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Újévi Pohárköszöntô 2011. január 15.
Hát megint ránk köszöntött az újév sajnos ezt minden év-
ben tudomásul kell vennünk, ha tetszik ha nem… és egyút-
tal eljött a hagyományos évértékelések ideje is. Itt nálunk
Paloznakon már évek óta rendszeresen mondhatni hagyo-
mányszerûen régi/új polgármesterünk Czeglédy Ákos úr is
megtartotta az idei év értékelését. Büszkén és joggal bemu-
tatta a falu fejlôdési szakaszait, felújításokat (Fô tér, út-
burkolat, facsemeték ültetése, parkosítás, olvasó liget lét-
rehozása, teleházbôvítés, közmûbôvítés stb.). Tehát, ami
tervezett beruházás volt, az tavaly megvalósult (ami nem
az meg folyamatban van). Legnagyobb büszkeségünk, hogy
Paloznak 2010-ben elnyerte Magyarország legvirágosabb
faluja címét (e tábla kihelyezése hamarosan megtörténik).
Ez a díj óriási megbecsülését is jelenti e kis közösségnek.

Hiszen ez bizonyítja, hogy a falu „apraja nagyja” kö-
zös összefogással (mint mindig!!!) képes újból és újból
megújulni, alkotni és gyönyörködtetni – akár virágokkal
is! Ahogy Kölcsey is megírta 1831-ben a Huszt címû ver-
sében „Hass, alkoss, gyarapíts s a Haza fényre derül…”
de ez az  idézet mindig örökérvényû nemzetünk számára
mert valóban csak így jutunk elôre hiszen egy új reform-
kor részesei vagyunk most 2011-tôl.

Polgármester úr bemutatta a Paloznakot népszerûsítô
új „image-t”, azaz reklámfilmet. (Errôl magánvélemé-
nyemet egy külön cikkben leírom).

Maga az est kitûnô hangulatban zajlott oldott kötetlen
baráti beszélgetések, újévi koccintások, régi és új ismerô-
sök nagy találkozása, kitûnô pogácsákkal, cipóban sült fi-
nomságokkal kényeztettek minket a paloznaki szorgos
asszonyok, no meg a hozzá való finom helyi borok és pezs-
gôk. Az est egyik fénypontja, és számomra a nagy meglepe-
tés volt, a Szendi család fantasztikus zenei produkciója,
kezdôdött Szendi Mónika csodálatos hangjával és a reme-
kül kiválasztott dallal, meg kell mondanom lenyûgözött
(meg merem kockáztatni, hogy szerintem talán „pályát is
tévesztett”), aztán Péter énekelt, ki szintén nem esett mesz-
sze a „fájától”… egy régi-új örök slágerrel lepett meg min-
ket, melyet mindannyian jól ismerünk és végezetül, de nem
utolsó sorban a „család feje”, Gyuri, egy örökzöld Louis
Amstrong számmal feltette az i-re a pontot!!! Mit mondjak,
ilyenre nem számítottam itt Paloznakon és ezt ôszintén
mondom pedig már sok víz lefolyt a Dunán ahogy mondani
szokták, valamint én is sok helyen jártam, sok ünnepségen,
évbúcsúztatón vettem részt de ilyen élményben ritkán volt
részem. Mindenestre ez az este egyszeri és megismételhetet-
len volt. Gondolom sokan így vagyunk ezzel.

Még egyszer nagyon boldog újévet kívánok mindannyi-
unknak! Hajrá Magyarország! Hajrá Paloznak!

Potyondi Móni

KÖZMEGHALLGATÁS 2011
Mindössze 4 érdeklôdô vett részt az idei közmeghallgatá-
son, így a testület tagjai voltak többségben. Gézár Viktor
körzeti megbízott számolt be a rendôrség tevékenységérôl.
A tavalyi évben nôtt a bûncselekmények száma (15), de a
közbiztonság így is jónak mondható.  A lakosságot legjob-
ban zavaró bûnesetek, lopások száma évek óta hasonlóan
alakul a tavalyi évben 8, 2009-ben 7 eset volt. Idén két ittas
vezetés és 2 kábítószerrel való visszaélés növelte a statisz-
tikát az egy rongáláson és két más bûncselekményen kívül.
Közlekedési baleset mindössze 5 fordult elô, ebbôl egy
könnyû sérüléses és két vaddal való ütközés volt. A rend-
ôrök felhívták a figyelmet a fokozott vadveszélyre, a belte-
rületi sebességkorlátozásra, valamint a járdákon való par-
kolás tilalmára, melyért több esetben is figyelmeztettek, de
a visszaesôket a jövôben büntetni fogják. 

Czeglédy Ákos polgármester beszámolt a tavalyi évrôl,
a beszedett adók felhasználásáról, beruházásokról és el-
nyert támogatásokról, valamint a saját és a társulásban
ellátott feladatokról az ehhez felhasznált pénzrôl.

A Zrínyi u. forgalombiztonság növelésére beadott pá-
lyázattal kapcsolatban elmondta, hogy a Balatoni u. Zrí-
nyi u. keresztezôdésének jobb beláthatósága érdekében a
buszmegálló aszfaltsávja kb 5m-rel továbbkerül, ezáltal a
busz nem lóg be a keresztezôdésbe, valamint tükör és a
teljes útszakaszon 40 km-es sebességkorlátozás szolgálja
majd a közlekedésbiztonságot. A Fô téren lévô óra javítá-
sát már megrendeltük. A közüzemi szolgáltatókkal kap-
csolatos kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a szolgál-
tatók DRV, E-ON az esetleges üzemszünetekrôl nem
tájékoztatják a hivatalt, ez nem is kötelességük, illetve a
hibabejelentéskor a hivatal nem tud intézkedni, mivel a
bejelentéshez szükséges a fogyasztói azonosító. A szolgál-
tatás szünetelése esetén kérjük mindenki a szolgáltatóhoz
forduljon a hiba mielôbbi kijavítása érdekében, ezt álta-
lában ingyen hívható zöld számon lehet megtenni. A köz-
világítás esetében levélben fogja meg reklamálni az ön-
kormányzat a szolgáltatás hiányosságait, mivel szél esetén
gyakran elalszanak a lámpák. 

