
Árvíz
Az árvízi híreket hallva a Paloznaki Önkormányzat júni-
us elsô napjaiban a vízzel teljesen körülzárt és akkor még
megközelíthetetlen Hernádszentandrás Önkormányzatát
100.000 Ft-tal támogatta.

Június 24-én Hernádszentandráson segélykoncert lesz,
melyhez ezúton mi is szeretnénk csatlakozni és Paloz-
nakon 24-én szombaton a Makám koncerten pénzado-
mányt gyûjteni, melyet célzottan ismét a Hernádszent-
andrás Önkormányzatának juttatnánk el.

CzÁ

KÖSZÖNET A BORSOD MEGYEI ÁRVÍZKÁROSULTAKTÓL
KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOZÓKNAK

2010.07.07- én kb. 1 tonna „összegyûjtött” tartós élelmi-
szert valamint tisztítószert szállítottunk Felsôdobszára,
ahol három falu /Hernádkérics, Alsóvadász és Felsô-
dobsza/ polgármesterei illetve képviselôi átvették tôlünk
az adományokat. Nagy szeretettel vártak és ôszintén tiszta
szívvel dicsérték, köszönték, hogy ilyen „egyéni” civil
szervezôdés által meg tudtuk mutatni, hogy létezik nemze-
ti összefogás! És igenis a bajban van segítség, a reményt so-
sem szabad feladni. Szívszorító látvány volt látni az össze-
dôlt, félig romos házakat, az út mentén a kertek végében
még mindig ott lévô homokzsákok tömkelegét. (A Hernád
folyó partján úgy szintén). Listát kaptunk a családokról,
akiknek az adományt szétosztják, ez 146 család!

Mi is átadtuk az adományozók nevét tartalmazó listát
és ezúton köszönöm mindenkinek, akik ebben a nemes
ügyben mellém álltak és segítettek. Kiemelvén a palozna-
kiakat  (név szerint is) akik a falu lakosságához mérten
szinte a legnagyobb mennyiségû élelmiszert, tisztítószert
adták! Büszke vagyok paloznaki múltamra és jelenemre!
(A gyûjtésben részt vett Paloznak, Csopak, Balatonfüred,
azaz Csopakon még az Önkormányzat is külön szervezett
gyûjtést Felôzsolcára.) Kaptunk emlékbe egy gyönyörû
felsôdobszai zászlót, ami mindig emlékeztetni fog az ösz-
szetartozás erejére, hitére.

Külön köszönet Császár Gábor úrnak – Veszprém,
Ford-Nexus ügyvezetô tulajdonosának –, aki biztosította
a teherautót, munkatársát valamint a fuvarköltséget!

Köszönet az adományozóknak, akik nélkül ez nem jö-
hetett volna létre:

Bak Ferencné, Bódis Istvánné, Dr. Balogh Emil, Csá-
szár Gábor, Dr. Ferenczy László, Fosthoffer János,
Kováts Imre, Kövesi Tünde, Makkos Gábor, Malomszegi
Katalin, Mandl Márton, Nyitrai Attila, Salvator Patika
/Csopak/, Szabadi Bálint, Szél Gábor, Szendi György,
Óvári Ernô /Csopak/, Ódor Béla, Dr. Regôs Ferenc,
Verrasztóné Losonczy Anna.

Köszönettel: Potyondi Móni

PALOZNAKI FALUNAPOK 2010
Hagyományosan szeptember utolsó hétvégéjén, szeptem-
ber 24-26. között kerül megrendezésre az önkormányzat
szervezésében a Falunapok, szüreti mulatságokkal, mely-
nek megszervezéséhez, lebonyolításához szívesen fogadja
az önkormányzat a helyi vállalkozók és magánszemélyek
támogatását, hogy minél színvonalasabb, gazdagabb
programsorozat várja a paloznakiakat, nyaralótulajdo-
nosokat, az idelátogató vendégeket.

Tombolatárgyakat is szívesen fogadunk a szombat esti
utcabálra.

A felajánlásokkal Czeglédy Ákos polgármestert keres-
sék a polgármesteri hivatalban.

szerk.

TESTÜLETI ÜLÉS
Az ülésen Czeglédy Ákos polgármester tájékoztatta a
megjelenteket a nyári közmunkaprogram elindulásáról,
a Szt. József Ház külsô renoválásának megvalósulásáról
és az Olvasóligetrôl, melyet a Homola Pincészet támoga-
tásából sikerült megvalósítani. A Nemzeti Kulturális
Alapból 280.000 Ft támogatást nyert el az önkormányzat
a könyvtár bútorzatának megújítására és 3 részletben
2,6 millió Ft normatíva kiegészítést kapunk az üdülôhe-
lyi feladatokra. Megtörtént a kerékpárút hídjainak javí-
tása és sor került a vízelvezetô árkok tisztítására, de
pénzhiány miatt csak a legproblémásabb helyeken vé-
gezték el a munkát. A Falunapi pályázatokat az új kor-
mány felfüggesztette, így támogatásra sem számíthatunk,
de a „Felemelô évszázad” pályázaton a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum gesztorságával 1 millió Ft támogatást nyer-
tünk a Tájház kiállításának megújítására, múzeumpeda-
gógiai programokra.

