
A TESTÜLETI ÜLÉSRÔL JELENTJÜK...
Czeglédy Ákos polgármester tájékoztatta a képviselôket,
a biztosítási szerzôdés módosításáról, (a vendégház is be-
került a biztosított ingatlanok körébe) hogy a Tájház mû-
ködési engedélyt kapott, a Tsz. végfelszámolása következ-
tében az önkormányzatnak átadott ingatlanokról (ezek
külterületi utak, árkok) a lomtalanításról, valamint a
Tájház büfé és az információs pavilonra kötött bérleti
szerzôdésrôl.

Napirendként elôször a fiatalok klubhelyisége szere-
pelt. A meghívott fiatalok elmondták, hogy szeretnének
állandó klubhelyiséget, melynek kialakításában rendbe-
tételében szerepet is vállalnának. A képviselôk egyetér-
tettek abban, hogy a Szt. József ház lakás részében, a
könyvtár és teleház kialakítása mellett lehetôséget terem-
tenek egy klubszoba kialakítására melyet a nyitva tartás
alatt, a fiatalok használhatnak. Ezzel együtt a nagyterem
felújítása is fontos lenne, amiben számítanak a fiatalok
segítségére.

A Hajódban épülô gazdasági épületek és az ezzel kap-
csolatos tájékoztatás sokakat vonzott. A megjelenteket a
polgármester tájékoztatta a területre vonatkozó építési
szabályokról és övezeti besorolásról, ezután a két tulaj-
donos mondta el szándékait tevékenységükkel kapcsolat-
ban. A felmerült kérdésekre válaszolva elhangzott, hogy
néhány fôt foglalkoztató kisvállalkozások fognak megtele-
pülni, az egyik családi házzal egybeépített mûhelyt hoz
létre és a teljes tevékenység zárt térben zajlik, így várha-
tóan a zajhatás nem fogja zavarni a szomszédokat. A for-
galom megnövekedésével kapcsolatban elhangzott, hogy
az építkezések ideje alatt nyílván több teherautó érkezik,
de ez így lesz a családi házas építkezéseknél is. A késôbbi-
ekben pedig heti egy két teherautónyi áru érkezik ill. ke-
rül kiszállításra. A beruházók felajánlották, hogy jelenle-
gi bérelt telephelyeiket bárki megnézheti, az újonnan
felépítettek, pedig ezeknél is korszerûbbek lesznek.

Az önkormányzat idén is részt vesz a Balatoni Köz-
munkaprogramban. 5 hónapon keresztül 2 fô foglal-
koztatására lesz lehetôség, akik a Probió állományába
fognak tartozni, de Paloznakon végzik a közterületek
gondozását. 

A csopaki testület azzal a kéréssel kereste meg az ön-
kormányzatot, hogy a védônôi szolgálat fenntartásához
járuljon hozzá. A testület 220 ezer Ft támogatást sza-
vazott meg az idei évre, ezen kívül biztosítja helyben a
tanácsadás lehetôségét és útiköltség térítést fizet a vé-
dônônek.

A képviselôk némi vita után elutasították a pályázat
beadását a Fô utca burkolat felújítására, az önrész elô-
teremtésének nehézsége miatt. Szintén elutasították a
Paloznakot bemutató film készítésére beadott ajánlatot.

Elfogadták Boda Balázs javaslatát miszerint a Nagyhe-
gyi u. elején lévô omló partfalat saját erôbôl támfalele-
mekkel megerôsítené, amennyiben az önkormányzat a
szükséges elemeket biztosítja. Idén is várjuk a pál-
patakai és korondi gyerekeket táborba egy hétre. A
szervezést Szabó Lajos alpolgármester vállalta ismét. 
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A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Paloznak Község Önkormányzata szeretettel vár
minden Gyermeket, Szülôt és Nagyszülôt

A PALOZNAKI CSALÁDI HÉTVÉGÉRE
2008. MÁJUS 25-ÉN, VASÁRNAP

TERVEZETT PROGRAMOK:

DÉLELÔTT:
� 10 órától vitorlázás 6 fôs csoportokban.

