
A TESTÜLETI ÜLÉSRÔL JELENTJÜK…
A szeptemberi testületi ülésen elsô napirendként tár-
gyalta a testület a féléves pénzügyi beszámolót. A bevé-
telek a tervezettnél jobban teljesültek míg a kiadások a
tervezettnek megfelelôen. A féléves teljesítés idôará-
nyos volt. Ezután módosította a költségvetés tervezetét
az önkormányzat, miután az állam több jogcímen plusz
támogatást biztosított az önkormányzatoknak illetve
az EMVA forrásból elnyert 4,5 millió Ft-os pályázati
támogatást és a szennyvízátemelô gépészeti felújításá-
val kapcsolatos beruházás miatt a kiadási és a bevételi
összegek is emelkedtek.

A képviselô-testület elfogadta Szabó László szobrászmû-
vész által felajánlott alkotást és döntött annak a Rákóczi ut-
cában való felállításáról. Nem támogatta a Pacsirta utca asz-
faltozásával kapcsolatos beruházást a testület miután a
befizetett összeg nem fedezte a beruházás költségét. (A tes-
tületi ülés után kiderült, hogy utóbb a befizetések 90%.ban
fedezik az aszfaltozást így igaz csak részlegesen, de mégis
megvalósul az aszfaltozás) Meghallgatta és egyetértett Sári
Annamária teleházvezetô Falunapi  programtervezetével a
testület. Az Önkormányzati kitüntetésekre 3 szóbeli és egy
írásbeli javaslat érkezett. A kitüntetések odaítélésérôl zárt
ülésen döntött a testület. A kitüntetettek a Falunapon vehe-
tik át a díjakat.

A Közrendvédelmi Alapítvány megszûntetésére irányuló
kérelmet visszautasította a törvényszék miután nem sikerült
végfelszámolót kinevezni, így a testület kérte az Alapítvány
kényszer végelszámolással történô megszûntetését. Az Alapít-
vány feladatát a Paloznaki Polgárôr Egyesület vette át még
évekkel ezelôtt, ezért kezdeményezte a megszûntetést az ön-
kormányzat mint alapító. Nem kívánta a testület a családbarát
települési auditot csakúgy mint a TeSzedd országos szemétsze-
dési akcióban való részvételt. Szintén elutasították a képvise-
lôk a Leader Csoport kérését régiós gazdasági program kidol-
gozásának elôfinanszírozására. A komlóskai polgármester
kérésére Paloznak is felajánl egy marék földet és egy építôkö-
vet Budapesten felépítendô engesztelô kápolnához.

Az ülés végén Pusztai István a rendezési tervvel kap-
csolatos kérését ismertette a képviselôkkel illetve fel-
hívta a figyelmet, hogy beadványára nem kapott vá-
laszt. 

CzÁ

Felhívás!

A Paloznaki Falunapokon, szeptember 28-án, szombaton
15.00-tól szüreti felvonulás lesz. Idei évben ismét indul
kisvonat a szüreti menetben. A felvonulásra viseletbe,
vagy tréfás jelmezbe öltözve lehet jelentkezni a
Teleházban. Ruhák korlátozott számban a Teleházban
vehetôk át, nyitvatartási idôben, szeptember 24-tôl.

Szerk.
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Paloznaki Falunapok
2013. szeptember 27-29.

Szeptember 27., péntek:
Faluház nagyterem:
17.00 A 20 éves Paloznaki Hímzôkör jubileumi kiállítása
Tájház udvar:
18.00 Falunapok ünnepélyes megnyitója, díjátadások

Megnyitja: Praznovszky Mihály, irodalomtörté-
nész, muzeológus
Közremûködik: Paloznaki Kórus

