
MEGYEI HÍREK…
HORVÁTHNÉ SZALAY GYÖNGYI, A MEGYEGYÛLÉS ÚJ TAGJA

A tapolcai képviselô, korábbi hétszeres világbajnok és
olimpiai bronzérmes párbajtôrözô lépett Ács János he-
lyébe. Horváthné Szalay Gyöngyi esküt tett és átvette
megbízólevelét február másodikán, a Megyeháza Szent
István termében. 

Egyperces felállással, fôhajtással tisztelegtek a képvi-
selôk Ács János, a közelmúltban tragikus hirtelenséggel
elhunyt polgármester, a megyegyûlés tagja, bizottsági el-
nöke emléke elôtt. 

A történtek miatt átrendezôdés történt a bizottságok-
ban. Eszerint távozott Vörösmarty Éva, a megyegyûlés
nemzetközi kapcsolatok és turizmus bizottságból, helyére
Horváthné Szalay Gyöngyi lépett. A gazdasági bizottság
élére dr. Áldozó Tamás került, aki lemondott a közgyûlési
képviselôcsoportok együttmûködését koordináló tanács-
noki tisztérôl.

Soós Ferenc, a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ szakmai fôigazgató-helyettese tájékoztatta a je-
lenlévôket a 2008 évi foglalkoztatási, munkaerôpiaci
helyzetrôl, különös tekintettel 2008. decemberére. 

A képviselôk döntöttek arról, hogy az önkormányzat a
megyei kórház többletkapacitásért kérelmet nyújt be 20
aktív onkológiai és 12 kúraszerû ellátáshoz szükséges ágy,
valamint évi 2200 sugárterápiás beteg kezelésére a Kö-
zép-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácshoz és az
egészségügyi miniszterhez. Mindennek pályázati elôké-
szítéséhez az idei költségvetésbôl 20 millió forintot ha-
gyott jóvá a megyegyûlés. 

Az „Ezeréves megye” programjaihoz 30 millió forintot
biztosít a programok, kiadványok, rendezvények fedeze-
tére az idei költségvetésbôl a közgyûlés, amit Fejér, Pest,
Zala megyével, illetve Visegráddal közösen rendez meg
Veszprém megye.

A TESTÜLETI ÜLÉSRÔL JELENTJÜK
Az áprilisi testületi ülésen a polgármester beszámolt a

Fô téren folyó munkákról, a Rákóczi utcában végzett
gázhálózat bôvítésérôl, a UPC a Pipacs utcában, Vadró-
zsa és Rákóczi utcában tervezett hálózatbôvítésérôl. 
A Civil Egyesület a Sportpályán, a Szôlôhegyi Egyesület a
Pincesoron végzett karbantartási munkát, amihez az
anyagot az önkormányzat biztosította. Az E-On a Szôlô-
hegyi Egyesület kérésére megvizsgálta a hálózati feszült-
séget és igazat adott a panasznak. A tervek készülnek, de
a kivitelezésre egy másfél évet biztosan várni kell.

Az önkormányzat elnyerte az Integrált Közösségi Tér
címet a Szt József házra így lehetôség lesz ezen a címen
pályázatot benyújtani a felújításra. Parlagfûkasza be-
szerzésére, Falunapi mûsorokra, valamint a nyári Pajta
mozi elôadásokra nyújtottunk be pályázatot az elmúlt
hónapban. 

