
Nagyböjt a hit gondozásának,
vizsgálatának ideje

A hitrôl iskolai tankönyvek stílusában könnyû írni: Hívô
ember az, aki elfogadja Isten szavát, és szerinte rendezi
életét.

A gyakorlatban azonban minél több tapasztalattal ren-
delkezik, mondjuk egy pap, – hiszen a papok évét tartjuk
– vagy akár egy buzgó hívô ember, annál nagyobb titok-
nak látja a hit világát. Vannak, akik könnyen, a lélek egy-
szerûségében birtokolják a hit kincsét egy életen át, má-
sok keserves harcok árán tartják, ôrzik meg. Sajnos
akadnak, akik nélküle is megvannak, sôt a már birtokolt
hitet is elveszítik.

A nagyböjt, vagy ahogyan másképp hívjuk, a szent
negyven nap, a hit intenzív vizsgálatának, gondozásának
az ideje. A hit képesít bennünket életünk örök rendelte-
tésének fölismerésére és elfogadására. Ezen nem szabad
csodálkozni, hiszen minden a Jóisten ajándéka. A sze-
münk világa, az értelmünk fénye is. A hitet kérni kell Is-
tentôl. A Szentírás ad ajkunkra fohászokat hitükért
imádkozó emberek emlékébôl. A királyi tisztviselô kéré-
se: Uram, segíts az én hitetlenségemen! Vagy más alka-
lommal: Uram, erôsítsd az én hitemet! Különösen szüksé-
ges ez az imádságos kérés a hitet veszélyeztetô idôkben.

Tudnom kell, hogy a hit ajándék, de nem kényszer.
Szükségünk van többször is elhatározásunk megújításá-
ra: Istenem, legyen nekem a te szavad szerint.

A feltámadást is csak hittel tudjuk ünnepelni. Éppen
ezért szívbôl kívánom, hogy a krisztusi hitben újjászület-
ve tudjunk boldogan ünnepelni és belekiáltani a környe-
zetünkbe, hogy mindenkit áthasson az örömhír: Krisztus
él, halálával legyôzte a halált, és feltámadásával újjáte-
remtette az életet. Ez a mi hitünk, ez a hit ad értelmet éle-
tünknek és erôsít bennünket a keresztény életünkben.

Áldott, szent ünnepet kívánok lelkipásztori szeretettel:
József atya.

Paloznak, 2010. Nagyböjt V. vasárnapján. 

A KULTÚRÁK KÖZELEDÉSÉNEK NEMZETKÖZI ÉVE
AVAGY CIGÁNY HÉTVÉGE PALOZNAKON

2010 a Kultúrák Közeledésének Nemzetközi Éve. A nem-
zetközi év ösztönzi a tagországokat, hogy segítsék elô a
kultúrák közötti párbeszédet és a kultúrák közeledését. A
kezdeményezés az oktatás, a tudomány, a kultúra és a
kommunikáció segítéségével igyekszik elôsegíteni az em-
berek békés egymás mellett élését.

Az UNESCO deklarált célja a kulturális sokszínûség vé-
delme és terjesztése. Vannak olyanok, akik még mindig más

kultúrákat és hagyományokat tüntetnek fel gonoszként, és
teszik ezzel erôszak célpontjává. „Megmutatjuk, hogy egy
békésebb világhoz elengedhetetlen a megértés és a kultúrák
közötti dialógus” – fogalmazott az ENSZ fôtitkára. „A kul-
túrák közeledésének nemzetközi éve azt hivatott megmu-
tatni, hogy a kulturális sokszínûség nem szükségszerûen
vezet a kultúrák harcához” – hangzott el Párizsban.

Paloznakon novemberben a nyári rendezvények kap-
csán merült fel egy cigány hétvége programsorozat megtar-
tása. Sokszínû kulturális és zenei programot lehetett volna
megvalósítani, talán némi támogatást is szerezni hozzá, de
sokak furcsállták, nehezményezték miért éppen cigány hét-
vége, így elvetésre került. Azóta is keringenek felháboro-
dott vélemények, még februárban is hallottam olyan han-
got, hogy minek akartunk ide cigányokat hozni. Elkeserítô
a XXI. században ez a fajta hozzáállás és butaság egy kultu-
rális programmal kapcsolatban, mikor a falunapon, disz-
nótorban stb. kitûnôen szórakozik mindenki a cigányzené-
re, elkeserítô akkor, mikor a tôlünk karnyújtásnyira lévô,
reformkori hagyományaira büszke Balatonfüreden több
roma program is volt az elmúlt években sok-sok érdeklôdôt
vonzva, gyarapítva a város kulturális vonzerejét.

Szomorú vagyok, hogy itt tartunk. Van még mit tanul-
nunk!

Czeglédy Ákos

KEDVES GYEREKEK!
A Paloznaki Civil Egyesület

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZAT
rendez

2010. március 27-én, szombaton délelôtt 10-12 óráig a
Szent József Házban, melyre mindenkit szeretettel vá-
runk.

