
TÁJÉKOZTATÓ A VÉDENDÔ FOGYASZTÓKAT 
MEGILLETÔ KEDVEZMÉNYEKRÔL

A lakhatás megôrzése, illetve a hajléktalanná válás meg-
elôzése érdekében a legnehezebb anyagi körülmények
között élôk speciális védelmet érdemelnek – az energia-
szolgáltatás tekintetében is ezért került bevezetésre a vé-
dendô fogyasztók intézménye.

Szociálisan rászoruló fogyasztók és a fogyatékosság-
gal élô fogyasztók részére az igénylés alapvetô feltétele,
hogy a szolgáltató az érintett fogyasztót – kérelmére –
nyilvántartásába felvegye. Ehhez a jogosultságot igazol-
tatni kell a jegyzôvel, illetve a Magyar Államkincstárral
majd be kell nyújtani a szolgáltató ügyfélszolgálatára. Az
adatlap hozzáférhetô a szolgáltatók ügyfélszolgálatain,
letölthetô honlapjukról. Az eljárással kapcsolatban rész-
letes információ és tájékoztatás kapható a Teleházban és
a Polgármesteri Hivatlban.

KÖZMEGHALLGATÁS
Többségben voltak a testületi tagok a közmeghallgatáson.
Mindössze 5 érdeklôdô elôtt ismertette Czeglédy Ákos
polgármester a 2009-es év gazdálkodásának adatait és a
2010-re tervezett fejlesztéseket. A hozzászólók a Zrínyi
u. Tó utca sarkán lévô árok veszélyességére, a téli síkos-
ság mentesítés fontosságára és hiányosságaira, hívták fel
a figyelmet. Felmerült a Riviera Egyesület sikeres TDM
pályázata kapcsán, Paloznak miért nem vett részt a pá-
lyázatban, milyen lehetôségektôl esik el a falu ezáltal? A
képviselô-testület részletesen válaszolt a felmerült kérdé-
sekre, mely tájékoztatást az újságban is olvashatják.

CZÁ

Farsang
Maskarások, bolondok
Rázzátok a kolompot
Takarodjon el a tél
Örvendezzen aki él.
SARKADY SÁNDOR: KIKIÁLTÓ

Idén sokan jöttek el a Farsangi Bálba. Volt felfordulás,
sokan beöltöztek. Az elsô felvonásban nagyon magyarnak
érezhettük magunkat a Magyar Rapperek elôadását te-
kintve. 

Majd megjelent az igazi, a Pöttyös Túró Rudi egy far-
sangi fánkot támogatva. A mostani gazdasági helyzetben
kaptunk egy kis bemutatót a külön-külön színre lépô Víz-
Hordó-Lány, a Kutyaszorító, a Csirkefogó és a Templom
Egerének bemutatkozásával. Megjelent az Ördög és az
Angyal egy párként, hogy eldönthessük melyikhez is ál-
lunk közel ebben a nehéz helyzetben. Az aktakukac szó
szerint bekúszott közénk, jelezve, hogy mennyi teher is
nyomja egy irodai dolgozó vállát.

A Paloznaki Amatôr Libakör vidám, nem mindennapi
táncával elfeledtette velünk a korábban említett nehézsé-
geket.

És nem utolsó sorban egy kicsit a fellegek között, az ûr-
ben is érezhettük magunkat, hiszen a Star Wars – az ello-
pott varázsital jeleneteiben ellátogatott hozzánk a bölcs
Obi van Kenobi, Leila hercegnô, Lukas Szájvakar, Darts
Vödör, Csubakka és Artu, YodAndi és persze ERôs Pista
is (vele volt az erô). 

A zsûritagok hosszas tanakodás után az alábbi ered-
ményt állították össze:

1. Aktakukac
2. Magyar Rapperek
3. Paloznaki Amatôr Libakör
Különdíj: Roma Csávó
Természetesen a Star Wars „sztárjai” sem mentek haza

üres kézzel, hiszen a közönség kérésére a zsûri ôket is
megjutalmazta.

A tombolasorsolás után, akik bírták, még hajnalig rop-
ták a táncot.

S.A.
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Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Adónk 1%-áról
Ismételten fel lehet ajánlani adónk 1%-át valamely
társadalmi szervezetnek, illetve egyháznak.
Magyar Katolikus Egyház 0011
Magyar Református Egyház 0066
Közrendvédelmi Alapítvány 19266208-1-19
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 18932296-1-19
Paloznaki Civil Egyesület 18938766-1-19

Szerk.

MEGHÍVÓ
Paloznak Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves
családját az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 
162. évfordulójára rendezett

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE
és

KOSZORÚZÁSRA
Helyszín:

1848/49-es emlékmû
Idôpont:

2010. március 15. hétfô 10 óra
(Rossz idô esetén helyszín a Faluház nagyterme)



TESTÜLETI ÜLÉS JANUÁR
A januári testületi ülésen Czeglédy Ákos polgármester tájé-
koztatta a megjelenteket a sikeres KIHOP (közösségi
internet hozzáférési pont) pályázat elszámolásáról, a Fô ut-
ca felújítására vonatkozó pályázati és kivitelezôi szerzôdés
megkötésérôl, a településôr pályázat elnyerésérôl, valamint
a paloznaki honlappal kapcsolatban a szolgáltató váltásról. 