CzÁ

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
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TERVSZERÛ GAZDÁLKODÁS EBBEN AZ ÉVBEN
Jóváhagyta a falu vezetôsége az idei költségvetés elsô for-
dulóját, továbbá döntés született a Zrínyi utca közleke-
désbiztonságára vonatkozó pályázatot illetôen.

A napirendi pontok elôtt Czeglédy Ákos polgármester is-
mertette a jelenlévôkkel az elmúlt hetek történéseit. A
Veszprém Megyei Kormányhivatal kifogásolta a helyi adó-
rendeletet, és az „életvitelszerû helyben lakáshoz kötött”
adómentességet. A képviselô-testület a Kormányhivatal ál-
lásfoglalása alapján egyhangúlag a rendeletet módosította.
Megtörtént a szerzôdéskötés a Vízkörnyezet Kft. csapadék-
víz elvezetésének tanulmánytervére, az önkormányzat pá-
lyázatot nyújt be a Zrínyi utca közlekedésbiztonságára 3,6
millió forint értékben, 10 százalékos önrésszel. December
31-vel megszûnt a településôr foglakoztatása, egyelôre to-
vábbi pályázati lehetôség hiányában nincs lehetôség tovább
alkalmazni ôt. A Magyar Kultúra Napján együttmûködési
megállapodás megkötésére került sor Balatonfüreddel. El-
készült a Pipacs utca terve, az engedélyeztetés folyamatban
van. Az E-ON kifogásolta a közterület foglalási díjat, mely
szerintük túlzott mértékû.

A képviselô-testület az elsô fordulóban jóváhagyta az ön-
kormányzat és a körjegyzôség költségvetését. A helyi adóbe-
vételekbôl 33,5 millió forintot tervez a falu vezetôsége,
melybôl 20 millió forintot az építményadó, 6 millió forintot
az idegenforgalmi adó, 3,7 millió forintot az iparûzési adó,
3,8 millió forintot a gépjármûadó tesz ki. Ebben az évben
96,5 millió forintos költségvetéssel lehet számolni, melybôl
az állami támogatás 34,8 millió forint.

A kiadási oldalon a személyi juttatásoknál és azok járulé-
kainál 14,8 millió forint szerepel, a fejlesztéseknél 9,1 millió
forint, amely közel 10 százaléka az éves büdzsének. A tarta-
lékalapban 4,3 millió forintot különített el az önkormány-
zat, a hitel és kamat törlesztés is közel 4 millió Ft. A beruhá-
zásoknál a Pipacs utca aszfaltozása, a Pince sor támfalának
felújítása, a csapadékvíz elvezetésének tervezése, a Vendég-
ház fürdôszobájának felújítása, ügyviteli számítástechnikai
eszközök vásárlása, koncessziós eszközhasználati díj fel-
használása a DRV által közölt beruházási javaslat alapján
szerepel. Összességében megállapítható, hogy racionális,
tervszerû gazdálkodást fogadott el az elsô fordulóban az ön-
kormányzat.

A körjegyzôség költségvetése némileg csökkent a tavalyi
évhez képest. A bevételi oldalon 30,2 millió forint, a kiadási
oldalon 26,5 millió forint szerepel. Továbbra is lakosság
arányosan járul hozzá a két település a közös hivatali appa-
rátushoz, mely Paloznakot 12,7 millió forintban érinti, a
477 állandó lakos után. 

Jóváhagyták az önkormányzat 2011-es munkatervét és a
helyi civil szervezetekkel a támogatási megállapodás terveze-
tét és elfogadták a Kistérségi Társulási szerzôdésmódosítását
a képviselôk. A „Virágos Magyarország” tábla kihelyezése a
Balatoni utcában tavasszal megtörténik. Az Áfész bolt kedve-
zôtlen nyitva tartása miatt a polgármester levelet írt a vezetô-
ségnek, melyre azt a választ kapta, hogy a költségek miatt
csak egy alkalmazottat tudnak foglalkoztatni nyolc órában,
így nem áll módjukban ezen változtatni. Amennyiben az ön-
kormányzat szeretné megvásárolni az épületet eladják, ám a
megjelölt árat túlzónak találta a képviselô-testület. Megvizs-

gálta az Info pont kihelyezését a testület Árvay Attila javasla-
tára. Ezek alapján a Teleháznál egy nemzetközileg elfogadott
„I” betû kerül kihelyezésre, remélve azt, hogy így több turis-
ta gyûjt hasznos információkat Paloznakról. Tábori Zoltán
felvetette a Hajódi út közvilágításának megoldatlanságát, er-
re költségbecslést kér az önkormányzat. Szendi Péter

Ki tud többet Paloznakról?
Kilenc évvel ezelôtt, öt csapat részvételével egyszer már meg-
mérettették magukat a lelkes paloznaki emberek. Most ismét
eljött az a pillanat, amikor újból számot adnak tudásukról. 

„Paloznakon a faluban, készülôdnek izgalommal. 
Vetélkedô lesz a házban, azért vannak oly nagy lázban. 
Összesúgnak-összebújnak, gondterhelten tanácskoznak.
Három ember egy csoportban, tanakodnak nagy titokban.”

Jutasi Sándorné szavai jutottak eszembe, melyet a vetélke-
dô után megjelenô Hírmondó különszámába írt. Gondolatai
mind a mai napig helytállóak, hiszen paloznaki lokálpatrió-
ták kezdik el lapozgatni a településrôl megjelent könyveket,
kiadványokat. Ismét „összesúgnak-összebújnak” az embe-
rek, hogy egy nemes rendezvényen méltóképpen képvisel-
jék csapatukat.

