
TESTÜLETI ÜLÉS NOVEMBER
A testületi ülés elôtt közbiztonsági fórumot tartottunk a
Balatonfüredi Rendôrkapitányság képviselôivel, ahol be-
mutatkozott Sóvári Attila új körzeti megbízott. A fóru-
mon a bûnügyi helyzet ismertetésekor (ami Paloznakra
nézve igen kedvezô) örökzöld témaként a Zrínyi u. közle-
kedésbiztonsága is szóba került.

A napirend elôtt Czeglédy Ákos polgármester tájékoz-
tatta a megjelenteket, hogy Paloznak a Virágos Magyaror-
szágért versenyen elnyerte a Balatoni Szövetség különdí-
ját a virágos és rendezett közterületekért és faluképért.

November végéig látható a Szt. József Házban az I. vi-
lágháborús kiállítás. Október 6-án, és 23-án az önkor-
mányzat ünnepi megemlékezést tartott. A falubusz be-
szerzés kifizetési kérelem benyújtása megtörtént, azóta a
támogatási összeg is megérkezett az önkormányzat szám-
lájára. Fô utca felújításának (TEUT) pályázati utóellen-
ôrzése megtörtént, a beruházást és a megvalósítást rend-
ben találták. A Nagyhegyi útra a támfalelemek beszerzése
megtörtént, amit az egyik ingatlantulajdonos saját költsé-
gén helyez el az utat védendô. 

Horváth Gyulánét, Gyôri Margit nénit köszöntötte 90
éves születésnapja alkalmából az Önkormányzat képvise-
letében a polgármester Kovács Emese képviselô asszony-
nyal. Az ünnepelteknek átadták a miniszterelnök úr által
adományozott emléklapot is. 

Elsô napirendként az önkormányzat módosította a
költségvetését, mely a bevételi és a kiadási oldalon is kö-
zel 6 millió Ft-tal nôtt. Az adórendeletbôl törölte a testü-
let azt a passzust, hogy a 71-es fôközlekedési út és a Bala-
ton közötti területeken az építményadó tekintetében
mentesség nem alkalmazható. Elfogadták a képviselôk a
kötelezô felvételt biztosító iskolák körzethatárainak meg-
határozásáról szóló javaslatot, miszerint a kötelezô felvé-
telt a Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola, va-
lamint a Balatonfüredi Eötvös Lóránd Általános Iskola
biztosítja. Hozzájárult az önkormányzat a Paloznaki
Horgászegyesületnek az Önkormányzati Hivatalban lévô
székhely létesítési kérelméhez. A Hajódi utcában és a
Sáfrány utcában a közvilágítási hálózat napelemes lám-
pákkal történô bôvítésérôl, valamint egy Tó utcai ingat-
lan megvásárlásáról, a Deák F. utcai közterület bérbeadá-
sáról döntött a testület. A régi falugondnoki buszt a
Csopaki Református Iskola részére ajándékozta az ön-
kormányzat, miután pályázati támogatással sikerült új
buszt beszerezni.

Elfogadták a belsô ellenôrzési tervet, és a Mikulás ün-
nepség költségeit a képviselôk. Némi vita után a jegyzô
asszony javaslatát figyelembe véve a Vízügyi Igazgatóság-
hoz fordul a testület a Kis-köz-re folyó forrásvízzel és an-
nak elvezetésével kapcsolatban. 

A polgármester tájékoztatta a testületet a nyári szezo-
nális szemétszállítás gyakoribbá tételéhez szükséges lépé-
sekrôl és ennek becsült anyagi vonzatáról. A képviselôk
egyelôre elvetették ennek megrendelését, de kérik, aki
szükségét érzi a nyári szemétszállítás gyakoribbá tételé-
nek, és a költségeket is vállalná ennek érdekében, jelezze
a testületi tagoknak, vagy a Hivatalban.
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Paloznak Község Önkormányzata

sok szeretettel várja a
a gyermekeket december 5-én, szombaton 10 órakor
a szépkorúakat december 5-én, szombaton 17 órakor 

a MIKULÁS ÜNNEPSÉGRE
a Faluház nagytermébe.