19.00 Pörkölt Party a PaCi-val. Menü: Vadpörkölt
20.00 Búgócsiga Zenekar koncertje  

Szeptember 28., szombat:
Fô utca:
10.00 Kézmûves vásár

Játszótér és környéke:
10.00 Történeti Játszóház, tréfás játékok, íjászat, 

vetélkedôk 

Tájház udvar:
9.00 Gulyásfôzô verseny

10.00 Csopaki óvodások néptánc bemutatója
11.00 Franz Kapelle zenekar mûsora
13.00 Gulyásfôzô verseny és Tortaverseny eredmény-

hirdetése
14.30 Boombatucada együttes felvonulása a Tájház

udvarából 

Sárkányos kút:
15.00 Borkóstolás, mustkóstolás

Rákóczi utca: 
18.00 Szoboravató

Fô tér:
15.00 Szüreti Felvonulás indulása a Fô térrôl 
15.30 Szó és Kép színpad: „Gondûzô borocska mel-

lett…”
16.30 Szüreti Felvonulás érkezése a Fô térre
16.45 MH Légierô Zenekar mûsora
18.30 Bihari Gellért, humorista szórakoztató mûsora
20.00 Utcabál a Klubdélután Zenekarral, közben: 

tombola

Szeptember 29., vasárnap:
11.30 Búcsúi Szentmise a római katolikus temp-

lomban
15.00 Babaköszöntô és faültetés
21.30 Tûzgyújtás a Millenniumi Parkban



Diákok nyári munkavállalását 
támogatta a kormány

A Nemzetgazdasági Minisztérium által júniusban meghir-
detett „Nyári diákmunka elôsegítése” elnevezésû prog-
ram révén Veszprém megyében több mint 800 diák elhe-
lyezkedését támogatta a kormány.

A cél a fiatalok munkavállalásának korai ösztönzése,
álláskeresôvé válásuk megelôzése, valamint az önkor-
mányzatok nyári szabadságolási idôszakban kisegítô
munkaerôvel történô ellátása volt. A 2013. július 1. és au-
gusztus 31. közötti idôszakban megvalósuló program ke-
retében ugyanis önkormányzatok és önkormányzati
fenntartású intézmények vehettek igénybe bérköltség tá-
mogatást, 16 és 25 év közötti, nappali tagozatos diákok
foglakoztatása esetén. 

A program sikerét jelzi, hogy a munkaügyi központ va-
lamint a járási munkaügyi kirendeltségek által sikeresen
bevont 160 megyebeli önkormányzatnál illetve önkor-
mányzati intézménynél a tervezett létszám közel kétsze-
resét, összesen 819 diákot foglalkoztattak a nyári hóna-
pokban, a rendelkezésre álló 86 millió Ft támogatási
keretbôl. A diákok által végzett jellemzô munkakörök az
irodai adminisztrátor, hivatalsegéd, kulturális szervezô,
szociális segítô, karbantartó és gyermekgondozó voltak.

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja

Paloznakon is volt jelentkezô a támogatott programra,
így négy diákot tudtunk foglalkoztatni 1-1 hónapig, akik
reggel kertészeti munkákban vettek részt, majd a Tájház
ôrzését és a vele járó feladatokat látták el.

Szerk.

