
A TESTÜLETI ÜLÉSRÔL JELENTJÜK
UTOLSÓ ÜLÉSÉT TARTOTTA A JELENLEGI TESTÜLET

Czeglédy Ákos polgármester napirend elôtt beszámolt a
könyvtár raktárhelyiségének kialakításáról, az új pályá-
zati támogatással vásárolt bútorok beszerzésérôl, a rend-
kívüli szúnyogírtás költségeirôl, valamint Hernádszent-
andrásnak az árvízi károkra a Makám koncerten gyûjtött
54 ezer Ft-ról, amit 100.000 Ft-ra kiegészítve elutaltunk.
Leellenôrizte és elfogadta az Államkincstár és a Regioná-
lis Fejlesztési Tanács a Fô utca felújításának megvalósulá-
sát és a pályázaton nyert 8,2 millió Ft-ot megkapta az ön-
kormányzat.

Napirendként a féléves beszámolót és a költségvetési
elôirányzatok módosítását tárgyalta, majd fogadta el egy-
hangúlag a testület. A 2011. évben is részt veszünk a
Bursa Hungarica felsôoktatási ösztöndíjpályázaton a ki-
írást az újságban olvashatják. A Falunapi programokat is
megvitatták a képviselôk, közte a díszpolgári címre és a
Paloznakért kitüntetésre javasoltakat vették számba az
érdeklôdôkkel. A kitüntetések odaítélésérôl zárt ülésen
döntöttek a képviselôk, a díjakat a Falunap megnyitóján
adjuk át. Végezetül a ciklust lezáró értékelést ismertette a
polgármester melyet az újságban is olvashatnak.

CZÁ

FELHÍVÁS!
A Paloznaki Falunapokon, szeptember 25-én, szombaton
15.00-tól szüreti felvonulás lesz. Idei évben ismét indul
kisvonat a szüreti menetben. A felvonulásra viseletbe,
vagy tréfás jelmezbe öltözve lehet jelentkezni a
Teleházban. Ruhák korlátozott számban a Teleházban
vehetôk át, nyitvatartási idôben, szeptember 21-tôl.

Szerk.
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A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Paloznak Község Önkormányzata tisztelettel
meghívja 

Önt és kedves családját az

ARADI VÉRTANÚK
tiszteletére rendezett

CSENDES MEGEMLÉKEZÉSRE

2010. október 6-án, szerdán 18 órakor.

Helyszín:
Paloznak, 1848/49-es Emlékpark

Paloznaki Falunapok
2010. szeptember 24-26. 

Szeptember 24. péntek:
17.00 Oláh Katalin festômûvész kiállításának 

megnyitója (Faluház, nagyterem); 
a kiállítást megnyitja: Zongor Gábor, festômûvész

Tájház udvara:
17.30 Zilahi Lajos: Éjjeli zene és Zilahi Lajos: Szép 

Salamon Sári c. mûveket elôadja a Csopak-
Paloznak Református Asszonykör

18.00 Ünnepélyes megnyitó, díjátadások. 
Köszöntôt mond: id. Tislér Géza református 
lelkész, nyugalmazott püspök helyettes

19.00 Pörkölt vacsora
20.00 Nitus & the Rollin Dice koncertje (Rock and

Roll, rockabilly)

Szeptember 25. szombat:
Játszótér és környéke:
10.00 Játszóház, ugrálóvár, ügyességi játékok, 

arcfestés
Tájház udvara:
9.00 Gulyásfôzô verseny. Jelentkezni lehet szept. 23-ig 

a Teleházban. 
10.00 Pálpatakai Néptánc Együttes mûsora
11.00 Opole-i Big Band fúvószenekari elôadása a Fe-

hérvári Fúvóstalálkozóról 
12.00 Népzenei együttes elôadása
13.00 Gulyásfôzô verseny eredményhirdetése. 

