
„Mivelhogy nem vala nékik helyök 
a vendégfogadó háznál”
Lk: 2:7.

Kedves Testvéreim!

Bizonyára sokan ismerik Brueghel „Népszámlálás Betle-
hemben” címû,1566-ban festett képét. Ezen a képen nin-
csenek pufók angyalkák, idilli istálló jelenetek. E helyett
egy németalföldi falucska képe tárul elénk: téglából épült
házak, cserép és zsuptetôvel fedve. A házak között csa-
tornák vagy tavacskák befagyott partján hógolyózó, kor-
csolyázó gyerekek. A távolból a jégen át nagy batyukkal
egy csoport közelít: talán kereskedôk.

Az egyik ház tövében italmérés, jó sokan állnak sorba,
jóféle lôrét mérnek, talán a hollandok kôkorsókban árult
kedvenc pálinkájának elôdjét. Szekerek, az egyik kocsin
rôzse a másikon szerszámok, kocsikerék, odébb disznót
ölnek, ahogy az a paraszti világban így év vége felé szoká-
sos volt. Távolabb romos épület, talán udvarház, vagy
kastély lehetett hajdanán.

A kép elôterében, egy porta ablakánál emberek cso-
portosulnak. Az ablak mellet a falon, egy fatáblán a
Habsburgok kétfejû sas madara: Abban az idôben a gaz-
dag és protestáns Hollandia adóbevételeinek közel felét
kellet a megszálló spanyol-habsburg birodalomnak kifi-
zetnie. Ekkor történt, hogy a holland reformátusok a ka-
tolikus templomokból erôszakkal eltávolították a képe-
ket. „Ne csinálj magadnak faragott képet” így szól az is-
teni parancsolat, gondolták a kegyes atyák, így hát ki a
templomokból minden dísszel, cicomával. Persze a másik
oldal sem hallgatott. Alba herceg ezreket ítélt halálra a
protestánsok közül, tízezreket kényszerítettek hitük
elhagyására…

A mûvész, Brueghel, vélhetôen egy az ô korában lezaj-
lott, a megszállók által levezényelt, az adók pontos behaj-
tásához szükséges népszámlálást örökít meg vásznán. 

De hol van a képen a fôszereplô? Ha nem is Betlehem-
ben vagyunk,- de értjük az utalást,- hol van Mária, József
és a kisded? Hol van a szent család?

A kép jobb sarkában, szinte alig észrevehetôen, némi
keresgélés után megpillanthatjuk Máriát egy szamáron.
Hosszú köpönyeg van rajta, és csak sejthetjük, hogy kö-
penye alatt rejtegeti,óvja a hidegtôl gyermekét.

„Nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál…” ez
a lukácsi ige jutott eszembe akkor, amikor ennek a kép-
nek az eredetijét láthattam a közelmúltban. „Nem vala
nékik helyök...” Annyira idegen Mária és Jézus ezen a ké-
pen. Olyan kicsinyek, olyan semmik, Jézust látni sem le-
het... éppen csak sejteni... Annyira másról szól minden,
mint róluk ezen a képen.

Kit érdekel egy gyermekével baktató kismama a hóban,
fagyban a kétfejû sas árnyékában? Kit érdekel, amikor a

jövedelem felét elviszik a megszállók adóba? Kit érdekel,
amikor épp most van segítség fejbe kólintani a disznót,
kit érdekel, amikor végre lehet hörpinteni az újborból,
végre befagyott a víz, lehet korcsolyázni, lehullott vagy
éppen elolvadt a hó: ...kit érdekel a világ forgatagában
Jézus? Kit érdekel igazán az Isten fia, Jézus Krisztus?

Az, hogy négyszázötven éve nem rendítette meg az em-
bereket különösebben az ô születése azt jól láthatjuk
Brueghel képén. És ha valaki azt vetné közbe, hogy de
hát épp a vallás nevében ölték egymást akkor az embe-
rek, hogy hogy nem érdekelte ôket Jézus? A katolikus Ily-
lyés bölcs és örökérvényû választ adott erre a felvetésre:
„Nem érte folyt a harc, hanem miatta...” A református
presbiter Arany János meg rádupláz: „Takarónak, mint
veremre, Mint egyéb gazságra, jó lesz Krisztus szent val-
lása...”

És hát valljuk meg ôszintén… így van ez ma is… Men-
nek, mennek a mai pásztorok és fôképpen a királyok, de
nem a Jézus jászol bölcsôjéhez. Mennek, mennek a böl-
csek a királyok, De nem az élet örök kútfejéhez…

A „hely” a vendégfogadó háznál egy nagyon sokatmon-
dó kifejezés a görögben. „Topos”… nem csak egy földraj-
zilag lokalizálható helyszínt jelent. Jelent lényeget, a dol-
gok mibenlétét, esszenciáját.

Az a helyzet, hogy sem a kép korában, sem ma, sem
máskor a Krisztus „toposa” lényege nem kap helyet a vi-
lág forgatagában. Kívül marad: „íme, az ajtó elôtt állok 
és zörgetek...”

Ô azt az ajtót kívülrôl nem tudja kinyitni. Azon csak
belül van kilincs. Ahogy a szívünket is csak belülrôl tud-
juk megnyitni, ha tudjuk és akarjuk a másik ember felé.

Krisztus születésének üzenete az belül van. Botorkál a
szamár a hóban, mindenki teszi a dolgát, de a lényeg a to-
posz különösen karácsonykor az belül, bennünk van.

„Ó szent karácsony éj csillagvilága…
Ragyogj, ragyogj csak változatlan újra.
Az én lelkem csak téged vár, s tetôled,
száz lidércfény közt el nem tántorodna.”
Ámen

ifj. Tislér Géza, lelkész
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A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Paloznak Község Önkormányzata 
és a körjegyzôség dolgozói

kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánnak

Paloznak állandó lakosainak 
és nyaralótulajdonosainak!
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A TESTÜLETI ÜLÉSRÔL JELENTJÜK
A decemberi testületi ülésen a polgármester tájékoztatta a
képviselôket az Európa Kemping területén tervezett szabá-
lyozás módosításáról, a Tájház gyûjteményének restaurálási
és állagvédelmi munkáiról, a Városok Falvak Szövetsége és a
Balatonfüredi kistérség közti együttmûködés kezdeményezé-
sérôl és a Csopaki Önkormányzattal folytatott tárgyalásokról. 

