
MEGYEI HÍREK…
ALSÓ-AUSZTRIA ÉLÉNKÍTENÉ A KAPCSOLATOT

Veszprém megye gazdasági, társadalmi, politikai életé-
vel ismerkedett az Alsó-ausztriai Tartományi Parla-
ment delegációja, Hans Penz elnök vezetésével. A ven-
dégeket Lasztovicza Jenô elnök, Polgárdy Imre alelnök
és a megyegyûlés képviselôi fogadták a Megyeházán
november 5-én.

Az ausztriai kapcsolat 1992-ben kezdôdött, és mind-
máig elsôsorban ifjúsági együttmûködésre realizáló-
dott. Hans Penz elnök a tegnapi látogatáson többek kö-
zött kifejtette: a két ország problémái hasonlóak, ez
jellemzô egyebek mellett az egészségügyre, az idôsek és
pályakezdôk munkanélküliségére. A két ország között a
megoldás keresésében célszerû lenne a mostaninál haté-
konyabb együttmûködés, amit érdemes kiterjeszteni, il-
letve bôvíteni gazdasági és kulturális területekre is.

Az elnök kiemelte: kétnapos itt tartózkodása alatt
mindenképpen tárgyalni kíván a Magyarországról
Ausztriába irányuló állatszállításról. 

Lasztovicza Jenô Veszprém megye többoldalú bemu-
tatásakor kiemelte: jelentôs befektetés marad el a 
megyébôl a 8-as út túlzsúfoltsága miatt. Az M8-as gyors-
forgalmi út régóta ígért megépítése jelentôsen élénkíte-
né a gazdaságot, többek között az ausztriai kereskedel-
mi kapcsolatot. Az elnök rámutatott: a megye feladatai
növekednek, miközben egyre jelentôsebb a központi
pénzügyi elvonás. Tájékoztatójában aláhúzta a megyei
kórház nonprofit zrt.-vé történô átalakítását, amit a
hatékonyabb mûködés indokolt. 

Dr. Somogyi Istvánné, az ipari és kereskedelmi ka-
mara titkára a megye gazdaságát érintô elôadásában
kiemelte a gépipar, a vegyipar és az idegenforgalom ki-
emelkedô teljesítményét. 

A vendégek szerdán tárgyaltak dr. Rácz Jenôvel, a
megyei kórház fôigazgatójával, majd ellátogattak egy
balatonfüredi borászathoz. Csütörtökön Balatonfüred-
del ismerkednek az ottani városvezetés segítségével.

A TESTÜLETI ÜLÉSRÔL JELENTJÜK...
November 5-én tartotta nyilvános ülését a képviselô-
testület. Az elsô napirendben tárgyalták a képviselôk a
2009 évi költségvetési koncepciót, ami meglehetôsen
kemény dió, miután az állami költségvetésnek a harma-
dik változatát készítik el. Ennek figyelembevételével az
alapvetô mûködésen és feladatellátáson nem kíván vál-
toztatni a testület, de a beruházásokat visszafogottan
lehet csak tervezni. Kiemelt fejlesztések között a Szt. Jó-

zsef ház, valamint a kül-, és belterületi utak aszfaltozá-
sa szerepel a koncepcióban. A Szôlôhegyi Egyesület a
költségvetési koncepció kapcsán azzal a kéréssel for-
dult az önkormányzathoz, hogy a jövô évi tervezésnél a
Pincesor felújítását mindenképpen tervezzék, továbbá
szorgalmazzák az E-onnál a vezetékhálózat korszerûsí-
tését, mivel a feszültség sokszor a 200 voltot sem éri el.

December 6-án rendezzük a Mikulás ünnepséget a
14 év alatti gyerekeknek ill. a szépkorúak köszöntését
melyre a 62 év felettieket várjuk. A gyerekek 1400 Ft
az idôsek 4500 Ft értékben kapnak ajándékcsomagot.

Elfogadta a testület a belsô ellenôrzési tervet, mely a
következô évben az állami támogatások lehívásának
jogszerûségét hivatott vizsgálni.

Meghallgatták és elfogadták a képviselôk a Paloznak
Jövôjéért Közalapítvány elnökének Prazsák Józsefné-
nak a beszámolóját az alapítvány 2007 évi tevékenysé-
gérôl.

A téli hó eltakarítással Simon Gézát bízzák meg, aki
szükség esetén a sózást is vállalja.

A közmeghallgatást január 21-én tervezi megtartani
a testület. 

Zárt ülésen tárgyalta az önkormányzat a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázatra beadott 11 pályázatot.
A képviselôk 3 pályázót támogattak havi 5-5000 Ft-tal.
A többiek részére nyári diákmunka lehetôségét fogja
felajánlani az önkormányzat, melynek részleteirôl ta-
vasszal döntenek a képviselôk.

CZÁ

Meghívó
Paloznak Község Önkormányzatának 

Képviselô-testülete
sok szeretettel várja a

a gyermekeket 
december 6-án, szombaton 9.30 órakor

a szépkorúakat 
december 6-án, szombaton 17 órakora 
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„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 
beszámolója

Az Alapítvány tevékenysége 2007-ben is igen változatos és
tartalmas volt.

Természetesen nagyon sok ember lelkes, odaadó együtt-
mûködése, segítsége szükséges ahhoz, hogy éveken át ilyen
eredményeket érhessünk el.

A falu életének szinte minden területén megjelenik az
Alapítvány, valamint a többi Civil Szervezet. Nem túlzás azt
mondani, hogy a mai „kegyetlen” világban ilyen szervezôdés
nélkül képtelenség volna minôségi emberi életet élni.