Tortaárverés 
16.00 Borfelismerô verseny. Jelentkezni a helyszínen

Csiszár Péternél 15.30-ig
Sárkányos kút:
14.30 Borkóstoló 
Fô tér:
14.30 Must-kóstolás
15.00 Csopaki Óvoda néptáncbemutatója
15.30 Szüreti felvonulás. Gyülekezô: a Mázsa téren
15.45 Balatonfüred Néptáncegyüttes mûsora
16.30 Operett-mûsor Somos Zoltán és Farkas Edina 

elôadásában
17.30 Felvonulás érkezése
18.00 MH légierô zenekara 
20.00 Utcabál a Rulett Együttessel, a szünetben tombola

Szeptember 26. vasárnap:
11.30 Búcsúi Szentmise a római katolikus templomban. 
15.00 Faültetés és Babaköszöntô a Kálváriánál



Önkormányzat 2006-2010

Az önkormányzatoknak a választások elôtt kötelezô beszá-
molót kell közzétenniük a ciklusban végzett tevékenységük-
rôl, vagyoni helyzetükrôl, kötelezettségvállalásukról. A be-
számolót az alábbiakban tesszük közzé, de megtalálhatják a
honlapon a nyilvánosság menüpontban a mérlegkimutatá-
sokkal, pénzforgalmi jelentéssel bôvítetten.

Az elmúlt ciklus alatt rengeteg munkát végzett az
Paloznaki Önkormányzat. A testület havi rendszerességgel
tartott nyilvános ülést, jó néhányszor a sürgôs, halasztha-
tatlan ügyek rendkívüli ülés összehívását is szükségessé
tették. A képviselôk munkájukat térítés és tiszteletdíj nél-
kül végezték, döntéseiket lelkiismeretesen, a múltat tisztel-
ve és a jövô iránti felelôsségük tudatában hozták meg.
Szinte valamenynyi ülésen teljes volt a képviselô-testület.
A polgármester fôállásban dolgozott a polgármesterek jog-
állásáról szóló tv. szerinti legkisebb fizetésért és költségté-
rítésért. 

Az önkormányzat gazdálkodása stabil és kiegyensúlyo-
zott, az önkormányzati vagyon az elmúlt négy évben to-
vább gyarapodott. A hivatali, közigazgatási munka szak-
mai és dologi feltételei biztosítottak a Lovassal közösen
mûködtetett körjegyzôséggel. 

Az elmúlt években több mint 40 millió Ft pályázati tá-
mogatást tudtunk felhasználni, ezzel és lakossági hozzájá-
rulással több, mint 120 millió Ft értékben valósulhattak
meg beruházások a településen. Megszépült a Fô tér, a ha-
rangláb. Megújult a Szent József ház, ahol méltó elhelye-
zést kapott a könyvtár és a teleház és a fiatalok részére
klubhelyiséget is kialakítottunk. A vendégház külsô felújí-
tásával és a tetôtér beépítésével nemcsak egy szép, a kör-
nyezethez és a Balaton-felvidéki építészeti hagyományok-
hoz illeszkedô épület gazdagítja a falut, hanem komoly
bevételi forrást is jelent az önkormányzatnak. A szôlôhe-
gyen a vízvezeték építése után az ingatlantulajdonosok
anyagi áldozatvállalásával új aszfaltréteget kapott a Riz-
ling, a Nagyhegyi és a Pincesor út. Hosszú évek tervezése
után korszerû, világítással ellátott mûfüves focipályát épí-
tettünk. A Paloznak Jövôjéért Közalapítvánnyal karöltve
új, korszerû játszóteret építettünk sok-sok önkéntes mun-
kával a szülôk és nagyszülôk segítségével, melyet örömmel
vettek birtokba és használnak a gyerekek. A Paloznaki Ci-
vil Egyesület segített a közterületek szépítésében, a Fô tér
zöldterületének kialakításában parkosításban.

Jó kapcsolatot ápolunk valamennyi Paloznakon mûködô
civil szervezettel, az egyházakkal. Egymást segítve és kiegé-
szítve biztosítjuk a feladatellátást, a közösségi épületek
fenntartását, a rendezvények, ünnepségek megtartását. 

