
FALUSZÉPÍTÉS
2010.április 10-én faluszépítésre gyûlt össze a falu apraja és
nagyja. Három csapatra osztottuk magunkat, az egyik csa-
pat a focipálya és környéke rendezésébe fogott, a másik a
Játszótér és Kálvária szépítésében jeleskedett. Padokat fes-
tettek és 10 db juharfát ültettek el, amit Dr. Zemplén Béla és
kedves felesége ajánlottak fel. A Szent József Ház környéke
maradt az Ifjúsági Klubbra. Szülôi segítséggel lefestettük a
padokat, a buszmegállónál és a parkban. Jó pár erôs le-
génnyel felfegyverkezve és persze a szorgos lányokat sem
hagyom ki, kipucoltuk a ház környékét, megtisztítottuk a
kövektôl és építési törmeléktôl, elôkészítve a talajt a füve-
sítésre. Dél körül kellôen elfáradva, és egy derûs délelôttöt
hátrahagyva fejeztük be a ránk bízott feladatot. Ajánlom
mindenkinek a paloznak.hu weboldalt ahol a nap képeit
megtekinthetik.

Kovácsné Török Gyöngyi

ÚTFELÚJÍTÁS
Április 26-án kezdôdik a Fô utca felújítása. A hiányzó
szegélyek pótolva lesznek, új burkolatot kap az út a Má-
zsa térig. A bolt elôtt lévô parkoló térkôvel lesz kijelölve.
A felújításra a Közép Dunántúli Regionális Fejlesztési Ta-
nács több mint 8 millió Ft támogatást biztosított. A mun-
kálatok várhatóan május végéig tartanak az esetleges for-
galmi korlátozások miatt kérjük szíves türelmüket és
megértésüket.

Önkormányzat

Tûzgyújtási tilalom
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság álta-
lános tûzgyújtási tilalmat rendelt el. Az erdôkben és az
erdôktôl számított 200 méteren belül még a kijelölt tûz-
rakó helyeken is tilos tûzet rakni. Tilos a tûzgyújtás az
utak, vasutak mentén, valamint tilos a parlag és a gazége-
tés. Kérjük fokozottan ügyeljenek a fentiek betartására.

Tóth Gáborné körjegyzô

ERDÉLY
Erdélyi testvértelepülésünkön Korond-Pálpatakán min-
den évben június végén Péter-Pálkor tartják a búcsút és
a falunapi rendezvényeket. A Paloznaki Önkormányzat
várja azok jelentkezését, akik szívesen elutaznának a
rendezvényre.

Jelentkezni Steinbachné Edinánál lehet a Hivatalban.

szerk.

DÍSZKÚT
Már az ôsszel gyönyörködhettünk a Fô téren lévô régi
helyreállított öntöttvas kútban. Sokan kérdezték honnan
került elô, mert még emlékeztek a valamikori kútra. A
kút nem a régi, hanem Márffy György ajándékozta a falu-
nak és Márffy István restaurálta. A villanyszerelést
Kállay Szabolcs végezte, így ha valaki a kút közelébe lép,
folyni kezd a víz. A régi kúttal újabb színfolttal gyarapo-
dott a falu központja.

Szerk.

Közrendvédelmi tájékoztató
2010. 01. 01-tôl a feladatot Gézárt Viktor r. ftôrm.-rel kö-
zös szolgálatokban látjuk el Csopak és Paloznak területén.

A település közbiztonsági szempontból szerencsés
helyzetben van, az ismertté vált bûncselekmények száma
viszonylag alacsony, 2008. évben 23, míg 2009. évben 10
bûncselekmény vált ismertté Az elkövetett bûncselekmé-
nyek túlnyomó részben (70%) a vagyon jogosulatlan meg-
szerzésére irányultak. Ebben a sértetté válásban néha a
károsult is felelôs, mivel értékeit olyan helyen hagyja, il-
letve tárolja, vagy ajtót, ablakot hagy nyitva, ahol az el-
követô besurranva azokat gyorsan meg tudja szerezni. 

2009. évben Paloznak község illetékességi területén 2
baleset történt, mindkettô a település lakott területén kí-
vül, országos fôúton. Az ellenôrzések során gyakori ta-
pasztalat, hogy sokan nem használták a biztonsági övet,
illetve elfelejtik bekapcsolni a gépkocsi világítását lakott
területen kívül.

A szolgálatok ellátása során kiemelt figyelmet fordí-
tunk a községet körülvevô erdôk és egyéb külterületek
fokozottabb ellenôrzésére, valamint a nyaralók ellenôr-
zésére. Jó az együttmûködés a polgárôrökkel gyakran ke-
rül sor közös járôrözésre, kiemelt ellenôrzésekre.

Minden hó 3. csütörtökén 9-10 óra között a polgármes-
teri hivatalban fogadóórát tartunk, de elérhetô vagyok a
30/2881-833 telefonszámon, vagy a 107 ill. a 112 segélyhí-
vó számon hívható a rendôrségi ügyelet.

Jánka István r. ftörm Kmb.
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Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Paloznak Község Önkormányzata szeretettel vár
minden gyermeket, szülôt, nagyszülôt 

2010. május 30-án, vasárnap a hagyományos 
CSALÁDI DÉLUTÁNRA.

Játékos vetélkedôkkel várjuk az érdeklôdôket
a játszótéren és környékén.

Bôvebb programról majd a következô Hírmondóban
és plakátokról tájékoztatjuk Önöket.

Szerk.



