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A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

ÚJ ÉVI BESZÉLGETÉS A POLGÁRMESTERREL

Új év, új remények, szokták mondani. Czeglédy Ákos pol-
gármestert az elmúlt évrôl és az idei tervekrôl kérdeztem. 

– Milyennek ítélted a 2010-es esztendôt?
– Mindenképpen sikeres volt. Büszkék lehetünk arra,

hogy tavaly Paloznak lett Magyarország legvirágosabb fa-
luja, így mi képviselhetjük Magyarországot Európában.
Szeretném megemlíteni a Fô utca felújítását, mely egy 16
millió forintos beruházás volt, ráadásul sikeresen pályáz-
tunk a Közép-dunántúli Regionális Tanácsnál. 

– Térjünk rá az idei esztendôre! Nagyon sok önkor-
mányzat panaszkodik, hogy a 2011-es büdzsé még az elô-
zô évhez képest is szerényebb. Ez Paloznak esetében is
helytálló? 

– Az országos átlaghoz képest valamelyest jobb hely-
zetben vagyunk, hiszen az állami normatíva ugyan nem
nôtt, de szerencsére nem is csökkent. Az idegenforgalmi
adóból nagyobb bevételt remélünk, mivel a tavalyi 1 fo-
rintos állami támogatás idén ötven százalékkal emelkedik,
igaz ez a néhány évvel ezelôtti két forinthoz képest még
mindig kevesebb. A helyi adóknál az építmények vonatko-
zásában egységesítés történt, melytôl szintén plusz bevéte-
leket várunk.

– Milyen beruházások várhatóak idén?
– Az elmúlt év bebizonyította, hogy a csapadékvíz elve-

zetésre nagyon nagy szükség van, ennek hiánya komoly
problémákat jelentett. Legelôször egy tanulmánytervet
rendeltünk, amely hamarosan elkészül. Ezek után a kriti-
kus pontokat szeretnénk megterveztetni és megvalósítani,
mely komoly anyagi kötelezettséggel is jár. Szeretnénk a
Pince soron a támfalat megépíteni, illetve a Pipacs utca
aszfaltozása is szerepel a terveink között. A Faluvédô Cso-
porttal közösen a Zrínyi utcát biztonságosabbá kívánjuk
tenni. Felvettük a kapcsolatot a Közútkezelôvel, akik 
pozitívan álltak az elképzeléseinkhez. A tervezés folya-
matban van, februárban beadunk egy pályázatot, mely
tartalmazza a sebességkorlátozásra figyelmeztetô táblák
kihelyezését, illetve csíkozást a buszmegállók környékén.
A Balatoni utca és Zrínyi utca sarkán található buszmeg-
álló 10 méterrel elôrébb kerülne, mert amikor a Veszprém
irányába tartó busz megáll, bizony nagyon nehéz belátni a
keresztezôdést.

– Nagy elismerést kapott Paloznak azáltal, hogy Ma-
gyarországot képviselheti Európában, minek után meg-
nyerte a legvirágosabb település címet. Mi minden válto-
zik ezáltal?

– A félmillió forintos támogatást természetesen az ön-
kormányzat kiegészíti, hiszen méltóképpen szeretnénk
részt venni a versenyben. Minden bizonnyal változik
majd a virágok mennyisége, minôsége, de a verseny nem

elsôsorban errôl szól, hiszen ez egy környezetszépítô moz-
galom. Nemcsak a virágosítást veszik figyelembe, hanem
az egész környezet állapotát. Ebben nagyon számítunk a
helyi lakosokra és nyaralótulajdonosokra. Fontos, hogy
mindenki rendbe tegye a házatáját, gondozza az elôkerte-
ket, a közterületekre nagyobb figyelmet fordítson. A szer-
vezôkkel decemberben végigjártuk a falut, megtekintet-
tük azokat a részeket, melyekre nagyobb gondot kell
fordítani. Elsôbbséget élvez a temetô feletti parkoló ren-
dezése, a Millenniumi Park és a Fô utca járdájának a re-
konstrukciója.

– Az önkormányzati választások során szinte vala-
mennyi képviselô- és polgármesterjelölt megemlítette a
nagyobb összefogás erejét. Ez ügyben milyen lépéseket
kíván tenni a képviselô-testület?

– Nem feledkezhetünk meg a választásról. Nagyon
örültem annak, hogy tavaly több jelölt indult, mint elôtte.
Egy új taggal, Ôry Zoltánnal „frissült” az önkormányzat.
Ennek örültem, hiszen szükség van a fiatalokra. Szerin-
tem nem az összetartás ereje hiányzik, hanem egyfajta ge-
neráció váltás van/lesz kialakulóban, akik az elmúlt tíz-ti-
zenöt évben önzetlenül segédkeztek, egy kicsit talán
belefáradtak, jöjjenek a fiatalok! Hiányzik az ifjúság
részvétele a közösségi programokról, de remélhetôleg ez
majd változik. 

– A legutóbbi testületi ülésre meglehetôsen sokan el-
jöttek. Ott is felmerült, hogy a körjegyzôséget egy újabb
településsel bôvíthetnénk így nagyobb állami támoga-
tást kapna a közös hivatal. Ez ügyben várható változás?

Ahogy szokták mondani „tapogatózunk”, de konkrét lé-
pések nem történtek. A Lovasi és Paloznaki Önkormány-
zat is úgy gondolja, hogy a jelenlegi szervezet jól mûködik,
megvárjuk a közigazgatási változásokat és ezek után szü-
lethet döntés.

– Amennyiben kifognál egy aranyhalat a Balatonból,
és három kívánságodat teljesítené Paloznak érdekében,
milyen kéréseid lennének?