A 2011 évi költségvetési koncepciót egyhangúlag szavazta
meg a testület, melyben a körjegyzôség további fenntartása,
a Csopakkal és a Kistérségi társulásban ellátott feladatok,
továbbá a fôépítészi társulás fenntartása kiemelt helyet kap-
tak. A beruházások között a Pipacs utca tervezése és aszfal-
tozása, a csapadékvíz elvezetésre tanulmányterv készítése
szerepel elsôdlegesen, de fontos célként fogalmazódott meg
az európai virágos falvak versenyében való eredményes
szerepléshez szükséges források biztosítása.

Az eddigi helyi adókat egységesen egy rendeletbe foglalta
az önkormányzat és az eddigi építmények után fizetendô ide-
genforgalmi adót az építményadóval együtt kezeli ezután. Az
adó mértéke egységesen 900 Ft/m2, mentes az a lakás/családi
ház, melyben életvitelszerûen legalább két állandóan beje-
lentett lakos lakik 120 m2-ig, ezen felül minden bejelentett
lakos után további 30 m2 mentes az adó alól. Továbbra is az a
testület célja, hogy az itt élô, ingatlanukat lakásként haszná-
lók mentesüljenek az adó alól, azonban a csak „adóoptimali-
zálás” miatt papíron bejelentkezetek ill. a több ingatlant bir-
toklók második, harmadik ingatlanuk után fizessenek adót,
hiszen állami támogatást utánuk nem kap az önkormányzat.
Változatlan maradt az iparûzési (1,8%), a telekadó
(200Ft/m2), és a vendégéjszakák után fizetendô idegenfor-
galmi adó (400Ft/fô/éj) mértéke. A szolgáltatók javaslatára
rendeletben állapította meg a vízdíjat ill. a hulladékszállítási
díjat az önkormányzat, ez utóbbi csak a hulladéklerakó pró-
baüzemének végeztével, – várhatóan májusban, – lép életbe,
addig a tavalyi díj az érvényes. A testület a kistérségi tanács-
ban a többi önkormányzattal együtt szeretné elérni, hogy a
szolgáltatási díjak drasztikus emelésére ne kerüljön sor. 

Megállapította a testület az önkormányzati szolgáltatások
jövô évi térítési díjait is így kismértékben emelkednek a
vendégház árai, az esküvôi térítési díjak, a tájház belépôk,
valamint a Faluház nagytermének használatáért, – családi
rendezvényekre, – a paloznakiaknak 50%-os díjat (5000
Ft/alkalom) kell fizetni. A civil szervezetek, amennyiben be-
lépôdíjas, vagy térítéses (tanfolyam, stb) rendezvényt szer-
veznek, szintén bérleti díjat kell fizessenek az önkormány-
zati helyiségek használatáért. Felülvizsgálta a testület a Szt.
József ház használatát és ezentúl a Teleház nyitvatartási ide-
jében ill. a teleházvezetôvel vagy a polgármesterrel történô
egyeztetés alapján lehet használni a termet. Meghallgatták a
képviselôk a fôépítész beszámolóját az eddigi munkájáról.
Az alpolgármester urat bízta meg a testület a Balatonfüred-
del való kulturális együttmûködési megállapodás elôkészíté-
sével. Tudomásul vették a településôr éves beszámolóját,
várhatóan a pályázati támogatás megszûnésével a tovább-
foglalkoztatásra nem lesz lehetôség január elsejével. Az ön-
kormányzat is jelezni fogja az Észak Balatoni Zrt-nek (volt
Áfész), hogy a bolt nyitva tartása nem megfelelô, lehetôség
szerint tovább tartson nyitva és ne legyen bezárva a déli
órákban. CZÁ

Ádventi és Karácsonyi szertartások,
Szentmisék rendje plébániánk területén

A Szállást keres, a Szentcsalád népi ájtatosság december
14-én kezdôdik.
Szenteste Paloznakon, 15.30-kor, a szabadtéri betlehem-
nél – Betlehemi pásztorjáték

Paloznakon 24.00 órakor éjféli szentmise  
A szentmisét követôen, a Jézuska elhelyezése a szabad-
téri betlehemi istállóban. Karácsonyi mûsorral, pogá-
csával, forralt borral és teával köszöntjük a kis Jézus
születésének emlékünnepét.

December 26., vasárnap, Szent Család Ünnepe
Paloznak 17.00-kor, Szent Család Vasárnapon a
családok megáldásával!

December 31., péntek
Paloznak 17.00 órakor Szentmise és Hálaadás

Plébániánk területén, minden keresztény testvérünknek
örömteli, a betlehemi kisded Jézus által megáldott, Kegye-
lemteljes Karácsonyi Ünnepeket és egészségben bôvelke-
dô, Boldog Újesztendôt kívánunk lelkipásztori szeretettel.

dr. Szathmáry László vitéz Ajtós József László
állandó diakónus kerületi esperes, plébános

Programok a Református egyházban
Karácsonyi vásár december 13-tól a Gyülekezeti házban
December 17-én az Asszonykör fellép a csopaki Faluka-
rácsonyon.
December 19., 18 óra: Hóvirág énekegyüttes hangverse-
nye a Gyülekezeti házban.
December 24., 17 óra Szentesti istentisztelet a gyüleke-
zet fiataljai és a Paloznaki kórus közremûködésével.
December 25., 11 óra Istentisztelet Úrvacsoraosztással.
15 órakor gyerekek mûsora a Gyülekezeti házban.
December 26., Legátus szolgálata a Gyülekezeti házban.

Tislér Géza lelkész

Hótündér és Manó
Végre leesett a hó a paloznaki Mikulás Ünnepség idejére
a gyermekek nagy örömére. 

A tavalyihoz hasonlóan idén sem unatkozhattak a ki-
csik ezen a napon. 

A Hótündér és társa, a Manó is megérkezett a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány és segítôi által
díszített terembe.

