
A testületi ülésrôl jelentjük …
A napirendi pontok elôtt Czeglédy Ákos polgármester is-
mertette az elmúlt hetek történéseit. Megtörtént a helyi
civil szervezetekkel az együttmûködési megállapodás, va-
lamint aláírták a szerzôdést a PaCi-val a sportpálya hasz-
nálatba adásával kapcsolatban. Április10 és május 15 kö-
zött készül a Balatoni utcában a vízvezeték cseréje, ezt
követôen kerülhet sor a Hampaszkúti rekonstrukcióra,
mely a Venyige közt, a Hampaszkút közt és a Hegyalja ut-
cát érinti. Az energetikai korszerûsítés tárgyában több
pályázatíróval tárgyalt a polgármester, konkrét ajánlat
még nincs. Március 15-én ünnepélyes keretek között meg-
nyílt a Tájház új kiállítása, mely sok embernek a tetszését
elnyerte. – A közelmúltban részt vettünk az alpolgár-
mester úrral Balatonfüreden a „Füredi kistérség és a
Városok Falvak Szövetsége” konferenciáján, melyen
kulturális együttmûködési lehetôségekrôl tárgyaltunk
Hajdúböszörménnyel és Tiszacsegével – derült ki
Czeglédy Ákos beszámolójából. A Virágos Magyarország,
illetve az európai verseny kapcsán tapasztalatcserén vol-
tak néhányan Lipóton. A tavalyi gyôztes településen meg-
beszélést tartottak és sikerült hasznos információkat
megtudni a versenyrôl és bírálatról. Budapesten sajtótá-
jékoztatót tartottak a versenyrôl a Turisztikai Államtit-
kárság vezetôivel, Dr. Bóka István országgyûlési képvise-
lôvel, Balatonfüred polgármesterével. A Balatonfüredi
Kistérségi tanács ülésén beszámolót tartottak a mozgó-
könyvtári hálózat mûködésérôl. Az összehasonlító adatok
alapján a paloznaki könyvtár jó mutatókkal büszkélked-
het, igaz sokat is költöttek a fenntartásra, korszerûsítésre.
Április 1-jén francia diákoknak és kísérôiknek mutatták
be Paloznakot, míg két nap múlva a nyaralótulajdonosok
közmeghallgatására került sor. Itt elsôsorban az épít-
ményadó túlzott mértékû emelését kifogásolták. Szóba
került még a bolt nem megfelelô nyitva tartása, a katoli-
kus temetô ravatalozójának omladozó állapota, a szemét-
szállítás, a hangos gépi permetezés a szôlôkben, valamint
a külterületi ingatlanok házszámozása.

Ezek után Horváth Ferenc a Víz-környezet Kft. képvi-
seletében ismertette a csapadékvíz elvezetésének tanul-
mánytervét. A terv feltárta a szükséges fejlesztéseket és a
legégetôbb gondokat, valamint a lehetséges megvalósítási
módozatokat. Paloznakot 2500 folyóméterben érintené a
majdani tervezés, 500 Ft/méter áron. Döntés ez ügyben
még nem született.

A gyermekjóléti és a háziorvosi beszámolókat egyhan-
gúlag fogadta el a képviselô-testület. A csopaki önkor-
mányzat 8000 Ft/fô áron biztosít a strandra idénybérlete-
ket a paloznaki lakosok részére, melynek ötven százalékát
átvállalja a paloznaki önkormányzat. A Veszprém megyei
fôkapitány Regdon Lászlót nevezte ki a Balatonfüredi

Rendôrkapitányság élére, melyet a falu vezetôsége is jóvá-
hagyott. A Tájház Büfé üzemeltetésére két pályázat
(Lendvai Zsolt és Falticska Pál) érkezett. A képviselôk to-
vábbra is Lendvai Zsoltéknak szavaztak bizalmat. A Tele-
pülési Önkormányzatok Országos Szövetsége felhívást 
intézett a még nem tag önkormányzatokhoz, az érdekkép-
viseletbe való belépésre, mellyel Paloznak továbbra sem
kíván élni. Egyhangú szavazással elfogadták a 2010. évi
elôirányzat módosítását. 

Szendi Péter

KÖZGYÛLÉS A VIRÁGOSÍTÁSÉRT
Kevesen jöttek el a Virágos Magyarország és az európai
verseny kapcsán meghirdetett fórumra. A tizenhárom
érdeklôdô hasznos tanácsokkal látta el Czeglédy Ákos
polgármestert.

A falu elsô embere miután köszöntötte a jelenlévôket,
megköszönte a faluszépítésben részt vevôk munkáját. El-
mondása szerint még sok munkára lesz szükség, hogy
Paloznak méltóképpen képviselje Magyarországot Euró-
pában. Hazánk 20 éve tagja az európai szervezetnek, te-
hát komoly hagyományai vannak környezetszépítési moz-
galomnak. A „Virágos Magyarország” versenyre több
mint 400 település nevezett Magyarországon. Paloznak
falu kategóriájában gyôzedelmeskedett, melyre méltán
büszkék lehetünk.

Czeglédy Ákos elmondta, hogy nemrégiben Lipóton
vettek részt egy tanulmányúton, ahol sok hasznos infor-
mációval gazdagodtak. Tavaly ôk képviselték hazánkat,
ráadásul meglehetôsen eredményesen, hiszen arany foko-
zatú minôsítést kaptak. -A szakértô zsûri nem helyezése-
ket oszt ki, hanem arany, ezüst és bronz fokozatokat. Fi-
gyelembe veszik, hogy az adott település milyen
lehetôségekkel bír, hiszen egy osztrák falu kedvezôbb
helyzetben van, mint mondjuk Paloznak. Biztos vagyok,
hogy helytállunk a versenyben, célunk, hogy jó minôsí-
tést kapjunk a zsûritôl.

A tájékoztató anyagokat május 30-ig kell eljuttatni, míg
a zsûri június 29-én érkezik Paloznakra, ahol egy négy
órás program keretén belül tekintik meg a községet. 

