
EURÓPAI PARLAMENT 
TAGJAINAK VÁLASZTÁSA!

Mint arról már az értesítô és ajánlószelvény kézhezvé-
telével a választópolgárok értesültek Sólyom László
köztársasági elnök úr az Alkotmány 30/A. § (1 bekezdés
d.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva – figyelembe
véve a választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény
99/B.§-ában foglaltakat – 2009. június 7. napjára tûzte
ki az Európai Parlament tagjainak választását. Ezen a
júniusi vasárnapon ismét szavazásra járulhatnak Pa-
loznak község választópolgárai a szavazóurnák elé. A
Magyar Köztársaság – mint az Európai Unió teljes jogú
tagja – területén második alkalommal lesz ilyen jellegû
választás. Az Európai Parlamenti választásokon a vá-
lasztójogosultak köre bôvebb mint a parlamenti vagy
önkormányzati választások esetében. Az EU Parlamen-
ti Választások esetében a Magyar Köztársaság területe
egy választókerületnek számít. Az Európai Parlament
tagjait 5 évenként az Unió tagjai közvetlenül választják
meg, listás választási rendszerben amibôl következik,
hogy a szavazás napján a szavazólapon található listák
egyikére lehet érvényesen szavazni. A választási felada-
tok ellátása céljából folyamatosan  mûködik a Körjegy-
zôségnél a Helyi Választási Iroda – ezen belül a válasz-
tási információs szolgálat – ahol igyekszünk megfelelô
választ adni az Önök választással kapcsolatos kérdései-
re. Hasonlóan az ezt megelôzô választásokhoz ez alka-
lommal is lehetôség van a lakóhelytôl távol történô sza-
vazásra abban az esetben, ha errôl beszerzik az állandó
lakóhely szerinti Helyi Választási Iroda igazolását, ahol
az igazolás kiadásával egyidejûleg a választópolgárt a
választók listájáról törlik. Igazolást személyesen vagy
meghatalmazott útján 2009. június 5-én 16 óráig, aján-
lott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2009. június
2-ig megérkezzen a Helyi Választási Irodához. Fontos
szabály, hogy igazolást e-mailben és faxon nem lehet
kérni, igazolást legkésôbb 2009. június 5-én 16 óráig le-
het kiadni. Igazolással szavazni – az egy szavazókörrel
rendelkezô településeket kivéve – csak az igazolással
szavazók részére kijelölt szavazókörben lehet. A módo-
sított névjegyzék 2009. június 5-én 16 óráig tekinthetô
meg a Körjegyzôség hivatalában. Szavazni 2009. június
7-én 06 órától 19 óráig a Faluház tetôterében kijelölt
szavazó helyiségben lehet. Kérjük a választópolgáro-
kat, hogy személyi azonosításra alkalmas érvényes ok-
mányt a szavazásra hozzák magukkal! 

Tóth Gáborné körjegyzô 
a Helyi Választási Iroda 

vezetôje

TESTÜLETI ÜLÉS
A május 6-i testületi ülésen Czeglédy Ákos polgármester is-
mertette az elmúlt hetekben tett intézkedéseket. Elkészült
a Rákóczi utcában a gázhálózat bôvítése, valamint az UPC
kábelhálózat fektetése. Néhány utcában a lakók kezdemé-
nyezték az útjavítást és felajánlották a munkájukat, az ön-
kormányzat biztosította murvát. A hivatalban és a
teleházban megtörtént a riasztórendszer korszerûsítése. 
A Balatoni Közmunkaprogramban 2 fô keretet kaptunk.

A parlagfûkasza pályázaton 300.000 Ft értékben moto-
ros fûkaszát és tartozékokat nyertünk, az eMagyarország
programban 1 milliót a Teleház fejlesztésére, számítógé-
pes tanfolyamok tartására.

Elsô napirendként meghallgatta a testület Sárköziné
Sárovits Hajnalkának a Balatonfüredi Könyvtár vezetô-
jének tájékoztatását a mozgókönyvtári ellátásról, az át-
adott pénzeszközök felhasználásának és elszámolásának
módjáról. Ezután Sári Annamária számolt be a Teleház
és Könyvtár elmúlt évi tevékenységérôl, valamint az ön-
kormányzati rendezvényekrôl.

Tóth László falugondnok tájékoztatta a testületet a fa-
lugondnoki szolgálat 2008-as tevékenységérôl, majd
Prazsák Józsefné, a Paloznak Jövôjéért Közalapítvány
elnöke számolt be a közalapítvány munkájáról. 

A vegyes ügyek keretében a polgármester a rendôrség-
nek a Zrínyi utcára vonatkozó forgalmi helyzetet elemzô
tájékoztatóját olvasta fel. A vizsgálat megállapította, hogy
a buszmegállótól nem lehet belátni a Zrínyi u. Balatoni u.
keresztezôdést, de a megálló áthelyezésével sem lehetne
ezt a problémát orvosolni. A Zrínyi utcára vonatkozó 
20 km/ó sebességkorlátozás javítana a helyzeten. Ezt a
testület kissé túlzásnak és nem megvalósíthatónak tartot-
ta, így intézkedést nem javasolt. A szúnyogirtáshoz idén
is biztosítja az önkormányzat a szükséges pénzt. Az infor-
mációs pavilonra egy bérlô jelentkezett így 3 évre bérbe
adta a testület ajándéktárgyak árusítására. A református
temetôben a fûnyíró traktorral végezhetô fûnyírást az
egyház kérésére felvállalta a testület.