A Paloznaki Kórus

tisztelettel meghívja 
Önt és családját

ADVENTI HANGVERSENYÉRE

2015. december 12-én 18.00 órai kezdettel

Helyszín: 
Paloznak, Római Katolikus Templom

Csináld magad!
Ádventi ötletbörze

a Faluház tetôterében december
Gyere el, hozd el magaddal, mutasd meg másoknak is
jó ötletedet, amivel szebbé varázsolhatjuk otthonun-
kat, az ünnepi asztalt, kedves ajándékot készíthetünk
szeretteinknek.



XVI. ORSZÁGOS NÉPMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS 
A NÉPRAJZI MÚZEUMBAN

Az Élô Népmûvészeti pályázati felhívására népmûvé-
szeti egyesületek, alkotócsoportok, népi kézmûves al-
kotók,  népmûvészet mesterei, ifjú mesterei, népi
iparmûvészek pályáztak. 

A pályázaton részt vettek az országos szakági pá-
lyázatok legjelesebbjei, valamint legkiválóbb mûhe-
lyek, iskolák is, melyek szakmai kisugárzása az egész
országra példamutatóan kihat.

A szakmai zsûri, amely 31 fôbôl állt – etnográfusok,
a népmûvészet mesterei,  népi iparmûvészek, oktatók,
mûvészettörténészek, muzeológusok, iparmûvészek -
450 kézmûves alkotó és alkotó közösség 1700 alkotá-
sát javasolták kiállításra.

Az Élô népmûvészeti kiállítást 5 évenként rendezik
meg. Az 5 év során  kiírt pályázatokon nyertes, és leg-
kiválóbb alkotások kerülnek be az élô népmûvészet
kiállítására. Ez a pályázat két fordulós, az elsô fordu-
lóját június 10-én rendezték Székesfehérváron. Már
ott nagy válogatás történt. A legtöbb kézimunka már
az elsô fordulóban kiesett.

A Paloznaki Hímzôkörnek 28 db kézimunkáját fo-
gadták el, amely a Néprajzi Múzeumban most kiállí-
tásra került, és GRÁNÁTALMA díjjal jutalmazták
munkánkat.

A díjat a Hagyományok Háza, az Emberi Erôfor-
rás Minisztériuma, és a Népmûvészeti Egyesületek
Szövetsége adta át.

Ez a legmagasabb díj, amit az életben egy
hímzôkörnek el lehet érni.

Hálásak vagyunk az életnek, hogy mi ezt az utat vá-
lasztottuk, vagy választott bennünket az út.

Boldogok vagyunk, hogy a 22 év munkája  gyümöl-
csözött nekünk egy ilyen  országosan is elismerô  nagy
díjat.

Az országban összesen 27 gránátalma díjat osztot-
tak ki minden szakágban.

Büszkék vagyunk, hogy ebbôl egy a miénk lett.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar népmûvészet
hímzés ágazatában örökre beírta a nevünket az alig
ötszáz lélekszámú kis településen alkotó Paloznaki
Hímzôkör.

A kiállítás a Néprajzi Múzeumban 2015. október 29
-2016. március 27. között látható. 

Köszönettel tartozom a Hímzôkör tagjainak,  hogy
sok – sok fáradságos munkával mindig megújulva  az
élvonalban vagyunk.

Köszönettel tartozunk minden paloznaki lakosnak,
akik hosszú évek óta segítik a Hímzôkör elôrehaladá-
sát, és nem utolsó sorban a Paloznaki Civil Egyesület-
nek, aki minden ügyes bajos dolgainkban feltételek
nélkül mellettünk áll és patronálja munkánkat.

Köszönettel és tisztelettel: 
Szuper Miklósné Bohus Judit

Meghívó
A Veszprémi Mûvész Céh és Paloznak Község Önkormányzata

ADVENTI MÛVÉSZTALÁLKOZÓT
rendez

2015. december 13-án vasárnap du. 13.30 órai kezdettel
Paloznakon, a Szent József Ház kiállítótermében

Programtervezet:
� ünnepélyes megnyitó, zenés mûsor
� a Veszprémi Mûvész Céh mûvészeinek kamarakiál-

lítása, (vásárlás lehetséges). A kiállítást megnyitja:
Kuti Csaba

� Gitárszóló (Kisnémeth Ferenc)
� Pódiumbeszélgetés ismert színészekkel, írókkal, köz-

életi személyiségekkel 
� Könyvbemutató: Tentai Gabriella „Ki fejti meg a tit-

kát” címû csodálatos mûvészeti albuma (témája: vers
és Balaton)

� A „Séd” címû kulturális folyóirat bemutatása, szer-
kesztôi beszélgetés

� „Gyöngyhalász” zenekar koncertje kb.18 órától

A rendezvény alatt büfé, forralt bor várja a résztvevôket! 
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

A rendezvényt támogatja Alsóörs Önkormányzata
Média támogató: Napló, Veszprém megye napilapja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Félremagyarázott és elhallgatott igazság!