A kilenc évvel ezelôtti játékosok közül sajnos már néhá-
nyan nincsenek közöttünk, de személyük beleivódott az em-
lékezetünkbe. Sose felejtem el, amikor a gyôztes csapat tag-
jai (Jutasi Sándorné, Nagy Mihályné és Steinbach István)
néhány nappal a vetélkedô után átnézték a kérdéseket, a
feladványokat a könyvtárban. Olyan lelkesen és odaadóan
tanulmányozták, hogy az emberben joggal merült fel az a
gondolat, hogy jó helyre került az aranyérem. 

A mai napig a fülembe csengenek Pista bácsi szavai, mi-
szerint „örültem neki Péter, hogy felhívtál, hogy szervezzek
egy csapatot. Legelôször Zsuzsa nénit kerestem meg, majd
utána Irénke nénit. Bíztam a két hölgy szaktudásában, tud-
tam, hogy velük jól járok. Megmondom ôszintén az elsôk
közé vártam magunkat, de féltem Keller Jóska csapatától”. 

És micsoda csapat volt az kérem! Keller Józsefen kívül
Jákói Zoltán és Kollik Jóska bácsi is részt vett a rendezvé-
nyen. Amikor paloznaki idegenvezetést kértünk tôlük, sora-
ikat ezzel zárták: „Gyere vissza és látogass meg minket, hisz
a szíved úgy is ezt súgja. Nem volt még ily kedves hely szá-
mára, mindig ezt csacsogja. Ha kérhetlek hozd magaddal az
egész brancsot, az Ali babát és a negyven rablót.”

Persze nem szabad megfeledkeznünk a „hölgykoszorú-
ról” (Bartl Gézáné, Czilli Jánosné, Rajnai Árpádné) sem,
hiszen népdalkölteményüket a verseny végén mindenki
együtt énekelte. Az önkormányzat nevében „Macera” csa-
pat indult. Czeglédy Ákos polgármesteren kívül Rajnai Ár-
pád és Mandl Márton képviselô urak „tették oda magukat”,
és képviselték méltó módon a falu akkori vezetôségét. A
Rezsottó (Wrhovina Rezsô, Szente Zsolt, Kristály Ottó) csa-
pat pedig többször ragadtatta tapsra a nagyérdemût, szelle-
mes, humoros megnyilvánulásaikkal.

Szabó Lajos a zsûri nevében örömét fejezte ki az újság
hasábjain, miszerint „Vetélkedô volt a javából!” Reméljük,
hogy a mûsor befejeztével hasonlóan gondolkodnak majd
Önök idén is, mint tette azt Lajos kilenc évvel ezelôtt.

Ki Tud Többet Paloznakról: február 26-án szombaton
16.00 órakor a Faluházban. Szendi Péter



GONDOLATOK A PALOZNAKI REKLÁMFILMRÔL
(azaz egy kérdés felvetése és egy magánvélemény)

Most visszatérnék az elôzôekben említett reklámfilmre. Az
ezzel kapcsolatos magánvéleményemet osztanám meg a
„nagyérdemûvel”, azaz a jó paloznakiakkal, amit nyíltan
Czeglédy Ákos úrnak is megmondtam még „frissiben”. Na-
gyon-nagyon nem tetszett, hogy Paloznakot kizárólagosan
egy mûvészházaspár képviseli mûveivel, kiállításuk részle-
teivel, megnyitójával. Jó tudom van galériájuk (sok mûvész-
nek egyáltalán nincs, de nem ez a lényeg!). Mint tudjuk raj-
tuk kívül és ôelôttük már hosszú évek óta más is képviseli
sajátos és szerénység nélkül mondhatom egyéni (stílusával)
grafikáival a falut. Mindenestre egy grafikáját a faluról meg
lehetett volna „villantani”. (De most már biztos kitalálták,
igen az én „vitézem”, azaz „életem” párjáról van szó, Vitéz
Potyondi Jánosról, de tréfát félre téve,  valóban a Magyar
Vitézi Rend megbecsült tagja és ezáltal a Nemzetközi Lovag-
rendek tagjai közt is szerepel, szóval külföldön „Sir” címet
is használhatná, de ezt csak érdekesség miatt említem, mivel
köztudott az ô szerénysége). Igaz, amit most itt zárójelben
írtam, annak nincs köze a mûvészetéhez, sôt még riportot
sem írtam róla, hogy az élet „ilyen fajta örömeit” a mai vi-
lágban, hogy éli meg, viszont ezt a bizonyos „kis villanásnyi”
bemutatást talán ô is megérdemelte volna. (Azt hiszem az
sem véletlen, hogy Jásdi Pista is ôt kérte fel  nagy sikerû
Szerenád a szôlôben címû könyve grafikai illusztrációihoz,
talán valamit ô is meglátott tehetségébôl), habár már a
paloznaki könyvbemutatójánál is  kissé „nehézkes” volt a
hozzáállás a háttérgrafikák ügyében! (De a mi Emikénket
változatlanul dicséret illeti! – hál’ Istennek „csüggedésre
nincs okunk, mert lesznek új kiállítások új rajzokkal közel-
ben s távolban…).

Maga a reklámfilm jónak tûnt – bár túl sok volt „képileg”
a zöld, virágos rét, valamint a csónak kikötô „diszkrét bája”
a korhadó, kissé rogyadozó stég látványa, vagy tán „népi
idillnek” szánták? – nem tudom… mindenesetre többek vé-
leményét kikértem volna az ötletek terén, vagyis kicsit pro-
fibbakat, habár nem tudom kik voltak a „filmesek”. Szerin-
tem lett volna még egy-két híres közéleti szereplô, színész a
faluban, aki bôven tudná a falu „image”-ét fokozni szemé-
lyes megjelenésével. Csak vegyünk példát az Új Magyaror-
szág reklámfilmjébôl (www.youtube.com/Hungary-World of
Potientials címen szintén látható az interneten), mit mond-
jak hosszú évek óta a legjobb, legeredetibb és legmeggyô-
zôbb!

(Jó tudom ez se összehasonlító alap de, mint tudjuk a jó
ötlet nem feltétlen pénz kérdése.)

E sorokat is azért írom, mert én is Paloznak arculatáért
„harcolok”, hogy még színesebb, még híresebb és még szebb
legyen!

