
TESTÜLETI ÜLÉS
A polgármester beszámolt az Észak Balatoni Fôépítészi
Társulás megalakulásáról mely Balatonakali, Balaton-
udvari, Lovas, Paloznak községek hoztak létre fôépítész
foglalkoztatására. A fôépítész feladata nem egyenlô az épí-
tészi hatósági munkával, azt továbbra is Balatonfüredi
Építési Osztály végzi. Dr. Balogh Emil háziorvos tájékoz-
tatta a testületet a háziorvosi szolgálat mûködésérôl, meg-
köszönve a rendelô és a kiváló körülmények biztosítását. A
Szt.József Ház használatát az eddigiek szerint biztosítja az
ifjúsági csoport számára az önkormányzat ebben Kovácsné
Török Gyöngyi segíti a fiatalokat. A Balatonfüredi Turiszti-
kai Egyesülettel együttmûködési megállapodást kötött az
Önkormányzat, mely szerint az egyesületi kiadványokban
megjelenik Paloznak, valamint az egyesület honlapján is
megtalálhatók lesznek a faluról szóló információk. A Paloz-
naki Civil Egyesület kiadásában megjelent, az építkezôk-
nek szóló „Ajánlás” c. kiadvány, terjesztését és hozzáférhe-
tôségét a hivatalban biztosítja a képviselô-testület. Az
Ibolya és Hegyalja u. deltájának aszfaltozását határozta el
a testület, miután az érintett tulajdonosok a költségek nagy
részét vállalták. Régi mulasztását pótolta az önkormányzat
a temetôkrôl és temetkezésrôl szóló rendelet megalkotásá-
val, mely a köztemetést szabályozza. A rendelet melléklete-
ként az egyházakkal kötött külön megállapodások biztosít-
ják a köztemetés igénybevehetôségét. Augusztus végén

építészhallgatók érkeznek egy hetes szakmai gyakorlatra
Paloznakra és a külterületi építményeket fogják felmérni
és értékleltárt készíteni. CzÁ

TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük Paloznak település lakóit és üdülôtulajdono-
sait, hogy a PROBIO ZRt.

LOMTALANÍTÁST
szervez

2010. május 27-én (csütörtökön).

A lomtalanítás problémamentes, minél gyorsabb és tisztább
lebonyolításának érdekében szükségünk van az Önök segít-
ségére, ezért kérjük, hogy az összegyûjtött limlomot 2010.
május 27-én reggel 7 óráig helyezzék ki a megfelelô helyre.
Kérjük továbbá, hogy a kihelyezett limlom hulladékot, ahol
lehetséges szelektáltan, anyagfajtánkként helyezzék ki,
mert ennek révén nagymértékben segíthetik munkánkat. A
hatékonyabb helykihasználás érdekében a bútorokat szét-
szerelve szíveskedjenek kirakni.

Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor kommunális hul-
ladékot, építésbôl- bontásból származó anyagot (ajtó, ablak,
szigetelôanyag, stb.), törmeléket, elektronikai hulladékot,
hulladékká vált gumiabroncsot, kerti, valamint zöldhulla-
dékot, akkumulátort és gyógyszereket, festékes és olajos fla-
konokat.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a lejárt szava-
tosságú, hulladékká vált gyógyszereket a gyógyszertárak-
ban, a hulladékká vált gumiabroncsokat és elektronikai cik-
keket pedig a gyártónál, kereskedônél van lehetôség leadni.

A hulladék elszállítását költségtérítés nélkül, ingyen hajt-
juk végre. A lomtalanítás napján az esetleges észrevételeiket,
bejelentéseiket a 87/342-633-as telefonszámon tehetik meg.

Tevékenységünkkel segítsük elô környezetünk védelmét,
és tegyünk meg mindent tisztaságáért!

PROBIO ZRt.
Somogyi László vezérigazgató

Virágos Paloznak
A Paloznaki Önkormányzat az idei évben is meghirdeti a
„Virágos Paloznakért” versenyt. A verseny célja: a paloz-
naki ingatlanok esztétikus megjelenítése, növényekkel
történô díszítése, a közterek, utcák, épületek, virágosítá-
sa. A bírálók az utcáról látható kertet, az ingatlanok elôt-
ti közterület gondozottságát értékelik. Az értékelést a
Paloznaki Civil Egyesület Faluvédô Csoportja fogja vé-
gezni. A versenyre nevezni idén nem kell. A csoport tagjai
folyamatosan végzik a nyár folyamán az értékelést. A ver-
seny eredményhirdetése és a díjak átadása a Falunapo-
kon történik.

Önkormányzat
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Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Paloznak Község Önkormányzata szeretettel
vár minden Gyermeket, Szülôt és Nagyszülôt

A PALOZNAKI CSALÁDI HÉTVÉGÉRE
2010. május 29-30-án, szombat, vasárnap

Május 29. szombat:
17 órakor babakiállítás a Faluház nagytermében

Május 30. vasárnap:
Délelôtt:

10 órától vitorlázás 5 fôs csoportokban.
Elôzetes jelentkezés a Hivatalban Steinbachné Edinánál!

Délután:
15 órától családi vetélkedô a játszótéren és környékén
(a csapatokban 2 szülô és legalább 2 gyermek legyen)

Akadályversenyek
Aszfaltrajz, festô és modellje

Fánkevô verseny, sörivó verseny
Gólyalábazás

Paloznak ki-mit-tud
Egyéb ügyességi játékok

A vendéglátásról az önkormányzat gondoskodik.
Kérjük egy kis házi süteményt, 

és jókedvet hozzanak magukkal!



Rekordokat döntögetôk!
(5 tonna papír gyûlt össze)

Amióta elôször megszerveztük Paloznakon a papírgyûj-
tést, minden évben arról szólt a krónika, hogy rekord
mennyiségû papírt gyûjtöttek össze a gyermekek a falu-
ban.