– Azt kívánnám, hogy az önkormányzat megfeleljen an-
nak a bizalomnak, amit a választóktól kaptunk és teljesí-
teni tudjuk azokat az elvárásokat, amiket a paloznakiak
elvárnak tôlünk.

Szendi Péter

ADÓNK 1%-RÓL
Ismételten fel lehet ajánlani adónk 1%-át valamely
társadalmi szervezetnek, illetve egyháznak. 
Magyar Katolikus Egyház 0011.
Magyar Református Egyház 0066.
Közrendvédelmi Alapítvány 19266208-1-19
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 18932296-1-1
Paloznaki Civil Egyesület 18938766-1-19

Szerk.
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Új rendôrfônök a Balaton-partján
December 1-jétôl új rendôrkapitánya van Balatonfüred-
nek. Regdon László rendôr alezredes évek óta dolgozik a
rendôrségen, így tisztában van a helyi viszonyokkal. 

– Nem jellemzô, hogy év vége felé neveznek ki a rend-
ôrség élére új vezetôt. Minek köszönhetô mindez? 

– Dr. Töreki Sándor ezredes, megyei rendôrfôkapi-
tány Anda Györgyöt felkérte, hogy a megyei rendôrségen,
mint rendészeti igazgató folytassa tovább a munkáját.
Ezek után a választás rám esett, hogy a füredi rendôrka-
pitányságot vezessem. 

– A megbízása meddig tart? 
– A vezetôi pozíciókat a rendôrségen elôször megbízással

töltik be, ami az én esetemben fél évet jelent. Bízom abban,
hogy május 31. után a kinevezésem is megtörténik. Tizenki-
lenc éve vagyok rendôr, tizenhárom éve dolgozom Balaton-
füreden. Anda György helyetteseként 2010. január 1-tôl te-
vékenykedem, de megmondom ôszintén nem számítottam a
megbízásra, ám egy ilyen szakmai lehetôséget nem lehetett
visszautasítani. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az esetek
többségében nem a helyi tisztek közül választanak kapi-
tányt. Véleményem szerint fontos, hogy a helyi tiszt ismeri a
helyi viszonyokat, van helyismerete, megfelelô kapcsolatot
ápol az itt élô emberekkel és önkormányzatokkal, de fegyel-
mezés szempontjából, mivel minden vezetô kollégája és is-
merôse is, kicsit nehezebb. Igyekszem az elvárásoknak meg-
felelni a fegyelem megtartása terén is.

– Gondolom, hogy Ön is megjárta azt a bizonyos „sza-
márlétrát”. Honnan és hogyan kezdôdött a pályafutása? 

– 1992-ben fejeztem be a rendôr tiszthelyettesi tanul-
mányaimat. Miskolcon járôrként dolgoztam, majd 1997-
ben elvégeztem a Rendôrtiszti Fôiskolát, és fôhadnagyi
rangot kaptam. Az elsô tiszti beosztásom Balatonfüred-
hez köthetô, mint közrendvédelmi elôadó. Végigjártam
azt a bizonyos „szamárlétrát”, folyamatosan képeztem
magamat, közben tettem egy rövid kitérôt a megyei fôka-
pitányságra és Tapolcára is, ahol osztályvezetô voltam.

– Milyennek mondható a Balatonfüredi kistérség köz-
biztonsága?

– 1995 óta folyamatosan csökken az ismertté vált bûn-
cselekmények száma a térségben. Jelentôsen visszaesett a
gépkocsilopások száma. A 2010-es évet a 2008-ashoz tudom
hasonlítani, ami egyáltalán nem rossz, de a tavalyi évhez ké-
pest némileg nôtt a bûnesetek száma. A növekedés elenyé-
szô, de nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Ugyanakkor
2009-ben mintegy húsz százalékkal csökkent a bûnesetek
száma az elôzô évhez képest, tehát itt jelentôs javulást pro-
dukáltunk. Az elkövetkezendô hat hónapban nem várható-
ak változások a kapitányság területén. Az önkormányzatok
elégedettek a munkánkkal, a települések polgárôreivel jó a
kapcsolatunk, akik nagyban segítik a munkánkat. Fontos,
hogy az eredményeinket megtartsuk, annak ellenére, hogy
2011-ben az Európai Unió soros elnöksége Magyarországra
irányul és ez nagyban érinti Balatonfüredet, hiszen több
programot is szerveznek a térségbe. 

– Mennyire adottak a feltételek az eredményes mun-
kához?

– Semmivel sem különbözünk a többi Veszprém megyei
kapitányságtól. Szerencsére megfelelô létszámú autó áll a
rendelkezésünkre és üzemanyag problémákkal sem küszkö-
dünk. Ami problémás, hogy folyamatosan változik a szemé-
lyi állományunk. Nagyon sok tapasztalt kolléga eltávozott
tôlünk, sokan nyugdíjba mentek, az állomány átlagéletkora
meglehetôsen fiatal. Reményeim szerint jövôre a létszá-
munk is stabilizálódik. Több kollégának számítunk a mun-
kájára, beadták az áthelyezési kérelmet, de ez nem megy
egyik napról a másikra. Örvendetes viszont, hogy az Orszá-
gos Rendôr-fôkapitányság a Veszprém Megyei RFK. és a
Balatonfüredi Önkormányzat öt évre szóló, hatvanötmillió
forintos megállapodást kötött, így megvalósult a Füredi Ka-
pitányság fôépületének külsô felújítása és hôszigetelése. A
munkálatok több lépcsôben zajlanak. A jövôben a nagyon
rossz állapotban lévô, használaton kívüli „B” épületet újjá-
építjük. Két éven belül egy teljesen korszerû, az európai
normáknak megfelelô létesítményben tanácstermet és kon-
dicionáló termet alakítunk ki. Balatonfüred önkormányza-
ta 35 millió forinttal járult hozzá a beruházáshoz, a többi 30
millió forintot a megyei, illetve az országos rendôr-fôkapi-
tányság biztosítja. Biztos vagyok abban, hogy ezzel a beru-
házással jelentôsen javulnak a munkakörülmények. 