A „PALOZNAK JÖVÔJÉÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY
2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Nyitó egyenleg: 1.100.786 Ft (2009. január 1.)
Záró egyenleg: 1.058.958 Ft (2009. december 31.)
Támogatás: Postai befizetés: 293.000 Ft; 
Átutalás: 1.024.552.- Ft; Összesen: 1.317.552 Ft
Ebbôl SzJA 1%: 279.552 Ft
Kivét: Készpénz: 769.000 Ft; Utalás: 571.125 Ft; 
Összesen: 1.340.125 Ft

6
Az Alapítvány tevékenységének 9. évét zártuk. Már minden-

ki unja a „gazdasági válságra” hivatkozást, de bizony ilyen kis
szervezetnél is érezhetô ennek árnyéka. Eddig évrôl-évre nö-
vekedett a „támogatási kedv”, most jelentôsen csökkent.
Egyébként nagyon mozgalmas és eredményes évet tudhatunk
magunk mögött. A paloznakiak ismét bebizonyították, hogy
egy-egy nemes cél érdekében szívvel-lélekkel képesek csele-
kedni, együtt lenni, együtt örülni.

JANUÁR: Minden év elsô eseménye a Pohárköszöntô, erre de-
korálunk, termet rendezünk és sokak által már gyûjtött, filc-
bôl, gyöngybôl kézzel készített 150-160 db kitûzôt ajándéko-
zunk. Ezek a kis szimbólumok jelzik „együvé” tartozásunkat.
2009. januárjában egy régi paloznaki helynevekkel ellátott tér-
képet ajándékoztunk a falunak, amely Keller József térkép-
vázlata alapján készült, Somfai Balázs levéltáros tervezésében
és Marosi Diana rajzolásával.

Következô program a Paloznaki Civil Egyesület szervezésé-
ben évek óta nagy sikernek örvendô Falusi Disznóvágás, mely-
hez az Alapítvány valamilyen illendô kiállítást mellékel.. Eb-
ben az évben Rákócifalváról hoztunk „Fûszerdoboz
gyûjteményt” és néhány szép, régi eszközzel, tárggyal egészí-
tettük ki. A múzeum jelentôs kölcsönzési díjat szokott kérni,
mi minden alkalommal ingyen kapjuk meg az anyagot. Nagyon
köszönjük.

FEBRUÁR: a farsangi bálok ideje. Régi vágyam volt, hogy ele-
gáns maradandó, Paloznakhoz méltó dekorációt készítsünk.
2009-ben megvalósult: textíliából, selyembôl, bársonyból,
csipkébôl, gyöngyökkel, flitterrel díszítve.

MÁRCIUS: Szent József Ház avatása. Tágas, kulturált hely a
Teleház és az ifjúság számára. Különbözô játékokat, eszközö-
ket vásároltunk. (Házi-mozi, csocsó-asztal, darts tábla és tarto-
zékai.) Függönyanyagokat vettünk, varrtunk, felraktuk, ren-
deztük.

ÁPRILIS: Borversenyhez Nagy András faragott szobrát aján-
dékoztuk. (Társadalmi zsûri különdíj).

MÁJUS: a vidám, gyereknapi „Családi Hétvége” már elkép-
zelhetetlen kiállítás nélkül. Most a bohócokra esett a választás.
Emelte a kiállítás rangját a Csongrádról elhozott festmények
sora, a csopaki óvodások tüneményes szereplése, majd Misi
Bohóc mókázása felforrósította a hangulatot. Az anyukáknak,
nagymamáknak köszönjük a finom süteményeket.

JÚNIUS: Nagy és megrázó élmény volt Sára Sándor 64 db in-
diai fotójából kiállítást rendezni. A kiállítás a Pajtamozi Film-
klub rendezvénysorozatához kötôdött, mely évek óta nagyon
különleges színfoltja a paloznaki nyári életnek. Pócsik Andrea
magas színvonalú, igényes szakmai hozzáértéssel és kitartással
szervezi ezeket.

JÚLIUS: CSEND-NYUGALOM-BÉKE. Így lehet jellemezni a
három napos „Jóga Hétvégét”, ez pedig Nagy Julika nevéhez
fûzôdik. Az „Indiai zarándokhelyek a Himalájában” címû ki-
állítást a Szent József Házban rendeztük, egy kis meditációs
térrel kiegészítve. Legközelebb próbálják ki!

„In memoriam Pege Aladár” – Megtisztelô kérdéssel, kérés-
sel kerestek meg bennünket Budapestrôl, név szerint Ottó Klá-
ra, a Pege Aladár Emlékbizottságból, hogy a három éve el-
hunyt, 70 évvel ezelôtt született mûvésznek vándorkiállítást
szerveznek emlékhangversennyel egybekötve, és szeretnék, ha
mindez Paloznakról indulhatna. Az anyagot innen a Mûvésze-
tek Palotájába vitték. Felemelô est volt (a 160 ezer Ft-os hang-
versenyt ingyen kaptuk.) Hálásan köszönjük.

Tisza Sándor fafaragó, játékkészítô, népi iparmûvész és
Kovácsné Tóth Éva textilmûves kiállítása felnôtteknek, gyere-
keknek maradandó élmény volt. Ôk 10 év alatt már hozzánôt-
tek Paloznakhoz. Minden nyáron nagy szeretettel foglalkoznak
gyermekeinkkel, sôt az érdeklôdô felnôttekkel is.

AUGUSZTUS: Petrás Mária és Petrás Alina (anya és lánya) ke-
rámia kiállítása. Isteni tehetséggel megáldott két ember. Kéz-
Hang-Lélek, megteremtették nekünk a szép ünnepet. Petrás
Máriának ezúton is megköszönöm a „Paloznak Jövôjéért”
Közalapítványnak ajándékozott, csodálatos Szt. Donát kerá-
mia dombormûvet. A kerámiát a Faluház falába beépíttettük, a
Búcsúi Szentmise után szenteléssel és áldással átadtuk a falu-
nak. A beépítést köszönjük Kovács Károlynak.

