
A TESTÜLETI ÜLÉSRÔL JELENTJÜK...
(ELFOGADTA A 2008-AS KÖLTSÉGVETÉST AZ ÖNKORMÁNYZAT)

A január 30-án tartott testületi ülésen a képviselôk meg-
hallgatták Ambrus Tibor csopaki polgármester tájékozta-
tóját az óvoda és az általános iskola mûködésérôl, fejlesz-
tési terveirôl. Az oktatási intézmények mûködésében
fôleg az iskoláéban a gyerekhiány érezteti hatását, hiszen
az állami támogatás is ehhez igazodik és egyre csökken,
ezért a fenntartóknak egyre nagyobb terhet kell vállal-
niuk. A paloznaki testület kérte a társulási szerzôdés fe-
lülvizsgálatát és javasolták, hogy 3-3 tagú bizottság üljön
össze a szerzôdés ill. a finanszírozás kidolgozására.

A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület terveirôl, a
2007-es év eredményeirôl Keresztes Éva az egyesület
munkatársa számolt be az önkormányzatnak. Errôl bô-
vebb tájékoztatást adunk az egyesület közgyûlése után az
újságban.

Elsô napirendi pontként tárgyalták a képviselôk a
2008-as költségvetést, melynek nagysága 90 millió Ft kö-
rül alakul és az elsô fordulóban 4 millió hiánnyal számol.
A képviselôk célul tûzték ki, hogy a hiány megszûnjön eh-
hez a dologi kiadások csökkentése és bérjuttatások átcso-
portosítása, (az alapbéren kívül adómentes formában
biztosított juttatások) lehet a fedezete. Döntöttek továb-
bá arról, hogy a fejlesztések forrása majd az elôzô évi
pénzmaradvány lehet, továbbá 6 millió Ft fejlesztési célú
tartalékot kell képezni pályázati önrész céljára ennek fe-
dezeteként pedig hitelt lehet megjelölni.

Megtárgyalta az önkormányzat a helyi álattartási ren-
delet tervezetét mely övezetekhez köti a haszonállatok
tartását, ezen belül belterületen 1000m2 alatti telkeken
tiltja a nagyhaszonállat tartását. A tervezetet néhány
pontban módosítani javasolták a képviselôk és a követke-
zô ülésen újratárgyalják.

A február 13-i ülésen a polgármester beszámolt a
cseszneki önkormányzat látogatásáról, akik a falumegújí-
tási díj kapcsán figyeltek fel Paloznakra és tettek látoga-
tást nálunk. Tájékoztatta a képviselôket a Kossuth utcai
romház életveszélyessé nyilvánításáról és a bontási enge-
dély megkérésérôl. Amint a határozatot kézhez kapja a
hivatal intézkedik a bontás elrendelésérôl. Beszámolt az
óvoda és iskolafenntartás kapcsán a Csopaki Önkor-
mányzattal folytatott tárgyalásokról. Tájékoztatta a kép-
viselôket Szalai Tivadar Pincesori ingatlantulajdonos a
vízellátás ügyében írt követelésérôl.

Elfogadták a képviselôk a 2008-as költségvetést mely
96 millió Ft kiadási összeggel számol, melybôl 29 millió Ft
a körjegyzôségre fordított összeg. A költségvetés hiánya 6
millió Ft, melyet várhatóan a 2007 évi pénzmaradvány
fedezni fog. Ez után az álattartási rendeletet fogadta el az

önkormányzat, mely területi és övezeti feltételekhez köti
az állattartást. Például méheket egyáltalán nem, nagytes-
tû haszonállatot (szarvasmarha, ló) 1000m2 -nél kisebb
belterületi telken nem lehet tartani. A közepes méretû
haszonállatokból (disznó, juh, kecske) csak meghatáro-
zott számút lehet tartani területnagyság függvényében.

Meghatározta a testület a nonprofit szervezetek részé-
re nyújtott támogatás pályázati feltételeit, (bôvebben a
felhívásban) valamint a nyaralóknak tartandó testületi
ülés idôpontját: április 19 szombat 17.00 óra.

CZÁ

MEGVÁLTOZOTT AZ ÉPÍTÉSI ÜGYINTÉZÉS!!

Mivel az építéshatóság további mûködésének 2008. ja-
nuár 1-tôl szigorú feltételei vannak, melyeket Csopak és
Paloznak Önkormányzatának is biztosítania kellene,
mindkét önkormányzat úgy döntött, hogy ezt a jelentôs
többletterhet nem tudja felvállalni, így az építési hatósági
ügyeket átadja Balatonfüred Város Kiemelt Építésható-
ságának.

Ezentúl a A kiemelt építési ügyekben mint:
� elvi építési,
� építési,
� bontási,
� használatbavételi és fennmaradási engedélyezési

ügyek,
� telekalakítások 

engedélyezését Balatonfüred város építéshatósága fog-
ja végezni, a kérelmeket helyben a Paloznaki Polgár-
mesteri Hivatalhoz, vagy Balatonfüred Város Polgár-
mesteri Hivatalához lehet eljuttatni.

Továbbra is helyben intézzük az:
�Építési engedélyhez nem kötött építési munkával járó,

illetve építési munkával nem járó rendeltetésének meg-
változtatására irányuló engedélyezés.

�Útfelújítások, bontások, a közterületek használatával
kapcsolatos, ill. közútkezelôi feladatokat

�A közmûépítéssel, ill. meglévô vezetékre csatlakozással
kapcsolatos tervezési, engedélyezési, kivitelezési, hasz-
nálatbavételi munkák során történô közremûködést.

A 2008. január 01. után beadott kiemelt építési ügyek-
ben Balatonfüred Város Polgármesteri Hivatala dönt.