Azokat az önkormányzati feladatokat, amiket saját erô-
bôl nem tudunk gazdaságosan, jó színvonalon ellátni, kü-
lönbözô társulások, megállapodások, alapján biztosítjuk.
A Csopaki Önkormányzattal együttmûködve biztosítjuk az
alapfokú oktatást, az óvoda, iskola fenntartását. Közös az
alap egészségügyi ellátórendszer, a háziorvos, fogorvos, vé-
dônôi szolgálat, az ügyeletet pedig a Balatonfüredi Kistér-
ségi Társulás biztosítja. Szintén ez a társulás látja el a kör-
jegyzôség belsô ellenôri feladatait, a szociális és

családgondozást, a gyermekjóléti szolgálatot valamint a
könyvtári feladatellátást, sok más apró ám rendszeresen
jelentkezô más feladattal együtt. Négy településsel, Lovas-
sal Balatonakalival és Balatonudvarival közösen létrehoz-
tuk az Észak-Balatoni Fôépítészi Társulást, hogy szakmai
kontrolt gyakorolhassunk a településrendezési tervek ki-
alakítása, alkalmazása és az építkezések felett. Részt ve-
szünk a Balatoni Szövetség és más önkormányzati érdek-
képviseleti szervek munkájában. Több éven át tagja
voltunk a Balaton Riviera Turisztikai Egyesületnek, azon-
ban 2010-ben kilépett az önkormányzat az egyesületbôl és
a Balatonfüredi Turisztikai Egyesülettel kötött együttmû-
ködési megállapodást. 

Jelenleg a következô ciklusra áthúzódó beruházása
nincs az önkormányzatnak. A Tájház kiállításának újra-
rendezésére, múzeumpedagógiai program kidolgozására,
tárgyrestaurálásra, kiadványra 1 millió forint értékû tá-
mogatást nyertünk el a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal
együttmûködve, melyet 2011 márciusáig kell megvalósíta-
ni. A Bursa Hungarica Felsôoktatási ösztöndíjpályázat
kapcsán 125.000 Ft kötelezettségvállalása van az önkor-
mányzatnak 2010 második félévére. 

A sportpálya építésére 15 millió, az új falugondnoki
busz beszerzésére 5,5 millió Ft hitelt vett fel az önkor-
mányzat, mely hitelállomány jelenleg összesen 14,5 millió
Ft, ez 2013-ig évente kb. 4 millió, 2013-tól 2016-ig 1,9 mil-
lió Ft törlesztést jelent. Az önkormányzat számláján
(2010.08.30) több mint 5 millió Ft áll rendelkezésre.

Czeglédy Ákos

DÜBÖRGÖTT A RETRO
Gigászi csata a pályán, ízletes pörkölt a kondérban, világ-
slágerek a hangfalakból – ez jellemezte az I. Paloznaki
Retro Napot. 

Tizenöt év után ismét megmérkôzött egymással
Paloznak két egykori „nagy csapata”, a Paloznaki Fradi
és a Steaua Paloznak. Jó volt ismét viszontlátni azokat az
embereket, akikkel annak idején felejthetetlen mérkôzé-
seket vívtunk. A szépszámú közönség többször tapssal
honorálta a gólokat, melybôl összesen huszonöt termett.
A Paloznaki Fradi végül megérdemelt 16:9-es gyôzelmet
aratott a lelkes, de erejét vesztô Steaua felett.

A mérkôzést pörkölt party követte. Köszönet illeti
Kristály Lajost és segítôit Szimics Mónikát, Gyôry Zol-
tánt és Edinát, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a több
mint száz fôs vendégsereg valódi kulináris élvezeteket
kapjon. A minôségi zenérôl Kovács István gondoskodott,
majd kezdetét vette a karaoke, ahol közismert magyar
slágerek csendültek fel.

A Retro Nap nemcsak azért volt jó, mert elhozta egy ki-
csit a régi idôk fociját és zenéjét, hanem azért is, mert
51.400 forintot sikerült átutalni a közelgô falunapokra.
Jó volt egy kicsit nosztalgiázni, beszélgetni egymással, fel-
elevenítettük ifjúságunk felejthetetlen pillanatait. Termé-
szetesen úgy váltunk el egymástól, hogy jövôre, veletek,
ugyanitt. 

Szendi Péter
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Udvari zene a templomban
a Pratum Musicum régi zenei együttessel

„Májusi esô aranyat ér!” – mondja a közmondás. Hát
még a júliusi mit ér, ha nem viharos széllel, jégesôvel ér-
kezik. Igazi szemerkélô, csendes esôben sétáltam a hang-
versenyre. Arra gondoltam – ma vajon hányan leszünk
helybéliek? Csaknem harmincan voltunk, és ebbôl csu-
pán hárman helyiek. Szomorú voltam és csalódott…

Július 30-án másfél órára királyi udvarrá változott a
mi gyönyörû kis templomunk. XVI-XVII. századi  udvari
zenében volt része a hallgatóságnak. Mai modern vilá-
gunkban, egy szelet a régmúltból.