2007-es év:
Nyitóegyenleg 2.310.756 Ft
Befizetések 2.756.154 Ft
Kivét 3.167.823 Ft
Záró egyenleg 1.906.953 Ft
Adónk 1 %-ból 823.654 Ft
(Sok köszönet a névtelen támogatóknak!)

2007. januárjában lekötöttünk 2.000.000 Ft-ot,
2007. júniusban kaptunk rá 32.058 Ft kamatot.

Évrôl-évre jelentôsen kivesszük részünket a kiállítások
szervezésében, rendezésében, így volt ez 2007-ben is. 
� Söröskupa, söralátét, sörbontó kiállítás
� Maci kiállítás a gyerekeknek
� Csavlek András festômûvész kiállítása
�Mészöly Zsófia ikon, 
� Papp Bálint György kis bútor költeményeinek kiállítása
� Boda Balázs és Oláh Kati festômûvész házaspár kiállítása.

Köszönjük a mûvészeknek és a gyûjtôknek a nagysikerû,
sok ember figyelmét felkeltô mûvészi alkotásokat és az ösz-
szegyûjtött tárgyakat.

Nagy érdeklôdés övezi a nyári kézmûves foglalkozásokat,
amelyek két hónapon keresztül 18-20 alkalommal biztosíta-
nak gyerekeknek, felnôtteknek szombat, vasárnap kellemes
szórakoztató munkát és hazavihetô, saját készítésû dísz-, és
használati tárgyakat.

Sok család ezért jár vissza Paloznakra nyaralni.
Köszönjük az Önkormányzatnak a kézmûvesek és család-

juk számára biztosított ingyenes szállást a Tájháznál, a kéz-
mûveseknek, pedig a magasszintû, türelmes tanítást és a
szükséges anyag biztosítását. (Anyagra nem vettek igénybe
pénzt.)

Sok egyéb rendezvényt segítünk még munkával, pénzzel,
ajándéktárgyakkal.
� A pohárköszöntôhöz rendszeresen mi készítjük (hála a

Csipet-csapatnak) a kitûzôket, dekorációt, rendezzük a
termet.

� A Nyugdíjas Klub rendezvényeit dekorációval, terítéssel,
mûsorral, édességgel tettük emlékezetesebbé.

� A borversenyhez díjakat szoktunk vásárolni.
� Az újszülött babákat nevükkel ellátott óntállal köszönt-

jük, és a csemetéskertben lévô vöröskôre réztáblákat he-
lyezünk el részükre (Falunapok).

� Ösztöndíjjal jutalmazzuk a kiemelkedô tanulmányi-, és
sporteredményt elért középiskolásokat (Falunapok).

� „Virágos Paloznakért” díjakat ajándékozunk (Faluna-
pok).

� A „Falu Mikulásnap”-hoz dekorációval, terítéssel, aján-
dékokkal járulunk hozzá. 2007-ben az Alapítványunk ál-
tal vásárolt szabadtéri Betlehemet egészítettük ki.

� A Játszótér EU-s szabvány szerinti átépítése 2005-ben
kezdôdött és 2008-ban fejezôdött be.
A teljes összeg az Alapítvány számláján gyûlt össze, ami

több mint 3 millió forint volt, ebbôl 1,6 millió forintot 2007-
ben fizettünk ki.

Nagyon köszönjük a támogatóknak, az Önkormányzat-
nak, hogy Paloznakon nem bezárt, hanem megújult a Ját-
szótér a gyerekek és szülôk örömére.

2007-ben is kaptunk ajándékokat, amelyeket Falunapok
alkalmával adtuk át a falu számára.

– 1910-bôl származó merített papíron készült térkép má-
solatát (Fülöp László és családjától)

– Papp Bálint Györgytôl (bútortervezô és készítô), fa-
könyvborítót

– Szénási Jánoséktól (hódmezôvásárhelyi fazekas) két
csodálatos kerámia tálat

A falugondnoki szolgálatot 2006-2007-2008 években tá-
mogattuk összesen 201.000,- Ft-tal, ebbôl 95.000,- Ft-ot
2007-ben utaltunk.

Köszönjük azoknak, akik ebben a tehetséggondozási cse-
lekedetükben segítették az Alapítványt.

Faluszépítésre, útépítésre 570 ezer forint gyûlt össze, me-
lyet az Önkormányzatnak utaltunk.

A 2007-es év ôszén átadásra került SPORTPÁLYA befe-
jezéséhez több mint 300 ezer forintot adtunk.

A „Hôsök Kútjához” keringetô szivattyút vásároltunk
65.850 Ft-ért. 

Itt köszönöm meg Márffy Istvánnak a Kálvária és a „Hô-
sök Kútja” rendszeres karbantartását.

Paloznak prospektus megjelentetése nekünk 19.973 Ft-
ba került.

Ösztöndíjak 260.000 Ft.
Falunapi rendezvény 113.420 Ft:
- szüreti felvonulás, gyerekfoglalkozás, üdítô, ásványvíz
Óntálak 44.000 Ft
Réztáblák 15.800 Ft
Könyvelés 37.500 Ft
Postaköltség, Mikulás, Nyugdíjas est, Csopak óvoda aján-

dék, Borverseny, (Maci kiállítás, "Virágos Paloznak-ért" díj)
68.001 Ft

Jutalom kirándulás gyerekeknek 15.255 Ft
(Verrasztóné Panni szervezésében) 
Köszönöm az Önkormányzatnak, a Hivatal minden dol-

gozójának és külön Czeglédy Ákos polgármester úrnak az
együttmûködést.

Köszönettel tartozom a kuratórium tagjainak:
Jutasi Sándorné
Dr. Garbai László
Szecsôdi Béla
Szente Zsolt

És a felügyelô bizottság tagjainak:
Dr. Pusztai Ágnes
Márffy István
Szabó Lajos.
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A civilszervezeteknek ôszintén kívánom az együttgondol-
kodást, a békés, önzetlen együttmunkálkodást, csak így tu-
dunk jövôt építeni szûkebb és tágabb környezetünknek.