Szendi Péter
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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 18932296-1-19
Paloznaki Civil Egyesület 18938766-1-19 Szerk.
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A NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE
Nagyszerda:
Paloznak: hagyományossá vált szentmise, szentgyónással
és szentáldozással mindenki számára

Szentgyónás: 17.00 órától, a sekrestyében, a szent-
mise: 18.00 órakor kezdôdik.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Gyóntat, a szentmisét bemutatja és szentbeszédet

mond: Gyûrû Géza pápai prelátus, általános érseki hely-
nök, nagyprépost, fôesperes, balatonfüredi plébános.
Nagypéntek:
Urunk, Jézus Krisztus kereszthalálának emlékünnepe
Paloznak: du. 15.00 órakor keresztúti ájtatosság az öt fa-
lut magába foglaló ifjúság és felnôttek számára, a
paloznaki kálvária dombon. 
A keresztúti ájtatosságot vezeti: Dr. Márfi Gyula érsek úr
Nagyszombat:
Paloznak: 17.00. órakor nagyszombati szertartások és
feltámadási körmenet a faluban, az úgynevezett „a kis
körmeneti útvonalon”. (Az idô függvényében.)
Húsvétvasárnap: Urunk feltámadásának ünnepe

Paloznak: 18.00 órakor ünnepi szentmise
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a szent 

szertartásokra, fôleg nagypéntekre és a nagyszombati
feltámadási körmenetre.

Valljuk meg bátran mindnyájan, a Jézus Krisztusba
vetett hitünket!

BÉKÉS, ÖRÖMTELI HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK PALOZNAK, CSOPAK, LOVAS, FELSÔÖRS, ÉS

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉGEKBEN ÉLÔ MINDEN FE-
LEBARÁTUNKNAK ÉS KERESZTÉNY TESTVÉRÜNKNEK,

A JÉZUS KRISZTUSBAN!

Dr. Szathmáry László              v. Ajtós József László
diákónus                     kerületi esperes, plébános

HÚSVÉT A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN

Húsvéti vásár április 18-22-ig, minden nap 9-17 óráig.
Húsvéti áhítatok hétfôtôl csütörtökig minden este 
18 órakor.
Nagypénteken 18 órakor Istentisztelet. Fellép a Paloz-
naki Kórus.
Húsvét vasárnap 11 órakor Istentisztelet, Úrvacsora.
Húsvét hétfô legátus szolgálata.
Az utóbbi két esemény kivételével a többit a Gyülekezeti
házban tartjuk.

Ifj. Tislér Géza

Entente Florale
Paloznak 2010-ben Magyarország legvirágosabb faluja lett.
Mi képviseljük Magyarországot 2011-ben az Entente
Florale európai környezetszépítô versenyben. Az Európai
Virágos Városok és Falvak versenye (Entente Florale
Europe) Európa legnagyobb múltra visszatekintô versenye. 

A kezdetek Franciaországba nyúlnak vissza, ahol az elsô
virágosítási versenyt 1959-ben szervezték. A verseny nagyon
hamar olyan sikeres lett, hogy az angolok is úgy gondolták,
nem maradhatnak el a franciák mögött. A Royal Horti-
cultural Society, a Királyi Virágtermesztô Társaság, hamaro-
san elkezdte virágba borítani az Egyesült Királyságot. 1975-
ben azután elérkezett a pillanat, hogy a két ország a virágok
jegyében versenyre hívja ki egymást. A verseny az Entente
Florale (Virágos Egyetértés) nevet kapta, az egykori Entente
Cordiale emlékére. Ez a szövetség azonban erôsebbnek és
hosszabb életûnek bizonyult történelmi elôdjénél. 

Ma már 12 ország vesz részt benne (Ausztria, Belgium,
Csehország, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollan-
dia, Horvátország, Írország, Magyarország, Németor-
szág, Olaszország, Szlovénia) és már túllépett az elsô évek
pusztán a virágokra szorítkozó szempontjain. A tét a
fenntartható fejlôdés, a természetes táj megôrzése, a raci-
onális vízgazdálkodás, a korszerû hulladékfeldolgozás, az
épített és természeti örökség megôrzése, gyarapítása, de
legfôképp olyan kulturált, virágokkal, zöld növényekkel
díszített tiszta környezete megteremtése, amely a telepü-
lést az eljövendô generációk számára is széppé és élhetô-
vé teszi. Nincs ehhez hasonlóan sikeres, milliókat mozgó-
sítani képes verseny vagy mozgalom Európában. 

Ezúton is köszönjük mindenkinek a segítséget, aki kör-
nyezete, ingatlana és a közterület gondozásával hozzájá-
rult Paloznak sikeréhez a gondozott és virágos környe-
zethez. Az európai verseny egyben újabb kihívás is.
Kérjük, segítsenek abban, hogy a nemzetközi zsûri a leg-
szebb falunak lássa Paloznakot június 29-i látogatásakor! 
Segíteni lehet: 
� A Paloznak Jövôjéért Közalapítványnak tett adomány-

nyal: számlaszám 11748069-20023371 (kérjük írják
rá “virág”). 

� Önkéntes munkával. 
Várjuk a segítséget: 
� a közterületi virágágyások kialakítására, gondozására, 
� virágültetésre, 
� a Szt. József Ház és a vendégház közötti omló kôfal

bontására, 
� a Fô téren elhelyezendô prés felállítására, 
� a Millenniumi Park sétaútjának újrakövezésére, 
� a virágládák tisztítására,
� az Antall szobor tisztítására,
� a kálvária padok festésére,
� a cserkészkereszt, a zászlórudak festésére, 
� a temetô kerítés festésére 
� és még sok egyéb apró ám igen fontos munkára. 

Önkéntes segítôk jelentkezhetnek Czeglédy Ákos pol-
gármesternél tel: 30/9166-280, vagy Steinbach Zoltánnál,
tel:20/9726-990, vagy a pm@paloznak.hu mailen. A
munkához szükséges anyagokat, eszközöket biztosítjuk.
Segítségüket elôre is köszönjük! Önk.