Húsvéti dekorációkat készítünk.
A foglalkozást vezeti: Nagy Zsuzsanna, Szántiné Váradi

Zsuzsanna, Verrasztóné Panni

BARKA TÚRA
Április 5-én, hétfôn ismét megrendezzük
a hagyományos húsvéti túrát. Aki a sok
evés-ivás után kedvet érez egy kis kirán-
duláshoz, a locsolkodás után fogja a háti-
zsákját, a családját és kerekedjen fel!
Indulás: 12.00-kor, Találkozó: a Fô téren
(az óra alatt)

„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!”
PaCi

Hírmondó
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A Nagyheti szertartások rendje

NAGYSZERDA:
Paloznak: hagyományossá vált szentmise, szentgyónással

és szentáldozással mindenki számára
Szentgyónás: 17.00 órától, a sekrestyében
A Szentmise: 18.00 órakor kezdôdik.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk !!!
Gyóntat, a szentmisét bemutatja és szentbeszédet
mond: Gyûrû Géza pápai prelátus, általános érseki
helynök, nagyprépost, fôesperes, balatonfüredi plébá-
nos.

NAGYCSÜTÖRTÖK: az oltáriszentség és az egyházi rend
szentsége alapításának emlékünnepe.
NAGYPÉNTEK: Urunk Jézus Krisztus kereszthalálának
emlékünnepe
Paloznak: du. 15.00 órakor keresztúti ájtatosság az öt

falut magába foglaló ifjúság és felnôttek számára, a
paloznaki kálvária dombon. 
A keresztúti ájtatosságot vezeti: Dr. Márfi Gyula érsek úr
Azok részére, aki nem tudnak részt venni a paloznaki
kálváriajáráson, a saját templomaikban 16.00 órakor
lesz keresztúti ájtatosság.

NAGYSZOMBAT:
Paloznak: 17.00. órakor nagyszombati szertartások és
feltámadási körmenet a faluban, az úgynevezett „kis kör-
meneti útvonalon”. (az idô függvényében.)
HÚSVÉTVASÁRNAP: urunk feltámadásának ünnepe
Paloznak: 17.00 órakor Ünnepi Szentmise
HÚSVÉTHÉTFÔ:
Csopak: 8.30 órakor Szentmise, 
Szentkirályszabadja: 10.00 órakor Szentmise, 
Felsôörs: 11.30 órakor Szentmise, 
Lovas: 17.00 órakor Szentmise

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a Szent Szer-
tartásokra, fôleg Nagypéntekre és a Nagyszombati feltá-
madási körmenetre. Valljuk meg bátran mindnyájan, a
Jézus Krisztusba vetett hitünket!

Békés, örömteli Húsvéti Ünnepeket kívánok Paloznak,
Csopak, Felsôörs, Szentkirályszabadja és Lovas közsé-
gekben élô minden felebarátunknak és testvérünknek a
Jézus Krisztusban!

Dr. Szathmáry László v. Ajtós József László
diákónus kerületi esperes, plébános

Programok 2010 Húsvétján

Nagyheti áhítatok március 29–április 1-ig esténként 
18 órakor a Gyülekezeti házban.

Húsvéti vásár folyamatosan a héten.
Nagypéntek 11. Istentisztelet Gyülekezeti ház
Húsvét vasárnap Istentisztelet és Úrvacsora 

a templomban
Ünnep másnapján legátus szolgálata.

Minden kedves olvasónak áldott ünnepeket kíván 

Tislér Géza lelkész

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére…

Március 15-én délelôtt 10 óra elôtt kisebb sereg vonult a
Fô utcán a Hôsök tere felé. Sokan eljöttek megnézni, meg-
hallgatni az ünnepi mûsort. Hamarosan megérkeztek a
huszárok is lóháton, és elkezdôdhetett az emlékezés. Kö-
zösen elénekeltük a Himnuszt, majd Czeglédy Ákos pol-
gármester ünnepi beszédét hallhattuk.

A mûsor nagy része a fiatal Petôfi gondolatai köré fo-
nódott, a megemlékezés az ô verseivel és a forradalom
nagy pillanatainak felelevenítésével folytatódott. A sze-
replôk – Steinbachné Szabó Edina, Steinbach Zsófia,
Szecsôdi Gabriella, Hernádi Péter és Steinbach Bence –
nagy lelkesedéssel készültek erre a napra, ez megmutat-
kozott felkészültségükön és elôadásmódjukon egyaránt. 

A program végén a Szózat közös eléneklése alatt Né-
meth Imréné és Mandl Márton képviselôk helyezték el a
megemlékezés koszorúját az 1848-as emléktáblánál.

S.A.

TESTÜLETI ÜLÉS
Az önkormányzat 600 ezer Ft-ra pályázatot nyújtott be a
Falunapok támogatására, valamint 300.000 Ft támogatási
igényt a könyvtár bútorzatának beszerzésére, raktár ki-
alakítására. Az idei télen közel 400.000 Ft-ot kellett,
hótolásra és síkosság mentesítésre költeni, 2,5 tonnányi
szóróanyag jutott ki az utakra. A volán egy Paloznakot
érintô járatot megszüntet, ezt a fél órával késôbb induló
pótolja. Az egészségnapi szûrôvizsgálatok a támogatók-
nak köszönhetôen ingyenesek voltak.