Elutasította a testület Prazsák László és társainak a 449
hrsz. közút megvásárlására vonatkozó kérelmét. Második
napirendként a 2010 évi költségvetést tárgyalták a képvise-
lôk. A tervezet szerint nagyjából 90 millió Ft-ból gazdálkod-
hat az önkormányzat ez 20%-os csökkenés az elôzô évekhez
képest, amit az állami támogatások csökkenése, ezen belül
az idegenforgalmi adó +1 forintjának elvonása okoz. Beru-
házásra és felújításra 17 millió, körjegyzôség fenntartására
26.5 millió Ft, más közös feladatellátásra (iskola, óvoda, or-
vosi ügyelet, stb.) 8 millió Ft, hiteltörlesztésre 4 millió Ft,
szolgáltatásokra (gáz, villany, javítás, biztosítás) 7 millió Ft,
személyi juttatásokra járulékokkal együtt 15 millió Ft, szo-
ciális ellátásra 4 millió Ft, egyéb dologi kiadásokra, készlet-
beszerzésre, rendezvényekre, tagdíjakra, stb. 9 millió Ft
jut. A bevételek között jelentôs a körjegyzôség fenntartásá-
ra, Lovas község által biztosított 11,5 millió Ft, a KDRFÛ ál-
tal a Fô utca felújítására adott 8 millió Ft-os pályázati támo-
gatás, a 27 millió Ft-os helyi adóbevétel, és a 31 milliós
állami normatív ill. feladatmutatóhoz kötött támogatás. A
testület kisebb módosításokkal jóváhagyta a tervezetet. A
körjegyzôség költségvetése az állami támogatás mértékével
csökkent, a dolgozók juttatásai a tavalyi szinten maradtak.
Az önkormányzatnál dolgozók bérei szintén. A testület mér-
legelve, hogy a körjegyzôség és az önkormányzat dolgozói-
nak átlagbére is az országos átlag alatt marad, a béren kívü-
li juttatásokat (étkezési utalvány, üdülési csekk) meghagyta. 

Amennyiben a kistérségi szinten megvalósul a gyepmes-
teri szolgáltatás Paloznak igénybe kívánja venni azt. A
DRV által tervezett Hampaszkút vízvezeték felújítása kap-
csán felvetôdött a szennyvízhálózat terveztetése ezt azon-
ban a testület egyelôre elvetette. Elfogadták a képviselôk
az inflációval emelt ivóvíz, szennyvízhálózatra utólagos
rákötés díjait. A Riviera Turisztikai Egyesület TDM pályá-
zatával kapcsolatban a képviselôk tájékoztatást kértek
Paloznak megjelenésérôl a marketingkiadványokban az
egyesület vezetôségétôl. Végül csatlakozott az önkormány-
zat a Fejér Megyei Közgyûlés tiltakozásához a Magyar Köz-
társaság 2010. évi költségvetésében foglalt, az önkormány-
zatokat érintý megszorító intézkedések miatt. CZÁ

TESTÜLETI ÜLÉS FEBRUÁR
A februári testületi lésen a polgármester tájékoztatta a testü-
letet a Balatonfüred kiadványban való megjelenésrôl, az E-
ON-hoz a közvilágítás ügyében küldött panaszlevélrôl, a hi-
vatal világítás korszerûsítésrôl, hogy a Falusi Turizmus
Országos Szövetsége kiadványában ingyen megjelentetni a
tájházunkat, valamint eMOP együttmûködési megállapodás
meghosszabbítása 2010 évre. Elsô napirendként a képvise-
lôk, elfogadták a végleges 2010-es költségvetési tervezetet,
mely szerint a kiadási és bevételi fôösszeg 92 millió Ft. A bé-

ren kívüli juttatások adóvonzatát azonban nem vállalta át a
testület így 25%-kal csökkent a dolgozók részére biztosított
cafetéria. A közfoglalkoztatási tervben 3 fô közmunkás fog-
lalkoztatását tervezi az önkormányzat. Sári Annamária be-
számolt a Teleház, Könyvtár és a Tájház mûködésérôl, a
szükséges fejlesztésekrôl, melyrôl részletesen olvashatnak. A
testület a fûtôtestek cseréjét, ablakcserét, a fürdôszoba he-
lyén raktár kialakítását határozta el, mely a könyvtári nor-
matíva terhére finanszírozható. Élénk vitát hozott a Riviera
Egyesület ügye, végül az Önkormányzat az egyesületbôl való
kilépés mellett döntött. A kilépés okairól bôvebben olvashat-
nak az újságban. A jelzôrendszeres házi segítségnyújtás ke-
retében kihelyezett az állam által nem finanszírozott készü-
lékekre jutó költségeket Balatonfürednek megtéríti az
önkormányzat. A késôbbiekben dönt arról a testület, hogy
ezt a költséget miként hárítja át a használókra. A buszmegál-
lók javítására több árajánlat beszerzését határozta el a tes-
tület. A DRV vízi-közmûrendszer középtávú rekonstrukciós
javaslatát, az átemelôben lévô létra, szerelvények cseréjére,
egyelôre nem fogadta el az önkormányzat, ennek szükséges-
ségét és költségeit más szakemberrel is átnézetik.

CZÁ

TELEPÜLÉSÔR!
Február elsején állt munkába Balogh Árpád településôr
Paloznakon. Településôr foglalkoztatására a IRM pályázata
kapcsán nyílt lehetôség, így a településôr munkabérét teljes
egészében téríti a minisztérium. A településôr naponta jár-
ja a falut, figyel a közterületekre, kapcsolatot tart a polgár-
ôrséggel, a rendôrséggel. A bûnmegelôzésen kívül feladatai
közé fog tartozni a közterületek használatának ellenôrzése,
az égetési szabályok betartatása, nyári idôszakban az üdü-
lôhely rendjérôl szóló rendelet betartatása. A településôr
hívható a 06/30/448-4953 telefonszámon.

LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS
Az önkormányzat lakásépítési támogatást nyújt a leg-
alább 5 éve bejelentett paloznaki lakcímmel rendelkezô
35 évnél fiatalabb paloznakiak részére, akik Paloznakon
kívánnak lakóházat építeni vagy építési telket vásárolni,
ill. lakóházukat új lakrésszel bôvítik. A támogatás építési
engedélyhez kötött. Az egyszer már támogatásban része-
sültek nem jogosultak támogatásra. A támogatási kérel-
meket március 20-ig kell a Hivatalban kapható adatlap
kitöltésével benyújtani. A támogatásról érdeklôdni
Czeglédy Ákos polgármesternél lehet. Önk.

� Február 26., péntek 18 óra Pajtamozi – Szalai Györgyi
és Vitézy László: Leleplezés c. 1979-es filmjét tekintjük
meg a Faluház nagytermében.

� Március 12., péntek 17.30 óra Prof. Dr. Vörösmarthy
Dániel: A vadászatról mindenkinek vetítéssel egybekö-
tött elôadása a Faluház nagytermében.