A gyerekek velük együtt zenével, bolondozással, ének-
léssel várta a Mikulást, aki hamarosan meg is érkezett,
egy kicsit öregesen, cammogósan, majd kiosztotta a cso-
magokat.

2 2010. december

�Paloznaki Hírmondó�
ÁDVENTI ÉS KARÁCSONYI SZERTARTÁSOK

ELÔZETESE PLÉBÁNIÁNK TERÜLETÉN
December 15-tôl 9 estén át 

SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD.
A Plébánián várjuk a paloznaki családok jelentkezését.

vitéz Ajtós József László
esperes, plébános



A csomagok mellé a „Paloznak Jövôjéért” Közalapít-
vány által készíttetett kis betlehemi szamarat is kapott
mindenki.

Ezután a gyermekek süteményeket fogyasztottak,
melyeket az anyukák és nagymamák készítettek az ünnepi
alkalomra, közben felszabadultan alkothattak karácsonyi
díszeket a Paloznaki Civil Egyesület Adventi játszóházában.

Csodájára járhattunk Nagy András bácsi által készített
mini-Betlehemnek, melyet szintén a „Paloznak Jövôjéért”
Közalapítvány adott át a falu gyermekeinek.

Nagyon jól telt a délelôtt, reméljük jövôre már szánon
érkezhet a Télapó.

Szerk.

Szerenád a szôlôben
Csaknem zsúfolásig megtelt a polgármesteri hivatal nagy-
terme november 25-én este. A nagy érdeklôdést mindany-
nyiunk által ismert kiváló borász, Jásdi István könyvbe-
mutatója váltotta ki. Magát a szerzôt és nagyszerû borait,
melyeket Csopakon a Dobó vendéglôben, vagy borkósto-
lás közben pincéjében, esetleg Rohály Gábor vezetésével
a panorámás szaletliban kóstoltunk, majdnem mindany-
nyian jól ismerjük. A könyv és az errôl szóló beszélgetés
vonzotta az embereket. A kis háttérkiállítás anyagát Po-
tyondi János grafikáival díszítette fel Prazsákné Emike. 

A polgármester úr bevezetôjét követôen Trokán Péter
színmûvész indította a beszélgetést, mely majd másfél
órán keresztül lebilincselôen zajlott. 

Ma már a könyv és az interneten, valamint a könyv hát-
lapján olvasható ismertetések elolvasását követôen, nehogy
ismétlésekbe bocsátkozzunk, elgondolkoztató Jásdi István
népszerûsége. A beszélgetés során, ami elsôre megragadja
az embert az a szerénységgel párosult biztos mesterségbeli
tudás. Az ön-, valamint a család ismerete feltétlen szüksé-
ges volt egy ilyen volumenû pályamódosításhoz, s nem hall-
gatható el, hogy mindez csúcs szinten sikerült. Számunkra,
akik a Balaton egyik oly csodás vidékén élünk, társként fo-
galmazódnak meg a szerzô sorai. Ezek a gondolatok vagy
felmerültek már bennünk, vagy fel fognak merülni. Megra-
gadó a könyv cirkuláris szerkezete, a szôlô évezredes ciklu-
sát követve olvashatjuk a szerzô gondolatait. A precíz adat-
gyûjtés következtében, alig lehet valaki, kinek Jásdi István
nem tud újat mondani. Szellemes meseszövés, lebilincselô
történeti részek váltják egymást. Eközben nagyon nagy
erénye a könyvnek a szerzô filozófiai fejtegetései. Szeren-
csés, aki – mint például jómagam – hasonló elveket vall,
mert rögtön egy hullámhosszra kerül a leírtakkal. A szín-
mûvész és a borász beszélgetése élvezetesen zajlott. Lágyí-
tani az eseményeket, mint hajdan a szlamkával a savgazdag
rizlinget, Nagy Csaba lantmûvész bûvölte el a hallgatóságot
autentikus játékával. Közben a beszélgetôk szellemes pár-
beszédekben ismertették meg velünk a borászok ma már
nem is olyan zárt világát, vázolták azt a sok, idôjáráshoz
igazított szôlômunkát, mely nélkül csúcsborok termelése
lehetetlen. A tapasztalatok szerzése, belföldön és külföldön
egyaránt nélkülözhetetlen a saját bor kultúra kialakításá-
hoz. Alapvetô gondolatnak tartom, hogy nem más mûhe-
lyek technikájának másolása, hanem az egyéni, terroir-on
alapuló borászat kifejlesztése a döntô. A jó hangulatú este

értelemszerûen Jásdi csopaki rizling borának kóstolásával
zárult. Befejezésként Márai Sándor 1941-ben a Magyar
borok-ban írt gondolata kívánkozik ide: ”Ha megöregszem,
pincét akarok, ezt már szilárdan elhatároztam. Semmi mást
nem akarok az élettôl. A pince helyét is kinéztem, nem
messze otthonomtól. Gyalog járok majd ki, s vigyázok, hogy
a környékbeliek, bortermelôk, gyümölcskertek tulajdono-
sai, vincellérek ne tudjanak meg semmit városi múltamról.
Ha megsegít a vaksi sors tisztességes emberek a maguk vilá-
gából való tisztességes embernek tartanak majd, tehát bor-
termelônek.” 

Dr. Zemplén Béla

KÉSZÜLÔDÉS AZ ÜNNEPEKRE
Karácsonyi hangulat és kellemes illatok lengték be a
Teleházat a Szeretett Ünnepe elôtt néhány héttel. Hiába
volt a jó szervezés és a nagy lelkesedés, sajnos kevés gyer-
mek jött el a rendezvényre. 

Karácsony elôtt több hétvégén keresztül színvonalas
gyermekprogramokat szervezett Sári Annamária, ezért
mindenképp köszönet illeti ôt, illetve három lelkes nagy-
mamát Bakonyi Györgynét, Steinbach Istvánnét és
Szendi Györgynét, akik segédkeztek.

A gyerekek lázasan készülôdtek a közelgô ünnepre,
ahol elsajátították a pogácsasütés és a mézeskalács készí-
tés mesterségét. Akit egy idô után nem kötött le ez a prog-
ram, azok mesefilmet nézhettek és lapozgathatták ked-
venc mesekönyvüket.