Elsô napirendként a jelzôrendszeres házi segítségnyúj-
tás térítési díjainak kialakítását tárgyalták a képviselôk.
Miután a tavalyi évtôl az állami finanszírozás csak 320 ké-
szülékre terjed ki a kistérségben, a többletköltséget a fel-
használóknak kell befizetni. Ezt a paloznaki készülékek
esetében az önkormányzat egy összegben átvállalta a kis-
térség felé, de a kihelyezet 17 készülék után, szociális
szempontokat figyelembe véve a használókra áthárítja. Az
Idegenforgalmi Alapra egy pályázó adott be pályázatot,
melyet 100.000 Ft-tal támogat az önkormányzat. A Pipacs
utca lakói az út aszfaltozása ügyében keresték meg az ön-
kormányzatot és ajánlottak anyagi hozzájárulást is. A tes-
tület a költségvetés alakulásának függvényében az ôsszel
visszatér a fejlesztésre. Raktár, ill. garázs építésérôl dön-
töttek a képviselôk, azzal, hogy a raktár színhelyéül szol-
gáló Fô utcai ingatlanban tulajdonjogot szerez az önkor-
mányzat. A Szôlôhegyi Egyesület Faluházban létesítendô
székhelyhasználati kérelméhez hozzájárult a testület. A fa-
luszépítés idôpontja április 10. szombat délelôtt. A Hír-
mondó „szerkesztô bizottsága” tájékoztatta a képviselôket
elképzeléseikrôl az újsággal kapcsolatban. 

CZÁ
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A Paloznaki Hírmondó „szerkesztôi” várnak min-
denkit megbeszéléseikre. Ha bárki szeretne részt
venni ebben a munkában, beleszólni az újság arcula-
tába jelentkezzen Sári Annamáriánál a Teleházban!



Egészségnap Paloznakon

2010. február 17-én, szerdán ismét megrendezésre került
az Egészségnap a Faluház nagytermében. Szilassyné Ró-
zsika védônô segítségével ingyenes szûrésekre került sor.

Elsô körben vérnyomást és testzsírt mértek az érdeklô-
dôknek, majd utána következhetett a vércukor, koleszterin
és a férfiaknak prosztata-szûrôvizsgálat 1 csepp vérbôl.

Természetesen sokan kíváncsiak voltak mennyit romlott
esetleg a látásuk, hallásuk egy év alatt, és lehetôség volt
szemüveg és hallókészülék helyben való megrendelésére is.

A kör csontritkulás vizsgálattal és bôrgyógyászati szûrés-
sel zárult. 

Aki kíváncsi volt a felsorolt vizsgálatok eredményeire vagy
megkönnyebbülve, vagy szakszerû tanácsokkal távozott.

Köszönjük a segítséget Szilassyné Rózsi és Szentesiné
Marcsi védônôknek, Szalai Tünde körzeti ápolónônek és
Steinbachné Edinának az önkormányzat dolgozójának.

S.A.

Mi kerül ezen ennyibe???
Hallottuk, sokszor elmondták, hogy hamarosan új hulla-
dékgazdálkodási rendszer valósul meg a megyében, meg-
szûnnek a környezetszennyezô régi lerakók erre alapve-
tôen a talaj és felszín alatti vizek védelme érdekében van
szükség. Mindannyian emlékszünk a balatoni nagy angol-
napusztulásra, az algainvázióra. Mára a tó vízminôsége
felülmúlja várakozásainkat. A szigetelés nélkül épült hul-
ladéklerakók jelentik az utolsó nagy szennyezô forrást a
talajvízre nézve.

Mindannyian hallottunk már a hulladéklerakó elhelye-
zése körül kirobbant hosszas vitáról. Karsztforrásaink,
melyek egyedülálló vizet adnak az országban, ilyenkor át-
kot jelentenek. A lerakóhoz egy korszerû hulladék-feldol-
gozó üzem is kapcsolódik, élettartama 40-50 év, a környe-
zetre gyakorolt káros hatás szinte nincs (bûz, széllel
kihordott hulladék,…).

Mindennek ára van, amit meg kell térítenünk. Eddig
nem foglalkoztunk a szemétdíjjal. Ezután is ez marad a
legkisebb közüzemi számla, de figyelnünk kell rá.

Az Uniós csatlakozáskor mi is vállaltuk, hogy felszá-
moljuk a környezetszennyezô lerakókat, ennek megköny-
nyítésére az Unió által biztosított elôcsatlakozási forráso-
kat (ISPA) használtuk fel. Ez egyszeri tôkejuttatás. Ebbôl
kell megépíteni és mûködtetni a rendszert úgy, hogy mi-
kor a jelenleg épített lerakó megtelik, tudjunk mibôl vala-
mi mást, az akkori kor követelményeinek megfelelô hulla-
dékkezelô mûvet építeni.

Az eddigi hulladékszállítási díjaknak egy elônye volt: ol-
csó volt, de cserébe nem nyújtott fedezetet a bezárandó le-
rakók rekultivációjára, rendes gyûjtôjármûvek, technoló-
giai fejlesztések megvalósítására. Az alacsonyan tartott díj
oda vezetett, hogy jelenleg nagyon kevés szolgáltató tud
csak saját erejébôl bármilyen fejlesztést megvalósítani.

Mi fog történni 2010-ben? A regionális rendszer köz-
ponti és kapcsolt létesítményei megépülnek és 2010. június
1-én megkezdjük a próbaüzemüket, melyet legkésôbb
2010. szeptember 30-án lezárunk. Ezt követôen, indul az

üzemszerû használat, hiszen a kiképzett dolgozókat már
nem bocsáthatjuk egyszerûen szélnek, a gépek sem állhat-
nak üresen, kihasználatlanul 3 – 4 hónapot. Az egyetlen
célszerû megoldás az üzemszerû mûködés elindítása.

Ennek sajnos költsége van. Ez lakásonként, átlagosan
mintegy bruttó 5.000 Ft évi díjnövekedést jelent.

