
Megyei Hírek…

KÖZÖS NYILATKOZATBAN TILTAKOZNAK 
A KÖLTSÉGVETÉS ELLEN A MEGYÉK

A kormánynak az emberekkel van konfliktusa

A 2010-re tervezett költségvetés visszavonását, az egészség-
ügy finanszírozásának rendezését és az elmaradt kereset
kiegészítések kiutalását kérik, valamint a többi között a
szlovákiai államnyelv-törvény módosításának hatályon kí-
vül helyezését szeretnék elérni a megyei önkormányzatok.
A Magyarországi Megyék VI. Országos Találkozóján errôl
egy közös nyilatkozatot is aláírtak. A Magyar Megyék Nap-
ja 2009 programjait a szervezôk az ezeréves megyerend-
szer, mint az irányítás közvetlenül választott középszintje,
létjogosultságának megerôsítése érdekében rendezték meg. 

A kormánynak nem az önkormányzatokkal, hanem
az emberekkel van konfliktusa. Azt a pénzt, amit az ön-
kormányzatoktól elvesz, az emberektôl vesz el, hiszen
így kevesebb jut majd a betegellátásra, az oktatásra,
vagy például játszóterek építésére – mondta el Magyar
Anna, a Csongrád Megyei Közgyûlés elnöke. Hozzátette:
csak az intézmények központi finanszírozása 500 millió
forinttal lett kevesebb 2008-ról 2009-re. A Csongrád me-
gyei fenntartású intézmények mûködtetési költségeinek
és az átvállalt feladatoknak mindössze 56 százalékát fi-
nanszírozza az állam idén, a többit a megye és maguk az
intézmények gazdálkodják ki. Ez Csongrád megyében 10
milliárd forintot jelent. 

Az ország egysége, a megyék egysége címet viselô, a
megyerendszer életképességérôl és hasznosságáról szóló
konferencián Domokos László, az Országgyûlés Költség-
vetési, Pénzügyi és Számvevôszéki Bizottságának alelnö-
ke a finanszírozás és az állami feladatok disszonanciájá-
ról, Dr. Szûcs Lajos, a MÖOSZ társelnöke, Pest megyei
elnök a megyei feladatvállalásról és a közszférában szük-
séges okos gazdálkodásról, Borboly Csaba, a Hargita Me-
gyei Tanács elnöke a székelyföldi megyék román közigaz-
gatásban betöltött szerepérôl, míg prof. Pálné Dr. Kovács
Ilona DSc intézetigazgató, egyetemi tanár a MTA RKK-
ban folyó megyekutatás elôzetes eredményeirôl beszélt.

.TESTÜLETI ÜLÉS
Az október 6-i megemlékezést követôen tartotta soron
következô nyilvános ülését az önkormányzat. A Tájház
tetejének nádazása megtörtént, a pályázat elszámolás
alatt van. Elkészült a Pincesor aszfaltozása közel 4 millió
Ft értékben melyet a tulajdonosok befizetései ill. az utó-
lagos vízrákötésekbôl befolyt összegek fedeztek. Az E-on
a Nagyhegyen tervez hálózatfejlesztést és ehhez a Mandu-

la u. elején trafót fog elhelyezni. Egyelôre a tervezés és
egyeztetés van folyamatban.

Elsô napirendként a testület elfogadta a január 1-tôl
érvénybe lépô új szakfeladat rendet, majd a Falugondno-
ki Szolgálat ellenôrzése kapcsán tett észrevételek alapján
módosította szervezeti mûködési szabályzatát és a falu-
gondnok szakmai programját. Sári Annamária beszámolt
a Falunapok rendezvényeirôl, majd a Szent László szo-
bor további sorsát vitatta meg a testület. A szobor alja
teljesen elkorhadt, azt pótolni nem lehet, így helyreállítá-
sára sincs lehetôség. A testület a késôbbiekben dönt a
szobor pótlásáról. Az önkormányzat megvitatta a telepü-
lésôr alkalmazásának lehetôségét, de egyelôre nem látta
indokoltnak településôr alkalmazását.

CZÁ

Paloznak Község Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az

1956-OS FORRADALOM ÉS A 
KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSÁNAK

tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre
2009. október 23-án, pénteken 17 órára.

Helyszín: Paloznak, Hôsök Kútja

Beszédet mond:
CZEGLÉDY ÁKOS

polgármester

Az ünnepséghez kapcsolódó programjaink:

FORRÓ ÔSZ A HIDEGHÁBORÚBAN
Magyarország 1956-ban

c. ismeretterjesztô dokumentumfilm vetítése

Ez nem riportfilm, ez dokumentumfilm. Amennyiben egy
dokumentum objektív lehet, hiszen egy kamera egyszerre
csak egyirányba lát, ez a film megpróbált több irányban
látni anélkül, hogy bármilyen politikai mozgalom stílusában
vagy személyes büszkeségnek a hangján szólalna meg.
forgatókönyv: Rainer M. János, hangmérnök: Giret Gábor,
vágó: Rostás Péter, narrátor: Kútvölgyi Erzsébet, rendezô:
Kóthy Judit és Topits Judit, 
producer: Sárközy Réka. 
Budapest, 1956-os Intézet, 2006

október 23-án pénteken, 17.30-kor a Faluház Nagyter-
mében.
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Falunapok 2009

Idei évben ismét megrendezésre került a hagyományos
Paloznaki Falunapok szeptember utolsó hétvégéjén. 
A korábbiaknál talán még több napsütésben lehetett ré-
szünk, nyáriasnak mondható idô fogadott bennünket.

Péntek délután a régmúltat felidézô kiállítás várta a
vendégeket. Prazsákné Emike a „Paloznak Jövôjéért”
Közalapítvány elnöke nem kis munkával gyûjtötte össze
és rendezte el a Faluház nagytermében a paloznaki csalá-
dok által felajánlott kiállítási tárgyakat az „Emlékek
Paloznak régi életébôl” c. kiállításra, melyet V. Dr. Fodor
Zsuzsa, ny. megyei múzeumigazgató nyitott meg.

A Református Asszonykör idén is népi színjátékkal
szórakoztatta a Falunapokra érkezô vendégeket. Két rö-
vid darabot, A kofa és a Kokas c. mûveket adták elô az
asszonyok el nem szunnyadó lelkesedéssel, majd a
Paloznaki Kórustól Vavrinecz Béla: Széles a Balaton c
kórusmûvét hallhattuk.