– Télvíz idején jelentôsen megnô a nyaralófeltörések
száma. Mit tanácsol, a tulajdonosok mire figyeljenek el-
sôsorban? 

– Jelenleg a kapitányságunk egy olyan nyaralófeltörés-
re specializálódott személy ellen is folytat eljárást, aki
elôzetes letartóztatásban van és mintegy százötven betö-
réssel gyanúsítható. ô jelentôsen növelte negatív értelem-
ben a statisztikánkat, de az igazsághoz hozzátartozik,
hogy nemcsak nálunk, hanem még Eger és Pécs környé-
kén is követett el bûncselekményt. Javaslom, hogy kor-
szerû vagyonvédelmi riasztóberendezéssel lássák el a
nyaralókat, próbáljanak megbízni olyan embereket, akik
az épületet folyamatosan ellenôrzik. 

Szendi Péter

MEGHÍVÓ

Paloznak Község Önkormányzata
2011. február 12-én, szombaton 20 órától

Farsangi bált
rendez a Faluház nagytermében (Fô u. 10.)

Programok:
Jelmezverseny, Tombola

Élôzene: 
Pomázy László – szintetizátor, ének

Büfé
Belépôdíj:

Felnôtteknek 500 Ft 
Diákoknak és szépkorúaknak 300 Ft.

Jelmezben a belépés ingyenes!
Asztalfoglalás a Teleházban, 87/555-063.

Szeretettel várunk minden 14 év feletti érdeklôdôt!
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TESTÜLETI ÜLÉS
A január 5-én tartott testületi ülésen a képviselô-testület mó-
dosította a Mandel Kemping ill. az Európa Kemping terüle-
tére vonatkozó szabályozást. Az idestova egy éve tartó elôké-
szítés során sem a szakhatóságok sem a Balatoni Fôépítész
nem emelt kifogást a változtatások ellen. A szabályozás feb-
ruártól lép életbe. Az önkormányzat egyhangúlag szavazott a
Balatonfüreddel kötendô kulturális együttmûködési megál-
lapodásról, melyet a magyar kultúra napján rendezett ün-
nepségen, Füreden írunk alá. A következô testületi ülés vár-
hatóan február 2-án szerdán 18 órakor lesz.

CzÁ

MEGHÍVÓ
2011. január 29-án, szombaton 

a Paloznaki Civil Egyesület „PACI”

FALUSI DISZNÓVÁGÁST
rendez a paloznaki Tájház udvarán.

(Paloznak, Fô u. 6.)
Program:
7.30 Az állat alázattal megadja magát az erôszaknak

és elvérzik.
Fogópálinka, kocsonya, zsíros kenyér, forralt bor, tea…
Disznópörzsölés, tisztogatás, bontás, „az orjára vágás”
Kolbásztöltés, pecsenyesütés

10.00 Tor-Túra: Gyalogtúra az Endrôdi kilátóhoz a Pa-
loznaki Szôlôhegyi Egyesület vezetésével (Indulás
a tájház udvarából, összesen kb. 6 km)

11.30 Kolbásztöltô-verseny
12.00 Pecsenyekóstoló párolt káposztával. 
12.30 Jó ebédhez szól a nóta
13.00 Kolbászkóstoló, hurkatöltés
14.00 Falubemutató séta Czeglédy Ákos polgármester úr

vezetésével 
15.00 Orjaleves, hurkakóstoló 

Zene, tánc, mulatság kifulladásig!
A kedves vendégeket fûtött sátorban látjuk vendégül.

A disznóvágáshoz kapcsolódó programok:
10 órától: Játszóház gyermekeknek Kézmûves foglalko-

zás, filmvetítés 
11 órakor: Étlap kiállítás megnyitja Dobó József. 

Helyszín: Faluház nagyterme. (Fô u. 10.)
Mindenkit szeretettel vár a „PACI”

A rendezvényt támogatja Paloznaki Önkormányzat és a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány

Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület

� Január 29., szombat Falusi Disznóvágás és kísérô
rendezvényei.
� Február 12., szombat 20 óra Farsangi Bál a Faluházban.
� Február 17., csütörtök 14–17 óráig Egészség Nap a

Faluház nagytermében.
� Február 26., szombat Ki tud többet Paloznakról? –

vetélkedô a Faluház nagytermében.

Kevesebb vendég, merész tervek
Mozgalmas, eseményekben gazdag évet zárt a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park igazgatósága. Balogh László
igazgató készségesen állt a rendelkezésünkre. 

– A látogatók számát tekintve némi visszaesés tapasz-
talható idén, az elmúlt évhez képest. Sajnos a rossz idôjá-
rás jelentôsen befolyásolta a forgalmunkat. Májusban és
szeptemberben több iskolai csoport kimaradt, ráadásul a
fôszezon is nagyon hektikus volt. 

– Melyek voltak azok a látogatói pontok, amelyre
méltán büszkék lehetnek?

– A tapolcai tavasbarlang, Hegyestû, Káli-medence 
kôtengerei továbbra is népszerûek a turisták körében.
Tihany és a gejzír túrák, valamint a Kis-Balaton varázs-
latos világa és példátlan adottságai sok csoport érdeklô-
dését felkeltette. Igyekszünk a szezont minél inkább 
kitolni, így büszkén mondhatom, hogy a tihanyi látogató-
központ, interaktív elemekkel kiegészítve nagyon nagy
népszerûségnek örvend majd jövôre. Több mint egy órás,
gazdag programot biztosítunk. A Regionális Operatív
Programhoz beadott pályázatunk sikeresnek mondható,
még akkor is, ha nem a teljes összeget kaptuk meg a Tiha-
nyi Levendula Ház fejlesztésére. 

