászhajók oldalát jégkristály gömbök súrolják. 
A sások lehajló végeire üvegharangokat utánozva fa-

gyott rá a lecsorgó víz.
A nádas felôl a Tél szimfóniája hallik. 
Az üvegharang jégkupolákat ütemesen kongatja meg

újra és újra a fagyos szél.
A kacsák fittyet hányva a jeges, csipkedôs hidegre

halásznak rendületlenül.
A sirályok repülôs kamikáze módszerrel vágódva

merülnek a fagyos vízbe. 
A jégpáncélt magára öltô tavon jégvitorlák szágulda-

nak át, s eltûnnek a tihanyi öbölnél.
Éjszaka hízik a jég, feszül a jégpáncél, majd eltörik.
S a rianás résein egy kis ideig, szabadon fodrozódik

a tó vize újra.
De a Tél, a nagy varázsló, összehegeszti a réseket

újra.
A jégpáncél tört darabjait, a partok felé tolja, kerí-

tést formázva a jégkockákból.
Reggel a tihanyi apátság felett kisütött a nap. 
A nap sugarai elcsúsztak a csillogó jégtakarón, és

százezer darabban szikráztak a korcsolyázók körül. 
A korcsolyák élei belehasítottak a jégpáncél lemezei-

be, különlegesen éles, csikorgó hangokat hallatva riasz-
tották fel álmukból a jégruha alatt félálomba merevült
telelô halakat.

Egy anyuka féltô szemmel vigyázza a korcsolyázni
tanuló gyermekét.

A partokon a jégbôl rakott kerítés csillogva verte
vissza a fénytörést, mesevárat építve fel maga körül.

Hanny Szabó Anikó 
2011. január 3.  

A pillanat csodája

Sorsomat kérdezem:
– Miért, hogy a boldogságból 
egy életen
csak egy pillanat –
egy röpke pillanat
jutott nekem?

amikor „ott” megfogta
a két kezem –
puhán, melegen
még most is érzem –

és néma eskünk
az égbe szállt –
hogy soha nem hagyjuk
el egymást

és a lelkünk egymást 
úgy ölelte
hogy a szívünk 
fájdult bele -

és álmodtunk
egy szép jövõt –
aztán többé
nem láttam õt…

Kérdezem a sorsomat –
miért – hogy a boldogságból
ennyi maradt?

A sors válasza:
mert a „csoda”
csupán egy pillanat
egyetlen –
gyönyörû pillanat…

Cs. I.

ADÓNK 1%-RÓL
Ismételten fel lehet ajánlani adónk 1%-át valamely
társadalmi szervezetnek, illetve egyháznak. 
Magyar Katolikus Egyház 0011.
Magyar Református Egyház 0066.
Paloznaki Polgárôr Egyesület 18017582-1-19
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 18932296-1-19
Paloznaki Civil Egyesület 18938766-1-19

Szerk.
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Február a paloznaki konyhában

Sütôtökös-póréhagymás masnitészta 
füstölt hússal:

Hozzávalók 4 személyre: 35 dkg sütôtök (pucolt meny-
nyiség), 20 dkg füstölt hús (pl. tarja), 1 szál póréhagyma,
50 dkg masnitészta (farfalle), 2 ág friss rozmaring, 5 dkg
vaj, só, bors

A sütôtököt vágjuk apró kockákra, majd egy nagy
teflonserpenyôben süssük ropogósra a vajon, a felkocká-
zott füstölt hússal együtt. Adjuk hozzá a felkarikázott
poréhagymát, a letépkedett rozmaringleveleket, sózzuk,
borsozzuk, majd dinszteljük puhára a pórét. Keverjük el
a lobogó, sós vízben kifôzött, majd leszûrt masnitész-
tával, és azonnal tálaljuk.

Édes koszorú:

Hozzávalók: 12 dkg kukoricaliszt, 12 dkg búzaliszt, 20
dkg konzerv kukorica, 10 dkg cukor, 2 teáskanál sütôpor,
2 tojás, 2,5 dl tej, 5 dkg vaj, 2 evôkanál díszítô cukor

Keverjük össze a liszteket, a sütôport, a kukoricát, a
cukrot, 4 dkg vajat, a tojásokat meg a tejet, és dolgozzuk
ki teljesen simára. A maradék vajjal kenjünk ki egy ko-
szorúformát, öntsük bele a tésztát, szórjuk meg a tetejét a
díszcukorral, és süssük 180ºC-on 50 percig. 5 percet
hagyjuk hûlni a formában, majd tegyük rácsra. Hidegen,
porcukorral megszórva tálaljuk. Kitûnô reggeli és uzson-
na, lekvárral, dzsemmel, vagy akár csoki- vagy vaníliaön-
tettel is.