Elfogadta az önkormányzat a Közfoglalkoztatási ter-
vet, melyet úgy alakított ki, hogy lehetôleg minden mun-
káját elvesztônek fel tudja ajánlani a közfoglalkoztatás
lehetôségét. A 2008-as költségvetési elôirányzatok utóla-
gos módosítását elnapolta a testület, a képviselôk részle-
tesebb tájékoztatást kértek a módosításokról. A Tájház
büfé bérlésére egy pályázat érkezett így azt a következô
két évben továbbra is Lendvai Korompai Ildikó bérli. A
71-es út melletti információs pavilont bérbe kívánja adni
a testület, a bérleti szándékot írásban május 5-ig kell je-
lezni a hivatalban. Verrasztóné L. Anna kérte a Rákóczi
u. murvázását, amit a UPC kábelfektetés után lát csak in-
dokoltnak a testület, valamint a Kishegyi útra 30 km se-
bességkorlátozó, továbbá gyalogos közlekedés táblák ki-
helyezését, melyet a testület nem tartott indokoltnak. A
Falugondnoki busznak a Hivatal elôtt ill a Falugondnok
udvarában jelôlt ki parkolási helyet a testület, hogy ne
zavarja a busz parkolása a Rákóczi utcán közlekedôket.
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Nyaralók közmeghallgatása
Április 4-én délelôtt tartott közmeghallgatást a képviselô-
testület a nyaralók részére. Czeglédy Ákos polgármester
beszámolt az elmúlt év legfontosabb eseményeirôl a jövô-
beni tervekrôl, valamint a helyi adók felhasználásáról.
Tájékoztatta a nyaralókat a szemétszállítás új rendjérôl,
a tervezett közmû és útfejlesztésekrôl. Többen szóvá tet-
ték a falu szélén lévô szûrôtó állapotát, mely ügyében a
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósághoz fordul tájé-
koztatásért az önkormányzat. A Kemping utcában kérték
szemetesek kihelyezését a lakók, Prazsák József pedig a
nádvágással kapcsolatos problémákat fogalmazta meg.
Szóba került a botrányosnak mondható vasúti menet-
rend és a buszcsatlakozás esetlegessége is. Ebben az ügy-
ben kistérségi tiltakozás is volt, melynek hatására a MÁV
a nyári menetrendben 2 óránként indít gyorsvonatot a
Balaton északi partjára. Többen érdeklôdtek a Pincesori
útfelújításról, melyhez ingatlanonként 100.000 Ft-tal kel-
lene a tulajdonosoknak hozzájárulni. Még mindig zavart
okoz a házszámozás, melyet a szolgáltatók részére a hiva-
tal jelentett, azonban a nyilvántartásokban nem került
átvezetésre. 

CzÁ
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Több tízmillió forintos támogatás, 
növekvô turizmus 

Növekvô  belföldi turizmusra, milliós pályázati támo-
gatásra, magas színvonalú, koordinált rendezvényekre
számít ebben az évben Mayer Gyula a Balaton Riviéra
Turisztikai Egyesület elnöke.

– A turisztikai desztinációs menedzsment kiépítése
szempontjából van egy sikeres elô pályázatunk – büszkél-
kedik Mayer Gyula elnök. – Egy olyan rendszert építe-
nénk ki ezáltal, amely elsôsorban regionális elveken alap-
szik, melynek célja, hogy minél intenzívebben kerüljön le
a végrehajtás szintjére a turizmus szervezése, irányítása.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) koordinálásában
és a turisztikai szakállamtitkárság (TSZÁT) szakmai irá-
nyítása, közremuködése mellett 2008. augusztus 15-én je-
lent meg a Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM),
amely  szervezetek támogatását biztosítja. Az elôkészítôs
regisztrációs pályázatra tavaly szeptember 25-ig lehetett
pályázni, ennek elsô fordulója sikeres volt a részünkrôl. 

– Mindez forintálisan mennyit jelentene?
– Az egészet összevetve mintegy 34 millió forintról be-

szélünk, amely az informatikai hálózat kiépítését, a kü-
lönféle szoftverek megjelenését, és ennek terjesztését,
reklámozását foglalja magába, valamint táblák kihelyezé-
sét, tanulmányutak megszervezését. 

– Egy átlagos szobakiadó számára mindebbôl mi jele-
nik meg?

– Azok a szobakiadók, akik nem rendelkeznek infor-
matikai támogatottsággal, az Egyesületen keresztül vehe-
tik igénybe ezt a rendszert. Célunk, hogy olyan támoga-
tást biztosítsunk, amely mindenki számára elérhetô.
Azok akiknek nincsen számítógépes hátterük, ne legye-
nek kirekesztve, ôk is beépüljenek a rendszerbe. Ráadá-
sul, ha eredményesen pályázunk a második fordulóban
is, mindaz egy újabb ember számára nyújtana munkahely
lehetôséget. A pályázati kiírásban szerepel,  hogy kötele-
zô lesz két fôt foglalkoztatni.

– Ha ez a rendszer bevezetésre kerül, akkor a térség-
ben beszélhetünk majd növekvô turizmusról?