Tudom. Minden többe kerül, csak a munkabérünk nem
nô. De van lehetôség a takarékosságra. Azok, akik hajlandók
tenni a környezetükért, vállalják a szelektív gyûjtéssel járó
feladatokat, esetleg hajlandóak komposztálni is, lecserélhe-
tik jelenlegi, jellemzôen 110 literes edényüket kisebbre. Díj-
növekedés így is lesz, de annak mértéke lényegesen kisebb.

Mit kapunk ezért a díjért? A kötelezôen ellátandó heti
alkalommal történô ürítését az edényünknek, az évi egy
alkalommal történô lomtalanítást és a szelektív hulladék-
gyûjtô rendszer mûködtetését.

Czaun János
A Tiszta Európa Program, Észak-Balatoni Térség 

Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás elnöke

AJÁNLÁS
Talán az ajándékozó nyuszika járt a plébániám kapuja
elôtt, vagy egy olyan valaki, aki sokunkhoz hasonlóan na-
gyon szereti ezt a kis gyöngyszemet, a Balaton északi
partján, amit úgy hívnak, Paloznak. Akárki is volt az
ajándékozó, nagyon szépen köszönöm, Igazán megörven-
deztetett azzal a kis színes füzettel, aminek az elôlapján
ez olvasható: „Ajánlás a paloznaki építkezônek”. Átla-
pozva, ezt a szemet gyönyörködtetô és a paloznaki szívet
hevesebben dobogtató munkát, az ember lelke mélyébôl
feltör a sóhaj, no végre, hogy megszületett ez a gyönyörû
munka, hiszen nagy szükség volt rá. Ez a szép munka ar-
ra törekszik, hogy az értékeinket segítsen megôrizni, hogy
segítséget adjon ahhoz, hogy a szubmediterrán klímájú
környezetünkben az építészeti alkotások és a csodás ter-
mészet, nagyszerû harmóniát alkothasson, azaz értéket
ôrizzen. Erre, az egészséges konzervatizmusra nagy szük-
ség van. Nem véletlen, hogy a mi kis falunk Paloznak,
Hild Díjjal kitüntetett település, hiszen csak a vak nem
látja azt a szépséget és harmóniát, hogy ismételjem önma-
gamat, ami a lelki nyugalom felé irányítja az ember belsô
életét. Nos, ez a kis füzet, ahogy a bevezetôben olvashat-
juk, arra tesz ajánlást, hogy „a népi építészet hagyomá-
nyainak inspirációja nyomán a modern építészetben a
nemzeti, népi jelleg jusson kifejezésre.” Így lehet a mi
Paloznakunk jellegzetességeit és hagyományait megôriz-
ve, megtartva, a lakosok mai igényének megfelelô életet
biztosítani.

Köszönet illeti ezért a csodálatos munkáért, Márffy Ist-
vánt, Siklós Lászlót, Dr. Tormási Györgyöt, Kováts Imrét
és a PACI-t. 

Szebbet, jobbat nem is kívánhatok, hogy sokáig gyö-
nyörködhessenek, a mindinkább szépülô kis falunkban.

Paloznak, 2010. március 15.
vitéz Ajtós József László

kerületi esperes, plébános 
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A NAPRA BÓLOGATÓ MARGARÉTA

Tavaszváró idô volt, amikor március elsején koradélután benyi-
tottam a Petôfi utcai kertkapun. Jóska a teraszon ült, mellette a
korlátnak támaszkodva nagyobbik unokája.  Ahogy meglátott,
odaszólt neki: 

– Ricsikém, mutasd csak még egyszer azt a dolgozatfüzetet!
Szaladj, gyorsan hozd ide! – intett, s mikor a fiú visszaért vele,
büszkén mutatta a benne sorjázó ötösöket. Hát nem boldogság
egy ilyenbe belelapozni? És áldás ez az enyhülés is – folytatta,
ám azért mégiscsak bementünk a házba. Az ablak alatti asztalon
egy furcsa szerzet, mûanyag cserepes mûanyag margaréta állt.

– Ma van a születésnapom – halkította le a hangját, mintha
restellné a dolgot – mert valójában február 29-én láttam meg a
napvilágot 1948-ban, Paloznakon. Ma itt, a szülôfalumban, kb.
harmincan lehetünk, akiket még bábaasszony segített világra.
Épp szökôév volt. Igazi születésnapom majd csak 2012-ben lesz,
ha Isten is úgy akarja. A maya jóslatok szerint még az is lehet,
hogy… pedig akkor lennék tizenhat éves – nevetett fel hangosan.
– De jó is lenne megint kamaszként!

Figyeltem az arcát, a tekintetét, a gesztusait, miközben be-
szélt. Próbáltam megfejteni a titkát, mitôl ilyen irigylésre méltó-
an derûs? Vagy nem is derû ez, inkább határtalan életszeretet,
életöröm.

