
A „Virágos Paloznakért”!
Paloznak Önkormányzata ismét meghirdeti a „Virágos
Paloznakért” versenyt, amelynek a kidolgozását, lebonyolí-
tását és értékelését a Faluvédô Csoport végzi:

– A versenyben minden paloznaki ingatlantulajdonos
automatikusan részt vesz, arra külön nevezni nem kell.

– A verseny célja a rendezett, virágos falukép megjelené-
se és megtartása, valamint az ingatlantulajdonosok ösztön-
zése a cél elérése érdekében.

– A versenyt egy öt tagból álló zsûri értékeli adott szem-
pontok szerint legalább havi egy (összesen háromszori)
helyszíni szemle alapján. A szemléken tapasztalt állapotokat
fényképfelvételeken rögzítik.

– A zsûritagok elôzsûrizést végeznek az ingatlanok kö-
zött, amelynek során kiválasztják azt a 15 db ingatlant,
amelyet alkalmasnak találnak a versenyben való részvétel-
re. Ezeknek az ingatlanoknak a címlistája közszemlére ki
lesz függesztve a polgármesteri hivatalban, lakossági javas-
lat alapján ez a lista bôvíthetô még június 20-ig. 

– Szempontok:
1./ A kert hatása az utcaképre
2./ Gondozottság, mennyire látszik a rendszeres kertgon-

dozás
3./ A kert dekoratív hatása összességében
4./ Összhang a környezettel, ôshonos növények, stílus har-

móniája az épülettel, környezettel, a terepviszonyok kihasz-
náltsága

CSALÁDI DÉLUTÁN PALOZNAKON
Vasárnap a borult ég alatt derûs hangulatú családok vívtak
komoly küzdelmet a játszótéren. Ügyességi versenyeken,
aszfaltrajzban, kötélhúzásban mérték össze tudásukat a
paloznaki családok. Az elsô helyezést a Szente család, máso-
dikat a Czeglédy család, a harmadikat a Bakonyi család ér-
demelte ki. A másik három csapat sem maradt vigasztalha-
tatlan, hiszen együtt tölthettek egy délutánt a barátokkal,
családtagokkal. Az anyukák, nagymamák erre az alkalomra
is készítettek egy kis süteményt. Ezúton is nagyon köszön-
jük neki.

CzÁ

A Gyermek napi Családi Hétvégéhez a „Paloznak Jövôjé-
ért” Közalapítvány Babakiállítás szervezésével járult hoz-
zá. Hálás köszönet a kiállítóknak, minden segítônek, óvóné-
niknek, szereplô gyerekeknek, a süteményeket készítô
nagymamáknak, anyukáknak, valamint az érdeklôdô kö-
zönségnek.

A kiállításon túl egy RONGYLABDA-várat adtunk át a
falu mindenkori gyermekei számára.

Az anyag árát az Alapítvány fizette, Szente Zsolt pedig
felajánlotta az ingyenes elkészítését.

Szente Zsoltnak és a rongylabdák készítôinek nagyon kö-
szönjük a lelkes hozzáállást.

Mivel a rongylabda fogyóeszköz, továbbra is köszönettel
fogadjuk a régi, tiszta zoknikból készült labdák pótlását.
(Jelentkezni Szenténé Török Andinál lehet.)

Prazsák Józsefné, kuratóriumi elnök

BABAKIÁLLÍTÁS
Az évek során megrendezett kiállítások már hagyománnyá
váltak községünkben.

A korábbi sokszínû kiállítások mind más és más érzelme-
ket, gondolatokat hoztak felszínre. Volt, amikor csodáltuk a
tehetséget, gyönyörködtünk mûvészi alkotásokban, volt,
amikor egy-egy kiállított tárgy láttán lelki szemeink elôtt
megjelent egy arc, egy mozdulat és sóhajok közt emlékez-
tünk múltunkra, szeretteinkre, régi világunkra, volt, ami-
kor magyarság tudatunk erôsödött.

Ezen a kiállításon „mosoly” született, felszabadult, ön-
kéntelen mosoly…

A zsúfolásig megtelt teremben együtt volt gyermek, szülô,
nagyszülô. A teremben nem „csak” babaarcokat láthattunk,
hanem fantáziával, szakmai tudással, türelemmel megformált
életképeket, helyzeteket, jeleneteket láthattak a vendégek.

Boldog sugárzás tükrözôdött a gyermekszemekben,
ahogy ismerkedtek, azonosulni tudtak kis társaikkal. Ked-
ves látvány volt, ahogy a szép kis cigányleány kordéban
húzza testvéreit, ölükben kutyájukkal. Felemelô volt, amint
ELÔD vezér lovára ülteti a gyönyörû Beatriche-t és lova
kantárját fogva kíséri királynôjét. Szolidaritást éreztünk a
járókájában magára hagyott, keservesen síró kisfiúval.

Ilyen, és ezekhez hasonló kompozíciókban gyönyörköd-
hetett a látogató. A mosoly körülölelte az impozánsan elren-
dezett termet és lakóit.

A csopaki kis óvodások ének és verses mûsora hangula-
tossá, színvonalasabbá tette a kiállítást.

Elismerés, köszönet illeti az alkotókat, a szervezôt – Emi-
két, a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány vezetôjét, segítô-
it, a mûsor készítôit és szereplôit, akik az idei gyermeknap
alkalmával felejthetetlen élményt szereztek gyermeknek-
felnôttnek egyaránt. J-né Irén
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Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Paloznak Község Önkormányzata 
szeretettel vár mindenkit

A „Balatoni hal és bor ünnep” alkalmából az
OLVASÓLIGET

avatására
2010. június 26-án, szombaton 18 órakor

a Fô téren (a Szt. József Ház elôtt).
Az Olvasóligetet felavatja:

Haumann Péter színmûvész
Mûsor:

„Hógolyó Bolygó” – Kálmán Tamás mûsora megzené-
sített versekkel,

és Lackfi János író, költô saját verseit adja elô.