Amennyiben kérdésük, észrevételük van, Tóth Gáborné
körjegyzô készségesen áll rendelkezésükre és felvilágosí-
tást nyújt az építéshatósággal kapcsolatban a következô
elérhetôségeken: 
Tel: 87/555-006 e-mail jegyzo@paloznak.hu
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LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS

Az önkormányzat lakásépítési támogatást nyújt a leg-
alább 5 éve bejelentett paloznaki lakcímmel rendelkezô
35 évnél fiatalabb paloznakiak részére, akik Paloznakon
kívánnak lakóházat építeni vagy építési telket vásárolni,
ill lakóházukat új lakrésszel bôvítik. A támogatás építési
engedélyhez kötött. Az egyszer már támogatásban része-
sülôk nem jogosultak támogatásra. A támogatási kérelme-
ket március 20-ig kell a Hivatalban kapható adatlap 
kitöltésével benyújtani. A támogatásról érdeklôdni
Czeglédy Ákos polgármesternél lehet.

Pályázat civil szervezeteknek
A Paloznaki Önkormányzat pályázatot ír ki a településen
mûködô, vagy itt bejegyzett civil szervezôdések részére,
tevékenységük támogatására, vissza nem térítendô támo-
gatás formájában. A támogatás írásbeli kérelemre adha-
tó, melyben röviden ismertetni kell a szervezet eddigi te-
vékenységét és a támogatásból megvalósítani kívánt
célokat, valamint a megpályázni kívánt összeget. A fel-
osztható keretösszeg nagysága 400.000 Ft. A kérelmek-
nek 2008 március 04 16.00 óráig kell beérkezni a Polgár-
mesteri Hivatalba. Ki van zárva a támogatásból az a
szervezet, aki az elôzô évi támogatással nem számolt el,
nem rendelkezik tagnyilvántartással, vagy az elôzô évben
tevékenységet nem végzett.

Önkormányzat

Közmeghallgatás

A január 23-án tartott közmeghallgatásra, falugyûlésre
meglehetôsen kevesen voltak kíváncsiak, úgy tûnik egyre
kevesebben érdeklôdnek a közügyek iránt, pedig éppen
ezek az alkalmak biztosítják, hogy éljünk, élhessünk a
demokrácia által biztosított jogokkal, ne csak a képvise-
lô-testület döntsön, dönthessen a falu ügyeiben.

Kisházi István körzeti megbízott tájékoztatta a megje-
lenteket a közbiztonság helyzetérôl, majd Anda György
balatonfüredi rendôrkapitány válaszolt a testület és a
megjelentek kérdéseire. Szerencsére a paloznaki bûnügyi
helyzet jónak mondható mindössze 2 baleset történt az
elmúlt évben és bár a bûncselekmények száma emelke-
dett (13), de ezek többsége betöréses lopás, ami fôleg a
hegyoldalban lévô nyaralók feltörését jelentette. A jelen-
lévôk kérték, hogy a rendôrségi gépkocsik minél gyakrab-
ban járôrözzenek, valamint a Zrínyi utcán legyen több-
ször sebességellenôrzés. A kapitány úr ígéretet tett, hogy
ennek lehetôségét megvizsgálják.

Czeglédy Ákos polgármester beszámolt az elôzô év ön-
kormányzati munkájáról, a beruházásokról a költségve-
tés helyzetérôl, valamint helyi adóbevételek alakulásáról,
kiemelve, hogy a magánszállás kiadóktól befolyt idegen-
forgalmi adóbevételek az ellenôrzés ellenére sem a várt-
nak megfelelôen alakultak. A magánszálláshelyekrôl mind-
összesen 200.000 Ft adó folyt be, ami figyelembe véve a
vendégforgalomban tapasztalható erôsödést meglehetô-
sen kevés.

A beszámoló után a többen kérdéseket, javaslatokat fo-
galmaztak meg elsôsorban az utcák állapotával, aszfaltozás
hiányával, a téli síkosság mentesítéssel és a közvilágítással
kapcsolatban, de ismét szóba került a kábeltévé, a Zrínyi ut-
cai sebességkorlátozás, és a Kossuth utcai romház is.
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Az Országos Választási Iroda 
közszolgálati tájékoztatója

NÉPSZAVAZÁS 2008. MÁRCIUS 9.
Tisztelt Választópolgár!

2008. március 9-én ügydöntô országos népszava-
zásra kerül sor a következô kérdésekben:
� „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvôbeteg-gyógy-
intézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott nép-
szavazást követô év január 1-jétôl ne kelljen kórhá-
zi napidíjat fizetni?”
� „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátá-
sért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátá-
sért a jelen kérdésben megtartott népszavazást kö-
vetô év január 1-jétôl ne kelljen vizitdíjat fizetni?”
� „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támoga-
tott felsôfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak
ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”

A népszavazással kapcsolatban további információt
a választási értesítôben, 
vagy  a www.valasztas.hu internetes oldalon kaphat, 
illetve tájékoztatásért a lakóhelye szerinti helyi 
választási irodához fordulhat.

MEGHÍVÓ
Paloznak Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 
160. évfordulójára rendezett

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE
ÉS
KOSZORÚZÁSRA

Ünnepi beszédet mond:
Czeglédy Ákos
polgármester

Helyszín:
1848/49-es emlékmû
Idôpont:
2008. március 15. szombat 10 óra
(Rossz idô esetén helyszín a Faluház nagyterme)



Kodály est Paloznakon

Február 7-re kedves invitálás érkezett, mely szerint Ko-
dály Zoltán születésének 125. – halálának 40. évfordulója
alkalmából zenés megemlékezés lesz a Paloznaki Faluház
rendezvénytermében. Az elôadó Dr M Tóth Antal a Veszp-
rémi Akadémiai Bizottság Zenei Tagozatának vezetôje.

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap és a Közmû-
velôdési Minisztérium anyagilag támogatta. A  Megyei
Közmûvelôdési Intézet ajánlotta – emlékezvén arra, hogy
Paloznak fogékony a zeneileg igényes elôadásokra.