Fontosnak tartom az ilyen jellegû rendezvényeket,
mert ez nemcsak a gyerekeket, hanem talán a családokat
is meg inkább összekovácsolja. Sajnos kevesen gondolták
így, csupán néhány lurkó kereste fel a Teleházat. Remél-
hetôleg jövôre többen lesznek és gyerekzsivajtól lesz han-
gos a ház.

Szendi Péter

� December 18-án, szombaton 14 órától „VIII. Luca
Napi Asztalitenisz Kupa” a Szent József Házban.

� December 14–23-ig minden este Szállást keres a Szent
Család különbözô családi helyszíneken.

� December 24-én 15.30-kor, Betlehemi pásztorjáték a
szabadtéri betlehemnél.

� Január 15-én, 18 órától Újévi Pohárköszöntô a Falu-
ház nagytermében.

Szerk.
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Meghívó
Paloznak Község Önkormányzata szeretettel meghív
minden paloznaki lakost és nyaralótulajdonost az

„Újévi pohárköszöntôre”
2011. január 15-én, szombaton 18 órakor

a Faluház nagytermébe.



KÔ A KÔRE • TÖRÖK IMRE
„Isten, ha akarja, a köveket
Dobogtatja meg a szívek helyett.”

Ennek a beszélgetôs sorozatnak az elsô cikke a lányával,
Gyöngyivel készült, s most az apán a sor. Büszke vagyok ar-
ra, hogy itt élhetek Paloznakon, és külön öröm, hogy ilyen
nagyszerû emberek szomszédságában, ebben az utcában.
Mert az idén tarolt a Zrínyi utca. Csak néhány háznyira la-
kik tôlem a legfrissebb díszpolgár Rusorán Péter vízilabdá-
zó, edzô, aki nyolcvan alkalommal szerepelt a magyar válo-
gatottban, és többek között tagja volt a Tokiói olimpián
aranyérmes csapatnak is, 1964-ben. Hetvenedik életévében
ezúton is jó egészséget kívánunk neki!

Aztán a faluvégi két házban egymás mellett élnek a
„Paloznakért” kitüntetettek, Nagy Mihályné és Török Imre,
és az egyik legszebbnek ítélt kert is itt van a közelemben.
Nem kellett hát sokat gyalogolnom Imre bácsiékhoz, hogy
idôpontot kérjek tôle. Szerintem ritka pillanatot fogtam ki
délután – éppen pihent. Órát nem használva, reggelente ál-
talában két hang szokott ébreszteni: a harangé, néha pedig
az öreg Ford indulása. Ebbôl tudom, hogy más a napiren-
dünk, hogy korán kel és sokat dolgozik, még ma is.

– Nem sport kipufogó, utángyártott – mondta derûs mo-
sollyal. – Mindig hamar kiég. Amúgy jó kocsi, 25 éves, és kb.
240 ezer kilométer lehet benne. Valóban, korán kelô ember
vagyok. Szeretek horgászni, van egy csónakom az öbölben,
gondját viselem a kertnek, gondozom a szôlôt. Akad tenni-
való bôven a ház körül.

De, hol is kezdjem? A szüleim Monostorapátiból Nagy Jó-
zsef plébános úr hívására költöztek ide, mindketten a temp-
lomban dolgoztak. Édesapám templomatya, harangozó,
édesanyám takarító, mindenes volt. Nyolcan voltunk testvé-
rek, én a hatodik voltam a sorban. Ott laktunk a templom-
mal szemben, egy kis, kétszobás, nádfedeles házikóban. Ta-
lán még emlékszik rá – rég lebontották. Kevés pénzbôl él-
tünk. Ahogy a politika nyomására fogyott az eklézsia
támogatása, úgy fogyott apám fizetése is, hát pluszállás után
kellett néznie. Protekcióval vasutas lett, egy ideig még a
bakterházban is laktunk. Volt kevéske szôlônk, de vállalt
szántást, vetést, mikor mi adódott. Édesanyám velünk volt
elfoglalva. Szinte érzem azt az illatot, mikor hetente egyszer
négy óriás kenyér sült a kemencében, vagy a nagy üstben
kavargó szilvalekvárét.

– Azóta nagyon szétszéledt a család?
– Mi gyerekek mára öten maradtunk, de mindannyian itt

élünk a környéken. Gyakran összejárunk, születésnapkor,
karácsonykor, hol itt, hol ott. Két lányom van, Andrea és
Gyöngyi, és négy unokám.

– Sosem vágyott el innen?
– Nem, és nem is nagyon mentem sehová. Itt születtem a

faluban. Csopakra jártam iskolába, Gyôrbe kômûves tanu-
lónak. Szabó Jánosnál kezdtünk dolgozni Ferenc bátyám-
mal, késôbb aztán mi is kiváltottuk az ipart. Akkoriban új
házakat csak mestervizsgával lehetett építeni. Önállóak let-
tünk Ferivel… már húsz éve. Vele tökéletesen megértettük,
kiegészítettük egymást. Jó kedélyû, de önmagával szemben
is kritikus ember volt. Neki köszönhetem, hogy kômûves let-
tem. Igényes munkát végeztünk együtt, válogathattunk a

megbízásokból, mégis ha leálltunk télen, fizetségért nádat
mentünk aratni a Balatonra. 

Sajnos, ô korán itt hagyott minket, szerintem még a ha-
tárôrségnél szerzett tüdôgyulladás szövôdménye vitte el. 

– A „Paloznakért” díj a közösségben, a közösségért vég-
zett tevékenység elismerése. Hogy emlékszik, mi jellemezte
ezt régen, és milyennek látja ma? 

– A falu közösségi életének mindig voltak meghatározó
alakjai, és ma is vannak. Annak idején ilyen motorja volt
például Csontos atya, Istvánffy doktor úr, vagy Szendy taní-
tó úr, aki telente színdarabokat tanított be a gyermekeknek,
felnôtteknek. Azokat a darabokat próbálni, elôadni kellett,
és ezek jó alkalmak voltak az együttlétre, amit máskülönben
nem volt könnyû elérni, mert a két felekezet – nem szép do-
log – kerülte egymást. Mára sajnos feledésbe látszik merülni
ez a szórakozási lehetôség, az emberek inkább otthon ma-
radnak a TV-ik elôtt. Ennek ellenére úgy gondolom, ma is
lehet, sôt kell tenni azért, hogy közelebb kerüljünk egymás-
hoz, ne idegenedjünk el a minket körülvevô világtól.  