MOZAIK KÉPEK A RÉGI PALOZNAKRÓL
II. TERMÔTERÜLETEK A FALU HATÁRA

Vegyük sorba Paloznak község fôbb termôhelyeit, az itt
termesztett mezôgazdasági terményeket, és azon tényezô-
ket melyek alapján nevüket kapták.  Hogy is történtek
meg ezen „keresztelôk”?

BALATONI KERTEK
Elnevezését a Balaton közelsége adta. Kb. 100-150 m-re
lehetett tôle az 1950-es években. A Balatonba folyó Séd
egy jobb- és baloldali részre osztotta. A Sédre merôlege-
sen voltak kialakítva e kertek, szélességük 8-9 m,
hosszúságuk 18-20 m volt. Minden kerthez kis árkokat
készítettek a Sédtôl. A Séd- vizét deszka zsilippel elzár-
ták, s ezekbe az árkokba vezették be a vizet. Innen ön-
töztek elôször kannákkal, majd a növények megerôsödé-
sével, nyárfából faragott falapáttal szórták rájuk az
öntözô vizet.

Minden paloznaki családnak, aki házzal rendelkezett
volt egy kertje, közbirtokossági. Itt megtermett a család
szükségleteit kielégítô, és a piaci eladásra szánt zöldség-
félék sokasága. Az öntözésnek és a humuszos termôföl-
deknek köszönhetôen bôséges termést adtak. 1970-1975
között folyó 71. számú fôút rekonstrukciója során, a Séd
patakot elterelték  és a balatoni kertektôl, és az eredeti-
hez  képest 35-40 m-re nyugatra új mederbe  helyezték
át a folyását. A bôséges öntözést ilyen messzirôl nehéz
volt biztosítani, így szép lassan felhagytak mûvelésével a
tulajdonosok. Paloznakon 1959-ben megalakult a Bala-
ton Gyöngye MGTSZ, a kerteket egyéni mûvelésre to-
vábbra is meghagyták. Késôbb a tulajdonos MGTSZ, a
kárpótlási törvény alapján átadta földrendezésre, lici-
ten, vagy részarányként találtak újgazdára, most már
milliós értékeket képviselve.

NAGYRÉT
A Nagyrét valóban találó nevet kapott, hiszen nevében
hordozta a nagyságát, keletrôl a Balatoni kertek, észak-
ról a 70-es, ma 71-es fôút, nyugatról a csopaki Sport ut-
ca határolta, mely Paloznak nyugati közigazgatási hatá-
ra. Fentiek szerint a hosszúsága az 1 km-t is elérte,
szélessége 100-400 m között változott. Déli füves terüle-
tei a Balaton vizéig érnek. A kárpótlási törvény alapján
(1992-93-ban), parcellákra osztották a fenti területet, és
a licitálások során részarány tulajdonokká váltak. Az
1950-es években legeltetési célt szolgált. Ma inkább az
elhanyagoltság, a mûvelés hiánya jellemzô rá. Délnyuga-
ti részét Suttomnak hívták „orvhalászok felvonulási út-
vonala” volt ez a régi idôkben.  Tiltott tevékenység vég-
zôit a nagy lombos fûzfák takarták a kíváncsi szemek
elöl. Sok keszeg került a hálókba, majd a zsákokba, csu-
kák pedig a szigonyra, és irány velük haza. Lett belôlük
a halvacsora. Megjegyzem, hogy e Suttom nevet ejtették:
Suttyomnak, a lényegen nem változtat. Mindkét elneve-
zés a tilosban, és lopakodva végzett halászati tevékeny-
ségre utalt. 

Keller József

2. Paloznaki Jógahétvége 
2010. július 2-4.

„A szeretet ébreszti fel a tökéletes önmegvalósítást.”
(Mahaprabhuji)

Örömmel várunk mindenkit az idén másodszor meg-
rendezésre kerülô jógahétvégére. A program rende-
zôi: Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület
Érd és a Paloznaki Civil Egyesület (PaCi), támogatói:
Paloznak Község Önkormányzata, Paloznaki Szôlôhe-
gyi Egyesület és magánszemélyek. A rendezvényen,
amely péntek délutántól vasárnap késô délutánig tart
több helyszínen, a részvétel ingyenes. Foglalkozások
lesznek felnôtteknek, ifjaknak és szépkorúaknak vala-
mint gyermekeknek, külön az óvodás és az iskolás kor-
osztály számára.

Várjuk ha testi és lelki felfrissülésre vágyik, ha még
soha nem jógázott, vagy ha már jógagyakorló. Jöjjön
el ha érdekli hogyan segíthet jógagyakorlatokkal
egészsége megôrzésében és helyreállításában. 

A „Jóga a Mindennapi Életben” rendszer bárki által
gyakorolható életkortól és kondíciótól függetlenül. A
gyakorlásokra jöjjön kényelmes öltözetben, lehetôség
szerint hozzon magával polifómot, takarót, és ne fo-
gyasszon nehezebb ételt két-három órával azt megelô-
zôen.

Ismerkedhet India védikus bölcsességével és ôsi
gyógyászatával az ajurvédával. Neves elôadómûvészek
közremûködésével betekinthet egy sokszínû kultúra
táncaiba és zenéibe. Lesz fotókiállítás és folyamatos
filmvetítés a Faluház Nagytermében. A rendezvény
idôtartama alatt kedvezô árakkal jógabüfé üzemel és
szabad tûzön vegetariánus ebédet és vacsorát is fô-
zünk. 