A Falunapok megnyitóján vitéz Ajtós József László, es-
peres, plébános, Paloznak Díszpolgára köszöntötte a ven-
dégeket, majd a díjátadások következtek. 

A képviselô-testület döntése alapján Ponori Thewrewk
Aurél kapta a Paloznak Díszpolgára kitüntetést, Paloz-
nakért Emlékérmet Steinbach István posztumusz és
Jutasi Sándorné Irénke néni kapta ebben az évben.

Az önkormányzat és az alapítvány által meghirdetett
„Virágos Paloznak” verseny résztvevôi közül mindenki
kapott elismerô oklevelet és díjakat a szervezôktôl.
Czirákiné Bak Zsuzsanna elsô helyezést ért el, Steinbach
Istvánné lett a verseny második helyezettje, és Kovács
Istvánné kapta a harmadiknak járó díjat.

A „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány idén is megjutal-
mazta a paloznaki fiatalokat kiemelkedô középiskolai ta-
nulmányi munkájáért ill. kimagasló sportteljesítményéért.

A megnyitó után következett a pörkölt vacsora – a
Paloznaki Civil Egyesület szervezésében, – melyet Szecsôdi
Béla készített el, majd a Weekend Tánczenekar 7 tagja
szolgáltatta az éjfélig tartó bulihoz a zenét.

Szombat reggel a 9 órára meghirdetett kezdés ellenére
már fél 8 elôtt megérkeztek az elsô fôzôcsapatok a gulyásfô-
zô verseny színhelyére a Tájház udvarán kijelölt területre. 

10 órától a játszótéren sem unatkozhattak a gyerekek.
Volt lovagoltatás, ugrálóvár, különbözô ügyességi játékok,
és arcfestés egyaránt.

Közben a Tájház elôtt felállított színpadon a Balaton-
füred Néptánc Együttes néptánc elôadásukkal, Bódi La-
jos és klasszikus cigányzenekara – melynek tagjai a 100
tagú Cigányzenekarban is játszanak – a hangulathoz és
fôzéshez illô zenéjükkel, és Kristály Virág és Leitold Do-
rottya saját maguk koreografálta modern táncával szóra-
koztatta a vendégeket.

A szín alatt is készültek az ételek, tócsit és gulyást kí-
náltak a vendégeknek a Paloznaki Civil Egyesület tagjai. 

Az elôadások után a zsûritagok pontozták az elkészült
„gulyás-költeményeket”. Az induló 11 csapatból 3 csapat
kapott díjat és egy különdíj (a dekorációra) is kiosztásra
került. A helyezések az alábbiak szerint alakultak:

1 helyezett HB csapat Keller Zsolt vezetésével, 2. a
Tóthné Ferenc Henriette vezette Csipet Csapat, 3. a Mó-
kus Örs, Dr. Bocskay László csapata. A Bivaly Banda
(Haumann-Szabadi) a gyönyörû dekorációért kapott kü-
löndíjat.

A tortaárverésre 7 nagyon különleges és finom torta
került „kalapács” alá. Az árverésbôl befolyó összeget
Pálpataka általános iskolájának ajánlottuk fel.

Szombat délután is tartalmas program várta a nézôkö-
zönséget. 

Felléptek a csopaki óvoda kis néptáncosai, majd a kis-
bíró – Czeglédy Ákos – és a bíró-bíróné – Boda Balázs és
Oláh Kati – leleplezte a Bartl Kálmán által vöröskôbôl fa-
ragott Szôlô szobrot a Szent József Ház elôtt. 

A szobor a Király Pince adományából került felállításra,
azonban az összegyûlt pénz nem fedezte az összes költséget,
így további adományokat várunk. Az adományokat a
Paloznak Jövôjéért Közalapítvány számlájára 11748069-
20023371 kérjük befizetni. „szobor” megjegyzéssel.

Változatlan sikere volt a szüreti felvonulásnak, melyen
ez alkalommal kisvonat is vitte a vendégeket, érdeklôdô-
ket. Elôzô évhez hasonlóan az idei felvonuláson is az
egyik kocsin a Nyírettyû Zenekar tagjai foglaltak helyet,
akik útközben hangulatos zenét szolgáltattak a lovasi és
alsóörsi „megállóknál”. 

A szüreti menet elindulása után a Balatonfüred Nép-
tánc Együttes, és a Csopak Táncegyüttes néptánc bemu-
tatóját láthatta a közönség.

Akik „lemaradtak” a felvonulásról baráti beszélgetés-
be elegyedtek egymással, miközben megkóstolhatták a
Sárkányos kútból folyó finom paloznaki bort.

A felvonulás megérkezését követôen a Kajárpéci
Vízirevû társulat adta elô Nyilvános akasztás, avagy
Sobri Jóska visszatér címû játékát, a közönség soraiból
érkezô tapsviharral és felszabadult nevetéssel kísérve.

Évek óta visszatérô vendégei a Falunapok rendezvé-
nyeinek a Magyar Honvédség Légierô Zenekara, az idén
is magával ragadta a hallgatóságot a zenészek játéka.

A nap zárásaként a Madarak Házibulizenekar utcabál-
ján hajnalig ropták a táncot a vendégek.

A tombolából befolyt összeggel is Pálpataka általános
iskoláját támogatjuk.

Vasárnap került sor a búcsúi szentmisére, melynek ke-
retein belül elhelyezésre és megszentelésre került a
paloznaki katolikus templom szentélyében a 930 éves
Guden-okmány másolata.

Ezután Petrás Mária – a „Paloznak Jövôjéért” Közala-
pítványnak adományozott – Szent Donát kerámiájának
szentelése és áldása következett, mely a Polgármesteri Hi-
vatal bejáratánál került elhelyezésre.

Kora délután a Kálváriánál két kisgyermeket köszönt-
hetett az alapítvány és az önkormányzat. 

Sikeres Falunapot zártunk az idei évben is. A visszajel-
zések is ezt mutatják.

A falunapi rendezvények sikeres lebonyolításához hozzá-
járult a paloznaki lakosok, nyaralótulajdonosok önzetlen
segítsége. Ezúton köszönjük mindenkinek!