A mûsorban JOHN DOWNLAND: Dalok Könyvébôl hall-
hattunk részleteket, melyeket a feleségéhez, a feleségérôl
írt. Ezek szomorú és panaszos dalok voltak.

Az elôadás második részében szerelmes táncok, a har-
madikban pedig az elmúlás, az egymás iránti szeretet, a
bizalom dalai csendültek fel.

Különlegesek voltak a hangszerek is: lant és gamba.
Húrjaik birkabélbôl készültek. A Viola da Gamba – a
cselló elôdje. A lantok 6 húrostól 14 húrosig változtak.
Legrégebbi a 6 húros. A húrok számának emelésével a
hangerôt tudták fokozni.

Fellépôk: Veres Györgyné Petrôcz Mária (szoprán
ének), Nagy Csaba (reneszánsz lant – 8 húros), Sárai Gá-
bor (reneszánsz lant – 6 húros), Szekér Tamara (Viola da
Gamba).

A zenei kíséretbôl kiemelkedett Petrôcz Mária szoprán
éneke, amely még hangulatosabbá, felemelôbbé tette az
elhangzottakat. Magunkkal hoztuk – fülünkben, szívünk-
ben, lelkünkben – a lant és a gamba selymes hangját a ki-
rályi udvarból. Jelen esetben a templomból.

Hazafelé bandukolva, a szemerkélô esôben, az egyik
dal szövege jutott eszembe. A hangulatom és a csillogó
vízcseppek összekapcsolódtak. Szókép? Szófordulat?
Asszociáció? „Csordulj könnyem, csak csordulj”, „Ki-
csordulnak könnyeim, bíztatván bánatom…”

A mai este is feledhetetlen és királyian csodálatos volt!

Németh Piroska

Bursa Hungarica Pályázat

Paloznak Község Önkormányzata 2011-ben is meghirdeti
a Bursa Hungarica felsôoktatási önkormányzati ösztön-
díj pályázatot. Jelentkezni a honlapon letölthetô pályá-
zati adatlappal, vagy a Polgármesteri Hivatalban átvehetô
adatlapok kitöltésével valamint a mellékletek csatolásával,
a kötelezô mellékletek és igazolások benyújtásával lehet.

A pályázatok benyújtásának határideje 2010. október 30.
Pályázni kizárólag az állandó paloznaki lakosok pá-

lyázhatnak. Érdeklôdni a Polgármesteri Hivatalban
Steinbachné Szabó Edinánál lehet.

Önkormányzat

Paloznak Község Önkormányzata 
és a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány, 

valamint az alkotó
szeretettel meghívják Önt, családját és barátait

OLÁH KATI
festômûvész 

TELÔ IDÔ
c. kiállításának megnyitójára

2010. szeptember 24-én 17 órára
a Faluház nagytermébe
a kiállítást megnyitja 

Zongor Gábor festômûvész.

TORTAPARÁDÉ
A Falunapokon szeptember 25-én délelôtt 

tortaversenyre 
várjuk a paloznaki hagyományokat, 

helyi motívumokat felvonultató tortákat. 

A tortákat 12 óráig lehet leadni a Tájházban. 
Az elsô 3 helyezett díjazásban részesül. 
A tortákat az eredményhirdetés után

Pálpataka
iskolájának javára elárverezzük.

VERSENYFELHÍVÁS
Paloznak Község Önkormányzata a 

Paloznaki Falunapok rendezvénysorozat keretében 
a  paloznaki TÁJHÁZ udvarán 

GULYÁSFÔZÔ VERSENYT
hirdet.

Nevezési díj: 600.- Ft

A verseny idôpontja: 
2010. szeptember 25., szombat 9 óra

Nevezni lehet szeptember 23-ig (csütörtök) 
a Teleházban.