Remélem elolvasva a részletes programot kiválaszt-
ja az Ön számára legkedvezôbbeket és üdvözölhetjük
az egyes helyszíneken. Külön tisztelettel kérem a szü-
lôket és nagyszülôket, hogy hozzák el a gyermekeket és
a nagyobbaknak is javasolják a gyakorlásokon való
részvételt.

A „Jóga a Mindennapi Életben” hatékony eszköz le-
het a felnövekvô nemzedék testi, lelki és tudati harmó-
niájának kialakításában az egyre nehezebben élhetô
világunkban. 

Külön öröm számomra a csopaki és paloznaki óvo-
dások játékos jógabemutatója Szántiné Váradi Zsu-
zsanna vezetésével.

Remélem Ön is eljön! Hiszem, hogy sokak részvétele
és áldó szeretete ismét szép hétvégével ajándékoz meg
mindannyiunkat.

Nagy Julianna jógaoktató

Részletes program: www.paloznak.hu, www.jogaerd.hu
és www.sadhana-studio.tvn.hu 
e-mail: sadhana-studio@tvn.hu
Fôszervezô: Nagy Julianna (06 20 941 8773) 
helyszíni koordinátor: Bartl Betti (06 20 312 6812)
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Guruljon az élet mindenkinek!
– Kerékpártúra Tihanyba ürgék nélkül –

Ôszintén bevallom, hogy megfutamodtunk!
A napok óta tartó hôség, az elôttünk álló kánikulai nap
arra késztetett bennünket, hogy áttervezzük az „Ürgelesô
kerékpártúra” programját.

A résztvevôkkel a délelôtti gyülekezôkor gyors kupak-
tanácsot tartottunk, és úgy döntöttünk, hogy nem „mász-
szuk" meg a Tihanyba felvezetô, hosszú, kitartóan emel-
kedô dombot, nem randizunk az ürgékkel a Belsô-tó
partján, nem bolyongunk 400C-ban a szôlôtáblák között,
hogy megcsodáljuk az ôslevendulást és az elénk táruló fe-
lejthetetlen balatoni panorámát – inkább felidézzük az
emlékezetünkben az elôzô túrákról.

„ÚJRATERVEZÉS” – mondta volna Moha bácsi a
GPS-ben, bringára pattantunk, és megindult a csapat
egyenesen a Tihanyi-félsziget nyugati oldalán található
sajkodi strandra. Menet közben néhányszor megpihen-
tünk, bevártuk a csapat minden tagját, a kísérô szerviz-
kocsiból nem gyôztük inni a behûtött üdítôket, locsoltuk
a fejünket a füredi savanyúkútnál, és végül megérkez-
tünk a hûsítô habokhoz.

A strandon pillanatok alatt elôkerültek a plédek, lab-
da, tollas, gumimatrac, hamar elfelejtettük az izzasztó te-
kerést. A bódéknál a palacsinta, lángos, egy-egy pohár sör
segített pótolni az elvesztett energiákat.

Délutánra sem enyhült a hôség, de nagy nehezen rá-
szántuk magunkat a hazaindulásra és kikönyörögtük a
gyerekeket a vízbôl.

„Egy, csak egy legény volt talpon a vidéken” – Szendi
Zsolti – , aki hû maradt a túra címéhez, és hazafelé mégis-
csak feltekert a Belsô-tóhoz, „meglátogatta az ürgéket”.

A tikkasztó hôséggel dacolva kiálltuk a próbát, és vidá-
man, épségben, kellemesen elfáradva tértünk haza.

Verrasztóné Panni

Igazi jutalom kirándulás
Egy napsütéses szombat reggelen a paloznaki papírgyûjtô
csapat elindult a megérdemelt jutalomkirándulás prog-
ramjainak bejárására.

Elsôként a Tapolcai Tavasbarlangot tekinthettük meg.
Sok osztálykiránduló volt, ezért nehezen jutottunk be, de
végül megérte várakozni, hisz csodás látvány tárult elénk
a barlang rendszerében. Nagyon izgalmas volt a kis rése-
ken átcsónakázni. Szerencsére senki sem borult vízbe, de
hihetetlenül instabilan tudtunk közlekedni. Miután ki-
szállt mindenki a csónakokból, egy kis kerülôt tettünk a
barlang kijárata felé, hol különbözô alakzatokat véltünk
felfedezni a természet által kialakított repedések, mélye-
dések mentén, megvizsgáltuk a víz hômérsékletét, és li-
hegve számoltuk a felfelé vezetô 73 lépcsôfokot. A csóna-
kázás után a Malom-tó „aranyhalait” nézhettük meg.

Ezek után jött Szigliget, ott pedig a vár. Sok-sok lépcsô
és meredek domboldal vezetett felfelé, de végül mindenki
felért a csúcsra, hol megpihentünk. Majd következett a
vár bebarangolása, titkos helyek felfedezése. A kicsik
várfalat másztak, míg a „nagyok” kávéztak, lustálkodtak,
vagy beszélgettek. A kilátás, ami elénk tárult ámulatba ej-
tett bennünket: az a sok szép domb, azok a gondozott szô-
lôs területek és a Balaton! Mindenki büszke lehet erre a
csodás vidékre! Feltöltôdve a táj szépségével és az elfo-
gyasztott elemózsiával mentünk következô állómásunkra:
Salföldre.

A mintagazdaságban ôshonos állatokat láthattunk.
Szép régi magyar jószágok. Az állatok megtekintése, si-
mogatása után egy csikós bemutató részesei lehettünk. Öt
„kidolgozott” csikós, és öt „táltos paripa” valamint a sza-
már és gazdája, különbözô mutatványokkal hengerelték
le a közönséget. Nagyon élvezetes volt, hisz a közönséget
is bevonták a mûsorukba, fôleg nôket (Marika nénit,
Panni nénit, Krisztit) hívták be a pályára, „elcsábítani,”
vagy éppenséggel „elrabolni” ôket… A bemutató végén
lovagolhattunk, csikót simogathattunk. 