Egy aljas kor aljas titkai”

Nagykôrös Város Önkormányzata emlékezve mindazokra,
akik oly sokat tettek a város gyarapodásáért, de egy vészter-
hes korban mégis megannyi megaláztatást, üldöztetést kel-
lett elszenvedniük, országos pályázatot hirdet két témában,
a kuláküldözést és a téeszesítést személyesen, családjuk ál-
tal átélt kortanúk emlékeinek dokumentálására. 

A pályázatot magyarországi középiskolások nyújthat-
ják be, két korcsoportban:
� 9-10. évfolyam
� 11-12. évfolyam

Pályázat két témában nyújtható be:
� az 1950-es évek kuláküldözése; 
� az 1959–1961 közötti kollektivizálás

A pályázat részletes szakmai és tartalmi követelményei
és az értékelési szempontok internetes elérhetôsége a
„www.nagykoros.hu/multfeltaras” oldalon 2015. október
23-ától lehetséges. 

A pályázat benyújtási határideje: 2016. március 15.
A legjobbnak ítélt pályamûvek szerzôi a különdíjak

mellett:
I. helyen „Kiváló” minôsítéssel 150 ezer Ft
II. helyen „Nagyon jó” minôsítéssel 100 ezer Ft
III. helyen „Jó” minôsítéssel értékelt dolgozataikért

50 ezer Ft díjazásban részesülnek.

A pályázat fôvédnöke Dr. Kövér László, a Magyar Or-
szággyûlés elnöke
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� December 5-én szombaton Mikulás ünnepség lesz a Fa-
luház nagytermében délelôtt 10 órakor a gyermekek-
nek, délután 17 órától a  szépkorúaknak.

� Luca napi asztalitenisz versenyt szervez a PACI de-
cember 12-én 15 órától a Szent József Házban.

� Paloznaki Kórus Ádventi koncertje lesz december
12-én, szombaton 18 órakor Paloznakon a rk. Temp-
lomban.

� Ádventi Mûvésztalálkozó Paloznakon december13-án,
vasárnap 13.30-tól a Szent József Házban és a Fô téren

� December 14-én indul 9 estén át a Szállást keres a
Szent Család népi ájtatosság. Plébánián várják a csa-
ládok jelentkezését.

Borklub hírek
A halász borléje-a borász hal-léje

Október 9-én rendezte a klub az elôzô évi sikeres
halászléparty ismétlését. A feladvány adott volt, mind
minôségi, mind mennyiségi értelemben. 

Úgy tûnik, ezeket sikerült teljesíteni, mert a tavalyi-
hoz hasonlóan idén is 54 részvevôt regisztráltunk, nem
beszélve azokról, akik csak hazavitték a jól sikerült ha-
lászlét. A minôségi szintet gondolom mindenki értékelhe-
ti, a ki elolvassa beszámolónkat.

Gondos munka elôzte meg az estet, szabadjon megemlí-
teni azokat, kiknek alkotó részvétele nélkülözhetetlen
volt. Miután falusi kis klub vagyunk, gondolom a kereszt-
nevek is elegendôek. Az alapanyagot Árpád, László (a
Prof) meg jómagam fogtuk ki szorgos munkával a tóból.
A fôzés és terítés elôkészületeit Rózsának, Évának és Má-
riának köszönhetjük. A fôzés Árpád (már megint) és Béla
mestermunkája volt. És persze a logisztika egy kézben
összpontosult – az illetôt Dezsônek hívják.

Ha valaki azt hiszi – no csak ennyi? – akkor hozzáte-
hetjük az összes többi versenyzôt, aki friss borral, murci-
val érkezett, vagy a hideg idôre tekintettel pálinkával. Az
asszonyok különféle csodás pogácsát, sós süteményt, va-
lamint szétcsapatni édes süteményt állítottak elô, sôt el is
hozták. Hogy az esemény mennyire az alvó falu-kondér
aljára kavart, mutatja, hogy olyan régóta alvó ôsbölé-
nyek is megjelentek,mint Pista, korábbi titkárunk. (Hiá-
ba no, az békül, aki haragszik – mondja a mondás.)