SZEPTEMBER: Falunapok. „Emlékek Paloznak régi életébôl”
címû kiállítás, majd ennek keretén belül a Múltidézô délután
igazi, ôszinte, szeretetteljes légkört teremtett. Szívekbe, lelkek-
be visszaköltözött a fiatalság, könnycsorgató nevetések közben
kóstolgattuk a finom borokat és süteményeket. Mindenkinek
köszönök mindent. Kiállításbontás után a nagyon szép, érde-
kes, felnagyított és bekeretezett régi paloznaki fotókat átadtuk
a falunak.

OKTÓBER: 1956. október 23. tiszteletére rendezett megemlé-
kezéshez dekorálás segítése.

DECEMBER: Mikulás – Karácsony: A díszítésen, teremrende-
zésen, terítésen túl a gyerekeknek „csillagszemû télmanókat”
varrtunk (80 db), a szépkorúak csomagjára hóemberek ké-
szültek (120 db), a falu mindenkori gyermekei számára Tisza
Sándor mûvészi módon megalkotott hintalovát vásároltuk meg
és átadtuk. A falu számára átadtuk Tisza Sándortól ajándékba
kapott Szt. József Ház feliratú fatáblát (kettôt az elmúlt évben
kaptunk). Igazán köszönjük.

FALUNAPOK alkalmával adtuk át a falunak, Czeglédy Ákos
polgármester úrnak a következô ajándékokat: Horváth Csaba
(zalaegerszegi fazekas) „Házi Áldás” kerámia faliképét (Szente
Zsolt nagyon szép, stílusos fahátlapot készített hozzá). Rostás
Zsolt (hódmezôvásárhelyi fazekas) kerámia fedeles tálját. Sára
Sándor fotóalbumot. Az adományozóknak köszönjük, a falu
pedig ôrizze szeretettel. „Virágos Paloznakért” díjakat adtunk
át 5 fô részére. Ösztöndíjat adtunk a kiemelkedô tanulmányi-
és sporteredményt elért fiataloknak. A díjazottaknak még egy-
szer gratulálunk. Két újszülött babát köszönthettünk óntállal
és a csemetekertnél lévô vöröskôre réz névtáblákat vésettünk.

A KÉZMÛVES FOGLALKOZÁSOK töretlen sikert aratnak és egyre
változatosabbak. Két és fél hónapon keresztül hódították az
érdeklôdôket. Köszönjük a szegedi kézmûveseknek. Márffy
György ajándékozott egy régi karos-kutat, Márffy István lefo-
lyót szerelt hozzá, restaurálta, az Önkormányzat pedig a Szt.
József Ház elôtti kútra rászerelte. Mindenkinek köszönet érte. 

Anyagok kiválasztásával segítettük az új Vendégház beren-
dezését.

EGYÉB KIADÁSAINK: Szt. József Ház pincelejáró építési mun-
kái (külön támogatásból), Sára Sándor kiállításhoz kölcsönzés,
megvendégelés (külön támogatásból), Petrás Mária elôadói díj,
Pannon GSM, Könyvelés (2008).

Minden segítônknek, támogatónknak sok-sok köszönet, akik
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névvel, vagy névtelenül felsorakoznak mögénk rendszeresen,
vagy esetenként. Nagyon szorgos kis csapatom képes szó sze-
rint éjjel-nappal bekapcsolódni a kulisszák mögötti munkák-
ba. Szecsôdiné Zsuzsa, Szecsôdi Gabi, Szecsôdi Viki,
Tihanyiné Ilike, Tihanyi Boglárka, ifj. Tihanyi László, Szélessy
Vera, Tóth Tamás, Véghné Editke. (Kézi, gépi varrás, gyöngyö-
zés.) ôszinte elismerésem.

Külön szeretném megköszönni a régi fotókkal kapcsolatos
nagyon igényes, szép munkát, a roppant elegáns 2010-es nap-
tárt Kováts Imrének. Szintén a fotókkal való törôdést Boda
Balázsnak és Oláh Katinak.

Köszönöm az együtt munkálkodást az Önkormányzatnak,
Czeglédy Ákos polgármester úrnak, a Hivatal minden dolgozó-
jának. A többi civil szervezetnek az értünk végzett munkát. 

Köszönet jár azoknak, akik megtisztelnek bennünket azzal,
hogy eljönnek a rendezvényekre.

Utoljára, de nem utolsó sorban rendkívül jó érzés számomra
azokkal az emberekkel együtt lenni, akik az Alapítvány vezetô-
ségét alkotják: Dr. Garbai László, Jutasi Sándorné, Szecsôdi Bé-
la, Szente Zsolt, Dr. Pusztai Ágnes, Márffy István, Szabó Lajos.

Paloznakon sokan vagyunk, akik teszünk a faluért, ehhez
sok idô szükséges.

„Az idô több mint pénz” – már Széchenyi is megmondta.
Anyagiakban ugyan nem volt kiemelkedô ez az év, de színvo-
nallal, lelkesedéssel igyekeztünk pótolni.

„A mûvészet lemossa a lélekrôl a mindennapok porát”
(Pablo Picasso)

Ezzel a gondolattal szeretném zárni soraimat és kívánom,
minél többen és minél többször éljünk a mûvészet adta lélek-
tisztulással. 

Támogatásukat szeretettel, hálás köszönettel fogadtuk és
várjuk.

Prazsák Józsefné, kuratóriumi elnök

TESTÜLETI ÜLÉS
A „Felemelô évszázad” c program keretében megújulhat a
Tájház kiállítása, melyhez a Szabadtéri Néprajzi Múzeum-
mal kötött együttmûködés alapján lesz lehetôség. A kiállí-
tás várhatóan jövô tavasszal nyílhat meg. A Közrendvédel-
mi Alapítvány új elnökeként Szabó Lajos alpolgármestert
jogerôsen bejegyezte a bíróság. A Szt József Ház toldalék-
épületeinek bontása megtörtént, a polgárôrök elkezdték a
számukra biztosított helyiség felújítását.