Az elôadást rövid bemutató elôzte meg, ahol a Közmûve-
lôdési Intézet munkatársa ismertette az elôadás létrejötté-
nek történetét és az eddigi elôadások fogadtatásáról beszélt.

Az elôadást indító Dr M. Tóth Antal biztosította hallgató-
ságát, hogy ez alkalommal ne számítsanak tudományos
elôadásra, inkább egy – Kodály zenéket összekötô – be-
szélgetésre, amelynek célja hazánk egyik legnagyobb ze-
nészének, humánus gondolkodójának bemutatása, mûvei
szemléltetésével.

Elsôként egy csángó népdallal indított – amelyet a nagy
népzenekutató Kallós Zoltán interpretálásában hallhat-
tunk.  Tanár úrtól megtudhattuk, hogy Kodály Zoltán ko-
rán kibontakozott tehetsége elôször az instrumentális ze-
ne megismerése felé fordult. Késôbb, amikor eldöntötte,
hogy zeneszerzô lesz a romantikus zeneszerzés felé in-
dult, különösen Mendelsson mûvei hatottak munkájára.
Késôbb Dohnányi, majd Bartók Béla hatására fordult a
magyar népzene (nem ritkán a mûzene) felé. Egész életén
át a magyar népzene kifejezô hatását vizsgálta és bizonyí-
totta, hogy bármilyen zenei mûfajban megállja a helyét.
Példaként felesége nászajándékaként készített
quartettbôl hallhattunk rövid részletet.

Kodály Zoltán  zeneszerzôi tálentumát a népzene ihletô
átfogalmazásával mind zenekari, mind kórusmûvekben
megmutatta. Mégis talán legfôbb feladatának a zenei okta-
tást tartotta. Ennek érdekében komplett pedagógiai rend-
szert alakított ki és terjesztette tanítványai útján, de gyak-
ran írt capella kórusmûveket iskolai kórusoknak is.

A népzene ihletését több mûfajban is megmutatta. A
Háry János c. operája egyfajta emlékállítás a kicsit na-
gyot mondó, de nemzeti büszkeségtôl dagadó falusi lódí-
tónak, aki fiatal korában a Monarchia káplárja volt. 

Amint az elôadó hangsúlyozta Kodály nem csak a ma-
gyar zenében, de a magyar nyelv és irodalom dolgában is
maradandót alkotott. Mindig igényes volt a textúrára, a
szövegre, amely lüktetése mûvei komponálására kihatott.
A Psalmus Hungaricus – a Magyar Könyörgés c. oratóri-
um megírásánál nagyon jól nyomon lehet követni ezt a
fajta zenei igényességet.

Bár Kodály mélyen vallásos volt, de vallásosságát nem
kifelé élte, nem hivalkodott vele. Ugyanakkor direkt mó-
don szinte sohasem foglalt állást polititkai kérdésekben.
Ettôl az erkölcsi alapállásától mindössze egy alkalommal
tért el, amikor az 1956-os forradalom leverését közvetle-
nül követô hónapban egy 40 másodperces férfikórusra írt
siratót komponált.

A mû csak halála után jóval késõbb, kedves tanítványa
– Zámbó István – dirigálásával került bemutatásra, a
Központ Honvéd Férfikar elôadásában.

Az elôadó arról is szólt, hogy konkrét megrendeléseknek
nem szívesen tett eleget a TANÁR ÚR. A szövegeket több-
nyire ô válogatta a rá jellemzô igényességgel. Ettôl is eltért
nagyon ritkán. Sík Sándor költô, és a piarista rend tarto-
mányfônöke versére írt „ Sík Sándor Te Deuma” címû kó-
rusmûvével zárta magas színvonalú zenei barangolását az
elôadó. Valamennyien, akik jelen voltunk azzal a jólesô ér-
zéssel távoztunk, hogy a magyar zene géniusza – Kodály
Zoltán – méltó megemlékezést kapott az ünnepi esten. 

Köszönjük M Tóth Antal tanár úrnak a nagy ívû elô-
adást és az igényesen válogatott Kodály zenéket.

Hittel vallom, hogy nemcsak zenélni – énekelni jó, de
az igényes zene hallgatása is felszabadít, katarktikus él-
ményt nyújthat.

Rajnai Árpád

Kitûnô zene, ötletes jelmezek
Minôségi zene, jó hangulat, ötletes jelmezek jelle-
mezték az idei farsangi bált. A jelmezversenyt vé-
gül az önkormányzat dolgozói nyerték meg, akik
rabruhába öltöztek, ezzel is jelezvén, hogy szá-
mukra még nem jött el a „szabadság” ideje, hiszen
néhány évig még húzzák azt a bizonyos „rabigát”.

A mintegy nyolcvan jelenlévô örömmel tapasztalta, hogy
az érdekes nevû Búgócsiga együttes pazar hangulatot te-
remtett a faluház nagytermében. Németh Viktória és Bo-
ros Péter mindent igényt kielégítô zenével örvendeztette
meg a bál résztvevôit. Aki bôvebb információt szeretne a
zenekarról, annak javaslom, hogy a  weboldalra klikkel-
jen, ahol mindent megtudhat az együttesrôl.

Bár az idei álarcosbálba kevesen jelentkeztek, – mint
maskarába öltözött emberek – de a magas színvonal, az
ötletes jelmezek kárpótolták a kétkedôket. Legelôször a
müncheni sörfesztivál tagjaival ismerkedhettünk meg,
akiket a Kristály család Tengeralattjárója követett. Ezek
után az önkormányzat rabjai, élén a „gonosz” fegyôrrel
méltán ragadtatták tapsra a nagyérdemût. 