– Kései gyermek vagyok, édesanyám közel negyvenéves volt,
amikor engem szült. A bátyám 15, a nôvérem 13 évvel idôsebb
nálam. A gondtalan gyermekkor után hamar fel kellett nônöm.
Amikor én az elemit kezdtem Szendi György tanító úrnál, a bá-
tyám elsô éves egyetemista lett Pesten. Részt vett az 1956-os ese-
ményekben, ezért a megtorlás elôl diáktársaival és tanáraikkal
együtt nyugatra menekült. Ma is Amerikában él, bár egy ideje
készül rá, hogy hazatér hozzánk. A nôvérem akkoriban ment
férjhez, édesanyám ’59-ben, amikor a TSZ alakult, agyvérzést
kapott, így 11 évesen már segítenem kellett a szüleimnek. A falu-
si gazdálkodás minden családra jellemzô volt, mi Szabó Pista
barátommal a cséplôgépnél törekeztünk, tereltük a marhákat
Tódra, egyeltük a kukoricát, dolgoztunk a szôlôben.  Szôlôje,
kaszálója, kukoricása, szántója, veteményese szinte mindenki-
nek volt. Sokat tevékenykedtünk minden nap, mégis jutott idô
játékra. Ehhez bármi megfelelt: uborkából vájt csónak, deszká-
ból faragott pisztoly, rongylabda, vagy vaskampóval hajtott bi-
ciklikerék. Vasárnaponként ministráltunk. Nyáron a triciklijé-
vel érkezô fagylaltost rohamoztuk meg. Már gyermekkoromban
is az építés érdekelt. Barátommal, Pistával alig vártuk, hogy egy
kiadós nyári zápor után lehessen sárt keverni, azzal ragasztot-
tuk össze a téglákat. Az általános után építôipari iskolába kerül-
tem, a „szakma kiváló tanulója” versenyen Pécsett szakmunkás
bizonyítványt szereztem. Késôbb elvégeztem az Út-, Vasút-,
Hídépítô Technikumot. 1972-ben kötöttünk házasságot felesé-
gemmel, ’73-ban született Zsolt, és ’76-ban Tamás fiunk. 1979-
89-ig a Balatonfüredi Vízmû volt a munkahelyem.

Néztem az asztalon a színes, mûanyag margaréta táncát. A be-
áradó délutáni napfényben fáradhatatlanul ingatta napelem
táplálta kis fejét. Nem kétkedés volt ebben a keresztirányú moz-
gásban, mint inkább megnyugtató ritmus. Nem monotónia, in-
kább bíztatás és lendület. Jóska mondta és mondta, mintha so-
sem fáradna el. Neveket, helyszíneket, eseményeket sorolt,

összefüggéseket, személyes benyomásokat, gondolatokat, érzel-
meket tárt fel, alig tudtam követni ezt a szertelen szárnyalást.
Vajon mindig ilyen volt?

– A szüleim akkor már nem éltek. Szôlôt telepítettünk éppen,
az irodai munkám mellett a vállalati gmk-ban is dolgoztam, és a
maradék idômben az unkaöcsémnél építkeztünk. Azt hiszem
túlhajszoltam magam, a szervezetem nem bírta a terhelést. Ár-
talmatlan, náthaszerû tünettel kezdôdött, amit nem vettem ko-
molyan. A kullancs csípés bakteriális fertôzésének jelei csak ké-
sôbb kezdtek mutatkozni, amikor már majdnem késô volt.
Három hónapig kezeltek kórházban, vérplazmacsere, szteroi-
dok, antibiotikumok sora… végül megmenekültem. Akkori ke-
zelôorvosom, Árvay doktor úr szerint minden ezredik fertôzés
okoz ilyen súlyos megbetegedést. Lassú leépülés következett, ám
az idôt, ami az aktív mozgásból maradt, szerettem volna haszno-
san eltölteni. Tovább tanultam, a mélyépítés után, magasépítés-
bôl is levizsgáztam. Mûszaki ellenôr szerettem volna lenni, de
erre már nem kerülhetett sor, leszázalékoltak. Balogh Lajos pol-
gármestersége idején, 1994-98 között, az önkormányzat képvi-
selô testületének voltam tagja, és a katolikus temetô gondnoka. 

Aztán ide kerültem – csapott vidáman a kerekes szék karfá-
jára. 

– Hogy mi maradt? Megváltoztam.  Most a Balatonfüredi
Mozgássérültek Egyesületének vagyok tagja. Lakások akadály-
mentesítését tervezem térítésmentesen. 40-50 ilyen munkám ké-
szült már el, módosítási tervek mûszaki leírással, költségvetés-
sel. Szívesen csinálom, szívesen segítek a sorstársaimon. Amíg
jót teszek, legalább nem teszek rosszat!

Ô nevetett, a kis margaréta bólogatott. Mindenki életét meg-
változtatja egy komoly betegség, attól fogva többre értékeli, job-
ban megbecsüli az életet. Fogyatékkal tovább élni, az más, azt éj-
jel-nappal hordozza magával az ember.

– Szeretek mindenkit a faluban. Ezért kezdtem leírni, amit
Paloznak múltjáról tudok, mint valami önjelölt krónikás. Jutasi
Sándorral és Irénkével beszélgettünk elôször, milyen fontos len-
ne megörökíteni, ami ma még fellelhetô. Rögzíteni az utókor szá-
mára a termôhelyek neveit, hagyományokat, szokásokat, recep-
teket, az egyházi ünnepek rendjét… még Ákos kisbírói szövegeit
is. Elkészült a könyvem, emellett verseket is írok, most azokat
szedem csokorba, válogatok egy kötetre valót, amelyek nem
bántanak senkit, nem politizálnak. Igaz, más lettem, érzelgô-
sebb. A Himnusz, vagy a Boldog Asszony Anyánk kezdetû egy-
házi ének hallatán olykor könnyek szöknek a szemembe. Régen
munkásként, majd építésvezetôként kemény kiképzést kaptam,
most igyekszem az apró dolgokra odafigyelni. Örömmel felkelni
reggelente, meghallani a madárdalt. Így is teljes életet élek, so-
sem unatkozom. Sok ismerôsöm, jó barátom van… de a legna-
gyobb segítségem mégis a családom.  ôk azok, akikre mindig szá-
míthatok. A három unokám: Ricsi, Niki és Iván-Adrián pedig
maga a csoda! 