CZÁ

� Május 30-án, szombaton 16.30-kor Bohóc Kiállítás
megnyitója a Faluház nagytermében a „Paloznak Jövô-
jéért” Közalapítvány szervezésében

� Május 31-én, vasárnap Családi Hétvége a Játszótéren
az önkormányzat szervezésében

� Június 20-án, szombaton 10 órától Ürgelesô Kerékpár-
túra a Paloznaki Civil Egyesület szervezésében

Szerk.
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MEGYEI HÍREK…
TURISZTIKAI RANDEVÚ VESZPRÉMBEN

A válság új utakat nyit meg az idegenforgalom számára,
új vendégeket lehet megszólítani. Eldôl, ki tud élni lehe-
tôségeivel, adottságaival, a jövô perspektívájával – han-
goztatta dr. Navracsics Tibor országgyûlési képviselô a
XII. Veszprém Megyei utazás Kiállítás és Vásár megnyitó-
ján, a Pannon Egyetemen, április 18-án. 

Veiland László, a szervezô Veszprém Megyei Turisztikai
Hivatal igazgatója köszöntôje után Lasztovicza Jenô me-
gyei elnök üdvözölte a teltházas kiállítást, köztünk hatá-
ron túli testvérmegyéink képviselôit. A vásárra annyian
jelentkeztek, hogy mindenkinek nem jutott hely.

– Veszprém meglepetéssel készül a nyári szezonra.
Hatszáz négyzetméteres mûjégpályát nyitnak az Aréná-
nál. Emellett gazdag programkínálattal várják az ideláto-
gatókat – derült ki Debreczenyi János polgármester kö-
szöntôjébôl, aki elismeréssel beszélt a vásár szervezôirôl,
akik az idegenforgalom széles palettáját kínálják a kö-
zönségnek. 

– Határainkon belül is akad bôven élmény – utalt a
díszvendég képviseletében régiója látványosságaira Tama
István, a Magyar Turizmus Zrt. Nyugat-dunántúli marke-
ting igazgatója. Mosonmagyaróvár, a Szigetköz, a gyôri
barokk fesztivál, Sopron, a büki, sárvári gyógyfürdôk,
utóbbinál a történelmi játékok a várnál, valamint Szom-
bathelyen a nyári Savaria Karnevál, Körmend vára, kas-
télya, az ôrség hagyományai, a Zala megyei kirándulások
valamennyi ezernyi látnivalót kínál. 

– Büszke veszprémi vagyok, mert az itteni a második
legjelentôsebb kiállítás és vásár az országban, a szakma
és a szélesebb érdeklôdési kör fontos találkozási pontja –
értékelte a rendezvényt dr. Navracsics Tibor országgyû-
lési képviselô. Az esemény nagyon fontos, hiszen annak
idején az európai városok is olyan helyek mentén jöttek
létre, ahol a különbözô vidékekrôl származó emberek ta-
lálkoztak egymással. Ezek a városok mára az európai ci-
vilizáció tartóoszlopai. 

– Idén ünnepeljük Veszprém megye elsô oklevélbeli
említésének ezredik évfordulóját Több, mint ezer éves
múltra tekinthet vissza Veszprém, a megye, illetve a püs-
pökség, amely mindig is jelentôsen meghatározta a vidék
szellemi karakterét. A Kisalföld, a Bakony, a Balaton ta-
lálkozik ebben a térségben óriási lehetôséget kínálva a tu-
risztikai szakembereknek, az idelátogatóknak – utalt
múltunkra, természeti értékeinkre a szónok. Hozzáfûzte:
mindezek az adottságok semmit sem érnének, ha nem len-
nének kiváló turisztikai szakembereink, akik évtizedek
óta azon dolgoznak, hogy a térség sokszínû, érdekes és
egységes képet mutasson.

Feltételként említette meg a megye politikusait, mint
Lasztovicza Jenô és Pál Béla, illetve a polgármestereket,
köztük dr. Kovács Zoltán Pápa és Debreczenyi János
Veszprém elöljárója, illetve a kisebb települések vezetôit,
valamint a megyéhez tartozó országgyûlési képviselôket,
akik lobbiznak, hogy ínséges idôkben is meg tudjuk állni
a helyünket. 

– Válság van, ilyenkor az ember nem megy el üdülni –
utalt a hazai közvélekedésre. A válság ugyanakkor lehetô-
séget is jelent Veszprémnek, a megyének, a kiállítóknak.
Sokan úgy gondolják, a válság nem teher, hanem lehetô-
ség, hogy új utakat találjanak az idegenforgalom számára,
új embereket és látogatói csoportokat szólítsanak meg.
Eldôl, ki tud élni lehetôségeivel, adottságaival, a jövô
perspektívájával.

A megyei vásár vasárnap estig várja az érdeklôdôket 101
kiállítóval, sok kísérô programmal, köztük a szervezôk kü-
lön gondoltak a családokra, gyerekekre.

Szerk.

Strandbelépô
Az Európa Kempingbe a strandjegy (felnôtt 700 Ft csalá-
di 1600 Ft) és az idénybérletek (felnôtt 7000 Ft. családi
16000 Ft.) árából 50% kedvezményt biztosít az üzemelte-
tô minden Paloznaki lakosnak és üdülôtulajdonosnak. Az
állandó lakosok lakcímigazolvánnyal, az üdülôk az ön-
kormányzat által kiállított igazolással vehetik igénybe a
kedvezményt. 

Az alsóörsi strandra a Paloznaki lakosok 1000 Ft-ért
(gyerekek 500 Ft.) kedvezményes idénybérletet válthat-
nak. A jogosultságot a lakcímkártyával kell igazolni.

Bízunk benne, hogy a Csopaki Önkormányzat változtat
tavalyi álláspontján és idén ismét ingyenessé teszi a
paloznakiak részére a strandbelépôt. Amint választ ka-
punk tájékoztatjuk önöket.

