
MEGYEI HÍREK…
BÔVEN AKAD TENNIVALÓ A BORÁSZATÉRT

Meddig hagyjuk, hogy egyik legjelentôsebb nemzeti érté-
künk, a szôlôterületek nagysága tovább zsugorodjon? A
hetvenes években 200 ezer hektár ültetvény volt az or-
szágban, ma a legoptimistább becslések szerint is alig 70
ezer – érvelt a tennivalók mellett Lasztovicza Jenô, a me-
gyei közgyûlés elnöke egy szôlész-borász szakmai találko-
zón Balatonfüreden január 27-én. 

Müller István, a fôszervezô Pelsovin Trade Kft. ügyve-
zetôje köszöntôjében ugyancsak sürgôs megoldásokról
beszélt a hazai ültetvények megôrzése, illetve gyarapítása
érdekében. Az összefogás, az ágazat helyzetének javítása
mellett érvelt dr. Bóka István a város polgármester, dr.
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke, dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevôszék elnö-
ke is.

A találkozón egyebek mellett szó esett a piaci problé-
mákról, a versenyképesség helyreállításáról, az ágazatot
támogató intézményrendszer hiányáról, a kifogásolható
szabályozásról, hatósági tevékenységrôl és minôsítési
rendszerrôl, a drasztikusan magas hatósági díjakról. Az
elôadók vérlázítónak nevezték a rendkívül szigorú, heli-
kopteres munkaügyi ellenôrzéseket. Példaként említették
meg, hogy a legapróbb adminisztrációs hibákért százez-
res nagyságrendben szabnak ki bíráságokat, a szüretnél a
gazdaságokban nem segíthetnek a hozzátartozók, a szom-
szédok, barátok.

A TESTÜLETI ÜLÉSRÔL JELENTJÜK
A márciusi testületi ülésen elfogadta az önkormányzat a
körjegyzôség költségvetését, mely 27,2 millió Ft bevétellel
és kiadással számol. Ebbôl állami támogatás 3,6 millió Ft
Lovas 11,6 Paloznak 12 millió Ft hozzájárulást fizet a la-
kosságaránynak megfelelôen.

Némi vita alakult ki az önkormányzati költségvetést il-
letôen s miután nem sikerült elfogadtatni a testületi ülés
végén némi korrekcióval a bérköltségek csökkentésével
szavazta meg a testület. A személyi kiadásokat a tavalyi
szinten 12,5 millió Ft-ban, dologi kiadásokat közel 20
millió Ft-ban, szociális kiadásokat 3,8 millió Ft-ban, fej-
lesztési kiadásokat 11,5 millió Ft-ban határozta meg a
testület. 3 millió Ft iparûzési adót kell visszautalnunk.
Több mint 42 millió Ft-ot adunk át mûködésre más szer-
vezeteknek, többek közt a körjegyzôségnek, a Csopaki
Önkormányzatnak az alapfokú oktatás ellátásáért, a Ba-
latonfüredi Önkormányzatnak ill a kistérségi társulásnak
az orvosi ügyelet, a családsegítés, szociális gondozás, tûz-

oltóság mûködésére. Ezen kívül a Balaton Riviera Turisz-
tikai Egyesületet támogatjuk a beszedett idegenforgalmi
adó 10%-val, valamint a civil szervezetek részére és a la-
kásépítésekhez nyújt az önkormányzat támogatást. Az
összes tevezett kiadás 92 millió Ft. A bevételek közül az
állami normatívák és egyéb kiegészítô támogatások 38
millió Ft-ot az átvett pénzeszközök, Lovastól a körjegyzô-
ség mûködésére, egyéb még nem kifizetett pályázatok
14,5 milliót, saját bevételek 8,3 milliót, tervezett adóbe-
vételek 28 millió Ft-ot tesznek ki. A költségvetés hiánya
így 3 millió Ft, melyet az elôzô évi pénzmaradvány várha-
tóan fedez.

A költségvetés tárgyalását követôen az önkormányzat
által a tavalyi évben támogatott civil szervezetek számol-
tak be a kapott támogatás felhasználásáról, melyet a tes-
tület elfogadott. Az idei évben 6 szervezet kért támogatást
a testület azonban csak a helyben tevékenykedô egyesüle-
teket támogatta anyagiakban, így a Paloznaki Civil Egye-
sület 250.000 Ft a Szôlôhegyi Egyesület 50.000 Ft támo-
gatást kapott. A Polgárôrség és az Asszonyklub nem
fordult támogatási kérelemmel az önkormányzathoz. A
Polgárôrség ígéretet kapott arra, hogy amennyiben új
gépkocsit vásárolnak számíthatnak az önkormányzat kö-
telezettségvállalására.

Ezt követôen a képviselôk meghallgatták és elfogadták
az Észak Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás vala-
mint a Gyermekjóléti Szolgálat 2008 évi tevékenységérôl
szóló beszámolót. Idén is csatlakozunk a Balatoni Hal és
Borünnep rendezvényeihez. 

Szaniszlai Sándornak a Sport u. névváltoztatásáról
szóló beadványát elutasította a testület, valamint kifogá-
sát fogalmazta meg a Balaton Volán menetrend módosítá-
sával kapcsolatban kérve, hogy a este 21órakor Balaton-
füredrôl Fûzfôre közlekedô járat a nyári menetrendbôl
ne kerüljön ki. 
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A balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola 2009
április 1-én 7.40-tôl nyílt napot majd 17.00 órakor az
érdeklôdô szülôk számára tájékoztató szülôi értekez-
letet tart. 
A rendezvényen bemutatjuk az iskolát és tájékozta-
tást adunk az itt folyó munkáról, egyben lehetôséget
biztosítunk arra, hogy az ebben az évben iskolát vá-
lasztó szülôk megismerjék az iskolát illetve a nevelô-
ket.