Elsô napirendként a képviselôk a Kistérségi Tanács
kérésének megfelelôen többletforrást biztosítottak a
kistérségi orvosi ügyelet biztosításához, majd a kistér-
ségi környezetvédelmi program Paloznakra vonatkozó
elemeit vitatták meg. Hozzájárultak a képviselôk, hogy
a Határ út felújításában (Lovas) résztvevô paloznaki
ingatlantulajdonosok befizetéseiket az építményadóból
leírhassák. Verrasztó Ferenc képviselô javaslatára a
csapadékvíz elvezetés kiépítésének tervezésére áraján-
latot kér az önkormányzat. Szabó Lajos alpolgármes-
ter a Közrendvédelmi Alapítvány elnöke tájékoztatta a
testületet, hogy az alapítvány a mûködéséhez szüksé-
ges összegen felüli pénzeszközöket, valamint a tárgyi
eszközöket a Polgárôr Egyesületnek átadta és a sze-
mélygépkocsi átíratását is a mûszaki vizsga elôtt megej-
ti. A testület a tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul
vette.
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PÁL-PÉTERI BÚCSÚ PÁLPATAKÁN
JÚNIUS 26-27-29

Tizenhat órás, verôfényes napos utazás után érkeztünk
Pálpataka testvértelepülésre.

Megérkezésünk után igazából még meg sem töltöttük a
tüdônket az oxigén dús hegyi levegôvel, elkezdett esni az
esô, ami szinte egyfolytában esett 5 napig. Kedden, vagyis
29-én az igazi BÚCSÚ NAPJÁN ugyan kisütött egy kicsit
a nap, de este újra rákezdett, aztán csak esett, esett…

Bezzeg szerdán reggel, mikor hazaindultunk, kisütött.
Így esett meg velünk, hogy itthon hagytuk a szép idôt –
Pálpatakára vittük az esôt! Szerdán pedig Pálpatakán
hagytuk ugyan, de bennünket is elkísért hazáig a szép
idô. A sok esô persze nem szegte a mi jókedvünket, dacol-
va az idôvel, azért is jól éreztük magunkat.

Pénteken este a találkozás örömére úgy elbeszélget-
tünk, hogy észre sem vettük, hogy már szombat van. Ki-
csit aludtunk, és már folytattuk is a beszélgetést a folya-
matosan érkezô ismerôsökkel, akik mindig valami
finomsággal kedveskedtek nekünk. Repült az idô, már
csak arra eszméltünk, menni kell a „Három hegedûs” cí-
mû helyi színi elôadásra, amely a Nyitóbált elôzte meg.
Másnap hallottuk, sokan kivilágos virradatig ropták!

A vasárnapi mise után – a finom ebéd fogyasztása köz-
ben – a Pálpataki Fúvósok adtak térzenét. Ezt követôen a
Falunapi megnyitón köszöntötték a cserépváraljai és a
paloznaki testvértelepülés vendégeit. Az ajándékok át-
adása – átvétele után a helyi iskolások adták elô a
„Gyulyás lánya” címû elôadást. A fenyôkúti lányok kari-
kástánca, a pálpataki néptáncosok, a parajdi néptánco-
sok szereplése között és utána is, sôt még este is Simó An-
namária énekelt Sökôbôl. Kihasználva az égi áldás
szünetét, megtartották a favágóversenyt nagy sikerrel, a
focigálát Pálpataka és Korond között, melyen a helyiek
vitték el a pálmát. Az esti diszkót Gozefini bûvész elôadá-
sa elôzte meg, nagy sikerrel.

Hétfôn reggel lovaskocsira szálltunk, egész nap jártuk
Pálpataka gyönyörû tájait, házait, ahol terülj-terülj asz-
talka várt bennünket. Átázott, átfázott testünknek este
jól esett a fürdés, a meleg és az alvás.

Kedden a déli Szentmise elôtt, a ragyogó napsütésben
sétáltunk, vadvirágot szedtünk. A Szentmisére közel tíz
faluból érkeztek papok, énekkarok, kórusok. Áradt a sze-
retet az emberekbôl, sokan éreztük jól magunkat. Ôk
ezen a misén gyûjtöttek a magyar árvízkárosultaknak.
Este a Búcsúbált is megelôzte egy színi elôadás. A
csíkszentgyörgyi Székely Góbék vígjátékát élveztük több
mint egy órán át.

Szerdán reggel fájó szívvel vettünk búcsút a sok jó ba-
ráttól, a szép tájtól, a jó hegyi levegôtôl. Estére minden
bú és baj nélkül érkeztünk haza. Magunkkal hoztuk a
pálpatakiak üdvözletét, szeretetét, tiszteletét minden
paloznaki ismerôsnek. Legközelebb ôk jönnek, ha tud-
nak, de az is megeshet, hogy ismét mi megyünk, ha tu-
dunk.

Nagyon szépen köszönjük ezt a szép utat!
Nagyon jól éreztük magunkat!

Németh Piroska

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány egyszeri alkalomra
szóló ösztöndíj pályázatot hirdet kiemelkedô tanulmányi,
vagy sport területén nyújtott teljesítmények ösztönzése,
támogatása céljából a középiskolai tanulmányokat folyta-
tó, vagy azt a 2009/2010-es tanulmányi évben befejezô ta-
nulók részére. 