Önk

Hajózás
A Balatoni Hajózási Zrt. 50% kedvezményt biztosít a me-
netrendszerinti hajójáratokra a Balatoni Üdülôkörzet 
lakói számára, így a paloznaki lakosok is jogosultak a
kedvezményre. A kedvezményre való jogosultságot lak-
címkártyával kell igazolni.

Szerk.

Folytatódik a csapatépítés

Ha a paloznaki templomdombon furcsán futkosó, vagy
csoportokba tömörülô fiatalokat látnak, ha a Fô téren vi-
dám kirándulók sorakoznak egy Becker-busz elôtt, ha a
Szent József Házból péntek este kellemes gitárzene vagy
karaoke-party harsogása szûrôdik ki, ha meghívót kap-
nak ugyanoda egy fiatalos lendületû kiállításmegnyitóra,
és majd a falunapokat újabb, finoman szólva különösnek
mondható események tarkítják, ne lepôdjenek meg. Mû-
ködni kezdett a PISZ – a paloznaki ifjúsági szervezet.

Amint arról a Paloznaki Hírmondó márciusi számában
már beszámoltunk, a Szent József Házban az önkormányzat
által kialakított és a Paloznaki Civil Egyesület fenntartásá-
ban mûködô ifjúsági klubhelyiségek otthonává váltak több,
szervezett rendezvénynek. A lökést a két „lelkesítô nap”
(motivációs tréning) adta, amelyet április 3-án és 4-én tartot-
tunk 15-20 fiatal részvételével, Bakos István és Nagy András
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kortárssegítô trénerek vezetésével. A kiválóan megtervezett
programokon projektoros vetítésekkel mutattak számos,
ösztönzô példát az ifjúsági munka sikereirôl, változatosságá-
ról, rengeteg beszélgetéssel, közösségfejlesztô játékkal tarkít-
va ismertették meg a fiatalokat a lehetôségekkel. Miközben
ismerkedtünk egymással, sorjáztak a jobbnál jobb ötletek,
„csak legyen, aki megvalósítsa ôket !” – itt Ádám Rozit idéz-
tem. A tapasztalt, – évek óta közösségfejlesztéssel foglalkozó
– trénerek lelkesen summázták a két nap eredményeit: rit-
kán találkoznak ilyen kreatív, szellemes, kiváló vitakészség-
gel rendelkezô, fegyelmezett csoporttal. (Nekem ebben há-
rom „egységnyi”, közvetlen részem van – Sári, Bori, Ákos –
de egytôl-egyig mindenkire büszke voltam. Szívesen fel is so-
rolnám, kire miért, ha lenne hely rá.) 

A pályázati támogatáson nyert összegbôl szerveztük a
programsorozat következô részét: csapatépítô tanul-
mányútra mentünk Gárdonyba, ahol egy szép, nyárias,
fesztiválozós napon bepillanthattunk a munkákat segítô,
mintaadó Életmûvész Ifjúsági Egyesület mûködésébe.
(Köszönjük az utolsó pillanatban lemondott helyekre
„beugró” felnôttek, Tukora Éva, Kristály Ottó és
Wrhovina Rezsô részvételét, támogató segítségét.)

Az élménybeszámolót Ádám Blanka és Kovács Viktória
írták meg, s mi „egymás szavába szerkesztve” közöljük,
(fotókat hozzá a www.paloznak.hu oldalon találnak, 
© Czeglédy Sára):

Gárdonyi kirándulás

VIKI: 2009. 05. 03. Egy újabb napra ébredtek a paloz-
nakiak. De ez a nap egy kicsit eltért a szokványostól. Reg-
gel 9 óra elôtt pár perccel gyerekek kezdtek el gyülekezni
a Fô téren.

Paloznak fiataljai kirándulni indultak. Úticél: Gárdony.
Ezt a napot, már én is nagyon vártam. Körülbelül 20-

an lehettünk, kicsik is, nagyok is. Az oda út hamar eltelt,
sokat beszélgettünk, nevettünk és közben figyeltük Peti, a
térképészünk, instrukcióit. 

BLANKA: Gárdonyban elôször egy rétre mentünk, ahol
rengeteg érdekes játék volt. Késôbb Gárdonyi Géza házát
néztük meg, ami most múzeum. Ez után abba a templom-
ba zarándokoltunk el, ahol megkeresztelték Gárdonyit.
Így a délelôtt múzeumlátogatással telt. 

Egy óra tájban a Vadász Vendéglôben rendkívüli ebéd-
ben volt részünk. A finom ebéd után volt, aki gyalog, de a
többség busszal, visszatért a rétre. A réten íjászbemutató
volt, amit sokan fényképeztek.

VIKI: Ott már várt ránk Rizsi, az egyik „trénerünk”.
Egy nagy rétre vezetett bennünket, ahol jobbnál-jobb já-
tékok fogadtak minket. Egy kis késéssel ugyan, de megér-
kezett Isti (a másik „tréner”) és indultunk métázni (pa-
rasztbaseball, fiúk, lányok együtt, csapatokban játsszák,
a baseball szabályai szerint), ami nagyon jó idôtöltésnek
bizonyult. Játék után elmentünk sárkányhajózni. A hajó-
kázás jól sikerült, csak az volt a gond, hogy nem volt do-
bosunk, de szerencsére a Kristály család vezénylésével
nagyjából együtt tudtunk evezni.

BLANKA: Miután visszaértünk a hajókázásról, szabad
program volt, így néhányan elmentek körhintázni, do-

dzsemezni. Én az egyik körhintára ültem fel barátnôm-
mel, Eszterrel. A körhinta olyan magasra ment, hogy
mind a ketten sikoltoztunk. Ez után újabb métabajnok-
ság következett. Mivel a játékvezetônk úgy döntött, hogy
elég ügyesek vagyunk az önálló játékhoz, leült a pálya
szélére és csak nézte, ahogy játszunk. A bajnokság után
ismét visszatértünk a rétre. Sokan ismét elkezdtek tolla-
sozni és mindenki nagyon jól érezte magát. 