Hát ez így történt ebben az évben is! 
A Paloznaki Civil Egyesület felhívására megbolydult az

egész falu ápr. 23-24-én, a Föld napjához kötôdô papír-
gyûjtés alkalmával.

A gyermekcsapatok szorgos hangya módjára gyûjtöt-
ték a papírt, a Tájház udvarán gyorsan teltek a konténe-
rek, a szín alatt egyre nôtt a papírkötegek halmaza.
Többször begördült egy-egy autó is, napilapoktól, rek-
lámújságoktól roskadozó csomagtartóval.

A jókedv munka közben sem lankadt, a kiürült kisko-
csikból, talicskákból gyakran egy-egy vigyorgó gyermek-
fej kandikált ki, voltak, akik pálmalevéllel, orgonával fel-
díszített kiskocsival vonultak be a Tájház udvarba.

Miután szombat délre végigjárták a gyermekek Paloz-
nak utcáit, begyûjtöttek minden hulladékpapírt a segítô
anyukák és nagymamák is elkészültek a kemencében sü-
tött medvehagymás és ketchupos langallóval. Alig gyôz-
tük „betömni” az éhes szájakat!

Egy kis pihenés után természetvédelmi feladatlapot
töltöttek ki a gyerekek, melybôl megtudhatták, hogy az év
fája 2010-ben az ezüst hárs lett, az év madarának pedig a
fecskét választották.

A kérdésekre legügyesebben Wrhovina Péter, Steinbach
Zsófi és Pauer Niki válaszolt, gratulálunk nekik a szép
eredményhez!

Az évrôl évre megszervezett papírgyûjtô akciónk célja
a faluban a közösségépítés és környezetünk védelme,
hogy a begyûjtött papír feldolgozásával, újrahasznosítá-
sával fákat mentsünk meg, óvjuk környezetünket és a
gyermekeinkben is ez a felelôs gondolkodás alakuljon ki.

„Jótett helyébe jót várj” – szól a közmondás, így a pa-
pírgyûjtés résztvevôi az egyesület szervezésében jutalom-
kiránduláson vesznek részt júniusban.

Köszönet minden felnôtt segítônek, köszönet minden
kiló papírért! Verrasztóné Panni

NAGYSZERÛ KIRÁNDULÁS, SZÉP IDÔBEN
Az idôjárás kegyeibe fogadta a Paloznaki Kórust. Napsü-
tésben indultunk Paloznakról vasárnap reggel (május 9-
én) egész napos kirándulásunkra a paloznaki órától. Cso-
pakon felvettük a „bejárókat”, de azt már nem írom meg,
hogy kik vették elô azonnal a pálinkás üvegeket. Így
Gannára már vidám hangulatban érkeztünk, ahol megte-
kintettük a híres templomot, melynek kazamatáiban az
Eszterházyak családtagjai pihennek. Egy kis templomi
koncert után a döbröntei vár romjai következtek. Aki nem
mászott fel a várba, annak helyben volt a kocsma. Majd rö-
vid utazás után sok kórustag régi vágya teljesült, megnéz-
hettük a csodálatos jeli arborétumot. Kiadós séta után el-
indultunk a nap fénypontja felé, ami nem más, mint a
somlói szôlôhegy. Kedves házigazdára találtunk, aki finom
vacsorával várt bennünket és különbözô borokat kóstol-

tunk, de a végén a juhfarknál maradtunk. Sajnos nem
paloznaki borárakon. Felesleges említeni, hogy minden al-
kalommal, minden helyen azért egy kis kóruséneklésre
szakítottunk idôt, ha másért nem a magunk szórakoztatá-
sára. Természetesen ott volt a legjobb hangulat és sok hu-
mor. Ha Szabó Lajos karnagy nem hajt fel bennünket a
buszra, talán még most is ott lennénk a pincénél. Még azo-
kat a zacskókat sem használtunk, melyeket a buszsofôr
odakészített az ülések mellé. Jól nevelt kórustagok!

Jót tett ez a kirándulás, összerázódtak a kórus tagjai,
emberileg is. Bár sok fotó készült, de a szép emlékek az
agyban és a lelkünkben rögzültek. 

Köszönjük a lehetôséget mindenkinek, aki ehhez hoz-
zájárult.

Szaniszlai Sándor, bassz-bariton

ÜÜrrggeelleessôô  kkeerréékkppáárrttúúrraa  TTiihhaannyybbaa!!
2010. június 13-án, vasárnap a
Paloznaki Civil Egyesület a
hagyományos

„ÜRGELESÔ KERÉKPÁRTÚRÁRA”
vár mindenkit (kicsiket és nagyokat, 
családokat, barátokat).

Az úti cél Tihany Belsô-tó környéke, ahol az  elkerített
részen a Magyarországon ôshonos  szürkemarhák mellett
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársai által visz-
szatelepített ürgéket is megfigyelhetjük. Ezután a Sajkod
felé leereszkedve indulunk haza, közben levendulát sze-
dünk a csodálatos panorámájú ôslevendulásban, ha az
idôjárás engedi strandolunk. 

A túrán végig a kerékpárúton megyünk, kényelmes
tempóban, Balatonfüreden a Tagore sétányon pihenôt
tartunk.

A csoportot szervízkocsi is kíséri (várjuk a jelent-
kezôket!), ahová bepakolhatjuk a hátizsákokat, plédeket,
az elfáradt gyerekeket.

Célszerû magunkkal hozni távcsövet, plédet, enni-inni-
valót, esôkabátot, labdát és jókedvet.