Mint utólag kiderült a zsûri tagjai, ôket találták a leg-
jobbaknak. Volt olyan dolgozó, akarom mondani rab, aki
2044-ben szabadul, azaz számára akkor jön el a szabad-
ság, a nyugdíjba vonulás ideje. Mint ismeretes abban az
évben Paloznak rendezi meg a nyári Olimpiát, illetve ak-
kor készül el a 4-es metró, Budapesttel karöltve. 

Viccet félretéve, igazán példaértékû volt, ahogy a dolgo-
zók együttesen, láncba verve felvonultak, ezzel is jelezvén
az összetartozás erejét. A negyedik résztvevô a „baltás gyil-
kos” egyáltalán nem rémisztette meg a közönséget, hiszen
Norbi postásunk kezében most nem számla, APEH-tól szár-
mazó felszólítólevél, hanem „csupán” egy balta volt. 

A jelmezverseny után kisorsolták a tombolatárgyakat,
majd hajnalig rophatta, akinek a lába jobban hozzá szo-
kott a mulatós nótákhoz. 

Szendi Péter
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III. Paloznaki Disznóvá gá s

A harmadik paloznaki disznóvágásra
2008. január 26-án került sor. Sikerült el-
intézni, hogy gyönyörû idô legyen és a
szélvihar is csak másnap érjen ide.

A 150 kg-os disznót reggel 8-ra taxival hozták a Tájház
udvarára. Ôsi magyar szokás szerint gázos fejbe lövô
pisztollyal elkábították, majd vérét vették az áldozatnak.

Két nagyon erôs nyugdíjas szorította ki belôle a lelket,
míg a fiatalok árgus szemekkel nézték, hogy mit kell majd
csinálni jövôre. 

A fogópálinkák után pörzsölés következett, majd most
elôször rendvason lett szétbontva a disznó. 

A sátorban a látványkonyhában már startra kész höl-
gyek várták az elsô pecsenyének való érkezését. A fûsze-
rezés után elkezdték a sütést, elindultak az illatok, forrt a
bor, a tea és megérkezett a cigányzenekar. 

Jó ebédhez szólt a nóta, kintrôl érkezett már a kolbász
is és készült az orjaleves. Nagyon finom zalai paradicso-
mos toros káposzta is borzolta az érkezôk idegeit.

A tetôtérben közben megnyílt Nagy Lászlóné Panni ke-
ramikus kiállítása, délután pedig gyerekeknek filmvetítés
is volt.

Az ínyencek a kiváló kolbász után már a hurka elké-
szülését figyelték. Megérte várni, mert nagyon finom hur-
kát csináltak kint a fiúk. 

A sátorban Elemér bácsi vette át a stafétát és belecsa-
pott billentyûibe. 

A közben elkészült orjalevesért is sorban állás volt. So-
kan a tányérjukba kapott nagy húsos csonttal csendes
magányba vonultak valamelyik sarokba.

Beesteledett, elfogyott minden étel és majdnem minden
ital, mikor elkezdôdött a sátor buli. Nagyon jó zenékkel,
jó társasággal táncoltunk, ki ameddig bírta. 

Reggel megérkezett a viharos szél és megérkezett a
„friss, kipihent” takarítóbrigád.

Szeretném megköszönni magam és a PACI nevében is
mindenkinek a segítségét, vagy egyéb támogatását, amit a
III. paloznaki disznóvágás sikerének érdekében tett.

Köszönettel: Wrhovina Rezsô

Kitárult a Világ az érdeklôdôk elôtt 
a Teleházban

Az Önkormányzat 2007 októberében beadott eMagyar-
ország pályázaton 280.000 Ft-ot nyert el, melybôl január-
ban 2 számítógépet tudott kicserélni a Teleházban.

A pályázóknak, így nekünk is, lehetôségük volt egy
népszerûsítô programba is bekapcsolódni, melynek lebo-
nyolítására február 8-án került sor Paloznakon. 

Az e-Magyarország program munkatársai és az Önkor-
mányzat vetítéssel és számítógépes bemutatóval várta a
vendégeket a Vendégházban és a Teleházban. 

Az érdeklôdôk a világhálón bebarangolhatták a Földet,
beléphettek a oldal ügyfélkapuján, hogy hivatalos ügye-
ket intézzenek, vagy éppen érdeklôdjenek elveszett irata-
ik pótlásáról, megnézhették a legfrissebb paloznaki képe-
ket és programokat, illetve érdeklôdési körüknek
megfelelô információkat kereshettek az interneten.

Továbbra is szeretettel várjuk az érdeklôdôket a
Teleházban, ahol ingyenes oktatásra lehet jelentkezni,
melynek keretén belül az Ügyfélkapun keresztül
intézhetô közszolgáltatásokról, az internet kínálta ügyin-
tézés lehetôségérôl juthat bôvebb információhoz. 

�Február 23. 18 óra. Felolvasóest Somlai Péter verseibôl
a Faluház nagytermében, a „Paloznak Jövôjéért” Köz-
alapítvány és a Paloznaki Asszonyklub szervezésében

�Március 4. 17 óra. 8 napig Rómában élménybeszámoló
az örök városról, a Faluház nagytermében az Asszony-
klub szervezésében

�Március 8. 19 órától, Nônapi Bál a Faluház nagytermé-
ben az Akác Vendéglô szervezésében

�Március 15. 10 óra. Ünnepi megemlékezés a forrada-
lom 160. évfordulóján a 48-as emléktáblánál az Önkor-
mányzat szervezésében

�Március 16. 9-11 óráig Húsvéti Játszóház a Faluház Nagy-
termében a Paloznaki Civil Egyesület szervezésében

�Március 24. 10.30-tól Barka túra a Paloznaki Civil
Egyesület szervezésében

� �JJÓÓ  TTUUDDNNII!!

Köszönjük a Szendi házaspárnak a vendégháznak
ajándékozott ágyat és Szilágyi Pál lelkész úrnak a
gyönyörû gyapjú ágyterítõket.