Elnökünk megnyitóját követte a mulatság, melyen
bölcs polgármesterünk is megjelent. Ma is fülemben csen-
genek három évvel ezelôtti szavai (azért nem írom, hogy
bölcs szavai, mert sajnos a jelzôt egy mondattal korábban
már felhasználtam): No Bélám, ennek a klubnak is lesz 
2-3 ülése, aztán szépen elsorvad, mint a többi... (Az ered-
ményt ismerjük)

Az ifiasszonyok felszolgálták a halászlét porcelán-
edényben, és máris a fenséges ízvilágba burkolózhattunk.
Volt ,aki egy kis bort, murcit beengedett burkába és teli
hassal megindult az igazi klubélet – beszélgetés. Helyvál-
tozások, traccspartyk. egymás borának méltatása, pocs-

kondiázása következett, majd a jól ismert szétcsapatás –
ki pálinkával, ki édes süteménnyel (lelkük rajta).Drága
jó Elemér bátyánk is megjelent,mindenki nagy sajnálatá-
ra tangóharmónika nélkül, de így is kitörô örömmel fo-
gadtuk. Az összejövetel a sportos ôszi idô ellenére vagy
10 óráig folytatódott, mikor is a kemény mag még eléne-
kelte a „Dezsô, Dezsô Dezsô a mi nevünk”címû törzsi in-
dulót, majd békésen hazaimbolyogtunk.

�

A borklub a halászlé party miatt elmaradt foglalkozását
november 30-án pótolta, így is 25 pártoló tag gyûlt össze,
hogy megkóstolja a Salánki Családi Borpince kínálatát. 
A céget maga Salánki Sándor képviselte, lendületes, 
jó humorú elôadásával. A pince nem volt ismeretlen
számunkra, lévén 2-3 éve a borklub kezdeményével már
meglátogattuk.

20 ha termôterületen gazdálkodnak, nagyrészt tihanyi
vulkanikus, tufás, meleg talajon, ahol vörösboraikat
termelik – kisebb részt Füred Dörgicse határán fehérbor
termô területükön. A borpince Aszófôn van, ahol a
feldolgozás, tárolás, érlelés és értékesítés folyik. Új
információnak számít a gazda közlése, miszerint
nyugdíjba vonulásával a fiatalok a szôlôterületet eladják
és a jövôben vásárolt szôlôbôl mûködtetik a céget.

9 bormintát kóstolhattunk, melybôl 5 a pince
bormúzeumából származó ritkaság volt. A 2014-es borok
sorát rajnai rizling(száraz), szürkebarát (félédes) és
cabernet franc és sauvignon házasítású rosé (száraz)
nyitotta meg. Ezt követték a bormúzeumból származó
ritkaságok: pinot gris (száraz) 1995, szürkebarát (fél-
édes) 1995/, merlot-cabernet franc-sauvignon 2002 és
cabenet franc 1991. Az óborok kóstolása megosztotta
tagjainkat, úgy a tagság fele láthatólag nem kedveli
túlzottan az idôs palackos borokat. Ekkor azonban
érkezett a pince csúcsbora a Mithras cuvée, mely szintén
merlot, cabernet franc és sauvignon házasítás 2009-bôl,
mely már felpezsdítette vérünket. Az elnevezés egy ásatás
során a pince közelében levô Mithras oltárkôrôl kapta
nevét. Zárásként egy friss 30 napos merlot-t kóstolhat-
tunk, melynek csúcsjegyei már mutatták az évjárat leg-
szebb vonásait.

Zemplén Béla

SPORT
December 12-én, szombaton délután 15 órától rendezi 

a PACI a Szent József Házban a

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

Jelentkezni lehet Szente Zsoltnál (70/236-7545), 
ill. a helyszínen.
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PinczePont-avató
November 7-én, szombaton felavattuk a PinczePontot,
Paloznak új nevezetességét (reményeink szerint legalábbis).
Az avatót néhány rendszeres, nagy hagyományú rendez-
vénnyel kötöttük össze, amelyek persze mind valamilyen
formában a borhoz kapcsolódtak, így ezen a napon tartot-
tuk a borszentelést és az újbor-mustrát is. A borszentelés
során vitéz Ajtós József László esperes plébános mondott
szellemes beszédet, amelyet id. Tislér Géza nyugalmazott 
református lelkész, püspökhelyettes szavai követtek. Az új-
bor-mustra – amelyet Englert Dezsô nyitott meg – pedig al-
kalmat adott a borászoknak, szôlôsgazdáknak hogy meg-
mutassák és megbeszéljék az idei termést, és meg is ízleljék,
ki mit tudott kihozni belôle.