Sári Annamária
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Paloznaki Falunapok Támogatói

Akác Vendéglô, Antall Judit, Balaton Pékség, id. Bartl
Géza, Csergôffy Gyula, Csiszár Béla, Dobó Vendéglô, E.
Nagy Júlia, Englert Dezsô, Eppel János, Észak Balatoni
Rt. Alsóörs Csemege Kft, Horváth család, Ízlelô Veszp-
rém, Kerekes Kázmér, Király Imre, Kurucz Józsefné,
Lothreigel Cukrászda, Magic Szépségszalon, Mi kis Bol-
tunk, Mikro Comp számítástechnika, Négy Évszak Gaz-
dabolt Alsóörs, Nyitrai Attila, Paloznak Jövôjéért Köz-
alapítvány, Paloznaki Civil Egyesület, Paloznaki Péter
Pince, Paloznaki Polgárôrség, Papp Miklós, Pohl István,
Pohl Lajos, Szecsôdi Béla, Szimics Jánosné, Szôlôfürt
Gazdabolt, Zakócs Péter, Zalai család.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Falunapok támo-
gatóinak, hogy adományaikkal, ajándékokkal, tombola
felajánlásokkal támogatták rendezvényünket.

Szerk.

„Boldogsághoz kevés csak a jelen
Múlton épül, s az emlékezeten.”

Emlékek Paloznak régi életébôl
„Múltidézô emlékezet” lehetne a mottója a fenti cím alatt
megrendezett kiállításnak, melyet lázas izgalom elôzött
meg. Prazsákné Emike felhívására elkezdtünk keresgélni,
szemlélôdni a pincében, padláson régi használati tárgya-
kért. Elmélyülten válogattunk fiókok mélyén csendesen
meghúzódó fényképeinket, melyeken együtt vagyunk élô
és eltávozott szeretteinkkel.

A kiállítást V. Dr. Fodor Zsuzsa ny. megyei múzeum-
igazgató nyitotta meg. Érdekes és alapos részletességgel
ismertette Paloznak történetét. Czeglédy Ákos polgár-
mester úr meleg szavakkal köszöntötte a résztvevôket, el-
ismerôen méltatta a régi falusi világ küzdelmes életét, és a
mostani lakosság értékmegôrzô gondolkodásmódját. A ré-
gi falusi világra emlékezve Jutasi Sándorné írásaiból idé-
zett részleteket összhangban a kiállítás hangulatával.

Félreesô zugokból, dobozokból különbözô régi papí-
rok kerültek elô, mint: lisztjegy, kenyérjegy, legelôbérlet,
gabonaôrlési engedély, búzaföldadó a húszpengôs tétel-
tôl a húsz millióig a befizetett csekkekkel, beszolgáltatá-
si igazolások az akkori „Futurá”-hoz, sertésvágáskor a
levágott sertés súlyának megszabott zsírbeadási kötele-
zettség, napszámkönyv, tervkölcsön befizetés és sok más
megsárgult, megrongyolódott papír, élô bizonyítékai „ak-
kori” világunknak.

Gyönyörködhettünk a „Matyó” ruhában, a régi falvé-
dôk között visszaéltük a régi földes konyháink hangula-
tát, és mi, akik még élünk, régi leventelányok, percekig
némán…, de büszkén álltunk a leventelányok zászlaja
elôtt.

Kiemelkedô tárgyai voltak a kiállításnak a Pongrácz
család gyönyörû porcelán régiségei, továbbá Ponori
Thewrewk Aurél professzor úr, híres csillagász fotói a ré-
gi Paloznakról, rokonokról, ismerôsökrôl, melyeken ér-

zôdik a faluhoz való erôs kötôdés. Elhivatottságát, tudo-
mányos képességét bizonyítja egy 1936-ban készült
fénykép, mely egy ifjúkori jelenetet ábrázol unokatest-
vére társaságában – Katikával –, ahol már egy csillag-
vizsgáló készülékével kutatja-kémleli az univerzumot,
az „Eget”…

Az összes tárgyat itt felsorolni kevés lenne e papír.
Megdöbbenten olvastuk a háborúból hazatérô katonák
hadifogoly igazolványát, majd a „Hadifogoly voltam” cí-
mû elbeszélést a fogolyélet viszontagságairól. Az itt kiala-
kult hangulatot szavakban kifejezni igen nehéz lenne.

Voltak azért derûs pillanatok is. Szívderítô látvány volt
az iskolai csoportkép, közepén Szendi tanító úrral, az ôt
körülvevô diákjaival, és a felfedezés öröme, amikor felis-
mertük mai társaink gyermekarcát a képeken. Különös
zsibbadtság suhant át a lelkünkön, amikor a szobák falá-
ról lekerült, fiókok mélyérôl elôszedett fényképeken eltá-
vozott kedves ismerôseink közelébe kerülhettünk. Újra-
éltük régi világunk emlékeit, azt a kisugárzást, amikor
ünnepeink, mindennapjaink még a „Tíz parancsolat”-on
alapultak.

Dokumentum jellegû, de érzelemdús és lélekemelô volt
a kiállítás.

Nagy volt ez a TALÁLKOZÁS…

A kiállítás zárásaként Emike hívó szavára „múltidézô”
délutánt tartottunk október 11-én, vasárnap délután. Az
összejövetelen együtt voltunk azon falubeliekkel, akik
részt vettek a kiállítási anyagok gyûjtésében és szívükön
viselték annak sikerességét. A finom sütemények, pogá-
csák és borok mellett kellemes beszélgetések keretében
felidéztük gyermekkorunk – ifjúságunk emlékezetes nap-
jait. Szép vasárnap volt.

J-né Irén

A Paloznaki Civil Egyesület 2009. november 7-én,
szombaton 14 órától tartja a hagyományos

„Márton napi libasütés és újbormustra”
rendezvényét a paloznaki Tájház udvarán.

Program:
� Tökfaragás, tök-szépségverseny, Márton napi nép-

szokások
� liba lakoma, újborok bemutatása, kóstolása, táncház,

rajzpályázat értékelése.
(A szervezésben közremûködik a Paloznaki Szôlô-
hegyi Egyesület)

A hûvös idôre tekintettel fûtött rendezvénysátort
állítunk fel!

Kísérô program:

� Ashot Baghdasaryan örmény származású szobrász-
mûvész kiállításának megnyitója nov. 7-én 15 óra-
kor a Faluház nagytermében.
(A kiállítás megtekinthetô nov. 15-ig.)



Pillanatképek Jutasi Sándorné életébôl

Többek véleménye szerint jó helyre került az idei
Paloznakért-díj, hiszen Irénke néni több évtizedes munkás-
ságát nem lehet vitatni. Egy kellemes, napsütéses ôszi dél-
utánon fogadott az otthonában, hûséges kutyájával együtt. 