A nap végén a hagyománnyá vált csoportkép is kattin-
tásra került, és a buszra felszállva mindenki bedobta ma-
gát az ülésekbe. A végállomásnál (Paloznak) alig tudtunk
levánszorogni az autóbuszról. 

Szerintem mindenki kellôképpen elfáradt, de jól érezte
magát ezen az izgalmakban és élményekben gazdag na-
pon.

Faa Eszter

Paloznak Község Önkormányzata
szeretettel vár mindenkit a

GRASSALKOVICH TRIÓ
hangversenyére

2010. július 16-án, pénteken 20 órakor
a paloznaki római katolikus templomba.

Fellépôk:
Párkai Krisztina – fuvola
Dvorák Lajos – gordonka
Szilvágyi Sándor – gitár

Mûsor:
Händel: a-moll szonáta
De Falla: 2 spanyol tánc 

F. Moreno Torroba: Kasztíliai Szvit
Saint-Saens : Hattyú

J.S. Bach: G-dúr szólószvit – Menuet, Courante
J.S. Bach: Esz-dúr trió

A belépés ingyenes!

Paloznak Község Önkormányzata és a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány

szeretettel vár mindenkit

Hoffer Ildikó
keramikus

kiállításának megnyitójára
2010. július 10-én, szombaton

19 órakor
a Faluház nagytermébe.



Egészségünkre!
DR. BALOGH EMIL

„– Doktor úr, doktor úr, a maga szíve sose fáj?”– dúdol-
gattam magamban a régi, közismert slágert, s közben ko-
molyan érdekelni kezdett, vajon hányszor kérdezték ôt az
ismerôsei jártában-keltében, hogy van, hogy érzi magát?
Elhatároztam, hogy most meg fogom tenni. 

– Köszönöm szépen, jó a közérzetem – válaszolt Emil
energikusan – és a hangulatom csak igen ritkán borongós.
Az életet el lehet tölteni szomorúan is, de sokkal kelleme-
sebb, ha jól éljük meg a dolgokat. Szeretem a szépet, a ter-
mészetben is, és tudatosan keresem azt. Szeretek jókedvû
lenni, ez amolyan életfilozófiám. Amúgy azt gondolom, el-
várás, sôt feladat is az orvos részérôl a betegei felé az opti-
mista, pozitív kisugárzás.

– Ez egyfajta terápia, gyógymód? Honnan ez a magya-
rokra talán kevéssé jellemzô derûlátás? Van okunk opti-
mizmusra?

– Az élet nem siralomvölgy. A betegekre kisugárzik a
jókedv, ahhoz nem kell anyagi jólét. Nálunk a családban
sokszor énekeltünk, hegedültünk együtt apámmal és az
öcsémmel, alkohol sem kellett feltétlenül hozzá. A szüleim
még a negyvenes-ötvenes években is boldogok tudtak len-
ni, pedig nehéz életünk volt.  

– Mondanál néhány szót a családodról, a pályakezdésrôl?
– Apám bányász volt, anyám háztartásbeli. Öcsémmel és

húgommal Mátranovákon születtünk, én 1942-ben. 
14 éves koromban kerültem el otthonról a salgótarjáni gim-
náziumba, majd Budapestre a Semmelweis Orvostudomá-
nyi Egyetemre, általános orvosi karra, ahol Summa Cum
Laude végeztem honvéd ösztöndíjasként 1967-ben, így az
elsô munkahelyem a Honvéd Kórház volt. Fôhadnagyi
rangban a pápai vadászrepülô ezred fôorvosa voltam öt és
fél éven át. Kecskemétre vezényeltek, és más feladattal bíz-
tak meg, amivel azonban nem foglalkoztam volna szívesen,
ezért 32 évesen leszereltem. Veszprémbe kerültem, a Me-
gyei Tanácsnál egészségügy-szervezés volt a munkám.
Eközben elvégeztem a Marxista Egyetem filozófia szakát.
Egyetemes filozófiát tanultunk, szerettem, érdekes volt. 

Egy napon felhívott az osztálytársam, volna-e kedvem
kimenni Bagdadba néhány hónapra? Természetesen igent
mondtam.

– Hadd kérdezzem meg, mi inspirált arra, hogy orvos
legyél és mi motivált ennél az újabb váltásnál?

– Apám betegségének a megélése volt rám olyan hatás-
sal, annyira szeretem volna segíteni akkor. Az utazás pe-
dig kaland. Az ôsi Babilon vidékének megismerése von-
zott, a földrajz, történelem és kultúra esszenciája.
Amellett ki akartam magam próbálni, helyt tudok-e állni
egy ilyen, extrém helyzetben. A kint dolgozó magyarok or-
vosa lettem, többször körbeutaztam egész Irakot. Eredeti-
leg három hónapról volt szó, végül öt és fél év lett belôle.
Nagy teherbíró képességem van.

– Sosem voltál komolyabban beteg?
– Nem, bár öt éve volt egy kis gyomorvérzésem. A házi-

orvosi teendôk mellett polgármester voltam, és építkez-
tünk is. Túlterheltem magam, és a stressz miatt lehetett. 

– Gyerekkori emlékeimben él Istvánffy Miklós bácsi, a
csopaki körorvos, aki szeretetre méltó alakjával üde szín-
foltja volt az akkori faluképnek. Talán azok még ráérôs
idôk voltak, de úgy gondolom, a polgármesterség önmagá-
ban is nagy és komoly feladat, nemhogy a háziorvosi szol-
gálat mellett.

