
EURÓPAI PARLAMENTI
VÁLASZTÁS

Az Európai Parlamenti választás Paloznakon rendben le-
zajlott, a szavazás ellen kifogás nem volt. Érvényes szava-
zatok száma: 218. A részvételi arány 53%-os volt.

FIDESZ-KDNP 138 63,30
MSZP 30 13,76
JOBBIK 26 11,93
MDF 10 4,59
LMP-HP 6 2,75
SZDSZ 5 2,29
MCF ROMA Ö. 2 0,92
MUNKÁSPÁRT 1 0,46

Szerk

Megyei Hírek
VESZPRÉM MEGYEI MINÔSÉGI DÍJ 2009

A minôség-díj még szorosabbá fûzi a megye és az intézmé-
nyek kapcsolatát, ráadásul a bírálat, az értékelés közben
napvilágra kerülnek a még eredményesebb mûködéshez
szükséges feltételek – vélekedett Kovács Norbert, a megyei
önkormányzat nemrég megválasztott elnöki kabinetvezetôje
a Veszprém Megyei Minôség-díj beharangozóján, az iparka-
maránál. 

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(VMKIK) és a Veszprém Megyei Önkormányzat az idei év-
ben kilencedik alkalommal hirdeti meg a Megyei Minôségi
Díj pályázatot a megyében mûködô vállalkozások és intéz-
mények számára – mondta dr. Markovszky György, a
VMKIK elnöke a május 28-i tájékoztatón. 

A pályázat célja az üzleti kiválóság elismerése, az üzleti
kiválósághoz vezetô út megismertetése, és a minôségszemlé-
letnek, mint a versenyképesség egyik alapvetô feltételének
terjesztése. A díj kiíróinak szándéka a kiváló teljesítményt
nyújtók erkölcsi elismerése mellett felhívni a figyelmet arra,
hogy a lényeg nem csupán a pályázat megnyerésében rejlik,
hanem a pályázatra való felkészülés önmagában is hasznos
értékeket hordoz a vállalatok és intézmények számára. nap-
jainkban minôség nélkül nincs versenyképesség – tette hoz-
zá a VMKIK elnöke. A díjat 9. alkalommal hirdetik meg, ed-
dig nyolc nagyvállalat, hét kis-, és középvállakozás, kettô
mikro-vállalkozás és 12 intézmény jelentkezett.

Dr. Kriskó Nándor, a bíráló bizottság tagja rámutatott:
a korábbi évekhez hasonlóan az idén is négy kategóriá-
ban indulhatnak a pályázók a megmérettetésen: nagyvál-
lalatok, középvállalkozások, kisvállalkozások (beleértve
az egyéni vállalkozókat is), valamint intézmények. A pá-

lyázati anyagok beadási határideje: 2009. október 5. 
A pályázati felhívás teljes szövege a kiírók honlapján
(www.veszpremikamara.hu, ill. www.vpmegye.hu) 2009.
május 29-tôl elérhetô. 

A pályázók részére a Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara az idén is ingyenes felkészítô tanácsadást szer-
vez elôre meghirdetett idôpontokban. Az elsô két konzultá-
ció 2009. 06. 08-án és 2009. 06. 17-én 15.00 órakor lesz a
VMKIK konferenciatermében. Szerk.

TESTÜLETI ÜLÉS
A júniusi testületi ülésen a képviselôk elfogadták a 2008
éves zárszámadást, melynek bevételi fôösszege 105 mil-
lió Ft., kiadási fôösszege 90 millió Ft-ra alakult. A bevétel és
kiadások közti különbséget a sportpálya építésére felvett 
hitel aktiválása adja, így a tényleges pénzmaradvány ennél
jóval kevesebb 9 millió Ft volt. A képviselôk egyhangúlag
fogadták el a beszámolót. 

Nem támogatta az önkormányzat a külterületen közvilá-
gítás bôvítését ill. áthelyezését. Elsôsorban a belterületi hi-
ányzó közvilágítást szeretné megvalósítani a testület. A Ki-
rály Pince kezdeményezését – a Fô téren szobor állítását –
támogatták a képviselôk. Ezzel együtt döntés született a Szt.
József ház homlokzat festésérôl is. Elutasította az Önkor-
mányzat Prazsák László és társai kérelmét a Vörösparti sor
449 hrsz út megvásárlásával kapcsolatban, mivel így olyan
ingatlanok is lennének melyek közútról nem, csak magánút-
ról közelíthetôek meg. Támogatták a képviselôk a Kisparti
utca megnyitásával kapcsolatban a lakosok gyalogútra vo-
natkozó kérelmét, így az utca új szakasza csak a gyalogos-
forgalom számára lesz megnyitva. Mivel a Pincesori ingat-
lantulajdonosoktól több mint 2 millió Ft felajánlás érkezett
az útfelújításra a testület döntött ennek megvalósításáról.
Kisebb vitát okozott a Szt József ház termének és klubhelyi-
ségének használati rendje. Ezt az ifjúsági csoport és a PaCi
elnökségével folytatott tárgyalásokkal rendezi az Önkor-
mányzat.

CZÁ
Hangverseny

Gyönyörû kórusmûvek csendültek fel pünkösd szombat-
ján a paloznaki templomban. A Paloznaki Kórus, adott
nagysikerû koncertet, abból az alkalomból, hogy elké-
szült a kórus „Köszöntô” c. lemeze. A hangversenyen
egyházi mûveken kívül, spirituálék, népdalok is felcsen-
dültek, bizonyítva a kórus sokoldalúságát. A Szabó Lajos
karnagy által vezetet kórust a zsúfolásig megtelt templom
közönsége vastapssal köszöntötte. A karnagy úrral készí-
tett riportot az újság következô számában olvashatják.