Elôzetes jelentkezés Sári Annamáriánál a Tele-
házban!

� 11 órakor Játék- és Gyermekrajz kiállítás 
megnyitója.
Játékkiállítás – kedvencekbôl és „Paloznaki ün-
nepek és hétköznapok” – gyermekrajz kiállítás a
Paloznaki Civil Egyesület Szervezésében a Falu-
ház nagytermében

� 10-15 óra között Cserebere piac és kemencés lán-
gos sütés a Tájház udvarán. 

DÉLUTÁN: 
� 15 órától családi vetélkedô a játszótéren és kör-

nyékén:
� Lovaglás futószáron
� Aszfaltrajz, festô és modellje
� Fánkevô verseny, sörivó verseny
� Gólyalábazás, kerékhajtás
� Természetvédelmi vetélkedô
� Egyéb ügyességi játékok

Vendégeink Balatonfüred város 
Tûzoltóságának munkatársai.

A vendéglátásról az önkormányzat gondoskodik.
Kérjük egy kis házi süteményt, és jókedvet hozza-

nak magukkal!



A PALOZNAKI HÍRMONDÓBAN ÉS A PALOZNAKI
HONLAPON KÖZZÉTETT SZAVAZÁS EREDMÉNYE

„Májusi AKÁC Kupa”
Május elsején a Paloznaki Civil Egyesület
szervezésében zajló focitornán tíz csapat
vett részt. 

Reggel 9 órakor kezdôdtek a küzdel-
mek két csoportban. A szép számú szur-
koló bíztatására nagyon jó hangulatú
mérkôzéseket láthattunk. 

A csoportküzdelmek végén a két máso-
dik a bronzéremért játszott: Fregatt FC

és Kertai Balatonalmádi 0:0, büntetô rúgásokkal a Fre-
gatt FC játékosai bizonyultak higgadtabbaknak, így övék
lett a 3. hely.

A döntô óriási küzdelmet hozott melyben a Korona
Panzió csapata diadalmaskodott az Autó Átírás csapatá-
val szemben, így övék lett a torna gyôzelem.

I. hely Korona Panzió Balatonfüred
II. hely Autó Átírás Veszprém
III. hely Fregatt Veszprém
Gólkirály: Kulcsár Adrián – Korona
Legjobb kapus: Jakab István – Fregatt
Legjobb mezônyjátékos: Miskey István -Autó Átírás

Szente Zsolt

ÜÜrrggeelleessôô  kkeerréékkppáárrttúúrraa
TTiihhaannyybbaa!!

2008. június 21-én, szombaton a Paloznaki Civil Egyesü-
let a hagyományos „ÜRGELESÔ KERÉKPÁRTÚRÁRA”
vár mindenkit (kicsiket és nagyokat, családokat, barátokat).

Az úti cél Tihany Belsô-tó környéke, ahol az  elkerített
részen a Magyarországon ôshonos  szürkemarhák mellett
remélhetôleg az ürgéket is megfigyelhetjük. (Tavaly a me-
leg, napsütéses idônek köszönhetôen távcsô nélkül is so-
kat láttunk hancúrozni a réten.)

Ezután az ôslevendulásba vesszük utunkat, ahol meg-
pihenünk, levendulát gyûjtünk, majd Sajkod felé leeresz-
kedve indulunk haza. 

A túrán végig a kerékpárúton megyünk, kényelmes
tempóban, Balatonfüreden a Tagore sétányon pihenôt
tartunk. (Csak az utolsó szakasz nem kerékpárút, a falu-
ban közúton kell haladni.)

A csoportot szervízkocsi is kíséri (várunk még jelent-
kezôket!), ahová bepakolhatjuk a hátizsákokat, plédeket,
az elfáradt gyerekeket.

Célszerû magunkkal hozni távcsövet, plédet, enni-inni-
valót, esôkabátot, labdát és jókedvet. Indulás 14 órakor a
paloznaki Fô térrôl.