Indulás 10 órakor a paloznaki Fô térrôl.
Hazaérkezés idôjárásfüggô.
További információ: Hernádi Péter 06/ 20/ 3552 179
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A Paloznaki Kórus
szeretettel vár mindenkit

PÜNKÖSDI HANGVERSENYÉRE

a paloznaki római katolikus templomba,
május 22-én, szombaton



J
� Május 22-én, szombaton 19 órától a Paloznaki Kórus

Pünkösdi Hangversenye a r.kat. templomban.
� Május 29-én, szombaton 17 órakor Babakiállítás meg-

nyitója a Faluház nagytermében.
� Május 30-án, vasárnap 15 órától Családi Hétvége a Ját-

szótéren.
� Június 12-én, szombaton 17 órakor Csizmadia Emil

„Visszatekintés“ c. kiállításának megnyitója a Faluház
nagytermében.

� Június 13-án, vasárnap 10 órától Ürgelesô kerékpártú-
ra Tihanyba. Indulás a Fô térrôl.

� Június 26-án, szombaton 15 órától Halászléfôzô ver-
seny a Tájház udvarán.

� Június 26-án, szombaton 20 órától Blackriders Zene-
kar koncertje a Tájház udvarán.

Szerk.

11. NEMZETKÖZI HARLEY-DAVIDSON FESTIVAL & HOLIDAY

MIÉNK A BALATON EGY HÉTEN ÁT!

A Nemzetközi Harley-Davidson Fesztivál Közép-Európa leg-
nagyobb és legnépszerûbb motoros fesztiválja, mely idén 2010.
június 13-20. között kerül megrendezésre az alsóörsi Európa
Kempingben. 

Az elmúlt évek nagy érdeklôdésére való tekintettel ebben az
évben – elsô ízben a fesztivál történetében – az eddig megszokott
4-5 nap helyett egy teljes héten át élvezhetik vendégeink a
Balaton-partot és a Fesztivál nyújtotta programokat. A
meghosszabbított rendezvény még több lehetôséget kínál a
szórakozásra vízen, levegôben, szárazföldön egyaránt.  

Június 13-án vasárnap délben megnyitjuk a Fesztivál kapuit
és az esti órákban rendezvényünk helyszínén zárjuk a
balatonfüredi Balaton Bike Fest-et, hazánk legnagyobb
kerékpáros fesztiválját. Az esti program részét képezi az Irie
Maffia koncert.

Kedden Ganxsta Zolee és csapata gurul be hozzánk
túrajárgányaikkal, egyenesen Ázsiából és elsô ízben nálunk
számolnak be a túra során szerzett élményeikrôl. Este velük
együtt ünnepelhetjük a Ganxsta Zolee és a Kartel 15 éves
születésnapját egy hatalmas koncert keretében. Csütörtök este a
Nagyszínpad sztárvendége „a magyar Janis Joplin”, Keresztes
Ildikó, akit az EDDA Mûvek követ. A péntek este fénypontja az
OMEGA, szombaton a Zanzibar és a Tankcsapda színesíti a
zenei repertoárt. A Fesztiválsátor színpadán több mint 20
együttes szórakoztatja majd a nagyérdemût. Olyan magyar
elôadók lépnek fel, mint az AB/CD, a Gesarol és az Iron
Maidnem. A koncerteket házibuli követi, hozza „dj-szettjét”
többek között Dévényi Tibi bácsi is, akinek retro-partyján a
régi szép idôk lesznek feleleveníthetôk.

A sörivó- és hordógurító verseny mellett sor kerül motoros
ügyességi játékokra, rendôrmotoros bemutatóra és erôs ember
bemutatóra. A programokat lélegzetelállító motoros és
kaszkadôr bemutatók gazdagítják. 

Természetesen a hagyományokhoz hûen nem maradhat el a
fesztivál fénypontja, a motoros felvonulás sem. A rendezvény
teljes idôtartama alatt, kiváltképp a szombati felvonulás idején
Balatonalmádi-Tihany-Veszprém térségben jelentôs forgalom-
korlátozásra lehet számítani, ugyanis évrôl évre egyre több
kétkerekû teszi meg ezt a távot konvojban. A felvonulás napján

kezdetét veszi az Ultrabalaton partnerrendezvény, melynek
során a résztvevôk két nap alatt kívánják körbefutni a Balatont.
A tihanyi indulást Harley-Davidson rendôrmotorosok vezetik
majd fel. 

Mindenkit szeretettel vár a 11. Nemzetközi Harley-Davidson
Fesztivál 2010. június 13. és 20. között Alsóörsön, az Európa
Kempingben, amely a Balaton partján kellemes kikapcsolódást
kínál a család minden tagjának!

Jegyek kedvezményesen kaphatók május 15-ig a www.hog.hu,
www.ticketpro.hu, weboldalon és a Ticketpro jegyirodáiban,
valamint a rendezvény helyszínén. 

Paloznaki lakosok vasárnap 50% kedvezményt kapnak a be-
lépô árából.

További információ: www.hog.hu.

Hogy ne unatkozz a szünetben!!!!

GÉZENGÚZ
nyári napközis tábor

Paloznakon

A Paloznaki Civil Egyesület szervezésében szeretettel vá-
runk minden 6-12 éves gyermeket egy vidám kézmûves és
játékos táborba.
� Ízelítô a programokból:

Ismerkedés a hagyományos kézmûves technikákkal,
kirándulás a Király-kúthoz, játékos vetélkedôk, sport,
balatoni strandolás, interaktív falufelfedezô túra, langal-
lókészítés a Tájház udvaron búbos kemencében, stb.
� A táborok idôpontjai:

2010. júl. 12–16. 8–16.30h
2010. júl. 19–23. 8–16.30h
2010. aug.  9–13. 8–16.30h

� Találkozó naponta a paloznaki Ifjúsági Klubban (Fô u. 2.)
� A gyermekek részére meleg ebédet, tízórait és uzsonnát

biztosítunk.
A tervezett létszám turnusonként max. 15 fô, részvétel

a jelentkezések sorrendjében lehetséges. Jelentkezési ha-
táridô: 2010. jún. 15.