CZÁ

Hírmondó
XIX. ÉVFOLYAM  2009. JÚNIUS

Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Az idén is meghívást kaptunk a Pálpataki Falunapokra június 27-30 között. Aki szeretne ellátogatni a az erdélyi 
testvértelepülésünkre, június 23-ig jelezze a polgármesteri hivatalban. (utazás egyénileg)



Epizódok a Paloznaki Ifjúsági
Szervezet életébôl

Amint arról a májusi Hírmondóban beszámoltunk, az 
ifjúsági csoport mûködését különféle programokkal segít-
jük elô. ifj. Czeglédy Ákos és Wrhovina Péter arról a 
tanulmányútról mesélnek, amelyet május 19-én, csapat-
építô programsorozatunk utolsó állomásaként Alsómo-
csoládon töltöttünk.

Alsómocsolád

Május 19-én reggel 8-kor indult (volna) a busz a Szent Jó-
zsef-ház elôl, de technikai okok miatt a 8 órából 9 lett.
Volt egy lyukas óránk, amit a parkban töltöttünk el. Sok-
sok érdekes (vagy unalmas) játékot játszottunk. A busz
(mint már írtuk, 9-kor) elindult a Baranya megyei
Alsómocsoládra. Az út 2 óra hosszáig tartott. Mikor meg-
érkeztünk, kiszálltunk a buszból és bementünk egy nagy
faépületbe a dombtetôn. Itt pogácsával és vízzel kínáltak
bennünket. A helyi ifjúsági önkormányzat tagjai és az
,,alsómocsoládi Ancsa” azaz a teleházas várt minket. Ott
megnéztünk egy nagyon szép elôadást. Volt szó a kistérsé-
gükrôl, településükrôl, programjaikról és az ifjúsági ön-
kormányzat tevékenységérôl. Ezután elmentünk a kálvá-
riához (ami elég meredek) és innen lementünk a völgybe,
ahol az erdei tornapálya mellett szalonnát sütöttünk. In-
nen átmentünk a játszótér melletti füves területre és mé-
táztunk. A métázást még meg sem untuk, mikor kaptuk a
hírt, hogy indulni kéne. A visszaút nagyon jó hangulat-
ban telt. Este 8 körül (fáradtan) értünk haza. Nagyon jól
éreztük magunkat! 

ifj. Czeglédy Ákos és Wrhovina Péter

Még ugyancsak májusban, a csapatból hatan vettek részt
ifjúsági munkás képzésen, Gárdonyban. A május 14-18-i
hétvégét Czeglédy Sára és Koczkás Szabolcs, a május 28-
30-i hétvégét Dervalics Gábor, Kovács Viktória, Slemmer
Ábel és Tóth Fanni töltötték a Velencei-tó partján. 

Kortárs-montázs képzés Gárdonyban

Csütörtök, dél, Csopak. Szabolcs és én útnak indultunk.
Úticél: Gárdony. Egy óra körül meg is érkeztünk, egy if-
júsági sportszállóhoz kellett mennünk. Ott volt mind a
három trénerünk: Rizsi, Dávid, és Isti. Bemutatták a szo-
batársainkat, akik megmutatták a szobánkat. 

Miután lepakoltam, átmentem a szemben lévô szobába,
ahol az összes lány beszélgetett. Mindenkinek bemutat-
koztam, de rögtön el is felejtettem a neveket. Úgy látszik
névmemóriám nem mûködik… 

…ezért jól is jött Istiék bevezetô játéka, ami arra szol-
gált, hogy megjegyezzük egymás nevét. Lassan, nagyon
lassan sikerült is három-négy szimpatikusabb (vagy han-
gosabb) társam nevét felfognom.

Ezután felszálltunk a biciklinkre és három csoportra
oszolva elindultunk felfedezni Gárdonyt. A játék neve
City-rally volt, lényege Gárdony játékos formában való

megismerése. Mindenkinek nagyon tetszett, ezen keresz-
tül egymást is jobban megismerhettük.

A szálláson megbeszéltük tapasztalatainkat, élménye-
inket, aztán elmentünk vacsorázni.

Vacsi után a csoport nagy rész elindult felfedezni az éjsza-
kai életet Gárdonyban, Dávid vezetésével. Nem mondom,
hogy sokat aludtunk, kb. két-három órát azért sikerült.

A pénteki nap túl korán kezdôdött, senki nem kezdte
túl fitten, kivéve azokat, akik már nyolc-kilenc körül lefe-
küdtek elôzô este. Mondanom sem kell, olyan nagyon ke-
vés volt.

Elsô programunk a közösségi házban volt, Velencén.
Feladat: négy országot kellett alakítanunk, minden ország
választott egy-egy képviselôt, akiknek az volt a feladatuk,
hogy olyan közös választási rendszert készítsenek, ami
mindegyik országnak megfelel. Jó kis viták sikeredtek, a
képviselôk élvezték a dolgot, mi kevésbé – nekünk csak
hallgatni kellett.

Ezek után egy gyermekotthonba látogattunk el, ahol kü-
lönbözô játékokat játszottunk a hátrányos helyzetû gyere-
kekkel. Beszélgettünk is velük, rájöttünk, hogy attól még,
hogy máshogy élnek, teljesen olyanok, mint más gyerek. 