Felhívás
Tájékoztatjuk újból a lakosságot, hogy a Polgármeste-
ri Hivatalnál – a garázs lejárójában – lehetõség van a
mûanyag palackok zsugorítására és elhelyezésére, va-
lamint a mellette lévõ fém edényben a használt ház-
tartási sütõolaj elhelyezésére. Bárki használhatja ezt
a lehetõséget. Óvjuk meg környezetünket!

Szerk.
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KI TUD TÖBBET PALOZNAKRÓL…FOLYTATÁS
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Balatonfüred Vá-
ros Önkormányzata által összeállított ajándékcsomagokért,
melyeket az elsô három csapat tagjai kaptak meg. 

A közönség soraiból többen is töltöttek ki Paloznak-totót,
említésre méltó, hogy a legmagasabb pontszámot Jutasi
Sándorné, Irénke néni érte el, a maximális 14 pontot, így ô
„közönségdíjas” lett. A második holtversenyben Dr. Regôs
Ferencné és Siklós László - Szalay Gáborné, harmadik
Kövesiné Tünde és kis csapata lett. 

A vetélkedôn elhangzott bemutatkozásokat folytatjuk.
Volt, aki improvizált, így sajnos csak a megjelentek élvez-
hették az elôadásukat.

Paloznaki idegenvezetés (2. rész)

1079.-ben a Guden oklevél említést tesz az ôs templom
létérôl. 1352-ben bizton írnak róla. 1360-ban épült a kô-
templom, kisebb és nem boltíves volt, de a mai „lôrés” abla-
kok feltehetôen megvoltak. 1750-ben leégett a plébániával
együtt, majd újjáépítik, bôvítik ôseink, 1921-ben a hagyma-
kupolát a toronnyal együtt lebontják és szögletesre alakít-
ják, palatetôvel borítják. Mozgalmas volt a plébánosok ittlé-
te és szolgálata is. 1949-50 között Máhig plébános, 1953-61
Fonyódi atya, majd Dr. Csontos Gyula, aki 1961-1991-ig
(brutális meggyilkolásáig) volt a falu lelkipásztora, ôt követ-
te némi megszakítással vitéz Ajtós József, jelenlegi plébáno-
sunk. A templomkertben van néhai miniszterelnökünk An-
tall József mellszobra, aki 1993-ban a Faluházat avatta. Itt
említeném édesapámat, néhai Szendi Györgyöt, aki 1936-tól
38 éven keresztül volt a falu TANÍTÓJA, népmûvelôje és
sokrétû aktív embere. Igen sokat fáradozott a kultúrház -
akkor még csak ezt szerették volna - elôkészítô munkáiban.
Sajnos nem érhette meg, hogy az abban az idôben lévô pász-
torház-kovácsmûhely, majd késôbb szerény kis orvosi ren-
delô és tûzoltó szertár helyén épülô igazi faluház komple-
xum átadásán részt tudott volna venni, 1984-ben elhunyt.

A Faluház ad helyet a 28 év után ismét önállóan mûködô
Polgármesteri Hivatalnak, a lakók által választott polgár-
mesternek és testületének. Orvosi rendelô és fiókgyógyszer-
tár is mûködik itt. Az emeleti nagyterem sokrétû és színvo-
nalas kulturális eseményeknek ad helyet, ami minden évben
sok látogatót vonz. 

Szemben a hivatallal látható az 1900-as években épült re-
formátus harangláb, fazsindelyes kis tornyával falunk 
becses értéke. 1998-ban az önkormányzat a 48-as szabad-
ságharc emlékére emléktáblát állíttat és minden esztendô-
ben itt történik március 15. ünneplése. 2000-ben Kálvária,
Szt. Donát szobor, majd 2002-ben a Hôsök-kútja kerül át-
adásra. Mind három Márffy István munkája.

A Szt. Donát szobor mellett a Mázsa téren van a népszerû
EUS szabványnak megfelelô játszótér.(Az itt látható parasz-
ti szekéren, tehén fogattal én is utaztam, éppen trágyát fuva-
roztunk Strenner bácsival, Édesanyám nem kis örömére,
ugyanis rendesen illatoztam.)

Befejezésül a paloznaki utcák házairól: a volt Tanácsháza
épület után eredeti formájú nádfedeles parasztházakat
láthatunk(Pintér-Bakk és Csécsi féle házak,1800-as évek-
bôl) A Petôfi Sándor utcában Az Olaszék féle ház az 1700-as
években épült, gazdag paraszti porta volt ez nyitott veran-

dával, több helyiséggel, végén istálló és melléképületek. Ma
már teljesen elveszítette korhû mivoltát, nem így a Baloghék
és a fölötte lévô Liza néni féle ház. Mindkettô nádfedeles,
utóbbi tornácos mûemlék épület. Említeni kell a Hegyaljai
„csatornai házat” amit egy idôs mûvésznô vett meg és erede-
ti szépségében hagyott meg mindent, a berendezéseivel
együtt. Ugyanez mondható el a Banovics, késôbbi Tornai tu-
lajdonos vincellér házról a Mandula utcában, tájba illô, iga-
zi ékszere a falunak. Legvégül a „Pongrác kastélyt” emlí-
tem. Tán kevesen tudják, de két Pongrác ház van, a felsô
mai birtokosa és egyben újjáépítôje Márffy István, kinek ke-
ze munkáját sok minden dicséri, Igazi remekmûvet alkotott
a kis házi kápolna megépítésével. Hagymakupolás kis tor-
nya Paloznak legrégebbi zsellérházára épült. Az alsó Pong-
rác ház a Boda család tulajdonában van. Ennek felsô felé-
ben istálló és cselédház volt. Mindkettô, – ugye kitalálják–
István munkája.