A szervezôk a PACI tagok gyermekeinek a részvételi
díjból 10% kedvezményt biztosítanak.
� A további részletekrôl bôvebb felvilágosítást adnak a

szakképzett pedagógus táborvezetôk:

Nagy Zsuzsanna Verrasztóné Losonczy Anna
06/ 20/ 4825 382 06/ 70/ 9316 221

MEGHÍVÓ
2010. május 21-én pénteken 17.30 órakor a Paloznaki Ci-
vil Egyesület közgyûlést tart a Faluház tetôterében

Napirend:
� 2009. évi mûködésünkrôl készült közhasznúsági jelen-

tés, annak elfogadása
� PISZ új ifjúsági csoport megalakulása
� Vegyes ügyek

A közgyûlésre minden egyesületi tagot szeretettel hí-
vunk és várunk!

PACI elnöksége
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� �JÓ TUDNI!



Paloznaki Portrék
A GYÛJTÔ

A falakon, a tárlókban és vitrinekben nyomatok, levelek és
emléktárgyak az 1848-as szabadságharc idejébôl. Rangos
anyag, szépen installálva. A megnyitó felemelô hangulatú,
talán hazafiasnak mondanám.

Siklós László kezdeményezésére a Közalapítvány kérte fel
még tavaly novemberben Dobák Gézát és Dr. Hermann Ró-
bertet, hogy Paloznakon is mutassanak be egy keresztmet-
szetet a magángyûjteményeikbôl, amely kiállítás idôközben a
balatonfüredi Jókai Napok programjához csatlakozott. 

– Mióta is vagy paloznaki nyaralótulajdonos? – kérdez-
tem Dobák Gézától nemrég. 

– A hetvenes évek elején, Füred környékén kerestünk
telket, s tán a véletlen hozta, hogy találkoztunk Galabár Ma-
rival, aki apja paloznaki telkét ajánlotta. Megvettük és 75-re
felépült a nyaralónk, ahová, ha tehetjük májustól szeptem-
berig azóta is örömmel jövünk. Szomorú, hogy az egykori
barátok közül többen – akik egyébként kortársaink voltak –
mint például Török Feri, Szabó Pityu, vagy Nagy Sándor,
már nincsenek köztünk. 

– Mondanál néhány mondatot magadról?   
– Fiatal koromban zenetanár-muzsikus voltam, basszus-

tubán játszottam a Pénzügyôr zenekarban, de nem érezve
elég tehetségesnek magam, szakmát váltottam. Elôbb kötöt-
tünk a feleségemmel, majd üzletet nyitottunk Füreden. Ke-
reskedôk lettünk, 21 éven át volt butikunk a Hurayn, míg a
piacot tíz évvel ezelôtt be nem zárták. Néhány éve úgy dön-
töttem, hogy nyugdíjba vonulok, és azóta a családomnak és
a gyûjtésnek szentelem minden idômet.

– Honnan a gyûjtô szenvedély?
– Édesapám, aki amúgy röntgenorvos volt, könyveket,

pontosabban könyvtárat gyûjtött, tematikusan a Közel-Ke-
lettel, sinológiával, egyiptológiával, buddhizmussal foglalko-
zókat, de elsôsorban a római kor érdekelte. Rengeteg könyv
vett körül gyermekkoromban. A könyvtár sajnos szétszóró-
dott, sokat eladtunk belôle, s csak egy része került át hoz-
zám. Szelektálnom kellett, mert nekem is terjedelmes a
könyvgyûjteményem. Magát a gyûjtés eszményét minden-
képpen tôle örököltem.

– Mint apádnak, neked is a római kor a fô érdeklôdési te-
rületed. Hogy lettél mégis a legnagyobb magánkézben lévô
’48-as anyag birtokosa?

– A római kor történetével foglalkozó könyvek gyûjtése
konstans, mégis az elsô kézirat, amit aukción vettem, egy
Türr István által írt levél volt. Sok memoárt olvastam a ’48-
as korból, és bár nem a kedvenc témám, talán ennek hatá-
sára lett éppen ez a gyûjtés fô iránya. Több mint negyven
éve foglalkozom már ezzel. Eleinte antikváriumokban is
felbukkantak érdekességek, amikrôl az eladókkal kialakí-
tott személyes kapcsolataim révén szereztem tudomást, má-
ra azonban például egy Kossuth levelet, vagy más értéke-
sebb darabot csak aukciókon lehet fellelni. Sok a gyûjtô
Magyarországon, de érdekes, hogy ezen a területen is van-
nak divathullámok. A reformkor könyvei tizenöt évvel ez-
elôtt kedveltek voltak, most azonban alábbhagyott a keres-
let, az árak stagnálnak. A ’48-as folyamatosan drágul,
szerintem mindig divatja lesz az olyan plakátoknak, nyom-

tatványoknak, kéziratoknak, mint amilyeneket Paloznakon
bemutatunk. A levéltárak amúgy hatalmas anyagot ôriznek
ezekbôl.

– Van-e olyan szegmens, ami számodra becsesebb a töb-
binél?

– A királyok gyûjtése. Minden magyar királytól szeret-
nék egy aláírást valamilyen kéziraton. Kb. a XV. századtól
lehetséges ez, mert korábban a királyok nem írtak alá. Há-
rom Mohács elôtti iratom van: III. Endrétôl, Zsigmondtól
1315-bôl, és II. Ulászlótól, akik még nem írták alá, de II. La-
jos már igen. Jelenleg 20 erdélyi fejedelemtôl és magyar ki-
rálytól van kézjegyem.  

– Költséges hobbi ez?
– Meglehetôsen. Egy ideje nagyon is megválogatom, hogy

mit veszek meg, néhány éve pedig inkább cserélek, ha lehet.
Csak azok a dokumentumok érdekelnek, aminek a tartalma
köztörténeti érdekességû, igényesebb darab, mint mondjuk
Görgey saját kézírású levele. 

– Melyek a gyûjteményed legértékesebb, legbecsesebb
darabjai?