– Természetesen ez a célunk, hiszen így az emberek na-
gyobb szélességi körben megismerhetik az öt települést.
Intenzívebb kapcsolatteremtést remélünk a Közép-euró-
pai országoktól, mely eredményezheti mindezt. Ez a
rendszer alkalmas lesz majd arra, hogy egyszerre több
mindent elásson, úgy mint programok, szálláslehetôsé-
gek, vendéglátóipari szolgáltatások, és egyéb turisztikai
szolgáltatások, mint például vitorláskölcsönzés megjele-
nítése. A vendég szó szerint egy kattintással elérheti
mindezt. 

– Mikor várható döntés?
– Bízom abban, hogy hamarosan megjelenik a pályáza-

ti kiírás, és augusztus végére már döntés születik. Ebbôl
kifolyólag a következô szezont már az új rendszer beve-
zetésével kezdhetjük. 

– A kormány tervei szerint július elsejétôl megadóz-
tatja az üdülési csekket. Mindez mennyiben érintheti a
Csopak-medence idegenforgalmát?

– Annak idején nagyon jó ötlettel állt elô a kormány,
hogy minimálbérig adómentessé tette ezt a juttatást, na-
gyon sokan igénybe vették, hiszen a tavalyi évben 43 mil-
liárd forintos üdülési csekk kibocsátását prognosztizál-
ták. Úgy vélem, hogy jövôre a munkaadók jelentôsen
megvonják ezt a fajta támogatást az emberektôl, így csök-
kenhet az üdülési csekkek beváltása. Ebben az évben még
nem érinthet bennünket mindez, de jövôre biztosan. Az
Egyesület törekedni fog arra, hogy az ezzel járó forgalom
kiesését valamelyest pótoljuk. 

– Tavaly került bevezetésre a Riviéra kártya, melyet
nem mindenki használt fel megfelelôen. Mit remélnek az
idei évtôl?

– A kártya elsôdleges célja, hogy minél szélesebb kör-
ben tájékoztassuk a térségünkben nyaraló vendégeket,
biztosítsunk számukra kedvezményeket a különféle szol-
gáltatásokból. Ettôl azt reméljük, hogy erôsödni fog a tu-
rizmus, hiszen minden egyes befizetett idegenforgalmi
adót az állam két forinttal támogat. Ami kuriózumnak
számít, hogy idén egy személygépkocsit sorsolunk ki a
kártyát igénybe vevôk között, ezzel is szeretnénk az ér-
deklôdést az öt település iránt tovább növelni. Ebben az
évben  is megjelentetjük a programfüzetünket, melynek
lesz egy melléklete is, mely elsôsorban a Riviéra kártya
elfogadóhelyeket, illetve az egyesületi tagokat mutatja be. 

– Milyennek ítélte meg a budapesti utazáskiállítást,
melyet hamarosan a veszprémi követ?

– Egyre intenzívebben megjelennek a belföldi turiz-
mus tekintetében a  régiók, amelyek egyszerre több szol-
gáltatást biztosítanak. Nagyobb volt az érdeklôdés a bel-
földi standoknál, mint a külföldieknél, mely köszönhetô a
gazdasági világválságnak is. Mindent összevetve pozití-
van értékelem az utazáskiállítást.

– Ettôl azt remélik, hogy erôsödni fog a belföldi turiz-
mus?

– Heterogén a szállásadók tapasztalata. Többen pozití-
van, mások viszont negatívan értékelték az elôfoglaláso-
kat. A korábbi évekhez képest nem számítok a külföldiek
tekintetében idegenforgalmi növekedésre, de a magyar
vendégeknél várható. 

– Néhány héttel ezelôtt volt egy tisztújító közgyûlés
Lovason. Miért volt erre szükség?

– Az idei év speciális volt, hiszen lejárt az elnökség
mandátuma. A tagságot az elmúlt évrôl  tájékoztattuk. A
TDM regisztráció során a Minôsítô Bizottság javasolta az
önkormányzati túlsúlyt csökkenteni. Így a szakmai több-
ség biztosítása érdekében a választmány létszáma
kibovült. Jelenleg öt fô képviseli az önkormányzatokat és
hat fo a vállalkozókat. Remélem, hogy tagjaink számát
növelni tudjuk, intenzívebb munkát várok az elkövetke-
zendô években. 

– Az önkormányzatok mennyire viselik szívükön az
Egyesületet?