� Március 15., hétfô 10 óra  1848/49-es forradalom és sza-
badságharc 162. évfordulójára rendezett ünnepi meg-
emlékezés és koszorúzás az 1848/49-es emlékmûnél

Szerk.
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Összefogással…
Január 30-án, szombaton mozgalmas napnak a megélôi
lehettünk. A Paloznaki Civil Egyesület, a „Paloznak Jö-
vôjéért” Közalapítvány, a Paloznaki Önkormányzat és a
Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület támogatásával hagyomá-
nyos disznóvágást szervezett a Tájház udvarán. Az ese-
ményekhez stílusosan kapcsolódva, a Faluház tetôterében
Prazsákné Emike rendíthetetlen szellemi és fizikai ener-
giával „daráló” kiállítást rendezett.

A kiállítás Dobó József – a csopaki Do-
bó Vendéglô tulajdonosának – gyûjtemé-

nye, de voltak impozáns keleti jellegûek is.
Különösen érdekes a gyönyörû mángorló,
amit sokan csodálkozva szemléltek.

Emike köszöntôje után Dobó József fi-
nom, érzelmi árnyalatoktól áthatva ismer-
tette a tárgyak eredetét azok funkcióját és a

hozzájuk fûzôdô kötôdéseket.
Említette többek között:

„egy ismerôse mesélte, hogy amikor eltávozott apja
botjára tekintett, szinte érezni vélte apja kezének
„erejét”… 

Valóban különös érzést vált ki bennünk, nézôkben,
amikor egy-egy élettelen tárgy láttán lelki szemeink elôtt
megjelenik szüleink, nagyszüleink a tárgyhoz kötôdô
mozdulata, mosolya, amelyek olyan fájóan kedvesek. Ál-
taluk visszatér a múlt emléke.

Az ízlésesen, nagy gondossággal berendezett teremben
a tárgyak szoros összhangban voltak az ôket körülvevô
környezetükkel, amelyek híven tükrözték régi világunk
puritán, de barátságos légkörét.

A vendégekkel való beszélgetéseink során kiderült,
hogy a paloznaki kiállítások szinte már találkozóhelyei
lettek a különbözô településekrôl érkezô látogatóknak.
Elmondásuk szerint többen azért jöttek, mert az elôzô-
ekrôl bensô feltöltôdéssel, kellemes élménnyel tértek
haza. Így már nem volt kérdés, hogy ismét megtekint-
sék a kiállítást. Szerintem ez más rendezvényekre is ér-
vényes. Ilyen és hasonló elismerô szavakért érdemes
fáradni.

A disznóvágáshoz kapcsolódó programok még színe-
sebbé tették a napot.

A gyermekeknek Szántiné Váradi Zsuzsa szervezett
játszóházat és kézmûves foglalkozást, volt filmvetítés, a
Szôlôhegyi Egyesület vezetésével gyalogtúra (Tor-Túra) a
kilátóhoz, falubemutató séta a polgármester úr vezetésé-
vel, közben folyt a hagyományos disznóvágás a Tájház
udvarán. A látogatók fûtött sátorban, cigányzene mellett,
a hangulatos kiszolgálást értékelve fogyaszthatták a friss
pecsenyét, kolbászt, hurkát. A résztvevôk tobzódhattak a
rendezvények sokszínûségében.

Az emberek ingajáratban közlekedtek a kiállítási te-
rem és a Tájház között csúszkálva, egymást segítve a fa-
gyos-havas úton, de ahogy hallottuk: „Megérte!”

Az összefogó közös munka eredménye az emberek jó
közérzetének megteremtése. Az említett nap jó kezdése
volt a 2010-es évnek.

J-né Irén

BELSÔ PÁRBESZÉDEK

Faluról falura Chopinnel
Nem mindennapi élményben volt részünk február 7-én a
Faluház nagytermében. Érdi Tamás, a világhírû zongora-
mûvész látogatott el Paloznakra, hogy a Megyei Közmûve-
lôdési Intézet által szervezett „FALURÓL FALURA – Ba-
rangolás a mûvészetekben” rendezvény keretében
koncertet adjon. Mivel az idei év Chopin születésének 200.
évfordulója, a mester emlékére Tamás édesanyja, É. Szabó
Márta egy életrajzi kommentárral bôvített programot állí-
tott össze, melyet a mûvész a megye több falvában is elôad. 

Vasárnap reggel országszerte sûrûn havazott. Kétséges
volt, hogy Tamásék egyáltalán idejutnak-e Budapestrôl, ám
napközben elállt a hóesés. Az ég ólmosan terpeszkedett a
falunk fölött.

Negyed órával a koncert kezdete elôtt már szép számmal
összegyûltünk a tetôtérben. Az emberek üdvözölték egy-
mást, halkan beszélgettek, ám a feszültség a percek múltá-
val egyre fokozódott. Aztán hirtelen csend lett. Hátralestem
az ajtó felé, ahol édesanyja oldalán felbukkant a mûvész. A
széksorok között lassan vonultak elôre az öreg Bösendorfer
zongorához. Hát itt van, tényleg eljött, nem hiúsul meg a
fellépés – futott végig az izgalom hulláma rajtunk.

A polgármester köszöntô szavai után Tamás helyet fog-
lalt a hangszer mellett, miközben édesanyja pár mondattal
felkonferálta az elôadást. Az ablakra pillantottam: sütött a
nap. Márta, mintha megsejtette volna gondolataimat, derû-
sen jegyezte meg: „Reggel még aggódtunk, hogy el tudunk-e
jönni, ám Tamás ide is meghozta a jó idôt. Ahol ô jár, a világ
bármely pontján, ott mindig kisüt a nap.”