Potyondi Móni

Film +
Egy filmmel két baj lehet: az, ami benne van és az, ami kima-
radt belôle. A pohárköszöntôn bemutatott Paloznak kisfilm
egy köztes állomás, de talán nem érdektelen a filmkészítés/ké-
szülés folyamatának bemutatása. Régi tervem/tervünk, hogy
falunkról is készüljön egy film, melyet reprezentációs célból
lehet ajándékozni, vagy éppen megvásárolhat a Paloznakra

látogató, esetleg ajándékba lehet adni. Ez eddig anyagi okok-
ból nem valósult meg. (A hivatkozott ország-imázs film 7 
perce pl. 10 millió Ft) Tavaly egy támogató 250.000 Ft-ot
ajánlott fel az Alapítványnak filmkészítésre (Várjuk a továb-
bi támogatókat!), így vágtunk bele és terveztük meg a 4 nap
forgatást (erre volt elég a pénz) az évszakokhoz és jeles ese-
ményekhez igazodva. Ennek rövid összegzése lett a pohárkö-
szöntôn bemutatott kisfilm, mégpedig úgy, hogy mi nem szól-
tunk bele a szerkesztésbe és vágásba, hanem a film készítôi a
forgatások alatti benyomások alapján, 9 órányi anyagból
vágták össze az anyagot. A folyamat elsô állomásaként ké-
szült el a kisfilm, bemutatandó egy állapotot, kedvet csinálva
a folytatáshoz. Az a célunk, hogy 40-50 perces DVD film ké-
szüljön, néhány extrával, mint a húsvéti körmenet, a Faluna-
pi szüreti felvonulás, a disznóvágás, ami a „nagyfilmben”
csak néhány villanás erejéig elevenedik meg, de a DVD külön
menüben megér néhány percet. Ha elkészül az anyag néhány
próbavetítésen tesztelnénk a véglegesítés elôtt. 

A film személyes vonatkozásával kapcsolatban becsülen-
dô dolog, ha valaki párját menedzseli, sajnos Jánosnak
nincs kiállító helye, viszont a Boda házaspár galériája látni-
valóként is integrálódik a faluba. A kiállítások illusztrálásá-
ra a Falunapokon forgatva éppen Kati kiállításának képei és
a Nagy András faragta ökrös szekerek voltak bemutathatók
a filmben, mert éppen azok voltak kiállítva. Nem reklám-
ként, hanem illusztrációként szerepelnek a kulturális életet
bemutatandó.

Czeglédy Ákos polgármester
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Paloznak Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2011. március 15-én, kedden, 10 órára
a Tájházba (Fô u. 6.)

„A polgárosodás határán”
c. kiállítás megnyitójára

Köszöntôt mond: 
CZEGLÉDY ÁKOS 

polgármester

A kiállítás a „Felemelô Század” – Nemzeti romantika és
polgári felemelkedés a XIX. századi Magyarországon,
2010–2011 tematikus évad, a paraszti polgárosodás
tárgyi világa – Nemzeti jelképek a magyarországi

tájházakban projekt keretében 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával,

a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
és a Magyarországi Tájházak Szövetségével

partnerségben jött létre.

A kiállítás megnyitója után 
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulója alkalmából
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Éteri hullámlovas
DR. TORMÁSI GYÖRGY

Mindenki gyûjt valamit. Ha mást nem, tapasztalatot, tu-
dást, élményeket, minden bizonnyal egy életen át. Ez az
egyik olyan tevékenység, ami örök gyermekké tesz, lel-
künket gazdagítja, ugyanakkor kitartásra, rendszeretet-
re, alázatra nevel, és persze (nem ritkán jelentôs anyagi)
áldozattal jár. 

Tormási Györgynek szerencséje volt, a hivatásából
adódó sok utazás lehetôséget teremtett gyûjtôszenve-
délyének kiélésére. 1970 óta gyûjti az étlapokat, melyek
száma mára meghaladja a 650-et, és könyvespolcán a két
és fél métert. Az idei disznóvágást kísérô kiállításon ebbôl
a gyûjteménybôl láthattunk néhány jeles darabot, gaszt-
ronómiával kapcsolatos tárgyakkal kiegészítve, ízlésesen,
tematikusan berendezett enteriôrökben.

– Dobó Jóska szerint az országban elôször rendeztek
önálló étlap-kiállítást. Tudtad ezt?

– Nem tudtam. Azt is mondta Jóska, hogy Paloznakon
mindig történik valami különleges, nem lep meg hát, hogy
az én anyagom lett ilyenformán az elsô. Egyébként az ô
ötlete volt, hogy rendezzük meg a bemutatót egy olyan al-
kalommal, amikor a kulináris élvezetekhez szervesen
kapcsolódik ez a kulturális esemény. 

– A gyûjtésnek kedvezett, hogy 43 országban jártál, a
többségükben hivatalosan. Ennyi erôvel akár diplomata
is lehettél volna, Te azonban villamosmérnökként rádió-
technikával, mûsorszórással foglalkoztál.

– 1940-ben születtem Budapesten. A családunk akko-
riban komoly anyagi nehézségekkel küzdött, szüleimmel
és húgommal egy fizetésbôl éltünk. Apám kereskedelmi
eladó volt, késôbb villanyszerelôként dolgozott. Talán in-
nen a választásom. A Puskás Tivadar Távközlési Techni-
kumban tanultam 54-58 között. Az elsô munkahelyem a
Széchenyi-hegyi adótorony lett. Pályakezdésem és a ma-
gyar televíziózás együtt indult.  Beosztásunk szerinti hu-
szonnégy órás mûszakot két nap pihenô követte. Sok
szabadidôm volt, ezért 2 év múlva beiratkoztam a BME
híradástechnikai szakára, levelezô tagozatra.  A diploma-
tervem ötletét a gyakorlati munkám adta, megvalósításá-
ra néhány év múlva került sor. 1967-ben az RTV mûszaki
igazgatóság Trefort utcai központjába kerültem, s bár a
cégtáblát többször átfestették, innen mentem nyugdíjba
50 évvel késôbb, amit még két év szakértôi munka köve-
tett. Közben 1985-ben doktoráltam, a disszertációm té-
mája a mûsorszóró hálózatok országos távfelügyeleti
rendszere volt. Jó érzés töltött el, mikor 2005-ben ez is
létrejött.