VISSZATEKINTÉS
Jubileumi évfordulóját ünnepelhettük júliusban, az immá-
ron ötödik alkalommal Paloznakon megrendezésre kerülô
Jógahétvégének, amely évrôl évre egyre több család nyári
programjába beépülô sokszínû esemény. Az idei rendez-
vénysorozat vezérmotívuma az Isteni Anya alakja volt, a
különbözô vallásokban, kultúrákban megjelenô, oltalmazó,
teremtô, el és befogadó, feltétel nélküli szeretetet sugárzó
nôi megtestesülés. Az ökomenikus felfogás jegyében csodás
kezdet volt az Együtt Zengés formáció mantrákat és ma-
gyar népdalokat egyaránt feldolgozó, elmélyült hangulatú
koncertje. A különbözô kultúrák összekapcsolódásának
szép példája, hogy vitéz Ajtós József László esperes, plébá-
nos minden évben rendelkezésre bocsátja a templomot és
annak kertjét jógagyakorlás, vagy éppen tibeti hangtál kon-
cert részére, ezúton is szeretnénk megköszönni önzetlen se-
gítségét! Minden korosztály megtalálhatta a gyakorlottsági
szintjének, testállapotának legmegfelelôbb jógaórákat a
Templom kertben, a Faluház nagytermében, a Szent József
Házban, valamint a távolabb fekvô Major Udvarban. A
fennmaradó idôben változatos programok szórakoztatták a
kicsiket és nagyokat egyaránt, mint például játszóház, báb-
és meseillusztráció készítés, elôadás a Rejtélyes kolostori
mandalákról, a Védikus Építészetrôl, vagy Srí Jantráról az
Isteni Anyáról. A késô délután folyamán a közönség a dél-
indiai Kúcsipúdi és Barathanatjam tánc gyöngyszemeibôl,
valamint autentikus rajastáni dalokból kaphatott színes
ízelítôt. A szombat este méltó lezárása volt az indiai hagyo-
mányoknak megfelelô Anantha Vrata szertartás és szekér-
menet. A Balaton-felvidék júliusi életébe beépülô, mindig
megújuló rendezvénysorozat magára vonta a média figyel-
mét is, cikket közölt róla a Veszprémi Napló, valamint 
színes tudósítás készült az M1 Balatoni Nyár c. magazin-
mûsora számára, továbbá a Füred TV is készített egy össze-
állítást a megnyitó pillanatairól. Minden évben egyre több
felüdülésre vágyó keresi fel a testi, lelki egyensúlyt biztosí-
tó, a Jóga a Mindennapi Életben rendszer irányelveit köve-
tô, a keleti filozófiát a nyugati életstílushoz igazító, egyre
színvonalasabb rendezvénysorozatot. Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani Paloznak Község Önkormányzatának,
a Paloznaki Civil Egyesületnek, a „Paloznak Jövôéért”
Közalapítványnak, a Jóga a Mindennapi Életben rendszer
tagjainak és minden segítô szándékú embernek, akik nél-
kül ez a hagyományteremtô rendezvény nem jöhetett volna
létre. Kívánok minden paloznakinak Jó Egészséget és to-
vábbi Sikeres Esztendôt! 

Szeretettel: Nagy Julianna-Pushkar

KOLOSTOROK ÜZENETE
Az ötödik alkalommal Paloznakon megrendezésre került
Jógahétvége emlékezetes momentuma volt az eseményso-
rozatot indító, örmény üvegikonokat és nepáli kolostori
mandalákat együttesen bemutató, valamint azokat pár-
huzamba állító tárlat.

Ermone Zabel Martaian erdélyi születésû, közgazdász
végzettségû hölgy több mint húsz éve foglalkozik üvegiko-
nok festésével, amelyre a születési helyétôl nem messze
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Paloznak Község Önkormányzata tisztelettel
meghívja 

Önt és kedves családját az

ARADI VÉRTANÚK
tiszteletére rendezett

CSENDES MEGEMLÉKEZÉSRE
2013. október 6-án, vasárnap 18 órakor.

Helyszín:
Paloznak, 1848/49-es Emlékpark
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fekvô görögkeleti Nikola kolostor csodálatos fatáblára fes-
tett képei indították. Festészete a XI. századi örmény kó-
dexek színpompás miniatúráinak világából táplálkozik.

Az általa mûvelt különleges technika a XVIII. század-
tól, a hengerelt üvegtáblák gyártásának olcsóbbá válásá-
val lett népszerû, különösen a vidéki háztartásokban, az
eljárás különleges sorrendet követel meg, elôször a háttér
kerül megfestésre, majd az alakok kontúrjain belül törté-
nik meg több rétegben a színnel való feltöltés. Gyakran
elôforduló, tipikusan örmény motívumok közé sorolható,
az újjászületést és termékenységet jelképezô, életfaként
is megjelenô gránátalma, a lélek halhatatlanságát, feltá-
madását szimbolizáló páva motívum, az örmények szá-
mára a kereszténységet elhozó világosító Szent Gergely
alakjának hangsúlyos ábrázolása, kiegészülve a színpom-
pás örmény szôttesek és szônyegek élénk koloritjával, to-
vábbá ó- és újszövetségi jelenetekkel.