Este új feladatot kaptunk, aminek „kocsma-filozófia”
volt a neve. Elsétáltunk a helyi kocsmába, ott kaptunk szi-
gorúan alkoholmentes italokat trénereink jóvoltából, meg
pár újságcikket, amirôl beszélgetnünk kellett, ha akartunk.
Pár téma a cikkekbôl: biciklisek, avagy miért kell annyi bi-
cikliút, minek kell a sok biciklis felvonulás, aztán öngyil-
kosság, drogok stb. Nagyon érdekes volt, a saját élményem,
hogy mindenki arra figyelt, aki beszélt, úgy gondolom, hogy
ez nagy szó, mert mostanában a kortársaim között szinte
ordítani kell, ha valamit nagyon szeretnék…

Szombat reggelre, aki tudta kipihente magát, aki nem,
az megint csak szédelgett. A szálló körül fesztivált szer-
veztek, úgyhogy egész nap buli volt. Délelôtt csoportokra
oszlottunk, volt aki falra festett, volt aki szemetet gyûj-
tött, páran szórólapoztak, az én csoportom pedig beszél-
getô-sarkot alapított, amibôl a végén játszó-sarok lett. Es-
te megbeszéltük a tapasztalatokat, aztán mindenki azt
csinált, amit akart. A csapat annyira összekovácsolódott,
hogy egész este beszélgettünk, és megnéztük a képzés
alatt készült képeket. Aztán, akik akartak, lefeküdtek,
akik nem, azok a fesztivál koncertjein tomboltak, csilla-
gokat bámultak, vagy csak beszélgettek. 

Vasárnap reggel már csak pakolni kellett, aztán ebéd,
és irány haza! Egy búcsú-játékot tanultunk, amin keresz-
tül mindenki megmutathatta, hogy mennyire örül az
adott társsal való találkozásnak. A legerôsebb az ölelés
volt – mindenki mindenkit ölelgetett – a leggyengébb a
pillantás – olyat ritkán lehetett látni. Szabolcs és én kettô
óra körül indultunk haza, sajnáltam otthagyni a többie-
ket, de muszáj volt.

Szerintem ez a képzés fantasztikusan sikerült, remélem
máskor is lesz alkalmam egy ilyen jól szervezett, jó han-
gulatú táborban részt venni. A legfontosabb, amit most
megtanultam, hogy hogyan kell kortársaimat bevonni kü-
lönbözô dolgokba – elég nehéz feladat, elismerésem an-
nak, akinek sikerül.

Czeglédy Sára
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„A SZENNAI LIPISEN-LAPOSON…”
E kedves népdal sorai jutottak eszembe, amikor megkap-
tam a PACI kirándulásának programját. Miután már volt
szerencsénk eltölteni velük egy nagyon kellemes napot
Sárváron, természetes volt, hogy most is megyünk.

Az útvonal: Somogyvár, Szenna, Igal, indulás május
16-án reggel 8 órakor. 

Már sokszor megfogalmazódott bennem, hogy igazán
nem is vágyom külföldi útra, hisz annyi szép hely van kis
hazánkban, amit még nem láttam, de érdemes lenne meg-
nézni. Ez a nap csak megerôsített ebben. 

„Somogyország” igazán nincs messze tôlünk, mégis ezt
a részét most láttam elôször.

Somogyváron az egykori bencés apátság romjait láto-
gattuk meg, ez volt Szent László királyunk sírhelye. 

A XI. században emelt, román stílusú és gótikus átépí-
tésû bazilika és apátság romjai mellett felszínre hoztak
egy temetôkápolnát, temetôt, és az egész  épületegyüttest
körbeölelô középkori várfalat. Az apátság révén
Somogyváron a középkor jelentôs kultikus és kulturális
központja alakult ki. A feltárt, és helyenként rekonstru-
ált romokat ezért 1983-ban nemzeti történelmi emlék-
hellyé nyilvánították. Az egykori bencés apátság régészeti
feltárása 1972-ben kezdôdött. A munka, a helyreállítás
majd két évtizedig tartott.

A kirándulás következô állomása Szenna.
A templom körül, a falu közepén kezdôdött el az 1970-

es években a skanzen kialakítása. Egyedülálló Magyaror-
szágon, hogy a múzeumot egy élô falu közepén építették
fel. A szennai skanzen az országban elsôként kapta meg
az Európa Nostra Díjat 1982-ben. 

A falumúzeumot az 1785-ben épült, népi barokk stílusú
református templom köré telepítették, mely Somogy megye
egyetlen, napjainkig fennmaradt festett kazettás mennye-
zetû mûemléke. A múzeum Somogy XIX. századi népi épí-
tészeti hagyományát és lakáskultúráját mutatja be.

Ennek a kedves kis falunak van még egy érdekessége.
Itt található Közép-Európa területét tekintve legnagyobb
írisz gyûjteménye, több mint 500 írisz fajtával. Pontosab-
ban itt nehezen található. Többszöri buszos fordulás
után a helyiek segítségével végül megleltük a kertészetet.
A fiúk már feladták volna, szívesebben kerestek volna
egy sörözôt, de a csodálatos virágok végül úgy hiszem egy
kicsit kárpótolták ôket.

Ezután már csak a várva várt fürdés maradt Igalon.
Igal 76 Celsius fokos gyógyvize alkáli-kloridos és hid-

rogén-karbonátos, s a benne lévô jodid-ion miatt a jódos
vizek csoportjába sorolják a szakemberek. Magas hômér-
séklete és az ásványi anyagok miatt jelentôs gyógyító ha-
tással bír.

A ragyogó idôben mindenki kedvére kúrálhatta vélt
vagy valós nyavalyáját.

Az esti 7 órai indulásra mindenki kellemesen elfáradt,
de ez a társaság hangulatán cseppet sem érzôdött. Máso-
dik alkalommal is nagyon jól éreztük magunkat veletek.

Köszönet a szervezôknek és minden kedves paloz-
nakinak! 