Szendi György

MIG – csapat bemutatkozása

Megteremté Isten Ádámot és Évát, útravalóul meghagyá:
Sokasodjatok, telepítsétek be a Földet, s fôleg Paloznakot.

Tanuljatok, okosodjatok, hogy Paloznakról minél többet
tudjatok. Induljatok a Tudás versenyén Ti hárman:

1. Mari, aki már nem szûz
2. Imre, aki még nem herceg
3. Gábor, aki sose lesz arkangyal.
Bemutatom hármunkat, tudjátok, kik vagyunk.
Mari: Gyerekfejjel jöttem Paloznakra nyaralni, öreg fej-

jel valószínû innen távozom az örök hómezôkre. 45 éve itt
mentem feleségül. Közben voltam aktakukac és vállalkozó.
65 évesen gyest kaptam államunktól. Szeretek sütni-fôzni, a
portálomat virággal beültetni. Tudok számolni pénzt és fa-
batkát. Igaz az én pénzem nem ér egy fabatkát.

Imre: Itt születtem én, ezen a tájon, a Balaton felvidék
ékszerdobozában, Paloznakon. A betûvetést, olvasást,
számvetést itt verték a fejembe. Csomótaszigáló szakmát,
szép feleséget szereztem. 3 fiú gyermeket nemzettem. Dol-
goztam Füreden, Paloznakon látástól Mikulásig. Szép ajtók
és szép ablakok dísze sok-sok háznak – Öcsi bácsi munkáját
sok ember csodálja. Szeretem a szôlôt és a levét, no meg az
ifjú menyecskét.

Gábor: 
Gábor vagyok, de nem deák, 
Hanem nyugdíjas földrajztanár. 
17 évet tanultam, míg idáig jutottam. 
Okítottam, butítottam több helyen, 
De nyugalmat, csendet csak a hegyen élveztem. 
Palotáról a Nagyhegyen landoltam, 
Majd késôbb a cityben vackoltam. 
30 éve ennek, hogy trabantom itt gerjed 
Fel a hegyre és élvezi, hogy lefelé jöjjön. 
ô a benzint nyeli, én a rizlinget, 
Ettôl vagyunk tettrekészen, fittek. 
A családom kicsi mint a kocsi, 
De velem van Marika és Öcsi! 
Nem lesz itt ma gagyimami 3., 
Helyette én a tisztes versenyt várom!

MIG3
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HÚSVÉT ÉS A NAGYBÖJT
325-ben a Nikaiai zsinat már általános gyakorlatként be-
szélt a Húsvét elôtti negyvennapos böjtrôl. A negyvenes
szám Izrael negyven éves pusztai vándorlása, Mózes 40
napi Sina hegyi tartózkodására, de leginkább Jézus negy-
ven napos böjtjére emlékeztet. A böjt hamvazószerdától,
nagycsütörtökig tart, ezután kezdôdik a húsvéti szent há-
rom nap. A liturgia szerint a nagyböjtre esô vasárnapo-
kon a megemlékezô gyászmiséken az oltárokat nem díszí-
tik virággal. Nagyhéten hallgat az orgona is. A nagyböjt 5.
vasárnapján a feszületeket és szobrokat lila lepellel ta-
karták le egészen a nagypénteki keresztleplezésig. Nagy-
böjtben egy héttel húsvét elôtt van virágvasárnap. Az ün-
nepi szertartásnak több formája is lehet, helyi szokás
szerint. Itt Paloznakon a barkaágak megáldása, evangéli-
um. Gyermekkoromba ehhez tartozott körmenet, majd
bevonulás a templomba. Itt a lényeg Krisztus követése
mellett való kiállás, hitvallás. Nagyböjtben tilos a mulato-
zás. Az egyházban a nagyhét rendeltetése, hogy megemlé-
kezzünk Krisztus szenvedéseirôl, azon eseményekrôl,
amelyek Jeruzsálemi bevonulásával vették kezdetüket.
Ezen a héten újjászületik a természet, a tavasz már a ker-
tek alatt jár. Az egyház lelkére kötötte híveinek, hogy lel-
kiekben is újuljanak meg, hogy ezen újjászületett ember
részt tudjon venni a feltámadás misztériumában. Ezt a
parancsot a lakosság nagy része még az ötvenes években
is komolyan vette. Nagycsütörtök miséjén elnémulnak a
harangok, a csengôk és az orgonák is. Itt Paloznakon azt
mondtuk, hogy a harangok elmentek Rómába. A temp-
lomdombon volt egy nagy lábonálló kereplô, ezt tekerve
nagy hanggal jelezte a szent misék kezdetét, a harangozás
helyett.

Keller József

„Poszterhôsök” folyt. köv. 2.
Március 25-én megrendezésre került a második filmklub.
19.00 órakor 10-15 fiatal gyûlt össze a Szent József házban. 
A „sztárvendég” Oláh József, a Parno Graszt nevû szabolcsi
cigányzenekar frontembere csak késôbb tudott odaérni, mert
útközben kicsit eltévedtek. Addig mi nézni kezdtük a
Transylvania c. filmet. Ez egy elég érdekes francia filmdrá-
ma, ami részben megmutatja, milyen szegénység van Romá-
niában, és elég megdöbbentô volt ezt látni. Talán filmnézés
közben még nem is fogtuk fel teljesen a dolgot, de a Józsival
folytatott beszélgetés során már azt hiszem jobban tudatosult
bennünk, hogy mennyire más világ van ott. A Parno Graszt
sokfelé járt világszerte, voltak Indiában, Amerikában, Fran-
ciaországban, és élvezetes volt végighallgatni, amiket mon-
dott nekünk az ottani életrôl, emberekrôl, kultúráról. Egész
más számomra, mikor egy ember mesél errôl, mint filmen,
interneten vagy a tévében látni. Mikor már kibeszéltük ma-
gunkat,  Józsi gitározott és énekelt két fiatallal, akik Csehor-
szágból és Spanyolországból jöttek (most Gárdonyban dol-
goznak önkéntes ifjúsági segítôként), és nagyon szeretik ezt
az együttest is. Nagyon hangulatos zenélés volt, többféle dalt
is elénekeltek lelkes közönségüknek. Mindenki nagyon élvez-
te az együtt töltött idôt, és ez kellôképpen zárta le fárasztó
pénteki napunkat. Czeglédy Bori