– Mikor kezdôdtek az utazások, és ezeknek mi volt a
célja?

– 1971-ben ENSZ-pályázat keretében kerültem Indiá-
ba, ahol egy nemzetközi csoporttal három hónapig tanul-
mányozhattuk a mûholdas mûsorszórást. Ezt az elsô utat
aztán sorra követte a többi. Akkoriban épült ki az orszá-
got besugárzó rádió és televízió állomások hálózata. 
Nekünk a mûködtetésükhöz szükséges struktúrák kiala-
kítása volt a feladatunk. Az amerikaiak az URH-techno-
lógiában, a japánok a TV adó berendezések minôségében

voltak jók, Európa fejlett országai gyártották a Magyar-
országon nem fellelhetô többi berendezést. Konferenci-
ákra jártunk, tanultunk és tanítottunk, tárgyaltunk, vá-
sároltunk – hozzáteszem –, mindezt egy alapvetôen
bizalmatlan nemzetközi légkörben. Érdekességként egy
példa erre: a japán szerelôk hoztak magukkal szárított
halat, mert úgy tudták, nálunk nem lehet élelmiszert kap-
ni. 1969-ben izraeli mérnökökkel dolgoztunk együtt a
tervezett budapesti világkiállításra mûsorszóró mûhold
megépítésén. A mûhold sajnos nélkülünk készült el, és
még ma is végzi a feladatát. Ez is tanulság: a magyar célo-
kért összefogás kell!

– A mérnöki munka mellett maradt-e idôd mással is el-
mélyültebben foglalkozni?

– Bejártam szinte az egész világot, és közben rengeteg
értékes tapasztalattal gazdagodtam. Sokat tanultam az-
zal, hogy nyitott voltam a más országok, emberek kultú-
rájára. Az étlapra is úgy tekintek, mint illusztrációra egy
korszakról, vagy egy ország gasztronómiai és társadalmi
fejlettségérôl. 

Ezért gyûjtöm ôket. 
A hobbijaimat is a tudatosság jellemzi. Mindig sportol-

tam, korábban vitorláztam, teniszeztem és síeltem. Van
egy hajónk, amivel tavaly még versenyeken vettünk részt
a Balatonon. Sokszor vitorláztam az Adrián. 1992-ben
Kolumbusz utazásának 500. évfordulóján egy csapattal
végigvitorláztunk a híres útvonalon Gran Canariától
–San Salvadorig egy Balaton 31-es (10 méter hosszú) ha-
jóval. Az útról készült filmet idén tavasszal szeretném be-
mutatni Paloznakon az érdeklôdôknek.

– A szôlôhegyi egyesület elnöke vagy. Ez, hogy fér bele,
hogy bírod energiával?  

– 16 évvel ezelôtt vettünk egy telket a Nagyhegyi úton.
Szívesen vagyunk itt Viktóriával, gondozzuk a szôlôt, a
gyümölcsfákat, és ha elfáradunk, élvezzük a fenséges 
panorámát. De emellett tovább hajt a tenni akarás, nem
tudok tétlenül ücsörögni. Vizet, szilárd burkolatú utat
szerettünk volna a hegyen, ez az Önkormányzat támoga-
tásával és az érintett tulajdonosok hozzájárulásával mára
megvalósult. Önkéntes munkával, szervezéssel segítet-
tünk az önkormányzatnak.  Egyesületünk, három évvel
ezelôtt alakult meg, ma több mint harmincan vagyunk.
Vállaljuk környezetünk karbantartását, képviseljük a
borászainkat, összejöveteleket szervezünk a Palozna-
kiaknak, megünnepeljük a születésnapokat. Segítôkész
csapattá váltunk és hasznossá akarjuk tenni magunkat.
Jól alakul az összefogás a Pacival, az Alapítvánnyal, az
Önkormányzattal és a civil szervezetekkel.

Meggyôzôdésem, hogy egy megfogalmazott, aktualizált
jövôkép segíti a falut, hogy megôrizze kultúráját, és lakó-
inak jó érzését.

Boda Balázs

Felhívás!
A Paloznaki Önkormányzat pályázatot ír ki a Tájház büfé
üzemeltetésére. A pályázat részletes kiírása és a pályázati
feltételek átvehetôk március 1-tôl a hivatalban. A pályá-
zat benyújtási határideje március 20.
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PALOZNAKI ÉLET-KÉPEK

Paloznak Magyarország legszebb vidéke
A dicsérô megállapítás nem Boda Károlytól, Paloznak egyik leg-
idôsebb lakójától származik. Bár maga is osztja az Ország-Világ
1881-es évfolyamában megjelent sorozat véleményét. A rézmet-
szetek, alattuk a méltató sorok Magyarország legszebb vidékeit
mutatták be, ott szerepelt Paloznak is. A 74 esztendôs Boda
Károly idônként leveszi a falról a bekeretezett rézmetszetet.
Odaviszi az ablakhoz és kinéz fölötte a Balatonra. A képrôl és a
mai valóságból fogan a gondolata: mekkorát változott a vidék!
Szavakkal nehéz lefesteni.

A rajzon birkák legelnek a templom körül (ma nagyerké-
lyes, emeletes családi házak világítanak friss színeikkel már
messzirôl). A Balaton felôl szamárháton, lobogó gatyában,
gyolcsingben és karimás kalapban, hegynek baktat egy
paloznaki paraszt. (Az unokája nyakkendôt köt, de legalább
garbóba bújik, ha beül a bisztróba). 

RÓMA KEZE 
Boda Károly pedagógus tanár volt a felszabadulás elôtt. 
A háború utolsó évében megbénult a hangszalagja, elvesztette
beszélô képességét. Hosszú éveken át csendes némaságban fi-
gyelte maga körül a változásokat és gyûjtötte a múlt emlékeit.
Tehette. Szeged, Keszthely, Debrecen, Baja után beköltözött
Paloznakon az ôsi házba, melyet 1860-tól egy vénséges vén pin-
cébôl formáltak és építenek tovább a Nagyhegyen. 