– Büszkén mondhatom, hogy mind az öt polgármester,
képviselô-testület maximális támogatást biztosít. Öröm-
mel tölt el, ahogy a szervezéseinkhez hozzáállnak, hiszen
az anyagi támogatásokon kívül, erkölcsiben is részesü-
lünk. 

Szendi Péter
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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) jelentkezzenek azok a szülôk, akik segíteni tud-
nak 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
védelméhez is hozzájárulunk. Munkájukat és segítségü-
ket elôre is köszönjük!

PACI vezetôsége

Borverseny
Nagy érdeklôdés kísérte a XIX. Paloznaki borversenyt.
Minden eddiginél több, összesen 63 bort neveztek a gaz-
dák szombat délelôtt, így a zsûri két bizottságban dolgo-
zott, majd a végsô összevetésnél már együtt kóstolták a
legkitûnôbb borokat. A bírálók 7 arany, 28 ezüst és 19
bronz minôsítést adtak. Idén a reduktív eljárással készült
borok külön versenyeztek itt a Paloznaki Péter Pince vit-
te a pálmát három bora arany, egy ezüst minôsítést érde-
melt ki. A hagyományos kategóriában indult a boros gaz-
dák többsége itt a Simon Pince 2008 évi olaszrizlingje lett
az elsô, de aranyérmet gyûjtött be Szele Gyula, és Papp
Miklós olaszrizling boraikkal. Nyitrai Attila aranyérmes
Zweiglt Cuvée borával bizonyította, hogy Paloznakon is
lehet jó vörösbort termelni. A társadalmi zsûri különdíját
Dr. Kaskó Mária Cabernet Savignon siller bora nyerte el.

A zsûri elnöke Simon Cecília volt. A zsûri tagjai: Szabó
István (falugazdász), Varga Zoltán (Borvidéki Tanács El-
nöke), Fodor Gyula (Fodorvin tulajdonosa), Csiszár Pé-
ter (Paloznaki Péter Pince), és Szele Gyula.

A társadalmi zsûri tagjai: Tóth János, Szecsôdi Béla és
Csordós István.

Ezúton is köszönjük munkájukat.
A táblázatban a reduktív és hagyományos úton elôállí-

tott borok szerepelnek, melyek arany minôsítést kaptak a
bíráktól:
Név Bor típusa          Minôsítés

Reduktív típusú borok
Paloznaki Péter Pince Kft. Zenit 2008 arany
Paloznaki Péter Pince Kft. Szürkebarát 2008 arany
Paloznaki Péter Pince Kft. Rizling 2008 arany

Hagyományos úton készített borok
Simon Pince Rizling 2008 arany
Szele Gyula Rizling 2008 arany
Papp Miklós Rizling 2008 arany
Nyitrai Attila Zweigelt cuvée arany

CzÁ

Útkarbantartás a szôlôhegyen
2009. március 28-án a Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület
megtartotta a most már hagyománnyá vált tavaszi út-
karbantartását. A kicsi de annál lelkesebb csapat kb. 20
fôbôl állt, akik 9 órakor egyesek, már 9 óra elôtt találkoz-
tak, Pincesor és Nagyhegyi út találkozásánál.  Gyönyörû-
en sütött a nap, de a szél annál jobban fújt. A munka jó
hangulatban indult, és szépen haladtunk lefele. Egy kis
szívmelegítô is segített a munka intenzitásában. Dél volt
mire lejutottunk a lenti útelágazásig. Visszafelé ballagva
az út két oldaláról beszélgettünk, hogy miképpen lehetne
egy kicsit vidámabbá tenni. Néhány helyen már kis virá-
gok, ill zöldek, borostyán is felvillant. Ezeket kell nekünk
tovább ültetgetni. A Pincesoron két nagy kupac murva
várt minket, amit sötétedésig raktuk, terítettük sôt!!! Kb.
délután 4 óra körülre már megéheztünk és Tormási Viki
igen finom székely csülök káposztával várt. A terített asz-
tal köré gyorsan helyet foglaltunk és nekiláttunk a falato-
záshoz. A hegy leve sem hiányzott. Finom sütemények
édesítették meg az elfogyasztott estebédet. Ezt követôen,
kicsit elfáradva, kicsit megfogyatkozva, de folytattuk a
durva-murva hordását. Köszönetet mondunk mindenki-
nek, aki aktívan segített, különösen Nyitrai Attila tagtár-
sunknak, aki egész nap végig hordta az általunk össze-
gyûjtött hordalékokat, és leszedett gallyakat, amik az
útba belógtak. Vasárnap reggel az új idôszámítás szerint
fejeztük be a maradék munkákat.