VIKI: Este 6 órakor a székesfehérvári Dikid zenekar
zenéjét hallgattuk. Körülbelül 7 órakor elindultunk haza.
9 órára már mindenki otthon volt.

Ez a kirándulás nem csak a programok miatt volt na-
gyon jó, hanem azért is, hogy a paloznaki fiatalok jobban
megismerjék egymást. 

BLANKA: Észre sem vettük, hogy ennyire eltelt az idô,
amikor Andi szólt, hogy indulunk.  Ismét újabb egy órás
út következett hazáig. Mindenki fáradt volt, de a busz
„hátsó fele” mégis nagyon jól érezte magát.

Amikor hazaértünk már majdnem sötét volt. Minden-
ki elindult hazafelé.

A Gárdonyi kiránduláson nagyon jól éreztem magam,
remélem lesz még ehhez hasonló program.

Hogyne lenne! 
(folyt. köv.) Pócsik Andrea

„Amatôrök” 
Mandulás sütemény versenye

A Mandula Ünnep rendezvénysorozat keretein belül ke-
rült megrendezésre az „Amatôrök” Mandulás sütemény
versenye. A versenyen belül 2 kategóriában nevezhettek
a sütni szeretô asszonyok és csapatok. 5 torta és 5 süte-
mény érkezett be, majd megkezdôdött a kóstolás szakértô
zsûritagok részvételével. A bírák ezután elvonultak, érté-
kelték a finom édességeket.

Ez alatt az érdeklôdôk mandulás ételeket és helyi, kör-
nyékbeli borokat kóstolhattak.

Az eredmények kihirdetése elôtt Czeglédy Ákos pol-
gármester zárta a rendezvénysorozatot, majd átadta a
szót a zsûri elnökének, a Séf iskola mestercukrászának,
Györkös Zsoltnak, aki az értékelés szakmai részét osztot-
ta meg a vendégekkel és a versenyzôkkel. 

A díjak kiosztása után a vendégek megkóstolhatták a
finomabbnál finomabb mandulás édességeket.

Az elsô három helyezett mandulás sütemény kategóriá-
ban:

I. hely: Alsóörsi Csipkemûhely – Rumos-mandulás 
aprósüti

II. hely: Nagy Veronika – Mandulás csokigolyó
III. hely: Nagy Veronika - Korpás pogácsa mandulával

Elsô három helyezett mandulás torta kategóriában:
I. hely: Paloznaki Hímzôkör – Mandulás áfonyatorta
II. hely: Örökségünk Hímzômûhely – Vajkrémes man-

dulatorta
III. hely: Varga Imréné - Mandulatorta

Sári Annamária
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2. PANORÁMA

„Álmodni rabnak is szabad,
Álmodd hát vissza a múltadat.
A múlt erôs gazdag gyökér,
Jelen, jövô a múltból él.”

/Varga Gyula/

Emmi, kezében három B 30-as blokktéglával megállt egy
pillanatra a Királydomb peremén, és lenézett a tóra. Épp
csak annyi idôre, hogy mint valami látomás, megszület-
hessen benne a felismerés, a bizonyosság: igen, itt akarok
élni! Ez 1981 telén történt, a házuk építésének kezdetén.
Azóta már tetôt kellett cserélni, de a Balaton panorámája
ugyanúgy magával ragadja még ma is. 1983-99-ig tanított
a csopaki iskolában. Sok gyermek köszönheti neki tudá-
sát, a matematika, kémia, technika, vagy rajz iránti szere-
tetét. Nem csepegtette, öntötte magából az életkedvet,
tenni akarást, szorgalmat. Szendy Gyurka bácsi nyomdo-
kain haladva a csendes, önmagába forduló Paloznak kul-
turális életét sikerült felpezsdíteniük. Lelkes csapatmun-
ka folyt akkoriban.

– Energikus vagy ma is – mondtam azon gondolkodva,
hogy vajon ki láthatna jobban a jövôbe, mint a múlt isme-
rôje? – Sokat dolgozol. Tanítasz, kiállításokat szervezel és
rendezel, megalakulása óta elnöke vagy a Paloznak Jövô-
jéért Közalapítványnak, ami szintén sok feladattal jár. Mi
hajt? Mi ad mindehhez erôt?

– Az, hogy erre tettem fel az életemet. Jönnek hozzám
a gyerekek korrepetálásra. A közöttük eltöltött idô, a ta-
nításuk lelki felfrissülés, újjászületés. Elvem a következe-
tes, emberséges szigorral történô szépre és jóra nevelés.
Olvastam valahol: „Én hiszem azt, hogy az ember minél
gyakrabban lép kapcsolatba a széppel, a tisztával és a jó-
val, annál jobb, szebb, tisztább lesz.” Nem tudom ki írta,
de igaz. Aztán a kiállítások sora. Az elsô Szabó Eszter Ba-
latonfüreden élô festô, szobrászé volt a Szent József ház-
ban, még 1991-ben.

– Van kedvenc tárlatod, kiállítód? Hány is volt eddig?
– Nem tudnám megmondani. Mindegyiket szerettem,

az egyiket az alkotóért, a másikat az alkotásért. De, talán
mégis az külön boldogság, ha itteni a kiállító.

– Miért rád esett a választás, amikor létrehoztátok az
Alapítványt?

– Talán az iskolában végzett munkám miatt. Nem akar-
tam elvállalni, de a képviselô testület nekem szavazott bi-
zalmat.