A ház – múzeum. Benne emlékek váltakoznak értékekkel.
Mázas cserépedények és ôsi szôlômetszôkés, a húsdaráló elôd-
je, és évszázados szobormaradvány a templomfalból, bakonyi
fafaragások és pásztorbotok. Boda Károly és a felesége a köze-
li mélyárokból mentett ki lakodalmas edényeket, régi paraszti
eszközöket, amelyeket mások kidobtak. Hát szabad ilyet tenni?
Hát már senkinek sem kell, ami népi, amiért sok múzeumban
köszönetet mondanának?

A Szerdahely dûlôben amfórákat fordítottak ki a földbôl, de
minek? Üresek voltak és a megtalálóik összetörték. Mennyi
pusztulás, mekkora kár, akárcsak a Diószegi háznál. Szép ró-
mai oszlopfôk vártak arra, hogy a paloznaki helytörténeti mú-
zeumot gazdagítsák. Aztán jött két bozontos fiatal. Kik voltak?
Nem tudni, de eltûntek az oszlopfôkkel együtt. 

Minden idôben kedvelték ezt a helyet, az avaroktól, a róma-
iaktól napjainkig. Hol, melyik szôlô a régebbi; itt Paloznakon,
vagy Badacsonyban, Füred környékén? Boda Károly szerint a
paloznaki dombokon – a Kishegyen, a Vörösparti-dûlôben, a

Nagyhegyen – már a rómaiak is szüreteltek. Annyira kedvelték
Probus italát, hogy Galerius a Balaton lecsapolásával foglalko-
zott. Ez egyszerûbbnek tartotta, mint a tó partjáig terjeszkedô
erdôk irtását. 

A HUSZADIK SZÁZAD
Boda Károly nem az avar és római kori múlttal, sokkal köze-
lebb idôvel próbálja bizonyítani, hogy Paloznak valóban Ma-
gyarország egyik legszebb vidéke. Lóczi Lajosra hivatkozik,
aki elsônek nevezte ezt a vidéket Riviérának. Ezt bizonygatta
az a két hollandus is, aki nemrégiben Boda Károlynét szólítot-
ta meg és aziránt érdeklôdött, hogy külföldiek vásárolhatnak-e
maguknak telket, házat maguknak? Erre nem tudott felelni, de
azt tudja, hogy hazánk fiai sok paloznaki öreg házat megvásá-
rolnak nyaralónak. Így kelt el a közelmúltban a Róka-ház, a
Pintér Jánosné, Balogh Lajosné és Csizmadia Erzsébet háza.

Magyar bácsi kocsmájával is a változást húzza alá Boda Kár-
oly. Az ivószoba mellé alig három négyzetméteres bolthelységet
emelt az öreg annak idején. Benne kocsikenôcsöt és ostorszíjat
árult, meg petróleumot, sót, cukrot, aminek ugyancsak petróle-
um szaga, íze volt. Most ha nincs hatféle pörkölt kávé, legalább
ennyiféle pezsgô, a kenyér, liszt, felvágott mellett, akkor a bol-
tos már a haját tépi idegességében, hogy nem tudja a
paloznakiakat kielégíteni.

Arra is figyeljen fel a római úton érkezô, hogy ennek a 368
telket számláló községnek nincs „faluvége”. A legszebb villák,
emeletes házak a végeken vannak Csopak felé, a Balatonra te-
kintenek, vagy a lovasi határban.

A községben 1954 óta vízvezeték van; elôbb készült el, mint
Csopakon, a székhely községben. Igaz, valamikor Csopak tarto-
zott Paloznakhoz. Késôbb Alsóörs tanácsi „birtoka” lett
Paloznak, de „hogy ismét házasságra léptünk Csopakkal, nem
vagyunk mostoha gyerekek!” – mondja Boda Károly. A szövet-
kezeti bolt megépítéséhez 300 ezer forintot adott a községi kö-
zös tanács. Portalanították az utakat, a Mûemléki Felügyelôség
(megint csak a tanács javaslatára) kiemelte romjaiból, helyreál-
lította a templom körüli régi falat.

NAPJAINK KÉRÉSE
Arról ismert Boda Károly, hogy tevékenyen dolgozik a nép-
frontban, hogy a falugyûléseken mindig van egy-két figyelemre
méltó javaslata, elképzelése. Szorgalmazta a strandfürdôt. Úgy
hírlik; az idén félmilliót ad rá a tanács. Beszélt az útszéli ár-
kokról. Már egynémelyiket kirakták betonlapokkal, s nagyob-
bak szélén elégetik a nádat, kitisztítják a mélyedéseket.

A Pongrácz-villával kapcsolatos elképzelés külön is tetszik a
községi közös tanács vezetôinek. Ebben a ma kihasználatlan
épületben olyan idegenforgalmi vendéglátóipari centrumot le-
hetne kialakítani, ami párját ritkítja a Balaton mentén. Ven-
dégfogadó, turista szobák, présház öreg préssel, hordóval, esz-
közökkel, akár azonnal múzeumot is nyithatnak benne.

Így figyeli – a régmúlttól napjainkig – a változásokat Boda
Károly és felesége a paloznaki Nagyhegyen, ahová idônként el-
látogat három fia és öt unokája. S akkor együtt gyönyörködnek
a Balatonban, a községben, amelyik három évtized alatt többet
változott, mint a gót Theodomir hadakozásaitól a felszabadulá-
sig.

– Kedvesem! Én tudom, látom, hogy mit jelentett ez a
változás, mennyi jót hozott…

Gárdonyi Béla
NAPLÓ 1975. február 16. vasárnap
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Ez már hagyomány!
Kijelenthetjük, ha lelkes emberek hat egymást követô évben
sikeresen megvalósítanak egy rendezvényt, amely a helyi
közösség, a faluba látogató vendégek, barátok, ismerôsök és
a saját örömüket szolgálja az egy szép hagyomány. 