Munkánkat folytatjuk, az elvi, lelki, fizikai és anyagi tá-
mogatóinknak mindent nagyon köszönünk, további támoga-
tásukat szeretettel várjuk és fogadjuk.

Tisztelettel:

Paloznak, 2008. november 5. Prazsák Józsefné
kuratóriumi elnök

ÁDVENTI ÉS KARÁCSONYI SZERTARTÁSOK,
ELôZETESE PLÉBÁNIÁNK TERÜLETÉN

Alsóörsön, Lovason, Felsôörsön, Paloznakon 
és Csopakon,

SZÁLLÁST KERES, A SZENTCSALÁD 
ájtatosság, december 14–22-ig, 

kilenc alkalommal, különbözô családi helyszíneken.

vitéz Ajtós József László
esperes, plébános

KARÁCSONYI RENDEZVÉNYEK 
A REFORMÁTUS EGYHÁZBAN

December 8-tól Karácsonyi vásár minden nap 9-17 óráig;
Ádventi hét 8–12-ig vendég igehirdetôk szolgálatával.
December 21. vasárnap 18 óra Hóvirág hangverseny.
December 24. 17 óra mûsor a templomban.
December 25-én Istentisztelet 11 órakor 
Úrvacsoraosztással, délután 15 órakor hittanosok mûsora. 
December 26-án legátus szolgálata. 

Tislér Géza

A HARANG SZAVA
A hûvös ôszi szelek az elmúlás gondolatát sodorják ma-
gukkal a lejtôs paloznaki utcákon. Színes lombokba bur-
kolóznak, mintha fáznának, pedig a felszálló reggeli köd
után a Nap még megmelengeti a házak falát. 

– Ilyenkor harangoznak? – nézek kérdôn a templomto-
rony felé, mintha csak azt tudakolnám: – vajon most ki
ment el közülünk?

A hegyoldal elcsendesedôben. Végérvényesen elmúlt
hát a nyár, a sok munka és vígasság hangjai elhalkultak
azóta a nagy víz fölött. Az utolsó szüretelôk is szétszéled-
tek már, a gazdák többnyire elégedetten méregetik, kós-
tolgatják a hordók tartalmát. 

Ülünk apámmal a pinceajtó elôtti padon. Nem szólunk,
csak nézem dolgos kezét a poháron. Nyolcvan lesz jövôre. 

Ôsz van, számadás ideje, de nem azt tesszük. Nem idéz-
zük vissza a nyarat, a sok megtett és elmulasztott dolgot, s
mindazt, a jót és rosszat, amit az év eddig hozott. Nem a
pénzügyi válsággal, vagy a politikusok csatározásaival

foglalkozunk, hanem a közeljövôt tervezgetjük. ô szólal
meg elôbb. – Ki kellene vágnunk a elszáradt fákat. – Fel-
fûrészelni és behordani – mondom én. – Miket ültessünk
helyettük? Még az idén kellene. – Igen, amíg jó az idô –
nézek önkéntelenül az égre. Legyint. – Mindig sok tenni-
való akad a birtokon. – Láttam, az utat kimosta a víz. Ta-
lán nagyobb kövekkel… – Almatárolót kellene építe-
nünk, – sorolja tovább – metszeni is volna mit, és felásni
a kertet…

Nézem apám energikus tartását, ahogy kitölti a mara-
dékot a korsóból és feláll, hogy hozzon egy kis tavalyit.
Követem a tekintetemmel. Még mindig ruganyos a járása,
mégis, mikor eltûnik a pinceajtó sötétjében, megérint az a
bizonyos hûvös lehelet. Ez nem a pincébôl való, és nem a
mandulafa rám vetôdô árnyékától lesz a lelkem szorongó. 

– Igen, a temetôt is rendbe kell tennünk – mormolom
magam elé. Bizonytalanság keveredik a tervezgetésbe. Ha
ma látom ôt dolgozni, erôt merítek belôle. Különös mó-
don, megfiatalít. Akkor nekem sem fáj annyira a hátam.
De aztán?

Szól az a harang. Tudom, mit akar üzenni, mire figyel-
meztet, de nem törôdöm vele. Vagy nagyon is? Arra, hogy
jól kell játszanom a szerepem ebben az Élet címû színda-
rabban.

Amikor visszajön az „ezt kóstoljuk meg” mosolyával,
és koccintunk rá, magára az életre, a békés öregkorra
emelem a poharam.

Boda Balázs
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Katalin–Bál
A paloznaki Akác Vendéglô

Katalin – Bált hirdet
2008. november 29-én 20 órai kezdettel

a Faluház nagytermében.
Éjfélkor tombolasorsolás,

melyhez szívesen várjuk tombolatárgyak felajánlását.
Hangulatos élôzenével, 

büfével várjuk kedves vendégeinket.
Belépô: 500 Ft, 

mely tartalmaz egy tombolajegyet.
A jegyek és a plusz tombolajegyek 

megvásárolhatók
a vendéglôben, vagy a helyszínen.

Mindenkit szeretettel várunk
és jó bulizást kívánunk!



KOPJAFÁK, A KULTÚRA KÖVETEI
ERDÉLYI MAGYAR NÉPMÛVÉSZEK HOZTÁK EL HAGYOMÁNYAIKAT

Életünk üzenet, fontos, hogy mit üzenünk – mondta az
Alsóörsi Csipkemûhely szakmai irányítója, Szuper
Miklósné Judit azon az ünnepségen, melynek keretében
egy-egy kopjafa felavatására került sor a református mû-
emléktemplom elôtt, majd egy nappal késôbb, augusztus
20-án, a katolikus templom kertjében is.