Steierlein István igazgató



TTööbbbb  ttíízzmmiilllliióóss  ffoorriinnttooss  bbeerruuhháázzáássookk  eellôôtttt  áállll  
aa  BBaallaattoonn--ffeellvviiddéékkii  NNeemmzzeettii  PPaarrkk  IIggaazzggaattóóssáággaa

Jelentôs fejlesztéseket valósít meg idén a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park Igazgatósága. Erdei iskolák, valamint
élô és élettelen természeti értékek fejlesztésére kerül sor,
bemutatóhelyek létesülnek több mint nyolcszáz millió fo-
rint értékben. Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
eredményes pályázatokról, jövôbeni tervekrôl beszélt. 

– Az úgynevezett egyfordulós pályázaton eredménye-
sek voltunk, hiszen az erdei iskoláinkra, – melyek
Bakonybélben és Tihanyban találhatóak – összesen 90
millió forintos támogatást kaptunk. A két erdei iskola
programunkat minôsítettük, ráadásul minden igényt ki-
elégítô fejlesztési terveket mutattunk be.

– Azok számára, akik elôtt nem annyira ismert az
„erdei iskola” fogalma, kérem szíveskedjék összefoglal-
ni néhány mondatban, hogy mirôl is van szó!

– Olyan nevelési programot takar, amely a fiatalok ter-
mészethez való szoktatását célozza meg. Itt nemcsak ter-
mészetjárásról beszélünk, hanem környezeti- és termé-
szeti ismeretek fejlesztésérôl is. Az elôadók igyekeznek
átadni az ismereteiket a gyerekek számára, de a cél, hogy
felkeltsük az érdeklôdésüket a természeti kincsek iránt. 

– Ugyanakkor más pályázati forrásokról is „csiripel-
nek” a Balaton-felvidék „madarai”, melyek értéke eléri
a több tízmillió forintot is...

– A Regionális Operatív Programhoz beadott pályáza-
tunk az elsô fordulóban eredményes volt. A beruházás
során a tihanyi Belsô-tó mellett egy látogató központot
építünk, amely a településre látogató turisták számára
látványos, természeti bemutató helyet tartalmaz. Az ér-
deklôdôk ismeretet kapnak Tihany és a környék termé-
szeti értékeirôl, úgymint a forráskúpok mûködésérôl és a
levendula feldolgozásáról.

– Ha jól tudom van még további kétfordulós megnyert
pályázatuk, mely a zirci Arborétumot is érinti. A méltán
híres botanikus kertben milyen fejlesztések valósulhat-
nak meg?

– A tó feltöltôdésének megakadályozása és környezeté-
nek rendezése, a kerítés újraépítése, valamint az arboré-
tumban megtalálható fásszárú és lágyszárú növényfajok
gyûjteményének átalakítása része a programnak. Élôhely
Fejlesztési beadványunk szintén sikeres lett, amely az élô
természeti értékek rekonstrukcióját foglalja magában.
Általában a korábbi természeti állapotokat kívánjuk
visszaállítani, amely egyáltalán nem könnyû feladat.
Mindez alapvetôen a barlangokkal kapcsolatos, nem tu-
risztikai fejlesztésekre irányul. Ebbôl a pénzbôl újítjuk
meg egyes barlangok lezárását, a beépített, sokszor rozs-
dásodó létrák cseréjét és a kôtengerek kitisztítását.

– Folyamatban van a tapolcai tavas barlang fejleszté-
se is, melyre a tervek már elkészültek. Milyen beruházá-
sokat lehet itt megvalósítani?

– Fejleszteni szeretnénk a felszíni fogadóépületet.
Amennyiben eredményesen pályázunk, akkor az érdeklô-
dôk egy kiállítással bôvíthetik ismereteiket, amíg vára-
koznak arra, hogy a barlangba lemehessenek. 

– A gazdasági recesszió mennyiben érinti Önöket?
– A pályázati elbírálásokat, és az ehhez kapcsolódó fej-

lesztéseket tudomásom szerint nem érinti. Hogy más vo-
natkozásban lesz-e a válságnak bármiféle negatív hatása,
fejlesztéseink végrehajtására vagy mindennapi mûködé-
sünkre, egyenlôre még nem tudom számszerûen megmon-
dani.  

Szendi Péter

ÚJ TELEVÍZIÓS ÉLMÉNY 
BALATONFÜRED ÉS KÖRNYÉKÉN

Sajtótájékoztatón mutatták be a UPC legújabb szolgálta-
tását Balatonfüreden, 

Több mint nyolcvan tévécsatorna, tûéles képminôség,
nagy felbontású HD-adások, beépített mûsorfelvevô, gye-
rekzár, elektronikus mûsorújság, videójátékok, tematikus
zenei rádiócsatornák – többek között ezt kínálja az újfajta
digitális kábeltelevíziós szolgáltatás, melyet immár Balaton-
füred egész területén, valamint Balaton-fûzfô-Gyártelepen,
Balatonalmádiban, Alsóörsön, Felsô-örsön, Lovason, Paloz-
nakon és Csopakon is elindított a UPC Magyarország.

Az újszerû, interaktív lehetôségekkel is ellátott digitális
kábeltelevíziót a UPC a családok számára alakította ki. A
digitális szolgáltatásra áttérô elôfizetôk az eddigi analóg cso-
maggal azonos árszint mellett 35 csatornával bôvebb (össze-
sen több mint 80 adást tartalmazó) kínálatot, elektronikus
mûsorújságot és intelligens gyerekzárat is kapnak, s akár
5.1-es térhangzású házimozi hanggal, az eredeti és a szink-
ronhang közt váltogatva is élvezhetik a tévéadásokat. 