– De nemcsak Tihanyban, hanem Tapolcán is várha-
tóak fejlesztések. Konkrétan mirôl is van szó?

– Évek óta terveink között szerepelt a befogadóképes-
ség növelése. Amikor a Balaton a szeszélyes idôjárásnak
köszönhetôen nem alkalmas fürdésre, akkor a turisták el-
lepik Tapolcát. Elôfordult, hogy másfél órát is várakozni-
uk kellett vendégeinknek a tavasbarlangnál. Egy óra le-
forgása alatt hatvan embert vagyunk képesek befogadni,
normális körülmények között. Többször elôfordult ilyen-
kor jelentôs sorban állás, így merült fel bennünk egy láto-
gatóközpont kialakítása. Legnagyobb problémát a pályá-
zat megírása jelenti, de bízunk abban, hogy a tihanyi
látogatóközpont megépítése után Tapolcán is felkeresnek
bennünket a látogatók. 

– Ugyanakkor nemcsak a Balaton-partján és a felvidé-
ken, hanem a Bakonyban is jelentôs fejlesztések várható-
ak. A csillagászati objektum milyen stádiumban van?

– Egy teljesen új, korszerû planetárium rendszert építe-
nénk. Mindez kedvezô hatással lenne a munkahelyteremtés-
re és a környék ismertségét is növelné. Bármennyire is közel
áll szívünkhöz a tihanyi fejlesztés, a legnagyobb kihívást
mégis csak a Pannon Csillagda megépítése jelenti, melyre
400 millió forint támogatást kaptunk. Alappillére egy digitá-
lis planetárium lesz, a legmodernebb technikával felszerelt
stúdióval, folyamatosan megújuló elôadásokkal. Az érdeklô-
dôk kivetítôn követhetik majd a látcsô által közvetített ké-
pet. Napközben természetesen a Napot figyelhetik meg. 
Az elképzelések szerint a csillagászat fejlôdését bemutató 
kiállítás egészítené ki az élményt. Földrajzi fekvése miatt
Bakonybélre esett a választás, büszkék vagyunk arra, hogy
országosan egyedülálló projekt születik a Bakonyban. A pla-
netárium a nap huszonnégy órájában kínál programlehetô-
ségeket. A támogatási szerzôdés aláírásra került, így remé-
nyeim szerint hamarosan megkezdôdhetnek a munkálatok. 

Szendi Péter

� �JÓ TUDNI!
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Megújulásra vágyva

SIKLÓS LÁSZLÓ

Mint emlékszünk rá, tavaly ôsszel önkormányzati választá-
sok voltak, melyen ô is indult a polgármesteri címért. So-
kan csak korteskörútján, illetve szórólapjából ismerték
meg közéleti gondolatait, s bár a megmérettetésben alul ma-
radt, továbbra is érdekes, kit takar ez a név: Siklós László? 

– Hogy érzed magad mostanában? 
– Köszönöm kérdésed, tökéletesen! Kiválóan érzem ma-

gam, annál is inkább, mert szilveszter éjjelén nagy öröm
ért, megszületett a harmadik unokánk. 2-2 lányunk van, az
enyémek már férjhez mentek. 

Magam 61 éves vagyok, Veszprémben születtem, hét év-
vel ezelôttig ott is éltem. Végzettségemet tekintve vegyész-
mérnök vagyok, 1989-tôl egyéni vállalkozóként a kereske-
delemben dolgoztam, jelenleg banki finanszírozással és
biztosítással foglalkozom. 32 éven át énekeltem a város
vegyeskarában. Tulajdonképpen ennek és Rajnai Árpi ba-
rátomnak köszönhetem, hogy paloznaki lakos lettem. A 60.
születésnapja alkalmából jöttünk énekelni a templomba,
aztán a feleségemmel, Molnár Annával sétálgattunk a falu
utcáin. Elsô látásra megszerettük ezt a kis települést. Tet-
szett a környék, elhatároztuk, hogy eladjuk a veszprémi la-
kásunkat, és ideköltözünk. 2002 decemberében – ez is szil-
veszterkor történt – néztünk meg egy telket, és egy héttel
késôbb megvettük. Fél év alatt épült fel a házunk. Jó itt él-
ni, és ez a jó érzés az évek alatt semmit nem veszített erejé-
bôl.

– Ma is énekelsz még? Miért nem látunk-hallunk a
paloznaki kórusban? 

– A kórusban éneklést, bevallom kényelmességbôl hagy-
tam abba, és sajnos ezzel a barátok egy része is elmaradt.

– Úgy hallottam, eladó a házatok. 
– Túl nagy lett kettônknek, kisebbre cserélnénk, de min-

denképpen szeretnénk Paloznakon maradni. Az egyik lá-
nyom szintén erre a vidékre költözik, Felsôörsön laknak
majd. 

– Beszéljünk a polgármesteri ambíciódról. Hogyan ju-
tottál arra az elhatározásra, hogy jelölteted magad?