A Paloznaki Civil Egyesület a megalakulásakor céljai
közt jelölte meg, hogy ápolja a régi falusi szokásokat, a nép-
hagyományt, hogy a következô generációk is megismerhes-
sék felmenôik életének darabkáit.

A paloznaki disznóvágás idôpontja „hagyományosan” ja-
nuár utolsó hétvégéje. A hétvégi program persze nálunk sá-
torállítással és egyéb elôkészületekkel kezdôdik, hogy pén-
teken már gördülékenyen dolgozhasson a kocsonyafôzô, és
sátordíszítô brigád. Szombat reggel, lássuk be nem egyenlô
esélyekkel, megrendezett küzdelem ismét a böllércsapat
gyôzelmével végzôdött. Sok-sok szorgos ember munkájának
köszönhetôen friss pecsenye, kolbász, hurka, orja leves ké-
szült a másfél mázsás kocából. Nagy sikere volt a kolbásztöl-
tô versenynek, amit jövôre is megrendezünk.

Természetesen volt játszóház a kicsiknek, faluséta az ér-
deklôdôknek, zsíros kenyér az éheseknek, meleg tea a
fázósoknak, bor, pálinka a …

Nálunk a falusi disznóvágáshoz tartozik a tetôtéri kiállí-
tás is, amely az idei évben sem maradhatott el. Dr. Tormási
György „Étlappal a világ körül” c. gyûjteményét nyitottuk
meg a délelôtti órákban. 

Egy újabb oldaláról ismerhettük meg Tormási Gyurit, bi-
zonyítva, hogy körülöttünk nagyszerû egyéniségek vannak,
csak fel kell fedezni ôket.

A sok munka és program után jól esett leülni, beszélgetni,
egy pohár bort meginni, táncolni, szóval disznótort ülni.

Köszönöm minden „disznós munkatársamnak” a nagy-
szerûen sikerült hétvégét.

Másnapra már csak a takarítás, pakolás, rendrakás ma-
radt, de már tudjuk, hogy ez is hagyomány.

Verrasztó Ferenc
Farsang

Idén a megszokottnál kevesebben vettek részt a Farsan-
gon, köszönhetô ez talán az influenzának.

A megjelentek között öt csapat indult a jelmezverse-
nyen, összesen heten öltöttek fel magukra maskarát.

A legfiatalabb induló, aki Pókemberként jelent meg, a
felvonuláson már nem tudott részt venni, de igyekezetét
egy különdíjjal jutalmazta a zsûri. 

A másik különdíjasunk Postásként vett részt, de hála
Istennek a csekkeket otthon felejtette. 

A harmadik helyezett Babocsai néni, aki hûen magához
lengette ruháját és próbált a konferálónál, Szendi Péter-
nél plusz pontokat elérni – sajnálattal közöljük utólag is
vele, hogy ô nem osztogatott pontokat. Természetesen a
zsûritagokat, Anikót, Árvay Attilát és Ôry Zoltánt is meg-
környékezte a jó helyezésért, így a dobogóra felállhatott.

A második helyezettek a Kéményseprôk voltak, fogta is
mindenki a gombját, hogy kívánhasson valami jót.

Az elsô helyre Évi Na’vi és a Földlakó sikeresen pá-
lyázhatott, nem volt hiábavaló az Avatar-figura maszkjá-
nak megfestése, és a kézzel készített díszek elkészítése.
Gratulálunk nekik!

A tombolasorsolás után még sokáig tartott a táncos mu-
latság, nagyon jól éreztük magunkat.

S. A.

MEGÚJUL A TÁJHÁZ KIÁLLÍTÁSA
Többször beszámoltam róla, hogy a Szentendrei Szabad-
téri Néprajzi Múzeummal együttmûködve a Nemzeti Kul-
turális Alapprogram által 1.000.000 Ft-ot nyertünk a Táj-
ház kiállításának megújítására. A munkát még
szeptemberben megkezdtük a Veszprémi Múzeumi Igazga-
tósággal közösen. Schleicher Vera néprajzos muzeológus
felmérte az anyagot, majd megtervezte az új kiállítást „A
polgárosodás határán” a felemelô század tematikus évad
kapcsán másfél évszázaddal korábbra az 1860-as évekbe
kalauzol bennünket. A restaurátorok novemberben a
helyszínen lekezelték a fából készült tárgyakat, a rosszabb
állapotban lévôket, textileket, vagy apróbb munkát igény-
lôket a tél folyamán a múzeum mûhelyében állították hely-
re. Februárban meszeltünk, március elején helyére kerül-
het az új anyag. Külön hangsúlyt kap a balatoni halászat,
lesz némi interaktivítás, kisfilmek és foglalkoztató füzet. A
kiállítás megnyitója március 15-én lesz.

Czeglédy Ákos

A könyvtár hírei
ÚJ KÖNYVEK
Fercsik Erzsébet–Raátz Judit: Keresztnevek enciklopédiája
Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája
Sebestyén Gyula: Rovás és rovásírás
Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai
Marczell Mihály: Neveléstan
Burget Lajos: Retró szótár
Váradi Péter Pál–Lôwey Lilla: Törzsében székely volt: 

Tamási Áron
Váradi Péter Pál: Erdély, Kelemen-Görgény, Wass Albert

havasai
Világhíres festôk: Bosch, Goya, Kandinszkij, Rembrandt,

Chagall, Velázquez
Szerk.

Február a paloznaki konyhában
Ebben a hónapban egy idôre vége az „R” végû hónapok-
nak. Február még enged egy kis lustálkodást, olvasgatást,
meg ha van kedvünk hozzá fiókrendezgetést. Én a fotók-
kal teli fiókokkal kezdtem és csak azokat tartottam meg,
amelyek igazán fontosak számunkra. Manapság úgyis
minden digitalizált (bár jóval megnehezíti a másoknak
szóló dicsekvést, mivel nehezebb elôkapni a nyaralási ké-
peket, vagy megmutogatni az unokákat…). Nézzük át a
konyhai fiókokat, van ott is mit szanálni, csak vegyünk
erôt a felesleges dolgok kidobásához. Februárban még

„Itt van már a farsang 
tánccal és zenével, 
csínján sosem bánik 
széles jókedvével. 