Lokody Ákosné

Változó világunk
Temetô közeli szemlélôdéseim során érdekes dologra let-
tem figyelmes. A katolikus temetô feletti területen igé-
nyes, szép házak épültek. A legalsót nádkerítés veszi kö-
rül. Elgondolkodtam: vajon mi célból? Érdeklôdésemre
megtudtam, hogy a ház tulajdonosa lovakat tart – csodál-
koztam, miért kell ôket eltakarni? További érdeklôdé-
semre ezt a választ kaptam: „vannak Paloznakon, akik
nem akarnak lovakat látni…” Elképedve hallgattam,
mert sehogy sem értettem, hisz a magyarok – mint lovas
nemzet – ôsi nemzeti büszkeségeink voltak a szép és okos
lovaink. Másrészt Paloznak régebbi életvitelében fontos
feladatot láttak el, mindennapos munkásságunk társai
voltak. Velük történt a szántás-vetés, hogy a mag a földbe
kerüljön, hogy majd az érett gabonából biztosítva legyen
a „mindennapi kenyerünk”. És raktuk az eke után a
krumplit, a babot, a kukoricát, melyek nélkülözhetetlen
termények voltak a paraszti gazdaságban. Piaci napokon
lovas kocsikon szállítottuk a szôlôt, gyümölcsöt és a híres
„paloznaki paradicsomot” a veszprémi piacra, hogy sza-
porodjon a fillér, a forint, korábban pengô. Most meg
nem akarjuk látni ôket? Elfelejtettük régi életünket,
melyre ôk emlékeztetnek? Tán még szégyelljük is a múl-
tunkat? Külföldi vendégek messze tájakról utaznak ha-
zánkba, az Alföldre, hogy bárányokat és más állatokat si-
mogathassanak (szerencse, hogy vannak még ilyen belsô
igények) és az ôsi magyar lovas hagyományokkal szembe-
süljenek. Paloznakon meg el kell takarni ôket, ahelyett,
hogy az idelátogató vendégeknek, turistáknak mutogat-
nánk, mint „Paloznaki Hungarikum”-ot. Remélem, van-
nak még, akik egyetértenek velem…

J. I.
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Paloznak Község Önkormányzata
szeretettel vár mindenkit a

Budapest Ragtime Band
koncertjére

2009. július 18-án, szombaton
20.30 órakor

a Paloznaki Tájház udvarán.

A rendezvényre a belépés ingyenes!



3. FÉNY ÉS ÁRNYÉK

Semmi se zavarjon, semmi se rémítsen,
minden elmúlik, Isten nem változik,
a türelem mindent elér;
annak, aki Istené, semmi sem hiányzik:
Isten egymaga elég.

Teresa de Jesus

Már éjfél is elmúlt, amikor kimostam ecseteimbôl a festé-
ket és aludni tértem.

Mondják, egy napban benne van az egész élet. Mi is
történt hát ma – tûnôdtem a lépcsôn felfelé baktatva, mi-
közben búcsúzóul még egyszer kinéztem a tetôtéri abla-
kon. A templom masszív tornya fényárban állt elôttem a
dombtetôn, akár biztonságot jelentô, támpontul szolgáló
világítótorony egy sötét, tengerparti szirten. 

József atyával beszélgettem délután. Az életérôl. Nem-
csak a Paloznakon eltöltött 17 év szolgálatáról, a gyerek-
koráról is. Lékai László kamarás úrról, akinél Balaton-
lellén 12 éven át ministrált, és akinek Isten után a papi
hivatását köszönheti. 

– Azt mondta a misézô pap: Introibo ad altare Dei. (Is-
ten oltárához járulok), és azt válaszoltam: Ad Deum qui
laetificat juventutem meam. (Istenhez, aki megvidámítja
ifjúságomat). Valóban, mikor iskola után a többi gyerek
focizni indult, akkor is oda mentem. Én a templomban
éreztem jól magam.

Aztán a svédországi misszióról, Burgenlandról, Maria-
zellrôl, Veszprémrôl… helyszínekrôl, ahol sorsdöntô dol-
gok történtek.

– Különös – mondtam – hogy egy ilyen egyértelmû és
határozott kezdet után az élet mégis kiszámíthatatlan for-
dulatokat, megpróbáltatásokat hozott.

– Amikor ide helyeztek, az elsô érzés a félelem születé-
se volt bennem. A nehézség miatt, amit ez az örökség je-
lentett. Az elôdöm tragédiáját a falu is megszenvedte. Kö-
zösségünk a gyász fátylába burkolózott, meg kellett
küzdenem a hívek bizalmáért, apránként tudtam csak el-
bontani a kegyeleti emlék béklyóit. Hosszú idôbe telt,
amíg mosolygó arcokat kezdtem látni magam körül. És
hosszú idôbe, amikor már nem féltem attól, hogy nekem
túl nagy lesz ez a feladat. Eközben pedig megszerettem
Paloznakot.

– Mit jelentenek Neked a következô nevek: Antal Jó-
zsef, Habsburg Ottó, Juliusz Janus, Orbán Viktor?

– Ezek a kiváló emberek mind jártak itt, és ez arra
bíztat, abban a meggyôzôdésemben erôsít meg, hogy ér-
demes tenni a falu jövôjéért. Az apostoli nuncius ötször
jött hozzánk látogatóba. Miért? A múltunk, és a jele-

nünk miatt. A múltunk, mármint a település múltja egé-
szen figyelemre méltó, hiszen elôször egy 1079-bôl való
magánokiratban, az un. Guden-okmányban tûnik fel,
tehát közel azonos korú a híres Tihanyi Alapítólevéllel.
A múlt kötelez, meghatározza az identitásunkat. A jelen-
ben élôknek büszkének kell lenniük a falujukra. A Hild-
díjat az épített környezetünk megôrzésért kaptuk. A
templom megszépült, az új orgona hangversenyek tartá-
sára is alkalmas. És ott a kálvária, amely lelkünk épülé-
sét szolgálja, és egyben szép példája a nemes célért
történô összefogásnak is. Ezekre valóban büszkék lehe-
tünk.

Sötétedett. Töltöttem egy pohár bort. Valami szekszár-
dit. Elnevette magát.