– Indultam, mert baráti beszélgetésekben felmerült,
hogy lelassult a falu fejlôdése, hogy erôtlenné vált a vezetés.
Frissítés kellene, és sokak szerint én alkalmas lennék erre a
feladatra. A személyes ambícióim is hajtottak, képesnek
éreztem magam a megújulásra. Két éve már úgyis a közéle-
ti szerepvállalásba sodródtam. A PACI alelnöke vagyok, és
az azon belül mûködô Faluvédô Csoport vezetôje. Engem is
irritált például az ipari csarnokok felépítése, mert ez az ér-
vényben lévô területfejlesztési koncepció betartásával nem
lett volna lehetséges. Többek között ezért alakult meg a Fa-
luvédô Csoportunk, ezért szerkesztettünk és adtunk közre
építési mintakönyvet. Szerintem szükség van a civil társa-
dalmi kontrollra. Az építésügyi hatósági jogkört Füreden
gyakorolják, Kéri Katalin pedig 4 falu fôépítésze lett, aki-
nek szakmai véleményezési jogköre van csupán. Ezen a té-
ren bôven akad tennivaló, hiszen az épített környezetünk
állapota, minôsége, a falu esztétikai arculata, élhetôsége
nagyban függ ettôl. 

Ahogy azt a szórólapomon írtam, a falu szépítése, az egy-
séges falukép megôrzése, hagyományainak ápolása kiemelt
feladat. Attól még, hogy a választáson nem kaptam elegendô
szavazatot, a magam részérôl továbbra is annak tekintem. 

– Mivel vagy elégedetlen? Hiszen a Virágos Magyaror-
szágért Környezetszépítô verseny gyôztesei tavaly éppen
mi lettünk.

– Örülök az elismerésnek, ezért még fontosabbnak tar-
tom, hogy az itt élôk közérzete azáltal is javuljon, hogy a
mindennapok apróbb-nagyobb gondjait, bosszúságait or-
vosolni tudjuk. Példaként említhetném, hogy ifj. Bartl Gé-
za javaslatára a Közútkezelô KHT sebességkorlátozást ve-
zet be a falu egész területére, radaros sebességmérôk
vásárlására pályázunk és a 71-esen veszélyjelzô táblák el-
helyezésére kaptunk ígéretet a gyalogos átkelés segítésére.
Ilyesmikre gondolok. Arra, hogy együttes erôvel sok min-
den elérhetô, amihez az egyes ember önmagában kevés. 

– Ezek után meg sem merem kérdezni, hogy milyen a
kapcsolatod Ákossal, vagy a képviselôkkel?

– Nyugodtan. Ákossal annak idején mindent egyeztet-
tünk. Azt mondtuk, a vesztes támogatni fogja a nyertest. Én
ehhez tartom magam, és ô is korrekt volt, viszont a faluban
elhangzottak rosszízû megjegyzések.  Nem esett jól, de már
túl vagyok rajta. A napokban beszéljük meg, hogy mi az,
amit a választási elképzeléseimbôl a jelenlegi önkormány-
zat fel tudna vállalni. Megtisztelô és tisztességes eljárás.
Csinálom tovább azt, amit elkezdtem. 

– The show must go on…
– Tudom, hogy sokkal könnyebb lenne a partvonalról

bekiabálni, mint cselekedni. Véleményem szerint az érde-
keket ütköztetni kell, még akkor is, ha ettôl mindig lesznek
sértôdött emberek. 

Remélem, hogy Paloznak a béke szigete marad. 
– Mi váltotta fel az éneklést?
– Mondanám, hogy a kertgondozás, de azt többnyire Ani

végzi, hát marad a mozgás a jó levegôn, a tenisz, az úszás, a
kerékpározás.

És persze az unokázás!
Boda Balázs

„Középpontban az egészség!”
Paloznak Község Önkormányzata

egészség délutánt tart 
a Faluház nagytermében

2011. február 17-én, csütörtökön 14-17 óráig 

Ingyenes szûrõvizsgálatok, tanácsadás:
Vércukor-mérés

Koleszterin-mérés
Testzsír-mérés

Vérnyomás-mérés
Látás-vizsgálat
Hallás-vizsgálat

Ortopédiai szûrés
Szájüregi vizsgálat

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
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PALOZNAKI ÉLET-KÉPEK

EGY EMLÉKEZETES TEAEST

Faluhelyen, amikor leesett az elsô hó és megfagyott a ha-
tár, a falusi ember bezárkózott, pihenésre volt „ítélve”.
Az egész éven át végzett fáradtságos munka után a sem-
mittevés jól esett egy ideig. Amikor kipihente magát,
már kémlelni kezdte az eget, járta a határt és gondolatai
már a szántáson és az új vetésen jártak. De hát addig
még sok idô volt hátra.

Vasárnaponként templomba mentek, délután be-betér-
tek a kocsmába. A kocsmázást a feleségek nem vették jó
néven. Egyszer az akkori plébános a tanító úrral egyet-
értésben gondolt egy merészet, összehívta a képviselôta-
gokat és felvetette javaslatát, hogy egy kicsit felrázza az
embereket a tél egyhangúságából: szervezzenek teaeste-
ket. Sokan csodálkoztak és mondogatták: Pap létére
ilyeneket talál ki?  A legtöbben azonban elismerôen 
nyilatkoztak és értékelték elgondolását – hisz jó cél ve-
zérelte. Az egyházi vezetô külön rendezett teaestet a lá-
nyok, majd a fiúk közremûködésével. Mikor mindkettô
lezajlott, összevetették, kié sikerült jobban. A derû és az
érdeklôdés fokozására az asszonyok következtek, ôk a
sütés-fôzés tapasztalatait vitatták meg.  Utána a férfiak
kerültek sorra. Szervezett támogatás kulturális célokra
azokban az idôkben nem volt. A teaestekre a sütni-fôzni

valót a falu népe adta össze, ki-ki a maga tehetségéhez
mérten. Amikor a lányok, asszonyok járták a falut cuko-
rért, lisztért, tojásért stb., az még természetes volt, de
amikor a férfi teaest következett és öregedô férfiak is
járták a házakat a nyersanyagért, akkora volt a derû,
hogy mindenki megkétszerezte az adományokat. Még
pénzadománnyal is hozzájárultak a „férfi” teaest sike-
réhez. A korábbi teaesteken virsli, sütemény, pogácsa
került terítékre, de a férfiak felbuzdulva a pénzes ado-
mányokon, elhatározták, hogy pörköltet készítenek. Ka-
jánul nevetgéltek elôrelátható sikerükön, mert ilyen
még egy teaesten sem volt – méghozzá férfiak munkájá-
ból adódóan. Közben felvetôdött a kérdés. Mi lesz a pör-
költ mellé? – Hát mi lenne más, mint nokedli, az való
hozzá, nem? – hangzott egy nagybajuszú parasztember
szájából.