Elsô napirendként Jánka István körzeti megbízott is-
mertette az elôzô év bûnügyi statisztikáját és beszámolt a
rendôrség munkájáról. A tavalyi évhez képest felére
csökkent a bûnesetek száma. Ezt követôen a Paloznak Jö-
vôjéért Közalapítvány elnöke Prazsák Józsefné számolt
be az alapítvány 2009 évi tevékenységérôl, majd a
Paloznaki Civil Egyesület és a Paloznaki Szôlôhegyi
Egyesület beszámolóját hallgatta meg a testület a tavalyi
évi önkormányzati támogatások felhasználásáról. A gyer-
mekvédelmi beszámolót is megvitatta a testület, melyet
olvashatnak az újságban. Közös társulás létrehozásáról
döntöttek a képviselôk, Balatonakali, Balatonudvari, Lo-
vas községekkel fôépítész foglalkoztatására, aki a telepü-
lésrendezési feladatokban segíti a falvakat. A társuláshoz
az idei évben Paloznak 400 e Ft-tal járul hozzá. 

Komoly vitát okozott az Ajánlás c. kiadvány mely a
Paloznaki Civil Egyesület kiadásában valósult meg és a

Paloznakon építkezni vágyóknak kíván segítséget nyújta-
ni jó és rossz példák bemutatásával. A hivatalban való
terjesztés lehetôségérôl való döntést a képviselô testület
elnapolta. A kiadvány az egyesületeknél hozzáférhetô.

Csatlakozott az önkormányzat a Balatoni Közmunkaprog-
ramhoz mely keretében 2 fô májustól októberig tartó foglal-
koztatására nyílik lehetôség. A Tájház nyári ügyeletét idén is
a felsôoktatásban résztvevô paloznaki fiatalokkal szeretné
megoldani az önkormányzat, errôl a lehetôségrôl az ösztön-
díjasok értesítést kapnak. A Balatonfüredi Turisztikai Egye-
sülettel történô együttmûködés elôkészítésével Verrasztó Fe-
renc képviselôt és Czeglédy Ákos polgármestert bízták meg.
A szúnyogirtáshoz az eddigieknek megfelelôen biztosítja a
pénzt az önkormányzat a Balatoni Szövetség részére.

CzÁ

Gyermekjóléti Szolgálat
Paloznakon már évek óta mûködik a Balatonfüredi Szoci-
ális Alapszolgáltató Központ által térségi együttmûködés-
ben fenntartott szolgálat, mely elsôsorban a gyermekek
veszélyeztetésének megelôzését szeretné elérni. Feladata
a már kialakult veszélyeztetettség megszûntetése, a csa-
ládból kiemelt gyermek visszahelyezésének elôsegítése, és
egyéb szervezési, szolgáltatási feladatok úgymint pszicho-
lógiai, jogi, életvezetési tanácsadás, hivatalos ügyintézés-
ben való közremûködés, konfliktuskezelés. Ezen kívül a
pedagógusok, szakemberek, rendôrség bevonásával észle-
lô és jelzôrendszert mûködtet, gondozási tevékenységet
lát el. A szolgáltatásokat és a rendezvényeket bármely 0-
18 év közötti paloznaki gyerek, ill. szülei igénybe vehetik.
Paloznakról a tavalyi évben összesen 56 esetben fordul-
tak a szolgálathoz.

Önk.

Papírgyûjtés
A Paloznaki Civil Egyesület papírgyûjtést szervez 2010.
április 23-án péntek délután 15 órától és 24-én szomba-
ton délelôtt.

Kérjük a háztartásban feleslegessé vált újságokat, karton-
dobozokat gyûjtsék össze, amit a házaktól a gyermekek fog-
nak elszállítani. A papírt a Tájház udvarán a szín alatt gyûjt-
jük, aki nagyobb mennyiséggel rendelkezik, oda szállítsa el. 

Természetvédelmi totó gyermekeknek. A papírgyûjtés
végén, a Tájház udvarán a gyermekek természetvédelmi
totót tölthetnek ki, a legjobb eredményt elérôk ajándék-
ban részesülnek. Kedves Gyerekek! Elôzetes feladatként
nézzetek utána mi lett 2010. évben az „Év fája, ill. az év
madara”! A papírgyûjtés alatt az egyesület gondoskodik a
védôitalról, és az akció végén a résztvevôket kemencében
sült langallóval vendégeljük meg! 

A papírgyûjtésbôl befolyt összeget a gyermekek juta-
lomkirándulására fordítjuk! 

Akik segíteni tudnak a szín alatt a papír rendezésénél,
kérjük jelentkezzenek Bakonyiné Marikánál 87/ 446 755
vagy Hernádi Péternél(06/ 20/ 3552179)

Tegyünk többet a tiszta környezetünkért!
PaCi vezetôsége
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Vadászatról mindenkinek
címmel tartott vetítéssel egybekötött elôadást Dr.
Vörösmarty Dániel professzor, Paloznak dísz-
polgára. Március 12-én a faluház nagyterme is-
mét megtelt érdeklôdôkkel. Rajnai Árpád kö-
szöntôje után, Prof. Garbai László egyetemi
tanár tartott laudációjában méltatta a nyolcvan