Chopin életérôl és koráról beszélt, aztán odafordult a
zongorához, és megtörtént a csoda. Felemelô volt és álom-
szerû. Szájtátva hallgattuk, ahogy a hangszer, zongorista és
zene egy hatalmas lélekké olvadt össze és végigáradt a ter-
men, megborzongatva hallgatóságát. Mint amikor a mágus
meglendíti pálcáját, és a kipattanó varázslat megbûvöl min-
den jelenlévôt. És mi egy emberként voltunk megbabonázva

a zene és a muzsikus közös varázsától. Az
elôadás végére tervezett beszélgetésre saj-
nos már nem maradt idô. A tapsvihar el-
ülte után Érdi Tamás és a közönség bú-
csút vett egymástól – a mûvésznek mennie
kellett tovább, aznap este még vártak rá a

szôci templomban.A Faluház lassan ki-
ürült, az emberek hazaszállingóztak ottho-

naikba, tarsolyukban a kapott ajándék-
kal, ami úgy hiszem, örök emlék

marad mindnyájunknak.
Belsô párbeszéd. Emlékszem, ezt mondta Márta. Tamás nem
attól ennyire különleges, hogy vaksága ellenére képes meg-
tanulni a legbonyolultabb zongoradarabokat is – ez Istentôl
kapott tehetség, mellyel rajta kívül rendelkeznek még páran
a világon. Az ô személyes csodája abban rejlik, hogy mások-
nál mélyebben képes megélni a zene fájdalmát és örömét,
eggyé válni vele, s az alkotókkal, akiknek darabjait játssza.

„Mintha zongorázás közben belsô párbeszédet folytatna
velük.”

zöld
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9. ISTEN ÚTJAI…
„A hit varázslata csodálatos energiaáramlást vált ki… 
a világegyetem legnagyobb energiájának forrása. 
A Biblia ennek az energiának a képleteit tartalmazza.”

(Norman Vincent Peale: Hit)

Egy rövid idôre kölcsönkaptam egy könyvet, melybe most be-
lelapozhattam, s melynek címe: id. Tislér Géza. 

Mindannyian könyvek vagyunk, sorsunk, tetteink, gondo-
lataink, ábrándjaink töltik meg lapjait.  

Hétköznap délután volt. Kint friss hótól szikrázott a táj, a
kertben az almafa ágára akasztott szalonnán cinkék lakomáz-
tak. Puha csend vette körül a falut. Egyedül jött, gyalogosan,
mint annak idején annyiszor. Az öregek talán emlékeznek 
rá, mikor vasárnaponként fekete lett az út a református 
hívektôl, ahogy az istentiszteletre igyekeztek Csopakra. A pa-
loznakiak hûséges templomba járók voltak. 

A kávé és sütemény mellé ülve körbejáratta tekintetét a fa-
lakon, így mondta hasonlatként: „Ahogy ezek a képek készül-
nek aprólékos munkával, úgy vagyok én is az életem dolgai-
val, legyen az a lelkészi hivatásom, a kertmûvelés, vagy a fa
berendezési tárgyak javítása, ápolása. Ebben az életszakasz-
ban, amiben vagyok, már inkább a hétköznapok tartalmassá
tétele a célom, az idôm hasznos eltöltése.”

Felsôörsön született egy XVI. századi eredetû családba. 
A teológia elvégzése után, 1963-ban Szenkirályszabadján
kezdte lelkészi szolgálatát, és jövôre lesz negyven éve annak,
hogy a gyülekezet bizalmát megnyerve 1971. február 1-én
lett három község: Kövesd, Csopak és Paloznak lelkésze, és
maradt az 2001-ig. A hívek száma 380-400 fô volt.  A lelkészi
szolgálat abban az idôben a templom falai közé kényszerült,
az evangelizációs munkát tiltották.

– A szószéken állva vasárnaponként az embereknek erôt
adó, vigasztaló, elgondolkodtató útmutatást lehetett adni a
Szentírás tanításának értelmezésével.

– Ez évszázadok óta a lelkészek feladata. Kiemelni, össze-
függéseket feltárni, megértetni, buzdítani.  Mark Twain vala-
hogy így fogalmazott egyszer: „Nem az zavar, hogy van, amit
nem értek a Bibliában, hanem az, hogy amit értek, azt sem
tartom be.” Az ember olykor gyarló, máskor meg magaslat.
Mindnyájunknak megvannak a maga korlátai. Nem szabad
elfelejtenünk, hogy a ma csak egy pillanat az örökkévalóság-
ban. Aztán minden megy tovább. Az ego elôretörése miatt
nyugtalanság tapasztalható a világban. A fejlôdés megtorpan-
ni látszik, s ez felvet egy logikus kérdést: Létezik-e végelátha-
tatlan fejlôdés? Szerintem elvileg sem lehetséges, hiszen visz-
szahat önmagára, feléli tartalékait, energiáit. Manapság
hiányzik az emberekbôl a lemondás képessége. Pedig az óriá-
si kegyelem, isteni erôsség.  Gyermekeink elôtt a szülôi példa
lehetne irányadó, de nincs kinek átadni, mert kevés gyermek
születik. A civilizáció és a természet csak kevéssé tûrik meg
egymást. Azt sem tudjuk még, hogy például a génkezelésnek
késôbb milyen velejárói lesznek? Az Isten pedig kiszolgáltat-
hatja az embert a tettei következményeinek (Római levél).

Gyermekeinknek is általában a pillanatnyi kellemes kell, és
nem a jó! Csináld azt, amit az Isten – légy Ember! Ez a kará-
csonyi gondolat segítségünkre lehet. Egy vérkeringésben len-
ni Jézussal. Az Isten társa az embernek a bölcsôtôl a kopor-
sóig.  Jézus földre jövetele empátiájának jele, bizonyíték,
hogy az ember nincs egyedül. A szenvedésben tartott ki végig,
nem áldozatot kért, hanem maga hozott áldozatot értünk.
Születésekor összeszámlálták a lakossággal, így mindenkor
eggyel többen vagyunk: Immánuel, azaz: velünk az Isten!

– A gyülekezete elôtt nemrég egy, sajnálatos módon napja-
inkban ismét aktuális kérdésrôl, a „rosszat megengedô Isten-
rôl” beszélt. 