– A végzett munkáról olvashatunk a Hírmondóban,
engem most az érdekel, hogy van-e valamilyen vágyad,
amit szeretnél, ha a közeljövôben megvalósulhatna?

– A szarkofág vissza hozatala. Paloznak épül-szépül, de

törékeny és ezért vigyázni kell rá. Magam már nem vagyok
akkora teherbírású, nem vagyok annyira energikus, mint
pár évvel ezelôtt. Lassan át kell adni a stafétabotot a fiata-
loknak.

– Milyennek látod a jövôt?
– Kívánom, hogy legyen mindig derûs. A legnehezebb

anyagi – lelki körülmények között, örömmel és lelkesedés-
sel, másokért végzett munka az élet legcsodálatosabb aján-
déka. A kultúra és mûvészet mentheti csak meg a világot.
Amúgy a nehézségeknek is van hozadéka – ahogy mondani
szoktuk, teher alatt nô a pálma. Meggyôzôdésem, hogy a
kedvünk szerint való, közvetlen kultúra Paloznakra vonzza
a jó embereket, és ez rezonál. Ettôl jobbak leszünk mi, és ez
újabb jó embereket indukál. Mindegy honnan jönnek, mi-
lyen beállítottságúak, egyformán hat mindenkire. Pénzéhes
világban is lehet lélekemelô, maradandó értéket létrehozni. 

Errôl jut eszembe, köszönet az Alapítvány támogatói-
nak.

– Én pedig a beszélgetést köszönöm, és  további gazdag
lelki élményt nyújtó alkotást kívánok mindnyájunknak.

Boda Balázs

CSÚCSOT 
DÖNTÖTTÜNK!
TÖBB, MINT 3 TONNA PAPÍR GYÛLT ÖSSZE

Kiskocsikkal, talicskával felszerelkezve indul-
tak útra a gyermekek, hogy a Paloznaki Civil Egyesület fel-
hívására ismét összegyûjtsék a faluban az egy év alatt felhal-
mozódott újságpapírt, reklámújságokat,
kartoncsomagolókat.

Két napig szorgos hangya módján gyûjtögettek, kis cso-
portjaik itt is, ott is feltûntek a faluban. A jókedvû, kitartó
munka eredményeként, gyorsan megteltek a Tájház udva-
rán elhelyezett konténerek, így a papírkötegeket a felnôttek
segítségével a szín alatt rendezték nagy kupacokba.

Három lelkes csapat a Tódi út, erdei turistautak mentén
gyûjtötte a szemetet, hogy megtisztított környezettel várjuk
a településünkre látogatókat.

Szombaton befûtöttük a kemencét, és ebédre medvehagy-
más-tejfölös kenyérlángossal, kemencében sült pizzával
vártuk a munkában kifáradt, megéhezett gyermekeket.

A Föld napja alkalmából kis vetélkedôn természetvédel-
mi totót töltöttek ki, melyben a legügyesebbek apró ajándé-
kot kaptak: Hernádi Bence, Wrhovina Péter, Faa Eszter,
Czeglédy Sára, Slemmer Ábel.

Köszönjük a falu lakóinak a segítségét, hogy ilyen sok pa-
pírt raktak össze a hónapok során, a szülôknek, és nagyszü-
lôknek a segítségét a Tájház udvarán, Czeglédy Ákosnak,
hogy a siófoki Zöldfok Zrt-vel megszervezte az összegyûlt
papír elszállítását, a Balaton Pékségnek a kemencés sütés-
hez felajánlott kenyértésztát.

A befolyt összegbôl, és az egyesület támogatásával juta-
lomkirándulásra mehetnek a papírgyûjtés résztvevôi.

Verrasztóné Panni

4 2009. májusPaloznaki Hírmondó

A paloznaki közélet
színterei



10. Nemzetközi Harley-Davidson Fesztivál

A 10. születésnapját ünneplô Nemzetközi
Harley-Davidson Fesztivál, mint Magyaror-
szág legnagyobb motoros találkozója, 2009.

június 10. és 14. között kerül megrendezésre. A jubileum-
ra való tekintettel a szervezôk minden eddiginél több
vendéget várnak és a nagy érdeklôdés miatt ezúttal már
szerda délben megnyitják a fesztivál kapuit. 

A fesztivált szervezôk törekvése évrôl-évre az, hogy a
rendezvény hagyományos programjait újabb látványos
és szórakoztató elemekkel bôvítse ki, így idén még több és
még színesebb meglepetés várja a fesztivál valamennyi lá-
togatóját, nemtôl és kortól függetlenül. 

A fesztivál 5 napját a motorokon kívül az igényes zenei
program is meghatározza: az idei év sztárvendége a világ-
hírû rockénekes, Suzi Quatro lesz. A hazai zenekarokból
sincs hiány: Tankcsapda, Bikini, Piramis Plusz, Mobil-
mánia és további harminc zenekar várja a szórakozni vá-
gyókat három színpadon. 

A zenei programokat látványos Harley-Davidson Fashion
Show és egyéb lélegzetelállító motoros mûsor gazdagítja. 

Nem maradhat el a motoros felvonulás, melyre ebben
az évben rekord számú motorosra számítanak. A jubile-
um alkalmából számos meglepetés várja a Balaton északi
partján szórakozni vágyókat, attól függetlenül hogy mo-
torral vagy anélkül érkezik. 

A paloznaki lakosoknak és üdülôtulajdonosoknak 50%
kedvezményt adnak a jegyárakból. Az üdülôtulajdonosok
a paloznaki Polgármesteri Hivatalban kérhetnek igazo-
lást jogosultságukra.

Mindenkit szeretettel vár a 10. Nemzetközi Harley-
Davidson Fesztivál 2009. június 10. és 14. között Alsóör-
sön, az Európa Kempingben! További információ:
www.hog.hu. 