Malomszegi Kati

A Paloznaki Önkormányzat bérbe adja a sorompóval
szemben a 71-es út mellett lévô információs pavilont. A
bérleti szándékot a tevékenység és bérleti díj megjelölésé-
vel május 5-ig kell a polgármesteri hivatalban írásban je-
lezni.
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Adónk 1%-áról
Ismételten fel lehet ajánlani adónk 1%-át valamely
társadalmi szervezetnek, illetve egyháznak.
Magyar Katolikus Egyház 0011
Magyar Református Egyház 0066
Közrendvédelmi Alapítvány 19266208-1-19
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 18932296-1-19

Szerk.

Paloznak Község Önkormányzata szeretettel vár
minden gyermeket, Szülôt, Nagyszülôt 

2009. május 31-én a hagyományos 
Családi délutánra.

Játékos vetélkedôkkel várjuk az érdeklôdôket
a játszótéren és környékén.

Bôvebb programról majd a következô Hírmondóban
és plakátokon tájékoztatjuk Önöket.

Szerk.



1. A TÜKÖR

– Milyen érzés lehet egyfolytában tükör elôtt állni? –
kérdeztem minap Gyöngyit, a fodrászunkat. Mosolyogva
válaszolt. – Húsz éve csinálom, megszoktam. Eleinte za-
vart, késôbb aztán már csak a munkára figyeltem. Ma-
gammal nem foglalkozom, a vendég köti le a figyelmemet,
az ô kívánságait igyekszem a legjobb tudásom szerint tel-
jesíteni. Hogy miféléket? Ez ôsidôk óta szinte semmit sem
változott. A fodrászhoz járó emberek azt várják, hogy
csinosabb, elônyösebb frizurát készítsek nekik. És eköz-
ben szeretnének rövid idôre a törôdés középpontjába ke-
rülni. Hogy csak velük, az ô szépítésükkel foglalkozzon
valaki. Hogy kellemes perceket tölthessenek el, ellazulva
a kényelmes fotelban, és ha mondanivalójuk van, azt
meghallgassa valaki.    

– A napi rohanás közben ez mindannyiunk elemi igé-
nye. Mármint, hogy kiadhassuk magunkból azt, ami épp
foglalkoztat, ami a lelkünket nyomja. Ez tehát egy bizalmi
állás, akár a pszichológusé?

– Persze, azért más, én nem vagyok a lélek szakembe-
re. Mindenkit meghallgatok, igyekszem képben lenni az
életükkel, a környezetükkel kapcsolatban. Mindenre em-
lékeznem kell, hiszen visszajáró vendégeim vannak. So-
kan már szinte családtagnak, barátnak számítanak. Mi-
közben dolgozom, idônként olyasmi is elhangzik itt, ami
máshol nem, mert annak következményei lehetnének. Ez
komoly felelôsség, de szívesen vállalom, nem okoz nehéz-
séget magamban tartanom. Sosem beszélek másoknak ar-
ról, amit hallottam. Nem vagyok „üzenôfal”. De idônként
azért nagyon elfáradok ettôl. Szellemileg fáradok el.
Olyankor azt kérem otthon, hogy egy darabig nem szóljon
hozzám senki. Aztán megint rendben minden.

– Túl azon, hogy szakmailag állandóan képzed magad,
nyitottnak és befogadónak kell lenned erre is.

– Érdekes, hogy azt sosem bírtam, ha a hajamhoz
nyúlnak. Kislány koromban sem. De a szakmámat szíve-
sen csinálom. Elégedett vagyok a sorsommal.

– Csúcsra járatott életed van, örömmel átszôve. Derû-
sen és kiegyensúlyozottan élsz most is, amikor sokan el
vannak keseredve az országban a válság miatt. Érzéke-
led-e ezt abban, amiket az emberek mostanában monda-
nak, ahogyan ezeket az idôket megélik?