�
Kissé késve, de ezúton is gratulálunk Paloznak legfia-
talabb lakójának Gacza Karolinának és szüleinek
Kristály Katalinnak és Gacza Rolandnak. Sok boldog-
ságot és jó egészséget kívánunk az egész családnak!

BARKA TÚRA

Március 24-én, hétfôn ismét megrendezzük a ha-
gyományos húsvéti túrát. Aki a sok evés-ivás után
kedvet érez egy kis kiránduláshoz, a locsolkodás
után fogja a hátizsákját, a családját és kerekedjen
fel!
Indulás: 10.30-kor,   Találkozó: a Zrínyi u. Balatoni
u. keresztezôdésétôl (az óra alatt)

„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!”
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Egy mindig mosolygó asszony
Nivegy-völgyi Emlék Mûhely 
8272 Szentantalfa, Tempom u. 5. 
Tel:87/479-640

Nagy Lászlóné Panni keramikus alkotásaiból láthattunk
január végén kiállítást a Paloznaki Faluházban. 

Szentantalfán él egy asszony, akinek akár irigykedve is
szemlélhetnénk az életútját, hiszen szép és gazdag élet az
övé. 

Boldog ember, mert azt teheti, amit a legjobban szeret,
mert népes család veszi körül, szeretô férj és négy nagy-
szerû gyermek. S mindez a családi birtokon, melynek
földjét, házát, pajtáját át- meg átszövi a múlt, a hagyomá-
nyok tisztelete és azok megôrzésének vágya. Az elôdök ál-
tal használt tárgyakat és eszközöket gondozva, tovább
gyûjtve egészítették ki a lassan gyûjteménnyé duzzadó
anyagot, amely szándékuk szerint a régi, paraszti életfor-
mát hivatott megidézni. 

A Nivegy-völgyi Emlék Mûhely tereiben a tematikusan
válogatott tárgyak révén megismerhetjük a tájegységre
jellemzô tevékenységeket, és képet alkothatunk arról,
hogy a déd- és nagyszülôk milyen módon, olykor milyen
leleménnyel megalkotott eszközökkel végezték munkáju-
kat a mezôn, a borospincében, a ház körül, vagy éppen a
konyhában. Ezek az enyészettôl megmentett tárgyak,
mint a tiloló, a kanászkürt, vagy a metszôbárd nekünk
már csak múzeumi érdekességek, de ôk a folyamatosság
szükségességét látják bennük. László borász, ezen az ôsi
bortermelô vidéken könnyen követhetô, talán követendô
is ez a mesterség. De Panni már fiatalasszony korától fog-
va merészebb álmokat dédelgetett magában: fazekas sze-
retett volna lenni.

Egyszer, még 1985-ben Nádudvarra vetette a sors, ott
Fazekas Lajos mûhelyébe is eljutott, ahol láthatta hogyan
készülnek a híres fekete kerámiák. Meghatározó élmény
volt. Érezte a hívást, de a szülei nem engedték el olyan
messzire tanulni. Várnia kellet hát. Férjhez ment, sorra
születtek a gyerekek, teltek az évek. Persze nem tétlenül,
hiszen a háztartás, a gyermeknevelés édes-nehéz terhei, a
több hektárnyi földterület mûvelésébôl reá esô teendôk
lefoglalták, kitöltötték az életét. Szabad ideje, kifogyha-
tatlan energiája csak akkor kezdte megint felszínre hozni
a lelke mélyén szunnyadó álmát a fazekasság iránt, ami-
kor a gyermekek már felcseperedtek. És akkor, tizenhét
évvel késôbb, mégis beállt tanulónak. 

Játszóház vezetést, népi kismesterség oktatást kezdett
tanulni. És fazekasságot. 2005-ben végezte el Veszprém-
ben az iskolát, ebben az egykor férfi privilégiumnak szá-
mító szakmában. 

Társai azt mondták a munkáira: „ez olyan pannis”.
Úgy emlékszik vissza ezekre az idôkre, egy évig csak

kínlódott. Nemcsak ô, a többiek is. De míg sokan lemor-
zsolódtak, neki a kezdeti kudarcok nemhogy elvették vol-
na a kedvét, alkotásvágya csak még nagyobb lendületet
kapott a korong fölé hajolva. Újra és újra megküzdött az
anyaggal, elsajátította a technológia diktálta pontosságot
és fegyelmet. 

Mestere azt tanította: a korong az ember belsô koncent-
rikusságának tükörképe. Lélek és harmónia. Belsô rend,
nyugodt kéz. A törvényszerûségek alázatos elfogadása és
koncentráció. Ez a kulcsa az eredményes munkának. 

S a Panni kezei alól kikerülô kerámiák személyiségje-
gyeket kezdtek hordozni. Nem másolatai voltak valami
korábbi, valami más által már megvalósítottnak, hanem
egyedivé váltak, valahogy úgy, ahogy a kézírásunk árul-
kodik jellemünkrôl. Megküzdött az anyaggal és önmagá-
val, a bizonytalanságával. Két kiló és húsz centi magas-
ság, ez vízválasztó a szakmán belül. Ez is sikerült. 

Megtalálták egymást a kerámiával. A határtalanul gaz-
dag magyar motívumkincsbôl a tiszafüredit választotta,
ahhoz kötôdik, azt olvasztja be a sajátjába, abból
merítkezik, azt formálja tovább sajáttá, egyedivé. 

– Ezek a hódoltság idejére visszanyúló motívumok ki-
válóan alkalmasak a hazafiság kifejezésére – mondja mo-
solyogva.

Panni örül ennek az évnek, a reneszánsz évének. Örül
ennek a kis kiállításnak, mert ez az elsô. 

Tavasszal lovakat fognak venni és az eddig bérbe adott
földeken is gazdálkodni akarnak.