– A kettô nem feltétlenül ugyanaz. Amit én a legtöbbre
tartok, az egy Árpád-házi levél 1296-ból, amit III. Endre ne-
vében állítottak ki. Gyönyörû pergamen, díszes tokban. Ez
felbecsülhetetlen érték. Aztán egy 1527-ben kelt levél, mely-
ben Erdôdy Simon zágrábi püspök a mohácsi csata ember-
áldozatairól számol be Campeggio vatikáni bíborosnak. És
kedvencem talán még az a néhány levél, melyet a nyolcvanas
éveiben járó Kossuth írt Zeyk Saroltához, és a szinte még
gyermeklány naplója a Kossuthtal közös élményeirôl. 

– Milyen terjedelmû ez a gyûjtemény?
– Saválló kazettában, katalogizálva 400 kéziratot ôrzök,

mely történelmileg becses, továbbá nem katalogizálva 2-300
db még kutatás alatt állót, valamint 100-at a Rákóczi sza-
badságharc kézirataiból, és 400 apró nyomtatványt, illetve
plakátot.

– Van versengés a gyûjtôk között? Veszteségként éled
meg, ha egy dokumentum nem lesz a tiéd?

– Természetesen van versengés, de ebben a versenyben
szerénytelenség nélkül állíthatom, jól állok. Nyilván nem le-
het mindent megszerezni, lemaradni valamirôl azonban
nem csalódás. Bele kell törôdnöm, emiatt nem fáj a szívem.

– Azon túl, hogy ez személy szerint neked örömöt okoz, ki
profitálhat még ebbôl a gyûjteménybôl? Úgy értem, hol ta-
lálkozhat ezekkel a kincsekkel az érdeklôdô?

– Az elsô önálló bemutató a hetvenes években volt.
Hermann Róbert barátommal összeszámoltuk, ez a mostani
a 15. közös kiállításunk. Tavaly „Ilyen tavasz csak egy volt
életemben” címmel vándorkiállítást rendeztünk, melynek a
számos vidéki helyszín mellett olyan kiemelkedô állomásai
is voltak, mint a Nemzeti Múzeum és a Budapesti Történeti
Múzeum. A következô pedig egy tematikus Kossuth anyag
bemutatása lesz ôsszel, Cegléden.

– Bár remélhetôleg messze nem aktuális, talán nem illet-
len a kérdés. Gondoskodsz-e az utódlásról? Lesz-e aki az ed-
digi munkádat megbecsülve tovább viszi ezt a családi hagyo-
mányt, és szintén gyûjtô lesz?

– Talán az egyik unokám. Igaz, még csak kilenc éves, de
benne látok valamit, valami bujkáló fertôzöttséget a törté-
nelmünk, a múltunk iránt.  

Boda Balázs
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Emlékek nyomában…
A FALU FÁJA

Európa-szerte ismert régi népszokás a májusfa-állítás. Ez
tulajdonképpen a természet újjászületésének szimbólu-
ma. Ennek hagyománynak fenntartására Paloznak életé-
ben is törekedtek lakosok. De itt nem csak a lányos ház-
hoz állítottak fát, hanem a Fô térre a kocsma elé is. Hogy
ez milyen módon zajlott arról Locskai Jani bácsinál ér-
deklôdtem, mert ô elég közel lakik és valamilyen szinten
részt is vett a szervezésben:

,,Bejelentettük, hogy fát vágunk ki az erdôrôl és va-
lahogy a faluba szállítottuk. Ott lett aztán felszalagoz-
va és felállítva a mai vendéglô elé, néha egy üveg pezs-

gô is került rá díszítés gyanánt.  Az állítással egy
idôben volt egy kisebb fajta rendezvény, melyre a baráti
társaságok szívesen összegyûltek, de hasonlóképp csele-
kedtek a kitáncolásnál is. Sokszor akadt, hogy másnak
is megtetszett egy fa és azt szívesen ellopta. Ez nem fel-
tétlen a kocsma elôtti volt, hanem a lányoknak felállí-
tott. Aztán eme ,,tolvajkodások” megorrolásaképp vol-

tak kisebb verekedések is .”
Ezek után ismét Wöller Béláné Erzsi néninél kötöttem

ki, többek között azért, mert mindennek a leírása leg-
utóbb fogalmazódott meg, mikor megemlítette nekem eze-
ket, a történeteket, valamint ô volt abban az idôben a
paloznaki kocsmáros: 

,,Valóban volt egy ilyen szokás. De nem egyszer meg-
esett, hogy a fa a kocsma elôl is eltûnt és Lovason fedez-
ték fel. Történt, hogy az állító ünnepség után egy vigyá-

zót kötöttek a fához, már többé-kevésbé ittas állapotban.
Én engedtem el zárás után, de a maradék alkoholkoktélt
már nem kapta meg. Így vigyáztunk a májusfánkra. Má-
sik alkalommal ugyanez az illetô az épületbe lett bezár-

va, másnap reggel nyitáskor vettük csak észre!”
Hogyan lehetett biztosítani, hogy ne lopják el a májusfát?
,,Már csak viccbôl is, de mindig megpróbálkoztak ve-

le. Egyszer ott aludtam a biliárdasztalon…nem merték
elvinni, de azért csak-csak befûrészelték.”

Nekem még nagyapám mesélte, hogy ácskapoccsal ver-
ték tele a fa törzsét! Csak szikrázott a tolvajok fûrésze!
Jól el tudtak vele szórakozni akkoriban. Megállapíthat-
juk, hogy az évek múlásával a májusfák száma sajnos ará-
nyosan csökken a házaknál.