Hazaérkezés este nyolc óra körül.
További információ: 06/70/ 9316 221

Verrasztóné Panni

� Május 31-én, szombaton este 19 órakor zsíroskenyér
parti a Király Pincében

� Május 25-én 10-15 óra között Cserebere piac és
kemencés lángos sütés a Tájház udvarán

� Május 25-én 11 órakor Játék- és Gyermekrajz kiállítás
megnyitó lesz a Faluház nagytermében a Paloznaki
Civil Egyesület szervezésében

� Május 25-én 15.00 órakor családi nap, családi vetél-
kedô a játszótéren

� Június 14-én 17 órakor Paloznaki Hímzôkör kiállí-
tásának megnyitója a Faluház nagytermében

Ön szerint a Fô u.-ban a játszótér újság   internet   összesen
védelmében legyen-e fekvôrendôr? db        db            %
Igen, minél hamarabb 13 85            59

Ideiglenesen a nyári hónapok- 2 34 22
ban, amikor nagy a forgalom

Inkább sebességkorlátozó 2 6 4
tábla kellene
Nem, tartsa be mindenki 2 15 10
a szabályokat

Nem, mert akadályozza a 0 5 3
forgalmat

Nem érdekel, nem járok arra 0 4 2
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ERDÉLY
Erdélyi testvértelepülésünkön Korond-Pálpatakán min-
den évben június végén Péter-Pálkor tartják a búcsút
és a falunapi rendezvényeket. A Paloznaki Önkor-
mányzat várja azok jelentkezését, akik szívesen el-
utaznának a rendezvényre.
Jelentkezni Steinbachné Edinánál lehet a Hivatalban.

szerk.

Gratulálunk!
Keller Nikolett és Keller Iván Adrián 

2008. május 8-án megszülettek. 
Gratulálunk a szülôknek, Keller Zsolt Józsefnek

és Kellerné Jánka Andreának
Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk 

Mindannyiuknak!
Szerk.

� �JJÓÓ  TTUUDDNNII!!



PALOZNAKI CSEREBERE - PIAC

2008. május 25-én (vasárnap) a Családi Nap keretében 

Cserebere piacot
és kemencés lángos sütést

szervezünk, melyre mindenkit szeretettel várunk 
10-15 óra között a Tájház udvarán. 

Hozzák magukkal azokat a használati-, vagy dísztárgyai-
kat, amiktôl szívesen megválnának, legyenek azok újak,
vagy akár „ezer évesek”, épek, vagy sérültek.

Asztalokról az Önkormányzat gondoskodik, 
ezeken mindenki elhelyezheti a  maga

cserélgetni – eladni 
szánt portékáját.

Ne a nagy üzlet reményében jöjjenek, hanem az együttlét
öröméért, és azért, mert tudják:
minden tárgynak megvan a maga története. 

Hátha az Öné valaki másnak még örömet szerez.

9. Nemzetközi Harley-Davidson Fesztivál Alsóörsön
Szezonnyitó fesztivál a Balaton partján

A Nemzetközi Harley-Davidson Fesztivál 2008. június
12-15 között, immár kilencedik alkalommal várja Alsóör-
sön a motorozás szerelmeseit, de azokat is, akik önfeled-
ten szórakozni szeretnének a Balaton partján, hiszen a
hazai és külföldi fellépôk feledhetetlen élményt nyújta-
nak apróknak és nagyoknak egyaránt. 

A szervezôk törekvése évrôl-évre, hogy a mintegy 20
ezer fôs rendezvény hagyományos programjait újabb lát-
ványos és szórakoztató elemekkel bôvítsék, így ebben az
évben is változatos zenei programokkal várnak minden
vendéget: csütörtökön a népszerû Hooligans zenekar lép
a színpad deszkáira, melyet pénteken az EDDA Mûvek
folytat. A szombat este sztárvendége a világhírû Gary
Moore lesz, majd pénteken, a családi nap keretében
Demjén Ferenc zárja a fesztivált. 