A minél egyszerûbb átállás érdekében a legbôvebb kíná-
latú (silver) csomaghoz, valamint az HBO és 18+ prémium
szolgáltatásokhoz minden elôfizetô számára díjmentesen és
hûségnyilatkozat nélkül biztosítanak egy korszerû digitális
médiaboksz vevôkészüléket. Ezt a DVD-lejátszó méretû be-
rendezést a hagyományos tévékészülékekhez csatlakoztatva
kihasználhatók a digitális szolgáltatások elônyei. Így a digi-
tálisan továbbított tévémûsor és a kiegészítô információk is
bármely hagyományos tévékészüléken láthatók. Új tévét
ezért senkinek sem kell vásárolnia az új szolgáltatáshoz.

A silver csomagot és a prémiumszolgáltatásokat az elôfi-
zetôk az április 11-ig tartó átállási idôszak után már csak di-
gitális formában érhetik el. Ugyanakkor bôvítik az analóg
rendszeren biztosított bronze csomag csatornakiosztását,
gondolva azon elôfizetôkre, akik egyenlôre nem kívánják
igénybe venni az új szolgáltatást. A többletet kínáló új digi-
tális szolgáltatás mellett ugyanis megmarad, sôt, tartalmilag
kibôvül, 38 csatornássá válik a bronze csomag, változatlan
áron. A szerényebb lehetôséggel bíró, vagy keveset tévézô
háztartásokra is gondolva a UPC bevezeti az új, analóg start
csomagot, mely 14 magyar nyelvû csatornát tartalmaz.

A sajtótájékoztató után Hagymásy András kommunikáci-
ós igazgató egy távirányítót adott át Bóka István polgármes-
ternek, ezzel is jelképezvén, hogy a Balaton-parti települé-
sek és városok is csatlakoztak az új szolgáltatáshoz. A
rendezvényen jelen voltak a térség polgármesterei is, akik
érdeklôdéssel hallgatták a digitális televíziózás elônyeit. 

Szendi Péter
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PÉNZ, PARIPA, FEGYVER VAN

Csak az ifjúság hiányzik
Aki vette már a bátorságot, és körülnézett a felújított
Szent József Házban, igencsak elámult. A teleház és a
könyvtár új tere kiválóan megfelel az intézmény céljai-
nak: világos, tágas, otthonos, kifejezetten arra csábítja a
belépôt, hogy elidôzzön. A két szomszédos helyiség csak a
mi nézôpontunkból kapott új funkciót, hiszen maga az
épület már kezdetektôl fogva gyerekek zsibongásától volt
hangos. Az iskola megszûnése után bizonyos idôszakok-
ban a település fiatal baráti társaságai használták klub-
helyiségként. Az önkormányzat most is így kívánja hasz-
nossá tenni az épületet: elsôsorban a helyi fiatalokra
számít, ôket próbálja ösztönözni a helyfoglalásra. A kez-
dô lépésekben, a felújításban természetesen sok felnôtt
segédkezett, a Paloznakért Közalapítvány is hozzájárult a
helyiségek otthonosabbá tételéhez, a gyerekek és a szülôk
is kivették a részüket a munkából A nagyobb terem így al-
kalmas lett a játékra: a Teleház nyitvatartási idejében in-
gyen lehet csocsózni, darts-ozni, asztaliteniszezni, de aki-
nek csendesebb, beszélgetôs elfoglaltságra támad kedve, a
berendezett kis klubszobában nézhet dvd-t, társasjáté-
kozhat. A két helyiség „használati joga” szervezett ifjúsá-
gi csoport hiányában a Paloznaki Civil Egyesületre testá-
lódott. Nem véletlenül, hiszen elsôsorban a falu közösségi
életét leginkább meghatározó civil szervezôdés tagjainak
gyermekei fogják használni az épületet. De nem mellékes
az a tény sem, hogy a helyi demokrácia továbbfejlesztését
rájuk lehetne alapozni. Néhány év múlva ôk lehetnének a
kezdeményezôi, szervezôi és lebonyolítói azoknak a prog-
ramoknak, amelyek – ebben valószínûleg sokan egyetér-
tünk – alapvetôen meghatározzák falusi életünk minôsé-
gét, Paloznakot akár a hasonló adottságokkal rendelkezô
településeknél is érdekesebbé, élhetôbbé teszik. A kedve-
zô adottságok közül a hely adott: március 7-én délelôtt
protokolláris megnyitó helyett játékos rendezvényt szer-
vezett az önkormányzat és a PACI a gyerekeknek, s ezzel
„hivatalosan” is birtokba vehették az épületet. Jelenleg a
folytatáshoz is került támogatás: a PACI pályázatot nyúj-
tott be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz, és
nagy örömünkre meg is kapta ifjúsági közösségfejlesztés
céljára kért teljes összeget. A projekt mentorálását én
vállaltam: erre épp az ösztönzött, hogy az idôközben fel-
cseperedett gyermekeimet ezután talán nem nekem kelle-
ne terelgetnem a különbözô rendezvényekre, hanem
egészségesebb lenne, ha segítôként, tanácsadóként venné-
nek részt az általuk kitalált programokon. Ide azonban
egy tanulási folyamat vezet, a saját döntések meghozata-
lán, a csapatépítésbe, közösségfejlesztésbe fektetett –
gyakran tetemes – munkán keresztül. Ám lehet ezt köny-
nyedén, felszabadultan is végezni, úgy, hogy módot adjon
önmegvalósításra, errôl tanúskodnak a legkülönfélébb if-
júsági szervezetek tevékenységei, eredményei. 