Az ô ötlete nyomán nyílt meg ugyanis annak a lehetôsé-
ge, hogy erdélyi magyar népmûvészek balatoni alkotótá-
borban vegyenek részt. Az egy hétre szóló meghívást
Csíkszereda, Kalotaszeg, Háromszék népmûvészei öröm-
mel fogadták. A táborban töltött napok alatt faragták 
ki évszázados hagyományaik ôrzôit, a kopjafákat, mint-
egy leróva tiszteletüket Alsóörs polgárai elôtt. Készült egy
Úr asztala terítô is, ami az idô rövidsége miatt csak utó-
lag, szeptember végén került helyére, a református temp-
lomba.

Ezek az alkotások a magyar kultúra egységét, osztha-
tatlanságát, és az alkotók elkötelezettségét szimbolizálják
– mondta Hebling Zsolt polgármester, név szerint is mél-
tatva a mesterek munkáját:

Szilágyi Erzsébet kiváló mesterhímzô – a terítô terve-
zôje és kivitelezôje – a kalotaszegi Bokréta Népmûvészeti
Egyesület tagja. 

Szatmári Ferenc fafaragó Csíkszeredáról, a Romániai
Magyar Népmûvészeti Egyesület elnökeként fogja össze
az alkotókat.

Farkas Róbert – a katolikus templomkertben álló kop-
jafa megálmodója – kiváló fafaragómester, aki Kézdivá-
sárhelyrôl érkezett. Haranglábak, székelykapuk, kopja-
fák sokasága dicséri keze nyomát, köztük a pécsi egyetem
parkjában is. 

A bánfihunyadi kiváló fafaragómester, Kudor István
mûvei számos országba eljutottak, most Alsóörs reformá-
tus temploma elé is. Ô volt az, aki felleltározta a kalota-
szegi falvakban talált kincseket, mert azt vallja, hogy a
múlt megismerése és ôrzése kötelességünk, hiszen öröksé-
günk által többek leszünk.

Kalotaszeg örökségét a Bokréta Egyesület elnöke, Ko-
vács Pali Ferenc kiváló mester ôrzi. A mátói mûvész népi
bútorokat fest.

Hebling Zsolt polgármester nemcsak az alkotóknak
mondott köszönetet, hanem az egyházi vezetôknek, Jó-
zsef atyának és Rásky Miklós református lelkipásztornak
is, akik befogadták és megáldották a két kopjafát. Elisme-
rését tolmácsolta továbbá a kivitelezôknek: az alapanya-
got biztosító Bicsér Lajos helyi vállalkozónak, a megmun-
káláshoz szükséges szerszámokat rendelkezésre bocsátó
Konrád Zoltánnak (Bérgép), a vörös kô talapzatot készítô
Hebling László kômûves mesternek és a TEMÜSZ mun-
katársainak, akik Ferenczy Gábor alpolgármester irányí-
tásával a kopjafákat felállították, melyekre hamarosan
felkerültek a kegyelet koszorúi is.

Az ünnepi ceremónián jelen volt a Szlovákiai Magyar
Koalíciós Pártok elnöke, Csáky Pál parlamenti képviselô
és a felvidéki testvértelepülés, Kalász község képviseleté-

ben Balázs János polgármester is, aki az egy évtizede tar-
tó kulturális- és sport vonatkozású együttmûködés kere-
tében rendszeresen ellátogat – ahogy ô mondja – a példa-
értékeket képviselô alsóörsi rendezvényekre.

2008 nemcsak a reneszánsz éve, hanem a Biblia és
Wass Albert éve is. Ennek értelmében mondott a kopjafa-
állítással egybekötve a református templomban fôtisztele-
tû Steinbach József lelkipásztor, püspök helyettes áhíta-
tot, és ennek értelmében méltatta a tragikus sorsú író
életmûvét Praznovszky Mihály irodalomtörténész. Az
ünnepi megemlékezésen közremûködött a veszprémi Ze-
nemûvészeti Szakközépiskola tanára, Veresné Petrôcz
Mária énekmûvész.

Horváth Piroska

A Paloznaki Asszonyklub 
az Önkormányzat támogatásával

ADVENT BUDAPESTEN címmel
kirándulást szervez, melyre szeretettel hívjuk 

és várjuk tagjainkat 
és minden kedves érdeklôdôt.

A kirándulás idôpontja: 2008. december 13., szombat
Indulás: reggel 8 órakor

Program: A délelôtti program alternatív. 
Aki jó idô esetén szívesen tesz egy kellemes sétát a
Fôvárosi Állat- és Növénykertbe, az válassza ezt a
kb. 2-3 órás programot, módja lesz megnézni a
világon elôször beültetéssel született kb. 60-70 kg-os
„kis” orrszarvút, vagy az új orángutánt, de a többi
állat megtekintése is élményt jelenthet.
Aki ajándékvásárlásra szánná a délelôttjét, kiszáll-
hat az ARÉNA bevásárló központban, amelyben
kedvére eltöltheti idejét és elköltheti pénzét.
Délután 13-14 óra között indulunk a Bajor Gizi Szí-
nészmúzeumba, ahol meglepetésvendég kíséretében
járjuk be a múzeumot.
Délután 16 órától a Vörösmarty téren a Karácsonyi
Vásárba látogatunk, hasonló módon, mint a bécsi
Christlkindl-ben, itt is lehetôség nyílik 1-2 pohár
forralt bor, sült kolbász kíséretében múlatni az idôt.
Erre a programra szeretettel várjuk a Budapesten
élô nyaraló tulajdonosokat.
Végül autóbusszal megtekintjük Budapest karácso-
nyi fényeit.