De hát ki tud közülük nokedlit készíteni, hisz még éle-
tükben sem próbálták – eddig csak ettek-ettek jó étvágy-
gyal. Egy huncut ember cinkos mosollyal megszólalt: –
Tudjátok, majd valamelyikünk feleségét megkérjük,
hogy készítse el titokban.

– Azt már nem – szólalt egy hang. Ide asszonynép a lá-
bát be nem teszi, ez a férfiak estje lesz, elfelejtetted?

– Az igaz, – szólt amaz és elóldalgott közülük. Ekkor
egy paloznaki ember, aki a párbeszéd alatt gondterhel-
ten vitatkozott magában, nagy nekigyûrkôzés után meg-
szólalt: Ide figyeljetek majd én elkészítem! Minden szem
rászegedôzött: Komolyan gondolja, Jóska bácsi?

– Komolyan hát, majd vasárnap ellesem, hogyan ké-
szíti a feleségem. Te meg István olyan pörköltet fôzz ám,
hogy szégyenbe ne maradjunk az asszonynépség elôtt.
Olyannak kell annak lennie, hogy mindenki megnyalja a
tíz ujját utána.

A kocka el volt vetve…
Nagy híre ment a faluban, hogy a férfiak pörköltet ké-

szítenek nokedlival. Azt azonban titokban tartották,
hogy kik lesznek a szakácsok. Legyen az meglepetés,
gondolták. Lázas izgalom költözött a falu életébe. El-
érkezett a nagy nap, illetve este. Az iskola épülete tele 
a falu népével. Inycsiklandozó illatok keringtek a
levegôben. Barcsa Jani, a híres cigány és zenekara is 
elkezdte a muzsikálást. A fiatalok táncra perdültek,
miközben a férfiak adagolták a pörköltet a nokedlival.
Amikor a tányérokra rákerült a nokedli, hangos kacaj
tört ki az emberekbôl. A nokedlik ugyanis akkorák vol-
tak, mint egy jókora tyúktojás, vagy talán még annál is
nagyobbak.

Józsi bácsi, látva a kacarászást, szerényen ennyit
mondott: mit gondolnak, ennyi embernek még holnap
sem végeznék a szaggatással. De aki megkóstolta a pör-
költet nokedlival, azt mondta: Ilyen finomat még éle-
temben nem ettem! Hogy ki volt a nokedli készítés
paloznaki újítója, illendôségbôl  nem említem. De ne-
künk, akik ettünk belôle, még ma is szánkban van az íze.
Így lett híressé Paloznakon a Jóska  bácsi nokedlija és
emlékezetesek a falu régi teaestjei.

Jutasi Sándorné

Paloznak, Mandula utca Kováts Imre fotógrafikája



A mese: terápia
Ezzel a címmel jelent meg a Nôk Lapjában Dr. Vekerdy
Tamás cikke. Hogy miért is írom mindezt? Talán azért
mert foglalkozni kell ezzel a nagyszerû dologgal. Hiszen
Paloznakon nyílt meg a világ elsô Meseterápia Központja.
A visszajelzések alapján sokan még mindig nem tudják,
hogy pontosan hol is található is mirôl is szól ez a karita-
tív alapon mûködô központ.

A helyszín a Zrínyi utcán haladva Csopak felé, a
Paloznak táblát elhagyva jobb oldalon található. Szép ko-
vácsoltvas kerítésen, egy fából készített táblába belefa-
ragva hirdeti a felirat: Meseterápia Központ. A kertben
az épületig szôlôsorok találhatók.

Itt a meseterápiás módszer alkalmazásával segítenek
kapcsolódási zavarokon, adnak életvezetési mintákat,
erôsítik a tájékozódást térben és idôben, valamint az
együttmûködés, a kitartás és a gondolkodás képességét.
Tavasztól fogadják az érkezôket tíznapos turnusokban,
hétéves kortól, de egész családokat is.

És hogy miért fontos a mese? Idézek a cikkbôl:
»A jó mesemondó hangja, intonációja maga is hang-

szer, a mesélésnek „dallama” és ritmusa van. Igen, a mese
összekapcsol múltat, jelent és jövôt, és a mesemondót „a
saját szíve” tanítja, vagyis érzelmei, és így válhat lélek-
frissítôvé, és hozhatja mûködésbe az eleven, élô egészben
látó, „mûvészi” ihletettségû jobb agyféltekét, amely a
gyógyító érzelmek, a szeretet (a rokonszenv) és a humor
forrása, központja. Az innen induló hatások módosíthat-
ják a tudatot, vezethetnek belátásokra, amit már tudatos
változások, változtatások követnek… De ne feledjük: mi
is otthon minden este gyógyíthatunk, erôsíthetünk, vi-
gasztalhatunk a mesével!« Szerk.