Wrhovina Péter

FELHÍVÁS
A Paloznaki Civil Egyesület Faluvédô Csoportja 2010. jú-
nius 1-jén, kedden 18 órakor a Faluházban megbeszélést
tart az alábbi témákban:
1. A sebesség korlátozásának lehetôségei a faluban.
2. A Virágos Paloznakért mozgalom értékelésének szem-

pontjai, szabályainak megalkotása és folyamatos figye-
lemmel kísérésének megszervezése.
Kérem a tisztelt PACI tagokat, valamint a téma iránt

érdeklôdô, segítôkész valamennyi paloznaki lakost és
nyaraló tulajdonost, hogy jelenlétével, javaslataival segít-
se munkánkat és a céljaink megvalósulását.

Siklós László

Giacomo Leopardi: Pensieri (Gondolatok)
Ha nem akarod, hogy a többiek tudomást szerezzenek va-
lamelyik tettedrôl, ne csak ne mondd el, de ne is tedd
meg! Azt meg, amit már nem tudsz meg nem történtté ten-
ni, légy nyugodt, bárhogy próbálnád is titkolni, úgyis
megtudják a többiek.

Azon néhányakról, akikre rábízzuk gyermekeink nevelé-
sét, bizton tudjuk, hogy nem részesültek jó nevelésben.
Mégsem kételkedünk benne, hogy képesek átadni azt, amit
nem is kaptak meg.

Vannak a világon néhányan, akiknek az a sorsuk, hogy
mindenben a rövidebbet húzzák. S nem azért, mert tapasz-
talatlanok, vagy mert kevésbé ismerik az embereket, hanem
mert hiányzik belôlük a színlelés képessége és a mesterkélt
modor, mert teljesen hiábavalónak bizonyul minden arra
irányuló igyekezetük és vágyuk, hogy azt elsajátítsák.

Az ôszinteség akkor válik hasznodra, ha mesterien bánsz
vele, vagy ha annyira ritka, hogy nem adnak neki hitelt.

Amilyen mértékben fogyatkoznak a közösségekben a szi-
lárd erények, olyan mértékben szaporodnak a külsôségek.

Az emberek nem azokért a gyalázkodásokért szégyellik
magukat, amiket elkövettek, hanem azokért, amik ôket érték.

Bármely hivatás mûvelôje, akinek szokása, hogy nem a
többiekhez, hanem saját hivatásához méri magát, minél ki-
válóbb, mert minél jobban ismeri hivatása mélységeit, annál
kisebbnek érzi magát. Ezzel szemben mások könnyedén el-
hiszik, hogy nem csak elérték, de felül is múlták azt a tökéle-
tességet, amelynek képét a lelkükben hordozzák. Ha egy be-
mutatkozás során azt akarod, hogy jó benyomást tégy, akkor
hasznosabb, ha félreteszed legigazibb és legbensôbb értéke-
idet s csak a felszínesebb, no meg a szerencse forgandóságá-
nak leginkább kitett tulajdonságaidat sorolod fel.

Ha tekintélyes és befolyásos vagy a világban, mondd ma-
gad tekintélyesnek és befolyásosnak, ha gazdag vagy, mondd
gazdagnak, ha nemesi rangú, mondd magad nemesi rangú-
nak. De ne mondd magad nemeslelkûnek, se erkölcsösnek,
se mûveltnek, se komoly gondolkodásúnak, se tehetséges-
nek, mert a világon csak a szerencsének van szerencséje, az
értékeknek sohasem. Dr. Mártha Imre
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A „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány szeretettel 
vár minden Gyermeket, Szülôt és Nagyszülôt

2010. május 29-én, szombaton 
17 órakor nyíló

BABAKIÁLLÍTÁSRA,
ahol Kátai Valéria Rebornbaba készítô és

Molnárné Farkas Irén Porcelánbaba készítô
babáit mutatjuk be

a Faluház nagytermében (Paloznak, Fô utca 10.)
A kiállítást megnyitja:

Czibuláné Csicsman Erzsébet
aranykoszorús babakészítô mester

Közremûködnek:
a csopaki óvodások

A kiállítás megtekinthetô: 2010. június 9-ig.



Május utolsó vasárnapjára,
„Hôsök” ünnepére

PILLANATKÉPEK 
HÁBORÚS EMLÉKEIMBÔL

A második világháború megrengette a világot, benne ha-
zánkat.

Katonáink idegen tájakon harcoltak, mi idehaza a légiria-
dók, bombázások, légi csatázások napjait éltük át; óvóhe-
lyekre, pincékbe menekültünk, amikor jöttek a „gépek”.

A lélekromboló napok felfokozták az emberek érzelmeit.
Riadtak voltunk, féltünk és féltettünk.

A tábori lapok jöttek-mentek a távollévô szerettek között.
A „halvány-zöldek” a frontról jöttek a várva-várt kedves,
ismert betûkkel. A „rózsaszínek” a frontra vitték a szeretet
zálogát.

Hírforrásunk az egyetlen néprádió volt, amelyre szinte
rátapadtunk, amikor a fronton lévô katonák és az itthoni
szeretteik között közvetíttette az üzeneteket, lélektôl-lélekig
az éteren át.

Mi abban az idôben a Füredi polgári iskola diákjai vol-
tunk. Vonattal jártunk be. Mi lányok úgy vettük ki a részün-
ket a háborúból, hogy kézimunka órákon érmelegítôket, sá-
lakat kötöttünk a fronton lévô katonáink részére, amit a
Vöröskereszt juttatott el hozzájuk.

A sebesült katonákat szállító vonatok egyre sûrûbben ér-
keztek az állomásokra, ahonnan az érkezôk a kórházakba
kerültek, többek között a Füredi Szívkórházba is.

Történt, hogy iskolánk vezetôsége úgy határozott, hogy
mûsoros estet rendez számukra. Megkaptuk a szerepeinket,
próbáltunk, gyakoroltuk a néptáncot.