Panni teljes életet él. Örül az életnek.
Boda Balázs

LATIN MESÉK
SZÔLÔSGAZDA ÉS FIAI

A súlyosan beteg szôlôsgazda nem tudott jelentôs vagyont
hátrahagyni fiainak, ezért arra buzdította ôket, hogy ha-
lála után ôk is szorgalmasan gondozzák a szôlôt és dolgoz-
zanak kitartóan.

Összehívta hát gyermekeit és így szólt hozzájuk: „Lát-
játok fiaim, nemsokára itt hagylak benneteket. Minden
kincsemet a szôlôben rejtettem el, ott keressétek majd”.

A végtisztesség után az örökösök mohón kapákat ra-
gadtak és a nem létezô kincs keresése során alaposan
megdolgozták a földet. S bár aranyat nem találtak, a tô-
kék bôséges termése tisztességes megélhetést biztosított
számukra.

A HATALMASOK BARÁTSÁGA

Történt, hogy az oroszlán, a tehén, a kecske és a bárány
szövetséget kötöttek egymással, ezután együtt fognak va-
dászni és a zsákmányt egyenlôen fogják elosztani. Mikor
egy nagy szarvast elejtettek és négy egyenlô részre osztot-
ták, így szólt az oroszlán: 

„Az elsôt én veszem el, mert én vagyok az oroszlán; a
másodikat is nekem adjátok, mert erôsebb vagyok, a har-
madikat is megérdemlem, mert jóval hatalmasabb vagyok,
mint ti, a negyediket bárki akár meg is érinti, pórul jár.”

Így az egész zsákmányt a jog és a megállapodás ellenére
egyedül ette meg.

Latinból fordította Dr. Mártha Imre



Közösen kell tenni a horgászturizmusért
Új év, új remények? Ezzel a kérdéssel „indítottam” be-
szélgetésünket Rajnai Árpádnál a Bakony-Balaton Hor-
gász Szövetség ügyvezetô elnökénél.

– A halfogás tekintetében új reményekkel vágunk neki
az idei esztendônek, mely remélhetôleg sikeresebb lesz a
tavalyi évhez képest. Örvendetes viszont, hogy az elmúlt
évben mintegy nyolcszáz fôvel bôvült a taglétszámunk, és
úgy tûnik, hogy idén is folytatódik a tagok gyarapodása. 
A horgásztársadalom is felismerte az összefogás erejét, hi-
szen a közös célokért könnyebben lehet így dolgozni. Két-
ségtelen, hogy az utóbbi években a Balaton vízminôsége
sokat javult, ugyanakkor negatív jelenségekkel is találkoz-
hatunk. A hínár eltûnt, mely évszázadokon keresztül vé-
delmet nyújtott a nádnak és táplálta az élô szervezeteket,
végül is a halaknak „terített asztalt” biztosított, és elrejtet-
te a veszélyek elôl. A halállomány csökkenésében nagy sze-
repet játszik az a tény, hogy a természetes ellenségei meg-
szaporodtak. Gondolok itt a kormoránokra, akik szinte
egész Európában veszélyeztetik a halakat. A bütykös haty-
tyú, pézsmapatkány és a növényevô amur pedig a halakat
tápláló és rejtô nádasokat, hínárszigeteket pusztítják. A
busa, amely táplálék konkurense az ôshonos halivadék-
nak, a tudósok véleménye szerint túlszaporodott, gátolja a
hagyományos halfajok kívánatos gyarapodását. 

– Ahogy szokták mondani, az mind szép és jó, hogy a
Balaton vízminôsége javult, hogy emelkedett a taglét-
számuk, de ugyanakkor mintegy tíz százalékos áremel-
kedést regisztrálhattak a horgászjegyek tekintetében,
mely állítólag nincsen párhuzamban a Balatonból kifo-
gott halmennyiséggel. Ön is így látja ezt?

- Valóban volt áremelkedés, de ennek mértéke nagyjából
megegyezik az inflációval. A Balatoni Halászati Zrt. azok-
nak, akik az ünnepekre kívánták megvásárolni a 2008. évi
engedélyt, mindazt 2007-es áron biztosította. Ezt a lehetô-
séget mi széles körben propagáltuk, így sokan éltek a ked-
vezménnyel. A fô problémát nem az esetleges magas árak
jelentik, hanem a horgászat sikertelensége. Ha valaki egész
szezonban egyáltalán nem fog halat, érthetô hogy felhábo-
rodik. Tavaly sajnos sokan nem, vagy csak alig fogtak ne-
mes halakat. Csak remélni tudom, hogy a halászok, a Bala-
tonon nagyon nem kívánatos rabsicok, nem fognak ki
minden halat a tóból. Hiszen ezekkel a „kártevôkkel” ed-
dig is el voltunk látva, a horgászok mégis többé-kevésbé
eredményesek voltak. Meggyôzôdésem, hogy valami gond
az idôjárással, a magas vízszinttel is lehetett. Erre csak azt
tudom felhozni, hogy sajátvizes egyesületek is panaszkod-
tak az elôzôknél lényegesebben kisebb halfogásra.

– Néhány évvel ezelôtt Csopakon a helyi önkormány-
zat felépített egy európai normáknak megfelelô hor-
gászstéget, de azóta nem igazán lehetett arról hallani,
hogy a Balaton mentén mindezt több követte volna. Le-
het, hogy csupán az én információim nem teljesen helyt-
állóak?