Mindemellett itt lesz a Tequila zenekar, a Bran zenekar
ír kocsmazenéjével és táncházával, Doors Emlékzene-
kar, az évek óta nagy népszerûségnek örvendô Török
Ádám és a Mini és sokan mások. 

Az idei év motoros bemutatóját a magyar stuntriding
bajnok Angyal Zoltán tartja, de itt lesz a mûrepülô világ-
bajnok, Bessenyei Péter is. Tavaly nagy sikert aratott
„Mókus” vidám motoros kaszkadôr-showjával, így a szer-
vezôk ismét meghívták, hogy bátor mûsorával elkápráz-
tassa a közönséget. 

A fesztivál egyik fénypontja a szombati motoros felvo-
nulás, melynek alkalmával több ezer motor halad konvoj-
ban a Balaton északi partján. 

A H.O.G. Budapest Chapter, mint a fesztivál házigaz-
dája idén, a fesztivál utolsó napján vendégül látja a 15.
születésnapját ünneplô kôszegi SOS Gyermekfalu vala-
mennyi lakóját. Ennek megfelelôen a vasárnap egyfajta
családi nap lesz, ahol elsôsorban a gyermekekre gondol-
tak a szervezôk. 

A H.O.G. Budapest Chapter immár második alkalom-
mal a balesetmegelôzést tûzte ki célul, hiszen évrôl-évre
emelkedik a motoros balesetek száma. Ebben nagy segít-
séget nyújt, az ORFK-Országos Balesetmegelôzési Bizott-
ság. A „Két kerék, egy élet” jelszóval az OBB önálló
standdal kívánja elôsegíteni a biztonságosabb motorozá-
sért folytatott küzdelmet.

A fesztiválra jegyek elôvételben kaphatók a
www.jegyelado.hu weboldalon, valamint vásárolhatók a
helyszínen a fesztivál idején. A családi napra tekintettel a
vasárnapra vonatkozó napijegy, mely magában foglalja az
egész napos programokat, valamint Demjén Ferenc kon-
certjét, mindössze 2000 Forint. Amennyiben a fesztivál
mind a négy napján szeretne részt venni, úgy érdemes
most megvásárolni jegyét! 

Bôvebb információ: www.hog.hu 
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A Paloznaki Hímzôkör
és Paloznak Község Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt és kedves családját a

XV. JUBILEUMI  NÉPI HÍMZÉS 
ÜNNEPI KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA

2008. június 14-én, szombaton
17 órára

a Faluház nagytermébe. (Paloznak Fô u. 10.)

Vendégként bemutatkozik:
TÓTH ISTVÁN

mester remekdíjas 
veszprémi szabómester

és KARLI ANDRÁSNÉ
fûfonó

A kiállítást megnyitja:
ID. TISLÉR GÉZA

a Dunántúli Református Egyházkerület 
nyugalmazott fôjegyzôje

Közremûködik:
a Paloznaki Kórus
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Környezetünk védelmében
„PACI akciók”

A Paloznaki Civil Egyesület alapszabályában is rögzített
céljai között szerepel az egészséges életmódra nevelés, a
környezetvédelmi tevékenységek támogatása.

A gyermekek környezettudatos gondolkodásának for-
málására évek óta nagy sikerrel szervezzük meg Paloz-
nakon a papírgyûjtést. A lakosság is szívesen fogadja ak-
ciónkat, az év során nagyon sok papírhulladék (kartont
és újságpapírt) halmozódik fel a háztartásokban, amit a
gyermekek nagy szorgalommal gyûjtenek be. Nem csak
munkának tekintik, hanem nagyon jó szórakozás is.