– Miklós bácsi Medicus Universalis volt a maga idejé-
ben, de ma már bonyolultabb világban élünk. Bagdad
után Csopakra jöttünk vissza. Az akkori tanácselnök,
Szalai László hívott orvosnak, aztán 1994-ben a civil szer-
vezetek vezetôi megkerestek, hogy vállalnám-e a falu irá-
nyítását? Elvállaltam a megbecsülés miatt, mert azt gon-
doltam, egy jó gárdával hasznosak lehetünk a település
élén. Három ciklusra választottak újra, aztán egy jogsza-
bályi összeférhetetlenség miatt át kellett adnom a staféta-
botot. Szerettem ezt a kihívást is, az együttmûködésünk
mintaértékû volt, a pártok jól együtt tudtak dolgozni.
Csapatmunka, jó szándék, értékteremtés – ezek voltak az
irányelveink.

– Térjünk vissza az egészségügyhöz. Hogy látod, mi-
lyen irányba haladunk?

– A körzetemben nem aggasztó az egészségügyi helyzet.
Az egészséggel való foglalkozás jó eredményeket hoz. A
helyes táplálkozásról – a védônôvel együtt – elôadásokat
tartunk az idôseknek. Akinek baja van, hallgat a jó ta-
nácsra, ám inkább a prevencióra, a tudatos megelôzésre
kellene hangsúlyt fektetni, és már az iskolában elkezdeni,
az oktatás részévé tenni.

– Mi a véleményed az orvosok külföldre áramlásáról?
– Megoldatlan probléma. Szerintem az helyes, hogy a

fiatalok kimennek tapasztalatot szerezni, de nem volna
szabad ekkora különbségnek lennie a fizetések között. 
A munkát értékén kellene megfizetni Magyarországon is.

– Olvastam, hogy Csillag-díjas háziorvos lettél. A hiva-
talos indoklás szerint a megyei kórház egykori fôorvosa,
dr. Csillag József emlékére tavaly alapított díjat pácien-
sek, orvosok, civil szervezetek és magánszemélyek ajánlá-
sára egy szakmai bizottság ítéli oda évente egy kórházi és
egy háziorvosnak. Azok kaphatják meg az elismerést, akik
közvetlen kapcsolatot tartanak a betegekkel, akik a nehéz
körülmények ellenére idôt és figyelmet szentelnek a paci-
ensekre, akik a gyógyítás élvonalában dolgoznak. Váratla-
nul ért ez a kitûntetés? 

– Meglepett és örültem neki.
– Van-e olyan, a magad számára felállított értékrend,

amihez minden körülmények között ragaszkodsz?
– Nagy szavak, de komolyan gondolom: szeretnék az

emberiség hasznára lenni, bár megvallom ez önzés, mert a
hivatástudat az életideálom, szenvedélyem, örömforrásom
is egyben. Passzió a hivatásom, ajándék a sorstól. Úgy tar-
tom, az emberek gyógyulásához lelkileg is hozzá kell já-
rulni, nemcsak gyógyszerekkel. 

– Paloznak közössége nevében szeretnélek úgy köszön-
teni, ahogy annak idején a honvédségnél köszöntöttük az
elöljáróinkat: – erôt, egészséget! 

Gratulálunk a díjhoz, és kérlek, fogadd a következô
írást jókívánságaink mellé.

Boda Balázs
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Zimankós, hideg téli napon halk csengôszóval simán be-
farolt az udvarba egy szánkó.

Mindig örültem ennek a jelenetnek. De most furcsa volt
a kép, mert nem a megszokott fuvaros ült a bakon, hanem
a felesége. A bácsi dunyhák közé bugyolálva a kasban fe-
küdt. Beteg volt. Azért jöttek hozzánk, mert a doktor bá-
csi a húgomat gyógyította éppen. Mindnyájan kiszalad-
tunk az udvarra. A doktor bácsi, ránézve a betegre,
nagyon elgondolkodó lett, majd felült ô is a szánra, és el-
csilingeltek a rendelô felé.

Kisfiúként elgondolkodva ottmaradtam a verandán.
Mit láthatott a doktor bácsi, amit én nem? Miért hagyta
nálunk még a kalapját is? Ha nagy leszek, én is csak ráné-
zek az emberekre, és tudni fogom, mi a baj?

S közben múltak az évek. A behavazott utakon új tava-
szi pacsirták futottak és Istent dicsérô, szívszakító ének-
kel repültek a Nap felé. De sok betakart vergôdô emberrel
találkoztam azóta… S hány áldott lelkû doktor bácsival… 

Kicsi lányom elsô éveiben csak nevetett, csak mosoly-
gott. Boldog ragyogás volt hófehér, tiszta szemében. De
egy éjszaka irtózatos köhögés ugrasztott ki bennünket az
ágyból. Aztán jött a doktor bácsi. Megnyugtatott, a kicsit
gyógyítgatta. S én felnôttként ott álltam csodálkozva: a pi-
ci emberke nem tudja elmondani, mi és hol fáj. Doktor bá-
csi csak ránéz, és tudja! Ha megvénülök, majd én is látni
fogom?!

A látást Isten adja. Az értelmet az Úr adja. Akár elfo-
gadjuk, akár nem. Az alázat és hódolat az élethez, szintén
hit kérdése. Hisz doktor bácsinak, nôvérkének, beteggon-
dozónak, lelki gondozónak lenni nehéz feladat. Reményt,
napsütést, vigasztalást lehet és kell adnunk.

(Apostol Pál református lelkész írása)

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

� Június 26-án, szombaton 18 órakor Olvasóliget avatója
a Szt. József Ház elött.