Úgy tartják, egy Férfiembernek a leendô családja számára
három feladata van ezen a Földön: házat-otthont építeni, gyer-
mekeket nemzeni, és írni egy könyvet. 

Én ezeket mind megtettem már.

„Szeretem az életet, mely itt a Földön körbevesz.
Látom benne a múltamat, és álmodom egy szebb jövôt.”
Keller József 

Boda Balázs
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JÉGVIRÁG
A zsellérkonyhabelsô sarkában, az agyagból rakott ke-
mence belsejében szelíd lángok csapnak fel, melyek a pet-
róleumlámpa fényével és a sütôböl kiáradó sültkrumpli
illatával keveredve meleg meghittséggel árasztják el a ki-
csiny ház lakóit. Csikós Jenô és felesége nehéz napszámos
munkából napról-napra tengették életüket. Egyszer az-
tán Felsôôry Nagy Pál gróf uradalmi munkásokat kere-
sett birtokára. Így indult el feleségével és kilenc zsellér-
társával Csikós Jenô elszegôdni a pusztára az urasághoz.
Ott kapott tíz hold földet, mely termésének nagy része az
uraságé. Adósságra épített egy földes szobából, konyhá-
ból álló kis házat.

A paraszti munka hajnaltól késô estig tart. A nehéz
munka kemény barázdákat rajzol a parasztember homlo-
kára. Napkeltétôl napnyugtáig verejtékezik a mindenna-
pi kenyérért, de a munka után este a feleség szeretete és a
gyermekek mosolya melegséget visznek a kicsiny házba.

Az apa, a kenyérnek megjáró tisztességgel, keresztet ír-
va rá megszegi a veknit, és egy-egy karéjt tesz a család
tagjai elé. Az anya serényen szedi elô a pirosra sült
krumplit, az asztalra teszi. Melléje sót, paprikát, tökmag-
olajat tesz. Estérôl estére ez a fenséges vacsora.

A három gyerek közül a nagyobbik fiú, aki apja nevét
viseli, kérdez: – Édesapám, kérhetek még kenyeret? –
Kérhetsz fiam – szól az apa és a magáéból nyújt a fiának.
A középsô kislány, Jolánka szelíden megbújik anyja ölé-
ben, az ô világában ez jelenti a biztonságot. A legkisebb is

lány, Katicának hívják az istenadtát. Ô még a nagykerekû
nyírfabölcsôbôl kukucskál kifelé. Fekete szeme anyját ke-
resi. Anyja kiveszi a bölcsôbôl, tudja, mi a lány óhaja.
Bebújik anyja melle közé, kicsiny ujjaival markolássza
annak lajbiját. Az anya szégyenlôsen fordul el az asztal-
tól, és megszoptatja a legkisebbet. Ahogy vége a vacsorá-
nak, a gyerekek is sorra szunnyadnak el.

A férfi és a nô összenéznek. Értik már egymást szó nél-
kül is, de most mégis tudják midketten, nehéz beszéd vár
rájuk. Az apa töri meg a csendet. Nagyot nyel, aztán hoz-
zákezd:

– A testvéremnek köllene egy gyerek, már sokszor
elôhozakodtak vele. Neki nem adott az Isten. Jó módban
vannak. Nagyon vágyik mindkettô a gyerek után… Tu-
dod a sógort is ismerem, szelíd becsületes ember. Hét évet
töltöttünk az orosz fogságban. Mindent megadnának a
gyereknek. Nekünk meg a kenyér is szûkös. A termés
nagy része az uraságé, csak kevés marad nekünk. Az adó-
ság is sok, kenyér, ruha, cipô addig is köll. Aztán nem sza-
kadnánk el mi ezután se a gyerektôl, majd összejárunk.

A csönd ráül a konyhára és a lelkekre. – Szólj már te is,
hallod? – Az anya csak nézi mereven a bölcsôt, benne al-
vó kicsi lányát, aki éppen mosolyog álmában. (Jaj, hogy
kínlódik az anyai szív, lelke azt mondja: – ne, ne kérjetek
tôlem ilyet, jaj ne!) Lehajol, megsimogatja alvó gyerme-
két és hang nélkül sír befelé… Tudja ô, hogy egyoldalú a
beszélgetés, nincs mit tenni.

(Részlet Jutasi Sándorné díjnyertes elbeszélésébõl, 2000)

PPAALLOOZZ NNAAKKII  ÉÉLLEETT--KKÉÉPPEEKK

PALOZNAKI HÁZ Potyondi János rajza



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

LOVASI ESTÉK 2010
„Ahol élünk, ahogy élünk, és amit hagyunk örökségül!”

Március 24. szerda 18 óra
„A VÁLSÁG, MINT ESÉLY”
Elôadó Prof. Dr. Kopp Mária egyetemi tanár – orvos pszi-
chológus Semmelweis Egyetem

Április 7. szerda 18 óra
„BOLDOGOK A TAKARÉKOSAK…” – Gyakorlati öt-
letek a fôzôládától a gyümölcstermô erdôsávig
Elôadó: Tót Ferenc, Szent István Egyetem Növényvédel-
mi Intézetének egyetemi docense

A belépés díjtalan!

