
TÁJÉKOZTATÓ
A 2010. október 3-i helyi önkormányzati képviselôk és
polgármesterek választásával kapcsolatban a fontosabb
tudnivalókról az alábbi tájékoztatót adom:

JELÖLÉS ÉS VÁLASZTÁS RENDSZERE
A települési önkormányzati képviselôk 

választása
A települési önkormányzati képviselôket a település vá-
lasztópolgárai egyéni listás (kislistás) választási rendszer-
ben választják meg. 

Jelöltet ajánlani sárga színnel jelölt ajánlószelvényen
lehet. Képviselôjelölt az lehet, akit a településen lakó-
hellyel rendelkezô választópolgárok (Paloznak község-
ben 411 fô) legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Eszerint
képviselôjelölt az lehet, akire legalább 5 db érvényes
ajánló szelvényt adnak le. 

Ön legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a tele-
pülésen megválasztható képviselôk száma (4 fô), de sza-
vazata akkor is érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb je-
löltre szavaz. (1,2,3 vagy 4.) Képviselôk azok a jelöltek
lesznek, akik a megválasztható képviselôk száma szerinti
a legtöbb érvényes szavazatot kapják. 

Polgármester választás
Polgármester jelöltet ajánlani a fehér ajánlószelvényen
lehet. Polgármester jelölt az lehet, akit a településen la-
kóhellyel rendelkezô választópolgárok legalább 3%-a je-
löltnek ajánlott. Eszerint polgármesterjelölt az lehet, aki-
re legalább 13 db érvényes ajánló szelvényt adnak le. 

Csak egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a település pol-
gármestere, aki a jelöltek közül a legtöbb érvényes szava-
zatot kapja. 

Megyei közgyûlés tagjainak választása
A megyei közgyûlés tagjait listán választják. Listát pártok
és egyéb társadalmi szervezetek állíthatnak.  Listát aján-
lani a rózsaszínnel jelölt ajánlószelvényen lehet. Az a lis-
ta indulhat a választáson, melyet a választókerület 
választópolgárainak legalább 1%-a ajánlott. A választó-
polgár egy listára szavazhat. Az egyes listák a kapott 
szavaztok arányában jutnak mandátumhoz, de csak ab-
ban az esetben, amennyiben az összes érvényes szavazat
5%-át megszerezték. 

AZ AJÁNLÓSZELVÉNY
Ha Ön élni kíván ajánlási jogával, akkor azt úgy teheti
meg, ha az Önnek megküldött hivatalos ajánlószelvényt
kitölti, saját kezûleg aláírja, majd azt átadja a támogatni
kívánt jelöltnek, vagy megbízottjának. Az ajánlás nem
vonható vissza. A választásra jelöltet/listát ajánlani 2010.
szeptember 3-ig lehet. Egy választópolgár egy jelöltet/lis-
tát ajánlhat. Aki ugyanazt a jelöltet/listát többször aján-

lotta, vagy aki több jelöltet/listát is ajánlott, annak vala-
mennyi ajánlása érvénytelen. 

A SZAVAZÁS HELYE
Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítôn feltüntetett
szavazókörben szavazhat, Paloznak, Faluház, Fô u. 10.
szám alatt. Mozgóurna kérésére most is lehetôség van, a
szavazást megelôzôen a Helyi Választási Irodától, szava-
zás napján a Helyi Választási Bizottságtól. Mozgóurna
írásban kérhetô. 

HOGYAN SZAVAZHAT IGAZOLÁSSAL
Amennyiben Ön 2010. június 16-ig tartózkodási helyet
létesített, igazolással bejelentett tartózkodási helyén, az
igazoláson megjelölt szavazókörben szavazhat. 

Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig, 
személyesen, vagy meghatalmazott útján 2010. október 
1-jén 16 óráig kérhet a lakóhelye szerinti illetékes jegyzô-
tôl. A kérelem benyújtásához letölthetô nyomtatvány áll
rendelkezésre a www.valasztas.hu honlapon, illetve elér-
hetô bármely választási irodában. 