A képek archaikus funkciója az írást nem ismerô hívek
számára a Szentírás példamutatásaként szolgáló történe-
teinek szemléltetése, valamint egyfajta emlékeztetés az
erkölcsileg helyes, tiszta „útra”.

Az ikonfestészethez hasonlóan a tangka, avagy tekercs-
kép festészet kiindulópontjai is a kolostorok. Szigorú sza-
bályok alapján, gondosan elôkészített enyves alapozású
vászonra gondosan szerkesztett kompozíció szerint,
többéves festôi gyakorlattal rendelkezô szerzetesek által
történik e csodás energiát sugárzó festmények megalkotá-
sa. Az ábrázolásokon belül két fô vonulat különíthetô el,
a geometrikus formákból építkezô, gyakran négy bejárat-
tal rendelkezô templomot felülnézetben megjelenítô, spe-
cifikus színekkel kiegészülô, egy-egy csakrához, vagy
életterülethez kapcsolható, körformátumba foglalt
mandala, a másik egy konkrét Istenséget, vagy Istenek ki-
sebb csoportját megjelenítô figurális ábrázolás.

A tekercsek festése egyfajta meditáció, ima, készítôjük
elméjében mantrát ismételve, elmélyült tudatállapotban
viszi fel a szerves ásványi anyagokból - mint rubin, sma-
ragd, zafír, arany, ezüst, stb. – készült, különleges rezgést
hordozó festékeket. Elkészülési idejük minimum egy hó-
nap, a kép elkészültével egy speciális szertartás keretén
belül szentelik fel a festményt. A tangkák nemcsak
meditatív környezetben készülnek, hanem a szemlélôt is
elmélyülésre ösztönzik, amely által feltárulhatnak, és egy-
ben feloldódhatnak az egyén életét befolyásoló problémák.

A Jógahétvége színes rendezvénysorozata az „Isteni
Anya” mottója és oltalma alatt telt. A védelmezô teremtô
nôi princípium az üvegikonok tábláin, mint Szûz Mária,
a tekercsképeken mint Tara jelenik meg, aki Édesanya-
ként óv mindenkit és hárít el minden felmerülô akadályt
a hozzá fordulók életébôl.

Szeri Ákos

VILLA ROMANA BALÁCA
A borostyán az elszántság, a hosszú élet, és az öröklét szim-
bóluma. Talán ezért lehetne e növény jelképe annak a több
mint száz éve tartó feltárási folyamatnak, melynek jelenlegi
állapotába nyertek betekintést mindazok, akik a Szôlôhegyi
Egyesület, valamint a PACI vendégeként nemrég ellátogat-
tak a balácapusztai villagazdaságba.  Tôlünk, Paloznaktól,

csak néhány percnyi autózás, mégis két évezrednyi utazás le-
hetett belôle, ha az ember érdeklôdve nézett körül az ókori
emlékek között, és figyelmesen hallgatta dr. Palágyi Sylvia
régész, történész tárlatvezetését. Színes ismertetés és szemé-
lyes beszámoló is volt ez a sokéves kutatómunkáról, eredmé-
nyekrôl, sikerekrôl, és néha küzdelmekrôl, szakmai vitákról,
az irányítása alatt folyó ásatásokról, a leletek értékelésérôl,
méltó elhelyezésükrôl. Említést tett a szervezett tudományos
konferenciákról, népszerûsítô programokról, kiállításokról
és koncertekrôl. Szólt a további feltárás szükségességérôl, az
anyagiak elôteremtésének nehézségeirôl. 