A beérkezett pályázatokra az elbíráló egyszeri pénzbe-
li ösztöndíj támogatást állapít meg. 
Pályázatot nyújthatnak be:
Azok a paloznaki állandó lakcímmel rendelkezô tanulók,
akik a 2009/2010. tanulmányi évben középiskolai (gimná-
zium, szakközépiskola, szakiskola) tanulmányokat foly-
tattak vagy záróvizsgát tettek, és tanulmányi eredmé-
nyük jeles vagy kitûnô. Pályázatot nyújthatnak be
továbbá az országos szakmai tanulmányi versenyen leg-
alább az elsô tíz helyezések egyikét elért tanulók, vala-
mint a kiemelkedô (legalább országos versenyen helye-
zést elérô) sporteredményt elért (Sportegyesületnél
igazolt) középiskolai tanulók. 
Pályázatok benyújtása:
A pályázatokat írásban, személyesen vagy postai úton
(postai benyújtás esetén a postai bélyegzôn a benyújtási
határidô napja számít határidôben történt benyújtásnak)
lehet benyújtani az alábbi címre:
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány, 
8229 Paloznak, Fô utca 10. 
A pályázatok benyújtási határideje: 2010. augusztus 27. péntek
A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó személyes
adatait (név, születési hely és idô, anyja neve) lakcímét,
adóazonosító számát, valamint oktatási intézményének
nevét címét. A pályázathoz mellékelni kell: A 2009/2010.
év végi iskolai bizonyítvány vagy záróvizsga bizonyítvány
másolatát, országos szakmai verseny helyezésérôl kiállí-
tott oklevél másolatát.
A pályázatokról történô döntés, eredményének kihirdetése:
A beérkezett pályázatokról a „Paloznak Jövôjéért” Köz-
alapítvány Kuratóriuma dönt soron következô kuratóri-
umi ülésén. 

A pályázati eredmények kihirdetése Paloznak Község
Önkormányzata által szervezett 2010. évi Falunapok hi-
vatalos nyitó ünnepségén történik. 

Paloznak 2010. július 15.
Prazsák Józsefné

„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány
kuratóriumának elnöke

Kitüntetések
Az önkormányzat várja a díszpolgári cím és a
„Paloznakért” kitüntetés odaítélésére vonatkozó javasla-
tokat, melyet írásban is eljuttathatnak a Polgármesteri
Hivatalba, vagy e-mailen a pm@paloznak.hu címre, illet-
ve bármelyik képviselô-testületi tagnak elmondhatják ja-
vaslatukat. 

Önk.
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Pünkösdi hangverseny

A Paloznaki Kórus az egyik legfontosabb nyár eleji ünne-
pünkön, pünkösdkor, hangversenyt adott a Paloznaki
Katolikus Templomban. Az emlékezetes eseményt az ott
elhangzott köszöntô szavaival idézzük fel:

„’Te Deum, laudamus’ – ’Téged, Isten, dicsérünk’:
ezekkel a szavakkal kezdôdik az a magasztaló és hálaadó
liturgikus ének, amely szinte a kereszténységgel egyidôs;
keletkezése a vértanúk korára tehetô. A Paloznaki Kórus
pünkösdi hangversenyéhez nem is választhatott volna
megfelelôbb bevezetôt, mint ennek a dalnak gyönyörû,
barokk feldolgozása, Charpentier mûve. 

Mi, a közönség soraiban igazán hálásak lehetünk azért
az ajándékért, amivel az immár nyolcadik éve mûködô
kórus ünnepi és egyéb alkalmakkor meglep bennünket.
Hozzáértés nélkül is felmérhetjük, hogy a Szabó Lajos
karnagy vezetésével mûködô énekkar évrôl évre újabb és
újabb kihívásokat vállal, nem elégszik meg az ugyanazt a
színvonalat feltételezô repertoárral. Az egyre bôvülô dal-
készlet rendszeres gyakorlást, próbát elôfeltételez, de –
amint azt hallani fogjuk – az önképzés és a szakmailag ki-
fogástalan vezetés meghozza gyümölcsét, tisztább hang-
zást eredményez. Magyarországot nemcsak kiváló zene-
szerzôi, zenészei, hanem a kodályi hagyományban fogant
kórusmozgalom is világszerte híressé tették. A kórusok
sajátja, hogy bárki, akár elôképzettség nélkül részt vehet
benne. Számomra azonban ennél sokkal többet jelent, ki-
csit a távol-keleti filozófiák mûvészetfelfogására emlékez-
tet. Ismerôi szerint a hagyományos keleti mûvészet az ön-
fejlesztés eszköze is egyben. Jellegzetessége nem a
létrehozott tárgy, hanem az, hogy alkotója milyen fejlôdé-
sen ment keresztül, mire létrehozta azt. A keleti ember
számára a mûvészet egy létra, melyet eldob, miután fel-
mászott rá. A kórusban való éneklés kicsit hasonló talán,
kiegészülve ennek a fejlôdésnek másik fontos eszközével,
a közösségben, közösségért tevéssel, tenni akarással.

A most következô hangverseny egy újabb elôrelépés
ezen az úton. Kiváló színfoltként két hangszeres elôadás
tagolja majd részekre, elôször a kórus egyik meghatározó
tagjának, Mihály Csabának gordonka-elôadását halljuk a
hangversenyeken szintén fontos szerepet játszó Óriás
Imréné kíséretében. Majd egy ifjú tehetség, a megyei és
régiós versenyeken is kiváló eredményekkel büszkélkedô
Mihály Regina játszik zongorán. 

A helyszín a 2008-as lemezfelvételhez hasonlóan a
Paloznaki Templom lett, az alkalom pedig az egyik legfon-
tosabb egyházi ünnep: Pünkösd. Az egyház „születésnap-
ján”, a húsvét utáni 50. napon a Szentlélek eljövetelét ün-
nepeljük. Ekkor alakult meg Jeruzsálemben az elsô
keresztény közösség: a források szerint a Szentlélek hívá-
sára háromezren tértek meg. 

A szép zene hallgatásának közösségi élménye is egyfaj-
ta megtérés, hiszen egy ilyen alkalommal együtt részesü-
lünk valami csodában, amit ki-ki aztán a maga módján
tovább melengethet a lelkében. 