A Nyugdíjas Klub kirándulása Budapestre
Február 10-én Budapestre kirándultunk. Elôször a Szép-
mûvészeti Múzeumba látogattunk. Ahol az „Itáliai festé-
szet két évszázadának remekmûvei” címû tárlatot tekin-
tettük meg. Boticellitôl Tizianóig számos világhírû
festmény ejtett bámulatba bennünket. 

Ezek a XV-XVI. századi festmények színei még most is
(500 év után) élnek, és hûen tükrözik az alkotók szemé-
lyiségét, életkörülményét és mûvészeti hozzáértésüket.

Hazafelé betértünk a Tropikáriumba, ahol több mint
egy órát barangoltunk a trópusi, vízi és szárazföldi állat-
világban.

Találkoztunk cápákkal, rájákkal, különféle tengeri kis-
állatokkal.

Javaslom az apukáknak és anyukáknak célkirándulás-
ként a gyermekekkel együtt.

Nem kívántam ismertetni az utazás körülményeit és
hangulatát, de bátran állítom, a hagyományt betartottuk.

Köszönjük az egyesületnek, hogy lehetôségünk volt er-
re a megismételhetetlen kirándulásra. Örök emlék.

Reméljük, hogy a lap „kiküldött munkatársa” (Szendi
Gy.) méltó emléket állít össze az elkészített fotóiból, me-
lyet az itthon maradottak is megnézhetnek.

Talán a következô kirándulásunk több klubtársunk ér-
deklôdését is felkelti, és nem maradnak le a CSODÁK-
RÓL.

Bakonyi György

Mozaikképek a régi paloznakról
Kalendárium világi és vallási ünnepekkel

Részlet

Hozzá tartozik életünkhöz, hogy ismerjük kis falunk,
Paloznak múltját, és ezt tovább adjuk. Mert gyökerei nélkül
nem élhet az Ember sem itt, sem másutt. E nélkül csak
„LAKJUK” Paloznakot, de részesei nem lehetünk ôseink
sokszor oly nehezen megélt mindennapjaiknak, környezetet
alakító és teremtô munkáiknak. Csak ismerve tudjuk érté-
kelni a múlt hagyatékát. Örök emlékeztetô, hogy van egy
hely, ahová ha megérkezünk, hazaérkezünk. Azért vagyunk
a világon, hogy valahol otthon legyünk benne! Miért ne le-
hetne ez a hely: PALOZNAK? A régi falusi élet sok szálon
kapcsolódott a világi, és elsôsorban a vallások ünnepeihez,
azon szokásaihoz. Ez alatt, elsôsorban a Római Katolikus
Egyház ünnepeire gondolok, hisz Én ebben nevelkedtem.

Egyes kutatók szerint Paloznak falu elnevezését a szláv
„lóznik” szóból eredtetik, mely SZÔLÖSKERTET jelent. A
„po-lóznik”jelentése, pedig SZÔLÖSKERTEKNÉL. Ismer-
ve e táj ôsi szôlôkultúráját, a fenti névmagyarázat nem lehe-
tetlen és talán ez a valós. 

Paloznak az 1950-es években szinte teljesen a mezôgaz-
daságban dolgozó családi gazdálkodás szerint mûködött. 
A szakmával rendelkezô személyek is valamilyen módon
kapcsolódtak a fenti tevékenységekhez. Családok nagy része
rendelkezett mezôgazdasági földterületekkel és az ehhez
szükséges mûvelési eszközökkel, és állatállománnyal. A me-
zôgazdaságon belül elsôsorban a szôlôtermesztésé, illetve az
állattartásé volt a fô szerep. Tevékenységek sorában helyet
kapott még a kertmûvelés, az erdômûvelés, a vadászat, és a
halászat. Írásos említése a falunak 970-bôl, majd késôbb pe-
dig 1055-bôl való, amikor a Tihanyi alapító levélben tesznek
róla említést. Guden vitéz – aki egyébként Szt. László ki-
rálytól kapta paloznaki birtokai – 1079-ben irt végrendelet-
ében, mivel családja nem lévén, a lelki üdvösségére a
Veszprém-i Szent Mihály Székesegyháznak adományozta az
itteni területeit. Ezen írásos emlék ma is megtalálható az
úgynevezett: Guden Oklevélben. Így a veszprémi Székes-
egyház továbbiakban, mint Káptalan 1945-ig birtokkal ren-
delkezett Paloznakon. Ez volt az úgynevezett „Major” ahol
jobbágyok, illetve késôbb béresek, és zsellérek álltak a Káp-
talan, mint Paloznak legfôbb földesurának szolgálatában,
aki a falunkban lévô iskola fenntartója, üzemeltetôje, és a
mindenkori kántortanító munkaadója is volt.

Keller József
Keller József írását a következô számainkban folytatjuk.

NORDIC WALKING!
(Mozogjon velünk a természetben, kedvtelése szerint!)

Lehet, hogy elsôre furcsának tûnik a látvány, éppen ezért
hatékony! Pár alaplépés begyakorlása után a friss levegôn
kellemes társaságban elfeledteti az egész heti gondokat.

Az un. „átlós” alaplépés elsajátítása után nem bonyolult a
feladat. (Lehetséges, akár 60 féle módszer is. Mi csak kedv-
telésbôl csináljuk.)
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Tehát: pld. a bal kezünkben lévô bot leszúrása, a jobb sa-
rok földet érésével egy idôben kell érintse a földet, a jobb
kezünkben lévô bot a bal sarok földre érésével egy idôben
érintse a földet, és így tovább.