Csoportunkat körbevezetve az épületegyüttesben, részle-
tesen bemutatta az itt és megyeszerte talált római kori anya-
got. Mesélt arról, hogy a földbirtok-központ létezését 1904-
ben földmûvesek jelezték, ôk bukkantak elôször a
szántóföldben rejtôzô épületek romjaira. A feltárás elsô
üteme 1906-26 között zajlott, majd hosszú szünet után
1976-ban folytatták a kutatást. Újraásásba kezdtek, mely-
nek eredményeként további értékes leletek kerültek napvi-
lágra. A kutatók ezeknek az emlékeknek az értelmezésével
fel tudták vázolni az adott idôszak képét. Az itt elôkerült
legrégebbi lelet alapján feltételezik, hogy a kb. 10 hektárnyi
területen fekvô birtok a Kr. u. I. századra tehetô. 

Palágyi Sylvia és dr Fodor Zsuzsanna múzeumigazgató
szavait hallgatva talán könnyebben el tudtuk képzelni, mi-
lyen lehetett a mindennapi élet abban az idôben, egy Rómá-
tól távol esô vidéken. Láttuk a reprezentációs terem csoda-
szép mozaikpadlóját, melynek eredetije 1925-ben a Magyar
Nemzeti Múzeumba került, és hiába kérték a visszaszállítá-
sát az eredeti helyére, inkább egy kópia elkészítését finan-
szírozták. A mintegy 700 000 darabból álló mozaikmásolat
a lakóház 20-as szobájába 20 MFt-ba került, ám méretével
és minôségével egyedi a világon. Megtekintettük a képzelet-
beli ebédlô berendezési tárgyait, a peristyliumot övezô fal-
festményeket, amphorákat, tálakat, terra sigillátákat (fé-
nyes felületû vörös kerámiaedények) és egyéb használati
tárgyakat. A leglátványosabb azonban a lapidárium épüle-
te, benne a 2004-ben Tihanyból átkerült anyaggal. S talán
azért is, mert ott van elhelyezve az a Paloznakon talált öt
kôtárgy is – melyekre mi a legszívesebben tekintettünk –,
köztük a szarkofággal.

Baláca látványos, szórakoztató történelemóra, elgondol-
kodtató idôutazás. Ki, mikor, hogyan és miért? Gyakori kér-
dések ezek, amelyekre a régészek – sok esetben természettu-
dományos eszközöket, vizsgálatokat is felhasználva – egyre
részletgazdagabb választ tudnak adni. A több éves fejlesztô
munka eredménye, hogy ma már közel 130 millió forintból,
látogatóbarát fejlesztésekkel, multimédiás információs pul-
tokkal, 3D-s vetítôteremmel várják a látogatókat. 

Talán két órát vendégeskedtünk a múzeumban. A kör-
nyezô legelôk és szántók felett alkonyodni kezdett.
Aranyló fény árasztotta el az egykori villagazdaság köz-
pontjának megmaradt, rekonstruált épületeit, növényeit.
– Ki tudja mi kincset, tudást rejt még a föld – kérdezte
valaki, miközben buszra szálltunk. Pénz kellene. Folytat-
ni kéne az ásatást – mondta valaki más.

Otthon a Papa borozója várta a kultúrszomjat borral
is csillapítani vágyókat.

B.B.



4 Paloznaki Hírmondó 2013. szeptember

PALOZNAKI FALUNAPOK 2013

Hagyományosan szeptember utolsó hétvégéjén, szeptem-
ber 27-29. között kerül megrendezésre az önkormányzat
szervezésében a Falunapok szüreti mulatságokkal, mely-
nek megszervezéséhez, lebonyolításához szívesen fogadja
az önkormányzat a helyi vállalkozók és magánszemélyek
támogatását, hogy minél színvonalasabb, gazdagabb
programsorozat várja a paloznakiakat, nyaralótulajdo-
nosokat, az idelátogató vendégeket.

Tombolatárgyakat is szívesen fogadunk a szombat esti
utcabálra.

A felajánlásokkal a Teleházban Sári Annamáriát vagy
Czeglédy Ákos polgármestert a polgármesteri hivatalban
keressék.

Szerk.

PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS
Ôszi Könyvtári Napok  2013 –  Összefogás a könyvtárakért

„KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT”

A balatonfüredi Városi Könyvtár

OLVASÓ - PÁLYÁZATOT
hirdet

a balatonfüredi és a járási
általános iskolák felsô tagozatosai és a középiskolások,

valamint a nyugdíjas korosztály számára, 60 éves kortól.

A pályázat témája: 
„Legkedvesebb könyvem volt…”

Arra vagyunk kíváncsiak:
– Melyek voltak a nyugdíjas korosztály kedves olvasmá-

nyai, illetve mit olvasnak ma szívesen a 10-18 évesek?
– Mit olvastak régen a gyerekek és mit olvasnak ma? 
– Kinek mi volt a kedves olvasmánya és miért?
– Vannak-e azonos, kedvelt olvasmányélmények, vagy

az idôsebb generáció által olvasott kedves olvasmá-
nyok ma már egyáltalán nem is szerepelnek a mai ge-
nerációk ismeretei között?

A pályázat jeligés!
Kérjük, hogy az írásmûre csak a jeligét írják rá, s egy

lezárt borítékban mellékeljék  alábbi adataikat: 
– Név, lakcím, iskola megnevezése, címe, életkor.

A pályázat írásos terjedelme min. 2,  max. 10  gépelt
oldal lehet.

(A/4-es méretben, 2-es sortávolsággal, összefûzve.)
Az esetleges illusztrációk nem tartoznak  a terjedelmi

határba.

A pályázatok beadási határideje: 2013. október 2.,
szerda 18.00 óra.

A beadás helye: 
– Személyesen: Balatonfüred, Városi Könyvtár – 

Gyermekrészleg. 
– Postai úton: Városi Könyvtár – Balatonfüred, 

Kossuth Lajos u. 35.

Eredményhirdetés helye és ideje:
Városi Könyvtár – Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35.
2013. október 8., kedd 14.30 óra.

Minden résztvevô emléklapot kap.
A pályázat  nyertesei oklevelet, értékes könyv- és

ajándékcsomagokat,
és egy jutalom-kirándulást kapnak ajándékba.

Ôszi Könyvtári Napok  2013 – Összefogás a könyvtárakért

„KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT”

Paloznak község Önkormányzata és a Paloznaki Könyvtár
szeretettel vár mindenkit a

Családi Körben
címû programra

2013. október 8-án, kedden 18 órára
a Faluház nagytermébe.

A program keretein belül

SZÜCS BALÁZS
református lelkész, családmediátor

LÉGY AZ OTTHONOM 

c. könyvének bemutatója
és beszélgetés az íróval a családról, a család szerepérôl.

III. Lovasi Szüreti Fesztivál

Október 5. (szombat) Faluház udvara, Közösségi színtér

16.00 Gyülekezô a faluház udvarán, szüreti menet, lova-
sok, betyárok, népviseletbe öltözött felvonulók,
harmónikaszóval, népdalokkal és borosnótákkal. 
Közremûködnek: Lovas Egyesület Lovas, Hunyadi
Huszár és Betyár Hagyományôrzô Egyesület, Sán-
dor Huszárok Lovas Klubja, Tihanyi Asszonykó-
rus, Balatonfüredi Népdalkör és Nádasi Elemér

16.30 Farkas Zoltán gitármûsora reneszánsztól a bossanováig
17.00 Közösségi színtér átadása, kenyér- és csülöksütés a

kemencében
17.30 Tihanyi Asszonykórus fellépése 
18.00 Betyárbemutató a Hunyadi Huszár és Betyár Ha-

gyományôrzô Egyesület részvételével
18.30 Balatonfüredi Népdalkör fellépése 
19.00 Nótaest Nádasi Elemérrel 
20.00 Utcabál a Búgócsiga Együttessel