A mai mûsor – alkalomhoz illôen – fôleg egyházi éne-
kekbôl, kórusmûvekbôl áll. Az összeállításból képet for-

málhatunk arról, hogy a különbözô korok, kultúrák kép-
viselôi miképpen magasztalták azt, akit bár vallásunk,
neveltetésünk szerint másképp nevezünk, hasonló tiszte-
lettel, áhítattal dicsérünk. Mindennél becsesebb élmény,
ha ezek a magasztalások idônként egybefonódó, majd új-
ra elváló, egymást különbözô szólamokkal támogató, el-
lenpontozó emberi hangokon szólalnak meg.

A Paloznaki Kórus elôadása még inkább átélhetôvé te-
szi Pünkösd ünnepének szentségét és különlegességét,
amelyet Pilinszky János költô egyik írásában ekképpen
jellemzett:

„Tûz a Szentlélek Isten eljövetele. Az isteni szeretet az
ember lelkét feltüzesíti, hogy ne csak szájjal, de tettekkel
is szeresse az Istent. Erre kell a Szentlélek tüze és ezt
kapták az apostolok Pünkösd ünnepén. Azóta jár körül
és tüzesíti a mi lelkünket is a nagy parancsban: a feleba-
ráti szeretetben.”

Kívánom a jelenlevôknek, hogy a most következô éne-
kekben találják meg ennek a lelket tüzesítô isteni szere-
tetnek a forrását: ki-ki a maga módján, az elôadás és a
hallgatás közös örömében.”

Az elôadás után a kórustagok a nézôket a Faluház
nagytermébe invitálták, borral, pogácsával kínálva a ven-
dégeket teremtettek alkalmat a beszélgetésre. Így hamar
kiderült számunkra, a köszöntô végén elhangzott jókí-
vánság meghallgatásra talált: nagyszerû élményben volt
részünk a hangverseny során.

Pócsik Andrea

HÍMZÔ KÖR KÖZÖS KIRÁNDULÁSA MEZÔKÖVESDRE, 
A BALATONFÜREDI ÉS A TIHANYI HÍMZÔ MÛHELYEKKEL.

A XXVI. Kis Jankó Bori Országos Hímzô pályázat zsûri-
zése 2010. június 7-8-án történt meg.

A beérkezett 317 pályamunkából a Bíráló Bizottság
227 munkát látott el zsûriszámmal, és egyben kiállításra
is javasolt.

Az „A” kategóriás minôsítést elért alkotások tovább ke-
rülnek a 2011 évben megrendezendô Élô Népmûvészetre,
amely a Néprajzi Múzeumban lesz látható tavasszal.

A hímzôkör egy balatonfelvidéki szabadrajzú gyapjú
garnitúrával pályázott. 3 db „A” és 3db „B” minôsítést
értünk el. A garnitúránk kiállításra került.

A megnyitó ünnepségre 2010 július 2-án 11 órakor ke-
rült sor , a Közösségi Házban.

A kiállítást a Matyó Múzeumban tekintettük meg. 
Az ünnepélyes megnyitó után a szakkörökkel közösen

jó hangulatban, feltöltôdve, új kihívásokkal megerôsödve
finom ebédet fogyasztottunk el. Ebéd után megnéztük Kis
Jankó Bori szülôházát, majd a Mezôkövesdi Háziipari
Szövetkezet régi archív rajzait, hímzéseit is.

Estefelé érkeztünk haza gazdag élményekkel, amely
szép emlék marad mindannyiunk számára.

Köszönöm a hímzô társaimnak az együtt töltött szép
napot.

Mindenkinek jó pihenést és szép nyarat kívánok szere-
tettel.

Szuper Miklósné 



Csizmadia Emil festômûvész, restaurátor
„Visszatekintés”

címû kiállítását láthattuk 2010. június 12-én, a Paloznaki
Önkormányzat és a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány
rendezésében.

A kiállítás résztvevôit Szabó Lajos alpolgármester me-
leg szavakkal köszöntötte, majd szintén az ô vezényleté-
vel a kórus tagjaitól a kiállítás hangulatához illô, kedves,
szép dalokat hallhattunk. A tárlatot Balázs Árpád, Ma-
gyar Örökség díjas, Erkel díjas zeneszerzô, Érdemes mû-
vész nyitotta meg.

Megnyitó beszédében újszerû, érdekes, értékes gondo-
latokat hozott felszínre. Méltatta a falut, a benne élô és a
már eltávozott embereket, a hozzájuk fûzôdô emberi
kapcsolatokat – humorosan felidézte a „gyüttment”-ek
státuszát, majd a befogadó szeretetet, amely fontos ténye-
zô a nyugodt környezet mellett – amitôl az ember kelle-
mesen érzi magát második otthonában. Kis kitérô után is-
mertette Csizmadia Emil egyéni és mûvészi életpályáját, a
világ nagyvárosaiban elnyert elôkelô díjakat, elismerése-
ket. Festményei, portréi láttán nevére felfigyeltek ha-
zánkra és pl. San Marinoban is kíváncsian érdeklôdtek:
„Merre van Paloznak?” (Most már tudják).

Mûvészete által hírnevünk ismert lett a világ más tája-
in is. Balázs Árpád ismertette továbbá a megtett utat a le-
gendás „Somogyország”-ból, kis „tanyájáig”, ahol jelen-
leg is nemes szerénységgel alkot második otthonában.
Ismertetés után a látogatók szemlélhették, csodálhatták a
szebbnél szebb tájképeket, melyek ízelítôt adtak más or-
szágok, városok környezetérôl, kultúráiról. Az élethûen
megalkotott portrékon a személyek jellemét, egyéni sor-
sát, életvitelét is szinte „közli” a nézô felé.