– Bocsánat, csak eszembe jutott, amikor elôször vol-
tam Csopakon, mint plébános. Találkoztam egy
ismerôsömmel, hívott, hogy tartsak vele a Linczy pincé-
hez. Tamással, a gazdával még nem ismertük egymást.
Hozott egy üveg bort, szó szót követett, s csak jóval
késôbb derült ki, hogy ki is volnék. Akkor lekapta az üve-
get az asztalról, fordult és hozott egy másikat. Azt mond-
ta, ez az igazi csopaki rizling. Azóta sem ittam ahhoz ha-
sonló, nagyszerû bort. 

– Vannak-e megvalósításra váró terveid, vágyaid?
– Szeretném, ha az ôsiségünk még jobban kifejezésre

juthatna. Például a római szarkofág által, aminek itt, a
Milleneumi Parkban lenne a méltó helye. Ezt szimboliku-
san is fontosnak tartom. hiszen ide a rómaiak telepítették
a szôlôt. Poloznik ószláv eredetû név, szôlôskertnél, vagy
szôlô alatt a szó jelentése. Ez is olyan érték, amit meg kell
becsülnünk.

Elhallgattunk. A házunk teraszán ültünk az egyre
sûrûsödô sötétben, melybe beleveszett a Balaton tükre,
s csak a túlparti lámpák gyöngysora derengett a távol-
ban. – Mennem kell – mondta végül felállva. Észre sem
vettem, hogy nem gyújtottam villanyt. A kapuban kezet
ráztunk. – Hazatalálsz? – kérdeztem tréfásan. Mutató-
ujjával a háta mögé bökött. A templom világított a meg-
szokott helyén.  

Hogy is mondja a szentelô püspök? „Isten tegye teljes-
sé a jót, mit megkezdett benned.” 

Boda Balázs

MEGHÍVÓ
A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület kirándulást szervez. 

Felnôtteknek és gyermekeknek
2009. június 27-én, szombaton 9 órától,

melyre szeretettel hívunk mindenkit!
Program:

Indulás: a Kálváriától 9 órakor.
Cél: a Csákányhegyi kilátó mintegy másfél órás séta után. 

A gyermekeknek útközben kincskeresés!
A célnál piknik és tréfás vetélkedô.

Pihenés és játék után visszaindulás kb.13 órakor.
Visszaérkezés: kb.15 órakor a Kálváriához.
Érdeklôdni lehet Széll Gáborné telefonján: 

06 30 500 74 90
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A paloznaki közélet
színterei



„A jóga határtalan, örök és végtelen. 
A jóga a tudat, amely sosem szunnyad; az élet, amely sosem huny ki; 
a fény, amely örökkön világít, benned és kívüled, 
kezdet és vég nélkül.” 

JÓGAHÉTVÉGE 
Szeretettel invitálok mindenkit a rendezôk és a magam
nevében az elsô paloznaki jógahétvégére. Öröm és meg-
tiszteltetés számomra, hogy egy remélhetôleg hagyomány-
teremtô rendezvényt indíthatok útjára. 

A Jóga a Mindennapi Életben Rendszer jógaoktatója-
ként második éve tanítok Paloznakon és Balatonfüreden,
így megtapasztalhattam a régióban a jóga iránti nyitottsá-
got és igényt. Mi szervezôk és oktatók ezzel a rendezvény-
nyel boldogan osztjuk meg a jógázás örömét mindazokkal,
akik még nem gyakoroltak jógát és azokkal is akik már igen. 

A Jóga a Mindennapi Életben Rendszer mindenki által
gyakorolható életkortól, nemtôl, testi és mentális egész-
ségi állapottól függetlenül. A jóga a mindennapi életben
tudományosan felépített mesteri rendszerét Sri
Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwarananda
kifejezetten a mai kor emberének fejlesztette ki úgy, hogy
teljes egészében megtartotta az autentikus jógahagyomá-
nyokat. E holisztikus jógarendszer – amely magában fog-
lalja a test, az elme, a tudat és a lélek tudományát – célja
az egészség. Rendszerezett, szintenként egymásra épülô
gyakorlatait alkalmazva testi, lelki, spirituális és társa-
dalmi egészséget, valamint harmóniát érhetünk el. 

Paloznak fekvésével, éghajlatával, gyönyörû tájaival,
épületeivel és az itt élô emberek szeretetével ideális hely
egy olyan esemény számára ahol a béke, a minden lény
iránti szeretet és tisztelet, a minden vallás és kultúra
iránti tolerancia eszmeisége érvényesül.

Ezt a hétvégét tisztelettel adózva ajánlom fel minden
lelki és világi tanítónak, minden segítô embernek, aki eb-
ben a faluban másokért élt és él. Legyen ez az esemény
öröm mindannyiunknak. Remélem eljönnek és a gyerme-
kek valamint a szépkorúak egyaránt megtalálják a szá-
mukra érdekes és hasznos programokat.

A részletes programajánlót megtalálhatják a web-
oldalon www.paloznak.hu, helyszíni tájékoztatókon és
plakátokon. 

Nagy Julianna jógaoktató

Várjuk Paloznakon, ha testi- és lelki felfrissülésre vágyik,
ha még sohasem próbálta a jógát, vagy ha már rendszeresen
gyakorol. Érdemes eljönnie akkor is, ha a vegetáriánus étke-
zés, vagy a jógafilozófia iránt érdeklôdik. A program szerve-
zôi a Magyar Országos Jóga Unió (MOJU) és a Paloznaki Ci-
vil Egyesület (PaCi). A rendezvényen való részvétel
ingyenes; péntek délutántól vasárnap késô délutánig tart
több helyszínen, felnôtt és gyermekfoglalkozásokkal külön
az óvodás és külön az iskolás korosztály számára. 

A programok idôtartama alatt „jóga-büfé” üzemel ve-
getáriánus finomságokkal.

A programról röviden:
Július 3. péntek: 17.00 órától Megnyitó, Bemutatkozik

a „Jóga a Mindennapi Életben Rendszer”, „Indiai zarán-
dokhelyek a Himalájában” c. fotókiállítás megnyitója,
Filmklub, Közös meditáció a Földért.