éves szemész szakmai és emberi érdemeit. Több tízezer em-
ber köszönheti neki a látását. Felidézte azt az idôt, amikor a
Vörösmathy család a Vörösparti soron vert tanyát, az óvatos
kíváncsiságot, kiféle emberek is az új jövevények. A munká-
ját és hobbiját, a vadászatot egyaránt szenvedélyesen ûzô
Dánielt hamar befogadta az új közösség. Humora, embersé-
ge, hazafisága – melyet Magyar Örökség Díjjal jutalmaztak,
az itteni közösségi életben is megnyilvánul. Garbai profesz-
szor végül boldog ittlétet és hosszú életet kívánt Dánielnek,
aki megköszönte, hogy Paloznak befogadta. Hazajárunk ide
– kezdte meg elôadását, majd az elsötétült teremben a vetített
képek mellé a vadászat alapelveirôl beszélt, arról, hogy az
emberiség történetében az önellátásnak ez a legôsibb formá-
ja, a gyûjtögetés és a halászat mellett. Ha beleszóltunk a ter-
mészet rendjébe, gondoskodnunk kell az ökológiai egyen-
súlyról – folytatta. Ismertette a hazánkban elôforduló
vadállomány összetételét, az állatok jellemzôit, elôfordulási
helyüket és vadászati módszereket. Beszélt a használatos
fegyverekrôl, balesetvédelmi és etikai szabályokról, és ter-
mészetesen nem maradtak el a személyes élmények, vadász-
anekdoták sem. Az orvosok körében népszerû sport alkal-
mas arra, hogy a nagyfokú tudást, koncentrációt, és
állóképességet megkövetelô gyógyító munka után, egy, az
elôbbitôl markánsan különbözô társas együttlétben, másfaj-
ta tevékenységgel oldja a felgyülemlett feszültséget, nyugtas-
son és regeneráljon a természetben eltöltött idô, ez az ôsi te-
vékenység. Dániel több nemzetközi kongresszust szervezett
Magyarországon, melyekhez kezdeményezésére, pihentetô
kiegészítésként közös vadászatokat tartottak. Ezirányú tevé-
kenysége elismeréséül 2006-ban a Magyar Országos Vadász-
kamara Aranyérme kitûntetést adományozták neki. 

Az egybegyûlteket elôadás után az eredeti meghívó, az idô-
közben feloszlott Asszonyklub látta vendégül étellel-itallal.

B.B.

Választás 2010
Paloznakon rendben lezajlott az országgyûlési választás.
Rendkívüli esemény nem történt, az igazolással szavazók
is gond és sorban állás nélkül tudtak szavazni. A 394 név-
jegyzékbe vett szavazó közül 310 jelent meg. Az urnában
nyitáskor 309 szavazólap volt.

Eredmények egyéni : 307 érvényes szavazat
Bóka István Fidesz, 233 szavazat 76%
Nagy Jenô MSZP, 55 szavazat 18%
Kepli Lajos Jobbik, 19 szavazat 6%
Eredmények listás: 306 érvényes szavazat
Fidesz: 200 szavazat 66%
MSZP: 45 szavazat 15%
Jobbik: 23 szavazat 7%
LMP: 22 szavazat 7%
MDF: 16 szavazat 5%

Szerk.

XX. Paloznaki Borverseny 
arany minôsítései

REDUKTÍV TÍPUSÚ BOROK
Homola Pincészet  Kékfrankos rosé 18,67 
Homola Pincészet Vegyes 2009 18,65
Paloznaki Péter Pince Rizling 2009 18,65
Homola Pincészet Tramini 2009 18,6

HAGYOMÁNYOS ÚTON KÉSZÍTETT BOROK
Rajnai Árpád Rizling 2009 19,05
Gerely Péter Rizling 2009 18,8
Wolfgang Schienerer Rizling 2009 18,7
Dr. Tormási György Rizling 2009 18,7
Dr. Kaskó Mária Cabernet Sauvignon 18,7
Pusztai István Rizling 2009 18,68

Szerk.

TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük Paloznak település lakóit és üdülôtulajdonosa-
it, hogy a PROBIO ZRt. LOMTALANÍTÁST szervez

2010. május 27-én (csütörtökön).

� Április 23-án, péntek délután és 24-én, szombat dél-
elôtt Papírgyûjtés lesz a Paloznaki Civil Egyesület
szervezésében a Tájház udvarán.

� Május 1-jén, 9 órától Május 1. Akác Kupa lesz a Paloz-
naki Civil Egyesület szervezésében a mûfüves focipá-
lyán.

� Május 2-án, 9 órától Kölyök Kupa lesz a Paloznaki Ci-
vil Egyesület szervezésében a mûfüves focipályán.

� Május 7-én, pénteken 18 órakor Hermann Róbert és
Dobák Géza 48-as gyûjteményes kiállítása nyílik a Fa-
luház nagytermében

� Május 29-én Baba kiállítás megnyitója lesz a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány szervezésében a
Faluház nagytermében

� Május 30-án 15 órától Családi Nap lesz a Játszótéren
az önkormányzat szervezésében. Szerk.
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Paloznak Község Önkormányzata és a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány
tisztelettel meghív minden érdeklôdôt

a kísérô programként rendezett,
Jókai korát idézô kiállítás megnyitójára
2010. május 7-én (péntek) 18 órára

a paloznaki Faluház Nagytermébe.

Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc
tárgyi és írásos emlékeit mutatjuk be

Dr. Hermann Róbert és Dobák Géza
magángyûjteményébôl.

Megnyitó beszédet mond:
Dr. Hermann Róbert

MTA doktora
Közremûködik:
Kôrösi Csaba

és Dávid Roland

� �JÓ TUDNI!
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AZ ÖREG HARANGOZÓ

Sokat járt templomba, nemcsak imádkozni
hanem csekély pénzért a harangot húzni.
Úgy volt nôve a harang kötele
hogy el nem engedte, míg tartott élete.
Hirdette a reggelt már kora hajnalban
pedig még mindenki aludt a faluban.
Torony ablakából hej, de sokszor látta
hogy gyúlnak ki sorban gyertyafény és lámpa.
Délben a harangot nagy örömmel húzta
ez volt számára a legnemesebb munka.
Tudta, hogy a mezôn már nehezen várják
pihenôt hirdetô harang kondulását.
Este szólt legtovább öreg nagyharangja
benne volt a napnak minden gondja baja.
Nyugtató üzenet fáradt embereknek
és altató mese a kis gyerekeknek.
Ha meghalt valaki, szomorúan húzta
harangozás közben a könnyét hullatta.
Ha víg ünnepségre gyûlt a falu népe
húzta a kötelet, mosolygott a képe.
Így volt sok évig, s mikor lejárt élte
falu és harangszó ôt is elkísérte.
Békességben pihen a holtak honában
de emléke él még a harang szavában.