Meglepôdtünk, mekkora sokaság gyûlt össze a tájház ud-
varán. A gyerekek (és néhány gyermeklelkû felnôtt) tökfa-
ragó versenyen vett részt. A nyertes alkotások igazán szépek
és ijesztôek lettek – ahogyan azt Halloween-tököktôl el is
várjuk. Az udvart népmûvészek pultjai töltötték meg, aki
akart, munka közben láthatott kovácsot, csipkeverôt, szö-
vôt, hímzôt. A faluházban kiállítás mutatta be az életet a
paloznaki szôlôhegyen. Eközben készült a ludaskása Tóth
Tomi és Szecsôdi Lászlóné Zsuzsa irányításával, valamint a
paloznaki fiatalok támogatásával. A polgármester úr szemé-
lyesen sütötte a sütôtököt, amely – hasonlóan a ludaskásá-
hoz – az utolsó tányérig elfogyott, szó szerint ki kellett ka-
parni a kondért, hogy mindenki csillapíthassa az éhségét.

Borászok és borosgazdák is szép számban jelentek meg.
Mindegyikük büszkén s kedvesen kínálta az érdeklôdôket,
akik a PinczePont új logóval ellátott poharából ihatták a hí-
res paloznaki, csopaki, lovasi és felsôôrsi nedûket. A ren-
dezvényen megjelent a Balaton és az Öböl TV, és igyekeztek
mielôbb összeszedett nyilatkozókat találni. Beszédekben
sem volt hiány. Avatóbeszédet mondott Szabó István, a
Balatonfüred-Szôlôsi Hegyközség elnöke, Czeglédy Ákos,
Paloznak polgármestere, és Horváth András ötletgazda is
megkísérelte összefoglalni, mi is az a PinczePont. A beszé-
dek rövidek voltak, és mindenki az est fôszereplôire, a fino-
mabbnál finomabb borokra tudott koncentrálni.

Az estét a Pribojszki Mátyás Band koncertje zárta. Töb-
bek véleménye szerint jól sikerült rendezvény volt, amely
számos szervezet összefogásából valósult meg, (a teljesség
igénye nélkül) a Csopak Környéki Borút Egyesület, a
Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület tagjai és a Paloznak Község
Önkormányzatának munkatársai sokat dolgoztak azért,
hogy ezen a kellemes, meleg késô ôszi délutánon jól érezzük
magunkat. Horváth András

ÚJ BOR ÜNNEPE”
A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület 2015. november 6-án tar-
totta meg az immár hagyományosnak számító Újbor („Mur-
ci”) ünnepet, melyre a Faluház Nagytermében került sor.

Nagy érdeklôdés kísérte Fodor Gyula borász, a Fodorvin
Borászat tulajdonosa „A bor élete” címû , valamint Dr.
Regôs Ferencné, Marcsi „A szôlô és a bor a mûvészetekben”
címû elôadását, melyet vetített képek, bordalok, neves mû-
vészek és tagtársunk, Szabadi Bálint által szavalt versek
gazdagítottak és adtak méltó keretet a programnak.

A szakmai és kulturális programot az Egyesület néhány
lelkes tagjának (Regôs Marcsi, Magyar Ani, V. Fodor Zsu-
zsa) köszönhetôen gasztronómiai finomságok színezték, va-
lamint  módunk nyílt a Fodor Pincészet és a helyi szôlôhegyi
gazdák újborait megkóstolni.

A korábbi évektôl eltérôen – és remélhetôen hagyományt
teremtve – ebben az évben egy új eseménnyel bôvült az est
programja.

A nyár folyamán meghirdetett fotópályázatra az egyesü-
let tagjai saját készítésû fotókat küldtek be, melyeket a Falu-
ház nagytermében fotókiállításon tekinthettek meg a részt-
vevôk.