A kezünkben lévô bot leszúrását követôen a kar majdnem
kiegyenesedve, szétnyomott tenyérrel hátralendül. Így a bo-
tot, csak a kézre erôsített pánt tartja. Ezzel a technikával a
törzs alsó és felsô része ellentétes irányba csavarodik. Ez az
átlósság alapelve. A mozdulat egyre intenzívebben mozgatja
törzsünk középsô részét. Természetesen különbözô intenzi-
tással végezhetjük, amit szervezetünk elbír, és kellemesnek
érez.

Kiszakít a megszokott, állandó környezetbôl, ami felüdít.
A fittnesz séta pozitív élettani hatását, tudományos kutatá-
sok is alátámasztották. Ehhez szükséges elsô lépésben a spe-
ciális botokon kívül, az ELHATÁROZÁS szükséges! Továb-
bá kényelmes túraruha, túracipô ill. edzôcipô.

Ha érdeklôdését felkeltettem, csatlakozzon a NW. kedvte-
lôk csapatához! Szombatonként délután 15 órakor találko-
zunk a Kálváriánál!

Pontosításként egyeztethetünk, akár idôpont változtatás
miatt is.

Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület nevében
Malomszegi Katalin

06 30 241 26 58

A könyvtár hírei
ÚJ KÖNYVEK:

FELNÔTT IRODALOM:
Rácz Zsuzsa: Nesze neked Terézanyu!
Stephenie Meyer: New Moon – Újhold
Stephenie Meyer: Eclipse – Napfogyatkozás  
Maggie Stiefvater: Shiver – Borzongás 
Katie Fforde: Száz boldog esküvô
Tasmina Perry: Eredendô bûn
Nora Roberts: Táncrend
Susan Elizabeth Phillips: Se veled, se nélküled
Agatha Christie: Nem zörög a haraszt
Colette Rossant: Sárgabarackok a Níluson
Dan Brown: Az elveszett jelkép
Rejtô Jenô: Mi újság Wagner úr?
Vujity Tvrtko: Menekülés a pokolból
Honoré de Balzac: Kurtizánok tündöklése és nyomorúsága
Émile Zola: Hölgyek öröme
Louise L. Hay: Az erô benned van
SZAKIRODALOM:
Tim Weiner: A CIA története – Hamvába holt örökség
Robert Capa: Kissé elmosódva: Emlékeim a háborúból
Liz and John Soars: New Headway Elementary – angol

tankönyv
Liz and John Soars: New Headway Elementary – angol
munkafüzet
Liz and John Soars: New Headway Elementary – szójegy-

zék és nyelvtani összefoglaló
Liz and John Soars: New Headway: Elementary student’s

workbook casette – angol kazetta
Liz and John Soars: New Headway: Pre intermediate –

angol tankönyv

Liz and John Soars: New Headway: Pre intermediate –
angol munkafüzet + CD

Liz and John Soars: New Headway Pre intermediate –
szójegyzék és nyelvtani összefoglaló + CD

Liz and John Soars: New Headway: elementary class
casette 1 – angol kazetta

Liz and John Soars: New Headway: elementary class
casette 2 – angol kazetta

Raymond Murphy: Essential grammar in use – angol
nyelvtan CD melléklettel

MEGHÍVÓ BORVERSENYRE
Önkormányzatunk az elôzô évek hagyományainak 

megfelelôen 
ismét megrendezi a borversenyt,

amelyre minden érdeklôdôt 
szeretettel meghívunk és várunk 

2010. április 17-én, szombaton 15 órára
a Faluház nagytermébe. 

Eredményhirdetés várhatóan 19.00 órakor lesz.
Nevezési díj: fajtánként 700 Ft, 

leadási határidô: 2010. április 17-én, 
szombaton 10-12 óráig.

A társadalmi zsûribe jelentkezni lehet 
a verseny kezdete elôtt negyed órával 

Sári Annamária rendezvényszervezônél. 
(Nagyobb számú jelentkezés esetén sorsolás dönt.)

A nevezési feltételekrôl bôvebb információt 
a Teleházban, a 06-30/213-0785 telefonszámon 

Sári Annamáriánál, 
vagy a Polgármesteri Hivatalban kérhetnek.

FELHÍVÁS!
A lakosság segítségét szeretnénk kérni.
A Teleházban folyamatban van a Paloznaki Hírmondó di-
gitalizálása. Az alábbi négy lapszám hiányzik: 
1997. 4. szám (a 3. szám aug. 6-án jelent meg, az 5. szám
nov. 28-án)
1998. 4. szám (a 3. szám okt. 15-én jelent meg, az 5. szám
dec. 18-án)
2003. decemberi és 
2006-os választási különszám
Kérjük, akinek meg van ez a négy szám kölcsönözze azt a
Teleháznak a digitalizálás idejére. Épen, sértetlenül vissza-
szolgáltatjuk számára. Elôre is köszönjük segítségüket.

Szerk.

72010. március Paloznaki Hírmondó

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.
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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 

� 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: március 1-tôl, kedd,
szerda, péntek: 15-18 óráig, szombat, vasárnap 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

� 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.

� 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.

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

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

Akác Vendéglô Paloznak 
Fô téren, ahol az óra áll!

Nem dohányzó, megújúlt környezetben, melegkonyhával,
pizzával, tésztafélékkel, napi és heti menüvel. 

Hétvégén cukrászsüteményekkel. 
Egész héten melegétel és pizza kiszállítással. 

Várjuk kedves vendégeinket! 
Ugyanitt torta és süteményrendelést 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 