Idén is indult a szorgos csapat kiskocsikkal szerte a fa-
luba. Becsöngettek a házakhoz, pakolták a porták elé ki-
készített papírkötegeket. A Tájház udvarán a szín alatt
egyre növekedett a papírhalom, melyet a vállalkozó ked-
vû ifjak és felnôttek segítettek összerendezni. A második
nap végén Bakonyiné Marika néni és Nagy Zsuzsi segítsé-
gével kemencében sütött kenyérlángossal vendégeltük
meg a kifáradt, kiéhezett csapatot. A két nap alatt 2,8 ton-
na papírhulladékot gyûjtöttek a gyermekek, melyet
Czeglédy Ákos és Wrhovina Rezsô szállított el a veszpré-
mi Hulladékudvarba. Köszönjük!

A befolyt összegbôl a résztvevôk jutalomkirándulásra
mennek a Bakonyba.

A környezetünk védelmére egy új akciót is elkezdett
szervezni az egyesület. Minden háztartásban nagy prob-
léma a használt étolaj elhelyezése. A lefolyóba önteni ká-
ros, de hová tegyük?

Az elôzetes egyeztetések szerint a Biofilter Kft. fogja el-
szállítani a használt étolajat. A begyûjtést az egyesület
felvállalja, amihez az önkormányzat is felajánlotta a se-
gítségét. Az elôkészületek után a begyûjtés megkezdésé-
rôl, a részletes tudnivalókról az egyesület szórólapon ér-
tesíti a falu lakóit, várhatóan június közepén.

Verrasztóné Panni

Riviéra kártya és receptgyûjtemény
a turizmusért

Mayer Gyula a Balaton Riviéra Egyesület elnökét meg-
lehetôsen nehéz elérni mostanában, hiszen nagyon sok-
szor üzleti utakon jár, nem titkoltan azzal a szándékkal,
hogy erôsítse többek között a Csopak-medence idegen-
forgalmát.

– Milyennek ítélte meg az elmúlt hetekben megrende-
zésre került Mandula Ünnepet?

– Az elmúlt évekhez képest lényegesebben nagyobb
volt az érdeklôdés. Szerencsére nemcsak a helyi lakoso-
kat érdekelte ez a háromnapos rendezvénysorozat, így a
szobakiadók is jól jártak, hiszen április idusán vendégeik
voltak. Programjainkat koordináltabban kínáltuk az ér-
deklôdôknek, ami annyit jelentett, hogy a rendezvények
idôpontjai nem estek egybe, így minden egyes eseményen

jelen tudtak lenni. Örömmel tapasztaltam, hogy több civil
szervezet is segítette a munkánkat, ráadásul az idôjárás is
kegyes volt hozzánk. 

– Hamarosan bevezetésre kerül a Balaton Riviéra
kártya. Mindez milyen plusz szolgáltatásokkal jár, mek-
kora kedvezményeket kaphat a kártya tulajdonosa?

– Május 1-jétôl mind az öt településen egységesen be-
vezetésre kerül a kártya. Mindezt a szálláskiadók a pol-
gármesteri hivatalokban vehetik át, mely egyfajta kötele-
zettséggel is párosul, hiszen aki egy vendégéjszakát eltölt
a térségben, az jogosult a kártya által biztosított kedvez-
ményekre. Nagyon sok vendéglátó- és szórakozóhelyen
felhasználható, de akár a veszprémi állatkertben és a
BAHART-nál is jár a kedvezmény. Számításaink szerint,
ha egy család egy hetet tölt el a régióban, neki mintegy
huszonötezer forint megtakarítása lesz ezáltal. Az alsóör-
si és csopaki önkormányzatok pedig megtették azt a gesz-
tust, hogy a strandbelépô árából, mintegy harminc száza-
lék kedvezményt biztosítanak. Én remélem, hogy a
szobakiadók mindezt nem úgy ítélik meg, hogy ez további
adminisztrációs kötelezettségekkel jár, hiszen eddig is ki
kellett tölteniük valamilyen bejelentôkártyát. A Riviéra
kártya innentôl kezdve felváltja mindezt, és ennek alap-
ján történik a vendégéjszakák elszámolása. 

– Lesznek-e további plusz szolgáltatások, melyek nö-
velhetik a térség idegenforgalmát?