A kirándulás költségei:
– Az utazási (autóbusz) költségek a KLUB tagjai 
számára ingyenes
– Vendégek utazási költsége: 2.000.- Ft/fô
–-Belépôdíjat (díjakat) mindenki önállóan állja
– Étkezését mindenki önállóan oldja meg

Jelentkezés: november 25-ig Hatváriné Rózsikánál.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Hatváriné Rózsi és Rajnai Magdi
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Márton-napi libasütés

„Kolléga úr, ez itt a liba lába” – mondta a Vuk cí-
mû rajzfilmben az egyik vadászkutya a másiknak,

és ezt mondta az a kb. négyszáz ember is egymásnak, aki
eljött a harmadik alkalommal megrendezett libasütésre.

A vénasszonyok erre a napra felfüggesztették a késôi
nyarat, de úgy látszik, ez senkinek sem vette el a kedvét
egy kis libától. Szombat délután 13 órakor, amikor kezd-
tük berendezni a pultot, még arról beszéltünk, ha így esik
az esô, biztosan nem lesznek sokan, és minden finomság
megmarad. A veszprémi SÉF Iskola mesterszakácsa,
Maurer István is feleslegesen faragja gyönyörû zöldségdí-
szeit, mert nem lesz aki csodálja.

Nem így történt, de ne vágjunk a dolgok elé!
A Márton-napi libasütést a PACI tagok jó pár hete el-

kezdték intézni, szervezni. Felajánlotta segítségét Fülöp
László paloznaki mesterszakács is, akinek a konyháján
készült a sok finomság. Hetek óta gyûjtögették a tököket a
tökfaragáshoz, megszervezték a táncos lányokat, a játszó-
házat, a vendéglátás  munkafolyamatit.

November 7-én délután az elsô csapat, öt PACI-s hölgy
bement Veszprémbe, a Laci konyhájába. Az asszonyok alá-
vetették a libacombokat a végleges tolltalanításnak, egy kis
szôrtelenítés, egy kis masszázs, és készen álltak a sütésre.

Szombat reggel 6.30-kor másik hat hölgy indult a kony-
hára segédkezni. Itt megpucoltak és feldolgoztak 80 kg
burgonyát, 50 kg káposztát, 15 kg sütôtököt, 30 kg almát
(amit közben megtanultak kidíszíteni), a rengeteg vörös-
hagymaszelés közben mindezt meg is siratták. Ezalatt pu-
hult, pirult a sütôben a 180 libacomb. Utána mosogatás,
takarítás... Hát nem kellett este ôket altatni!

Itthon a sátorban 14-15 óra között varázsütésre meg-
telt minden. A libacomb még sehol, de már minden fabat-
ka elkelt. Az éhes tömeget zsíros kenyérrel és borral pró-
báltuk nyugtatni. Aztán végre megjött az elsô adag comb,
tökleves, és a ludaskása. A pultban is megindult a munka,
itt sem volt idô nagyon pihengetni. Az étellel együtt meg-
érkeztek a zenészek is, minden megvolt a jó hangulathoz.

A libalakoma elôtt a tájház udvarán szép paloznaki lá-
nyok reneszánsz táncokat mutattak be. Az udvaron köz-
ben zajlott a tökfaragó verseny, a gyerekek és a felnôttek
is igyekeztek ötletes tökfejeket faragni. A kemencében fo-
lyamatosan sült az ínyenceknek a sütôtök.

A faluház tetôterében 16 órára hirdetett játszóház egy
órával elôbb megtelt. Itt az esô sem esett, a gyerekek pe-
dig nagyon jól érezték magukat.

Este a Lali liba buli 18 órától indult be. A sátorból ki-
kerültek az asztalok és padok, így lett „táncplacc”, ami
hamar megtelt.

Estére minden elfogyott, otthonról hozott zsírból és ke-
nyérbôl készítettünk zsíros kenyeret. Aztán az utolsó ke-
nyércsücsök is elfogyott, és maradt a tánc.

Eközben még egy utolsó négy fôs brigádnak be kellett
menni Veszprémbe mosogatni, amihez nagy nehezen ta-
láltunk egy józan embert sofôrnek.

A III. Márton-napi libasütés nagyon jól sikerült. Ennyi
ember még egy rendezvényen sem volt, mint most.

Köszönet illeti mesterszakácsunkat, Fülöp Lászlót a fi-
nom ételekért, a paloznaki Akác Vendéglôt és az alsóörsi
Balaton Pékséget a támogatásukért, az önkormányzat
dolgozóit a sátor állításáért, a PACI tagokat, és nem PACI
tagokat a konyhán, a pultban, az udvaron, a játszóház-
ban, a szervezésben, a másnapi rendrakásban való rész-
vételükért.

Külön köszönet a Paloznaki Szôlôhegyi Egyesületnek
az újbormustra megszervezéséért és kivitelezéséért.

„Kolléga Úr, ez volt itt a liba lába”- mondták egymás-
nak a késôn jövôk. De nem baj, lesz még Libanap!

Rezsó 

A Márton-napi menü különlegessége volt a sütôtök krém-
leves, melynek receptjét a sok érdeklôdô kérésére szíve-
sen közreadjuk:

Sütôtök krémleves
ahogy Fülöp Laci készíti

Vajon megpirítjuk a finomra vágott vöröshagymát, rá-
tesszük a vékonyra szelt sütôtököt. Csontlevessel felönt-
jük (vagy hiányában delikáttal ízesítünk). Miután az
alaplével felöntöttük, néhány szál angol zellert teszünk
hozzá. Sóval, pici fehér borssal fûszerezzük. Puhára fôz-
zük a tököt, majd botmixerrel turmixoljuk. Világos vajas
rántást készítünk, és besûrítjük vele a levest. Miután a le-
ves felforrt tejszínnel dúsítjuk. Végül finomra vágott új-
hagyma zöldet és zeller zöldet keverünk a krémlevesbe.