További információ, nevezési lap: 
Sári Annamáriánál a Teleházban, 

www.paloznak.hu weboldalon.
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A SZÜRET

Szeptember vége felé a gazdák szeme, figyelme
erôsen a szôlôtôkék felé irányult. Nézegették, mére-
gették, hogy az évi fáradságos munkáknak milyen
lesz az eredménye. Igaz az a mondás, hogy a szôlô
egész embert kíván és a görbe hátú embert szereti.
Nem véletlen, mert abban az idôben az eke, a kasza
és a kapanyél alakította a parasztember tartását. 
A szüretre való felkészülés összetett munkát igé-
nyelt. A hordók mosása, elôkészítése a férfiember
munkája volt. Szüret elôtt szépen rendbetett hordók
sorakoztak a pincék elôtt, hogy utána visszakerülje-
nek a csántérra*. A szomszéd község két hentese –
Pamotyai Gábor és Leskó Pál – egész birkanyájat
tartottak, hogy a szüretre levágják. Voltak gazdák,
akik maguk is neveltek egyet-kettôt, mert a szüret
igazi hangulatát a birkagulyás vagy pörkölt adta.

Szüret elején megelevenedett a hegyoldal. Lankás
tájain a ráérôsebb családtagok és a gyerekek rossz
kannákat, kolompokat vertek. A férfiak és a suttyó
gyerekek tekercsostort durrogtatva riogatták a sere-
gélyek néha eget is eltakaró suhogó csapatát és a
„sem fû, sem fa” bokrokon várakozó éhes verébsere-
get. A tekercsostor durrogtatása egyben ügyességi
próba is volt a kezdôknek.

Szüret idején a tehetôsebb gazdák napszámosokat
is fogadtak, hogy minél elôbb teljenek a puttonyok.
Napszámosok, cselédek azok voltak, akiknek nem
volt saját földjük, így egész éven át másnak dolgoz-
tak. A legtöbb gazda azonban családi vagy kereszt-
koma és sógorság összecsôdítésével bonyolította a
munkákat. A hegyoldalak vízmosta, köves útjain sze-
kerekkel, kocsikkal „vontatták” a szôlôt a pincék-
hez. Mindenkinek megvolt a beosztása. A puttonyos
legények a szüretelô lányoktól, asszonyoktól gyûjtöt-
ték a szôlôt és vitték a kocsin vagy szekéren lévô hor-
dókba. Szüretelés, puttonyozás közben viccelôdések,
élcelôdések sorozata tette hangulatossá a napot.
Öregjeink mesélték, hogy volt gazda, aki kedvesen
bíztatta a szüretelôket: „Énekeljetek, daloljatok,
kedveskéim…”

Ez azért volt, hogy ne egyék a szôlôt. Aki sok sze-
met hagyott a földön, azt a gazda viccesen a fülénél
fogva visszahúzta, hogy a szemeket felszedje, mert
abban az idôben semmi sem veszhetett kárba. A gazd-
asszonyoknak korán kellett kelniük, hogy az ebédet
megfôzzék, vékával a fejükön vagy kosárban azt ki-
vigyék, de a szüretnél is ott kellett lenniük, hogy a
rendre vigyázzanak. Ôk szedték kosárba a „szép”
szôlôt, amit aztán otthon a padláson szôlôlevélre
vagy zsupszalmára raktak. Emlékezetem szerint még
a karácsonyfára is került az ízesre összetöpörödött
piros és fehér saszlából.

Kedves színfoltja volt a szüretnek a kocsikon ug-
rándozó gyereksereg, akiket a tanító bácsi elengedett
szüretre. Kiváncsian várták, hogy mikor kapnak egy
kis édes murcit. A pincemunkák során a férfiak, ko-
mák, sógorok megbeszélték a világ dolgait, néha dalra
fakadtak, emlékeztek háborúkra, szép tavaszokra.
Az asszonyok már a másnapi ebédrôl gondoskodtak,
szorgoskodtak ott, ahol nekik lenni kellett, mert ne-
kik mindenhol lenni kellett…

És a lányok – piros pettyes kendôvel hátrakötött,
kipirult arcú lányok – jólesô fáradtsággal maguk
után hagyva a napot, titkos mosollyal arcukon me-
rültek álomba és álmodták a szép jövôt. Ma is van
szüret, más jellegû, de azért a „régi” más tartalom-
mal volt töltve, és talán azért is volt szebb, mert ak-
kor még fiatalok voltunk…