– A korábbi éveknek megfelelôen május elején kiadjuk
a programfüzetünket, mely három nyelven, tízezer pél-
dányban jelenik meg. Idén húsz oldalas lesz a kiadvá-
nyunk, mindezt a programok  sokszínûsége, és a szolgál-
tatók hirdetési igényei indokolták. Hamarosan megnyílik
egy információs irodánk Csopakon a vasútállomás mel-
lett, de ugyanazokkal a jogosultságokkal rendelkezik,
mint az alsóörsi tourinform iroda. 

– Tavaly nagy népszerûségnek örvendett az on-line
megrendelés. Ezek alapján milyen nyárra számítanak
idén?

– Az elôrejelzések alapján a tavalyi számadatok jelen-
nek meg az elôrendeléseket illetôen, de én nagyon bízom
abban, hogy az itt töltött vendégéjszakák száma növeked-
ni fog. Mindent egybevetve több vendégre számítunk az
öt településen, mint korábban.

– Kuriózumnak számíthat egy receptgyûjtemény meg-
jelentetése, mely a térség nevezetes ételeit, italait tartal-
mazza. Miért van erre szükség?

– Nem tagadom, hogy itt néhány európai példából me-
rítettünk, ahol ez már bevált. Számomra mindig is szim-
patikus volt, hogy egy terület, egy régió könyv formájá-
ban bemutatkozik. Itt természetesen nemcsak
receptgyûjteményeket jelentetünk meg, hanem a vállal-
kozások számára hirdetést is biztosítunk. Ezt a kiadványt
is három nyelven kívánjuk megjelentetni. Ennek egyet-
lenegy célja van, hogy a vendégeink számára még jobban
megismertessük a régiót, az öt település szépségeit, adott-
ságait, lehetôségeit. Szeretnénk mindenki számára elér-
hetôvé tenni a hagyományos magyaros ételeket, még ak-
kor is, ha éppen nem a Balatonnál tölti a szabadidejét.
Elôreláthatólag a következô idegenforgalmi szezonban
már megjelenik ez az illusztris könyv.
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– A térségben nyaraló és itt élô emberek mennyire fo-
gadták el az elmúlt évek során az egyesületet?

– A tourinform iroda látogatottsági számát tekintve az
országos átlag felettit produkálja. Az elégedettségi index
alapján pedig az ország legjobb irodái között vagyunk.
Ezt a fajta felmérést nem mi végeztük, hanem az erre sza-
kosodott idegenforgalmi szakemberek. Így nyugodtan
mondhatom, hogy elfogadtak minket, hiszen az elôbb el-
mondottak mindezt predesztinálják.

Szendi Péter

„Az ember nem csak azért felelôs, amit tesz, hanem azért
is, amit nem tesz meg.” Prótagorasz

MIT TEGYEK, HOGY A FOLYÉKONY HULLADÉKKAL 
– A SZIPPANTOTT SZENNYVÍZZEL – 
NE SZENNYEZZEM A KÖRNYEZETET?

ÚTMUTATÓ A LAKOSSÁG RÉSZÉRE 2008.

A mindennapjainkban keletkezô szennyvíz veszélyes lehet a
környezetre és az emberi egészségre, amennyiben a nem
megfelelô módon helyezik el. A lakossági folyékony hulladék-
ról (szippantott szennyvízrôl) a Veszprém Megyei Önkor-
mányzat által 2007-ben készített tanulmány szerint Veszprém
megyében a lakásokból és üdülkbôl származó folyékony hulla-
dék számítással becsült mennyisége évente mintegy 2,5 millió
köbméter, az elszállított folyékony hulladék mennyisége mind-
össze 63 ezer köbméter, a többi szennyvíz sorsa ismeretlen. 

Veszprém megye területi érzékenysége miatt a megyében
csak a közmûves és az egyedi zárt szennyvízgyûjtés engedhetô
meg. A víz az ember számára nélkülözhetetlen elem, és a me-
gyében található vízkészlet nagyon érzékeny a felszíni erede-
tû szennyezôdésekre. 