– A paloznakiak is feszültebbek lettek. Sokunknak ne-
hezedik a helyzete, ahogy a világ összezavarodott körü-
löttünk. Az én dolgom, hogy jó diplomáciai érzékkel, nem
politizálva, nem pletykálva végezzem a munkám. Talán
példát tudok adni avval, ha mosolyogva, derûsen teszem
a dolgom. Szükség van a pozitív energiára. Ezért is jön-
nek hozzám. Van ugyan némi lemorzsolódás az anyagiak
miatt, és ezt sajnálom, de jönnek Pestrôl, Pécsrôl, Fehér-

várról is, mert elégedettek. A szakmát folyamatosan to-
vább kell tanulni. Változnak a trendek. A fiatalok újsá-
gokból, TV-bôl tájékozódnak, és az új dolgokat kérik ná-
lam is.

– Végül egy kérdés. Mi a titka a sikerednek?
– Nincs semmi titkom. Odaadással végzem a munká-

mat, és szeretek emberekkel foglalkozni.
Boda Balázs

II. Nordic Walking
(Erôteljes séta speciális botok segítségével)

Ígéretemhez híven a 3 részbôl álló cikksorozatot azért kí-
vántam megjelentetni, hogy a már TÖMEGSPORT-tá alakult
és szakemberek állítása szerint igen hasznos és egyben
kellemes idôtöltésrôl informáljam az érdeklôdôket.

Itt a tavasz, és az erôteljes séta a speciális botok segít-
ségével történik, aki csatlakozik.

Felsôtestünk is bekapcsolódik a munkába, így tetôtôl
talpig átmozgatjuk az izmainkat.

Mivel a nordic walking az egész testet igénybe veszi,
különösen fontos az edzés elôtt alaposan bemelegíteni az
izmainkat, és átmozgatni az izületeinket SÉRÜLÉSEK
ELKERÜLÉSE érdekében. Ugyanakkor nem szabad megfe-
ledkezni az edzések végén a nyújtó hatású (stretching)
gyakorlatokról sem.

A túra alatt a mozgás intenzitását fokozatosan kezdjük
növelni, de csak addig, amíg jólesik.

Ahogy említettem bárki kipróbálhatja, korhatár nél-
kül, könnyedén, elsajátíthatja, azt a pár alaplépést. Tehát
aki szeretne szabadban vidám társaságban olyan sportot
ûzni, ami
� tehermentesíti az izületeket,
� javítja az állóképességet,
� erôsíti az izmokat, közben fogyaszt,
� elôsegíti a test oxigénellátását,

akkor jelentkezzen és próbálja ki velünk.
Kérem, regisztráltassa magát minél hamarabb!
Hasznos tudnivalók: kényelmes túracipô, joging, eset-

leg sapka, napszemüveg szükséges.
Megfelelô létszám jelentkezése esetén szakedzô irányí-

tásával kezdjük a túrát.
Malomszegi Katalin

Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület titkára
Érdeklôdni lehet az idôpontok iránt:
06 30 241 2658 / kata947@t-online.hu 
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A paloznaki közélet
színterei

Paloznak Község Önkormányzata
június 1-tôl augusztus 31-ig gondnokot keres 

a vendégházba. 
A gondnok feladata a vendégek fogadása, 
távozáskor a szobák átvétele, takarítás, 

az udvar rendben tartása, stb. 
Fizetés megegyezés szerint. 

Érdeklôdni 
Czeglédy Ákos polgármesternél lehet május 11-ig.



ÖN DÖNT
Legyen a kormányé, vagy maradjon Paloznakon?
Adója 1%-át felajánlhatja társadalmi szervezet, 1%-át
egyházak számára. Csupán az erre szolgáló nyomtatványt
kell adóbevallásában kitöltve elhelyeznie.

Amennyiben errôl az összegrôl nem rendelkezik, pén-
zét az állami költségvetés használja fel!

Kérem, hogy támogassa a helyi társadalmi szervezeteket!
A PaCi tavaly közhasznú szervezetté vált, rendezvénye-

inkkel a falunk lakóinak életét, kultúrált szórakozását, ha-
gyomány ôrzését támogatjuk. A programjainkról a Hír-
mondóban folyamatosan beszámolunk. Amennyiben
megtisztel bennünket támogatásával, munkánkat nagyban
segíti. Paloznaki Civil Egyesület, adószám: 18938766-1-19.