További munkájához jó alkotókedvet és jó egészséget
kívánunk kedves családjával együtt.

J-né Irén

MMeegghhíívvóó
A Paloznaki Civil Egyesület szeretettel meghívja

Önt és kedves családját, barátait

AAzz  éélleett  kkeennyyeerree
Vígságos szomorújáték 90 percben
Árpád-házi Szent Erzsébetrôl

Kolti Helga
színházi elôadása

2010. július 31-én szombaton 20.30 órakor
Paloznakon a Tájház udvarán (Fô u. 6.)

Az elhangzó dalok szövegét írta Killár Katalin,
zeneszerzô Hencz József

Belépôdíj 1200 Ft, egyesületi tagoknak kedvezménnyel 500 Ft

Paloznak Község Önkormányzata 
szeretettel vár mindenkit a 

MAKÁM Együttes
koncertjére

2010. július 24-én, szombaton
20.30 órától,

a Tájház udvarán
(Paloznak, Fô utca 6.).

A rendezvényre a belépés ingyenes!

Adományokat elfogadunk a 
hernádszentandrási árvízkárosultak javára!

Paloznak Község Önkormányzata 
szeretettel vár mindenkit

BBeerrkkeess  KKáállmmáánn  ééss  aa
TTookkyyoo  --  BBuuddaappeesstt  EEnnsseemmbbllee

hangversenyére

2010. augusztus 13-án, pénteken
20 órakor

a paloznaki római katolikus templomba. 

A belépés ingyenes!

Paloznak Község Önkormányzata
szeretettel vár mindenkit

2010. július 30-án, pénteken
20 órakor a

PRATUM MUSICUM
RÉGI ZENEI EGYÜTTES

hangversenyére
a római katolikus templomban.

4 2010. júliusPaloznaki Hírmondó

A Paloznaki Hímzôkör
és Paloznak Község Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt és kedves családját

XVII. NÉPI HÍMZÉS
kiállításának megnyitójára

2010. július 31-én, szombaton
19 órára

a Faluház nagytermébe (Paloznak, Fô utca 10.)

Meghívott kiállító vendégek:
Tóth István

mester remekdíjas szabómester
és munkatársai

A kiállítást megnyitja:
Pócsik Andrea



HEGYALJAI PINCÉK
Régi, öreg pincék penészes falai
kedves emlékeknek hallgató tanúi,
sok ember megfordult falaitok között
ivott, mesélt, dalolt, végül elköltözött.
Megvénült kôpincék merre igyekeztek,
gazdáitok után ti is sírba mentek?
Horpadozó háttal álltok a dûlôkben
kordon-mûvelésû szôlôrengetegben.
Ahogy a kordonok egyre magasodnak,
falaitok lassan a földbe húzódnak.
Hámló vakolatot az idô lebontja
és a présháztetôn a nádat borzolja.
Reggeltôl napestig várjátok mint régen,
mikor jön gazdátok nyikorgó szekéren,
vagy úgy gyalogosan, görnyedezô háttal
a szôlô aljából megkopott kapával.
Elferdült kéménnyel hiába kémleltek,
nem jönnek már soha, örökre elmentek.
Nélkülük oly sivár, kihalt a vén pince,
nem figyeli senki „Fénylik-e a Vince”.
Oldalatok mellôl a fák kipusztulnak,
utat engednek a tépô viharoknak.
Ropogós cseresznye, nagylombú diófa,
de sok szegény ember pihent meg alatta,
délharangszó után elfáradt kapával,
de álmuk tele volt széna illatával.
Ha hirtelen vihar söpört a határon,
puha sarjú-ágy várt a présház padláson.

Vidám pincézések, sárgalángú gyertyák
emlékeink tárát már nem gazdagítják.
Az évek rohannak, emlékeink fogynak
csak emléktöredék jut az utódoknak.
De ôszi estéken, kotlósmust havában
dalfoszlányok szállnak szerte a határban.
Én még értem a dalt, mit a szelek hoznak
omladozó, öreg pincékrôl dalolnak.

Jutasi Sándor

„A szép dolgok mindig a lélek 
mélyérôl jönnek”

– lehetne a mottója Hoffer Ildikó keramikus mûvész kiál-
lításának, amely a paloznaki önkormányzat és a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány közremûködésével
került megrendezésre 2010. július 10-én a faluházban.

Czeglédy Ákos polgármester köszöntötte a megjelente-
ket, elismerésével méltatta Hoffer Ildikó kiállító mûvészt és
alkotásait, melyek élethû képet adnak a régi „falusi világ”
életérôl, környezetérôl. T. Vajda Márta, magyar szakos ta-
nár megnyitó beszédében mélyreható gondolatokkal ele-
mezte Ildikó „belülrôl” jövô indíttatását, egészen a rafinált
kézügyességgel végzett személyek, tárgyak, életképek meg-
formálásáig. Ildikó alkotásaiban ráérzett arra, hogy éle-
tünk zajos forgatagában jól esik egyfajta meditatív környe-
zetben kicsit megpihenni. A kiállítás ezt a lehetôséget
megadta. A mélyen gyökerezô tulajdonságok, a személyek a
velük kapcsolatos tárgyak visszaadták fáradságos és mégis
romantikus „paraszti világunk” mindennapjait. Egy-egy
eseményképben szinte önmagunkkal találkoztunk újra. 