A mi három lépcsôs projektünk egyik lényegi eleme egy
ilyen csapattal való kapcsolat kialakítása. A gárdonyi Élet-
mûvész Ifjúsági Egyesület egyik fô szervezôje, Bakos Ist-
ván, ifjúsági közösségfejlesztô szakember hozza el tapaszta-
latait, ötleteit április 3-án és 4-én, amikor egy beszélgetôs,

játékos motivációs nap keretében elkezdjük a csoport ki-
alakítását, a helyi fiatalok igényei, ötletei alapján megfor-
máljuk arculatát, s átbeszéljük, milyen adottságokra 
tudunk építeni. Ezt követi a majális környékén egy autóbu-
szos kirándulás a gárdonyi falunapokra, ahol közelrôl is
megismerkedünk az ifjúsági egyesület tagjaival, szerteága-
zó tevékenységükkel: amely koncertek szervezésétôl kezd-
ve kreatív természetjáró túrák vezetésén át a helyi aluljáró
graffitivel való kifestéséig sok minden másra kiterjed. A pá-
lyázati projektünk záró programja egy újabb kirándulás
május közepén egy tolna megyei faluba, Alsómocsoládra,
ahol pedig egy jól mûködô ifjúsági önkormányzattal ismer-
kednénk meg. (A nyert összeg egy kis része tárgyi eszköz
vásárlására fordítható, amelybôl egy komolyabb erôsítôt
vásárol az egyesület. Ezt egy megállapodás keretében a
Szent József Házba „befogadott” Szemtôl Szembe nevû
rockzenekar fogja használni, akik az egyesületi rendezvé-
nyeken a hangosítást is elvégzik majd.) 

A programok legfontosabb hozadéka az lehetne, ha a
helyi fiatalok az együtt eltöltött idô alatt, szinte észrevét-
lenül kialakítanának egy egyre önállóbban mûködô cso-
portot, megtanulnák hogyan kell azt mûködtetni. Így sa-
ját kreativitásuk megéléséhez, önmegvalósításukhoz
Paloznak alkalmas terepnek bizonyulna, otthont adna az
iskolai idôn kívül is szívesen tevékenykedôknek.

Pócsik Andrea

1. Nordic Walking
(Bevezetô a sportág megismeréséhez)

Nordic Walking – SÍjárás, erôteljes séta speciális botok
segítségével TAVASZTÓL–ÔSZIG! Mirôl is beszélünk?
A profi sífutók már az 50-es években un. síjárást iktattak
nyári edzéseikbe. A 90-es évek végére alkották meg a
Nordic Walking elnevezést. Önálló sporttá alakult. Úgyanis
gyógytornászok, orvosok, fittness edzôk együttes munkája
eredményeként jött létre ez a sportág.

Magyarországon 2004-ben indult el az EGÉSZ TESTET
MEGMOZGATÓ edzés, VALAMENNYI KOROSZTÁLY számára.

A paloznaki Szôlôhegyi Egyesület szervezésében kere-
sem azon érdeklôdôket akik csatlakozni szeretnének.

Természetesen fontos, hogy egyetértsen a csatlakozni
kívánó az alábbiakkal:
� Szeressen jó társaságban, friss levegôn néhány óra

alatt elfeledkezni stresszes gondolatairól
� Engedi magát kiszakítani a megszokott környezetébôl
� Testsúlyát fogyasztani
� Minden porcikáját átmozgatni
Mivel a botok segítségével sokkal könnyebben, gyorsab-
ban haladunk, – elsôre furcsának tûnik a látvány – köny-
nyedén elsajátítható.

További információkat a következô jelentkezéskor
folytatom.

Malomszegi Katalin 
Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület titkára

Érdeklôdni lehet: kata947@t-online.hu
Tel: 06-30 / 241-2658
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Egy új rovatot indítunk el a Paloznaki Hírmondóban.
Az elkövetkezendô néhány hónapban bemutatnánk
azokat az embereket, akik az elmúlt évek során költöz-
tek Paloznakra, ugyanakkor aktívan részt vesznek a fa-
lu ügyes-bajos dolgaiban. Vallom, hogy becsülni kell
azokat a személyeket, akiket az Anyatermészet nem 
áldott meg azzal, hogy tôsgyökeres paloznakinak
mondhatja magát. Egyszer és mindenkorra véget kelle-
ne vetni annak, hogy ki a „gyüttment” és ki számít tôs-
gyökeresnek, kinek van diplomája, és kinek nincsen.
Véleményem szerint, ha valaki hajlandó áldozni a sza-
badidejébôl Paloznakért, azt nagyra kell értékelni,
meg kell becsülni. 

AKINEK EGY ÁLMA MEGVALÓSULT,
PALOZNAKON ÉLHET

Huszonöt éves koráig Sólyban lakott, majd Veszprémbe
költözött, de mindig is a szeme elôtt lebegett a nagy sze-
relem, a Balaton. Gyermekkorában többször megfordult
Paloznakon, így nagy álma valósult meg azzal, hogy há-
rom évvel ezelôtt a „Mosolyfalvába” költözhetett csa-
ládjával. Közvetlenségével, tenni akarásával az elmúlt
évek során kitûnt a faluból. Szeretné azonban, ha min-
denki csak úgy ismerné, hogy a „fülöplaci”. 

– Teljesen véletlenül leltem rá három évvel ezelôtt 
a Pipacs utcában a mostani telkünkre. Felkerestem
Czeglédy Ákos polgármester urat, aki tájékoztatott arról,
hogy fiatal, családos emberek számára kedvezményes in-
gatlanokat biztosít az önkormányzat. Ha ezeket a kedvez-
ményeket nem kaptuk volna meg, akkor most nem mond-
hatom magamat paloznaki lakosnak – üdvözli az akkori
képviselô-testület „családpárti” hozzáállását Fülöp Lász-
ló. – Nagyon szeretünk itt élni, ez abban is megnyilvánul,
hogy a munka után örömmel jön haza az ember, és kipi-
heni a hétköznapi fáradalmakat. Szeretek a kiskertünk-
ben tevékenykedni, a ház körüli munkákat elvégezni. 

– Ha jól tudom sokáig Paloznakon gyerekeskedtél, így
nem volt ismeretlen számodra a falu...