MIT VIGYEN MAGÁVAL A SZAVAZÁSKOR?
Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és
lakcímét megfelelôen igazolja az alábbi igazolványok va-
lamelyikével. 
� lakcímet is tartalmazó személyi igazolvány (régi)
� lakcímigazolvány mellett a kártya formátumú személyi

igazolvány, 
� útlevél, 
� 2001. január 1-jét követôen kiállított kártya formátu-

mú vezetôi engedély,
� Amennyiben igazolással kíván tartózkodási helyén sza-

vazni a fentieken kívül az Igazolást is vigye magával. 

MIT KELL TUDNI MÉG A SZAVAZÁSRÓL?
Szavazni csak személyesen reggel 6 órától este 7 óráig le-
het a fentiekben megjelölt szavazókörben. 

Tájékoztatom még a szavazópolgárokat a Helyi Válasz-
tási Bizottság (amely a Szavazat Számláló Bizottság fel-
adatait is ellátja településünkön) összetételérôl.

� Czilli Jánosné a HVB elnöke
� Kövesiné Pohl Tünde HVB elnök-helyettese
� Bártfai István
� Hanczné Kováts Rita
� Szecsôdi Béla HVB tagok
� Szombati Gábor
� Varga Zoltánné HVB póttagok.  

Paloznak, 2010. augusztus 12.
Tóth Gáborné

körjegyzô
Helyi Választási Iroda vezetôje

Hírmondó
XX. ÉVFOLYAM  2010. AUGUSZTUS

Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA



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.

Templomi hangverseny
A Grassalkovich Trió hangversenyére gyülekeztünk júli-
us 16-án, pénteken este. Az üdülôtulajdonosok, hozzátar-
tozóik, rokonok, ismerôsök, vendégek nagy örömmel üd-
vözölték egymást a templom bejáratánál. Jó érzés volt
látni, hogy mennyire örülnek a viszontlátásnak. Sajnos az
én szívem elszorult, mikor láttam, a padokban ülôk kö-
zött alig akad helybéli. Talán ha 8-an, 10-en lehettünk.
Más városokban, falvakban súlyos ezreseket fizetnek a
belépôért, nálunk a belépés INGYENES, vagyis DÍJTA-
LAN. Lehet, hogy ez az oka az érdektelenségnek. Mi, akik
ott voltunk csodálattal és átéléssel hallgattuk az elôadást.

Händel a-moll szonátáját, De Falla 2 spanyol táncát, F.
Moreno Torroba Kasztíliai szvitjét, Saint-Saens Hattyú-
ját, J. S. Bach G-dúr szólószvitjét és Esz-dúr trióját.

A fellépôk: Párkai Krisztina – fuvola, Dvorák Lajos –
gordonka, Szilvágyi Sándor – gitár.

Nagy tapssal fejeztük ki köszönetünket. A legközelebbi
hangversenyre elvárjuk a helybélieket is nagyon-nagyon
sok szeretettel!

Németh Piroska

� Augusztus 20-án, csütörtökön 20 órától Ünnepi Hang-
verseny a r. k. templomban.

� Augusztus 20-án, csütörtökön 18 órától Retro Nap a
focipályán majd a Tájház udvarán.

� Szeptember 4-én, szombaton 18 órától Szüret-elô ren-
dezvény a Tájház udvarán PaCi és Szôlôhegyi Egyesü-
leti tagoknak.

� Szeptember 24–26, péntek–vasárnap Falunapok szüre-
ti mulatságokkal több helyszínen.

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.

Retro Nap 
augusztus 20-án

TIZENÖT ÉV UTÁN ISMÉT
SZUPER RANGADÓ
PALOZNAKON!

Paloznaki Fradi - Steaua Paloznak

Utána pedig karaokeval egybekötött 
nosztalgia disco a Tájház udvarán, 

miközben hûtött italokat és
ízletes marhapörköltet fogyaszthat.

Kérjük, járuljon a becsületkasszához 
és kóstolja meg a pörköltet, 

mert ezzel az idei Falunapokat támogatja! 

18.00 óra: Paloznaki Fradi-Steaua Paloznak
20.00 óra: Nosztalgia Disco és pörkölt party

KEDVES PALOZNAKIAK!