Kedves színfoltjai a kerámia világnak: a libákat terelô
kisleány, nyakába akasztott tarisznyájával, melyben való-
színû ott lapult a zsíros kenyér. A melencében kenyeret,
tésztát dagasztó asszonyban is szinte magunkra ismertünk.
Mosolyogtunk a vízhordó legénykén, amint a vállán végigve-
tett rúd két végén két vízzel teli vödröt cipelt a fôzéshez, mo-
sáshoz. Kedves emlékeket idézett fel a kerekes kút látványa
a nagy favödörrel. Emlékképeinkben megjelent a minden-
napos látvány ahogy reggelenként, esténként a gazdák a jó-
szágaikat terelték a falukút vályújához itatásra. Ilyen és
ezekhez hasonló helyzetek, életképek szemlélôi lehettünk.

Prazsákné Emike az alapítvány vezetôje és egyben a
kiállítás szervezôje elôzetes üdvözlô beszédében közölt
egy kis meglepetést, Ildikó édesanyja, Hoffer Józsefné
„jobb késôn, mint soha” alapon festeni kezdett. Kis idô
elteltével tehetsége beérett, szép tájképei, festményei so-
kasodtak. Ezek egy része leányához, Ildikóhoz került, és
azokból jó párat édesanyja tudta nélkül elhozott a kiállí-
tásra. Így a tárlat még színesebbé – színvonalasabbá vált,
összhangot teremtett anya és lánya mûvészete között.

A kiállítás miliôjében úgy éreztük, mintha egy idôre
megállt volna felettünk az idô, mert visszaadta múltun-
kat, emlékeinket, melyekkel ismét gazdagabbak lettünk.
Szép volt – Köszönjük.

J-né Irén
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PPAALLOOZZ NNAAKKII  ÉÉLLEETT--KKÉÉPPEEKK

Öreg paloznaki ház Boda Balázs rajza



„A macskás falu”
A pörkölt kétség kívül a magyarság egyik jellegzetes étele,
hazánk specialitása. Sok fajta elkészítési mód létezik, ezek
alapja és íze tájegységekhez igazodván mind más-más.
Marha-, borjú-, birka-, hal-, szárnyas- és vadhús is lehet a
fô alkotóeleme ennek az ételnek. Ha Paloznakra és a pör-
költ kapcsolatára gondolunk, akkor többségnek a hal jut-
na eszébe, mint fô összetevô. De a halpaprikás-elméletek
maradjanak csak Szegeden, nálunk egy egészen speciális
gasztronómiai fogással rukkoltak elô a helyiek, ami szin-
tén a pörkölt kategóriába sorolhat, de annak fô összetevô-
je a házi macska. És a paloznaki macskapörkölt történetét
ki tudná jobban elmesélni, mint Pohl Lajos bácsi?

,, Az egész úgy kezdôdött, hogy a Pohl-pince akkori-
ban készült el Kishegyen. Úgy illik, hogy az új épületet

a szokásokhoz híven fel kell avatni. Hát készült is
nagy-nagy buli! Közben megtudtuk, hogy egy másik

társaság is összejött, ott az erdô aljában, a mai Mackó-
dombbal átellenben. Ôk Balog Gábor [Bambusz] veze-

tésével marhapörköltet akarnak készíteni és (kicsi a fa-
lu!) potyakóstolót akarnak csenni a mi vacsoránkból!

Hát, ha így állunk, akkor mi olyan finom pörköltet ké-
szítünk nekik, hogy megemlegetik azt – gondoltuk! Köl-

csönkértük a Gyôriné macskáját, mert ,,sok az egér” a
pincében. Szerencsétlen állat rémálmában sem gondol-
ta volna, hogy mi vár rá. Meg lett nyúzva, el lett készít-

ve úgy, ’hogy egy igazi pörköltnek ki kell nézni. Belôle
készült vacsora. Mi szépen bementünk a pincébe italoz-
gatni, ,,avatni”, míg odasettenkedtek és ellopták a fôz-

tünket, a macskapörköltet. De hogy mi se maradjunk
éhen, mi is küldtünk pár embert, ellopni az ô marha-
pörköltjüket. Megtörtént a csere, ilyen körülmények

közt lakott jól mindkét társaság. Mi jót nevettünk raj-
tuk, ôk másnap dicsérték a pörköltet. Semmire se de-

rült volna fény, ha az egyik szakács nem kezdett volna
el nyávogni a Bambusz-féle társaság tagjainak ablaka

alatt. Mikor a Gyôriné macskája titokzatosan eltûnt,
akkor tisztázódtak a dolgok. Csendôrségi ügy készülô-

dött lenni belôle, de hát az kinek jó? Kétoldali lopás
volt ez! Csere! ”

Lehet, hogy volt, aki már hallotta a történetet, lehet,
hogy van, aki még nem. De egy biztos: macskapörkölt lé-
tezett a paloznaki közélet történetében és ettek is belôle!
Visszhangja volt mindennek a környéken. Paloznak, a
,,Macskás falu”. Ezt a pörköltet nem kapni az éttermek-
ben, nincs bent a recept a nagymama fiókjában, és nem
kerül asztalra vasárnapi ebédkor. Van egy felvázolt ké-
pünk egy történetrôl, mely mindenki szemszögébôl más-
más…hát kiét kéne néznünk?........Talán a Gyôriék macs-
kájától kéne megkérdezni!

Wrhovina Péter

Gacza Roland és Kristály Kata örömmel tudatják, hogy
Georgina nevû kislányuk megszületett 2010. június 25-én.

Gratulálunk Nekik és Jó Egészséget Kívánunk a babá-
nak és a mamának és az egész családnak!

Szerk.

Jóga Hétvége Paloznakon
Már másodszor volt abban a szerencsében, vagy erre talán jobb
szó, kegyben részem; részt vehettem 2010. július 2-és 4 közötti Jó-
gahétvégén a Balaton-felvidék egy csodálatos falujában
PALOZNAKON a Paloznakiakkal és sok más keresôvel, érdeklô-
dôvel látogatóval péntektôl vasárnap estig. 