Pirított tökmaggal tálaljuk.
Jó étvágyat!

Verrasztóné Panni

� November 22-én, szombaton 18 órától „Boldog, aki
olvassa…” – kulturális est a Faluház nagytermében a
Paci szervezésében.

� November 25-én, kedden 17 órától Karácsonyi ké-
szülôdés a Faluház nagytermében a Paloznaki Asz-
szonyklub szervezésében.

� November 29-én, szombaton 20 órától Katalin-Bál az
Akác Vendéglô szervezésében.

� December 6-án, szombaton Mikulásünnepség a Falu-
ház nagytermében 9.30-tól a gyermekeknek, 17 órától
a szépkorúaknak az önkormányzat szervezésében. 

� December 13-án, szombaton 8 órától Advent Budapes-
ten – kirándulás a Paloznaki Asszonyklub szervezésé-
ben.

� December 13-án, szombaton 10–12 óráig Ádventi Ját-
szóház a Faluház nagytermében a Paci szervezésében.

� December 13-án, szombaton 14 órától „VI. Luca Napi
Asztalitenisz Kupa” a Paci szervezésében.

� December 14–22-ig minden nap Szállást keres a Szent
Család különbözô családi helyszíneken a római katoli-
kus plébánia szervezésében.
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Új név, új stratégia – reformok elôtt a 
Bakony-Balaton Horgász Szövetség

Idén a Horgász Egyesületek Veszprém Megyei Szövetsége át-
alakult, mely Rajnai Árpád ügyvezetô elnök szerint „jó ha-
tással” volt a megyei horgász egyesületekre. A szövetség ve-
zetôje említést tett a sokat emlegetett horgászturizmusról, és
arról, hogy javult a kapcsolatuk a halászokkal.

– A névváltozáson kívül egyfajta stratégiai módosulás is
történt, hiszen rá kellett jönnünk, hogy más problémájuk
van a balatoni horgász egyesületeknek, mint a bakonyi
pecásoknak – vallja Rajnai Árpád, aki üdvözölte a reformo-
kat a szövetség életében. – Alapszabályunk szerint két szek-
ciót állítottunk fel, a bakonyit és a balatonit, melynek élén
két elnök áll. Az ô feladatuk a helyi horgász egyesületek
problémáinak figyelemmel kísérése, továbbítása és képvise-
lete. A reformoknak köszönhetôen Zala és Vas megyei, vala-
mint fôvárosi egyesületek is csatlakoztak hozzánk. Célunk,
hogy minél több szervezet társuljon hozzánk, vegye velünk
fel a kapcsolatot, de mi nem csábítunk senkit, nem szeret-
nénk más szövetségektôl „elszipkázni” a horgász egyesülete-
ket.

– Ez mind nagyon szép és jó, de a horgász elsôsorban a
halmennyiségre apellál. A balatoni halhiányt sikerült
megoldani?

– Örömünkre szolgált, hogy tavasszal a Halászati Zrt.-
nek sikerült orvosolnia a problémát, hiszen öt vagon pon-
tyot telepítettek a Balatonba, melynek nagy része horogra is
akadt. Reménykedtünk abban, hogy a folyamatos telepíté-
sek az évek óta fennálló halhiányt megoldják, de sajnos nem
így történt. Júliustól kezdôdôen visszaesett a halfogás, külö-
nösen a keleti medencében. Mindezt nem ellensúlyozta az
ôszi süllôfogás, bár valóban szép „termést” eredményeztek
sok horgásznál. 

– Ezek szerint szükség lenne nyár eleji telepítésekre is?
– A Halászati Zrt. vezetôsége ígéretet tett arra, hogy fo-

lyamatos halasítás lesz a Balatonban, nem titkoltan azzal a
szándékkal, hogy a nyáron hozzánk látogató horgászok
eredményesen horgásszanak. Nem kaptam arról tájékozta-
tást, hogy mindez miért nem valósult meg, de minden esetre
nagy hatással volt a nyári kedvezôtlen halfogásra. Annak
örülünk, hogy október elejétôl megkezdôdött a haltelepítés.
Elsôsorban „két nyaras”, tehát még nem fogható halállo-
mány kerül kihelyezésre. Egyenlôre még „nem találkoz-

tunk” ilyen halakkal, holott más években az ôszi halasítás-
kor nagyon sok méreten aluli hal került horogra. Úgy vél-
jük, hogy a tó életében más probléma is lehet, amiért egyre
gyérülô fogásról adnak számot horgászaink.

– Lassan „lejárt lemez” a sokat emlegetett horgásztu-
rizmus a Balatonnál. Szavaiból ítélve továbbra sem beszél-
hetünk errôl, hiszen, ha nincs hal, akkor nincs horgásztu-
rizmus sem. Egyetért ezzel?

– Ugyanazt tudom mondani, mint tavasszal: továbbra
sem beszélhetünk horgászturizmusról. A turizmus alatt én
azt értem, hogy valaki a szabadsága alatt azért jön a Bala-
tonhoz, mert szeretne megismerkedni a halfogás örömeivel,
tudjon hódolni szeretett sportágának. Mindez pedig egyre
kevésbé mondható el, hiszen csekély volt még az érdeklôdôk
száma tagegyesületeinknél és szövetségünknél is. Vélemé-
nyem szerint a horgászok inkább más vizeken próbálnak
szerencsét, amely valahol érthetô is, hiszen a Balatonnak az
elsôdleges funkciója nem a halkitermelésben van, hanem
egészen másban. Említettem már, hogy nyáron alig akadt
hal a horogra, mely elsôsorban a partközelében volt elszo-
morító. Ami elgondolkoztató, szeptemberben sem dúskál-
tunk a halakban, így érthetô, hogy pesszimista vagyok a
horgászturizmussal kapcsolatban. 