– A keresztyén teológiának ez az egyik legnehezebb kérdé-
se. A belôlünk idôrôl-idôre feltörô, igaztalannak látszó, örök
vád – hogy lehet az, hogy megenged rossz dolgokat, hogy fér
össze az isteni jóság a Gulaggal, Auschwitzcal, a szökôár, a
földrengések sok ezernyi, százezernyi áldozatával? Sokunk
fájdalmas kérdése ez. Kálvinnak lenne igaza, aki így vall – ha
az Isten azt nézné, hogy mi mennyire érdemeljük meg az ô
szeretetét és jóságát, akkor minden nap özönvizet kellene zú-
dítania a Földre?  Szent Ágoston szerint az Isten arról is tud,
ami az akarata ellenére történik, de ez egyeseket nem gyôz
meg, mert az összeegyeztethetetlen ellentétet látják a Jóisten
és a rossz világ között. A biblia egészébôl kitûnik az ôszinte
válasz, miszerint az Istent nem szabad minden percben elszá-
moltatnunk aszerint, hogy nekünk hogyan megy, vagy a világ-
nak éppen milyen a képe.  Ha azonban mégis azt tennénk, az
esetben akkor is szólnunk kellene, ha valami jó történik ve-
lünk, vagy a világban. Az ember nem mindig következetes. Az
ôszinte és megnyugtató válasz a következô – az Isten csak a
végelszámolásnál mutatja meg igaz valóját, életünk során ad
és elvesz. Némelyektôl többet vesz el, mint amennyit ad.

– Egy gyógyíthatatlan betegséggel élônek, vagy hasonló-
nak vajon mit ad? Tûrjünk békességgel!? 

– A szentírás szerint az Úr legvégül nem marad senkinek
adósa.  Az Isten nem védi meg az övéit a bajtól, de erôt ad a
baj elviseléséhez. Mi, akik reménységben tudunk egy teljes
életrôl, ami nem valósul meg tökéletesen ezen a földön, a világ
nyomorúságait nem nézhetjük tétlenül. Mi, akik tudunk egy
jobb világról, s bár a Mennyországot nem tudjuk megterem-
teni ezen a földön, és nem tudjuk elérni azt sem, hogy ne le-
gyen könny, halál, gyász és fájdalom, kötelességünk a
könnyeket letörölni, a gyászt vigasztalni, s legalább töredéke-
sen pótolni mindazt, ami elveszett. A diakónia, a szívbôl való
szeretetszolgálat melléállás azoknak, akiknek az Isten az éle-
tében a rosszat megengedte.

Az Isten útjai olykor kiismerhetetlenek. Lehetnek görbék,
mégis célba érnek. 

Olyan ez az út, mint magyar ruhán a zsinórkötés. Elindul
egy pontról, sok-sok ívet és hurkot leír, aztán végül visszatér
oda, ahová vissza kell térnie, bezáródik e görbe út. 

Olyan, akár a folyó. Ahogy például a Duna kanyarog a Feke-
teerdôtôl a Fekete-tengerig, Ausztriában egy helyen még vissza
is fordulva.  Gondoljunk erre, amikor mi járjuk életünk útjá-
nak kanyargós fordulatait. Ha az Isten rárakott bennünket a
célba vezetô útra, a pillanatnyi helyzetünk relatív lesz. 

– A napi teendôkön túl, milyen tervei vannak a közeljövôre?
– Például az írásaimat szeretném összegyûjteni és

rendszerezni… és még sokféle egyéb tevékenység vár. Együtt
lenni szeretteimmel, emberekkel, a természettel. Ha esetleg
valamilyen szolgálatot kapok, szívesen elvégzem, ha tudom.

Géza bácsi 2001-ben elsôként kapta meg a „Paloznakért”
kitüntetést. Boda Balázs 
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A paloznaki közélet
színterei
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HÓc ipô
TESTÜLETI ÜLÉSRÔL JELENTJÜK…

Az idei hosszú hideg tél sok plusz feladatot ad a paloz-
naki testületnek.

A HÓtolással minden rendben van, de a jegesedésre
és csúszásmentesítésre külön hatástanulmány készült. A
testület ezekre a munkákra megbízta Pató Pál urat, aki
ezt elvállalta, de majd csak késôbb áll neki.

Mivel a szóróanyag drága, az önkormányzat a nyugdí-
jasoknak ingyenes sí- és korcsolya oktatást szervez.
Tervben van még ragtapasz és használt zokni automaták
kihelyezése is.

Paloznak jó eséllyel pályázik az „Év kalandparkja”
címre is. Nem kizárt, hogy a Magyar téli olimpiai csapat
is itt fog edzôtáborozni.

Az utcaneveket is megváltoztatják, úgy, mint Balaton
gleccser, Fô gleccser és Boldog Apor gleccser, és a Kos-
suth gleccser is tartja vezetô helyét mivel ez is nagyon
jól csúszik.

A fô utat Lovas -Paloznak-Csopak között direkt nem
szórják semmivel azért, hogy a kirándulók, amikor már
minden út száraz és járható, akkor is láthassanak szép
téli tájat.

A közútkezelô autók GPS-rendszerébôl törölték is ezt
az utat, nehogy kárt tegyenek a szép téli útban.

Paloznak – Pálpataka mellé – testvértelepülésnek vá-
lasztotta az Észak-Finn Sosemovadszfô települést. A finn
polgármester PorHÓ Hessinnen nagyon örül a kapcso-
latnak, de sajnos sem ôk, sem mi nem tudunk kimenni a
falunkból.

Ha a szóróanyag (pl. homok – só – fûrészpor) ára a
tôzsdén tartósan magas marad, akkor nincs kizárva a ki-
járási tilalom elrendelése sem. A helyi ellenzék úgy dön-
tött, hogy ha nem történik semmi pozitív változás az
utakkal, akkor ôk leöntik gázolajjal és meggyújtják. Így
szépen leolvad az egész.

Az önkormányzat kiváló térd-, könyék. és tomporvé-
dô felszereléseket rendelt a lakosságnak, bárki ingyen
átveheti a hivatalban (már ha eljut odáig).

A végén egy jó tanács: bárhová elindulsz, egy vödör
homokot mindig vigyél magaddal.