Citrommázas mákos alagút:

Hozzávalók 10-12 szelethez: 4 tojás, 10 dkg cukor, 9
dkg liszt + a formához, harmad csomag sütôpor, 6 dkg
darált mák, 5 dkg vaj/margarin, olvasztva + a formához

A mázhoz: 5 dkg puha vaj/margarin, 5 dkg porcukor, 1
citrom leve és héja

A tésztához a tojások sárgáját a cukor felével kihabo-
sítjuk, a fehérjét a cukor másik felével habbá verjük,
majd a két masszát összekeverjük. A lisztet elkeverjük a
sütôporral és a darált mákkal, és a habba forgatjuk, végül
az olvasztott vajat/margarint is belekeverjük. Az ôzge-
rinc-, vagy gyümölcskenyérformát kivajazzuk, kilisztez-
zük, és maximum félig töltjük a masszával, hogy sütés
közben ne folyjon ki. 180ºC-ra elômelegített sütôben süt-
jük, tûpróbával ellenôrizzük. Amikor langyosra hûlt, ki-
borítjuk a formából. A máz hozzávalóit tálban géppel ki-
habosítjuk, majd egyenletesen elkenjük a tészta felületén.
Az oldalát darált mákkal boríthatjuk.

Kávés-whiskys csokoládélikôr

Hozzávalók 5 dl-hez: 10 dkg kristálycukor, 1 dl frissen
fôzött kávé, 5 dkg kakaópor, 2 dl tejszín, 1 dl whisky

A cukorból készítsünk világos karamellt, majd öntsük
fel a kávéval és 1 dl vízzel. A kakaót keverjük ki kevés

vízzel, adjuk a karamellsziruphoz. Ha teljesen elkever-
tük benne, öntsük hozzá a tejszínt. Forraljuk össze, majd
hagyjuk teljesen kihûlni, akkor keverjük hozzá a whis-
kyt. Öntsük szép üvegbe, és tegyük hûtôbe.

Jó étvágyat! 
Rajnai Magdi

!Figyelem!
Tagfelvétel

A PALOZNAKI
Horgász Egyesületbe!

Telefon: 06-20/214-9065

Meseklub
a Könyvtárban (Paloznak, Fô u. 2.) .

Meseolvasás, mesemondás, 
játszóház gyerekeknek és szüleiknek.

Idôpontok:
Március 2., szombat 10–12 óráig.

Kikelet 
A Kikelet mondókái, meséi, versei.

Tavaszi virágok készítése.

Március 16., szombat 10–13 óráig.

Hív a Tavasz
Kirándulás a csopaki Endrôdi Sándor kilátóig.

Mindenki hozzon magával ennivalót és innivalót.

Szeretettel vár a Könyvtár minden érdeklôdôt!

ADÓ 1%-a
A Paloznaki Civil Egyesület tevékenysége során sokféle
kulturális, közösségi program szervezésével járult hozzá 
a Paloznakon élô és a településünkhöz kötôdô emberek

életének a gazdagításához. 
Kérjük Önöket, hogy segítsék az egyesület munkáját, és a

2012. évi jövedelmük után fizetendô adójuk 1%-át
ajánlják fel az egyesület részére!

Adószám: 18938766-1-19
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HÍRDETÉS
� 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

� 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

� 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

� 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 

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

� Bérgép-kölcsönzô Alsóörs. 8226 Alsóörs Gárdonyi
G. u. 6. Tel: 20/447-1200. Kisgép, Utánfutó, Takarítógép bér-
beadás. Földmunkagépek kezelôvel, beton újrahasznosítás.
Web: www.bergepkolcsonzo.hu E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Árak, Árlista, mûszaki információk tekintetében keresse
WEB oldalunkat, vagy hívjon bizalommal!

� Bio elemózsia. Bio Zöldség és Gabona Nagykereskedés.
Házhoz szállítás 2 hetente szombaton! Tel: 20/615-8550
Garantáltan hozamfokozó, vegyszer és mûtrágya mentes.
E-mail: bioelemozsia@gmail.com Alsóörs és 4 km vonzáskör-
zetében kiszállítás ingyen!
Minimum rendelés 5.000 Ft és 1 kg/tétel. Alma akció: 370 Ft/kg.
Kérje e-mailen vagy telefonon árlistánkat!

� 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

� 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

� 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

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

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  

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.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 
Megjelenik havonta.