– Üdvözölni lehet, hogy ebben az évben nagyon sok hal-
lal kapcsolatos rendezvény volt a Balaton mentén. Szükség
van az ilyen jellegû programokra?

– Mindenképpen, hiszen emberek százait vonzzák a fôzô-
versenyek, ahol „hódolhatnak” a kulináris élvezeteknek.
Ezáltal jobban megismerhetik a balatoni halfajtákat, azok-
nak elkészítési módját, nem utolsó sorban pedig jó reklámot
biztosíthat a horgászatnak. Ami örvendetes, hogy idén is
több közös rendezvényt szerveztünk a Halászati Zrt.-vel,
ami szerintem jó hatással volt a horgászok és halászok kö-
zötti kapcsolatok erôsítésére.

– Közeledik a tél, ilyenkor az emberek többsége abban
reménykedik, hogy befagy a Balaton. A horgászok is így
vannak ezzel, bár a Balatonon nem igazán elterjedt a lék-
horgászat?

– Reméljük, hogy idén hosszabb ideig borítja jégpáncél a
Balatont, mint tavaly. Tisztában vagyunk mi is azzal, hogy a
lékhorgászat elsôsorban Kanadában és a skandináv orszá-
gokban elterjedt, míg Magyarországon, beleértve a Balatont
is, nem annyira népszerû. Ugyanakkor a nádaratás miatt
nagyon kívánatos a tó befagyása, hiszen a vízben visszama-
radt növényzet, a nád, a víz minôségét rontja. A téli turiz-
mus szempontjából hasznos lenne, hogy jég borítsa a Bala-
tont, mert akkor sokan keresnék fel nemzeti kincsünket a
téli sportolás miatt, beleértve akár a lékhorgászatot is. 

– A mostani gazdasági recesszió Önöket mennyiben
érinti?

– Ezt egyenlôre nem lehet megmondani, hiszen azt sem
tudjuk, hogy jövôre hogyan alakul a taglétszámunk. Most
zajlanak az év végi elszámolások, beszámolók az egyesüle-
teknél. Úgy véljük, hogy elegendô a horgászok száma a Bala-
tonnál, inkább a „tudatos” pecásokra számítanánk, akik
nemcsak a halkifogásban jártasak, hanem a Balaton védel-
mét, a természet szeretetét is fontosnak tartják. 

Szendi Péter
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Asszonyklub
November 25-én, kedden délután 17 órai kezdettel 

a Faluház nagytermében

Karácsonyi készülôdés
címmel összejövetelt tartunk.

Téma:
lakásdíszítés, ajándékcsomagolási technikák.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Rajnai Magdi



A könyvtár hírei
Új könyvek:

KÖNYVEK:
Su-La-Ce: Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában
Munkácsi Gabriella: Rózsaláng
James Hilton: A kék Hold völgye
Jamyang Norbu: Sherlock Holmes Tibetben – Az elveszett 

évek nyomában
Rudyard Kipling: Kim az ördöngös
Sári László: A Himalája arca / Ázsiáról és a végtelenségrôl
Tolvaly Ferenc: Tibetben a lélek
DVD
Tolvaly Ferenc: Tibetben a lélek 
SZAKKÖNYVEK:
Davina Thomas: 200 blokk foltvarráshoz
Jan Eaton: 200 horgolt blokk
Mesteri Ízek Mindenkinek – Hûsételek könyve
Mesteri Ízek Mindenkinek – Sütemények könyve 1.
Mesteri Ízek Mindenkinek – Sütemények könyve 2.
Mesteri Ízek Mindenkinek – Egzotikus konyha
Henn László: Ragadozók – Emlôsök
Henn László: Ragadozók – Halak, hüllôk, madarak
Természettudományi enciklopédia 1. – A Világegyetem
Természettudományi enciklopédia 2. – Evolúció és genetika 
Természettudományi enciklopédia 3. – Tûzhányók és föld-

rengések 
Természettudományi enciklopédia 4. – Kôzetek és ásványok
Természettudományi enciklopédia 5. – Klíma
GYERMEKIRODALOM:
Tudod-e? 2. – Érdekes kérdések és válaszok gyerekeknek
Sinkó Andrea: Szórakoztató kísérletek
Fiona Watt: Tündérek és tündérholmik nagy könyve
Mentovics Éva: Gólya, gólya, gilice – beszédfejlesztô 

mondókák, versikék, nyelvtörôk
Játékszertár

Köszönjük Nyitrai Attilának és feleségének, illetve Pász-
tor Péternek a könyvtárnak ajándékozott könyveket!

A TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA
HÉTFÔ:                       ZÁRVA
KEDD:                         14–19 ÓRÁIG
SZERDA:                     14–19 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖK:            14–19 ÓRÁIG
PÉNTEK:                    14–19 ÓRÁIG
SZOMBAT 9–13 ÓRÁIG

TANFOLYAMOK A TELEHÁZBAN
A paloznaki Teleház számítógépes, illetve an-
gol és német nyelvtanfolyamot indít igény sze-
rint 2009. január elejétôl.
A számítógépes tanfolyam témája: szövegszer-

kesztés (Word), internet használat, böngészés, elektronikus
levelezés.

A tanfolyam 20 órás lenne, melynek ára a jelentkezôk
létszámától függ.

Jelentkezni igényfelmérés céljából a számítógépes tan-
folyamra, és a nyelvtanfolyamokra a Teleházban lehet de-
cember 5-ig!