A „Bor és Szôlô” témában 5 szerzô 44 fotója, a „Paloznak
és Balaton” témában 5 szerzô 29 fotója került bemutatásra.

A képeket 3 tagú Szakmai zsûri (Boda Balázs, Prazsákné
Emmike, Márffy István), valamint a rendezvényen megje-
lentek (Közönség zsûri) véleményezték, értékelték kategóri-
ánként. A Szakmai zsûri a Bor és szôlô kategóriában Tormá-
si György, a Paloznak és Balaton kategóriában Szemethy
Tivadar képét ítélte legjobbnak. A közönség díját mindkét
kategóriában Szemethy Tivadar képei nyerték. 

A kiállítás színvonalát és sikerét jelzi, hogy az Önkor-
mányzat 2016.évi naptárának illusztrációját a kiállítás
anyagából kiválasztott 13 kép adja. A „Naptárdíjas” képek
Rudi Zoltán (4 kép), Tormási György (4 kép), Szemethy Ti-
vadar (3 kép) dr. Regôs Ferenc és Kola Dániel munkái. 

A Kiállítást a 2015. november 7-én a Csopak Környéki
Borút Egyesület PinczePont avató nagysikerû rendezvényé-
nek látogatói is megtekinthették. 

A jó hangulatú este megszervezéséért valamennyi szerve-
zônek és közremûködônek köszönetünket fejezem ki. 

„Jövôre Veletek ugyanitt”
Loidl Márta  PISZE

Recept közösségi élet színesítésére
Hozzávalók: ötlet – megvalósító – érdeklôdôk. Nálunk eh-
hez minden megvan. Jelen esetben Regösné Marcsi az ötlet-
gazda, aki már 2008-ban próbálkozott a német nyelvterüle-
ten régóta népszerû programnak, a Murci Ünnepnek a
meghonosításával Paloznakon. Ennek lényege, hogy a szôlô
borrá nemesedésének ezt a korai periódusát is hasznossá, és
kóstolgatását jó társaságában élvezetessé tegye, némi hagy-
más lepény segédletével. A keretet a Szôlôhegyi Egyesület
összejövetele biztosította, s bár a hordók java ekkorra már
elcsendesedett, legfeljebb Újbor Ünnepre keresztelték át a
programot.

A lelkes tagság számára kínált sokféle kulturális és kuli-
náris élmény közül itt csak az amatôr fotókiállítást emelném
ki, mely szintén Marcsi ötlete volt. Úgy gondolta, talán érde-
kes és bemutatásra méltó anyag gyûlhet össze olyan fotók-
ból, melyek az évek során különbözô rendezvényeken, tár-
saságokban, kirándulásokon, vagy munka közben készültek
és a paloznaki tájjal, szôlôvel és borral kapcsolatosak. A
megvalósítók Szemethy Tivadar és Tormási György voltak,
ôk gyûjtötték össze az öt jelentkezô több mint hetven fotog-
ráfiáját, melyeket aztán háromtagú szakmai zsûri és a 
közönség is értékelt. A kivitelezésben Prazsák Emi segédke-
zett, a kamarakiállítás képei A4-es méretûre voltak nagyít-
va. A fotó készítôi természetesen anonimek maradtak egé-



szen az est végére idôzített eredményhirdetésig, amikor az-
tán egyesek tréfásan elfogultsággal vádolták meg a… kit is?
Ugyanis mindenki szavaz(hat)ott a neki legjobban tetszô al-
kotásra.

A zsûri a két megadott kategóriában az alábbiak szerint
döntött:

Paloznak – Balaton témakör, legjobb kép – Szemethy Ti-
vadar: Szivárvány a pincesoron 

Szôlô és bor témakör, legjobb kép – Tormási György: Ôsz
a szôlôben. 

A közönségdíjat mindkét témakörben Szemethy Tivadar
kapta, Borkínálás és Balatoni vitorlások címû képére szava-
zott a legtöbb jelenlévô.

A nyertesek Jutasi Sándor verseskötetét kapták emlékül
a Közalapítvány jóvoltából.

Na, és az érdeklôdés? Szerintem az is megvolt. A tagság és
a vendégek az újbort kóstolgatva nézegették a fotókon po-
harat kezükben tartó barátaikat, ismerôseiket. Odébb a
mûvelt szôlô, vagy a gyönyörû panoráma volt a fôszereplô.
Egy képen még dolgozó embert is lehetett látni. Egy mási-
kon két korsó feszített, rajta büszke felirattal, „a legjobb
olaszrizling”, s alatta a cím: Munka és jutalom. 