– Milyen körülmények között tudta meg, hogy idén az
önkormányzat Önnek ítélte meg ezt a díjat? Számított a
kitüntetésre?

– Megmondom ôszintén nem gondoltam rá, hiszen a
Paloznakért-díj olyan fontos tényezô az ember életében,
hogy én még talán nem vagyok rá méltó. Amikor a polgár-
mester úr felkeresett, nagyon meglepôdtem, de jól esett a
képviselô-testület döntése. Pedig én csak tettem a dolgomat,
azt csináltam, amit ténylegesen szeretek, ez pedig az írás.
Életem során jó néhány kitüntetést kaptam már, de ez áll a
legközelebb a szívemhez. 

– Hogyan került annak idején Paloznakra?
– Az élet furcsasága, hogy az én édesapám, majd a késôb-

bi nevelôapám hét évig együtt voltak Szibériában. A fogság
ideje alatt egymás életét segítették, jó barátságot kötöttek.
Amikor hazakerültek, a nevelôapám meglátogatta Döb-
röcén, – Sümeg melletti kis falucska – édesapámékat, aki be-
mutatta neki a testvérét. A kölcsönös szimpátiából szerelem
lett, majd házasság, de gyerekük nem született a nagy-
nénéméknek. Mi kilencen voltunk testvérek, akik közül há-
rom meghalt. Nagy szegénységben, de hatalmas szeretetben
éltünk egymással. Ekkor szüleim úgy döntöttek, hogy két
éves koromban nagynénémék nevelnek, hogy ezáltal jobb
életkörülményeket biztosítsanak nekem. A kapcsolatot ez-
után is tartottuk egymással, többször hazajártam testvére-
imhez. Becsületes, jóravaló emberek voltak a nevelô szüle-
im, akik nagyon sokat segítettek nekem a négy gyermekem
nevelésében is. A sok viszontagság ellenére elégedett voltam
az életemmel, hiszen a gyermekeim szeretete kárpótolt min-
denért. Késôbb amikor megismerkedtem a Papával (Jutasi
Sanyi bácsi szerk.) az számomra egy csodálatos ajándék volt
az élettôl, hiszen benne megtaláltam mind azt a jót, amit ad-
dig kerestem. Férjemmel, szerényen, békés szeretetben él-
tünk élete utolsó pillanatáig. 

– Mi az ami legelôször megfogta Paloznakban?
– A gyönyörû környezet, a lankás, mandulavirágos, árva-

lányhajas hegyoldalak, mivel a természet iránti szeretet fon-
tos meghatározója az életemnek. Szeretem az állatokat. A ré-
gi „paraszti” világban rossz napjaim voltak, többek között,
amikor egy-egy jámbor jószágot, tehenet, kisborjút el kellett
adni. Úgy éreztem rossz ez a világ, ha ennek így kell lenni.

– A falunapok során Prazsák Józsefné vezetésével, impo-
záns kiállításában gyönyörködhetünk, szinte megelevene-
dett a régmúlt. Pillanatképek megjelentek a tárlat során?

– Sok-sok megható pillanat volt. A levente zászló és iga-
zolvány elôtt a földbe gyökerezett a lábam, visszapörgettem
gondolataimban az idô kerekét. Megelevenedett elôttem a
polgári iskola és a Leventelányok Egyesülete. Mindkét he-
lyen a hazaszeretetre, a becsületre és a tisztességre neveltek
bennünket. Valóban jó környezet vett bennünket körül. Jó
érzés volt megnézni a régi fényképeket, amikor még gyere-
kek voltunk, szinte visszacsöppentünk a múltba. Annak ide-

jén az emberek sokkal tisztességesebben éltek. Nem volt
ennyi hazugság, korrupció, mint napjainkban. Amikor ne
adj isten elkövettünk valami kis bûnt, azt meggyóntuk, hi-
szen a lelkiismeretünk nem hagyott volna bennünket nyu-
godni. Ugyanakkor nagyon kellemetlen volt ilyenkor a gyó-
nás, hiszen saját szavainkkal szembesültünk a tetteinkkel.
Sokat nélkülöztünk, nehéz idôszakot éltünk, de valahogy
szebben, tisztábban éltünk. 

– Az elmúlt évek során Ön tagja volt a paloznaki Hímzô
Körnek, a Szociális Bizottságnak, több írása jelent meg
különféle fórumokon, médiumokban. Honnan ez a nagy
aktivitás? 

– A Paloznaki Hírmondón keresztül kaptam azt a lehetô-
séget, hogy megjelenhessenek az írásaim. Mindig is szeret-
tem írni, de lehetôséget nem kaptam a „bizonyításra”. A pol-
gári iskolában volt egy úgynevezett aranykönyv, amibe az
utolsó évesek, azaz a negyedikesek írhattak. Egyszer nekem,
mint harmadikosnak jelent meg az írásom, és én nagyon
büszke voltam arra. Az írás iránti szeretet mindig is meg
volt bennem, ezért örülök annak, hogy a paloznaki újság-
ban, majd késôbb könyvformájában mindezek megjelenhet-
tek. Én mindig is szerettem tenni a közért, ezért is vállaltam
feladatot a Szociális Bizottság munkájában, illetve szívesen
emlékszem vissza arra a jó néhány évre, melyet a Hímzô
Kör tagjaként tölthettem, sajnos most már az egészségi álla-
potom miatt nem tehetem ezt meg. A decemberi számba ké-
szülök egy új, „pillanatkép” írással, ami eddig még sehol
nem jelent meg. Télen mindig hatékonyabban írok, így nem
lehetetlen, hogy még eszembe jutnak olyan régi emlékek,
melyeket szívesen megosztok másokkal. 

– A testület idén Steinbach Pista bácsinak is Paloz-
nakért-díjat adományozott. Hogyan emlékszik vissza arra
a néhány hétre, amelyet a „Ki tud többet Paloznakról?”
vetélkedô alatt együtt töltöttek?

– Csodálatos napok voltak azok, hiszen Nagyné Zsuzsi-
káéknál készülôdtünk éjjel-nappal. Bújtuk a Paloznakról
szóló könyveket, ugyanakkor nagyon izgultunk, hiszen más
csapatok könyvtárakban és levéltárakban is készültek. Mi
nem mentünk sehova, itthon készültünk, és biztosak vol-
tunk abban, hogy nem nyerünk. A verseny végén a velem
szemben ülô Judit lányom a gyôzelem jelét mutatta, mely-
nek nagyon örültem, de addig nem akartam elhinni, amíg ki
nem hirdették a végeredményt. Gyôzelmünk annak köszön-
hetô, hogy sokat beszéltünk egymással, rengeteget olvasunk
Paloznakról.