– Aki otthonra vágyik, „kénytelen” elôbb mestert fogad-
ni, hogy felépítse. Élhetô otthont azonban csak jól megépí-
tett házban lehet kialakítani. Nehéz, felelôsségteljes, bizal-
mi pozíció is tehát ez egyben. Mi, illetve ki adta a példát?

– Édesapám gondolkodása, határozott egyénisége és
szorgalma volt elsôsorban mintaadó a számomra. Ha sza-
bad mondanom Ybl Miklós a példaképem. Az ô szemlélet-
módja és zsenialitása lenyûgözött. Ebbôl is próbáltam ta-
nulni. Bár érdekeltek ugyan az aktuális építészeti irányza-
tok, a szakfolyóiratok nem jutottak el hozzánk. Kedvenc
stílusom a nádfedeles, tornácos parasztház, ma azonban
már nem szívesen laknék ilyenben. 

– Mi volt a legemlékezetesebb építkezésük?
– Sok házat mi húztunk fel annak idején a faluban,

mondhatnám fél Paloznakot – ahogy akkoriban írták, de ta-
lán a legnagyobb vállalkozásunk a templom felújítása volt.
A teljes tetôszerkezet, a külsô és belsô vakolat cseréje. Em-
lékszem, a vakolatot a falu összefogásával maguk a lakosok
segítették leverni. A plébánia korszerûsítésével, átépítésével
együtt egy évig tartott a munka. Tízen évig a füredi Építô-
ipari Szövetkezet mûvezetôje voltam, és Locskai Jani bácsi-
val kis munkákat még ma is vállalunk. Kômûveskedünk.

– Mik a közeljövô tervei? 
– Egészséges vagyok, bár hat éve volt egy kis döccenés.

Fél évig lábadoztam utána, de meg akartam gyógyulni, és ez
erôt adott a folytatáshoz. Sosem ijedtem meg a munkától.
Eddig is, és ezután is számíthatnak rám mindenhol, ahol se-
gítô kézre van szükség, legyen az temetôrendezés, falutaka-
rítás, vagy a sportpálya építése. Pihenésként pedig, ha tehe-
tem rejtvényt fejtek és olvasok, amíg csak bírja a szemem.
Télen olykor az egész éjjelt átolvastam, annyira le tud kötni
egy jó regény.  TV-t viszont szinte sohasem nézek. Úgy lá-
tom, 2010 bizonytalan év volt. Elégedetlenség tapasztalható
mindenütt, a társadalmi olló tovább nyílik. 

– Úgy gondolom, az egyes ember nem sokat tehet ezek
ellen, mégis fontos a pozitív hozzáállás, a szeretet, a belsô
derû, s Imre bácsi pont ilyen.

– Szeretem a tevékeny életet, az embereket. Az egész falu
a barátom! Meg vagyok elégedve az életemmel.

Boda Balázs

4 2010. december

�Paloznaki Hírmondó�
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SZÉPKORÚAK ÜNNEPE 2010
„Aki nem hal meg fiatalon, bizony megöregszik” hal-
lom a népi bölcsességet. Igen, ôk jöttek össze ismét a
Faluházban, ôk, a szerencsések. Talán már orvoshoz is
kell járni ugyan, tablettákat is talán számolgatni regge-
lenként. A vérnyomás ingadozik, meg itt is fáj, meg ott
is, de a derû, ami mindenen átsegít, megmaradt. Ezt
láttuk a mosolygós arcokon, az örömön, ahogy egymást
köszöntötték. E korosztály mögött hosszú évek munká-
ja áll, mely koptatta az izületeket, a csontokat, meg
mindent. Most már a nyugalom ideje jött el. Meg – a mi
kis falunkban is – a megbecsülésé.

A hagyományos Mikulás napi estén, a fiatalok ünne-
pe után terített asztal várta e korosztályt, s hogy még
bensôségesebb legyen, aki tehette, hozta a párját. A te-
tôtér ismét ünnepi díszt öltött, köszönet a Prazsák
Emike vezette „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány kis
csapatának, a terítékeken Emike vezetésével a paloz-
naki gyerekek és felnôttek szorgalmas munkával elké-
szített kis gyertyadíszes kézimunkája. Az estén három
korosztály öröme fonódott össze, jelképesen mutatva,
hogy itt mindenki – kortól függetlenül – e közösség tag-
ja. Elöljáróban Szente Zsolt képviselô úr köszöntötte a
Szociális Bizottság nevében a vendégeket. A mûsort a
legfiatalabb korosztály kezdte, a kicsik a Csopaki Óvo-
da gyermekei. A gondos óvónénik vezetése, itt-ott segí-
tô suttogása mellett, szívmelengetô ének, táncmûsort
kaptunk, majd Szendi Péter adott elô egy általa össze-
állított szép irodalmi mûsort: Jutasi Sándor bácsi ízes,
falusi életképét, Ady verset, és A sziget címû novellát.
Majd a Szabó Lajos alpolgármester vezette Paloznaki
Kórus szebbnél szebb dalokkal emelte az est fényét,
igazi koncerthangulatban.

A Közalapítvány szép ajándékának, a Betlehemnek
és a Nagy András bácsi által készített lovasfogatnak is
szép sikere volt.

A mûsor zárásaként Czeglédy polgármester úr kö-
szöntötte a szépkorú társaságot. Finom hidegtálak ke-
rültek az asztalra, s a hangulat fokozásaként paloznaki
rizling járt hozzá.

Nádassi Elemér szokásos, közkedvelt harmonikamu-

zsikája szolgáltatta a talpalávalót. Jó páran ropták is a
táncot.

A végén egyre fogyó társaságban, nótázás közben
megjegyezte a polgármester úr, hogy régebben a mulat-
ság bizony az éjszakába belenyúlt. Talán öregszünk?