A BALATON JEGÉN TÖRTÉNÔ SPORTOLÁS, KÖZLEKEDÉS
A víziközlekedés rendôrhatósági igazgatásáról szóló
13/1996. (VI. 28) BM. Rendelet 2. § d illetve l bekezdésé-
ben foglaltak alapján, a vízirendészet rendôri szervei el-
lenôrzik a szabad vizek jegén tartózkodás szabályainak
megtartását.

A jégen tartózkodás során bekövetkezô balesetek meg-
elôzése érdekében munkatársaink jogsértések észlelése
esetén enyhébb esetekben elôször csak figyelmeztetnek, a
komolyabb, vagy visszatérô esetekben azonban súlyo-
sabb szankciót alkalmaznak (helyszíni bírság, szabály-
sértési feljelentés) Intézkedéseink során elsôsorban a tá-
jékoztató, figyelemfelhívó, figyelmeztetô jelleg dominál.

46/2001. (XII.27.) BM rendelet a szabad vízen való
tartózkodás alapvetô szabályairól

A Rendôrségrôl szóló 1994. évi XXXIV. törvény l0l §-a
(l) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alap-
ján a következôket rendelem el:

5. § (l) A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a he-
lyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá.

(2) A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor sza-
bad, ha a jég kellô szilárdságú, nem olvad, illetve nem
mozog

(3) Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:
a) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között;
ó/ jármûvel, a biztonságos munkavégzés kivételével;
c/ kikötôk és veszteglôhelyek területén;
d/ folyóvizeken.

Néhány íratlan szabály, amit jégre lépéskor tanácsos
szem elôtt tartani:

– ne menjünk mélyvizû területek feletti jégre, mert fo-
kozottan veszélyes;

– a parttól ne távolodjunk el nagyon, mert drasztiku-
san csökken a belátható jégfelület, így nem látjuk csak a
hozzánk közeli területeket, és esetleg a szabad vízterüle-
tek, vagy vegyes jégterületek elzárnak minket a kijutási
lehetôségtôl 

– soha ne tartózkodjunk egyedül a jégen
– legyen nálunk feltöltött mobiltelefon, egy esetleges

baleset, vagy elesés során bekövetkezett egyéb súlyos sé-
rülés esetén a segélyhívásra (1817-es vízi segélyhívó, vagy
a l12-es segélyhívó telefonszám);

– Jégbeszakadás esetén elôször mindenképpen a tûzol-
tóságot értesítsük, mert ôk rendelkeznek elsôsorban a
jégbôl mentéshez szükséges eszközökkel és megfelelôen
kiképzett szakemberekkel. (105-ös segélyhívó);

– soha ne aludjunk el a jégfelületen;

Balatoni Vízirendészeti Rendôrkapitányság
Víziközlekedési Osztály

Vízirendészeti Rendôrôrs Balatonfüred

A könyvtár hírei

ISMERETTERJESZTÔ IRODALOM:
Világhírû festôk: El Greco
Világhírû festôk: Cézanne
Világhírû festôk: Picasso
Világhírû festôk: Modigliani
Világhírû festôk: Matisse
Világhírû festôk: Dürer
Világhírû festôk: Dalí
Világhírû festôk: Degas
Világhírû festôk: Rubens
Stacey Demarco: A nôiség varázsa
Lynn Grabhorn: A vonzás hatalma
Mérô László: Az érzelmek logikája
Lichtneckert András: A Balatonfüred-Csopaki borvidék

története
Lichtneckert András: Borászok titkai – Titkok gazdái
Hudi József: Könyv és társadalom – Könyvkultúra és 

mûvelôdés a XVIII-XIX. századi Veszprém megyében
Hudi József: A veszprémi színjátszás kezdetei (1723-1879)

FELNÔTT IRODALOM:
Tvrtko: Búcsú a pokoltól …és ami azóta történt
Frei Tamás: A megmentô
Risto Isomäki: Elsodort világok
Jared Cade: Agatha Christie és a hiányzó tizenegy nap
Munkácsi Gabriella: A sebesült király
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Charles Dickens: Nehéz idôk
John Le Carré: A mi emberünk
Széchenyi Zsigmond: Csui!...
Müller Péter: Isten bohócai
Lars Kepler: A hipnotizôr
Myron Vicki: Dewey – A könyvtár macskája
Stephenie Meyer: Breaking down (angol)
Elizabeth Gilbert: Eat, pray, love 2. – Hûség
Cecilia Ahern: Ajándék
George Eliot: Kései boldogság
Robin Cook: Beavatkozás

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM:
Armin Täubner: Virágorigami
Micimackó legkedvesebb emlékei
Tone Finnanger: Tilda mesés karácsonyi ötletei
Rudyard Kipling: Hogyvolt-mesék
Geronimo Stilton: Extraegeres bajnokság
Geronimo Stilton: Kirándulás a Niagara-vízeséshez

DVD-k:
Szontagh Miklós: Tátra-kalauz
A Balaton régi útikönyvei
Az erdô kapitánya
Pinokkió
Legyetek jók, ha tudtok
Karácsonyi ének
Varázslatos karácsony

Szerk.

Január a paloznaki konyhában
Minden hónapot szeretek valamiért.
A január eleve csak jó lehet, mivel pezsgôzéssel kez-
dôdik… Meg aztán azért is jó, mert egy kissé gondtalan
lustálkodással folytatódik a háziasszonyi élet. Legördül-
nek rólunk az ünnepek „házi feladatai”, elcsomagoljuk
az adventi és karácsonyi hangulatot, hogy aztán novem-
berben nagy kedvvel elôvegyük, és újra örüljünk minden
egyes dísznek, szobornak és emléknek.