„Poszterhôsök” filmklub 3.
Április 8-án, pénteken este harmadik alakalommal gyûlt
össze PISz és számos további érdeklôdô a filmklub keretein
belül. A ,,büfébôl" már áradt kifelé a finom gofri illata, a ze-
nekar már hangolt a film utáni koncertre, késô délután, 7
órakor mikor megkezdôdött az est. Azaz megkezdôdött volna,
de technikai okok miatt mûsorváltozásra került sor, így hát
udvarias késéssel, fél nyolckor indult a program, de ez a kis
csúszás semmit sem vont le az est fényébôl. A Gran Torino c.
2008-as amerikai filmdrámát néztük meg, ami egy koreai ve-
terán és nyugdíjas autószerelô férfi és a szomszédságában élô
délkelet-ázsiai bevándorlók furcsa kapcsolatáról szólt. Elsô-
re különösen hangzik, de egy nagyon izgalmas és nagysikerû
film, ami aktuálisnak tekinthetô mondanivalóval bír. Ez után
a nap "sztárvendégei" az aktuális "poszterhôsök" a Vetési Al-
bert Gimnázium amatôr zenekara, a Brémai Muzsikusok ad-
tak emlékezetes koncertet az érdeklôdô közönségnek. A mik-
rofon mögött ,,paloznaki erô", Verrasztó László állt. Az
együttes francia és magyar nyelvû dalokat játszott és ezzel
sokszínûvé, élvezetessé tette az estet. Ilyen jó hangulatban, az
éjszakába nyúlva zárult a pénteki program.

Wrhovina Péter 

Strandbelépô
A Csopaki Önkormányzat kedvezményes szezonális strand-
belépôt biztosít a paloznaki lakosoknak a csopaki strandra.
A bérlet ára 8000 Ft. Kiváltani a csopaki strand nyugati
pénztáránál lehet, a kiváltáshoz 1 db fénykép és lakcímkár-
tya szükséges. A Paloznaki Önkormányzat a bérlet árának
50%-át megtéríti a paloznaki lakosoknak, ehhez a bérletvá-
sárlást igazoló számla bemutatása szükséges.

Az alsóörsi strandon továbbra is igénybe vehetô a tavalyi-
hoz hasonlóan a kedvezményes szezonbérlet vásárlás.

Az Európa Kempingben szintén kedvezményes szezon-
bérletet biztosítanak a paloznaki lakosoknak és nyara-
lóknak. Önk.

POSZTERHÔSÖK Filmklub
UTOLSÓ VETÍTÉSEK!

Ápr.22. péntek, 19.00
Hotel Ruanda

R.: Terry George
színes, magyarul beszélô, 

amerikai-angol-olasz-dél-afrikai filmdráma, 
121 perc, 2004

Vendég: Bakos István ifjúsági trainer, 
Életmûvész Ifjúsági Egyesület

Ápr.23. szombat, 19.00
Arizonai álmodozók
R.: Emir Kusturica

színes, magyarul beszélô, 
amerikai filmdráma, 

135 perc, 1993
Vendég: Beck Zoltán, 

a 30Y zenekar énekese

A vetítések a Szent József Házban lesznek megrendezve, 
belépô: 200 Ft.
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HÓCIPÔ
LOGIKUS ÚR

Pár éve találkoztunk Logikus Úrral a Hírmondóban.
Akkor éppen az otthoni szemeteit hordta le Paloznakra a
konténerekbe. Azóta eltelt sok idô. Logikus Úr reggel
felébredt és rájött, hogy fázik és éhes. Elôször is irány az
erdô, hiszen ott van a fa, ez logikus. Megveregette a régi
Lada (továbbiakban: Táltos) tetejét, kicsit letörölte az
ablakot, hogy kilásson. Fûrész, fejsze és indulás fát szedni!
Logikus Úr nem értette, hogy miért verték meg. Hatalmas
teherautók hordták a fát ki az erdôbôl. Ô csak kétszer
pakolta meg Táltost, mégis megverték és rendôrt akartak
hívni. Ez nem logikus. Fûteni már tudott, de kaja még
nincs. Régi barátja Ramathy Úr mondta neki, hogy ha hoz
rezet, ô jó pénzt ad érte. Logikus Úr bepattant Táltosba és
terepszemlére indult. Gondolta, hogy eljön Paloznakra,
hisz’ egy Hild-díjas faluban biztosan van réz, vagy
legalább egy rézszobor. Logikus Úr örömmel tapasztalta,
hogy buta emberek lakják a falut. A legtöbb házon
gyönyörû rézcsövek vannak a falon, és le sincs lakatolva.
Ramathy Úr mondta neki, hogy ezekben, a szép
rézcsövekben, védôgáz van a lopás ellen. Ezért mielôtt
leszedi, zárja el az alatta levô csapot! Logikus Úr boldogan
szerelte le éjjel a csöveket, mígnem egyszer Ramathy Úr
szólt neki, hogy elég a csôbôl, mert nagyon feltûnô. Inkább
valami mást hozzon. Logikus Úr éles szemmel észrevette,
hogy a kuka falusiak rézcsatornát tettek a ravatalozóra,
mintha oda nem lenne jó a bádog. Logikus Úr bebikázta
Táltost és szép téli estén elindult csatornát szerelni.
Csendesen esett a hó, békében szerelt, pakolt, talán még
fütyörészett is. De észre vették. Pucolni kellett! A
csatornákat még eldugta, nehogy már azért dolgozzon,
hogy más elvigye, de sajnos megtalálták, így Logikus Úr
hoppon maradt. Eljött a tavasz. Logikus Úrnak társa is
lett: Okos Úr. Télen egy kicsit feltuningolta Táltost, négy
különbözô gumit rakott föl, a nyomok miatt, égôcserék az
esti munkához stb. Okos Úrral mentek terepszemlézni 
a hegyen, a ,,kék túra" útvonalán, mikor egyszer egy
nyaralón megcsillant az áhított csatorna. Gyors kupak-
tanácson eldöntötték, hogy az ott nem maradhat.
Jókedvûen szerelték a csatornát, amikor megszólalt a
riasztó. Okos Úr tanácsolta, hogy jobb, ha indulnak, mert
ez nem karácsonyi zene. Gyorsan kikapták Táltos elôl az
éket, mivel gurulóra volt állítva, aztán tünés! Logikus Úr a
nagy futásban elhagyta az egyik kínai edzôcipôjét. A
rendôrkutya csak komoly fenyítés után volt hajlandó
szagmintát venni belôle. De ott volt még a DNS, amirôl
Logikus Úr nem is tudott, ugyanis ô semmit nem tett a
cipôjébe. Szomorúan üldögélt a fogdában, amikor
megjött Okos Úr. Megvigasztalta Logikus Urat, hogy 2-3
hét pihenés, kondizás, tévézés neki is jót tesz. Elmondta
neki, hogy beszélt Ramathy Úrral, aki új üzletet ajánlott
nekik. Alumíniumot kell szerezni. Keresni nagyon nem
kell, mivel az összes útjelzô tábla alumínium. Logikus Úr
most már nyugodtan hajtotta álomra a fejét és STOP
táblákról álmodott.  