Igen, azt gondolom ilyen estékért, a közösségért érdemes
dolgozni. 

A 2016-os paloznaki naptár képanyaga ezekbôl a fotók-
ból ad majd ízelítôt.

Boda Balázs (a szakmai zsûri tagja)

Virágos Magyarországért verseny 2015
A nyár egyik legmelegebb napján, július 7-én látogatta meg
Paloznakot a Virágos Magyarországért verseny zsûrije, aki-
ket Verrasztóné Pannival fogadtunk. Már a felkészülés is
sok örömöt okozott: miközben összeállítottuk a bemutatko-
zó prezentációt a falunkról és összegyûjtöttük az utóbbi
évek fejlesztéseit, jó érzés volt látni, hogy az Entente Florale
Europe versenyen elért Ezüst diploma csak további inspi-
rációt adott a falunak, hogy merre fejlôdjön. Nem csak a
közterületek szépültek tovább az utóbbi években,
Paloznakon az elôkertek és az udvarok is szemet gyönyör-
ködtetôek. A közel negyven fokos hôség ellenére a zsûri két
órán keresztül szemlélôdött nálunk és mindenre kíváncsiak
voltak. A faluházból indultunk, majd a virágokkal szegélye-
zett Fô utcán lesétáltunk a Milleniumi parkhoz, megcsodál-
tuk a Napórát, a római katolikus templom felé elvezettük
ôket a játszótérig a jellegzetes nádtetôs házak elôtt. A Mázsa
tértôl visszatértünk a Tájházhoz, ahol a vendégek a múze-
umba is bepillantottak. A séta közben Panni minden apró és
jelentôsebb látnivaló történetét ismertette a zsûrivel, akik
nagy érdeklôdéssel hallgatták ôt. Házi szörpökkel és limo-
nádéval, pogácsával láttuk ôket vendégül.

Búcsúzóul szívbôl gratuláltak a falunkhoz. Mi is úgy
éreztük, hogy jól sikerült a bemutató, nagyon vártuk az
eredményhirdetést, ami kicsit váratott magára. Októberben
kaptunk értesítést, hogy Budapesten a Vigadóba várják
Paloznak küldöttségét a díjkiosztóra. Czeglédy Ákos polgár-
mester képviselte ezen az eseményen a falut, és átvette a Ba-
latoni Szövetség különdíját a virágos és rendezett közterüle-
tekért és faluképért.

Nagyon örültünk az elismerésnek, ezt a díjat minden

paloznaki lakos magáénak érezheti, külön köszönjük azok-
nak, akik gondozzák kertjeiket és részt vesznek a faluszépí-
tô tevékenységekben. 

Kovács Emese képviselô

Hagyományok és újdonságok a
Paloznaki konyhában

Néhány hónapja abbahagytam a receptírást, mert arra gon-
doltam, hogy a média minden ága bôségesen foglalkozik
gasztronómiával. (Itt követem meg a Teleház elôzô vezetô-
jét, aki szorgalmasan minden hónapban felkért, csak úgy
gondoltam, hogy erre nincs már szükség.) Most mégis meg-
gyôztek, és elsônek egy olyan konyhatechnikai eszközt sze-
retnék népszerûsíteni, ami nálam nagyon bevált, és gyakran
használom.

Sütôzacskó:
Legtöbb élelmiszerboltban kapható, általában 5 darabos

kiszerelésben, zacskózáróval ellátva.
Anyaga a celofánhoz hasonló, többféle nagyságban árul-

ják.
A húst fûszerezve helyezzük a zacskóba. A fûszerezés

alapja a só, bors, kömény, chili, stb.
Bármelyik húsfajtát 1-2 órára pácolhatjuk is.
Pl. sertésoldalas pácolása:
2 evôkanál méz, 2 evôkanál balzsamecet (pl. vörösbor-

ecet), só, bors, kömény. Igényünk és ízlésünk szerint készít-
hetünk csirkét, kacsát (darabolva), disznó, marha, bárány-
sültet, stb.

A jól lezárt zacskóban (amelyet a lezárás alatt hústûvel
megböködünk) szaft keletkezik, amit nyitás után 1 evôkanál
liszttel, húslevessel feldúsítunk.