Rezsó

Paloznakon a pécsi szimpatikusok
Nagyon készültünk a vendégszereplésre. A jól elôkészí-
tett pályán kitûnô játékvezetés mellett súlyos vereséget
szenvedtünk. Nem okolhatom az ellenfelet, mert tulaj-
donképpen lelkes játékukkal felôrölték a láthatóan na-
gyobb tudással rendelkezô vendégcsapatot. A mérkôzés
után a csapat vezetése rögtön értékelte a feltûnôen gyen-
ge szereplést és azt a célkitûzést állította a játékosok elé,
hogy a kisegítô programokban a lehetô legjobban szere-
peljenek és példamutatóan viselkedjenek. A játékosok
szemlesütve és pironkodva ezt a súlyos döntést elfogad-
ták. A fürdés utáni bor- és pálinkakóstolón már megmu-
tattuk, hogy azért mi többre vagyunk képesek. Majd az
azt követô paloznaki különlegességeket felszolgált vacso-

rán (a híres Paloznakipépes) megmutattuk a tûrôképes-
ségünket és bátran szembeszálltunk az ilyen megpróbál-
tatásokkal is. Szombaton reggel a disznó sírására ébred-
tünk, melytôl elvették a vért, amibôl mi egy finom
hagymás vért gyártottunk le és így elkezdôdött a hagyo-
mányos disznóölés elsô gasztronómiai megnyilvánulása.
Némi ital segítségével végignéztük a mûhelyeket, ahol a
szakemberek nagyon ügyesen alkotóelemeire bontották a
falu disznóját. Mi pedig nagy szorgalommal váltottuk a
FABATKÁT pecsenyére, borra, pálinkára. Egyszer csak
megszólalt a Jó Ebédhez Szól a Nóta címû mûsor. Ahol a
pécsi Szimpatikusok vállvetve segédkeztek a kitûnô ci-
gányzenekarnak. Majd a sötétedés után a vezetôink enge-
délyével a discóba a helyi fehérnépeket is megforgattuk.
A nagyszerû hangulatot a 11 órás záróra és a játékosok
pihenôre vonulása szüntette meg. Másnap reggel ahogy
kinéztünk az ablakon azonnal észrevettük, hogy nagy baj
van. Lefagyott a rendszer. Egy bátor játékosunk Bendes
Tibor hôsiesen átment a kocsmába és onnét jelezte, hogy
letisztította az utat a kocsmáig és vár bennünket.
Kakaslépésben átvonult a küldöttségünk és 14 óráig velôs
pirítóssal és sörrel, különbözô rövid italokkal próbáltuk
elûzni az idôt és sorra köszöntünk el vendéglátóinktól.
Így a megolvadt úton boldogan, érezve, hogy elláttuk fel-
adatunkat és a pénteki fiaskót sikerült jóvátenni a kisegí-
tô programok alatt, boldogan érkeztünk meg a Kulturális
Fôvárosba Pécsre.

Stier József 
A Pécsi Szímpatikusok 

Humán menedzsere

Értelmezô a Pécsi Szimpatikusok 
címû „esszéhez”

Tavaly novemberben Villányba látogatott a PaCi labda-
rúgó csapata – a Pécsi Szimpatikusok lelkes meghívására
– a csapat ideköltözött légiósa, Falticska Pali szervezésé-
ben. /ô a Pécsi Szimpatikusok focistája volt./ Kiváló mér-
kôzést játszottunk. Az elsô 10 perc után már 3:0-ra aláz-
tuk az ellenfelet. Rájöttünk, hogy nem szimpatikus dolog
a lelkes vendéglátóink kedvét elvenni a focitól – amelyet
ôk már vagy 30 éve ûznek – és így 5:4-es hazai gyôzelem-
mel zártuk az elsô látogatásunkat, mely felhôtlen boldog-
ságot és megkönnyebbült könnyben ázott szemeket tük-
rözött pécsi vendéglátóink és kiváló játékvezetôjük
Farkas II. arcán.

Csapatuk „szíve”, Józsi bácsi (67 évesen kiválóan ker-
geti a labdát és a hölgyeket), kitûnô pincelátogatást szer-
vezett részünkre Villányban, ahol is a paloznaki énekkar
jelen lévô tagjai hangulatos bordalokkal kivívták vendég-
látóink elismerését. A másnapi svédasztalos reggelinél –
kipihent állapotban – meghívtuk a nagyon szimpatikus
csapatot Paloznakra egy reváns mérkôzésre, s így került
sor a disznóöléssel fûszerezett látogatásukra, melyrôl a
csapat humán menedzsere tollából elsô kézbôl olvashat-
nak a Paloznaki Hírmondóban. 

(Igaz, hogy az 5:1-es vereségük nem került számszaki-
lag említésre.)

F. L.



NÔNAPI KÖSZÖNTÔ
Falunknak szép lányai!
Férjeknek kedves Asszonyai!
Unokáknak drága Nagymami!
Nálatok szebb és jobb?
Nem hiszem, hogy van e még valaki.
A FÖLD –nevû bolygónak, Ti vagytok csodái!
Ringat bölcsöt!
Mos ruhát!
Tiszta lakás köszönti a ház úr Asszonyát!
Isten társul teremtette Évát,
aki elkíséri párját,
az oltártól az ásó-kapán át!
Az út buktatókkal és árkokkal tele,
számukra eljött az erôpróbák ideje.
Egymásba karolva, félelemnek nincs helye!
A férfi igazi támasza,
barátja, kedvese, szerelme,
nélküle nem ér semmit Ádám élete.
Összefogni országot, családot,
csak ô képes!
Kôsziklára mindig is építhetsz!
Kedves mosolyán túl,
a szép alak és kecses forma
mind arra való, hogy a férfi szemét odavonzza.
Nincs az a sok jó, melyet felsorolni tudnék.
Kedves lányok, Asszonyok, áldjon meg
Benneteket a jó ég!
Maradjatok meg mindig ilyennek,
március 8-án az egész világ köszönt benneteket!
Mint ahogy Én! Itt és Most! Titeket!