Jutasi Sándor

A MIATYÁNK

A falusi udvar estefelé benépesül. A kondás hazatereli a
kijárókat, a tehenes a csordát, etetni-itatni kell a jószá-
got, bezárni a tyúkokat, abrakolni a lovat, megfejni a te-
henet, sürögni-forogni kell a ház körül.

A nagymama ezekbôl már eléggé kivette a részét. A ház
elôtti lócán ülve inkább csak figyeli az életet. Arra gon-
dol, ha már mást nem tud, megtanítja imádkozni kis uno-
káját.

Cilikét maga elé ülteti a kis sámlira és tanítja. Mondjad
szépen:

– Miatyánk, Isten, ki vagy a mennyekben, szenteltes-
sék meg a Te neved.

Cilike fészkelôdik a sámlin. – Nagymama viszket a tal-
pam.

– Vakard meg – szól oda. Cilike vakarászni akarja, de
felborul sámlistól. A nagymama erélyesen visszaülteti. –
Mondd tovább.

– Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod,
amint a mennyben, úgy a Földön és…

– Nagymama berepült egy veréb és nem talál ki – szól
Cilike.

– Ne nézz oda, mond tovább.
– Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és bo-

csásd meg vétkeinket…
– Nagymama bejött a kutya. – Fogd be a szád. – A ku-

tya észrevette a macskákat az ágy tetején elkezdett vadul
ugatni, a macskák fújtak, prüsszögtek, lakarmolták a ku-
tya orrát, a kutya erre begorombult, nekiment a macs-
káknak, a macskák föl a szekrény tetejére, leverték a te-
jes köcsögöket, a tejföl folyt a szekrény oldalán, a nagy
kalamajkában nekiszaladtak az ablaknak az csörömpölve
kitört. A kutya nyalogatta a szekrény oldalán folydogáló
tejfölt, ezért a nagymama haragra gerjedt, fejbe kólintot-
ta a kuncogó Cilikét, nyugalmat erôltetett magára és foly-
tatta volna az imát. Már minden rendben lett volna, de
egy huncut darázs rászállt a nagymama füle cimpájára és
jó erôsen megcsípte.

– A rosszseb egye ki a szemed – mondta neki harago-
san, majd keresztet vetett és szólt unokájának mondjad:
– miképpen mis is megbocsátunk az ellenünk vétôknek.

Akkor kintrôl egy fájdalmas nyöszörgést hallottak. Ci-
like felugrik a sámliról, kiszalad, majd bekiált:

– Nagymama, a papa leesett a létráról.
A nagymama kisántikál, s látja, hogy az öreg kászáló-

dik a földrôl, de a szalmából csak a szemei látszanak ki és
annyit mond: – a szakramentumát, kitört a foka…

Úgy kell vén marha – mit kerestél a padláson, véleke-
dik a nagymama és megfordul, leül imádságos székére.
Cilike arcát két kezébe fogja, megsimogatja és megbékélt
lélekkel folytatja – mondjad kislányom: És ne vigy min-
ket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Cilike nagyanyja ölébe hajtja fejét, az simogatja gör-
csös ujjaival, majd cinkosan összemosolyognak és egy-
szerre mondják: Ámen.

Jutasi Sándorné

TEMPLOMKERT Kováts Imre fotógrafikája

PPAALLOOZZ NNAAKKII  ÉÉLLEETT--KKÉÉPPEEKK



Emlékek nyomában …
TAVASZI TRÉFÁK

A hosszú és hideg tél utáni kibontakozás és a jobb közérzet le-
hetnek a legfôbb okai a tavaszi viccelôdésnek, mókázásnak. A
magyar népszokások szerint április elseje a bolondok napja.
Ezen a napon szokták az emberek társaikat megtréfálni, meg-
viccelni. Azt hinnénk, hogy ezt csak a média hangoztatja, pe-
dig, ha visszatekintünk egy kicsit az idôben (csak úgy
paloznaki viszonylatban) több érdekességet találunk, mint
amennyire gondoltunk volna. Ezekrôl faggattam a múltkor
Wöller Béláné Erzsi nénit:

,,Nagyon régen volt már, mikor még a régi focipálya a
szomszédságunkba, a Kiráydomb tetején volt. Itt rúgta a

bôrt a falu apraja és nagyja. Történt egyszer, hogy április
elsejei tréfa gyanánt valakinek a szekerét legurították ide a
tetôre, felfordították, úgy hogy a dombnak fölfelé nézzen és
a szekér rúdját az ég felé állították. Képzelheted, mit szólt

a gazdája!”
Errôl a szekeres történetrôl jutott eszembe, hogy nagya-

pám még régebben mesélt valami másik érdekességet ezzel
a ,,hagyománnyal” kapcsolatban. Erzsi néni így folytatta:

,,Volt másik szekeres szokás is itt a faluba: ezek a tréfál-
kozó fiatalok szétszerelték a kocsit, darabjaiban felvitték a
tetôre, és ott rakták össze. Csodálkozott ám reggel a gazda!