Elô a maskarát, 
úgy menjünk a bálba, 
még ha banyaként is 
indulunk a táncba.”

Vörös Judit: Farsang



erôlködik a tél, szerencsére csak 28 napig, aztán jöhet az
ásó, meg a kapa, mert a mai zöldségárak megint vissza-
küldenek bennünket a kiskertbe, ami a mozgás miatt is
hasznos dolog. Háziorvosunk azt tanácsolja, együnk leg-
alább napi 400-600 gr zöldséget és gyümölcsöt, fo-
gyasszunk heti 2-3 alkalommal tengeri halat (pl.: makré-
la, lazac, hering), csökkentsük a só bevitelt, az
alkoholfogyasztást. Vessünk véget a dohányzásnak és sé-
táljunk napi 3-5 km-t. Nassolásnak együnk pár szem diót,
csökkenti a koleszterinszintet.

Azért enni is kellene valamit, az alábbi káposztás bur-
gonyapuffancs fogyasztható teával, borral, sörrel. Kínál-
junk mellé natúr kefirt, joghurtot, vagy 12 %-os tejfölt.
Nassolásnak együnk diót, édesszájúak mártsák olvasztott
keserû csokoládéba, hogy egy kis „boldogság” hormon
jusson a szervezetünkbe.

Káposztás burgonyapuffancs:
Hozzávalók 4 személyre: 50 dkg krumpli (keményre fö-
vô), 15 dkg fôtt sonka, 25 dkg savanyú káposzta, 1 vörös-
hagyma, 15 dkg vaj, vagy olaj, 2 ek aprított petrezselyem,
só, frissen ôrölt bors, reszelt szerecsendió, 2 tojás, 1 ek
étkezési keményítô.

Elkészítés: Fôzzük meg a krumplit kevés vízben 20-25
perc alatt. Öntsük le, gôzöltessük ki, hámozzuk meg, hût-
sük ki. A sonkát kockázzuk apróra. Tegyük a káposztát
szûrôbe, csöpögtessük le, majd vágjuk apróra. Húzzuk le
a hagymát, kockázzuk fel. Forrósítsunk fel 10 dkg vajat
serpenyôben, pároljuk benne a hagymát és a káposztát
10 percig. Adjuk hozzá a sonkát és a petrezselymet, sóz-
zuk, borsozzuk, szerecsendióval ízesítsük. Nyomjuk át a
fôtt krumplit, adjuk a káposztához a tojásokkal és a ke-
ményítôvel együtt és keverjük össze az egészet. Nedves
kézzel formázzunk belôle 1-2 cm vastag puffancsokat és
süssük meg mindkét oldalán aranysárgára a maradék va-
jon.

Jó étvágyat kívánok Rajnai Magdi

� Február 26., szombat 16 óra Ki tud többet
Paloznakról? – vetélkedô a Faluház nagytermében.

� Március 12., szombat 11 óra a Paloznaki Szôlôhegyi
Egyesület Közgyûlése a Faluház nagytermében.

� Március 12., szombat 17 óra Amerikába mentünk…
vetítés és élménybeszámoló a Paloznaki Szôlôhegyi
Egyesület szervezésében.

� Március 15., kedd 10 óra  „A polgárosodás határán” c.,
a Tájház új kiállításának megnyitója, egybekötve az
1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója
alkalmából rendezett ünnepi megemlékezéssel és ko-
szorúzással a Tájház udvarán.

Szerk.
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ADÓ 1%-a
A Paloznaki Civil Egyesület tevékenysége során sokféle
kulturális, közösségi program szervezésével járult hozzá 

a Paloznakon élõ 
és a településünkhöz kötõdõ emberek életének 

a gazdagításához. 
Kérjük Önöket, hogy segítsék az egyesület munkáját, és a

2010. évi jövedelmük után fizetendõ adójuk 1%-át
ajánlják fel az egyesület részére!

Adószám: 18938766-1-19

� �JÓ TUDNI!

A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület
2011. március 12-én délután

17 órakor
a Faluházban

Amerikába mentünk…

címmel vetítéssel egybekötött élménybeszámolót
szervez Amerika felfedezésének 500 éves évfordulóján,
1992-ben az Atlanti óceánon átvitorlázó résztvevôkkel:

Siska Vince, Kele Andor, Ambrus Gábor,
Kutics János és Tormási György.

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt.
PISZE

A rendezvényt az Önkormányzat támogatja.

POSZTERHÔSÔK
„Látni a szíveddel, a szemeddel lesni…” (30Y)

FILMKLUB indul fiataloknak (és kíváncsi felnôtteknek) 
kéthetente péntekenként 

a Paloznaki Ifjúsági Szervezet (PISZ) szervezésében 
a Szent József Házban.

Gyere el, ha szeretnél jó filmeket látni, 
ismert és nagyszerû, kevésbé ismert, 

de nem kevésbé nagyszerû emberekkel  beszélgetni!

Elsô alkalom: március 11. péntek, 19,00 óra
Rob Reiner: Változó szerelem (Flipped)

színes, szinkronizált amerikai romantikus vígjáték, 2010
Vendégünk: Horváth Gergely, 

az MR2 Petôfi Rádió szerkesztôje, 
többek között a Kultúrfitnesz és a Bombafilm 

(színes szélesvásznú, magyarul beszélô mozimûsor)
mûsorvezetôje.

Részletes programjainkat közzétesszük a  honlapon, 
a mûsorváltozás jogát fenntartjuk.

Paloznaki Szõlõhegyi Egyesület 
2011. március 12-én szombaton, 
11 órakor a Faluházban tartja 

KÖZGYÛLÉSÉT.
Kérjük az Egyesület tagjait, 

hogy a Közgyûlésen vegyenek részt.
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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 tüzihorganyzott 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! Bala-
tonfüred - 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