Keller József

Beszámoló a Teleház, a Községi Könyvtár
és a Tájház 2009. évi mûködésérôl

Paloznak Községi Könyvtár
2009. február elejére a Teleház és Könyvtár átköltözött a
Szent József Ház régi szolgálati lakás részébe. Két egybe-
nyíló helyiségbôl áll, mindkettô 25-25 m2 alapterületû. A
könyvtárban új könyvespolcok kerültek elhelyezésre. A
beszerzésre került könyvek elhelyezése így megoldódott.

A Mozgókönyvtári normatíva egy részébôl, könyvek és
DVD/CD-k kerültek beszerzésre az általunk szabadon
felhasználható keretbôl költöttünk számítógépes progra-
mokra, rendezvényekre, folyóirat beszerzésre. Az idei
évben új elôfizetések is történtek. A Bravo és a Zsiráf Ma-
gazin a fiatal korosztály, a Heti Válasz, a Filmvilág, az
IPM, az Otthon magazin, a 2000 Irodalmi és társadalmi
havilap, a Nôk Lapja és a Kertészet és Szôlészet hetilap
pedig inkább a felnôtt korosztály körében népszerû.

Jelenleg a Könyvtárnak 87 regisztrált olvasója van.

Paloznaki Teleház
A Teleház változatlanul 7 db személyi számítógéppel ren-
delkezik, illetve lehetôség van az Internet saját laptoppal
való használatára. Az internet/ számítógép - használat
óradíja 2009. évben 100 Ft-ra csökkent.

2008-ban pályázatot adtunk be a Közösségi Internet
Hozzáférési Pont fejlesztésére. Az elnyert 975.000 Ft-ot
2009-ben használtuk fel: 1 számítógép, 3 új LCD monitor,
lézernyomtató, oktatási anyagok marketingeszköz be-
szerzésére, szórólap, plakát nyomtatására és másolásra, a
teleház vezetõ bérére. A lakosság 10 %-át kellett tájékoz-
tató elôadáson fogadni, illetve oktatásban részesíteni.
Összesen 52 fôt sikerült áprilistól szeptemberig, megis-
mertetni a számítógép kezelésével, az internet használat-
tal és az eKözszolgáltatások fontosságával. A tanfolyam
résztvevôi közül többen is visszajárnak, hogy használ-
hassák szolgáltatásainkat.

A Teleház és Községi Könyvtár összesített látogatottsá-
ga 2009-ban 1877 alkalom, ebbôl a 14 éven aluli haszná-
lók: 816 alkalom. Kölcsönzött dokumentumok száma:
682 db. A bevétel 277.110 Ft volt.

A Teleházban készül a település helyi újságja, a
Paloznaki Hírmondó. A szerkesztésen kívül a sokszorosí-
tása is itt történik. A Paloznaki Hírmondóval beadtuk pá-
lyázatunkat a Veszprém Megyei Önkormányzat által kiírt
Médiapályázatra, mellyel 50.000.- Ft-ot nyertünk.

Paloznaki Tájház
A Tájház udvarán az elmúlt év folyamán több kulturális
program is megrendezésre került az Önkormányzat, a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány, a Paloznaki Civil
Egyesület és a Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület szervezé-
sében. A Tájházat június 20-tól augusztus 30-ig lehetett
folyamatosan látogatni. A nyitva tartását 2009-ben, a
nyár nagy részében már helyi ösztöndíjasokkal oldottuk
meg. A fiatalok 2-3 hetet dolgoztak folyamatosan.

A Tájház bevétele 2009-ben: 78.950 Ft. A vendégváró
Tájházak pályázaton 1.300.000 Ft-ot nyertünk el, ebbôl
az összegbôl a Tájház nádazását és nyestriasztó beszerzé-
sét és beépítését finanszíroztuk.

Sári Annamária

Kezdôdik a torna!
Minden kedden, 18.00 órakor lesz torna

a Faluházban (tetôtér). 
A tornát Perei Melinda gyógytornász tartja.

Részvételi díj: 500 Ft/alkalom.

Polifoam matracot (szivacsot, takarót) 
hozzatok magatokkal.

Érdeklôdni, jelentkezni lehet a megadott idôpontban 
a helyszínen,

vagy Pusztai Ágnesnél telefonon (446 553).
A tornát 

a Paloznaki Civil Egyesület támogatja.
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TTööbbbb  ttíízzmmiilllliióó  ffoorriinntt  aa  RRiivviiéérráánnaakk
A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület nemrégiben 58
millió forintos pályázati támogatást nyert el. Korábban
a pályázathoz nem csatlakozott Lovas és Paloznak. 

A kapott támogatásból egy olyan rendszert építenek ki,
amely elsôsorban regionális elveken alapszik, melynek
célja, hogy minél intenzívebben kerüljön le a végrehaj-
tás szintjére a turizmus szervezése, irányítása. A Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) koordinálásában és a
turisztikai szakállamtitkárság (TSZÁT) szakmai irányí-
tása, közremuködése mellett jelent meg a Turisztikai
Desztináció Menedzsment (TDM), amely szervezetek tá-
mogatását biztosítja.  

A támogatás egyrészt a szervezet, másrészt az infrast-
ruktúra, illetve marketing, PR és kommunikációs tevé-
kenységek fejlesztését foglalja magába. Ennek kapcsán
megújulnak a turisztikai információs irodák. Alsóörsön
új helyszín várja majd a turistákat. Az eszközök, szoftve-
rek és hardverek a napi munkavégzést segítik majd, de
sor kerül a menedzsment és a szolgáltatók képzésére, bel-
földi és külföldi tanulmányutakra is. Ezen kívül számos
marketing-kommunikációs eszköz és tevékenység segíti az
egyesületet, melynek információ tartalma egységes megje-
lenésében, kellemes képet mutat a Balatoni Riviéra tele-
püléseirôl. 