Köszönettel: Hernádi Péter elnök
.

10. Nemzetközi 
Harley-Davidson Fesztivál

A 10. születésnapját ünneplô Nemzetközi Harley-
Davidson Fesztivál, mint Magyarország legnagyobb moto-
ros találkozója, 2009. június 10. és 14. között kerül
megrendezésre Alsóörsön, az Európa Kempingben! To-
vábbi információ: www.hog.hu . 

Jegyek elôvételben kaphatók a www.hog.hu és a
Ticketpro jegyirodáiban vagy a rendezvény helyszínén. 

BARKA TÚRA

Ahogy az már szokás, Húsvét hétfôn ismét sor került a ci-
vil egyesület szervezésében a Barka túrára.

Ragyogó idôben indult el a kis csapat az órától. Szinte
minden saroknál csatlakozókkal egyre nagyobb csapattá
duzzadva. Igazi nyári melegben bandukoltunk, így aztán
a forróság, no meg a dombmenet miatt sajnos kénytelenek
voltunk gyakran megállni árnyékot keresve, megpihenni
egy-két kortyra. Igyekeznünk is kellett, végtére is fröcs-
csöt akartunk inni, nem forralt bort!

Amint megérkeztünk Király-kútra a lányok teríteni, a
fiúk focizni kezdtek, vagyis az uzsonna két turnusban fo-
gyott el, a sok finomság között Váradi Zsuzsa pizzás csi-
gájával és Verrasztó Panni medvehagymás pogácsájával.

Közben szemmel tartottuk a meccset, s bár az egyik fo-
cistáról nem nagyon lehetett tudni, hogy melyik csapat-
ban játszik, csak egy volt biztos, hogy a labda ellen. Ô volt
Tappancs, Falticska Paliék fáradhatatlan kutyája. A má-
sik kutya is fáradhatatlan volt. De mitôl fáradt volna el,
mikor egész délután az asztal alatt durmolt?

Persze végig nem feledkeztünk meg a Húsvétról. Az
egész napot szó szerint átitatta a locsolás. Illatos kölnivel,
szódavízzel, patak- és ásványvízzel, sôt mellesleg
Unicummal is, amit a fiúk nagyon élveztek…

Kis kirándulásunkat Verrasztóéknál zártuk, hogy meg-
látogassunk, és erkölcsi támogatásunkról biztosítsunk
egy „szeeeegény lábadozót”.

Csontos Mariann

A KÖNYVTÁR HÍREI
Köszönjük Balázs Árpádnak és feleségének, illetve
Bánki Ivánnak az alábbi könyveket, melyeket a
Paloznaki Könyvtárnak ajándékoztak:
Walter Scott: Rob Roy
Erich Kastner: Emil és a három iker
Jókai válogatott mûvei I-IV.
Móra Ferenc: Igazlátók
Fejes Endre: Jó estét nyár, jó estét szerelem
Bárány Tamás: Zsonglôrök
Németh László: Iszony
Bárány Tamás: Félszárnyú Pegazus
Jankovich Ferenc: Holdnézô
Szegô Júlia: Embernek maradni
Bajor Andor: Lelkek és pasasok
Karácsonyi történet – magyar írók novellái
Émile Zola: Munka
Dosztojevszkij: Megalázottak és megszomorítottak
Öröm és bánat - Pablo Casalas emlékei
Alfred Amenda: Eroica
Szabad György: Miért halt meg Teleki László
Román József: Mondák, eposzok, legendák
Titus Livius: A római nép története a város alapításától
Stendhal: A szerelemrôl
Dr. Agárdi Tamás: Grafológiáról mindenkinek
Kepes György: A látás nyelve
Gál György Sándor: Hazám, hazám, te mindenem 
Gál György Sándor, Somogyi Vilmos: Mesél a bécsi erdô
Alsvang: Beethoven
Gáll István: Április bolondja/ …a csillagokig!
Dallos Sándor: A nap szerelmese
Keszi Imre: A végtelen dallam
Simándy József: Bánk bán elmondja…
Franz Werfel: Verdi
Tersánszky J. Jenô: Szerenád – Vadregény
Leonard Bernstein: A megválaszolatlan kérdés
Kassák Lajos: Válogatott versek
Szabó Lôrinc összegyûjtött versei
John Grisham: A manipulátor
John Grisham: Az utolsó esküdt
Kornis Mihály: Vigasztalások könyve

Sári Annamária

� Április 24-én, péntek délután és 25-én, szombat dél-
elôtt papírgyûjtés lesz a Paloznaki Civil Egyesület szer-
vezésében a Tájház udvarán.