Július 4. szombat: Jógafoglalkozások felnôtteknek és
gyermekeknek több idôpontban és helyszínen, Kirándulás
és kézmûves foglalkozás a gyermekekkel, Elôadások: India
és az advaita védanta filozófia, Életkörforgás és a táplálék
kapcsolata, Gyakorlással egybekötött elôadások (légzés,
stressz, magas vérnyomás, jógikus alvás), Bharatanatjam –
Dél-indiai klasszikus táncelôadás 1. rész, Kirtan és
Bhadzsan éneklés, Közös meditáció a Békéért.

Július 5. vasárnap: Jógafoglalkozások felnôtteknek és
gyermekeknek több idôpontban és helyszínen, Játszóház
és alkotómûhely, Elôadás: Bharatanatjam – Dél-indiai
klasszikus táncelôadás 2. rész.

A gyakorlásokra jöjjön kényelmes öltözetben, lehetôség
szerint hozzon polifómot vagy plédet. Nem javasolt a jóga-
gyakorlás elôtt 3-4 órával szilárd ételt fogyasztani.

A programokon való részvétel ingyenes.
Tervezett helyszínek: Tájház udvar, Szent József ház,

Templomkert, Vendégház udvar, Major udvar és a Kálvá-
ria kápolna felett.

További információ: 
a szervezôknél, és a www.paloznak.hu honlapon.
Minden segítséget és felajánlást szeretettel fogadunk.
Várjuk szeretettel!
Nagy Julianna Pushkar fôszervezô: 06-20-941-8773
Bartl Betti helyszíni koordinátor: 06-20-312-6812.

� Június 27., szombat 15 órától Halászléfôzô verseny és
kóstoló a Tájház udvarán. 

� Június 27., szombat Kirándulás felnôtteknek és gyerme-
keknek, kincskeresés. Indulás: 9 órakor a Kálváriától.

� Július 2.; 9.; 16.; 23. és 30-án 20.30 órakor Falusi esti
mesék a Tájház udvarán

� Július 3–5., péntek-vasárnap Paloznaki Jógahétvége
Paloznak több területén. 

� Július 4., szombat 19 óra „In Memoriam Pege Aladár”
Emlékkiállítás a Faluház nagytermében.

� július 4., szombat 20 óra „In Memoriam Pege Aladár”
Emlékhangverseny a Római Katolikus templomban. 

� Július 18., szombat 20.30 óra Budapest Ragtime Band
koncert a Tájház udvarán. Szerk.

Egyesületi hírek
� Egyesületi tagok kedvezményes áron vásárolhatnak

emblémával ellátott „PACI-s” pólót 500 Ft-ért Bako-
nyiné Marikánál. (Nem tagok részére önköltségi áron
1300 Ft.)

� A Paloznaki Kórus „Köszöntô” c. CD-je 1200 Ft-ért
megvásárolható a Teleházban, a Tájházban, a paloz-
naki „Mi kis boltunk”-ban.
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Paloznaki Jógahétvége 
2009. július 3-5.



Az elhûlt vacsora története
A minap ülök a konyhában az asztalnál. Gombapörköltet
vacsorázom nokedlivel. Felnézek a tányérból, és megakad
a tekintetem a hûtôszekrény ajtajára kitûzött képen, me-
lyen a lányommal közösen szájjal festett vitorlás hajó
ring a halakkal teli Balatonon. Hosszan, merengve nézem
a képet, és eszembe jut az idei gyereknapi családi délután
(ott készült a festmény), a gólyalábazás, amelyet életem-
ben másodszor próbáltam ki ezen a napon. Eszembe jut-
nak a lufi fújás durranásai, a kötélhúzás, ami nagy takti-
kai csatát hozott, húzta egymást kicsi és nagy egyaránt.
Íjaztunk is, sikerült nem csak kipróbálni, de a céltáblát is
eltalálni a családnak, ezzel a csapatversenyben sok pon-
tot szerezni. A totó kitöltése is csapatmunka volt, igazi
sportteljesítmény, súgással, leséssel, sok tippeléssel. A
fánkevésben a lányom képviseltette magát, az eredménye
egy 2. hely, + egy lekváros póló és rövidnadrág lett. Sör-
ivásban településünk elsô embere legyôzhetetlennek bi-
zonyult, feleségcipelésben viszont a mi csapatunk nem ta-
lált legyôzôre... Üdítôivásban a fiam jeleskedett. Másnap
csak az aszfaltrajzok emlékeztettek a vasárnap délutáni
sok nevetésre, mókára, kacagásra, finom süteményekre,
jégkrémre. Az ilyen, és ehhez hasonló igazi közösségépítô
rendezvényekbôl nem lehet eleget szervezni, rendezni…
a lányom hangjára eszmélek fel merengésembôl, „apaaa,
egyél, mert elhûl a vacsora!!!”

’rfr’

Misi bohóc és a Csipet csapat
Szépszámú érdeklôdô, színvonalas kulturális esemény –
ez jellemezte a gyermeknap alkalmából megvalósult Bo-
hóc kiállítást. Prazsák Józsefné, Emike két évvel ezelôtt
baba-, tavaly pedig macikiállítást rendezett. A „házigaz-
da” végigkalauzolta a vendégeket, akiknek többször mo-
soly fakadt az arcán egy-egy bohóc láttán. 

A Paloznak Jövôjéért Alapítvány szervezésében idén
több mint kétszáz krumpliorrú jelent meg a Faluház
nagytermében az ország számos pontjáról. Ráadásul egy
csongrádi festômûvésznek köszönhetôen festményekben
is megelevenedtek a „mókás emberkék”, akik sok gyer-
mek és felnôtt arcára mosolyt csaltak. 