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

� Július 2–4-ig Jóga Hétvége Paloznakon több helyszínen.
� Július 10-én, szombaton 18 órakor Az Európai légi for-

galom és az izlandi vulkánfelhô c. elôadás a Szent Jó-
zsef házban.

� Július 10-én, szombaton 19 órakor Hoffer Ildikó kerami-
kus kiállításának megnyitója a Faluház nagytermében.

� Július 16-án, pénteken 20 órakor a Grassalkovich Trió
hangversenye a római katolikus templomban.

� Július 24-én, szombaton 20.30 órától a Makám Zene-
kar koncertje a Tájház udvarán.

� Július 30-án, pénteken 20 órakor a Pratum Musicum
régi zenei együttes hangversenye a római katolikus
templomban.

� Július 31-én, szombaton 19 órakor a Paloznaki
Hímzôkör kiállításának megnyitója a Faluház nagyter-
mében. Szerk.

Az Európai légi forgalom és az
izlandi vulkánfelhô

Mára már csitultak az izlandi Eyjafjallajokoll (nehezen
kimondható nevû) vulkán áprilisi kitörése utáni izgal-
mak. 

A kitörésnek megdöbbentô hatása volt, mert eddig 
ismeretlen erôk zavarták meg biztonságérzetünket,
eszünkbe juttatva, hogy földi civilizációnk milyen sérülé-
keny az eddig biztonságosnak gondolt területeken. (is)

A vulkánfelhô napokra megzavarta, több országban le-
állította az európai légi forgalmat. A repülôtereken re-
kedt utasok továbbutazásának bizonytalanságából eredô
félelem és pánik már lecsendesedett. Maradt viszont sok
olyan nyitott kérdés, amely a jövôre vonatkozik, hiszen a
véletlen a legnagyobb erô, mert a bármikor bekövetkez-
hetô ismétlôdés veszélyét hordozza magában.

Sebôk Miklós Nagyhegyi úti szomszédunk az európai
légi forgalom irányítás központjában dolgozik Brüsszel-
ben. Személyesen átélte a nehéz napokat és az átélt té-
nyek alapján elmondja, hogy mi történt a valóságban, ho-
gyan oldották meg a problémákat és mi várható a jövôre
vonatkozóan.

Elôadása: 2010. július 10-én, szombaton 18 órakor
lesz a Szent József házban.

A beszámolóban bemutatásra kerülnek a légi forgalom-
hoz kapcsolódó térképek, fényképek és a vulkánkitörés-
kor készült megdöbbentô képek is.

A látottakon és hallottakon túl alkalmunk lesz arra is,
hogy elgondolkozzunk az elôzôekben már említett nagy
kérdésekrôl is, amelyek áprilisban nagyon is emberközel-
be kerültek…

Az est házigazdája: Dr. Tormási György
Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület
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Paloznak Község Önkormányzata és a 
Csopak-Paloznak Horgász Egyesület szeretettel vár

mindenkit

„A HAL ÉS BOR ÜNNEPE”
rendezvénysorozat keretében 

megszervezésre kerülô

Halászléfôzô versenyre
2010. június 26-án, szombaton
16 órakor a Tájház udvarán.

Program: 
16.00 óra: A Halászléfôzô verseny elkezdése

19.50 óra: A Halászléfôzô verseny eredményhirdetése
20.00 óra: Blackriders együttes koncertje

A Halászléfôzô versenyrôl és a nevezésrôl bôvebb 
információt a Teleházban kaphatnak.
Várunk minden kedves érdeklôdôt!

� �JÓ TUDNI!



Cél a londoni Olimpia

Tíz évvel ezelôtt kezdett el atlétikázni a VEDAC színei-
ben. Kállay Dániel azóta számos sikert könyvelhet el ma-
gának. Dani nemrégiben a felnôtt korosztályban diadal-
maskodott. 

– A Fut a Füreden figyeltek fel rám, hiszen azon a na-
pon magam mögé utasítottam a mezônyt. Tóthné Stupián
Anikónak rengeteget köszönhetek, akihez nagyapám pro-
tezsált be. ô elôször azt hitte, hogy én is egy olyan unoka
vagyok, akivel szemben a nagyapa elfogult. Amikor meg-
látott már ismerôsként köszöntött, hiszen emlékezett rám
a megyei duatlon versenyen, ahol a dobogó legfelsô foká-
ra állhattam.

– Miért pont az atlétikát választottad?
– Korábban futballoztam is, de a füredi Radnóti isko-

lában sokat futottam és valahogy beleszerettem eme
sportágba. Idôvel szerencsére a sikerek is jöttek. Legelsô
komolyabb eredményemet Belgrádban éltem meg, amikor
az ifjúsági olimpián bronzérmes lettem ezerötszáz méte-
ren. A világbajnokságon elôdöntôt futhattam nyolcszá-
zon, míg ezerötszázon mindössze négyszázad másodper-
cen múlott, hogy nem kerültem a döntôbe, így a
tizenharmadik hellyel kellett beérnem. 

– Ezek az eredmények már azt sejtették, hogy a felnôtt
korosztályban is megállod a helyed...

– Nemrégiben nyolcszáz méteren országos elsô helye-
zést szereztem, de bevallom ôszintén nem számítottam
ilyen eredményre. Az edzôpartneremet sikerült legyôzni,
aki négy évvel idôsebb nálam és úgy érzem, hogy fizikáli-
san még erôsebb, de azon a napon én voltam a gyorsabb. 

– Húszévesen milyen céljaid vannak?
– Jövôre rendezik meg az U23-as Európa-bajnokságot.

Itt szeretnék ezerötszáz méteren döntôt futni, de elôtte
szeretném magamat megmérettetni a barcelonai felnôtt
EB-n. Úgy érzem esélyem van rá, hogy kijussak, hiszen
közel vagyok ahhoz a szinthez, amit teljesíteni kell. Mind-
össze harminchét század másodperc választ el a katalán
várostól. 