Sütés közben a zacskó felfújódik, de a böködésnél ettôl
függetlenül a gôz távozik.

A húsokat 180oC-on sütöm, minôség és nagyság szerint
40-60 percig.

Köretnek készítsünk rizottót:
Sokan azt hiszik, hogy a rizottó az rizibizi. Nem, semmi

köze hozzá.
A rizottót gömbölyû szemû ARBORIO rizsbôl készítsük.
Hozzávalók:
20dkg ARBORIO rizs, 1 kanál olívaolaj, 5 dkg reszelt

parmezán, vagy grana padano sajt, 1,5 dl jó minôségû fehér-
bor, húsleves, 2 dkg vaj.

Elkészítés:
18-20 perc, a rizottót egyfolytában kevergetni kell!
Olajon megforgatjuk a rizst, felöntjük a borral, keverget-

jük, amíg elfôvi. Utána húslevessel öntözzük kb. 12 percig,
amikor magába szívta a levest utána öntünk. Ezután meg-
szórjuk a sajttal és tovább keverjük. Eddigre a rizsszemek
háromszorosára dagadnak. Végül adjunk hozzá 2 dkg vajat,
és zárjuk le a tûzhelyet.

A jó rizottó ragacsos és nagyon finom, ne sajnáljuk rá az
idôt.

Végül a jégsalátát tépkedjük apróra, szeljünk rá 2 újhagy-
mát, csepegtessünk rá balzsamecetet és olívaolajat. Ha nagyon
ki akarunk tenni magunkért, szórjuk meg gránátalmával.

Jó étvágyat!
Rajnai Magdi
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A könyvtár hírei
ÚJ KÖNYVEINK:
FELNÔTT IRODALOM
� Utazás a végtelenbe / Jane Havking
� A Borkmann-elv / Hakkan Nesser
� A gonosz arcai / Hakkan Nesser
� Anna és a francia csók / Stephaine Perkins
� Álmok kertje: történetek útközben / Schäffer Erzsébet
� Kakukkszó / Robert Galbraith
� Kegyes hazugságok / Diane Chamberlain
� Budán lakni világnézet / Márai Sándor
� Lány a hegyen / Joyce Maynard
� Mindennek vége!: Andrássy Ilona grófnô elsô világhá-

borús naplója
� A végsô valóság / Balogh Béla 
� Puskás Ferenc, a legismertebb magyar / Szöllôsi

György szerk. 

GYERMEKIRODALOM:
� Rumini Ferrit-szigeten / Berg Judit
� Édes vakáció / Kate Hannigan
� A kék kerítés / Marék Veronika
� Bori a fogorvosnál / Liane Schneider

Hírdetés
� Autó Perger Suzuki Márkaszerviz és Ford Partner Club

Több, mint 20 év tapasztalatával várjuk Önöket – új és használt
autók értékesítése, általános autószerviz. 8229 Csopak, Kossuth
u. 101. Tel. / fax: 87/ 446-944, 30/205-9889.

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adása! 
Balatonfüred - Csopak - Paloznak - Lovas - Alsóörs térségébôl
várom eladási - vételi szándékát. Fizetni csak a sikeres lebonyolí-
tás után kell! Egy hívást megér! Telefon: 06-20-991-6842. Hon-
lap: www.rajnaia.hu

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

� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, vagyon-
védelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési tárgyak
és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés lehet festett, pati-
názott és tüzihorganyzott a megrendelô igényei szerint. Keressen
bennünket a 71-es és 73-as út keresztezô-désénél, ahol bemutató-
termünkben 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

� Jásdi Pince. Csopak és Paloznak határán épült majd
200 éve a klasszicista Ranolder, ma Jásdi Pince. A
2000. év legszebb pincéje címet kapta a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Parktól. Ranolder püspök 18 fôs körpa-
norámás borkóstolójában 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 pincé-
szete közé válogatták Magyarországon. Cso-
pak, Arany János u. 2. Tel. / fax: 87/446-452, web:
www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.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, 
valamint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, 
borospince, látványkonyha, gyerekeknek játszótér. 
Baráti, családi összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel./Fax.: 87/ 705-842 és 30/ 994-1921,
web: www.kerekedicsarda.hu

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.

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

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

Szerkesztô és felelôs kiadó: Verrasztóné Losonczy Anna. 
Tipográfia: Kováts Imre. 