– Valóban így van, hiszen régi gyökerek kötnek
Paloznakhoz, mondhatnám azt is, hogy ezer szállal kötô-
dök a településhez.  Annak idején a Rajnai Árpi édesap-
jának volt itt egy nyaralója, és mai napig kellemes emlé-
kek fûznek Veszi papához, mi ugyanis így hívtuk ôt.
Emlékszem amikor unokatestvéreimmel együtt elvitt ben-
nünket a kilátóhoz, és közben a vadászkalandjairól me-
sélt. Szinte megelevenedett elôttem a történet, közel érez-
tem magamhoz az állatokat, az erdô csendjét, a fû illatát,
az avar ropogását. Kialakult bennem egy idilli kép, mely
azóta is bennem él. Nagyon remélem, hogy a fiaim is átér-
zik idôvel ezt a fajta érzést, amelyben nekem 4-5 éves ko-
romban részem volt. 

– Sokáig keresgéltetek a Balaton-partján, egy ideig
szóba jött Balatonalmádi is, és a Sors kegyes volt hozzá-
tok, hiszen a legváratlanabb pillanatban találtatok rá
erre a telekre. Hogy is volt ez annak idején?

– Több éven keresztül nézegettünk egy telket Almádi-
ban, de nem sikerült megállapodnunk a tulajdonossal.
Egy idô után már lemondtunk arról, hogy a Balaton-part-
jára költözünk. Ekkor jött a paloznaki lehetôség. A dolog
érdekessége, hogy amikor leszerzôdtünk az önkormány-
zattal, felkeresett bennünket a tulajdonos, hogy eladó a
telek, de akkor már annyira beleszerettünk Paloznakba,
hogy visszautasítottuk az ajánlatot. 

– Az elmúlt évek során aktívan kivetted a részed a kul-
turális eseményekbôl. Ha kellett böllérkedtél, ha kellett a
játszótér építésében is részt vettél. Családod és munkád
mellett mennyire jut idô a társadalmi munkára?

– Lehet, hogy néhány ember számára visszatetszô az,
amit én csinálok, ugyanakkor látom a települések közötti
különbséget. Jó példa erre Sóly, ahonnan származom,
mert ott az emberek nem összetartóak. Örömmel tölt el,
hogy Paloznakon mindez másképp van, hiszen van egy kis
mag, akik megpróbálják szebbé tenni az itt élô emberek
hétköznapjait. Fontosnak tartom, hogy kivegyem a része-
met az itteni dolgokból, hiszen például a játszóteret két
gyermekem is bitorolja, így atyai kötelességemnek tettem
eleget. Ami pedig a vendéglátás részét illeti, valahol ez is
kötelességem, ha már szakácsnak mondhatom magam. 

– Annak idején volt egy állandó rovat az újságban,
nevezetesen a „Hogyan látja Paloznak jövôjét?”. Ha ezt
a kérdést most neked tennék fel, miként válaszolnál rá?

– Mindezt egy mondattal szeretném lezárni. Minden
csak rajtunk múlik, nem szabad másokra hagyatkozni,
együtt, közösen kell tenni a faluért, egy szebb jövôért.

– A család mennyire alkalmazkodott a falusi élethez?
– Nagyon kellemes környezetben élünk, hiszen egy jó

szomszéddal áldott meg a Sors, Steinbach Zoli és családja
személyében. Sajnos a pénteki baráti beszélgetéseink egy
pohár sör mellett mostanában elmaradtak, de bízom ab-
ban, hogy hamarosan bepótoljuk. Büszke vagyok a csalá-
domra, hiszen van két öt és fél éves kisfiam, feleségem
gazdasági mérnök, jelenleg a gyermekek nevelésében ve-
szi ki a részét. 

Szendi Péter

A PACI 2009. ÉVI ELSÔ KIRÁNDULÁSA
A mozgalmas januári, februári rendezvények után egy
kis pihenôvel lepett meg bennünket az egyesület.

Február 28-án, reggel a 40 fôs társulattal indultunk
Sárvárra, fáradt testünket áztatni. Ez valóban így volt,
mert mint a kacsák, egész nap a vízben voltunk, a gyere-
kekrôl nem is beszélve.

A kirándulást jóreggelt pálinkával kezdtük, majd a 
finom reggelit paloznaki borral leöblítve. Igazi csendes
csaták voltak a jó falatokból, a pitékbôl, pogácsákból, na
meg az elmaradhatatlan Bártfai kolbászból.

Hazafelé egy kicsit csendben indultunk Sárvárról, de
nagyon jó kedvvel érkeztünk kis falunkba. 

Remélve, nem az utolsó kirándulásunk volt az év folya-
mán, köszönjük a kirándulók nevében:

Bakonyiék
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FARSANGI BÁL PALOZNAKON
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezés-
re került a paloznaki Farsang az Önkormányzat
szervezésében.

A terem hangulatos berendezéséért, a szépen kidolgozott
lampionokért, vidám álarcokért köszönet illeti Prazsákné
Emike és kis csapatának fáradtságos munkáját, illetve a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány támogatását.

A büfét, kiszolgálást az Akác Vendéglô biztosította a
vendégek számára.

A program szerint este 10 órától mutatkozhattak be a
jelmezes felvonulók. A beöltözöttek között láthattuk Pi-
roskát és a Farkast (Pócsik Andrea és Czeglédy Ákos),
akik vígaszdíjat kaptak, majd megjelentek a „paloznaki
mutterok” (Kövesiné Pohl Tünde és Kövesi Krisztina) és
bemutatkozásukkal „dobógóra” kerültek második helye-
zésükkel. Elôadásukkal elnyerték a Sári Annamária által
felajánlott gyümölcstortát. Befutott ezek után Álomsza-
kácsunk is, aki Piroskáékhoz hasonlóan vígaszdíjban ré-
szesült. Jóltáplált Múmiánk (Szabó Sándor) elnyerte a
harmadik helyezettnek járó pezsgôt, majd megérkezett
táltos lova nélkül, kedvesével Zorró és Esperanza (Kris-
tály Csilla és Kövér Gábor), akik elvihették a különdíjat
egy kis ajándékcsomagot, majd belépett a terembe „Az
ördög jobb és bal keze – Nem tudja a jobb kéz mit akar a
bal!” nevû csapat, szereplésükkel elnyerték a zsûri bizal-
mát, ezzel az elsô helyezést, amiért egy nagy ajándékcso-
magot tudhattak magukénak. Utolsó nevezettünket a Lát-
hatatlan embert (Kristály Lajos) viszont sehol sem
találtuk, de a zsûrizés után ô is elnyerte jól megérdemelt
láthatatlan jutalmát.