Rezsó

A Paloznaki Civil Egyesület
ismét megrendezi a

Májusi Kölyök labdarúgó kupát
2011. május 1-jén, vasárnap.

A tornán több kölyök labdarúgó klub csapata vesz részt.
A mérkôzések reggel kilenc órakor kezdôdnek,

és délután háromig tartanak.
Légvárral, rongylabda-várral és arcfestéssel várunk

minden gyereket!
A játékok ingyenesen igénybevehetôk.

2011. május 7-én, szombaton a
Májusi „Akác” kupa

kerül megrendezésre.
A csoportküzdelmek reggel kilenc órakor kezdôdnek
a döntôket három óra körül láthatják az érdeklôdôk.

Ételrôl, italról 
mindkét napon az Akác Vendéglô gondoskodik.

Szente Zsolt

Kiránduljunk Tatára!
A Ki tud többet Paloznakról? – vetélkedôn résztvevô csa-
patok, zsûritagok és szervezôk kirándulást szerveznek
Tatára a Patara-fesztiválra.

Indulás: május 21-én, szombaton, 7 órakor a Fô térrôl.
A kirándulás költsége:
– 2.500 Ft/fô, mely tartalmazza a buszköltséget és a

belépôk árát (vár, kastély). 
A vetélkedôn részt vevô csapatok tagjainak, a zsûri-

tagoknak, a szervezôknek és a  szereplôknek ingyenes
–  Az étkezést mindenkinek egyénileg kell megoldania.
Mindenkit szeretettel várunk! 
A jelentkezéseket „érkezési sorrendben” tudjuk fogadni.
Jelentkezni lehet személyesen a Teleházban, Sári An-

namáriánál, vagy a 30/213-0785-ös telefonszámon.

BARKA TÚRA
Április 25-én, hétfôn ismét megrendezzük a
hagyományos húsvéti túrát. Aki a sok evés-
ivás után kedvet érez egy kis kiránduláshoz,
a locsolkodás után fogja a hátizsákját, a csa-
ládját és kerekedjen fel!

Úti cél: Király-kút (3-4 km a paloznaki hegyoldalban).
Indulás: 12 órakor. Gyülekezô a paloznaki Fô téren
„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!”

Mindenkit szeretettel vár a Paloznaki Civil Egyesület!
További információ:
Hernádi Péter 06/20/ 3552 179



Ha itt a tavasz, itt van a szabadtéri sportszezon.
Nordic walkinggal a paloznaki hegyoldalon.

Igen jól gondolja mindenki. Kinyílnak a virágok és a
„SZÍVEK”. Ehhez ad támogató segítséget a zöldülô, vi-
rágzó természet.

A méregtelenítés, a téli táplálkozás, enyhítésére ad le-
hetôséget egy felüdítô mozgás. Ismételhetô, hogy milyen
kellemes a mozgás, mosolyogva, ismerôsök, barátok kö-
zött. Ehhez nyújt segítséget a Nordic walking.

Elsô tavaszi túra idôpontja: 2011. május 07., 15 óra
Találkozás: KÁLVÁRIA elôtt
További idôpont egyeztetés: 06 30 241 2658; 

Kérjen támogató segítséget!
Malomszegi Katalin

a Nordic walkingot Paloznakon kezdeményezô

PAPÍRGYÛJTÉS
A Paloznaki Civil Egyesület
2011. május 6-án péntek dél-
után 15 órától és 7-én szomba-

ton délelôtt papírgyûjtést szervez.
Kérjük a háztartásban feleslegessé vált

újságokat, kartondobozokat gyûjtsék össze, amit a házak-
tól a gyermekek fognak elszállítani. A papírt a Tájház ud-
varán a szín alatt gyûjtjük, aki nagyobb mennyiséggel
rendelkezik, oda szállítsa el. 

A papírgyûjtés alatt az egyesület gondoskodik a védô-
italról, és az akció végén a résztvevôket kemencében sült
langallóval vendégeljük meg! 

A papírgyûjtésbôl befolyt összeget a gyermekek juta-
lomkirándulására fordítjuk! 