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

Rendezôk

Paloznaki Akác Kupa
2009. MÁJUS 1.

Péntek reggel kilenckor kezdôdtek a csoportmérkôzések
Babos Tibor játékvezetô közremûködésével. A kétszer tíz
perces meccsek két négyes csoportban zajlottak. A cso-
portokból a Ramada, Csopak, Félsziget FC, és Lovas 
csapatai nem jutottak tovább. A döntôbe kerülésért
Minarik-Füredi Zebrák, és Korona-Aromax mérkôzése-
ket játszották. Mindkét találkozó nagy küzdelemben dön-
tetlenre végzôdött, a büntetôpárbaj után a harmadik he-
lyért Füredi Zebrák-Aromax mérkôzésre került sor, mely
nagyarányú Aromax gyôzelmet hozott.

A torna döntôjében a balatonfüredi megyei elsô osztá-
lyú csapat játékosaiból álló Minarik felôrölte a fáradó, de
lelkes Korona csapatát 2:0 arányban, így övék lett az elsô
helyért járó trófea. A díjátadón Czeglédy Ákos polgár-
mesterünk nyújtotta át a díjakat. Az elsô három csapat
kupát és oklevelet vehetett át, minden csapat egy labdát is

kapott. Különdíjat nyert Szûcs Zoltán (Aromax) mint a
torna gólkirálya, Zeke Sándor (Korona) a legjobb me-
zônyjátékos, míg Lantai Tamás (Minarik) a legjobb kapus
címét nyerte el.

A Paloznaki Civil Egyesület által rendezett eseményt
támogatta a Paloznaki Önkormányzat, Fürge Nyuszi
veszprémi üzlete, és az Akác Vendéglô, akik ételrôl, ital-
ról is gondoskodtak. Támogatóinknak köszönjük!

Szente Zsolt

Paloznaki Kölyök Kupa
2009. MÁJUS 2.

A Kölyök Kupa megrendezését elsôsorban a civil egyesü-
let elnökségének köszönhetjük, mivel a pályát térítés nél-
kül bocsátották a gyerekek számára.

A rendezvényen öt klub U9 és U11-es korosztályú fo-
cistái vettek részt, mintegy száz játékossal. Támogatóink-
nak köszönhetôen a gyerekeket arcfestéssel, és ingyen lég-
várral vártuk, amit nagy örömmel ki is használtak.
Sajnos kevés paloznaki gyerek jött el, amit sajnálok.

A torna végeredménye:
U9 helyezések

1. Veszprém
2. Balatofüredi Kölyök Labdarúgó Club
3. Tapolca
4. Dalnoki Fociakadémia

U11 helyezések
1. Dalnoki Fociakadémia
2. Tapolca
3. BKLC
4. Keszthely

Különdíjakat is vehettek át a gyerekek. Az U9 gólkirá-
lya Zágor Máté (Veszprém), legjobb mezônyjátékosa Sági
György (Tapolca), legjobb kapusa megosztott díjazással
Kamondi Péter, és Szita Tamás lett. Az U11 gólkirálya
Soós Dávid (Dalnoki), legjobb mezônyjátékos Péber Kornél
(Tapolca), legjobb kapus Orgován László (Dalnoki).

Különdíjat vehetett még át a BKLC „B” csapatainak
két játékosa is név szerint Andor Gergely, és Szondi Máté.
Minden gyerek érmet és csokit vett át, az elsô három csa-
pat kupát, és oklevelet is kapott. A torna megnyitóján, és
az eredményhirdetésen Haumann Péter színmûvész me-
leg szavait hallgatták a résztvevôk. Végezetül felsorolom a
torna támogatóit, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez
a rendezvény, melyen száz gyerek, és ugyanennyi felnôtt
vett részt. Mészely László, Kerekedi csárda, Orange Cafe
Csopak, Papp István, Tábori Zoltán, Geipl Gyula,
Vodafone balatonfüredi üzlete, Akác vendéglô, Koltai Ti-
bor, Fürge Nyuszi veszprémi üzlete, Paloznaki Civil
Egyesület. Köszönöm  mindenkinek, aki segített a szerve-
zésben, illetve a pakolásban, remélem jövôre is megtart-
hatjuk ezeket a rendezvényeket, és akkor talán több
paloznakit is érdekelni fog.

Szente Zsolt
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Felhívás!

A Családi Hétvégén megrendezésre kerülô Bohóc Kiállí-
tásra nagy szeretettel várjuk a magántulajdonban lévô
bohócokat. (A hiánytalan visszajuttatás érdekében jól
rögzíthetô névvel kérjük ôket ellátni.) A bohócokat Sári
Annamáriánál a Teleházban, nyitvatartási idô alatt lehet
leadni május 27-ig.

Köszönettel: Prazsák Józsefné
alapítványi elnök

A Családi Hétvégéhez, Gyereknapi hangulathoz kérjük
a szülôket, nagyszülôket, hogy egy kis házi süteménnyel
járuljanak hozzá.

Köszönettel: Prazsák Józsefné és Sári Annamária

Tájház
Az önkormányzat a Tájház nyári nyitvatartásának bizto-
sítására, az udvar gondozására, a gyûjtemény karbantar-
tására munkatársakat keres. Elsôsorban paloznaki felsô-
oktatásban résztvevô diákok számára szeretnénk ezzel
nyári munkalehetôséget biztosítani. Munkaidô kedd-
péntek du 15–19 óráig, szombat-vas. 10–12 15–19 óráig.
Érdeklôdni Sári Annamáriánál lehet a Teleházban.

Önk.