Az utóbbi idôkben egyre nagyobb igény van a „retro ér-
zésre”, nemcsak Paloznakon, hanem szerte az ország-
ban, sôt az egész világban. Az emberek visszasírják azo-
kat az éveket, amikor még beszéltek egymással, amikor
egy-egy korszakalkotó zenére táncoltak és jól érezték
magukat. Félreértések elkerülése végett mi nem a „vi-
dám barakkra” kívánunk emlékezni, hanem valami egé-
szen másra.

Amikor Asival (Kovács István), Szakival (Végh István)
megálmodtuk a halászlé partyn a paloznaki Retro Napot,
bevallom ôszintén, hogy beleborsódzott a hátunk, hiszen
sok-sok csodálatos élményben volt részünk a kilencvenes
évek elején-közepén. Soha nem felejtem el, amikor
Czeglédy Ákos felkért, hogy szervezzem meg az elsô
paloznaki focikupát. A mai napig emlékszem a dátumra
és a felejthetetlen pillanatokra. 

1992. május 1-jén négy csapat részvételével tornagyô-
zelmet aratott a Paloznaki Fradi (Gyôry „Nyunyi” Imre
vezetésével) a Steaua Paloznak felett (ezek voltunk mi). A
döntôben 4:1-es vereséget szenvedtünk, de még a mai na-
pig a fülembe csengenek Végh „Szaki” István szavai, hogy
nem érdemeltünk vereséget, mert mi sokkal szebben fo-
ciztunk. Persze a Paloznaki Fradi csapattagjai mindezt a
mai napig tagadják...

Tizenöt év után ismét megmérkôzik egymással a tele-
pülés két egykori „nagy csapata” a Paloznaki Fradi és a
Steaua Paloznak. Amikor elkezdtem felvenni a kapcsola-
tot régi csapattársaimmal, bevallom egy kicsit féltem, hát-
ha elutasítanak, mondván „mi már túl öregek vagyunk
Peti!”. Szerencsére nem így történt, hiszen egybôl igent
mondtak a felkérésre. Hosszú évek után ismét találkozha-
tunk olyan emberekkel, akiket a kilencvenes évek elején
sokszor láthattak a faluban, de mostanság máshol élnek,
máshol dolgoznak. 
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A mérkôzés után pedig kezdetét veszi a kareokeval egy-
bekötött nosztalgia disco és pörkölt party. Utóbbi „alap-
anyagainak” finanszírozását a helyi polgárôrség vállalta
magára és a nyereséget az idei falunapokra kívánjuk át-
utalni. Mind a pályán, mind a Tájház udvarán lesz becsü-
letkassza, mellyel szintén a háromnapos rendezvény so-
rozatot támogatjuk.

Kérjük jöjjön el, hogy ha csak egy napra is, de nosztal-
giázzunk, üljünk le egy kicsit beszélgetni egymással, pró-
báljuk megállítani ezt a rohanó világot, némi „retro ér-
zéssel”.

Tervezett program

2010. augusztus 20. 18.00 óra (futballpálya): Paloznaki
Fradi-Steaua Paloznak
20.00 óra (Tájház udvara): Nosztalgia disco, karaoke,
pörkölt party

Szendi Péter

Ethno Music
Július 24-én este lógott az esô lába. A jó elôre lekötött sza-
badtéri programok szervezôinek réme a szeszélyes, gyak-
ran szélsôséges idôjárás, ám szombaton kegyes volt hoz-
zánk a természet, csak az esô hûvös szele ért el a Tájház
udvarára. A hazai világzenei élet kiemelkedô képviselôje,
a Makám együttes emlékezetes koncertjét hallgathatták a
szép számban egybegyûlt érdeklôdôk. A dalok megszóla-
lása elôtt kisebb technikai bravúrnak számító, kihangosí-
tott telefonbeszélgetéssel kezdôdött a program, amely
Czeglédi Ákos és Üveges Gábor, Hernádszentandrás pol-
gármestere között zajlott. Bizsergetô volt hallani, hogy
náluk ugyanabban az idôpontban segélykoncertet
tartottak az árvízi károk enyhítésére. Bár a paloznaki in-
gyenes volt, a színpad szélére helyezett ládába mi is gyûj-
töttük a támogatásukra szánt összegeket. 54 eFt gyûlt ösz-
sze, ezt az önkormányzat 100 eFt-ra kiegészítve már
átutalta a BAZ megyei kisközség számlájára.