De tapasztalásokból rájöttek, hogy mi várható ilyenkor
ezért elôzô nap jól megpakolták trágyával a szekeret. A bo-

londozók bizony nem vitték sehova a kocsit. De reggelre a
kerekeket egyenként leszerelték”

Valahogy biztosan megpróbáltak védekezni a rossz viccek
ellen, gondoltam. (Éppen egy ilyen emlék következett):

,,Léber nagypapa kifeküdt este a tornácra egy ilyen vesz-
szôbôl kötött lapos ágyra (lészára), hogy ,,ôrködjön”. De a

nagy ,,ôrködés” közben elaludt és jókedvû legények
lészástól, mindenestôl kivitték a mai kálvária dombjára.”
Ezek után rákérdeztem Erzsi néninél, hogy ôk hogyan

próbáltak kimaradni a mókázásból, mert ugye a vicc több-
nyire egyoldalú volt:

,,Akkoriban mi voltunk a paloznaki kocsmárosok. Pont
rá lehetett látni a házunkra estefelé: nem volt a közelében

senki. Zárás után otthon becsuktuk a kaput, leellenôriz-
tünk mindent. Nyugodtan tudtunk aludni. Igaz az éjszakát
nyugodtnak hittük, de reggel nagyon meglepôdtünk mikor

nem nyílt az ajtó. Az ablakon kellett kimásznia a férjemnek
a házból, aki mérgesen vette tudomásul: az éjszaka ölfák-

kal teljesen eltorlaszolták a bejáratunkat!...Nem mindenki
örült ám ezeknek a tréfáknak. (Valamikor rendôrségi ügy

is lett belôle.) Aztán valahogy abbamaradtak…”
Ezeket, az érdekes történeteket hallgattam mikor megjött

Végh Istvánné Mária néni és elmesélt egy másik esetet:
,,Az Ady Endre utca sarkán (ahol ma a polgármester

úrék laknak) ott állt a Szabó Feri és Pityu szüleinek háza.
Ott a legények jókedvükben felrakták a csirkeborítót a te-

tôre. Itt nem a vicc volt a nagy, hanem a meglepettség:
,,Szent Ég, mekkora vihar volt az éjjel” – kiáltott fel Teri
néni másnap reggel. Ennek az elszólásnak azonban híre

ment a faluban”
Ha tavasz, akkor húsvét, ha húsvét, akkor locsolkodás. Ez

is hozzátartozik a régi falusi élethez. Mulatozásból és viccelô-

désbôl itt is van elég. A régi falusi locsolási szokásokról Keller
Józsi bácsinál érdeklôdtem: 

,,...valahogy az idô is jobb szokott lenni akkoriban hús-
vét tájt! A legények korán reggel elindultak már meglocsol-

ni az (eladó sorban lévô) leányokat. Minden háznál volt
kút és nem finomkodtak – én tudom, hisz nekem is volt nô-

vérem – frissen húzott vizet rázúdították a lányokra. Volt
mikor az illetô már háromszor is ruhát cserélt, de negyed-
szer is a nyakába borítottak egy-egy vödör vizet. Volt, hol
már a (csukott ablaknál) a szobába is beszivárgott a víz.

Aztán jöttek a szódásszifonok, azokkal is jót lehetett locsol-
ni. A kölni már újabban jött be a divatba. Régen valahogy

más volt…”
Számtalan érdekességet fel lehetett volna még sorakoztatni

ide az áprilisi emlékekhez. Nincs annyi lap a Hírmondóban,
amennyire ráférne az összes paloznaki történet. Sok helyi la-
kos van, aki szívesen elmesél nekünk idekapcsolódó történe-
teket. Majd még érdeklôdünk…

Wrhovina Péter

Élmezônyben az „iskola-versenyen”
Egy iskola munkájának eredményességét sokféleképpen
meg lehet ítélni, a szülôk – természetes módon – a gyerekeik
elômenetele alapján általában saját tapasztalataikra tá-
maszkodnak. Ezekre alapozzák aztán a véleményüket, amit
szívesen megosztanak másokkal, így az – egyébként fontos,
helytálló – egyéni meglátások gyakran összekeverednek a
tényekkel. 

Vannak azonban olyan mérések, amelyeket épp azért dol-
goznak ki a szakemberek, hogy a diákok teljesítménye, és
azon keresztül az oktatás hatékonysága összevethetô legyen.
Ilyen például az az országos kompetenciamérés, amelyet
elôször 2001 ôszén, 2009 májusában pedig hatodik alkalom-
mal rendeztek meg valamennyi iskola 4., 6., 8. és 10. évfolya-
mos csoportjaiban. A tanulók szövegértési képességeit és a
matematikai eszköztudást mérték, tehát a cél nem az adott
év tananyagának számonkérése, hanem annak vizsgálata
volt, hogy a diákok az adott évfolyamig elsajátított ismerete-
iket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi
életbôl vett feladatok megoldása során.

A Csopaki Általános Iskola eredményei sokakat érinte-
nek Paloznakon. (A 2009-es mérésben résztvevô osztályok-
ban a tanulók negyede volt paloznaki: hatodikban Czeglédy
Bori, Szente Máté és Végh Krisztián, nyolcadikban
Czeglédy Sári, Gyôry Dorina és Kövesi Balázs.) 

A mérési adatokon laikusként persze nehéz eligazodni,
sokféle összefüggés kimutatható az ábrákon. Azt nyilván
mindannyian tudjuk, hogy a csopaki iskolában sajátos ne-
velési igényû, halmozottan hátrányos helyzetû tanulók el-
vétve fordulnak elô, az osztályok létszáma pedig igen ala-
csony. Viszonylag jól felszerelt kis iskola, általában jó
képességû gyerekekkel. Az egyik fontos diagramm épp azt
mutatja, hogy az elért eredmények milyennek számítanak a
családi háttér-index tükrében: az ilyen és hasonló körülmé-
nyek között élô gyerekek teljesítményét a tavalyi 6. osztá-
lyos tanulók matematikából jelentôsen, szövegértésbôl kis
mértékben, de felülmúlták. A tavalyi 8-osoknál nem ennyire
látványos az eredmény: szövegértésbôl épphogy elérték a
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hátterüknek megfelelô szintet, matematikából kissé jobban
teljesítettek. Ez minôsíti leginkább a pedagógusok munká-
ját, hiszen az oktatás eredményességének egyik legfonto-
sabb mutatója a hátrányok leküzdése. 