– Sok sportolónak az álma a 2012-es Olimpia. Gondol-
tál már a londoni Big Benre?

– Bevallom, az én fejembe inkább a Wembley fordult
meg. Csodálatos érzés lehet több tízezer ember elôtt fut-
ni, a nemzetért, családomért, Paloznakért. Sajnos
egyenlôre adminisztrációs problémák miatt nem kerül-
tem be az olimpiai keretbe, de továbbra sem mondtam le
róla. Kitartóan edzek, naponta kétszer, ilyenkor húsz ki-
lométerrel a lábamban térek nyugovóra. 

– Nem unalmas állandóan róni a köröket, magányosan
futni-futni?

– Nem, mert ha az ember megtalálja benne a szépséget,
akkor nagyon tudja szeretni. A futás arra sarkal, hogy
céljaimat megvalósítsam, legdédelgetettebb álmaimban
hinni tudjak, kitartást és erôt biztosít. 

Szendi Péter

A könyvtár hírei

IFJÚSÁGI- ÉS GYERMEKIRODALOM:
Bartos Erika: Anna és Peti: 

Kistestvér érkezik
Felix Salten: Bambi gyermekei
Elisabetta Gnone: Fairy Oak – A Fény Hatalma
Darren Shan: A vámpír inasa
Darren Shan: A vérszipoly
Darren Shan: Rémségek cirkusza
Geronimo Stilton: A fantázia birodalma
Geronimo Stilton: Extraegeres vakáció a Pompás Pocok

Panzióban
Geronimo Stilton: A Kalóz-szigetek kincse
Michael Ende: A végtelen történet
Szép Ernõ: Mátyás király tréfái
Anne Rice: Vittorio, a vámpír
Emily Brontë: Üvöltõ szelek
Katona József: Bánk bán
Dante Alighieri: Pokol
Lev Tolsztoj: Anna Karenina 1-2.
William Golding: A legyek ura
Felsõoktatási felvételi tájékoztató 2010
Kötelezõk röviden a középiskolák II. osztálya számára
Kötelezõk röviden a középiskolák III. osztálya számára
Kötelezõk röviden a középiskolák IV. osztálya számára
Herman Anna: Kötelezõk röviden középiskolásoknak

FELNÕTT IRODALOM:
Kurt Vonnegut: Az ötös számú vágóhíd
Frederick Forsyth: A háború kutyái
Leslie L. Lawrence: A vérfarkas éjszakája
Odze György: Halotti beszédeim
Vámos Miklós: Tiszta tûz
Graham Greene: A számkivetett
Rosamunde Pilcher: A kék hálószoba
Cecilia Ahern: Ui.: Szeretlek
Joanne Harris: Aludj kislány

SZAKIRODALOM:
Vecsenyi János: Kisvállalkozások indítása és mûködtetése
Edmund Jacoby: 50 híres filozófus
Mautner Zsófia: Chili & Vanília
Giles Sparrow: Az ûrrepülés
Henry Gidel: Coco Chanel

DVD-K:
Bokor Attila: 56 csepp vér – musical 
Szõnyi G. Sándor: Egy forradalom hétköznapjai
Katona József: Bánk bán – rendezte: Szõnyi G. Sándor
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig! 

– rendezte:Székely István
Jókai Mór: A kõszívû ember fiai 

– rendezte: Várkonyi Zoltán

AJÁNDÉKBA KAPOTT KÖNYVEK:
Faludy György: Pokolbéli víg napjaim
Faludy György: Versek 2001

6 2010. júniusPaloznaki Hírmondó



Kertész Imre: Felszámolás
Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért
Kertész Imre: Sorstalanság
Boksay György: Párbaj a Balaton jegén
Arthur C. Clarke: Az õrszem
Tandori Dezsõ: A Stevenson-biozmagória
Hermann Hesse: A fürdõvendég; A nürnbergi utazás
Szabó Magda: A pillanat
Franz Kafka: A per
Edgar Allan Poe: Túl életen és halálon
Lovas István: "Liberális" kiütések
Nemeskürty István: Magyarok számkivetve
Nemeskürty István: Meddig várjunk?
Nemeskürty István: Mi történt velünk?
Béládi László - Krausz Tamás: Sztálin
Selma Lagerlöf: A halál kocsisa

Szerk.

Hagyományok és újdonságok 
a paloznaki konyhában

Ismét receptrovat! Jókedvû lettem, hogy többen hiányol-
ták. Természetesen receptjeim azoknak ajánlom, akik
nem „kényszermunkának” tekintik a konyhát, hanem
örömszerzô forrásnak.

Zöldfûszeres sajtleves

Hozzávalók: 1 vöröshagyma, 1 teáskanál vaj, vagy mar-
garin, 1 evôkanál liszt, ¼ l zöldségleves (kockából), 15
dkg sajt (gouda), 20 dkg ömlesztett sajt, 250 g tejszín, ¼
csokor metélôhagyma, 2 ág petrezselyemzöld, 3 ág turbo-
lya, 8 szelet sonka (Fekete-erdô), 8 grissini (olasz kenyér
rudacska), só, bors, rózsabors.

Elkészítés: 
1. Az igen apró kockákra vágott vöröshagymát a fazék-

ban megolvasztott vajon üvegesre pároljuk. A liszttel
meghintve rövid ideig pirítjuk, majd a levessel lassan fel-
öntjük és felforraljuk.