Ezen útmutatóval azért kerestük meg Önt, hogy tájékoz-
tassuk a folyékony hulladékkal kapcsolatosan. Kérjük, hogy
tegyen meg mindent, amit lehet a környezet védelme, a saját
és a környezetében élôk egészségének megôrzése érdekében. 

1. Hova lehet szállíttatni a folyékony hulladékot? 
Folyékony hulladék leürítô hely a közcsatornának az arra

jogosult által kijelölt aknája, illetleg a szennyvíztisztító telep. 
2. Ki szállíthatja el a folyékony hulladékot? 

� Folyékony hulladékot csak a vonatkozó engedéllyel ren-
delkezô, megfelelô szakismerettel vállalkozó szállíthat. Tá-
jékoztatást, hogy erre melyik vállalkozó jogosult, a helyi
önkormányzattól és a területileg illetékes közmûszolgál-
tatótól lehet kérni. 
3. Milyen anyagok találhatók a lakossági szennyvízben? 

� Bomló szerves anyagok, fehérjék, zsírok, szénhidrátok,
szervetlen anyagok, szintetikus mosó és mosogató szerek,
gyógyszer maradványok, vegyszerek, különféle kórokozók. 
4. Mi történik a folyékony hulladékkal a környezetben,
ha búvárszivattyúval kijuttatom a saját területemre, il-
letve a közterületre, pl. a vízelvezetô árokba? 

� A tisztítatlan szennyvíz a talajba és az élôvizekbe jutva sú-
lyos környezeti károkat okoz, többek között elszennyezi a
belterületek alatti talajvizet, a sérülékeny vízbázisokat to-
xikus anyaggal terheli, mérgezi a környezetet. 
5. Miért szükséges felülvizsgálni a szennyvízgyûjtô akna
vízzáróságát? 

� Veszprém megye nagy területe, felszín alatti víz állapota
szempontjából fokozottan érzékeny, a felszín alatti vizek
közül a karsztvíz a legfontosabb, védelme stratégiai fel-

adat, hiszen az ivóvízellátás döntô része erre a vízkészletre
támaszkodik. 
6. Milyen szennyvízgyjtô akna építhetô szabályosan?

� A területi érzékenység miatt a csatornázatlan területen a
vízzáróság biztosítása érdekében mûanyag akna vagy víz-
záró betonakna építése lehetséges, melyet az Országos tele-
pülésrendezési és építési követelményekrôl szóló
253/1997. (XII. 20. ) Korm. rendelet szabályoz.
7. Kinek kell fizetni talajterhelési díjat?

� A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tör-
vény 11. § (1) bekezdés alapján talajterhelési díjfizetési
kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a mûszakilag ren-
delkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgaz-
dálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá
tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt
szennyvíztárolót is, alkalmaz.

� Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a
díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe
helyezését követ 90. naptól terheli. A törvény 12. § (3) be-
kezdése szerint a talajterhelési díj mértéke 120 Ft/m3.
8. Mennyivel csökkenthetem a talajterhelési díjat?

� A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tör-
vény 14. § szerint a talajterhelési díj alapja csökkenthet
azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, melyet a kibocsá-
tó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezet-
tel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi el-
írások szerinti elhelyezését igazolja.
9. Kinek nem kell fizetni talajterhelési díjat?

� A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tör-
vény 11. § (2) bekezdése szerint nem terheli díjfizetési kö-
telezettség azt a kibocsátót, aki a külön jogszabályok sze-
rinti egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt, illetve
egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibo-
csátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített
megfigyelô objektumban a talajjal kapcsolatban levô fel-
szín alatti vízben a kibocsátó által évente megvizsgált nit-
rát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartartalom egyik kompo-
nens tekintetében sem haladja meg 20%- al a 2005. évben,
illetve a közcsatorna üzembe helyezését követô hónapban
végzett alapállapotfelmérés keretében mért értékeket.
10. Mi a sorsa a befizetett talajterhelési díjnak?