� Május 1-jén, 9 órától Május 1. Akác Kupa lesz a Pa-
loznaki Civil Egyesület szervezésében a mûfüves foci-
pályán.

� Május 2-án, 9 órától Kölyök Kupa lesz a Paloznaki Ci-
vil Egyesület szervezésében a mûfüves focipályán.

� Május 30-án 16.30-kor Bohóc kiállítás megnyitó lesz a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány szervezésében a
Faluház nagytermében

� Május 31-én 15 órától Családi Nap lesz a Játszótéren
az önkormányzat szervezésében.
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HIRDETÉSEK

� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok,
vagyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakbe-
rendezési tárgyak és egyéb kiegészítôk gyártása. A felület-
kezelés lehet festett, patinázott és tüzihor-ganyzott a meg-
rendelô igényei szerint. Keressen bennünket a 71-es és
73-as út keresztezôdésénél, ahol bemutatótermünkben vá-
laszthat 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. Szalonunk-
ban megtalálja a Suzuki teljes típusválasztékát. Szervi-
zünkben nagy gyakorlattal rendelkezô munkatársak vár-
ják Önöket. Autószerelés, javítás, mûszaki vizsgára való
felkészítés és vizsgáztatás. Környezetvédelmi mérés 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

� Dobó Vendéglô. Anyák és nagymamák fôztjét, s azok
jó emlékû ízeit szeretnénk mindenkinek kínálni, jó bo-
rokkal és régi vendéglôi hangulattal. Kis és nagy társa-
ságok összejövetelének bonyolításában is jártasak va-
gyunk, 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 dísz-
rácsok, épületlakatos munkák, fémbútorok. Elérhetôsé-
gek: 5700 Gyula, Budai Nagy Antal u. 15. Tel.: 20/244-
0837, e-mail: milekbt@freemail.hu 

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

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

� 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–november 1-ig kedd, szerda, péntek: 15-18
óráig, 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 lebo-
nyolítás 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

� Ügyvédi iroda Csopakon. 8229 Csopak, 
Kossuth Lajos utca 7. telefon/fax: 06-87-446-006, 
mobil: 06-20-3277-772, e-mail: ugyved@dr.com, 
www.koczkasdr.hu
Tanácsadás mellett tekjes körû ügyvédi szolgáltatás, képvi-
selet, elektronikus összeköttetés az országos ingatlan-
nyilvántartással (Takarnet), minôsített elektronikus alá-
írás a cégügyek intézésére, Dr. Koczkás Sándor ügyvéd.

� Üvegezés! Hôszigetelt üveg készítése és beépítése, hagyo-
mányos nyílászáróba is. Tükörvágás, akváriumkészítés.
Helyszíni munka hétvégén is. Tel: 30/237-4456.
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MEGHÍVÓ
A Május 1. Akác Kupa

nyolc csapat részvételével két csoportban kerül
megrendezésre.

A küzdelmek május 1-jén, reggel 9-kor kezdôdnek,
eredményhirdetésre délután négykor kerül sor.

Büférôl az Akác vendéglô gondoskodik.
A Május 2-án megrendezésre kerülô

elsô Paloznaki Kölyök Kupa résztvevôi négy klub
U9, és U11 korosztályú játékosai.

A résztvevô csapatok a következôk:
� Dalnoki Football Akadémia
� Veszprém FC
� BKLC Balatonfüred
� FC Tapolca.

A mérkôzések reggel kilenckor kezdôdnek,
eredményhirdetés délután háromkor.

A Paloznaki Civil Egyesület mint fô támogató és rendezô kér
mindenkit aki úgy érzi szeretné támogatni a 

gyerekeket  a rendezvényen az jelezze a rendezôk felé.
A rendezvények felelôse: Szente Zsolt Tel.: 70 236 7545

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.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

Szerkesztô és felelôs kiadó: Sári Annamária. 
Tipográfia: Kováts Imre. 

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.