Alsóörs, Csopak és Felsoörs önkormányzata korábban
csatlakozott a pályázathoz, de Paloznak és Lovas nem kí-
vánt ebben részt venni. Mindenki szívesen fogadta, de a
lovasi és a paloznaki önkormányzat nemmel szavazott.
Hozzáteszem az önkormányzatok erôn felül teljesítettek
már eddig is, így egyáltalán nem szabad egyik testületet
sem negatív jelzôkkel illetni. A nemleges válasz elsô-
sorban a nehéz gazdasági helyzetnek tudható be, illetve
sokan még nem annyira ismerik a TDM rendszernek a
jelentôségét, a turizmusra gyakorolt pozitív hatását. Ter-
mészetesen egyik paloznaki vagy lovasi szobakiadó sem
lesz kirekesztve, ôk ebbôl semmit sem érzékelnek –
erôsítette meg Mayer Gyula a Balaton Riviéra Turisztikai
Egyesület elnöke. 

Sz.P

RRIIVVIIEERRAA
A közmeghallgatáson is felmerült, hogy Paloznak miért
nem vett részt a Riviera Egyesület TDM pályázatában,
hiszen 2 év alatt 58 millió Ft pályázati támogatást fog fel-
használni az egyesület. Ettôl elesik most Paloznak?

Amiért a paloznaki testület nem vett részt a pályázat-
ban az az, hogy a pályázathoz szükséges önerôt 10 millió
Ft-ot az önkormányzatoknak kellett biztosítani, ez
Paloznak esetében 1,3 milliót jelentett a 800.000 Ft éves
tagdíjon felül, valamint vállalni kellett a projekt 5 éven
keresztüli fenntartását, ami 2012-tôl 5 éven keresztül évi
2.2 millió Ft-tal (+ a tagdíj 800.000 F) terhelte volna az

önkormányzati kiadásokat. Figyelembe véve, hogy az
egyesületnek az önkormányzaton kívül 6 paloznaki tagja
van, valamint, hogy a faluban megjelenô turizmusból évi
6-700.000 Ft idegenforgalmi adóbevétel keletkezik, az ön-
kormányzat nem vállalta a fenti kötelezettségeket.

Mitôl esünk el? A pályázati pénzt marketingre, a csopa-
ki és alsóörsi iroda felújítására, berendezésére, szoftve-
rekre, információs pontok (Csopak, Alsóörs) felállítására,
táblarendszer kihelyezésére, tanfolyamokra, képzésekre,
tanulmányutakra, és szervezetfejlesztésre, (új munkatár-
sak felvétele) lehet elkölteni. Ezek a fejlesztések mind
szükségese a térség turisztikai megjelenéséhez, mégis úgy
gondoltuk, Paloznak esetében nem indokolt ilyen nagyság-
rendben az önkormányzati kötelezettségvállalás, hiszen
konkrét fejlesztés itt nem valósul meg. A késôbbiekben
lehetôség lett volna a rendezvények kiadványok finanszí-
rozására az egyesület részérôl, azonban mindent össze-
vetve is feleannyit tudtunk volna érvényesíteni, mint a
reánk háruló fenntartási kötelezettség. Ezek után a feb-
ruári ülésen az önkormányzat kilépett az egyesületbôl,
mivel a pályázati pénzbôl megvalósuló kiadványokban és
marketingeszközökben Paloznak nem fog szerepelni, így
a 800.000 Ft-os éves tagdíj fizetése és a tagság fenntartása
is feleslegesnek tûnt. 

A paloznaki egyesületi tagokat ebbôl hátrány nem éri,
hiszen saját jogukon minden olyan fejlesztés és kedvez-
mény megilleti ôket, ami a többi településen lévô tagot.

Önk.

Pajtamozi – különkiadás
A tavasz folyamán nem a megszokott heti rendszeresség-
gel, hanem elôre meghirdetett idôpontokban jelentkezik
a Pajtamozi; a zord idôjárásra való tekintettel fedett he-
lyen, a Faluház nagytermében.

Aki részletes tájékoztatásra igényt tart, jelezze a
pocsik66@t-online.hu e-mail címen és minden alkalom-
mal megkapja a Pajtamozi Hírlevelet.

Február 26-án, pénteken 18,00 órakor
Szalai Györgyi és Vitézy László Leleplezés c. 1979-es

filmjét tekintjük meg.

Több mint tanulságos történet a Kádár-korszakból!
Egy szoborállítás kálváriája nyomán leleplezôdik az

áldemokratikus rendszer mûködése: hogyan lesz az ama-
tôr mûvész alkotásából, a Jancsinak becézett faszoborból
„éjjeliôr”? 

Mit kapnak a munkások a felsôbb szervektôl cserébe?
Miért is kellett irányítani a „közízlést”? 

Mit érhetett el a hetvenes évek végén egy tabudöntöge-
tô film forgatása, bemutatása?

A film után az érdeklôdôket szeretettel várjuk egy rö-
vid, diavetítéssel egybekötött filmelemzésre és beszél-
getésre!

Pócsik Andrea
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ÖN DÖNT
Legyen a kormányé, vagy maradjon Paloznakon?

Adója 1%-át felajánlhatja társadalmi szervezet, 1%-át egy-
házak számára. Csupán az erre szolgáló nyomtatványt kell
adóbevallásában kitöltve elhelyeznie.

Amennyiben errôl az összegrôl nem rendelkezik, pénzét
az állami költségvetés használja fel!

Kérem, hogy támogassa a helyi társadalmi szervezeteket!
Rendezvényeinkkel falunk lakóinak életét, kultúrált 

szórakozását, hagyomány ôrzését támogatjuk. Programja-
inkról a Hírmondóban folyamatosan beszámolunk.
Amennyiben megtisztel bennünket támogatásával, mun-
kánkat nagyban segíti. Paloznaki Civil Egyesület, adószám:
18938766-1-19. Köszönettel: Hernádi Péter elnök

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 

� 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

� 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.

� 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

� 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: november 1-tôl  szom-
bat 8-12 óráig.

� Hidrovill 2008 Kft. Teljes körû épületgépészet /víz - vil-
lany - fûtés- gáz/ tervezés, kivitelezés. Automata öntözôrend-
szerek telepítése, karbantartása, javítása. Ingatlanok, nyara-
lók gondnoksága, kertek, medencék karbantartása.
Paloznak, Ady E. u. 1. Tel.: +3630 9867655

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 

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.

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