Akik segíteni tudnak a szín alatt a papír rendezésénél,
kérjük, jelentkezzenek Bakonyiné Marikánál 87/ 446 755
vagy Hernádi Péternél(06/ 20/ 3552179)

Tegyünk többet a tiszta környezetünkért!
PaCi vezetôsége

LEGO-MATINÉ
„LEGO-VÁROS” PALOZNAKON

Paloznak Község Önkormányzata
és a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány

szeretettel vár mindenkit

Praznovszky Mihály irodalomtörténész, muzeológus
Lego-gyûjteményének kiállítására

2011. május 8-án, vasárnap délelôtt 10 órára 
a Faluház nagytermébe (Paloznak, Fô u. 10.).

Közremûködnek:
a Csopaki Óvodások.

Építsd meg és hozd magaddal „Lego-Csodajármûvedet”!
Zsûrizés után, 11 órakor eredményhirdetés

Kattints rá, Nagyi!
A paloznaki Teleházban ingyenes internetes tanfolyam

indul 
a nyugdíjas korosztály számára.

A résztvevõk megtanulják többek
között:

- a számítógép bekapcsolása,
- programindítás,

- az internet használata,
- elektronikus levelezés.

Az oktatás pénteki napokon lenne.
A tanfolyamot vezeti: Csillag Péter.

Jelentkezni lehet személyesen Sári Annamáriánál 
a Teleházban, vagy telefonon 30/213-0785.
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A Paloznaki Civil Egyesület 
2011. május 13-án pénteken, 

17.30 órakor

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉST
tart a

Szt. József Házban.

Amennyiben a Közgyûlés a fenti idôpontban 
nem határozatképes, azt változatlan napirendi ponttal

2011. május 13-án 18.00 órakor összehívom.

Kérjük az Egyesület tagjait, 
hogy a Közgyûlésen vegyenek részt.

Hernádi Péter
elnök

NOSZTALGIA DISCO
Április 30-án, szombaton

20 órától

Nosztalgia Disco
lesz a Tájház udvarán

Program:
19 órakor Májusfa-állítás

Zene, büfé

Szeretettel várunk mindenkit!



Április a paloznaki konyhában
Április. Már eltelt az éve egynegyed része. Reggel 6 órakor
kel a nap, átállítottuk az órát, s mégsem gyôzzük a tavaszi
teendôket.

Ez a hónap bolondos április elsejével kezdôdik. Gyer-
mekkorunkban alig vártuk, hogy valakit „becsaphassunk”,
mert állítólag kioldódott a cipôfûzôje… Apró tréfák után
már csak az idôjárás bolondságait kell egész hónapban tûr-
ni, mert egyik pillanatban esik, a többiben meg vagy a szél
fúj, vagy egy kicsit melenget már a napsugár, s közben pom-
pázik a cseresznyefavirág, nárciszok, tulipánok tündökölne,
és már várja az orgona is, hogy kinyílhasson.

Na és itt a MEDVEHAGYMA, az idén minden mennyiség-
ben. Aki járt már a medvehagymával borított erdôben, soha
nem felejti el a fokhagymaszagot…

Bár ijesztgetnek bennünket, hogy felcserélhetô a gyöngy-
virággal. (Levelei megtévesztôek lehetnek, de az illat min-
dent eldönt!) Ez a tavaszi zöldnövény felhasználható leves-
nek, készíthetô belôle pesto, mártás, apróra vágva kitûnô
vajaskenyérrel, pogácsában, pizzában. Amit eddig felsorol-
tam illik a nagyböjti önmegtartóztatásba, s az utóbbi
idôkben a paloznaki újságban is több bevált recept jelent
meg.  A hónap végére vége a böjti diétának, a HÚSVÉTI ha-
gyományok elég okot adnak húsos dôzsölésre.

Az alábbi recepteket jó szívvel ajánlom, és Kellemes Ün-
nepeket Kívánok, s persze locsolókat, tavaszi jókedvet:

Rajnai Magdi

Töltött borjúszegy
Hozzávalók 4 személyre: 2,5 kg-os borjúdagadó, 50 dkg
kockára vágott pirított kenyér, 5 tojás, 2,5 dl tejszín, 2,5
dl fehérbor, 2,5 dl zöldségalaplé, 20-30 dkg gyökérféle
(zeller, póréhagyma, répa, vöröshagyma), 1 csokor petre-
zselyem felaprítva, só, frissen ôrölt bors, szerecsendió,
vaj a sütéshez. Tipp: Aki szereti, készítheti akár dupla
mennyiségû gyökérzöldségbôl is.

A borjúdagadót felszúrjuk, megmossuk és megszárít-
juk, majd kívül-belül sóval, borssal fûszerezzük. A tölte-

lékhez a gyökérfélék felét a hagymával együtt kis kockák-
ra vágjuk, és a vajban üvegesre pirítjuk. Hozzáadjuk a
kenyérkockákat, majd összekeverjük a forró tejszínnel és
a felvert tojásokkal. Sóval, borssal, szerecsendióval íze-
sítjük, és aprított petrezselymet keverünk hozzá. A daga-
dót megtöltjük a keverékkel, és jól összekötjük.

Egy tûzálló edény aljára tesszük a durvára aprított
gyökérfélék másik felét, ráfektetjük a húst, és felöntjük a
fehérborral, illetve a zöldségalaplével. Letakarjuk, és a
175 °C fokra elômelegített sütôben két órán át sütjük. Ha
kivettük, kipasszírozzuk a húsból a levét, melyet ízlés
szerint be is sûríthetünk. Miután a hús kicsit kihûlt, fel-
vágjuk, és a saját levével tálaljuk. Köretként leginkább
hagymás burgonyasaláta illik hozzá.

Spenóttal töltött dagadó gyömbéres sárgarépával
Hozzávalók 4 személyre: 50 dkg sertésdagadó, 20 dkg
spenót, 2 gerezd fokhagyma, 3 db zsemle, 2 dl tej, 1 tojás,
só, bors.

A körethez: 40 dkg sárgarépa, 1 cm friss gyömbér, 1
csokor petrezselyem, 10 dkg vaj, só.