A PaCI (Paloznaki Civil Egyesület) és a Jóga a Mindennapi
Életben rendszer Érdi Egyesülete  szervezésében egy olyan példa-
értékû összefogás, rendezvény sorozat jött létre, mely szerintem
már most is és a jövôben még hatékonyabban az egész régióra ki-
terjedôen komoly érdeklôdésre számíthat.

Az idei hétvége is igazolta számomra, hogy mindannyiunknak
egyre fontosabb az egészség, a hagyomány és a belsô harmónia
megteremtése. – Az autentikus, élô mesterlánc, Paramhans Swami
Maheshwarananda jóga rendszere és az élô hagyományok találko-
zása itt Paloznakon is értéket hoz létre.

A TEST, a LÉLEK, és a TUDAT HARMÓNIÁJA, – melynek
megteremtése a Jóga a Mindennapi Életben rendszer alapja – so-
kakat mozgósított!

Tökéletes példák erre, a reggeli gyakorlások a Templom Kert-
ben, az esti meditációk a Kálvária Dombon és a Szt. József Ház-
ban, gyakorlások a Major udvari sátorban, rendezvények a Táj-
ház és a Vendégház udvarán. 

Minden korosztály számára bôségesen választási lehetôség volt;
részt venni a változatos programokon, megízlelni a büfében a
rendkívül finom vegetárius ételeket, ínyencségeket, beülni egy
filmre, megnézni a kiállítást.  

Különleges érték, érzés számomra Paloznakra jönni és itt lenni.
Nekem a Békesség, Elfogadás, Megértés, Összefogás, Értékmegôr-
zés csendes és békés szigete ez a falu. 

Korunk, és kórunk; a rohanás, stressz, taposás világában egy-
re többen keresik a lehetôséget egy kis elvonulásra, befelé figye-
lésre és békére. PALOZNAK – méltán csupa nagybetûvel –, erre,
ezen a hétvégén itt a Balaton mellett különleges, ISTENI atmosz-
férát biztosított.

A település, a PaCI vezetôi, a Paloznakiak közül sokan névvel és
névtelenül, a JMÉ (Jóga a Mindennapi Életben rendszer) szerve-
zôi, karmajógiai, jógaoktatói és elôadói közösen valóban harmóni-
át teremttetek ezen a hétvégén. Áldás volt minden mozdulaton és
minden emberen! Sokan érezték úgy, hogy jó lenne itt élni, mert jó
itt lenni.  Itt valós a „lét”élménye és nem úgy, mint egy ritkán fel-
vett ünnepi öltözet, „vasárnapi ruha”, vagy estélyi, hanem olyan
természetes, tiszta, mint a mindennapok népviselete.

Egy különleges és szép hagyomány teremtôdött Paloznakon,
melyet maga a JÓGA, – mint szanszkrit eredetû szó: ÖSSZE-
KÖTÉS-t, EGYESÜLÉS-t jelent – bontakoztatott ki. Egy valóban
értékes multikulturális, EMBEREKET és KULTURÁKAT béké-
ben ÖSSZEKÖTÔ és egyesítô fesztivál jött létre.

Akik itt voltak hírét viszik ennek a pozitív rendezvénynek és
egyre többen jönnek majd el, hogy megismerjék a jógagyakorlatok
teljességét és megízleljék Paloznak különleges atmoszféráját, meg-
tapasztalják az itteni emberek szeretetét és azt a csodálatos pozitív
értéket, amit ôk képviselnek.

Számomra rendkívül meghitt és értékes volt az a csodálatos
együtt táncolás és éneklés, mellyel a rendezvény befejezôdött.

Ezen a hétvégén valami olyan jött létre, ami szívet gyönyörköd-
tetô – ÖSSZEKÖTÉS – és ha nem tévedek ISTENI magasságban
és mélységgel.

Ha ô is úgy akarja, én jövôre itt leszek újra és tudom, hogy so-
kakkal együtt!

Köszönöm minden szervezônek, segítônek, Paloznak egészének,
hogy itt lehettem!

Szakács József Károly = Arjunpuri
a  Jóga a Mindennapi Életben rendszer 
(JMÉ) jógaoktatója és vezetôségi tagja
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Tisztelettel köszöntök minden paloznaki és Paloznakot
szeretô embertársamat. Örömmel gondolok vissza a júliusi
elsô hétvégére, amikor a faluban ismételten éltük a jógát. 

Sokak szeretete, segítsége, örömteli jelenléte által tartalmat
kapott mesterem, Paramhans Swami Maheshwarananda taní-
tása, miszerint „a jóga a test, a lélek és a tudat harmóniája”. 

Mint a Jóga Hétvége megálmodója és fôszervezôje köszö-
nöm Paloznak Község Önkormányzata vezetôségének és dol-
gozóinak, a Paloznaki Civil Egyesület minden résztvevôjének,
a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány és a Paloznaki Szôlô-
hegyi Egyesület segítôinek, a Jóga a Mindennapi Életben
rendszer Érdi Egyesület és a Sadana Stúdió jógaoktatóinak,
elôadóinak, jógázóinak és a régióban élô jógabarátainknak a
sok-sok munkát és adományozó segítséget. Köszönet az ország
egészébôl érkezô jógagyakorlóknak és egészséges életmódra
törekvôknek, akik munkával és aktív részvétellel hozzájárul-
tak a rendezvény sikeréhez. Köszönet a támogatásként rendel-
kezésre bocsátott helyszínekért, sátrakért, eszközökért, az el-
készített ételekért, a pénz- és egyéb adományokért. 