– Itt kell szóljunk arról a sokat emlegetett horgászturiz-
musról! Az úgynevezett horgászturista ugyanis csak olyan

vizekre megy el, ahol a halfogási esély adott, a partközel-
ében is lehet horgászni, továbbá csónakot, esetleg vitorlást
lehet bérelni. Sajnos ez egyelôre nem jellemzô a Balatonra.
Ami még sajnálatos, hogy nyáron a halak „elkerülik” a
part menti szakaszokat, így eleve esélytelen onnan pecázni.
Örvendetes, hogy némi fejlôdés van az ôszi és a tavaszi idô-
szakokban. Tavaly télen, amikor nem fagyott be a Balaton,
sok hal akadt a horogra, mely minden bizonnyal közreját-
szott abban, hogy 2007 nyarán a horgászok inkább csak a
botvégét fogták, mint a halakat. De a kérdést nem megke-
rülve, tudomásom szerint mintegy 15 millió forintjába ke-
rült az önkormányzatnak az építkezés. Bármikor jártam
arra, mindig horgászok népesítették be azt, úgyhogy min-
denképpen „sikertörténetrôl” beszélhetünk. Sok ilyen
horgászbejáróra lenne szükségünk, de az anyagiak megkö-
tik az önkormányzatok kezeit. A másik problémát pedig
még az jelenti, hogy az északi part jelentôs része náddal fe-
dett, így a természetvédelem felelôsei nem örülnek annak,
ha horgászbejárók épülnek.

– Akkor ez egy bizonyos „ördögi kör”. Ezek szerint
nincs is lehetôség arra, hogy ezen változtassanak?

– Azokon a területeken lehetne mindezt megvalósítani,
ahol az önkormányzat, esetleg egy befektetô, jó pályázattal
hajlandó lenne komoly anyagi áldozatokat hozni. De az el-
múlt évek során nem igazán volt arra lehetôség, hogy a fal-
vak vezetôségei pályázhassanak. A kormányzat azt szeret-
né, hogy az elô- és utószezon kitolódjon, de erre igazán
nem biztosítja a feltételeket. Ezért egyelôre nem valósul-
hat meg az évek óta óhajtott horgászturizmus. Szerveze-
tünk egyébként törekszik arra, hogy a Balaton ismét olyan
ragadozóhalaktól hemzsegjen, ami korábban is jellemezte
a tavat. Véleményem szerint ez is elôsegítheti a horgásztu-
rizmus fejlôdését. Mindehhez persze jelentôs és folyama-
tos telepítésre, és okszerû halgazdálkodásra van szükség,
ami nem kevés pénzzel jár ugyan, de idôvel megtérülne.
Három éven belül már beszélhetnénk arról, hogy megnôtt
a süllô állomány, melybôl hihetetlen hiány van most. 

– A part menti horgászturizmusról miképpen véle-
kedik?

– Nem lenne szabad megengedni, hogy a Balaton menti
olcsóbb szállodák, éttermek, kis falatozók bezárjanak,
hiszen ezek elriasztják a vendégeket. Ugyanakkor példát
kellene vennünk a Tisza-tóról, ahol szakemberek idegen-
vezetésével a legjobb horgászhelyeket mutatják meg a tu-
ristáknak. Ôk  tisztában vannak azzal, hogy mikor érde-
mes kimenni pecázni, így a vendég is jól jár, hiszen végre
hal akad a horgára. 

Szendi Péter
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A Paloznaki Civil Egyesület 
szeretettel várja a kicsiket és a nagyokat 

Húsvéti Játszóházba
március 16-án, vasárnap 9-11 óra között

a Faluház Nagytermében. 
Program: ajándék és húsvéti meglepetések

készítése saját kezûleg



Asszonyklub
Törôdjön többet egészségével

INCOGNITÓBAN AZ INCONTINENCIÁRÓL

A téma még mindig tabunak tekinthetô Magyarországon,
pedig a probléma korra, nemre való tekintet nélkül okoz
bosszúságokat, nehézségeket.

Az incontinencia bármelyik formája: akár a hólyagürí-
tés akaratlansága, akár a hüvely izomzatának renyhesé-
ge, vagy a végbél záróizomzatának ellanyhulása okozhat
napi bosszúságokat.

A hétköznapi gyakorlat ezeket a kellemetlenségeket nem
szívesen tartja a közbeszéd tárgyának, sôt van aki ízetlen
tréfálkozással söpri a témát az asztal alá. (Ritkán hallok vic-
celôdni a nagyon gyakori szemüvegviselésrôl; nem szület-
nek otromba viccek az ápolatlan, hiányos fogazatról, vagy a
bôrkeményedéses, benôtt körmû lábakról…)

Aki vette a fáradtságot és a „bátorságot” szembenézni
az alsó testrészei jelenlegi és várható problémáival, kitû-
nô elôadást hallhatott dr Kochné Szolnoki Zsuzsától, aki
2008. február 5-én a PALOZNAKI ASSZONYKLUB szer-
vezésében világosította fel a népes hallgatóságot. Anató-
miailag a nôknek 3, a férfiaknak 2 nyílás körüli izomzatát
kell karbantartani. Fejünket a homokba dughatjuk, mo-
solyoghatunk nagyképûen, vagy elnézôen, de meddig?
Bármilyen apró-„cseprô” jelzés: nedvesség a nôi fehér-
nemûn, vonalkód a férfi alsónadrágon, jelzés izmaink
megereszkedésérôl, renyheségérôl. Természetesen a tüne-
tek szakorvosi diagnózisért kiáltanak, de sokat segíthet
az INTIM TORNA, amely most 10 órában sajátítható el
az ASSZONYKLUB szervezésében. A torna klubtagok-
nak ingyenes, kívülállóknak 150 Ft óránként. Hatása
megelôzô és gyógyító, minden életkorban ajánlott. Aki a
tornaórákhoz kíván kapcsolódni, jelentkezzen Hatvári
Rózsikánál.

Törôdjön többet egészségével!
Rajnai Magdi

Hagyományok és újdonságok 
a paloznaki konyhában

KÉSZÜLÔDÉS HÚSVÉTRA

Mindenkinek vannak hagyományos húsvéti menüi. Hús-
véti sonka, kalács, töltött tojás, tojáslikôr elmaradhatat-
lan kedvencek. Böjt után bizony kiéhezetten várjuk a fi-
nom falatokat, ehhez próbálok segítséget nyújtani.