A többi részeredmény is biztató, de természetesen nagy-
ban függ a tanulók képességeitôl. Ezek szerint a tavalyi ha-
todikosok matematikai és szövegértési kompetenciái orszá-
gos viszonylatban, a térség iskolái között is igen jónak
mondhatók: a közepes községi iskolák „versenyében” a
mezôny legelején szerepelnek: 807 közül mindössze ketten
elôzik meg ôket. Országosan (2745 iskola közül) matemati-
kából 45, szövegértésbôl 24 iskola tanulói teljesítettek
jelentôsen jobban. A tanulók nagy része a négy szintre osz-
tott teljesítmények 3. illetve 4. mezôjébe került. (Ez nem je-
lent az elôzô évekhez képest sem javulást, sem romlást.) 

A tavalyi nyolcadikosoknál valamivel gyengébbek az ered-
mények: a 800 közepes községi iskola közül 46, országosan
(közel 3000 iskola közül) matematikából 261, szövegértésbôl
491 iskola teljesített jobban. A tanulók tudása mindkét terü-
leten inkább a 2. és a 3. szinten helyezkedik el.

Hosszan lehetne még elemezni a részeredményeket, de ta-
lán ebbôl a rövid összefoglalóból is kitûnik: a csopaki iskola
mögött kemény, munkás évek állnak, amelyek lassan
gyümölcsözôre fordulnak. Az országos kompetenciaméré-
sen a legjobbak között szerepelnek. Nyilván nem felelhet-
nek meg mindenfajta elvárásnak – még ilyen kis helyen sem.
Többféle választás van, lehet segíteni, hogy jobban boldo-
guljanak, lehet az elvárásokat kicsit a körülményekhez,
adottságokhoz igazítani. 

És lehet büszkének is lenni rájuk, gratulálni nekik: a ta-
nároknak és a diákoknak egyaránt!

Pócsik Andrea

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET
nyolc csapat részvételével ismét megrendezi a

Májusi „Akác” kupát
2010. május 1-jén.

A csoportküzdelmek reggel kilenc órakor kezdôdnek
a döntôket három óra körül láthatják az érdeklôdôk.

2010. május 2-án a
Májusi Kölyök labdarúgó kupa

kerül megrendezésre.
A tornán tapolcai, keszthelyi, és balatonfüredi

kölyök labdarúgó klubok csapatai vesznek részt.
A mérkôzések reggel kilenc órakor kezdôdnek,

és délután háromig tartanak.
Légvárral, és arcfestéssel várunk minden gyereket!

Ételrôl, italról mindkét napon az Akác Vendéglô
gondoskodik.

Szente Zsolt

ANYÁK NAPI 
KÖSZÖNTÔ
Örülnek a mezôk és rétek,
mert szép napra ébredtek.
Süt rájuk az áldott NAP sugara,
májusi meleget árasztva.
A természet gyönyörû zöldben és virágban.
Ezen a szép napon köszöntjük az édesanyákat.
Kik által jöttünk a világra,
Magunk és mások boldogulására.
Visszatekintve régmúlt idôkre,
áldva nevük most, és mindörökre.
Áldasson meg kedvességük,
bájuk, esti meséjük, mellyel
megadatott emberi létünk.
És mindaddig, amíg mi élünk!
Tanító szavai végig élnek bennünk,
el nem halványodhat, míg tart földi létünk.
Ezen a napon gondolj reá sok szeretettel,
és köszöntsd a közöttünk élôket kellô tisztelettel!
Mert mit érted tett, és tesz, meg nem fizetheted!

Keller József

Emlékezés és búcsú…

2009. késô ôszi napsütésben kerestem fel otthonában és a
konyha elôtti tornácra jött ki elém, hisz én csak odáig
tudtam menni kerekes székemmel. A régi megszokott vi-
lágról és szakmáról szóló diskurzust most felváltotta az
„itt is fáj, ott is fáj!” – diagnózisok elemzése.

Ekkor még nem gondoltam, hogy az lesz utolsó találko-
zásunk. Alig vártam, hogy a hosszú télnek vége legyen –
Sándorok, Józsefek hozzák már végre a meleget – mely-
bôl magam és a természet is meríthet. De a tavasz csak
nem akart jönni. A megyei újságot lapozva, a gyászjelen-
tések közt idôs, kedves barátom nevét láttam, illetve ol-
vastam, melyet hamarosan követett a lélekharang szívbe
markoló zúgása.

Magam elôtt látom, amint jött meglátogatni, csoszogó
léptekkel, kampósbotjára támaszkodva, túl a nyolcvana-
dik éveiben járva. Jólesett látogatása, hisz én magam is
sokszor „szobafogságra” ítélve, hosszú betegségem során.
Ezen alkalmakkor a világunk és szakmánk dolgairól esz-
mét cseréltünk, hosszassá téve a látogatás rövidre szabott
idejét.

Már nem csukódik a kerti kiskapum, nem jön be rajta.
Örök álomra hajtotta fejét, családja és ismerôsei kísérték
oda, ahol lesz az ô végsô nyugta.

Szerette családját, feleségét – Jolán nénit, lányait, uno-
káit, dédunokáit. Értük élt és dolgozott.

Kedves Bak Feri bácsi! Nyugodjál békében! Álmodat
ôrizze Béke és Nyugalom!

Keller J.
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Hírdetés
� 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 