Rossz idô esetén a programok a faluház nagytermében
kerülnek megrendezésre!
Aki szeretne népviseletbe öltözni, kérjük, vegye fel a kap-
csolatot Szendi Péterrel a 30-530-3466-os telefonszá-
mon!
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Szeptember a paloznaki konyhában
Néhányan korholtak, vagy csak finoman érdeklôdtek,
amiért ritkábban látnak falunk rendezvényein. Bár ami-
kor elmegyek, szívesen veszek részt számomra érdekes
programokon, de az is igaz, hogy elég szerteágazó érdek-
lôdési köröm lett, különösen a sport, amit nem szívesen
hagyok ki a TV-bôl. A sportszeretet nem újdonsült dolog,
hanem családi hagyomány. Nagyapám a veszprémi VTC
football csapatának volt az intézôje, nagybátyám neves
kézilabdázó és Veszprém város egyik sportvezetôje volt.
Kislány koromban a Vasas pálya mellett laktunk közvet-
lenül. Vasárnap ebéd után Apuval meccsre mentünk – na-
ná – ott lehetett játszani és a mozgó fagylaltárus is vonzó
volt. Egyébként a legtöbb veszprémi család vagy Vasas,
vagy a MOVE pályán élvezte a footballt. Békés szórako-
zás volt, legföljebb a „hülye bíró” hangzott el, durvaság
nem történt.

1959-ben Szüleim elsôk között vásároltak TV-t, és már
akkor a sportmûsorok szerepeltek a második helyen a
színházi közvetítések után. Anyukánk is lelkes football
drukker volt, a Vitrai Tamást megkedveltük (Szepesi
György után eleinte szkeptikusan figyeltük), de késôbb
valaki (valószínû Anyu) elnevezte Kockának, s ha jött a
mûsora, valamelyikünk elrikkantotta „itt a KOCKA” és
már néztük is a közvetítést. Lassan nemcsak focit néz-
tünk, hanem mindent, ami kedvünkre való volt. Fôleg
labdajátékokat, de megszerettük az úszást és a teniszt is.

Amikor az Asszonyklub elhalt, még több idôt szentel-
tem a sportnak, ma már kétféle szolgáltató összes sport-
csatornáját nézem. Elkötelezett MKB Veszprém és Barce-
lona szurkoló vagyok, de minden jó meccset falok.

Az érdeklôdési köröm változatlanul a fôzés, recept-
gyûjtés (már nem tudom a számát), az utazás és a többi…
Az ember életében ajtók nyílnak és csikódnak, de ez így
természetes.

Végül ajánlom az ORSZÁG TORTÁJÁT, amely megvá-
sárolható Veszprémben a KOKO Cukrászdában. A torta
munkás és édes, talán lesz valaki, aki mégiscsak nekilát.
Egy kóstolást mindenképpen megér.

Milotai mézes grillázstorta:

Hozzávalók:
Grillázs felvert: 3 db tojássárgája, 3 db tojásfehérje, 50

gr cukor, 50 gr dió grillázs (45 gr cukor, 26 gr durva dió)
– 165o C-ig kell melegíteni, majd 5 mm vastagra nyújtani
és kézzel apróra törni –, 50 gr liszt, 70 gr pörkölt darált
dió, 15 gr olaj, 5 gr vaníliás cukor, 1 db citrom héja.

Ropogós pralinékrém: 30 ml víz, 30 gr cukor, 7,5 dkg
darált dió, 25 gr fehércsoki, 20 gr karamellizált ostyatör-
melék.

Diós krém: 50 gr tej, 60 gr cukor, 50 gr tojássárgája, 
1 db citromhéj, 5 gr vaníliás cukor, 20 gr oldott zselatin
(1 dl víz, 15 gr zselatin feloldva, ebbôl mérjük ki), 300 gr
tejszínhab.

Mézes krém: 50 gr tej, 80 gr vegyes virágméz (minél sö-
tétebb, annál ízesebb), 50 gr tojássárgája, 15 gr oldott
zselatin, 200 gr tejszínhab.