Ezúton is köszönjük a zsûritagoknak, Szenténé Török
Andreának, Steinbach Zoltánnak és Keller Tamásnak az
igazságos elbírálást.

Köszönjük Szente Zsoltnak a konferálást és a Szente
családnak a felajánlott vígaszdíjakat.

A jelmezes felvonulás után táncolhattak, ehettek, ihat-
tak, beszélgethettek a vendégek, a zenét, a hangulatot
Pomázy László adta szintetizátorral és énekkel. Majd egy
kis pihenô következett a tombolasorsolás idejéig.

Igaz, kevesen voltunk, de a hangulat annál jobb volt a
hajnalig tartó buliban.

Steinbachné Szabó Edina

KEDVES GYEREKEK!
A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET

HH ÚÚ SSVV ÉÉ TTII  JJ ÁÁTTSS ZZÓÓHHÁÁZZAATT
rendez
2009. április 4-én, szombaton délelôtt
10–12 óráig a Szent József Házban,
melyre mindenkit szeretettel várunk.
Húsvéti asztaldíszt készítünk, tojást

festünk, melyhez kérünk hozz magaddal 1-2  fôtt tojást.
A foglalkozást vezeti: Nagy Zsuzsanna, Szántiné Váradi
Zsuzsanna, Verrasztóné Panni

Egészségnap Paloznakon
2009. február 25-én Sári Annamária teleház vezetô
„törôdjünk többet egészségünkkel” szlogennel invitálta
falunk lakosságát egészségügyi szûrésre.

A mai gazdasági helyzetben örülni kell az ingyenes, il-
letve a Polgármesteri Hivatal által finanszírozott szûrô-
vizsgálatoknak. Ezért aztán az a 65 fô, aki a vizsgálatokon
megjelent, néhány olyan vizsgálaton is részt vehetett,
amelyekhez a hozzájutás körülményes és anyagi áldoza-
tokkal jár. A szûrés megszervezésében kiemelkedô felada-
tot vállalt Szilassyné Rózsika védônô, segítségével az
alábbi szûréseket végezték:
dr. Halasi Tibor (psza-teszt) urológus, a Richter Gedeon
képviseletében prosztata rákszûrést végzett egy csepp
vérbôl 50 éven felüli férfiaknak.
Kenéz István optikus, látszerész, a Thália Optikából
szemvizsgálatot tartott.
Dr. Keczán Eleonóra bôrgyógyász szakfôorvos bôrrend-
ellenességek után kutatott.
Englert Kati hallásvizsgálata és megszívlelendô jótaná-
csai is népszerûek voltak.
Szalai Tünde körzeti ápolónô koleszterin és cukorszûrést
készített.
Török Andrea és Steierlein Edina vérnyomás ellenôrzése
során többen a szûrésen kaptak hasznos tanácsokat.

A szûrésen részt vett dr. Balogh Emil háziorvosunk is,
akihez a problémás értékekkel bíró lakosok azonnal
jótanácsért fordulhattak.

Köszönet mindenkinek:
Rajnai Magdi

PaCi hírek
Bizonyára mindenkinek szemet szúrt a Szt József ház
elôtti felfordulás. A PaCi még 2008-ban 3 millió Ft támo-
gatást nyert el az úgynevezett Norvég Alapból, Paloznak
zöldfelületeinek növelésére, felújítására, környezetvédel-
mi program megvalósítására. Ebbôl most a bontási mun-
kák láthatóak a Fô téren, azonban hamarosan megkez-
dôdik a területrendezés is. Az épület bejárataihoz
díszburkolatos járda fog vezetni és ilyen járda lesz az
épület fala mellett is. A kialakuló terepszint az utca szint-
jét fogja követni, csak az épület melletti járda elôtt lesz
enyhe rézsû. Az elbontott Teleház és az újonnan kialakí-
tott terep évelô növényekkel díszfákkal lesz beültetve.
Ezzel együtt megvalósul a Millenniumi park, valamint a
templomdomb növényzetének pótlása, sétaút kialakítása
a domb keleti felén. A tervek megtekinthetôk a Tele-
házban ill. a Polgármesteri Hivatalban. A projekthez
kapcsolódóan az iskolások madárodúkat készítenek és
helyeznek ki a parkba, valamint megszervezi az egyesület
a mûanyag palackok zsugorítását, gyûjtését és a háztartá-
si sütôolaj visszagyûjtését is. A teljes projekt eredménye-
ként 3,4 millió Ft-os fejlesztés valósul meg Paloznakon
melyhez az egyesület tagjai önkéntes munkával is hozzá-
járulnak. A kerítés és támfal bontásában 15-en vettek
részt március 7-én. Köszönjük.