Elérkezett az elôadás napja. Az iskola bejáratánál a fiúk
Bocskai egyenruhában, sapkában baloldalt, mi lányok mat-
rózblúzos ünneplô öltözetünkben jobboldalt, sorfalat alkot-
va fogadtuk az érkezôket…És jöttek és jöttek, sántikálva,
bicegve, mankójukra támaszkodva. Kinek a sapkája, kinek
a gallérja alól látszott ki a fehér kötés, volt, akinek a fél kar-
ja hiányzott. Lehangoló volt a látvány és már csak arra gon-
doltunk, hogy egy kis idôre megfeledkezzenek átélt szenve-
déseikrôl és széppé, emlékezetessé tegyük az estét.

Valószínû sikerült, mert a szemek hálás tekintete azt sugá-
rozta.

Másnap, tanítás után, mint mindig, fegyelmezett kettes
sorokban mentünk le az állomásra. Leérve, meglepôdve 
láttuk, hogy a mûsoros esten résztvevô sebesültek katonás
sorrendben, vigyázz állásban, tiszteletteljes szalutálással
üdvözöltek bennünket. Úgy éreztük, elôzô napon történô
fogadásukat viszonozták elegánsan, katonásan.

Felszálltunk az érkezô vonatra, és az ablakokból kitekint-
ve láttuk ôket a peronon sorakozva. Induláskor mosolyogva
integettek felénk, mi meg visszaintegettünk.

Másnap, harmadnap és a továbbiakban az események
megismétlôdtek. A késôbbiekben már egy szavak nélküli, fé-
lig-meddig ismeretség alakult ki köztünk. Már azt is észlel-
tük, hogy melyik katonának melyik diáklány a kedveltje,
mert az legtöbbet csak arra az egyre mosolygott és annak in-
tegetett a távolodó vonat ablaka felé.

Pár példát említenék:
Ilonka barátnônk egy bánatos szemû, zöld váll-lapos,

vagy, ahogy akkor mondtuk, parolinos-nak volt a kedvence,
ezért ôt „zöld parolinosnak” neveztük el.

Ibolya barátnônket egy az átlagnál kissé nagyobb fülû
honvéd szemelte ki, így ô lett köztünk a „nagyfülû”.

Akinek én voltam a kiválasztottja, egy kerekképû, mo-
solygós kiskatona volt. Parolinja piros volt, két csillaggal.
Ezek után ô nem lehetett más, mint „piros parolinos”. Ma-
gunk között azon studéroztunk, kuncogtunk, hogy „takaro-
dó” után vajon ôk hogy nevezhettek el minket, de ezt soha-
sem tudtuk meg.

Jó pár nap elteltével az állomásra érve meglepôdtünk,
mert az állomás üres volt. Tekintetünk azt kérdezte: „Hol
vannak a katonák?”

Hol a zöld parolinos, a kedves nagyfülû…és hol a piros
parolinos?...és hol vannak a többiek?

Felszálltunk a vonatra, még kinéztünk az ablakon, de már
nem volt kiknek visszaintegetni.

Suttogóra fogtuk hangunkat, csendesek lettünk.
A mozdony füttye élesen hasított a levegôbe, jelezvén,

hogy közeledik az arácsi kanyar.
A késôbbiekben megtudtuk, hogy a szívkórházi betegeket

az alakulataikhoz vitték.
Elmentek…parancsszóra….
Mi meg kézimunka órákon szorgalmasan kötöttük tovább

az érmelegítôket, sálakat. Munka közben tekintetünk néha
összetalálkozott, csak a kötôtûk zizegése hallatszott halkan,
ütemesen.

Emlékeinket magunkba zártuk, de néha még a felszínre
jönnek. J-né Irén

Jóga Hétvége Paloznakon
Hagyományteremtônek bizonyult a faluban tavaly nyá-
ron megrendezett Jóga- és Egészség Hétvége. 

Idén július 2-4-e között minél több emberrel szeret-
nénk ismételten megosztani a jógázás örömét.

Az idei program szervezôi a Jóga a Mindennapi Élet-
ben Rendszer érdi regionális szervezete és a Paloznaki
Civil Egyesület.

A rendezvény támogatói Paloznak Község Önkormány-
zata és a Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület.

A program pénteken 17.30-kor kezdôdik megnyitóval,
majd fotókiállítás nyílik Indiáról a Faluház nagytermé-
ben.

Este Jeszenszky István Világok hangja címû zenei estje
lesz a római katolikus templomban.

Szombat és vasárnap során jóga bemutatók és jógafog-
lalkozások lesznek több helyszínen, különbözô idôpont-
okban, gyermekeknek és felnôtteknek, korhatár nélkül.

Idén hangsúlyt kapnak a stressz oldó és gerincre ható
foglalkozások, pszichológus és gyógytornász jógaoktatók
vezetésével, egyéni konzultációs lehetôségekkel.

A mûsorok elôadói között köszöntjük a tavaly nagy si-
kert aratott indiai táncmûhely táncosait, akik örömmel
térnek vissza Paloznakra.

A hétvége sokak által ismert elôadója és résztvevôje
lesz Laár András –  aktív jógagyakorló –, aki szombat es-
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te spirituális dalokat és bhadzsanokat ad elô, és közös
éneklésre invitál.

Megismerhetik és megkóstolhatják a vegetariánus
konyha finomságait. Kínálunk szabad tûzön forrásvíz-
zel fôzött menüt, ebéd és vacsoraidôben, és jógabüfé is
üzemel.

A programokon a részvétel ingyenes.
A tájékoztató és részletes programokat közzétesszük

a www.paloznak.hu weboldalon és nyomtatásban meg-
találhatják a Teleházban és más helyszíneken.

Figyeljék a Paloznaki Hírmondó júniusi számát,
melyben szintén megjelenik a részletes program és
minden egyéb tudnivaló.

A tavalyi Jóga Hétvége sikeréhez nagyon sokak ado-
mányozó munkája járult. Adtak az emberek, amit tud-
tak, jó szívvel, tiszta szeretettel. Boldog volt, aki itt le-
hetett és tehetett bármit másokért. 