– 1992. szeptember 13-án a Magyar Televízió az „Amed-
dig a harang szól” sorozatban Paloznakot mutatta be, ahol
Ön emlékezett vissza a régi szép idôkre. A kitüntetéskor
Czeglédy Ákos polgármester átadta az errôl szóló DVD-t.
Meglepte a polgármester úr figyelmessége?

– Nagyon örültem neki, és nagyon jól esett, hiszen erre
egyáltalán nem számítottam. Ha jól emlékszem a polgármes-
teri hivatalból küldték le a tévéstábot, hogy készítsenek ve-
lem interjút. Több helyen forgattak akkor a faluban, bemu-
tatták a falu nevezetességeit, megható pillanata volt az is az
életemnek. 

Úgy érzem, hogy jó sorsom vezérelt annak idején
Paloznakra. 

Szendi Péter
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Nagyon köszönöm…
…mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak
az „Emlékek Paloznak régi életébôl” címû kiállítás meg-
rendezéséhez, szép sikeréhez, valamint a kiállítás méltó
befejezését jelzô „MÚLTIDÉZÔ” meghitt, családias dél-
utánhoz.

Úgy érzem, az érdeklôdôknek mindkettô maradandó
lelki élményt jelentett. 

Szeretnénk az EMLÉKEZÉST folytatni, és továbbra is
várjuk régi paloznaki fotók, tárgyak, dokumentumok jel-
zését, amelyek egy késôbbi Paloznakról szóló kiadvány
anyagát gazdagíthatják.

Lelkes kutatómunkát kívánok!
Köszönettel: Prazsák Józsefné

„Paloznak Jövôjéért”
Közalapítvány
kuratóriumi elnöke

Influenza
Szeptember 29-én kezdték el kiszállítani Magyarországon
az új vírus elleni védôoltást. A vakcinák az ÁNTSZ háló-
zatán keresztül jutnak el a háziorvosokhoz a(H1N1)v el-
leni térítésmentes védôoltások beadása három ütemben
történik hazánkban. Elôször azoknak, akik súlyos beteg-
ségben szenvednek, a várandós nôknek, az egészségügyi
dolgozóknak, valamint a lakosság biztonságát és alapvetô
ellátását szolgáló, illetve a kritikus infrastruktúrát mû-
ködtetô embereknek. A második ütemben a 14 év alatti
egészséges gyermekeket és az oktatási intézmények dolgo-
zóit oltják be, majd harmadikként a fél évesnél fiatalabb
csecsemôkkel egy háztartásban élôk kapják meg a védôol-
tást.

Az új vakcina a patikákban egyelôre nem kapható csak
a háziorvosokon keresztül igényelhetô. Az oltással kap-
csolatban szívesen ad felvilágosítást Dr. Balogh Emil há-
ziorvos.

Szerk.

Tegyünk többet környezetünkért!
A Norvég Alap pályázaton a PaCi nemcsak a parkosítás-
ra, hanem hulladékkezelésre is pályázott, ennek kapcsán
szerzett be az egyesület két palackprést, mely a hivatal
pincelejárójánál van elhelyezve és sörösdobozokat ill.
mûanyag flakonokat lehet összepréselni vele. A mellette
lévô dobozokba lehet elhelyezni a préselt palackokat és
azt az egyesület megbízottja folyamatosan üríti ill. szerzô-
dés alapján újrahasznosításra átadjuk. A pincelejáróhoz
lehet letenni a használt háztartási sütôolajat, melyet hor-
dóban 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

A BALATONI BOROK HÍRNEVÉT
KÍVÁNJÁK ÖREGBÍTENI

Impozáns, a mai kor követelményeinek megfelelô pince
épül a paloznaki hegyoldalban. Csodálatos panorámában
gyönyörködhet az ember, mikor a Homola Pincészet tera-
száról nézz le, és tekintetével pásztázza a környéket
Tihanytól-Keneséig. Bundai Zsófia ügyvezetôt a borok-
ról, a támogatásról és a jövôbeni terveikrôl kérdeztük. 

- A hamarosan induló Homola Pincészet zöldmezôs be-
ruházásként, a Balatonfüred-Csopak borvidéken jött létre
Paloznakon. A Pincészet szôlôterületeinek egy részén át-
halad az olaszrizling tanösvény. A tulajdonos olyan pincét
álmodott meg, melyben a Balaton-felvidék építészeti stílu-
sai felfedezhetôek, tájba illôségét senki sem vitathatja.

– Milyen céljaik vannak?  
– A balatoni és a paloznaki hagyományok megôrzésé-

vel minôségi borászatot szeretnénk létrehozni. A pincé-
szetet Ritecz János borász tervei alapján, innovatív tech-
nológia alkalmazásával hoztuk létre, mely kiterjed
például az automatizált hûtési és szellôztetési rendsze-
rekre. A borokat saját, hozamkorlátozott szôlôbôl, hagyo-
mányos oxidatív és reduktív érleléssel készítjük. A pincé-
szet jelenleg is alkalmaz helyi lakosokat, növekedésével és
a vállalkozás bôvülésével újabb munkahelyeket teremt-
het a jövôben.

– Milyen fajtájú borokat és mekkora területen ter-
melnek?

– A minôségi bor elôállítása miatt a megvásárolt szôlôte-
rületeken újratelepítést tervezünk, amit egy hektáron már
megvalósítottunk. Büszkék vagyunk arra, hogy errôl a te-
rületrôl, – idén már ha keveset is – de saját szôlôbôl szüre-
telhettünk. A cél egy hat hektáros gazdaság létrehozása,
ahol jól megfér egymással az olaszrizling, a szürkebarát, a
tramini, a pinot blanc, a kékfrankos, valamint a syrah.

– Milyen támogatást kaptak az Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program keretén belül?

– A forrást az Európai Mezôgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Alap (EMVA) biztosította, melybôl a támogatás felté-
telei alapján ötven százalékos vissza nem térítendô támo-
gatásra lettünk jogosultak, minimum 5 éves mûködtetés
vállalása mellett. Közben már egy újabb pályázat is útjá-
ra indult szôlészeti gépek vásárlására, ami egy hosszabb
távú fejlesztés irányába mutat. 