SZÍVESEN TÖRDELI PALOZNAK
MÚLTJÁT, JELENÉT, HOGY 

EZZEL A JÖVÔT SZOLGÁLJA

Kováts Imrét már több mint tíz éve ismerem, közvet-
lensége, Paloznak iránti szeretete, töretlen az elmúlt
évek során. Imre idén májusban jubilál, hiszen tíz évvel
ezelôtt kezdte el a helyi újságot tördelni.

– Az elmúlt tíz év során több mint száz szám került ki a
„kezeim közül”, de továbbra is örömmel tördelem a
Paloznaki Hírmondót. Annak idején felajánlottam a se-
gítségemet Czeglédy Ákos polgármester úrnak, aki élt a
lehetôséggel. Megbeszéltük az újság formáját, melyet né-
mi korrigálás után elfogadott a képviselô-testület. 

– Sok idôdet elveszi a munka?
– Két-három, esetleg négy nap alatt sikerül összeállíta-

ni az aktuális számot, attól függôen, hogy a cikkeket több
részletben vagy egyszerre kapom meg. Amikor elkészül az
újság, átolvasom, a felmerülô hibákat kijavítom. Ezután
átküldöm Ákosnak és Ancsának, akik szintén ellenôrzik a
lapot. Amikor már mindenki jóváhagyta, nyomtatásra ke-
rül a Hírmondó. 

– Mivel az újságot fénymásolják, ezért gondolom nehéz
megoldani, hogy képek is bekerüljenek a cikkek közé…

– Legfeljebb csak vonalas rajzot tudunk közölni, hi-
szen a fénymásolás során egy árnyalatos kép minôsége so-
kat romlana. Többször próbálkoztam már, de nem sike-
rült megvalósítani. 

– Rólad köztudott, hogy nagyon szeretsz Paloznakon
élni. Tervezed azt, hogy véglegesen a „Mosolyfalvába”
költözöl?

– Tavasztól késô ôszig lakom itt, hiszen már nyugdíjas
vagyok. Egyenlôre még nem sikerült eladnom a pesti la-
kásomat, ha ez megtörténik, akkor téliesíthetem a háza-
mat. Pesten már nem szeretek élni, hiszen minden
Paloznakra köt, ezért is szeretnék véglegesen itt élni. 

– Annak idején volt egy állandó rovata a Paloznaki
Hírmondónak a „Hogyan látja Paloznak jövôjét?” cím-
mel. Ha Tôled most ezt valaki megkérdezné, miképpen
válaszolnál rá?

– Úgy érzem, hogy az utóbbi néhány évben a falu han-
gulata, az összetartozás ereje megváltozott, de sajnos nem
jó irányba. Az emberek a színvonalas rendezvényekre
nem mennek el vagy csak kevesen, ráadásul egyes körök-
ben a belsô villongásokat vélem felfedezni. A közösségi
életen mindenképpen javítani kell, hiszen régebben csa-
ládias hangulat jellemezte a programokat. Úgy érzem a
paloznaki emberek beleszürkültek a dolgos hétköznap-
okba, melyen változtatni kell, ennek érdekében valaki-
nek vagy valakiknek össze kellene fognia. Nagyon jó 
érzéssel töltött el a Biblia 2000 éves évfordulójára készült
rendezvény, mert ekkor éreztem a szép számmal megje-
lenteknél, hogy mindenki akarja a kiállítás és a mûsor si-
kerét, elhozták a féltett családi ereklyéket és a végén so-
káig együtt maradtunk beszélgetve, iszogatva. Sok ilyenre
volna szükség. 
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Paloznak Község Önkormányzata szeretettel vár
minden Gyermeket, Szülôt és Nagyszülôt a paloznaki 

CSALÁDI HÉTVÉGÉRE
2009. május 30-31-én, szombat, vasárnap

Tervezett programok: 
Május 30. szombat:

16.30 óra Bohóc Kiállítás megnyitó 
a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 

szervezésében
Május 31. vasárnap:

Délelôtt:
10 órától vitorlázás 5 fôs csoportokban. 

Elôzetes jelentkezés 
Sári Annamáriánál a Teleházban!

Délután: 
15 órától családi vetélkedô a játszótéren és környékén:

Lovaglás futószáron
Aszfaltrajz, festô és modellje

Fánkevô verseny, sörivó verseny
Gólyalábazás, kerékhajtás

Lufi-fújó verseny
Természetvédelmi vetélkedô

Egyéb ügyességi játékok

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

magukkal!



– Térjünk vissza a kiadványok szerkesztéséhez!
Negyvenhárom évet dolgoztál a nyomdai-kiadói mun-
kában, a betûk körében, mielôtt nyugdíjba mentél. Ha
jól tudom, annak idején tevékenyen részt vettél Jutasi
Sanyi bácsi verseskötetének megjelentetésében!

– Valóban így van, és örömmel segédkeztem, hiszen
csodálatos versek elevenedtek meg ebben a könyvben.
Most készülôben van egy Paloznak régi életét bemutató
képeskönyv. Nagyon sok régi fotót sikerült összegyûj-
teni, melyeket elektronikusan feldolgoztam, retusáltam
és lemezen tárolunk. Remélem sikerül még ezt a kötetet
megvalósítani, és ezzel tovább öregbíteni a falu hírne-
vét, méltóképpen megemlékezni elôdeinkrôl. Keller
Jóska írásait el tudnám képzelni ebben a kötetben, 
hiszen Jóska hihetetlen érzékkel nyúlt vissza a régi
gyökerekhez. Feljegyzéseiben olyan események, név-
magyarázatok megjelennek, melyek számomra is új-
donsággal hatottak. Amire még büszke vagyok, hogy
minden évben én készítem el a szépkorúak számára a
paloznaki naptárt, csodálatos képekkel illusztrálva. A
Hírmondóra visszatérve, nagyon szívesen fogadok
minden olyan építô jellegû kritikát, ami az újság érde-
keit szolgálja. Ha valakinek van olyan ötlete, hogy a
lap arculatán miképpen változtassunk, örömmel ve-
szem. 