Köszönet azoknak a mûvészeknek, akik áldásként ad-
ták a szép és élménygazdag órákat.

Köszönet mindenkinek mindenért. Nagy Julianna
JMÉ jógaoktató, fôszervezô

OLVASÓ LIGET
Az olvasás része életünknek: olvasunk munkában, pihenés
közben, lépten-nyomon. Sajnos ez azonban inkább csak az
információszerzést jelenti, mintsem igazi szellemi kikapcso-
lódást és feltöltôdést. Pedig a feszített munkanapok után el-
engedhetetlen és mással nem pótolható élmény az, amit egy
jó könyv vagy egy szép vers elolvasása közben átélünk. Ép-
pen ezért örömteli, hogy a tavaly útjára indított Olvasóliget
országos programhoz a mi kis falunk is – néhány nagyobb
város után – csatlakozott. A június végi Hal- és Borünnep-
hez kapcsolódó szép ünnepi esemény sokakat vonzott a Fô
térre június 26-án, szombaton. Hátterét az egyre szebbé vá-
ló Fô tér adta. A szabadban, ligetben való olvasáshoz szük-
séges, a környezethez simuló szép kerti bútorokat a Homola
Pince adományozta. Ezúton is köszönjük. 

A polgármester úr bevezetô, az esemény lényegét megvi-
lágító szavai után Haumann mûvész úr elôadását hallgattuk.
Egy, az olvasásból is élô mûvész több évtizedes tapasztalata
tette szemléletessé, hogy az elmélyült, megfelelô szövegértel-
mezés hogy tudja pl. egy vers hangulatát árnyalni.

Gergely Éva mûvésznô és partnere, Kálmán Tamás
énekelt ezután részben saját, megzenésített verseket gi-
tárzene mellett nagy sikerrel. Péntek Imre zalaegerszegi
költô versei egészítették ki a délutáni programot. Az ese-
mény idôben beleágyazva az elôtte, utána párhuzamosan
a Tájház udvarán folyó halászléfôzô versenybe, egy nagy-
szerû délutánnal ajándékozott meg bennünket. Csak re-
méljük, hogy a kezdeményezés szép tradíciót indít el, s
egy újabb színfolttal gazdagítja falunk életét. Megjegyez-
zük a lelkes hallgatóság soraiban hallott ötletet: nevezzük
el a ligetet Wass Albert Olvasóligetnek.

Regôs Ferenc

Halászléfôzés, – kóstolás 
egy kis kocsmazenével

Június 26-án ismét megrendezésre került Halászléfôzô
verseny az önkormányzat és a Csopak-Paloznak Horgász
Egyesület által. A Balatoni Hal és Borünnep keretein be-
lül csatlakoztunk immár másodszor Balatonfüred prog-
ramjaihoz. A nap kezdetén úgy tûnt idén sem fogad min-
ket kegyeibe az idôjárás, de estére elszállt a félelmünk.
Összesen hét csapat jelentkezett a versenyre, hogy össze-
mérhessék tudásukat a halételek elkészítése terén.

A szakavatott zsûri, mely a Blackriders együttes tagja-
iból állt, elsô helyezettként Tuba és Fia csapatot tüntette
ki. A második helyezett a Harcsa csapat, a harmadik pe-
dig a Csuka csapat lett. A zsûritagok egy különdíjat is ki-
osztottak, melyet a francia hallevessel a L’Amúr csapat
kapott meg.

Az oklevelek és díjak átadása után elkezdôdhetett a kós-
tolás. Összesen 177 adag halászlét, halételt adtak el a csa-
patok. 

A vacsora alatt és után a Blackriders együttes látta el
és szórakoztatta kocsmazenével a vendégeket. Szerk.

Hagyományok és újdonságok 
a paloznaki konyhában

Amikor nem a befôtt teszi el a nagymamát! Két nagyon
bevált tipp azoknak, akik szívesen kipróbálnak egy kicsit
mást, mint eddig.

1. Sváb kovászos uborka:
Végy egy nagy uborkás üveget! Alulra pakolj bele 1
csokor kaprot. Erre 1 sor megpucolt, karikára vágott
nyers tavalyi burgonyát. (Nem tévedek, nem kenyeret! A
lé sose penészesedik meg, áttetszôen tiszta marad és
behûtve a legfinomabb nyári üdítôital.)

Erre pakolom a megmosott, felhasított uborkát. Tetejére
szintén karikákra vágott nyers, öreg krumplit rakosgatok.
Legfelülre jön még 1 csokor keményszárú kapor, amely
alkalmas arra, hogy leszorítsa az egész rakományt. Végül
leöntöm langyos, sós vízzel (ahány liter víz, annyi evôkanál
só), kistányérral letakarom, 3 nap múlva csudát tálalhat a
családjának. Egy esztergomi ferences atyától származik a
recept. Ha egyszer kipróbálják, nem bánják meg.

2. Salátaolajak házilag:
Vásároljunk 1 liter olíva olajat. Keressünk ennek a
mennyiségnek megfelelô 3 kisebb, mutatós üveget,
lehetôleg olyant, aminek kiöntôje és parafa dugója van.

Az elsô üvegbe mossunk meg 1-2 szál friss rozmaringot,
a másodikba ízlés szerint tegyünk megtisztított
fokhagyma gerezdeket, a harmadikba kaprot, vagy egy
kanál színes borsot, diót stb. Pár nap után
használhatjuk, de szemet gyönyörködtetô konyhai dísz is.

Jó étvágyat! Rajnai Magdi
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� 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 

� 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

� 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.

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

� 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.

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

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 