A rendezvény színvonalát az óvodások mûsora emelte,
köztük számos paloznaki gyermekkel. A bohócjelmezbe öl-
tözött apróságok hamar levették a lábukról a nagyközönsé-
get, színvonalas produkciójuk méltán váltott ki vastapsot. 

Kitûnô gondolat volt Budapestrôl meghívni Misi bohó-
cot, aki nemcsak a gyerekeket, hanem a felnôtteket is be-
vonta a játékba. Az óvodások alkalmi zenekara, majd a
paloznaki szakácsok szereplése sok-sok örömkönnyet
csalt ki a szemünkbôl. 

Érdemes volt részt venni ezen a rendezvényen, hiszen
végig családi hangulat jellemezte az egész délutánt.
Emike már többször „kirukkolt” valami színvonalas új-
donsággal, kíváncsian várjuk a folytatást, mi nagyobb
„gyerekek” is.

Szendi Péter

Cseszneki jutalomkirándulás

Június 6-án reggel fél nyolc elôtt egy kis csa-
pat gyülekezett a Fô téren. A csapat a papír-
gyûjtô gyerekbôl (belôlünk), a gyûjtésnél se-
gédkezô felnôttekbôl és kísérôkbôl állt.
A paloznaki illetve a lovasi kisbusszal men-

tünk a veszprémi pályaudvarra. Innen már vonatoztunk a
Cuha patak völgyében fekvô Porva-Csesznek megállóig. Itt
lefújtuk magunkat a kullancsok ellen és indultunk a turista-
úton az erdôbe. Az elôzô évektôl eltérôen nem a Cuha-völgyi
szakaszt jártuk végig, hanem elindultunk egy másik úton
meghódítani Csesznek várát. Útközben néha megálltunk
egyet pihenni, szamócázni, ismerkedni a békákkal, és tesz-
teltük Leitold Józsit, hogy mit tud az erdô növényeirôl és ál-
latairól. Utunk „tisztább” szakaszán már látni lehetett a
cseszneki várat. Az erdôbôl kiérve egy aluljárón átkeltünk a
82-es út alatt és már Cseszneken találtuk magunkat. Itt ut-
cákon, ösvényeken haladva ,,felmásztunk” a várba, ahol
már vártak minket. Itt Tamás bácsi végigkísérte a csapatot a
várban. Elmondta a történetét, fûzött hozzá mondákat és
egyéb érdekességeket, majd kitûztük a paloznaki zászlót.

Innen az ösvényen (ahol feljöttünk) visszamentünk az
úgynevezett Kômosó szurdokhoz. Vízesések, kádszerû mé-
lyedések és nagy sziklák voltak itt. Ide a gyerekek közül
többen is leereszkedtünk, csak úgy kíváncsiságból. Innen
folytattuk utunkat egy szép kis udvarba, ahol (többek kö-
zött) gulyáslevessel, pogácsával, bodzaszörppel és nagy
örömmel fogadtak minket. A finom ebéd után kosárra do-
báltunk egy ideig, aztán indultunk egy lovardába, ahol le-
hetett lovagolni, ping-pongozni, csocsózni és íjászkodni. Itt
a PACI-tól fagyit is kaptunk. Sokáig nem maradtunk, mert
mennünk kellett vissza az állomásra. A visszaút sokkal
gyorsabbnak tûnt. Látszott, hogy mi gyerekek edzettebbek
vagyunk. Öten voltunk legelöl és aránylag korán megékez-
tünk (pedig nem is rohantunk) Porva-Csesznekre, fél órá-
val elôbb, mint a csapat többi része. Nemsokára megérke-
zett a vonat, amin visszafele már mindenki csendesen ült,
mert már mindenki kellôen elfáradt.

Én nagyon jól éreztem magam, de úgy láttam, hogy ez-
zel nem voltam egyedül. Köszönjük a kirándulást az egye-
sületnek, és mindenkinek, aki segített a szervezésben. Jö-
vôre is megyek papírt gyûjteni, mert megéri!

Wrhovina Péter, 7. oszt.

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

„IN MEMORIAM PEGE ALADÁR” 
EMLÉKKIÁLLÍTÁSRA

2009. július 4-én, szombaton 19 órára
Paloznakra, a Faluház nagytermébe

és

„IN MEMORIAM PEGE ALADÁR”
EMLÉKHANGVERSENYRE

2009. július 4-én, szombaton 20 órakor
a Paloznaki Római Katolikus templomba.
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III. Nordic Walking

2009. május 22 -én az elôre meghirdetett idôpontban és
helyen néhányan találkoztunk, hogy Paloznakon is hagyo-
mányt teremtsünk a már kedvenccé vált sportágamnak. 
Az idôjárás igen csak megfelelôen alakult. Néhány kedves
szóval és ismertetôvel indítottuk el ezt az eseményünket.

A Nordic Walking túránk rövid hegymenettel indult. A
mozgáskombinációkkal kezdtük, amit meg kell szokni és
egy idô után automatikussá válik.

Itt elsôsorban a kezdô lépéseket tettük meg. Ahogy ezt
láthattuk, ez a sport nincs korhoz, idôhöz kötve. Egyedül
is akár csoportosan is végezhetô.

Mi a Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület keretében próbá-
lunk egy kezdô oktatást, meghatározott idôpontban indí-
tani azért, hogy gyakorlatot szerezhessen azon érdeklôdô,
aki továbbiakban is végezni szeretné.

Ha ez nem megfelelô, lehet más egyéb alkalommal is
gyakorolni. (Van egy táblája az egyesületünknek a Kálvá-
riánál, ahol konkrétan is adunk tájékoztatást.)

Tehát tavasztól-ôszig gyakorolható. Van olyan isme-
rôsôm, akinek mindig ott vannak a botok a kocsiban, –
sose tudni mikor gyakorolhat – alapon. 

A bot használata egyszerû. Minden porcikánkat meg-
mozgatja, testsúlyúnkat egyensúlyba hozza.