Szeretettel várok mindenkit!
Sári Annamária

Hagyományok és újdonságok a
paloznaki konyhában

Túrótorta:
Hozzávalók: 1 kg félzsíros túrókrém

5 tojás
5 evôkanál búzadara
25 dkg porcukor
12 dkg vaj, 1 citrom reszelt héja
Kevés vaníliaaroma, vagy 2 vaníliás cukor

A tojások sárgáját a vajjal habosra keverjük, a cukorral
továbbkeverve hozzáadjuk a túrót (ha nem krémtúrót
használunk át kell szitán törni), végül grízt, a citrom hé-
ját és az 5 tojásfehérjébôl vert kemény habot belekever-
jük. Kerek tortaformát sütôpapírral kibélelünk, a masz-
szát belesimítjuk, légkeveréses sütôben 170o-on kb.
50-60 percig lassan sütjük.

Jó étvágyat! Rajnai Magdi

SPORT
December 13-án, szombaton délután 14 órától rendezi a

PACI a Szent József Házban a

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

Jelentkezni lehet Szente Zsoltnál (70/236-7545), 
ill. a helyszínen.

(Gyakorláshoz a Szt. József Ház kulcsát a Teleházból
lehet elkérni.)

Szente Zsolt

ÁDVENTI JÁTSZÓHÁZ
2008. december 13-án szombaton

10 órától 12 óráig

ÁDVENTI JÁTSZÓHÁZAT
rendez a Paloznaki Civil Egyesület

a Faluház nagytermében.
A kézmûves foglalkozáson karácsonyi díszeket készítünk.

Minden alkotni vágyót szeretettel várunk:
Szántiné V. Zsuzsanna

Nagy Zsuzsanna
Verrasztóné Panni

(A kisgyermekek felügyeletét is biztosítjuk!)
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GALLYAZÁS A VILLAMOSVEZETÉK 
KÖRNYEZETÉBEN

A villamoshálózat biztonsági övezetében és környezeté-
ben lévô fák bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa, kezelô-
je köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a vezeték
biztonsági övezet határát elérik. Biztonsági övezet: 22 kw
névleges feszültség esetén 2 m, kisfeszültség esetén 1,25
m-nél jobban az ág annak legkedvezôtlenebb helyzetében
sem közelítheti meg a vezetéket. 88/591-244

Eon ügyfélszolgálat

HIRDETÉSEK

� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, va-
gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberende-
zési 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 ke-
resztezôdésénél, ahol bemutatótermünkben választhat igé-
nyei szerint. Csopak, Falukertje u. 2. Tel./fax: 87/555-073,
87/555-074, 30/9571-585, 30/2373-664, 
e-mail: rezgo@rezgokft.hu

� Autó Perger Suzuki Márkaszervíz. Szalonunk-
ban megtalálja a Suzuki teljes típusválasztékát. Szervizünk-
ben nagy gyakorlattal rendelkezô munkatársak várják Önö-
ket. Autószerelés, javítás, mûszaki vizsgára való felkészítés
és vizsgáztatás. Környezetvédelmi mérés és zöldkártya ki-
adása, 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

� Dobó Vendéglô. Anyák és nagymamák fôztjét, s azok jó
emlékû ízeit szeretnénk mindenkinek kínálni, jó borokkal és
régi vendéglôi hangulattal. Kis és nagy társaságok összejöve-
telének bonyolításában is jártasak vagyunk, akár helyben,
akár háznál vagy másutt. Legyenek vendégeink és váljék
egészségükre! Csopak, Kossuth u. 103. Tel./fax: 87/ 446 425,
e-mail: dobovendeglo@chello.hu. Nyitva: hóban-napsütés-
ben-esôben 12-22 óráig.

� Szôlôfürt Gazdabolt. Virágföldek, mûtrágyák,
növényvédô szerek, vetômagok, festékek, tömítôanyag-
ok, kötôelemek (csavarok), zárak. Minden, ami egy
gazdának kell! Paloznak, Zrínyi u. 44. tel.: 87/ 446-
869. Nyitva: november 1-tôl szombat 8-12 óráig

� Valve-Tech Mérnöki Iroda Kft. Fal-és mennyezet-
fûtés és hûtés, geotermikus hôszivattyú, központi porszívó,
öntözôrendszer. Paloznak, Zrínyi u. 12. Tel.: 87/ 446-900
és 20/ 9576-004.

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

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adása!
Balatonfüred-Csopak-Paloznak-Lovas-Alsóörs térségébôl
várom eladási – vételi szándékát.Fizetni csak a sikeres le-
bonyolítás 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
legszebb 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 J. u. 2.  Tel./ fax: 87/ 446-452, 
web: www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.hu

� Üvegezés! Hôszigetelt üveg készítése és beépítése, ha-
gyományos nyílászáróba is. Tükörvágás, akváriumkészí-
tés. Helyszíni munka hétvégén is.
Tel: 30/237-4456.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. Szerkesztô és felelôs kiadó: 

Sári Annamária. Tipográfia: Kováts Imre. 
Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

KEREKEDI CSÁRDA 
Csopak 71-es fôút, ott ahol a babák állnak!

Egész évben várjuk vendégeinket neves pincészetek bo-
raival, szolid árakkal, házias ételekkel. Üdülési csekk,
ticket restaurant, chéque déjeuner elfogadóhely, vala-
mint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, boros-
pince, látványkonyha, gyermekeknek játszótér. Baráti,
családi összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel.: 87/705-842 és 30/944-1921 
web: www.balatonkapuja.hu/gastro, 

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

Eladó 1 db 50 literes csapos, saválló bortároló edény
(szlovén) Ára 8000 Ft. Érdeklôdni: Pásztor 30/475-

8362 telefonszámon lehet.