Hernádi Péter elnök
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A nagyheti szertartások rendje
Nagyszerda:
Paloznak: hagyományossá vált szentmise, szentgyónással
és  szentáldozással mindenki számára
Szentgyónás: 17.00 órától, a sekrestyében, 
A szentmise: 18.00 órakor kezdôdik.
Gyóntat, a szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond:
Gyûrû Géza pápai prelátus, általános érseki helynök,
nagyprépost, fôesperes, balatonfüredi plébános.
Nagypéntek: URUNK JÉZUS KRISZTUS KERESZTHALÁLÁNAK

EMLÉKÜNNEPE
Paloznak: du. 15.00 órakor keresztúti ájtatosság  az öt fa-
lut magába foglaló ifjúság és felnôttek számára, a
paloznaki kálvária dombon. 
A keresztúti ájtatosságot vezeti: Dr. Márfi Gyula érsek úr
Azok részére, aki nem tudnak részt venni a paloznaki
Kálváriajáráson, a saját templomaikban 16.00 órakor
lesz keresztúti ájtatosság.
Nagyszombat:
Paloznak: du. 17.00. órakor  nagyszombati szertartások
és feltámadási körmenet, a faluban, az úgynevezett „nagy-
körmeneti útvonalon ”. (Az idô függvényében.) 
Húsvétvasárnap: URUNK FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPE
Paloznak: 18.00 órakor ünnepi szentmise
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a szent szertartá-
sokra, fôleg nagypéntekre és a nagyszombati feltámadási
körmenetre. Valljuk meg bátran mindnyájan, a Jézus
Krisztusba vetett hitünket !

BÉKÉS, ÖRÖMTELI HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK PALOZNAK,
CSOPAK, FELSÔÖRS, ALSÓÖRS ÉS LOVAS KÖZSÉGEKBEN
ÉLÔ MINDEN FELEBARÁTUNKNAK ÉS TESTVÉRÜNKNEK

A JÉZUS KRISZTUSBAN!

Dr. Szathmáry László v. Ajtós József László
diakónus h. esperes, plébános

PAPÍRGYÛJTÉS
Április 22. a Föld napja.

Ez alkalomból a Paloznaki Civil Egyesület papírgyûjtést
szervez 2009. április 24-én péntek délután és 25-én,
szombat délelôtt.

Kérjük a háztartásban feleslegessé vált újságokat, kar-
tondobozokat gyûjtsék össze, amit a házaktól a gyerme-
kek fognak elszállítani. A papírt a Tájház udvarán, a szín
alatt gyûjtjük, aki nagyobb mennyiséggel rendelkezik
oda szállítsa el.

Kérjük Verrasztóné Panninál (06/ 70/ 9316 221) je-
lentkezzenek azok a szülôk, akik segíteni tudnak a szín
alatt a papírkötegek rendezésénél!

A papírgyûjtés végén a résztvevôket kemencében sült
pizzával vendégeljük meg!

A befolyt összeget a gyermekek jutalomkirándulására
fordítjuk.

A papír újrahasznosításával a környezetünk védel-
méhez is hozzájárulunk. Munkájukat és segítségüket
elôre is köszönjük!

PACI vezetôsége

Rendezvények, programok 
a Csopak-Paloznak Református Egyházban

2009. Húsvétján
� Április 10-én este 19 órakor Passió a Paloznaki kórus

és az ifjúság közremûködésével a templomban.
� Húsvétvasárnap 11 óra istentisztelet a templomban

Úrvacsoraosztás
� Húsvét hétfô legátus szolgálata.

Hagyományok és újdonságok a
paloznaki konyhában

MENÜ HÚSVÉT VASÁRNAPJÁRA
Zöldségleves zöldfûszeres sajtgombóccal

Minél többféle zöldséget (zöldborsó, sárgarépa, fehérré-
pa, zeller, kelkáposzta, paprika, paradicsom) apróra vá-
gunk. 2-3 dkg vajon kevés lisztet pirítunk, hozzáadjuk a
zöldségeket kissé megpároljuk, hideg vízzel felöntjük, só,
bors és egyéb ízlés szerinti fûszert adunk hozzá, ha már
félig kész, a gombócokat beletesszük és pár perc alatt pu-
hára fôzzük.
Sajtgombóc: 2 tojást felverünk, hozzáadunk annyi grízt,
amitôl közepesen folyós marad, 5 dkg reszelt trappistát,
3-4 dkg márványsajtot morzsolva, sót, borsot és 1 marék
apróra vágott petrezselymet vagy snidlinget és összedol-
gozzuk.

Marhasült ropogós, 
rozmaringos burgonyával

Kb. 2 kg hátszínt vagy fehérpecsenyét megtisztítunk hár-
tyáitól, szárazra töröljük, majd egy nagy serpenyôben
elôsütjük minden oldalát. Csak ezután sózzuk, borsoz-
zuk, tepsibe fektetjük. Elômelegített sütôben 80-100 Co-on
4 órát sütjük. Fantasztikus szaftos és porhanyós lesz.

Nem mûködik a recept gázsütôben, sôt a légkeverést se
kapcsoljuk be.

Teflon edényben apró szalonna kockákat pirítunk,
hozzáadunk annyi burgonyát, amennyire szükségünk
van, sózzuk és megszórjuk friss rozmaringgal, fedô alatt
puhára pároljuk, majd a fedôt levéve nagy lángon ropo-
gósra sütjük.

Csokoládétorta tojáslikôrös krémmel

Készítsünk egy karika csokoládés piskótát (kakaó helyett
használjunk 5 dkg olvasztott keserû csokit)
Krém: ½ liter tejszínt habbá verünk kb. 8-10 dkg porcu-
korral (a HULALA tartósabb és nem kell bele cukor). 6 lap
zselatint apránként hozzákeverünk 3 dl tojáslikôrrel,
elôbb kevés habbal, majd az egészet lazán összekeverjük,
lehûtjük, majd a tortalapot félbevágjuk, töltjük, kívülrôl
is bevonjuk. Keserû csokoládé bevonóval leöntjük, végül
színes apró tojáscukorral díszítjük.

Jó étvágyat!
Rajnai Magdi
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BARKA TÚRA

Április 13-án, hétfôn ismét megrendezzük a hagyo-
mányos húsvéti túrát. Aki a sok evés-ivás után ked-
vet érez egy kis kiránduláshoz, a locsolkodás után
fogja a hátizsákját, a családját és kerekedjen fel!

Indulás: 11.30-kor,   Találkozó: Fô téren (az óra alatt)

„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!”