Jutasi Sándorné

PALOZNAKI ÉLET-KÉPEK

Boda Balázs rajza

* csántér: ászokfa – boros hordók alátámasztására való és a 
pince hosszában párosával fektetett fa, melyen a hordók elôl-hátul
nyugszanak



Magyar népmûvészet paloznaki színekben
A Paloznaki Hímzôkör idén júliusban nem elôször rende-
zett kiállítást itthon, Paloznakon a Faluház Nagytermében.
Nem tudjuk, milyen érzés lehet a kör tagjainak a sok nívós,
szakmailag mértékadó kiállítóhely után a családtagok, bará-
tok, ismerôsök elôtt megmutatkozni. Azt azonban igen, mi-
lyen érzés büszkén, álmélkodva mustrálgatni a szebbnél-
szebb terítôket, párnákat. 

A Hírmondó olvasóinak valószínûleg nem kell bemutatnom
sem a tagokat, sem a tevékenységüket. Azt azonban minden-
képp meg kell említenünk, hogy folyamatosan a magyarorszá-
gi népi hímzést mûvelôk élvonalában van. Végignézhettük az
elismerésekrôl szóló, szerényen a teremajtó mögé rejtett tár-
gyakat: okleveleket, érmeket. A hímzôkör szerteágazó tevé-
kenységének lényegi eleme a Balaton-felvidéki fehér hímzés
hagyományának ápolása, s ennek a hagyománynak bizonyos
tekintetben védjegye, emblémája lett a paloznaki asszonyok
munkája. Errôl tanúskodott a bejáratnál elhelyezett könyv: a
Magyar Kézmûvesség 2010 c. album. Ennek az anyagát két
óriási kiállításon bemutatott népmûvészeti termékekbôl válo-
gatták, amelyek Pécsen, a Dómmúzeumban és Budapesten a
Magyar Mezôgazdasági Múzeumban láthatók. Természetesen
az albumban csak egy szûk keresztmetszete szerepel a több
száz pályamunkának, ezért is nagy érdem, maradandó doku-
mentum, hogy a 26. oldalon, a Balaton-felvidéki fehér hímzés
c. kép anyagát a Paloznaki Hímzôkör asszonyai (név szerint:
Cziráki Endréné, Kenyeres Gyuláné, Király Árpádné, Lokody
Ákosné, Nagy Mihályné, Puska Istvánné, Stall Lászlóné és
Steinbach Istvánné) készítették. 

Tagadhatatlan érdeme van ebben Szuper Miklósné, népi
iparmûvésznek, akinek a vezetésével a Hímzôkör mûködik.
Munkásságában ugyanis szerencsésen ötvözôdik a jó érte-
lemben vett menedzser-szemlélet és a szakértelem: hiszen
folyamatosan keresi a megmérettetések fórumait, a kihívá-
sokat, ugyanakkor szakmai fejlôdésével, a régi motívumok,
stílusok felkutatásával garanciát is vállal azért, hogy ezek-
nek a Hímzôkör tagjai megfeleljenek. Erre utalnak a követ-
kezô tények:

– márciusban Békéscsabán „A születéstôl a keresztelôig”
c. Országos Textilkonferencián az itt látható babakelengye
került kiállításra.

– Július 2-án, a XXVI. Országos Kis Jankó Bori pályáza-
ton és kiállításon, „A” kategóriás, a legmagasabb minôsítést
és dicséretet kaptak a szabadrajzú tulipános garnitúráért. 

– Októberben, a Néprajzi Múzeumban a két fordulós pá-
lyázaton válogatják be az öt évente megrendezésre kerülô
„Élô népmûvészet” kiállításra az újabb hímzéseiket.

A kör szellemiségének fontos alkotóelemei a magyar népi
hímzések és viseletek hagyományainak megôrzése és to-
vábbfejlesztése, a régebbi, kevésbé ismert stílusok felkutatá-
sa és feldolgozása, továbbá olyan népi iparmûvészeti hímzé-
sek készítése, amelyek mind mûvészi, mind használati érték
szempontjából megfelelnek a mai kor követelményeinek.

Ennek a gyümölcsét láthattuk a paloznaki kiállításon: a
teljesség igénye nélkül a Balaton-felvidéki fehér és szabad-
rajzú hímzéseket, az erdélyi gyapjúhímzéseket, a kereszt-
szemeseket, a hódmezôvásárhelyi, palóc, ókalocsai, és tardi
hímzéseket.