– Milyen véleménnyel van a pályázatról?
– Ez egy nagyszerû lehetôség, hiszen így az EU pályázati

pénzek felhasználása nemes célt szolgál. Erôsíti a regionális
összefogást, munkahelyeket teremt, nem utolsósorban lehe-
tôséget biztosít a magyar bor minôségének növeléséhez. 

– Bár még mindig javában építkeznek, de bizonyára
vannak jövôbeni terveik. Melyek ezek?

– Szeretnénk tovább öregbíteni a régió és a balatoni bo-
rok hírnevét. Fontosnak tartjuk a regionális összefogás erô-
sítését, nem célunk konkurenciaharcot folytatni a helyi
pincészetekkel. Olyan minôségi pincészet felépítését tervez-
zük, amely néhány éven belül kiérdemli, hogy egy lapon
említsék a Jásdi vagy Figula Pincészettel.

Szendi Péter
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Beszámoló 
a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány

2008. évi tevékenységérôl

Írásomat már az elején nagyon hálás köszönettel kezdem.
Sok jó embernek köszönhetjük ezeket az eredményeket,
amelyekrôl most beszámolhatok.

Vannak, akik pénzzel, vannak, akik munkájukkal, vagy
egyéb ajándékozással tiszteltek meg bennünket.

Kiadásunk az év folyamán több mint 3,5 millió Ft volt.
Csak néhány nagyobb tételt szeretnék megemlíteni.

– A Játszótér befejezéséhez 600 ezer Ft-ot utaltunk,
amely így összesen több mint 3 millió Ft volt. (Ez mind az
Alapítvány számláján gyûlt össze.)

– A falugondnoki szolgálatot több mint 100 ezer Ft-tal tá-
mogattuk.

– A Hôsök Kútjához új keringetô szivattyút vásároltunk
több mint 100 ezer Ft-rt.

– A kiemelkedô tanulmányi, illetve sporteredményt elért
középiskolásainknak összesen 260 ezer Ft-ot osztottunk szét.

– Az új rendezvénysátor vásárlásához 1,5 millió Ft-tal já-
rultunk hozzá.

– Falunapok támogatására 200 ezer Ft-ot tudtunk biztosí-
tani.

– Somlai Péter költôi estjéhez és Berecz András elôadó-
estjéhez több mint 70 ezer Ft-ot adtunk.

– Jutasi Sándorné Pillanatképek Paloznak „régi” életébôl
címû könyvének harmadik kiadása több mint 120 ezer Ft-ba
került.

– Hagyományainkhoz híven ismét vásároltunk óntála-
kat az újszülött babák köszöntésére, több mint 40 ezer Ft
értékben.

– Az újévi köszöntôhöz ismét elkészítettük a kitûzôket, a
dekorációt és berendeztük a termet. (Nagyon köszönöm
„hangyaszorgalmú” kis segítô csapatom munkáját.)

– A Kálváriához festéket vásároltunk és itt szeretném
megköszönni Márffy Istvánnak és segítôinek a rendszeres
karbantartási munkát.

– Mi kezdeményeztük Németh János kerámikus mûvész
kiállítását, és természetesen segítettük a rendezést.

– A Nivegy-völgyi Alkotók Körének kiállításában is aktí-
van tevékenykedtünk.

– Ismét szép élményt jelentett két hónapon át a hétvégi
kézmûves foglalkozások tartalmas, hangulatos varázsa. Kö-
szönet érte a szegedi kézmûveseknek, akik évrôl-évre lelke-
sen járnak vissza Paloznakra.

– Falunapokra sikerült átadnunk a „Kakasos”-kutat,
amely nagyon jó szolgálatot tesz a Tájház udvarán. Külön
köszönet Márffy Györgynek, ô ajándékozta nekünk a régi
kôvályút, és köszönet minden lelkes bábáskodónak, akik se-
gítették a mosogatóból és ivókútból álló sarok létrejöttét.
Példaszerû összefogás volt.

– A „Virágos Paloznakért” helyezettjeinek díjakat ad-
tunk át.

– A Hódmezôvásárhelyrôl kapott korsót, valamint Né-
meth János Munkácsy-díjas kiváló mûvészrôl szóló könyvet
átadtuk a falunak, személyesen Czeglédy Ákos polgármester
úrnak.

– Megújíttattuk a Faluház falán lévô réztáblát, a Csemete-
kertben lévô vöröskôre réz-névtáblákat vésettünk.

– Nagy András „Boros-gazda” címû dombormû fafaragá-
sát, valamint a merített papíron lévô „borász hiszekegyet”
szintén átadtuk.

– Maradandó élmény számomra, hogy a Biblia-est
rendezô munkájában részt vállalhattam.

– Mikulásra már hagyományosan vállaltuk a csomag-
díszeket, dekorációt és a teremrendezést.

– A gyerekeknek Nagy András népi iparmûvész falovacs-
káit ajándékoztuk, a falu pedig Tisza Sándor, a népmûvészet
mestere által készített TÁJHÁZ és VENDÉGHÁZ feliratú
táblákat kapta ajándékba.

– A fehérasztalos rendezvényekhez 50 m damaszt anyagból
varrattunk abroszokat. (Köszönet érte Véghné Editkének.
Bakonyi Marikának és Gyurinak is köszönjük a segítséget.)

A 2007-es záró egyenlegünk, ami egyben a 2008-as nyi-
tója: 1.906.953.- Ft.

A 2008-as záró egyenleg: 1.100.786.- Ft.
Adó 1 %-ból 550 ezer Ft érkezett.
Nagy-nagy köszönet mindenkinek.
Egyre nehezedô világunkban óriási szerepe van az össze-

fogásnak, együttmûködésnek, együttgondolkodásnak, önzet-
lenségnek!

Köszönöm a közös munkát Czeglédy Ákos polgármester úr-
nak, a képviselô testületnek, a hivatal minden dolgozójának,
az Alapítvány kuratóriumának és felügyelô bizottságának.

Köszönettel és tisztelettel várjuk és fogadjuk további segí-
tésüket, támogatásukat.

Prazsák Józsefné, alapítványi elnök

Hagyományok és újdonságok 
a paloznaki konyhában

Olcsón, finomat, hús nélkül

Hozzávalók: 6 db fôtt burgonya, 6 db tojás, 1 nagy tejföl,
1 marék reszelt sajt, 1 marék petrezselyem, 1 kanál zsír,
só, bors.