Egy jól sikerült este indította 2010 Adventjét. Fel-
hangolódás volt a Karácsonyi hangulatra.

Dr. Regôs Ferenc

Pá-Pá Pápa!
A Nyugdíjas Klub programjának megfelelôen 2010. no-
vember 23-án kirándultunk Pápára. Célunk a reformá-
tus templom megtekintése és egy kellemes fürdôzés a ter-
málban.

Reggel a Fô téren találkoztunk. Harminc fôs tagságunk
fele vett részt a kiránduláson.

Egy kis gyomorerôsítô után, melynek biztosításában
többen részt vettek, apró falatkákkal és szendvicsekkel
töltöttük fel magunkat.

A református templomot Szakács Gergely lelkész úr
mutatta be az 1530-as évektôl napjainkig. A jelenlegi
templomot 1941-ben szentelték fel. 1750 ülôhellyel a Du-
nántúl legnagyobb temploma. Gimnázium és Teológia
mûködik falai között. Az új és nagyon szép Gyülekezeti
házat is megtekintettük. 

Többen nem láttuk még a pápai fürdôt, de mindannyi-
unk tetszését elnyerte. A fürdô zárt és nyitott része ren-
desen igénybe vette fizikai erônlétünket, melyben jelen-
tôs szerepet játszott a dzsakuzzi és a kültéri körforgó.
Még ebéd után is folytattuk a fürdôzést, élvezve a pezsgô-
fürdô és a zuhatag hatását.

Meglepetésként a Bakonyon keresztül (Pápa-Zirc) in-
dultunk haza, így csodálatos napsütéses idôben láttuk az
ôszi erdôk, völgyek arany és vöröses színkompozícióit.
Nagyon szép része ez is Hazánknak.

Vidám beszélgetések feltöltötték szívünket, lelkünket.
Jókedvûen, élményekben gazdagon érkeztünk haza. Jó
volt együtt lenni. Köszönjük:

Egy kiránduló

Társaim nevében is a paloznakiaknak és családjuknak
áldott Karácsonyi ünnepeket, 2010-re jó egészséget, sok-
sok szeretettel, reményekkel töltött évet kívánok!

Bakonyi Mari
Nyugdíjas Klub

�Paloznaki Hírmondó�
„Szent ünnep van, gyújtsd a lángot

Dúdolj boldog dallamot, kívánj szívbõl szép világot,
Kívánj békés holnapot, lásd a mosolyokon át a

gyönyörû csodát,
A szívek fénylõ angyalát,  égen földön várnak ránk."

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog  újesztendõt
kíván minden paloznaki lakosnak, nyaralótulajdonos-

nak, tagjainak, támogatóinak a
Paloznaki Civil Egyesület

elnöksége

Áldott Karácsonyi Ünnepeket békességet szeretetet a
szívekben, lelkekben, sok erôt egészséget, emberség-
ben gazdag új esztendôt kívánok a falu lakosainak,
nyaralótulajdonosainak és minden támogatónknak!
Prazsák Józsefné a „Paloznak Jövôjéért” Közalapít-
vány kuratóriumi elnöke, 2010 karácsonyán
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Adventi Hangverseny Paloznakon
Az elmúlt szombaton (dec.11.-én) este a Paloznaki Kórus
Adventi hangversenyét hallgattuk a Római Katolikus
„kis” Templomunkban. A kórust most volt szerencsém
elôször látni és hallani ezért ezt az élményt szeretném
másokkal is megosztani.

Schumann, Bach, Mozart valamint Bárdos Lajos is-
mert karácsonyi mûvei hangzottak el, de olyan elôadás-
ban, amit megmondom ôszintén már nagyon-nagyon rég
nem hallottam és csak a csodálatos és a lenyûgözô jelzô-
ket tudom használni. A kórus olyan adventi élményben
részesített (a felsorolásból kimaradt szerzôk: Lewis H.
Redner, Demény Dezsô, Irving Berlin, W. Kelber, Edward
L. Stauff) – mely által lelkemben kigyúltak a várakozás
gyertyái és valóban az Öröm, Hit, Szeretet és Remény fé-
nyeivel, zenéivel a szívemhez szóltak…

Ezer hála értük! – felidézvén bennem a régi családi ka-
rácsonyi emlékeket, szeretett szüleimre gondolván a bol-
dog gyermekoromra és megemlíteném a pasaréti ference-
seket is, akik hitéletemben fontos szerepet játszottak ab-
ban, hogy lelkiekben mindig felkészülten várjam ezt az
ünnepet.

Gondolom, akik ott voltunk mindenkit elkápráztatott
ez a fantasztikus elôadás, mert ez volt igazán az „énekek
éneke” valamint a versek Mihály Kristóf, Hegyaljai Ist-
ván, Faa Eszter tolmácsolásában, többek közt Ady End-
re: Karácsony és József Attila: Milyen jó lenne nem ütni
vissza…, Bódás János: Elé megyek..

Dicséret a tehetséges fiataloknak (jó volt ôket hallani)
zongora: Szabó Donát, Mihály Regina, gordonka: Mihály
Csaba, Mihály Kristóf, hegedô, valamint Óriás Imréné
aki az egész est folyamán zongorán kísért.

És köszönet Szabó Lajos karnagy úrnak a kitûnô ve-
zénylésért.

Másnap Vitéz Ajtós József esperes plébános úrral a
Felsôörsi Templomban mise elôtt beszélgetvén, büszkén
állapítottuk meg, hogy A Paloznaki Kórus valóban egyike
a legnívósabbaknak .

Ezúton Kívánok Mindenkinek Áldott Békés Karácso-
nyi Ünnepeket és nagyon Boldog Új Esztendôt!

Potyondi Móni

Kulináris és kulturális ínyencségek az
Akác Vendéglôben

Épül-szépül a vendéglô, ráadásul magyaros ételekkel bô-
vült az étlap. Mindezek mellett régi paloznaki képeket te-
kinthetnek meg a falon a vendégek. 