� Az önkormányzatnak a talajterhelési díjból befolyt össze-
get a település környezetvédelmére kell fordítania: a talaj,
valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minôségi védelmé-
re, különösen a csatornázásra, a vízbázis-védelemre, a te-
lepülési monitoring kialakítására és mûködtetésére, a tar-
tós környezetkárosodások kármentesítésére, a potenciális
és a tényleges szennyez források szennyezésének megelôzô,
illetve utólagos védelmére.
11. Mit értünk „környezet” alatt?

� Környezet, ami körülvesz bennünket, melynek mi is része-
sei vagyunk, amiben az életterünk van, ahonnan az életfel-
tételünket biztosítjuk.
12. Az egészség és a szennyvízzel szennyezett környezet
hogyan függ össze?

� A szennyvízelhelyezés és kezelés alacsony szintje szennyezi
a környezetet – a talajt, a levegôt, a vízbázist -, melynek
egészségkárosító hatásai lehetnek. A szennyezett talajból
egyrészt a táplálékláncon, az élelmiszerekkel kerülhetnek
a szervezetbe egészségkárosító anyagok, másrészt a szálló
porhoz tapadva, a levegôbe kerülve okoznak veszélyt.
„A jövô nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben elmulasz-
tasz.” Albert Schweitzer



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

� 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

� 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.

� 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, nö-
vényvédô szerek, vetômagok, festékek, tömítôanyagok, kö-
tôelemek (csavarok), zárak. Minden, ami egy gazdának kell!
Paloznak, Zrínyi u. 44. tel.: 87/ 446-869. Nyitva: március 1-
tôl november 1-ig, kedd-szerda-péntek: 15-18-ig, szombat-
vasárnap 8-12 óráig.

� 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

� Az Alsóörs-Paloznaki Európa Kemping nyári
szezonális munkára férfi-nôi takarítókat keres. Nyugdíja-
sok jelentkezését is várjuk. Érdeklôdni lehet a 06-20/224-
12-44 telefonon.

� Akác Vendéglô Paloznak Fô téren, ahol az óra áll!
Egész éves nyitva tartással pünkösdtôl augusztus végéig
melegkonyhával: házias ételekkel, szolid árakkal, udvarias
kiszolgálással a környék legfinomabb velôs pirítósával
várjuk kedves vendégeinket. Szívesen vállaljuk kisebb
rendezvények lebonyolítását 40 fôig.

Tel: 06 87 446-400, Mobil: 06/30-207-3790, 
e-mail: akacvendeglo@freemail.hu, 

web: www.balatonriviera.hu/hu_index.php?page=gasztronomia

6 Paloznaki Hírmondó 2008. május

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.

MEGHÍVÓ
A KIRÁLY PINCE

tisztelettel meghív minden kedves paloznaki lakost és
üdülôtulajdonost (kicsiket és nagyokat)

2008. május 31-én, szombaton este 19 órakor
kezdôdô hagyományos

ZSÍROSKENYÉR PARTIJÁRA
Az est bevételét a hagyományokhoz híven jótékonysági

célra fordítjuk.
Szeretettel várunk mindenkit! 

Király Pince

A Király Pince elmúlt évi jótékonysági estjén összegyûlt 
adományokból a Fô téren egy korszerû, nagy Paloznak térkép 

felállítását támogatták.

Szerk.

A Király Pince szeretettel várja kedves vendégeit
hétfô-péntek 17-22-óráig, szombat-vasárnap 11-22 óráig.
Balaton felvidéki és paloznaki borok társaságában élvezhe-
ti a szôlôlugasok által nyújtott harmóniát. Családias han-
gulatú, udvarias kiszolgálás, házias ételek és ízek. Kisebb
rendezvények 50 fôig. Nyitva: május 10–augusztus 31-ig.
Elérhetôségek: Paloznak Királydombi u., tel: 20/333-5540,
www.paloznak.hu. 