A fôtt burgonyákat nagy lyukú reszelôn lereszeljük. A 6
tojást, 1 nagy tejföllel felverjük, fûszerezzük, belekever-
jük a reszelt sajtot és petrezselymet (helyette snidlinget is
használhatunk).

Kizsírozott formában 175Cº-on 25 percig sütôben sütjük.
(Bármit tehetünk hozzá, sonkától a kolbászig.) Önálló

ételként salátával, szószokkal kitûnô.

Gombaropogós

5 dkg vajon 20 dkg gombát, 1 fej apróra vágott hagymá-
val, sóval, borssal megpárolunk, 5 dkg liszttel lepirítjuk,
hozzáadunk 2 dl tejet, ha besûrûsödött hozzáadunk 2
marék petrezselymet, végül levéve a tûzrôl 2 egész tojást
(felverve) belekeverünk.

Visszatesszük a tûzre, sûrûre fôzzük, majd lehûtjük.
Akár gombócokat, akár rudakat formálhatunk belôle, be-
panírozzuk és kirántjuk. Burgonyasalátával, majonézes
salátával tálaljuk.

Jó étvágyat!
Rajnai Magdi
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A Paloznaki Civil Egyesület keretein belül

Társastánc Tanfolyam
indul minden korosztálynak

Standard versenytáncok
bécsi keringô, angol keringô, slowfox, tangó

Latin versenytáncok
rumba, cha cha cha, szamba, jive, paso double

Divattáncok
mambó, salsa, argentin tangó, gyors rumba, boogie woogie

Intelligencia fejlesztés
illemtan, testbeszéd, kommunikáció

Idôtartam: 9 héten át heti 1 alkalommal 90 perc
Teljes tanfolyam díja: 5 000 forint

Kezdés november elsô hetében, az igényekhez igazodik,
hogy melyik napon

Tanfolyamvezetô: Gacza Roland, 06-20/ 82 89-348,
gacza.roland@freemail.hu

Jelentkezés, információ:
Sári Annamáriánál a Teleházban, vagy a helyszínen.

� Október 23-án 17 órakor az 1956-os forradalom és a
köztársaság kikiáltásának tiszteletére rendezett ünne-
pi megemlékezés a Hôsök kútjánál. Szervezô: Önkor-
mányzat.

� Október 23-án 17.30-tól Forró ôsz a hidegháborúban –
Magyarország 1956-ban c. dokumentumfilm vetítése a
Faluház nagytermében. Szervezô: Önkormányzat.

� November 7-én Márton napi libasütés és újbor kósto-
lás a Tájház udvarán a Paloznaki Civil Egyesület szer-
vezésében

Szerk.

MIÉRT?
(Halottak ünnepére)

VÉGET ÉRTEK A „FALUSI ESTIMESÉK”
Idén a 2006. évhez hasonlóan sikeres sorozatot zárt a
Pajtamozi Filmklub. Akkor magyar filmesek alkotásait
vetítettük, olyan csemegékkel, mint Pálfi György Taxi-
dermiájának „ôsbemutatója” vagy Hajdú Szabolcs Fehér
tenyér c. alkotása, amelyet a kiváló filmtörténész, Gelen-
csér Gábor elemzése követett.

A Pajtamozi azóta is az egyetlen, faluban mûködô film-
klub az országban, látogatottsága azonban hasonló a nagy-
városok ilyen jellegû rendezvényeihez. A legtöbben a nyitó
és a záró elôadásokra voltak kíváncsiak, ami nagyrészt a
neves alkotó-vendégeknek: Sára Sándornak és Zsigmond
Dezsônek volt köszönhetô. A filmklub a Magyar Mozgókép
Közalapítvány támogatásával mûködik: a nyert összegbôl
futja a filmbeszerzésre és az elôadók tiszteletdíjára. A nyi-
tóelôadást egybekötöttük egy kiváló fotókiállítással, ame-
lyet Prazsákné Emike rendezett Sára Sándor indiai képei-
bôl. (A kiállítás és a filmklub gyönyörû szórólapja Sári
Annamária munkája volt.) A költségeket magántámogatás-
ból fedeztük, ezúton is köszönjük dr. Finta József, Kindl
Gábor és dr. Regôs Ferenc hozzájárulását.

A sorozat Sára Sándor egyik lírai dokumentumfilmjé-
vel, a Cigányokkal és korai, önéletrajzi ihletésû játékfilm-
jével, a Feldobott kôvel indult. Az áttekintésnek így törté-
nelmi vetülete is volt, hiszen idôrendben haladtunk
tovább, a hatvanas évektôl eljutottunk egészen napjain-
kig. Fontosabb volt azonban az, ahogyan a falusi élet jel-
legzetességeit, nehézségeit, örömeit bemutató filmeket
fûztük fel erre a tematikai szálra. Így láthattunk doku-
mentum- és játékfilmeket, rövidebb, hosszabb alkotáso-
kat, sôt animációs filmet is. A mûfaji sokszínûség biztosí-
totta, hogy más-más szemszögbôl vegyük szemügyre
ugyanazt: a vidék elmaradottsága, az elhibázott gazdasá-
gi döntések hatása, a modernizáció negatív és pozitív kö-
vetkezményei, a közösség megtartó, lendületet adó ereje a
kameralencsén keresztül felnagyítva, értelmezve segít ab-
ban, hogy saját életünket, körülményeinket is megfelelô-
en értékeljük. Bepillanthattunk a falusi cigányság életébe
is (ennek az én kötôdéseimen és szakmai érdeklôdésemen
túl az volt a prózai oka, hogy Magyarországon a rosszabb
helyzetû aprófalvak lakossága nagyrészt idôsekbôl és ro-
mákból áll); de megmutatásuknál a hangsúly a kitörési
pontokra esett. A filmeket olykor csendes, olykor élénk
beszélgetések követték, amelyeken kiváló alkotók, szer-
kesztôk voltak a vendégeink. Többszörösen is gazdagítot-
ták Paloznak kulturális életét, nemcsak elôadásaikkal, de
adományaikkal is. Tiszteletdíjukat többen is (Pintér Ju-
dit, szerkesztô, Pálos György és Szirmai Márton filmren-
dezôk a PACI ifjúsági csoportjának, Junghaus Tímea mû-
vészettörténész a Paloznak Jövôjéért Közalapítványnak)
ajánlották fel. Vendégeinknek, a filmklub lelkes látogató-
inak, Czeglédy Ákos mozigépésznek, a jegyszedôknek ez-
úton köszönöm a segítséget. 