Mustáros – fehérboros bárányborda
(Készíthetô borjúból, csirkecombból is)

Hozzávalók (4 személyre) 1,2 kg bárányborda, 2 evôka-
nál DIJONI mustár, 2 dl jó minôségû fehérbor, só, bors,
olívaolaj, 2 nagy fej hagyma

A húst sózzuk, borsozzuk, olíva olajon elôsütjük.
A hagymát karikára szeljük, a maradék olajhoz ön-

tünk még és a hagymát lassú tûzön pároljuk, hozzáöntjük
a bort és hozzáadjuk a báránykotlettet és a mustárt és a
húst puhára pároljuk. Sûrû, nagyon finom szaftot ka-
punk, amit ha szükséges botmixerrel pürésítünk. 

Krumplipürével, vagy krumplifánkkal tálaljuk.

Rozmaringos bárány

Hozzávalók (4 személyre) 1,2 kg csontnélküli bárány-
comb, 2+2 kanál olívaolaj, 2 kanál mustár, 2 ág rozma-
ring, 2 cikk fokhagyma, 2 zöldhagyma, 2,5 dl fehérbor, 1
tojás, ½ kanál liszt

A húst mossuk, szárazra töröljük, cérnával gömbölyû-
re kötözzük.

A mustárt olajjal (2 kanál) rozmaringgal, áttört fok-
hagymával, sóval, borssal összevegyítjük, ebben pácoljuk
a húst egy éjszakán keresztül. Fóliával takarjuk be.

200ºC sütôben húst ½ óráig sütjük, majd 180ºC-on
borral felöntve még 75 percig pároljuk. 

15 percig állni hagyjuk.
1,5 kg burgonyát lereszelünk, összedolgozzuk a tojás-

sal, liszttel, apróra vágott zöldhagymával, sóval borssal.
Apró lepénykéket (tócsi) sütünk, amit a báránnyal tála-
lunk, végül körbelocsoljuk a szafttal a tányért.

Válassz, ha tudsz! Mindegyik Pazar ünnepi étel.

Jó étvágyat! Rajnai Magdi

A Paloznaki Asszonyklub tavaszi programja 2008-ban

2008. március 4-én, kedden
8 napig Rómában

élménybeszámoló az örök városról
Rajnai Magdi emlékei

A Faluház nagytermében

Régi és új tagjainkat, érdeklõdõket szeretettel várunk!

PALOZNAKI ASSZONYKLUB
Rajnai Magdi

72008. február Paloznaki Hírmondó

Nônapi Bál
A paloznaki Akác Vendéglô Nônapi Bált hirdet 

2008. március 8-án 20 órai kezdettel 
a Faluház nagytermében.

Tombolával, hangulatos élô zenével és büfével 
várjuk kedves vendégeinket

Belépô: 500.- Ft, amely tartalmaz egy
tombolajegyet, 

és a hölgyeknek  egy aperitifet.
A jegyek és tombolajegyek megvásárolhatóak 

a Vendéglôben vagy a helyszínen.
Mindenkit szeretettel várunk és jó bulizást

kívánunk!



8 Paloznaki Hírmondó 2008. február

HIRDETÉSEK
�Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlá-

tok, vagyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok,
lakberendezési 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 keresztezôdésénél, ahol bemutatóter-
münkben 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� A u t ó

Perger Suzuki Márkaszervíz. Szalonunkban
megtalálja a Suzuki teljes típusválasztékát. Szervi-
zünkben nagy gyakorlattal rendelkezô munkatársak
várják Önöket. Autószerelés, javítás, mûszaki vizsgára
való felkészítés és vizsgáztatás. Környezetvédelmi mé-
rés 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

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

�Dobó Vendéglô. Anyák és nagymamák fôztjét, s azok
jó emlékû ízeit szeretnénk mindenkinek kínálni, jó bo-
rokkal és régi vendéglôi hangulattal. Kis és nagy társasá-
gok összejövetelének bonyolításában is jártasak vagyunk,
akár helyben, akár háznál vagy másutt. Legyenek vendé-
geink és váljék egészségükre! Csopak, Kossuth u. 103.
Tel./fax: 87/ 446 425, e-mail: : dobovendeglo@chello.hu.
Nyitva: Hóban-napsütésben-esôben 12-22 óráig.

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

�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: március 1-tôl, kedd-szerda-péntek: 15-
18-ig, szombat-vasárnap 8-12 óráig.

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adá-
sa! Balatonfüred-Csopak-Paloznak-Lovas-Alsóörs tér-
ségébôl várom eladási – vételi szándékát.Fizetni csak a
sikeres lebonyolítás 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-fel-
vidéki Nemzeti Parktól. Ranolder püspök 18 fôs kör-
panorámás borkóstolójában bejelentkezésre fogadunk
látogatókat. Nyitva: hétfô-szombat. Pincelátogatás, pa-
lackos 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 pincészete kö-
zé válogatták Magyarországon. Csopak, Arany J. 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 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

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

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

VÁLTOZÁS!!!

Változik a Teleház és Könyvtár
csütörtöki nyitvatartási ideje április végéig.
A nyitva tartás az alábbiak szerint alakul:

HÉTFÕ: ZÁRVA
KEDD: 15-19 ÓRÁIG
SZERDA: 15-19 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖK: 10-14 ÓRÁIG
PÉNTEK: 15-19 ÓRÁIG
SZOMBAT 9-13  ÓRÁIG
VASÁRNAP: ZÁRVA 

Március 1-tôl változik a Szôlôfürt Gazdabolt nyitvatartási ideje.
Március 1-november 1-ig: kedd-szerda-péntek: 15-18 óráig,
szombat-vasárnap 8-12 óráig tart nyitva.