Szendi Péter

Tegyünk többet környezetünkért!
A Norvég Alap pályázaton a PaCi nemcsak a parkosítás-
ra, hanem hulladékkezelésre is pályázott, ennek kapcsán
a napokban szerzett be az egyesület két palackprést, mely
a hivatal pincelejárójánál van elhelyezve és sörös-
dobozokat ill. mûanyag flakonokat lehet összepréselni ve-
le. A mellette lévô dobozokba lehet elhelyezni a préselt
palackokat és azt az egyesület megbízottja folyamatosan
üríti ill. szerzôdés alapján újrahasznosításra átadjuk. A
pincelejáróhoz lehet letenni a használt háztartási sütô-
olajat, (hamarosan elkészül egy tárolóedény is) melyet
hordóban tárolunk és a Zöldfok Zrt szállít el. 

Kérünk mindenki gondoljon az újrahasznosításra, ne
dobja a szemétbe az olajat, pillepalackot, sörösdobozt,
hanem a megfelelô gyûjtôbe hozza el. A környezet védel-
mén kívül némi bevételhez is juttatja ezzel az egyesületet.

Hernádi Péter elnök.

ÜRGELESÔ KERÉKPÁRTÚRA TIHANYBA!
2009. június 20-án, szombaton a 
Paloznaki Civil Egyesület 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
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársai által visz-
szatelepített ürgéket is megfigyelhetjük. Ezután a Sajkod
felé leereszkedve indulunk haza, közben levendulát sze-
dünk a csodálatos panorámájú ôslevendulásban, ha az
idôjárás engedi strandolunk . 

A túrán végig a kerékpárúton megyünk, kényelmes tem-
póban, Balatonfüreden a Tagore sétányon pihenôt tartunk.

A csoportot szervízkocsi is kíséri (várjuk a jelentkezô-
ket!), ahová bepakolhatjuk a hátizsákokat, plédeket, az
elfáradt gyerekeket.

Célszerû magunkkal hozni távcsövet, plédet, enni-inni-
valót, esôkabátot, labdát és jókedvet.

Indulás 10 órakor a paloznaki Fô térrôl.
Hazaérkezés idôjárásfüggô.
További információ: Hernádi Péter 06/ 20/ 3552 179

PaCi

INGYENES SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM 
A TELEHÁZBAN!!! 

Továbbra is lehet jelentkezni a paloznaki Teleházban
ingyenes számítógépes tanfolyamra. A számítógépes

tanfolyam témája: szövegszerkesztés (Word),
internethasználat, böngészés, elektronikus levelezés

elektronikus közszolgáltatások.
Az oktatás ingyenes!!! Szeretettel várok minden

érdeklôdôt, jelentkezôt! Jelentkezni lehet 
Sári Annamáriánál a Teleházban, vagy a 06-30/213-0785

telefonszámon.

Hagyományok és újdonságok a
paloznaki konyhában

Tojáslikôrös kuglóf
azoknak akik az igazán finomságokat kedvelik.

Hozzávalók: 5 egész tojás, 25 dkg porcukor, 2 db vaní-
liáscukor, 2,5 dl tojáslikôr, 2,5 dl étolaj, 12,5 dkg liszt,
12,5 dkg étkezési keményítô, 1 csomag sütôpor
Elkészítés: Az 5 db tojást a 25dkg porcukorral géppel ala-
posan kikeverjük (kb. 3-4perc) hozzákeverjük az olajat és
a tojáslikôrt, végül az összeszitált lisztet, keményítôt és sü-
tôport. A kuglófformát kivajazzuk és morzsával meghint-
jük majd a masszát beleöntjük. Az elômelegített sütôbe té-
ve 160-170 fokon kb. 1óra 10 perc alatt lesz kész. Ha
elkészült vaníliás porcukorral gazdagon meghintjük. 

Nemcsak gyönyörû, hanem felséges finom is. Cappucci-
noval tálaljuk.

Jó étvágyat kíván: Rajnai Magdi
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Fú´kasza 
A Paloznaki Civil Egyesület a Norvég alapból nyert
fûkaszát bérbeadja, parlagfûírtás, gyomírtás, céljá-
ra. A fûkaszát a polgármesteri hivatalban lehet igé-
nyelni 2000 Ft/nap díjért.
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HIRDETÉSEK
� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok,

vagyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberen-
dezési tárgyak és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkeze-
lés lehet festett, patinázott és tüzihor-ganyzott a megren-
delô igényei szerint. Keressen bennünket a 71-es és 73-as
út keresztezôdésénél, ahol bemutatótermünkben választ-
hat 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 

� 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.

� 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.

� Kaszálást vállalunk mindenféle területen, mérettõl
függetlenül! Bozótirtás, erdõs területek takarítása, fafûré-
szelés, darabolás, veszélyes fák kivágása, igény szerint el-
szállítása. Zöldhulladék szállítását és lerakását is vállal-
juk. Hívhat bármikor. Tel: 30/270-5870, 70/946-8130.

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.

PAJTAMOZI FILMKLUB
Június 19-én pénteken 19,00-kor Sára Sándor 
Indiai képek c. fotókiállításának megnyitója.

20.30-kor Pajtamozi Filmklub Falusi esti Mesék c.
sorozatának évadnyitó elõadása.
Mûsoron: Sára Sándor: Cigányok (1962)
Sára Sándor: Feldobott kõ (1968)
Vendégünk: Sára Sándor
Házigazda: Pócsik Andrea