– Czeglédy Ákos polgármester javasolta, hogy régi,
paloznaki fotókkal díszítsük fel az Akác Vendéglôt. A köl-
csönbe kapott képekkel díszítettük a falakat, ami sok
vendégünk tetszését elnyerte – kezdi a beszélgetést
Lendvai-Korompai Ildikó tulajdonos.

Az ember egyfajta idôutazást tesz a múltba, a fotók ál-
tal felelevenedik a falusi idill. Érdemes megtekinteni ezt
a retro kiállítást, hiszen olyan fényképek kerültek a fal-
ra, melyeket sokan még nem láthattak. A református ha-
rangláb, a templom, a Fô utca, a Pongrácz kastély mind-
mind megjelenik ezen a nívós tárlaton.

Persze mit ér a kicsinosított vendéglô, – új járólapot is
kapott – ha nincs jó konyhája. Gyuri a fôszakács azon-
ban errôl gondoskodik! A meglévô finomságok mellé, ma-
gyaros ínyencségekkel bôvítették az étlapot. Csülökpör-
költ, velôs pacal, disznótoros, pulykakakas herepörkölt,
szalontüdô, velôrózsák rántva, sült kacsacomb – a teljes-
ség igénye nélkül. Ráadásul a paloznakiaknak 10 száza-
lék kedvezményt biztosítanak az ételek árából. 

Barbi kedvesen kiszolgál egy vendéget, aki dicséri az
ebédet, mellyel elmondása szerint „bôven jól lakott”. Ér-
demes tehát kilátogatni az Akác Vendéglôbe, ahol nem-
csak a kulináris élvezeteknek, hanem a kultúrának is le-
het némi idôt szánni. 

Szendi Péter

�Paloznaki Hírmondó�

PIAC
Az idegenforgalom élénkítése és a helybeliek jövedel-
mének kiegészítése érdekében javaslom, hogy 2011 ta-
vaszától tartsunk rendszeresen piacot Paloznakon. 
Kérem, hogy aki árulni kívánna a paloznaki piacon je-
lezze szándékát a polgármesteri hivatalban egy pár so-
ros levélben, vagy e-mail-ben (info@paloznak.hu) de-
cember végéig! 
Egyéni lehetôség és közösségi is, ne hagyjuk ki!

Siklós László

A TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:

December 21–23-ig (kedd-csütörtök) és december
28–29-ig (kedd-szerda)

10–12-ig és 14–17-ig tart nyitva.

December 18–20-ig, december 24–27-ig és 
december 30-január 3-ig zárva tart.

December 21–23-ig 
10–12 óráig és 14–17 óráig

Filmvetítés, ping-pong, csocsó, társasjáték, 
karácsonyi díszkészítés

ingyenes internethasználat lesz a Teleházban – 
Szent József Házban. 

December 23-án, csütörtökön 14–17 óráig 
Mézeskalács sütés és díszítés.

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!
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Karácsony 
a paloznaki konyhában

Jó szervezéssel sokat tehetünk azért, hogy ne a konyhá-
ban töltsük a karácsonyt.

Mindenekelôtt tervezzük meg a karácsonyi menüt. Ahány
ház, annyi szokás – szüleinktôl, nagyszüleinktôl hagyomá-
nyozódott szokásainkat nem árt átgondolni. Korábban én is
egy „roncs” voltam, mire Szenteste nagy nehezen elkészül-
tem, ma már igyekszem sok mindent elôre elkészíteni. Az
ajándékok megvásárlása és becsomagolása akár december
közepéig is kész lehet. Távoli szeretteinknek, barátainknak
küldött képeslapokkal is el lehet készülni 15-ig. Nem vagyok
híve az e-mail-nek, a karácsonyfa alá tett képeslapok és kár-
tyák jóval több gondolatot ébresztenek.

Nagy dilemma manapság a karácsonyfa vásárlás, különö-
sen a fenyôfákat védôk körében. Aki a mûfenyôfa mellett
dönt, évekig megoldja ezt a gondot, viszont megfosztja házát
attól a semmivel össze nem hasonlítható illattól, amit a való-
di fenyôfa áraszt. Sokan nem engedhetik meg a fenyôfát az
ára miatt, ezért nekik néhány fenyôágat javasolok feldíszí-
teni, az is csodaszép hangulatot tud teremteni, ha gondosan
készítjük. Az ételvásárlást se hagyjuk az utolsó napokra.
Egy jól megtervezett menüsorból sok mindent elôre megcsi-
nálhatunk.

Kezdjük az aprósüteményekkel, leginkább olyanokkal,
amelyek hosszú ideig elállnak. Én amit elkészítettem, szal-
vétával bélelt fémdobozban alaposan lezárva a mélyhûtôbe
teszem. Az elmúlt 12 évben olyan sokfélét ajánlottam a va-
jas omlós, fûszeres mézes és csokoládés apróságokból, hogy
ezt már nem ragozom. Édesanyám „púderes kiflije” vagy
diós-habos kockája, a marcipánból készített finomságok,
vagy a mandulás kétszersült olyan sokszor szerepelt ebben
az újságban, hogy már nem is merészelem leírni. Egy biztos,
a karácsonyi sütik alapanyagai a mi vidékünkön bôven te-
remnek, készítsünk minél több mandulás, diós, mézes, má-
kos és csokoládés finomságot.

Érdemes elôre beszerezni az ásványvizet, szódát, gyü-
mölcslevet. Ne sajnáljunk az ünneptôl egy üveg tokaji aszút,
esetleg Zwack Unicumot, hogy a legjobb magyar termékek-
nél maradjunk. Aki nem iszik alkoholt, lepje meg családját
jó minôségû teával – gyertyafény mellett egy pohár tea, kan-
dírozott cukorral, porceláncsészében tálalva adventi külön-
leges élmény.

Karácsonykor együnk mást, mint a megszokott vasár- és
ünnepnapokon.

A halat – legyen az édesvízi, vagy tengeri – nem lehet elô-
re elkészíteni, de a burgonyasalátát, majonézes salátát, és a
többi kedvenc elôzô nap elkészülhet. A majonézes és egyéb
saláták, kivétel a zöldsaláta, több napig eláll, érdemes na-
gyobb mennyiséget készíteni.