A Hímzôkör munkái mellett érdekes és kiváló színfoltot
jelentettek az oldalt elhelyezett díszes ruhák, a szintén sok-
szor díjazott, elismert Veszprémi Méretes Szabó Kft. alko-
tásai: nôi, férfi bocskai viseletei, palotás táncos ruhái. A
vendégkiállítók Kôkúti Tímea, Liskó Antal, Leimeiszterné
Fazekas Éva, Tatai Tamás, „mester remek díjas” szabómes-
terek.

Reméljük, a Hímzôkör tagjai sokszor szereznek még örö-
met ilyen és hasonló alkalmakkal a paloznakiaknak és az
idelátogatóknak: munkájukhoz kitartást, sok ambíciót és jó
egészséget kívánunk!

Pócsik Andrea

A könyvtár hírei:
ISMERETTERJESZTÔ IRODALOM:
Világhírû festôk (sorozat):  

Monet
Botticelli
Vincent van Gogh
Leonardo da Vinci

Koroknyai Tamás: Önmegvalósítás
Szalai Miklós: Halimbai füveskönyv
Oláh János: Gyümölcsfa-kertészet
P. Baracskai Erika: Sirálytánc a Balaton felett
Jacques Martel: Lelki eredetû betegségek lexikona
Baranyi Mária: Egy elôszoba titkai; Horn Gyula közelrôl

(1994-1998)
Lóczy Lajos: A Balaton CD-ROM
Jankó János: A Balaton-melléki lakosság néprajza 

CD-ROM
Szentkuthy Miklós: Doktor Haydn
John Keegan: Az elsô világháború Bernard Cornwell:
Sharpe becsülete
FELNÔTT IRODALOM:
Schäffer Erzsébet: Toronyiránt; Utak és emberek
Agatha Christie: Mrs. McGinty meghalt
Márai Sándor: Bolhapiac – tárcanovellák
Jerome Coctoo: Francia négyes
Gizella Flatting: Utazás egy életen át
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM:
Gállné Gróh Ilona: Ringató
Paul Jackson: Origami – a hajtogatás fortélyai

BORFELISMERÔ VERSENY
A Versenyen 18 év feletti személyek vehetnek részt.
A versenyre jelentkezni lehet a Tájház udvarán 15. 30 óra.

A borfelismerésben résztvevôkkel a Hegybíró megkós-
toltatja a versenyben résztvevô borokat.

A kóstolás után kezdôdik a verseny.
A megkóstolt borokat más sorrendben újból visszahoz-

za a Hegybíró felismerésre.
A versenyzôknek az értékelô lapon fel kell írni a bor

fajtát.
A verseny végén az értékelô lapot névvel ellátva le kell

adni elbírálásra. 
Az elsô három helyezett, aki a legtöbb bort beazonosí-

totta díjazásban részesül.

Gauguin
Renoir
Klimt
Turner
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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 

� 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, kötôele-
mek (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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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 borai-
val, szolid árakkal, házias ételekkel. Üdülési csekk, ticket
restaurant, chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely, vala-
mint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, borospin-
ce, látványkonyha, gyerekeknek játszótér. Baráti, családi
összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel./Fax.: 87/ 705-842 és 30/ 994-1921,
web: http://www.csopak.hu/index.php?option=com
content&view=article&id=34&Itemid=200038,

e-mail: toth.sandor19@chello.hu

Akác Vendéglô 
Paloznak Fô téren, ahol az óra áll!

Nem dohányzó, megújúlt környezetben, melegkonyhával, 
pizzával, tésztafélékkel, napi és heti menüvel. Hétvégén 
cukrászsüteményekkel. Egész héten melegétel és pizza 

kiszállítással. 
Várjuk kedves vendégeinket! Ugyanitt torta és 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 

A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület 
együttmûködés céljából továbbra is várja 

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

végzôk jelentkezését.

Orange Cafe, Pizzéria.
Pizzák, koktélok és minden, amit akartok!

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

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

Ingyenes pizzakiszállítás! Üdülési csekk, ticket restaurant,
chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely. Cím: Csopak,

Gyöngyvirág u. 1.; Tel: 87/ 788-179 és 30/ 994-1921.