Ezúton szeretnék ismételt köszönetet mondani a
Gradex Kft-nek (Szengovszky Oszkárnak), a Pusztási
és Váncza házaspárnak és Vas Györgynek a jelentôs
anyagi támogatásért. 

Hálás köszönet vitéz Ajtós József László esperes, plé-
bános úrnak, Fazekas Jánosnak, Jüttner Andrásnak,
Lendvai Zsoltnak, Puska Istvánnénak, Zana Ferencnek
a helyszínek és a tárgyi feltételek biztosításáért.

Köszönet mindenkinek minden munkavégzésért és
segítségért névsor és rangsor nélkül.

Várjuk szívbéli szeretettel a paloznakiakat, a régió-
ban élôket és az itt nyaralókat.

Ne hagyják ki! Ide hozzuk India bölcsességét és tu-
dását!

Legyen igaz idén is, amit tavaly beszéltek a „kisbolt-
ban” az emberek: „A Jóga Hétvégén a falu felett jelen
volt a béke és a szeretet!”.

Nagy Julianna
a rendezvény fôszervezôje

MÁJUSI „AKÁC” KUPA 2010. MÁJUS 1.

A Paloznaki Civil Egyesület idén is megrendezte az Akác
kupát. Az elôre meghívott nyolc csapatból sajnos csak hat
jelent meg a reggeli kezdésnél, így át kellet tervezni a sor-
solást, ám ez nem zavarta a megjelenteket. Így mindenki
játszott mindenkivel, tehát a közönség tizenöt sportszerû
mérkôzést láthatott. Voltak igazán gólzáporos mérkôzé-
sek (11:0), és nagy taktikai csaták is, ahol a védelmek je-
leskedtek. A hatodik helyet (olimpiai pontszerzô helye-
zés) a Suzuki Perger szerezte meg, ötödik az MTD
csapata lett. Negyedik helyet nagy küzdelemben, mind-
össze egy ponttal lemaradva a Korona FC mögött a Lovas
Cimbalmos kaparintotta meg. Az elsô két csapat sorrend-
jét a jobb gólarány döntötte el a veszprémi 1-E-TEAM ja-
vára, második a helyi erôket is felvonultató, végig remek
játékot nyújtó Nívó FC nyerte el. Legjobb kapus a gyôz-
tes csapat hálóôre, aki egyetlen gólt sem kapott, Mike Sza-
bolcs lett, a legjobb játékos Dudás Máté, gólkirály címet
Zeke Sándor nyerte el. A tornát támogatta a helyi Akác
vendéglô, és a veszprémi Fürge Nyuszi sportbolt. 

PALOZNAKI KÖLYÖK KUPA
Vasárnap reggel nyolc óra körül kezdtek gyülekezni a leg-
kisebbek a paloznaki mûfüves pályánál. A Péti MTE,
Keszthely FC, Ajka FC, és a Balatoni KLC mintegy száz-
ötven gyereke három korcsoportban vette fel egymással a
küzdelmet. Hét, kilenc, és tizenegy éves korosztályok sze-
repeltek a tornán. Az éppen nem focizó gyerekek szóra-
kozásáról támogatóinknak köszönhetôen légvár gondos-
kodott. A „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány jóvoltából
rongylabda dobáló vár állt a gyerekek rendelkezésére.
Mindhárom korcsoportban díjaztuk az A és B csoportok
legjobbjait, így tizenhat különdíjat adott át Haumann Pé-
ter színmûvész, akinek külön köszönöm, hogy egész nap
rendelkezésre állt. Nem csak különdíjakat osztottunk,
hanem minden gyerek érmet vehetett át a díjkiosztón,
melyen a színmûvész úr akasztott a nyakukba. Itt szeret-
ném felsorolni azokat, akik különbözô összegekkel támo-
gatták rendezvényünket, és ezzel lehetôvé tették, hogy
százötven gyerek sportolhasson, és jól érezze magát ezen
a napon: Vodafone balatonfüredi üzlete, Fürge Nyuszi
veszprémi üzlete, Dr. Bocskay László, Tábori Zoltán,
Papp István, Wirth Albrecht, Wirth Ágnes. Külön köszö-
net azoknak, akik tevékenyen részt vettek az elôkészüle-
tekben, illetve a rendezésben: Kovács Istvánné Iza néni,
Kovács István, Sólyom István, Török Imre, Hernádi Pé-
ter. Remélem jövôre is meg tudjuk rendezni ezt a remek
hangulatú kupát, és talán több helyi lakost fog érdekelni.
Aki elmulasztotta, meg tudja nézni az eseményrôl készült
riportot a közeljövôben, csak figyelje a Füred TV-t!

Szente Zsolt  

MEGHÍVÓ
A Király Pince tisztelettel meghív minden kedves
paloznaki lakost és üdülôtulajdonost (kicsiket és nagyo-
kat) 2010. május 29-én, szombaton este 19 órakor
kezdôdô hagyományos

ZSÍROSKENYÉR PARTIJÁRA
Az est bevételét a hagyományokhoz hí-
ven jótékonysági célra fordítjuk.A be-
vételbôl befolyó összeg helye még nem
eldöntött, ha valakinek olyan ötlete
van, amelyre mindenki szívesen ál-
dozna, azt megköszönnénk, fordul-
jon hozzánk (Tel: 06-30/939-6665).

Ez a jótékonysági akció több mint 10 éve tart. 
Eddig az alábbi támogatások valósulhattak meg:
Játszótér felépítése, Polgárôrség támogatása, játszótéri

ivókút kiépítése, Szt. Donát szobor világításának kiépíté-
se, búboskemence építése a Tájház udvarán, a játszótér
EU szabvány szerinti átépítése, Sárkányos kút kiépítése,
2 db nagy madáretetô elhelyezése, a Fô téren egy korsze-
rû, nagy Paloznak térkép felállítása, Szôlô-szobor felállí-
tása a Szent József Ház elôtt.

Szeretettel várunk mindenkit!
Király Pince
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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 