A karácsonyi étkezés koronája az elsô napi ebéd. Itt az-
tán minden háziasszony kiélheti leleményességét. Egész év-
ben gyakran fôzünk húslevest, karácsonykor kínáljunk 
inkább egy krémes, zöldségbôl, vagy gyümölcsbôl készült,
csészében tálalt levest. A fôétkezés tárháza végtelen. A kará-
csonyi pulyka, liba, kacsa és vadhúsok ünnepi eledelek. 
A sülteket elôzô nap meg lehet párolni, ha kellôképpen pu-
ha az étel elég grillezni, vagy ropogósra sütni. A mai sütôk

már „gondolkodnak” is helyettünk, csupán arra kell ügyel-
ni, hogy ki ne száradjanak. Aki libát, vagy hízott kacsát vág,
fôételként tálalhat hízott libamájszeletet lilahagyma lekvár-
ral és zöldfûszeres burgonyapürével.
Lilahagyma lekvár: (Fülöp Lacitól)
1 kg lilahagymát uborkagyalun lereszelünk, a kanál mézet,
vagy barnacukrot karamellizáljuk, rászórjuk a hagymát és
nagyon kevés (1 kanál vízen) puhára fôzzük. Ízlés szerint
kaphat még cukrot, de a lilahagyma önmagában is édes. Ha
puha (én szeretem, ha szálas marad) kevés balzsamecettel
ízesítjük.
Narancsmártás kacsához, libához (Fülöp Lacitól)
A narancsot megtisztítjuk, majd a gerezdeket kivesszük a
„fehér ház”-ból, kissé hosszadalmas, de megéri, mert a fe-
hér rész nem ad jó ízt és keserû is. Ami narancslé a héjában
marad, nyomjuk ki a lábos aljára, tegyük bele a kockára vá-
gott narancshúst, reszeljünk bele a narancs héjából és kis
lángon fôzzük, kevés cukor, vagy méz hozzáadása után kós-
toljuk meg, hogy pikánsabb legyen, pár csepp citromlevet
facsarjunk hozzá. Kevés keményítôvel sûrítsük be.

A karácsonyi ebéd befejezése legyen egy szép gesztenye,
vagy csokoládétorta, aki még tud enni, kínáljuk gyümölccsel
és egy szép sajttállal.

Kedves háziasszonyok, ne feledkezzetek el saját magatok-
ról sem, látogassatok el fodrászhoz, kozmetikushoz stb., de
legalább vásároljatok egy jó minôségû fürdôsót, vegyetek
egy jó aromaterápiás fürdôt, amit feltétlenül megérdemel-
tek. Jó szervezéssel legyetek részesei egy bensôséges, boldog
karácsonynak, melyhez jó készülôdést, örömteli Karácsonyi
Ünnepeket Kívánok! Rajnai Magdi

A könyvtár hírei:
ISMERETTERJESZTÔ IRODALOM:
Geoffrey A Dudley: Gyorsolvasás
Bányász István: „Borban van a kedvmag vetve”
Kalmár Tibor: A nagy nevettetôk – Sztorik a pesti éjszakából
Galamb Gábor: India
Al Ghaou Hesna: Háborúk földjén
Miklósi Ádám: A kutya viselkedése, evolúciója és kogníciója
Podmaniczky Szilárd: Balatoni világok
Illés Andrea: Magyarország világörökségei
Esther Verhoef: Kutyák enciklopédiája
Bódi Margó: Az egészséges is lehet finom
Michael Freeman: A digitális fényképezés kézikönyve
Hiram Bingham: Kalandozások az inkák földjén – 

A Machu Picchu felfedezése
FELNÔTT IRODALOM:
Agatha Christie: A sittafordi rejtély
Agatha Christie: Halál a felhôk között
Antonia Fraser: A Napkirály és a hölgyek
Wilbur Smith: Elsötétült nap
Philipp Vandenberg: A sixtusi összeesküvés
Menyhárt Böbe: Mert a KUTYA is ember
Ken Follett: A titánok bukása – Évszázad-trilógia 1.
Kate Furnivall: Lydia titka
Mark Haldon: A kutya különös esete az éjszakában
Lévai Katalin: Hazugok és szeretôk
Charles Dickens: Kis Dorrit
Ljudmila Ulickaja: Elsôk és utolsók
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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.

� Szôlôfürt Gazdabolt. Zárva tart elôreláthatólag 
november 1-tôl március 1-ig. Paloznak, Zrínyi u. 44. tel.:
87/ 446-869

� Szent Donát Pince és Borház. Csopakon az Öreghegyi
dûlôben található, páratlan szépségû természeti környezetben.
Hûvös pincéjében a csopaki lejtôk legjobb borait kínálja, köz-
tük a méltán híres csopaki olaszrizlinget. Borkóstolókon kívül
rendezvények, esküvôk, kulturális programok helyszínéül szol-
gál. 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.

� 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

� 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 

� A paloznaki Homola Pincészet Kft. szakvégzettséggel és lehetô-
leg szakmai tapasztalattal rendelkezô munkatársat keres
helyben (Balatonfüred-Almádi térségben) szôlészeti-, borászati-
, kertészeti- és gondnoki feladatok együttes ellátására. Érd.:
30/560-444-8. Jelentkezés: info@homolapinceszet.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.

� 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 borkósto-
lójában bejelentkezésre fogadunk látogatókat. Nyitva: hét-
fô-szombat. Pincelátogatás, palackos bor eladás. Jásdi Ist-
ván 2001. 2002. 2003. 2006. évben elnyerte az „év boros-
gazda” címet. 2005-ben a csopaki borvidék legjobb
pincészete, 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban az év 12 leg-
népszerûbb pincészete közé válogatták Magyarországon.
Csopak, Arany János u. 2. Tel./ fax: 87/446-452, web:
www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.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.

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 süteményren-
delést felveszünk. Tel: 06 87 446-400, Mobil: 06 30 837 5438,

e-mail: akacvendeglo@freemail.hu, web: www.balatonriv-
iera.hu/hu_index.php?page=gasztronomia 

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 con-

tent&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.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

Szerkesztô és felelôs kiadó: Sári Annamária. 
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Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.