Javítja az állóképességünket, erôsíti az izmokat. Elô-
segíti a test oxigénellátását.

Valamennyi testrészünket megmozgatja. Érezni a test
stresszoldó hatását. Felsô testünk is bekapcsolódik a
munkába. 

Nincs költsége. Egyszeri befektetés. Akár 2.500 Ft-ért
kapható egy pár Nordic Walking bot.

Az elsô alkalom óta több ízben álltunk össze és tettük
meg a magunk köreit. Igaz nemcsak pénteki napon, ha-
nem pl. vasárnap kora délelôtt is.

Ha van kedve bárkinek, és érdeklôdik az újdonságok
iránt nyugodtan csatlakozhat.

Megtalálhatóak vagyunk fent a hegyen, a csodálatos
panorámában is gyönyörködhet, és közben az EGÉSZ-
SÉGÉÉRT is tesz néhány lépést.

Legyen a Mottód: Nem kell gyógyszer, csak egy meg-
felelô sportszer.

Malomszegi Katalin
Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület

A KÖNYVTÁR HÍREI

ÚJ ÚJSÁGOK ÉS MAGAZINOK:
Kertészet és Szôlészet
Bravo (havonta megjelenô magazin fiataloknak)
Filmvilág (havonta megjelenô magazin a filmek kedvelôinek)
Otthon Magazin
IPM (Interpress)
Nôk Lapja
ÚJ SZÁMÍTÓGÉPES JÁTÉKOK:
Brothers in Arms 
Need for Speed – Pro Street 

Sári Annamária

VERSENYFELHÍVÁS
PALOZNAK Község Önkormányzata és
Csopak-Paloz-nak Horgász Egyesület a
„A HAL ÉS BOR ÜNNEPE” rendezvény-
sorozat keretében meghirdeti baráti tár-
saságok, részére a paloznaki TÁJHÁZ ud-
varán kialakított halfôzô helyen a

HALÉSZLÉ FÔZÔ VERSENYT

A verseny nevezési díj nélküli
Idôpontja: 2009. június 27. (szombat)15.00 óra

Nevezés: nevezési lapon 2009. június 25-ig beérkezôleg,
melyet a Teleházban (Paloznak, Fô utca 2.) lehet besze-
rezni, vagy letölthetô honlapunkról: www.paloznak.hu

További információkat a Teleházban kaphatnak. 
A nevezési lapot a Teleházba kérjük visszaküldeni.
E-mail: telehaz@paloznak.hu. Tel.: 87- 555-063

Szeretettel várunk mindenkit a
„Falusi esti Mesék”-re

A Pajtamozi Filmklubban
csütörtökönként 20.30 órakor

Felkavaró történetek a csendes, vidéki hét-
köznapokról. 
Milyennek látszik a falusi élet a kocsiszín
alatt, a vetítôvásznon?

július 2.
Gulyás Gyula – Gulyás János: Vannak változások, ma-
gyar dokumentumfilm 1979

július 9. 
Stefano Grossi: Az olasz csoda III-IV. rész, olasz doku-
mentumfilm, 2007. Elôadó: Pintér Judit

július 16. 
Schiffer Pál: Cséplô Gyuri, magyar dokumentum-já-
tékfilm, 1978

július 23. 
Szirmai Márton: A süllyedô falu, magyar dokumen-
tumfilm, 2007
Czabán György–Pálos György: Országalma, magyar
játékfilm, 1998
Elôadók: Pálos György és Szirmai Márton filmrendezôk

július 30. 
Pálfy Szabolcs: A busz, magyar animációs film, 2004
Gyarmathy Lívia: A mi gólyánk, magyar dokumen-
tumfilm, 1998
Gyarmathy Lívia: Kis halak, nagy halak, magyar do-
kumentumfilm

A vetítések házigazdája Pócsik Andrea.
Helyszín: Paloznak, Tájház udvar. (Rossz idõ esetén

Szent József Ház)
A filmklub létrehozását a Magyar Mozgókép Közala-

pítvány támogatja.

72009. június Paloznaki Hírmondó



8 Paloznaki Hírmondó 2009. június

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 
kínálja, köztük a méltán híres csopaki olaszrizlinget. Borkós-
tolókon 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-tôl 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 
legnépszerûbb pincészete közé válogatták Magyarorszá-
gon. 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.

� Antikolva festett bútorok!!! Vállalok meglévô
bútorok felújítását, átalakítását, festését, valamint ajtók,
ablakok, gerendák festését, antikolását is, valamint
komplett házak berendezését is ilyen stílusú bútorokkal.
Elérhetôségek: www.antikoltbutorok.hu, 

Tel: 06-70-6317278; 06-70-9441656

KEREKEDI CSÁRDA 
Csopak 71-es fôút, ott ahol a babák állnak!

Egész évben várjuk vendégeinket neves pincészetek bora-
ival, szolid árakkal, házias ételekkel. Üdülési csekk, ticket
restaurant, chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely, va-
lamint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, boros-
pince, látványkonyha, gyerekeknek játszótér. Baráti, csa-
ládi összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel./Fax.: 87/ 705-842 és 30/ 994-1921,
web: http://www.csopak.hu/index.php?option=com
content&view=article&id=34&Itemid=200038,

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.

Orange Cafe, Pizzéria.
Pizzák, koktélok és minden, amit akartok!

Egész évben várjuk vendégeinket olasz, kemencében
sütött pizzákkal és más meleg ételekkel, hideg
koktélokkal. Mediterrán hangulat, hangulatos

kerthelyiség, hajnalig szórakozás. Gyertek el hozzánk!
Ingyenes pizzakiszállítás! Üdülési csekk, ticket

restaurant, chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely.
Cím: Csopak, Gyöngyvirág u. 1.; Tel: 87/ 788-179 és 

30/ 994-1921.