MEGHÍVÓ BORVERSENYRE
Önkormányzatunk az elôzô évek hagyományainak megfe-
lelôen ismét megrendezi a borversenyt, amelyre minden
érdeklôdôt szeretettel meghívunk és várunk 2009. április
4-én, szombaton 15 órára a Faluház nagytermébe. Ered-
ményhirdetés várhatóan 19.00 órakor lesz.

Nevezési díj: fajtánként 700 Ft, leadási határidô: 2009.
április 4-én, szombaton 10–12 óráig.

A társadalmi zsûribe jelentkezni lehet a verseny kezde-
te elôtt negyed órával Sári Annamária rendezvényszerve-
zônél. (Nagyobb számú jelentkezés esetén sorsolás dönt.)

A nevezési feltételekrôl bôvebb információt a
Teleházban, a 06-30/213-0785 telefonszámon Sári Anna-
máriánál, vagy a Polgármesteri Hivatalban kérhetnek.

A KÖNYVTÁR HÍREI
ÚJ KÖNYVEK:

Riccardo Niccoli: A repülés története – 
Leonardo Da Vincitôl az ûr meghódításáig

Julian Rathbone: Az angol ügynök – A 19. századi Anglia
sötét évtizedei

Joanne Harris: Bársony és keserûmandula
Moldova György: Ha az Isten hátranézne I.
Moldova György: Ha az Isten hátranézne II.
Prugberger Tamás: Globalizáció, neoliberalizmus és a jog

– Van kiút az útvesztôbôl
Hidasi Judit: Interkulturális kommunikáció
Lévai Katalin: Varázskert
Asa Briggs – Peter Burke: A média társadalomtörténete –

Gutenbergtôl az internetig
Betty Barnden: A hímzés bibliája
Charlie Chaplin: Életem
Michael Yamashita: Marco Polo

A leselejtezett könyvek kiárusítása még mindig tart: 
50  Ft/db áron.

Sári Annamária
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FÔSZEREPBEN A MANDULA, A SZEZONNYITÓ 
MANDULA ÜNNEPI RENDEZVÉNYEKEN!

Alsóörs, Csopak, Felsôörs, Lovas, Paloznak önkor-
mányzatai és a helyi vállalkozók által létrehozott Bala-
ton Riviera Turisztikai Egyesület 2009. április 17-18-
19-én harmadik alkalommal rendezi meg szezonnyitó
Mandula Ünnep rendezvénysorozatát.

A hagyományteremtô céllal összeállított programok
során a vendégek megismerhetik a települések érté-
keit, természeti adottságait, borait és gasztronómiáját.

A programok között borverseny, horgászverseny,
halfôzô verseny és kóstoló, egész napos színpadi elô-
adások és fellépések, operett és musical slágerek, gyer-
kôc programok, kézmûves bemutatók szerepelnek. 

A természet kedvelôit tansétára, majd és az öt köz-
ség területén egész napos túrákra várjuk. Nordic
Walking, teljesítménytúra, Geocaching túrák, külön-
bözô kategóriákban. (gyalogos, kerékpáros, autós, éj-
szakai)

Az édességet kedvelôk megcsodálhatják és megkós-
tolhatják a térség mandulás tortáit és aprósüteményeit.

A 3 napos programot koncert, kiállítások, hangver-
senyek, mandula kupa foci, mandula bál színesítik. 

Az érdekes programokra MINDEN KOROSZTÁLYT sze-
retettel hívunk és várunk!

Részletes program hamarosan a Balaton Riviera 
Turisztikai Egyesület honlapján: 

www.balatonriviera.hu
E-mail: info@balatonriviera.hu 
Információ: 06 70 371 8501

PALOZNAKI PROGRAMOK
2009. április 18. szombat:
18.00 Ünnepi Szentmise mandulaág-szenteléssel 

Helyszín: Paloznak, római katolikus templom

2009. április 19. vasárnap:
9.00 Mandula Kupa

Helyszín: Paloznak, mûfüves focipálya
15.30 „Mandula Ünnep 2008” zárása és az 

„Amatôrök” mandulás sütemény versenyének 
eredményhirdetése. 
Díjátadás – Kóstolás. Mandulás ételek kínálása.
Helyszín: Paloznak, Faluház nagyterem.

Meghívó
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� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlá-
tok, vagyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok,
lakberendezési tárgyak és egyéb kiegészítôk gyártása.
A felületkezelés lehet festett, patinázott és tüzihor-
ganyzott a megrendelô igényei szerint. Keressen ben-
nünket a 71-es és 73-as út keresztezôdésénél, ahol be-
mutatótermünkben 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

� Autó Perger Suzuki Márkaszervíz. Szalo-
nunkban megtalálja a Suzuki teljes típusválasztékát.
Szervizünkben nagy gyakorlattal rendelkezô munka-
társak várják Önöket. Autószerelés, javítás, mûszaki
vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás. Környezetvé-
delmi mérés és zöldkártya kiadása, eredetiség vizsgá-
lat, 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 kínál-
ni, jó borokkal és régi vendéglôi hangulattal. Kis és
nagy társaságok összejövetelének bonyolításában is
jártasak vagyunk, akár helyben, akár háznál vagy
másutt. Legyenek vendégeink és váljék egészségükre!
Csopak, Kossuth u. 103. Tel./fax: 87/446 425 
Nyitva: Hóban-napsütésben-esôben 12-22 óráig. 
e-mail: dobovendeglo@chello.hu.

� Milek Vasipari Bt. Kerítések, kapuk, kovácsolt
díszrácsok, épületlakatos munkák, fémbútorok. Elér-
hetôségek: 5700 Gyula, Budai Nagy Antal u. 15. Tel.:
20/244-0837, e-mail: milekbt@freemail.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.

� 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: november 1-tôl szombat 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! Tele-
fon: 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

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, gyerekeknek játszótér. Baráti,
családi összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel./Fax.: 87/ 705-842 és 30/ 994-1921, 
web: www.balatonkapuja.hu/gastro/kerekedi.htm, 

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

HIRDETÉSEK