Ha szükséges a spenótleveleket kiolvasztjuk, majd forró
serpenyôben, kevés olívaolajon, kevés sóval, törött borssal
és zúzott fokhagymával átforgatjuk. A zsemléket a tejbe
áztatjuk és kinyomkodjuk. A zsemléhez keverjük a parajt,
majd a tojást. A dagadót felszúrjuk, majd az így keletkezett
lyukba beletöltjük a spenótos tölteléket. Kívülrôl megsóz-
zuk, megborsozzuk a húst, majd tepsibe tesszük és 160 °C
fokos sütôben készre sütjük. A megtisztított répát 6 cm
hosszú és 1 mm vékony csíkokra vágjuk. Egy serpenyôben
megolvasztjuk a vajat, és átfuttatjuk rajta a vékonyra vá-
gott répát. Sózzuk, majd friss gyömbért reszelünk rá. Át-
forgatjuk, hogy kicsit megpuhuljon, és megszórjuk vágott
petrezselyemmel. A hús mellé tálaljuk.

Kecskesajtos póréhagymatorta
Hozzávalók 4 személyre: 1 doboz (5-8 darab) fûszeres
kecskesajtgolyó, 50 dkg négyszög alakú vajas tésztalap (2
darabos), 1 szál póréhagyma, 1,5 dl tejszín, 5 evôkanál ét-
olaj, 4 tojássárgája + 1 egész tojás a tészta megkenéséhez,
1 gerezd fokhagyma, 1 csokor petrezselyem, 1 mokkáska-
nál ôrölt feketebors, 1 teáskanál só.

A póréhagymát hosszában kettévágjuk, és átlósan ujj-
nyi vastagra szeleteljük. Serpenyôben a felmelegített 
étolajon átkeverjük, majd sóval, borssal és zúzott fok-
hagymával ízesítjük. Amikor már kicsit összeesett, félre-
húzzuk a tûzrôl, és hozzáöntjük a tojássárgákkal elkevert
tejszínt. Megszórjuk a felaprított petrezselyemmel, majd
kis ideig hûlni hagyjuk. Közben kisimítjuk a tésztalapo-
kat, majd úgy helyezzük egymásra a két lapot, hogy
nyolcágú csillag alakzatot kapjunk. Az így elôkészített
tésztát 1 cm mély, kerek sütôformába helyezzük. A kilógó
háromszögeket visszahajtjuk, majd az egészet megkenjük
a felvert tojással. Beleöntjük a langyosra hûlt póréhagy-
más krémet, majd elszórtan ráhelyezzük a fûszeres
kecskesajtgolyókat, és 180 °C fokos sütôben 20 percig süt-
jük, amíg a széle aranybarna lesz.

Jó étvágyat! 
Rajnai Magdi
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Balatonfüred Város Önkormányzata, 
Paloznak Község Önkormányzata 

és a „Paloznak Jövõjéért” Közalapítvány 
szeretettel meghívja Önt és Családját 

A XX. JÓKAI NAPOK KÍSÉRÕRENDEZVÉNYEIRE, 
PALOZNAKRA

2011. május 8-án, vasárnap.

10.00 óra
Színes gyermekprogramok a paloznaki faluházban

16.00 óra
Könyvbemutató

Jókai barátja Mikszáth, azaz Mikszáth Kálmán
erdélyi írásai

Házigazda: dr. Praznovszky Mihály
irodalomtörténész

Helyszín: Paloznak, Szent József Ház



8 Paloznaki Hírmondó 2011. április

HÍRDETÉS
� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, va-

gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési
tárgyak és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés lehet
festett, 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

� Szôlôfürt Gazdabolt. Virágföldek, mûtrágyák, növényvédô
szerek, vetômagok, festékek, tömítôanyagok, kötôelemek (csava-
rok), zárak. Minden, ami egy gazdának kell! Paloznak, Zrínyi u.
44. tel.: 87/ 446-869. Nyitva: március 1-tôl, kedd, szerda, péntek:
15–18 óráig, szombat, vasárnap 8–12 óráig (március 1-i nyitás
idôjárástól függôen).

� Bocskai Lajos János, hideg épületburkoló, csempézés,
járólapozás. Elérhetõség: 8229 Paloznak Kossuth u. 20.,
Tel: 70/268-3332; www.bocsok.hu;  info@bocsok.hu. 

� Ügyvédi iroda Csopakon. 8229 Csopak, Sport utca 18.
tel: 06-20-3 277-772, e-mail: ugyved@dr.com, www.koczkasdr.hu.
Tanácsadás mellett teljes körû ügyvédi szolgáltatás, képviselet,
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd

� Hidrovill 2008 Kft – Teljes körû épületgépészet (víz-,
villany-, fûtés-, gáz) tervezés, kivitelezés. Automata öntözô-
rendszerek telepítése, karbantartása, javítása. Ingatlanok,
nyaralók 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 

� 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

� 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

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. 

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 - Felsõörs - 

Lovas - Paloznak területérõl szálláskiadók, vendéglátók és 
egyéb szolgáltatásokat végzõk jelentkezését.

Információ: Keresztes Éva tel: 06-70-371-8501

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

XXI. Paloznaki Borverseny Arany minôsítései
Paloznaki Péter Pince 2010 Olaszrizling Reduktív
Paloznaki Péter Pince 2010 Olaszrizling
Homola Pincészet 2009 Kékfrankos
Peter Dusche 2010 Olaszrizling
Homola Pincészet 2010 Rosé Reduktív
Imre István 2003 Olaszrizling
A „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány által felajánlott
díjat a társadalmi zsûri Különdíjként Claus Lange-nak
adta 2010-es Olaszrizling borára.
A FodorVin Kft. tulajdonosa, Fodor Gyula által felaján-
lott Különdíjat a Homola Pincészet 2010-es Shiraz Kék-
frankos Rosé bora kapta.
A Csopak és Környéke Hegyközség által felajánlott Külön-
díjat Papp Miklós vehette át 2010-es Olaszrizling borával.
A következô Hírmondóban részletesen beszámolunk a
XXI. Paloznaki Borversenyrôl. Szerk.