2. A durvára reszelt goudát az ömlesztett sajttal meg a
tejszínnel együtt a leveshez adjuk és kevergetve megol-
vasztjuk. Sózzuk, borsozzuk. A metélôhagymát, a
petrezselyemzöldet és a turbolyát finomra aprítjuk. A
grissinik felsô harmadára 1-1 szelet sonkát tekerünk. A
levest közvetlenül fogyasztás elôtt a zöldfûszerekkel és a
rózsaborssal megszórjuk. A grissinivel kínáljuk.

Sült túrógombóc

Hozzávalók 4 személyre: 25 dkg túró, 7 dkg liszt, 5 dkg
cukor, 1 tojás, 2 teáskanál sütôpor, 5 dkg étcsokoládé (ap-
ró kockára vágva, min. 60 %-os), reszelt narancshéj, olaj
a sütéshez, porcukor a tálaláshoz.

Elkészítés: A tojást enyhén verjük fel, a túrót törjük át
szûrôn. Keverjük össze a hozzávalókat és pihentessük fél
órát a hûtôben. A felmelegített olajba 2 teáskanál segítsé-
gével formázzuk a labdákat (nem baj, ha nem tökéletesen

kerek, sülés közben felfújódnak szép labdákká). Közepes
lángon süssük, mert ha hamar megég a külseje, a belseje
nyers marad. Papírtörlôvel itassuk le a felesleges olajat,
és melegen, mézzel lecsurgatva tálaljuk.

Francia bundás kenyér

Hozzávalók 4 személyre: 8 szelet fehér kenyér, 3 tojás, 2
csomag vaníliás cukor, 1 kávéskanál fahéj, kevés reszelt
szerecsendió, 0,5 dl tej, 2 evôkanál vaj.

Elkészítés: Villával összekeverjük a tojásokat, a tejet, a
vaníliás cukrot és a fûszereket. A masszában alaposan
megforgatjuk a szeleteket, majd kevés vajon mindkét ol-
dalukat aranybarnára sütjük. Még melegen meghintjük
ôket porcukorral. Epret, banánt, áfonyát kínálhatunk
mellé, tálalhatjuk mézzel, vagy juharsziruppal megöntöz-
ve is.

Jó étvágyat!
Rajnai Magdi

NORDIC WALKING TÚRÁK PALOZNAKON

Mindig nagy lelkesedéssel indulok le a Kálváriához szom-
batonként 3 órára.

Kisebb nagyobb létszámmal kezdünk a bemelegítéshez.
Mert természetesen, mint minden sportágban, ebben is
fontos az elején. Sôt a végén egy kis levezetés.

Örömmel fogadtam a paloznakiak kedvezô hozzáállá-
sát. Ahhoz, hogy bôvülhessen a szimpatizánsok köre,
másra is szükség van. Pld: anyagiak. Ezt igazán Rajnai
Magdikától és Hatvári Rózsikától kaptam. ôszinte köszö-
netemet fejezem ki ezért.

A kellemes túrázásokat mindig jókedvvel és érdeklô-
déssel végeztük. Sôt még Paloznakról kisebb-nagyobb in-
formációkhoz is jutottunk, a helybéliektôl. Mindegyi-
künk a tudása legjavával hasznosította az együttlétünket.

Most, hogy az a nagy hôség megjött, változtathatunk a
túrázás korai idôpontján.

Tartjuk a már eddigi „kis csapatunkkal” a kapcsolatot
telefonon, ill. e-mailen.

Várjuk a további érdeklôdôket, akik szeretnék az
egészségüket jobbá tenni, és kellemes társaságban, jó
hangulatban a szabadidejüket eltölteni. 

Ha még ismeretlenek a mozgás  elemei, szívesen adok
néhány hasznos információt, mint  Nordic Walkingot
kedvelô és gyakorló.

Malomszegi Katalin
Tel: 06 30 241- 26 58
email: kata947@t-online.hu

72010. június Paloznaki Hírmondó

A paloznaki Homola Pincészet Kft. szakmai tapaszta-
lattal rendelkezô munkatársat keres helyben, szôlé-
szeti-, borászati-, kertészeti- és gondnoki munkálatok
ellátására. Érdeklôdés és jelentkezés: 
homolapinceszet@t-online.hu.
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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.

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.
Forró pizzák és jéghideg koktélok!

Egész évben várjuk vendégeinket olasz, kemencében sütött
pizzákkal és más meleg ételekkel, hideg koktélokkal.

Mediterrán hangulat, hangulatos kerthelyiség, 
hajnalig szórakozás. Gyertek el hozzánk! Pizza kiszállítás! 

Üdülési csekk, ticket restaurant, chéque déjeuner és
Sodexho elfogadóhely. Cím: Csopak, Gyöngyvirág u. 1.

Tel: 87/ 788-179 és 30/ 994-1921 
e-mail: toth.sandor19@chello.hu

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

KEREKEDI CSÁRDA 

Csopak 71-es fôút, ott ahol a babák állnak!
Egész évben várjuk vendégeinket neves pincészetek

boraival, szolid árakkal, házias ételekkel. Üdülési csekk,
ticket restaurant, chéque déjeuner és Sodexho

elfogadóhely, valamint hitelkártyás fizetési lehetôség.
Kerthelyiség, borospince, látványkonyha, 

gyerekeknek játszótér. Baráti, családi összejövetelek,
osztálytalálkozók helyszíne. Tel./Fax.: 87/ 705-842 és 30/

994-1921, web: www.balatonriviera.hu, 
e-mail: toth.sandor19@chello.hu

Király Pince
borozó és vendéglô a Királydombi utcában.

Nyugodt környezetben, a szôlôtôkék ölelésében 
kóstolhatja meg házias ízeinket, kiváló borainkat

és pálinkakülönlegességeinket. 
Június közepétôl szombaton hangulatos élôzenés 
bogrács partikkal várjuk kedves vendégeinket.

Tel: 70/931-62-06
Web: kiralypince.atw.hu