A konyhában sem töröm össze magam januárban, ke-
resem a könnyû és könnyen elkészíthetô ételeket, jöhet a
mélyhûtôbe eltett gyümölcs és zöldségféle. Amit viszont
ilyenkor tanácsos elvégezni, az a mélyhûtô láda alapos fe-
lülvizsgálata, veszélyesek a halak, a gombák, de a húsok
is a szavatossági idô átnézését igénylik. A konyhai hûtô-
szekrényben tartott élelmiszerek, ízesítôk, tejszínhabok
és spray-k is okozhatnak szalmonellafertôzést, figyelni
kell rájuk.

Az ünnepeken sokan felhalmoznak, vagy kapnak ká-
vét, teát, olajos magvakat, ezeket ajánlatos a mélyhûtô lá-
dában tartani, hogy aromájukat sokáig megôrizzék, a dió
és mákfélék így nem molyosodnak. A kamrában tartott
liszt, zsemlyemorzsa, gríz stb. is könnyen „bogarasodik”,
a lekvárok, kompótok penészgombái is rákkeltôket tar-
talmazhatnak, nézzük át valamennyit.

Közben élvezzük a csendesebb napokat, menjünk szín-
házba, tárlatra (Veszprémben, az Óváros Galériában

Oláh Kati képeit csodálhatjuk), sportkedvelôknek itt van
a kézilabda világbajnokság és a tenisz Ausztráliából, vagy
a spanyol futball-bajnokság, ahol az aranylabdás Messi
ontja a gólokat.

Enni azért nem árt, az alábbi két egyszerûen elkészített
ételt ajánlom.

Frankfurti burgonyafelfújt

Hozzávalók 4-6 személyre: 1,3 kg burgonya, 1 kg kelká-
poszta, 4 közepes vöröshagyma, 3 ek. vaj vagy margarin,
1 ek ételízesítô, frissen reszelt szerecsendió, 3 dl tej, kb
200 g tejszín, 2 ek ételsûrítô, 1-2 ek olaj, 12 virsli vagy
grillkolbász (30-40 dkg), só, fekete bors, a forma kikené-
séhez olaj.
Elkészítés: A meghámozott, feldarabolt burgonyát sós
vízben 20 perc alatt megfôzzük. Közben a kelkáposztát
felaprítjuk. 1 vöröshagymát felkockázunk, majd 1 ek fel-
hevített vajon megpároljuk. Hozzáadjuk a kelt, és rövid
ideig együtt pároljuk. Felöntjük az ételízesítôvel elkevert
375 ml forró vízzel. Sóval, borssal, szerecsendióval ízesít-
jük, és fedô alatt 10 percig pároljuk. A tejet felforrósít-
juk. A burgonyát összetörjük, majd pürésítjük 1 ek vajjal
és tejjel. Sóval és frissen reszelt szerecsendióval ízesítjük.
A kelkáposztát felöntjük a tejszínnel, és felforraljuk. Be-
leszórjuk az ételsûrítôt, majd további kb. 2 percig fôz-
zük. A kolbászt megsütjük a serpenyôben felhevített ola-
jon. A burgonyapüré felét olajjal kikent, 32 cm hosszú
tûzálló tálba halmozzuk. Elosztjuk rajta a kelt, ráfektet-
jük a kolbászokat, és rásimítjuk a maradék pürét. Elôme-
legített sütôben 200 fokon 20 percig sütjük. A maradék
felkarikázott hagymát a felhevített vajon kissé megpárol-
juk. A rakottasra halmozzuk és változatlan hôfokon 20
perc alatt készre sütjük.

Pikáns töltött paprika

Hozzávalók 4 személyre: 2 vöröshagyma, 2 gerezd fok-
hagyma, 25 dkg burgonya, kb. 2 dkg vaj, 25-25 dkg felkoc-
kázott sertés- és marhahús, 1 tk kömény, 1 ek pirospapri-
ka, 2 ek paradicsompüré, 1¼ l erôleves, 1 babérlevél, 1
csokor friss majoránna, ½ kg savanyú káposzta, 2-2 sárga
és piros színû kaliforniai paprika, só, bors.
Elkészítés: A kétféle hagymát és a meghámozott burgo-
nyát apróra kockázzuk. A serpenyôben felhevített vajon
a húst hirtelen megpirítjuk. Hozzáadjuk a burgonyát és
közepes hôfokon együtt sütjük. Meghintjük sóval, bors-
sal, köménnyel, belekeverjük a kétféle hagymát, és üve-
gesre pároljuk. A pirospaprikával meg a paradicsompü-
rével ízesítjük, majd felöntjük 1 liter levessel. Végül
beletesszük a babérlevelet és félig lefedve kb 20 percig
fôzzük. A felaprított majoránnát a káposztával együtt a
pörkölthöz adjuk, és további kb 35 percig fôzzük. A pap-
rikákat félbevágjuk, kicsumázzuk és nagyméretû tûzálló
tálba fektetjük. A káposztás pörköltet a paprikákba tölt-
jük. Felöntjük a maradék levessel és elômelegített sütô-
ben 200 fokon kb. 30 perc alatt készre sütjük. Friss ke-
nyeret és sört kínálhatunk mellé. 

Kellemes januárt mindenkinek: 
Rajnai Magdi
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HÍRDETÉS
Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, vagyon-

védelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési tár-
gyak és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés lehet fes-
tett, 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, 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.

� 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 

� 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 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
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.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

Akác Vendéglô 
Paloznak Fô téren, ahol az óra áll!

Nem dohányzó, megújult környezetben, melegkonyhával,
pizzával, tésztafélékkel. 

Hétvégén cukrászsüteményekkel. Egész héten melegétel és
pizza kiszállítással. 

Akció! 2 vagy több pizza rendelése esetén darabja 890.- Ft.
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

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.

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