Aki a vetítéseket elmulasztotta (mint Szente Zsolt törzs-
vendégünk, akinek a futballedzésére idén sajnos rászervez-
tem a Pajtamozit), de valamelyik film érdekli, hamarosan
kikölcsönözheti azt a Teleház-Könyvtárból.

Pócsik Andrea

72009. október Paloznaki Hírmondó

� �JÓ TUDNI!

Messze ment Ô
nagyon messze
a nagy vihar sodorta el
és vitte át a „túlsó partra”
onnan int Ô felém néha
álmaimban…
Jönnek virágos tavaszok
és tûnnek fagyos telek,
a napsugár is néha-néha
még melenget,
s a nyáresti langyos szellô
hozza felém az emléket,
mely simogat és sebez,
és csak múlnak-múlnak 
az évek,

és vele fogy az élet,
s hogy feledni miért
nem lehet,
és honnan
e gúzsba kötött
nehéz szeretet,
e bilincsbe zárt
fájó hûség -
már nem kérdem,
mert érzem:
a Jóisten tette Ôt a szívemre
egyszer régen,
nagyon régen…

J-né Irén
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HIRDETÉSEK
� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, va-

gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési
tárgyak és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés lehet
festett, patinázott és tüzihor-ganyzott a megrendelô igényei
szerint. Keressen bennünket a 71-es és 73-as út keresztezôdé-
sénél, ahol bemutatótermünkben választhat igényei szerint.
Csopak, Falukertje u. 2. Tel./fax: 87/555-073, 87/555-074,
30/9571-585, 30/2373-664, e-mail: rezgo@rezgokft.hu

� Autó Perger Suzuki Márkaszervíz. Szalonunkban
megtalálja a Suzuki teljes típusválasztékát. Szervizünkben
nagy gyakorlattal rendelkezô munkatársak várják 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 borokkal
és régi vendéglôi hangulattal. Kis és nagy társaságok össze-
jövetelének bonyolításában is jártasak vagyunk, akár hely-
ben, 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 díszrá-
csok, épületlakatos munkák, fémbútorok. Elérhetôségek:
5700 Gyula, Budai Nagy Antal u. 15. Tel.: 20/244-0837, e-
mail: milekbt@freemail.hu 

� Szent Donát Pince és Borház. Csopakon az Öreghegyi
dûlôben található, páratlan szépségû természeti környezetben.
Hûvös pincéjében a csopaki lejtôk legjobb borait kínálja, köztük
a méltán híres csopaki olaszrizlinget. Borkóstolókon kívül ren-
dezvények, 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 mennyezetfû-
tés és hûtés, geotermikus hôszivattyú, központi porszívó, ön-
tözôrendszer. Paloznak, Zrínyi u. 12. Tel.: 87/ 446-900 és 
20/ 9576-004.

� Szôlôfürt Gazdabolt. Virágföldek, mûtrágyák, növény-
védô szerek, vetômagok, festékek, tömítôanyagok, kötôelemek
(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 vá-
rom eladási-vételi szándékát.Fizetni csak a sikeres lebonyolí-
tás után kell! Egy hívást megér! Telefon: 06-20-991-6842.
Honlap: www.rajnaia.hu.

� Mûköröm Pedikûr Manikûr! 
Mûköröm: tipzselé megerôsített technikával, tip porcelán,
épített zselé, épített porcelán
Díszítés: porcelánvirágok, strasszok, csillámok, akrilfestés
Pedikûr: bôrkeményedések, tyúkszem és benôtt körmök
szakszerû eltávolítása
Manikûr: francia, klasszikus és japán
Telefonegyeztetéssel: Hajdu Éva, 06-20/414-6749

� Üvegezés! Hôszigetelt üveg készítése és beépítése, hagyomá-
nyos nyílászáróba is. Tükörvágás, akváriumkészítés. Helyszíni
munka hétvégén is. Tel: 30/237-4456.

� Jásdi Pince. Csopak és Paloznak határán épült majd 200
éve a klasszicista Ranolder, ma Jásdi Pince. A 2000. év leg-
szebb pincéje címet kapta a Balaton-felvidéki Nemzeti
Parktól. Ranolder püspök 18 fôs körpanorámás borkóstoló-
jában bejelentkezésre fogadunk látogatókat. Nyitva: hétfô-
szombat. Pincelátogatás, palackos bor eladás. Jásdi István
2001. 2002. 2003. 2006. évben elnyerte az „év borosgazda”
címet. 2005-ben a csopaki borvidék legjobb pincészete,
2004-ben, 2005-ben és 2006-ban az év 12 legnépszerûbb
pincészete 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, képvise-
let, elektronikus összeköttetés az országos ingatlannyilván-
tartással (Takarnet), minôsített elektronikus aláírás a cég-
ügyek intézésére, Dr. Koczkás Sándor ügyvéd.

� Akác Vendéglô Paloznak Fô téren, ahol az óra áll!
Nem dohányzó, megújúlt környezetben, melegkonyhával, piz-
zával, tésztafélékkel, napi és heti menüvel. Hétvégén cukrász-
süteményekkel. Egész héten melegétel és pizza kiszállítással. 
Várjuk kedves vendégeinket! Ugyanitt torta és süteményren-
delést felveszünk. Tel: 06 87 446-400, Mobil: 06 30 837 5438,
e-mail: akacvendeglo@freemail.hu, web:
www.balatonriviera.hu/hu_index.php?page=gasztronomia 

� Kaszálást vállalunk mindenféle területen, mérettôl füg-
getlenül! Bozótirtás, erdôs területek takarítása, fafûrészelés,
darabolás, veszélyes fák kivágása, igény szerint elszállítása.
Zöldhulladék szállítását és lerakását is vállaljuk. Hívhat bár-
mikor. Tel: 70/946-8130, 30/270-5870

� Fallabda Finn és infra szauna kedvezô áron. Velôs pirítós
kapható!
Elérhetôségek: Tel:0630/227-9088; web: www.borcsipanzio.hu

A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület 
együttmûködés céljából továbbra is várja 

Alsóörs-Csopak-Felsôörs-Lovas-Paloznak területérôl 
szálláskiadók, vendéglátók és egyéb szolgáltatásokat 

végzôk jelentkezését.

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.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

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

Egész évben várjuk vendégeinket neves pincészetek borai-
val, szolid árakkal, házias ételekkel. Üdülési csekk, ticket
restaurant, chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely, vala-
mint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, borospin-
ce, látványkonyha, gyerekeknek játszótér. Baráti, családi
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