A fennállásának negyedévszázados jubileumát tavaly
ünneplô, hét taggal fellépô zenekar néhány gyerekdallal

kezdte a mûsorát, kedves figyelmességként egy, a nézôté-
ren ülô, épp a születésnapját ünnepelô gyermek tisztele-
tére. Aztán jöttek sorra az ismert és kedvelt számok, me-
lyek átfogó képet adtak az alapító zeneszerzô, szövegíró,
gitáros-énekes Krulik Zoltán zenei világáról. Az együttes
kompozícióiban többféle kulturális hatás vegyül a kor-
társ zene elemeivel.  A magyar népdalok a Makám sokszí-
nû köntösében hitelesen hangzanak. 1988-ban készült el
elsô önálló lemezük, az azóta megjelent 13 album is ôrzi a
kezdeti korszak zenei finomságait, multi-kulturális szem-
léletét.

A tapsok intenzitását hallva a jelenlévôk jól szórakoz-
tak, két ráadásszámra is buzdítva az együttes tagjait. 

Családias hangulatú este volt, némi sörrel, hiszen a
megfáradt zenészeknek sem kellett haza sietniük, az ön-
kormányzat felajánlotta szállás (a vendégházban) kar-
nyújtásnyira, megnyugtató közelségben várta ôket.  

A sok különleges nyári program között nem akármi-
lyen élmény volt ez – emlékezetes este minden jelenlévô-
nek.

B. B.

KEDVES PACI ÉS SZÔLÔHEGYI TAGOK!

A két paloznaki egyesület idén 3. alkalommal szervezi
meg a SZÜRET-ELÔ rendezvényt a paloznaki Tájház ud-
varán. (Szept. 4-én, szombaton, 18 órától) Az est alkal-
mával minden tagtársát szeretettel várja a két egyesület
vezetôsége!

Tormási György, Hernádi Péter

Hagyományok és újdonságok 
a paloznaki konyhában

Ütôfás mézes:

Hozzávalók:
70 dkg liszt (50 dkg rozsliszt + 20 dkg búzaliszt)
1 csomag fahéj
fél csomag Kotányi mézes fûszerkeverék
6 kávéskanál kakaó
20 dkg méz
6 evôkanál zsír
2 dl víz

Kézmûves foglalkozáson kérték a receptet többen is.
Az ütôfa minta készítôje: (tôle megrendelhetô)
Harasztovics Róbert
Ostfyasszonyfa
A karácsonyi mézes receptet is megküldik, és akkor azt is
közkinccsé teszem.

Németh Piroska

ÜNNEPI HANGVERSENY
az ezredéves paloznaki római katolikus 

mûemlék templomban
Szent István király tiszteletére

2010. augusztus 20-án
pénteken 20.00 órai kezdettel

Közremûködnek:
Márkus Júlia I. hegedû
Monár Zoltán II. hegedû
Márkus Ágnes gordonka

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Belépôdíj nincs.

 



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 

� 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

� 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.

� 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
november 1-ig kedd, szerda, péntek: 15-18 óráig, szombat,
vasárnap 8-12 óráig.

� 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.

� 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

� Király Pince borozó és vendéglô a Királydombi utcában.
Nyugodt környezetben, a szôlôtôkék ölelésében kóstolhatja
meg házias ízeinket, kiváló borainkat, és pálinkakülönlegessé-
geinket. Június közepétôl szombaton hangulatos élôzenés bog-
rács partikkal várjuk kedves vendégeinket. Tel: 70/931-62-06
Web: kiralypince.atw.hu

� 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
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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

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.

A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület 
együttmûködés céljából továbbra is várja 

Alsóörs-Csopak-Felsôörs-Lovas-Paloznak területérôl 
szálláskiadók, vendéglátók és egyéb szolgáltatásokat 

végzôk jelentkezését.

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 süteményrende-

lést 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 

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.