Karamell bevonat: 95 gr cukor (karamellizálni 170o C-
ig melegítjük), 150 gr tej, 30 gr vaj, 6 gr keményítô (kemé-
nyítôt feloldjuk a hideg vízben), 12 gr hideg víz, 10 gr ol-
dott zselatin.

Diós-roppanós lap: 65 ml narancslé (frissen csavarva),
65 gr vaj, 150 gr porcukor, 75 gr darált dió, 30 gr liszt.

Elkészítés menete:
Elsôként a diós roppanós lapot készítsd el. Ehhez

forrald fel a narancslevet a vajjal, majd keverd össze a
többi hozzávalót is és öntsd hozzá, keverd el benne, az-
tán hagyd fél órát pihenni. Ha ez letelt, egy nyomózsák
segítségével formázz belôle bordó nagyságú gömböket,
majd elômelegített sütôben, 180 fokon süsd ôket arany-
barnára. Ha elkészültek, tedd ôket félre dermedni. Ez-
után jöhet a ropogós pralinékrém. A hozzá elôkészített
cukrot és vizet fôzd gyenge szálpróbáig, aztán keverd
hozzá a diót és hûtsd le kb. 29 fokosra. Ha sikerült, egy
botmixer segítségével pépesítsd az egészet, majd jöhet
a fehércsoki. 20 fokig hûtsd le, aztán mehet bele az os-
tyatörmelék is, ha kész, ezt is tedd félre. Most jöhetnek
a többiek. A grillázsfelverthez a cukor egyharmadát a
sárgájához, a maradékát a fehérjéhez keverd hozzá, és
verd fel alaposan, majd ha ez megvan, keverd ôket ösz-
sze, és folyamatos keverés mellett add hozzájuk a lisz-
tet, a grillázst és a pörkölt diót, valamint a citromhéjat
és az olajat is. 

Ha összeállt masszává, akkor felezd el, és süss belôle
két 24 centiméter átmérôjû lapot, 180 fokon, körülbe-
lül tíz perc alatt. A diós krémhez a tejet, a cukrot és a
tojás sárgáját melegítsd együtt 72 Celsius-fok hômér-
sékletûre, aztán reszeld bele a citrom héját, és keverd
hozzá a vaníliás cukrot is. Ezután hûtsd 27 Celsius-
fokra, majd add hozzá a zselatint, a tejszínhabot és a
diót. A mézes krém ugyanígy készül, a nála felsorolt
alapanyagokkal. Végül, de nem utolsósorban jöhet a
karamellbevonat: a cukrot karamellizáld, melegítsd
170 Celsius-fokra, majd keverd hozzá a tejet és a vajat,
aztán ha feloldódott, öntsd hozzá az elkevert keményí-
tôt, forrald fel, és add hozzá a feloldott zselatint. Ha
mindezzel készen vagy, már csak össze kell rakni a tor-
tát a következôképpen.

– A torta összeállítása vaxpapírral kibélelt tortakari-
kában történik.

– Alulra tedd az egyik felvert lapot, és terítsd rá a pa-
píron vékonyra kinyújtott, ropogós pralinékrémet.

– A pralinékrémre töltsd rá a diós krémet, majd he-
lyezd rá a következô piskótalapot.

– A mézes krémet is kend rá, majd ha megkötött, önt-
heted a szobahômérsékletû karamellbevonatot.

– Szeletenként díszítsd diós roppanós lappal, oldalát
pedig panírozd egy centiméter magasan a diós roppanós
lap törmelékébôl készített morzsával

Ha mindezen túl vagy, elkészültél a 2013-as ország tor-
tájával.

Jó étvágyat: Rajnai Magdi
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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

� 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 

� Frizura Szalon Mikrokamerás hajvizsgálat, Hajgyógyászat,
Gyógynövényes fejbôrkezelés. Férfi – nôi – gyermek fodrászat.
Megújult környezetben várom kedves vendégeimet, Paloznak
Zrínyi utca 3. szám alatt. Bejelentkezés +36-70-433-1856

� 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!

� 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

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 
Megjelenik havonta.

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

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  

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.


