
„EGY MINDENKIÉRT, MINDENKI EGYÉRT”
Mint ismeretes Paloznak együttmûködési megállapodást
kötött a kulturális élet terén Balatonfüreddel és Kecske-
méttel. Szabó Lajos alpolgármester szerint hamarosan
újabb települések csatlakozhatnak „Mosolyfalvához”. 

– Milyen elôzményei voltak a megállapodásnak?
– Korábban a füredi óvodások, iskolások szívesen láto-

gatták a paloznaki Tájházat, kirándulásokat szerveztek ne-
kik az intézmény vezetôi. Már ez sejtette, hogy a Balaton fô-
városával szorosabb kapcsolatot ápolhatunk a késôbbiek
során. Ehhez még hozzájött, hogy Paloznak kilépett a Bala-
ton Riviéra Turisztikai Egyesületbôl. Kerestünk egy olyan
szervezetet, mely községünkre és a turizmusra nézve pozitív
hatással van. Mi ezt Balatonfüreden úgy érzem megtaláltuk.
Felvettük az ottani turisztikai egyesülettel a kapcsolatot, és
csatlakoztunk hozzájuk. Fontosnak éreztük azonban, hogy
a kultúrában is szövetkezzünk. Tavaly a Jókai Napokon biz-
tosítottunk egy programhelyszínt. Talán még emlékeznek
Hermann Róbert és Dobák Géza színvonalas kiállítására a
paloznaki faluházban, mely sok érdeklôdôt vonzott. Nem
szabad figyelmen kívül hagyni a már évek óta sikeres Bala-
toni Hal- és Borfesztivált sem, melyen mindkét település ak-
tív résztvevô. Mindezt „tetézte” az Olvasóliget megnyitása,
ahol Balatonfüreddel karöltve, színvonalas programot biz-
tosítottunk a vendégek számára. Korábban Balatonfüred
Debrecennel hasonló jellegû szerzôdésben állapodott meg,
de a füredieknek céljuk volt, hogy a térség valamelyik tele-
pülésével is „szövetkezzenek”. Nagy örömünkre a Magyar
Kultúra Napján január 21-én aláírtuk a megállapodást. 

– A laikus ember számára mi mindent tartalmazhat ez
a kulturális szerzôdés?

– Nagyon sok, reményeink szerint színvonalas, közös,
kulturális programot biztosítunk majd a vendégek számára.
Kiemelném a Jókai Napokat, az Ünnepi Könyvhetet, a Bala-
toni Hal- és Borfesztivált, szeptemberben pedig megpróbál-
juk összehangolni a Füredi Szüreti Fesztivált a paloznaki
Falunapokkal. Célunk a közös megjelenés Balatonfüreddel,
a különbözô mûsorfüzetekben, turisztikai kiadványokban.
Szeretnénk, ha a Balatonfüred térségébe látogató emberek
felkeresnék Paloznakot is, hogy ezáltal jobban megismerjék
településünket. Tisztában vagyunk azzal, hogy mi nem ver-
senyezhetünk Balatonfüreddel, de nem is ez a célunk, fon-
tos továbbra is megôrizni falusi mivoltunkat. 

– Szerepel a tervek között, hogy Kecskeméttel is szoro-
sabb kapcsolatot ápoltok?

– Konkrét ajánlatok érkeztek a „hírös városból”. Azokat
a programokat, melyet Balatonfürednek ajánlanak, egy ré-
szét Paloznak is megkaphatná. Folyamatosan tárgyalunk ve-
lük, reményeim szerint hamarosan megállapodás születik.

– Az egyik testületi ülésen felmerült, hogy Hajdúsági te-
lepülésekkel is kulturális szerzôdést kötne Paloznak. Mirôl
is van szó?

– Nemrégiben részt vettünk polgármester úrral a

„Városok-Falvak Szövetsége” találkozóján, melynek Debre-
cen adott otthont. A szövetséget a cívis város környékén ta-
lálható települések polgármesterei hozták létre. Mindez kez-
detben arról szólt, hogy egymást erôsítsék, segítsenek a
másiknak. Egy márciusi konferencián felmerült, hogy az ot-
tani térség falvai és a füredi térség községei közös kulturális
célokat tûzhetnek ki. Paloznak két településsel kötött ilyen
jellegû megállapodást. Az egyik Hajdúböszörmény, míg a
másik Tiszacsege. A tárgyalások annyira jól haladnak, hogy
terveink között szerepel a paloznaki kórus és a Hímzôkör
hajdúböszörményi fellépése, illetve kiállítása. Ugyanakkor
az ottani kulturális csoportok Paloznakon tiszteletüket ten-
nék a szeptemberi falunapokon. Hasonló jellegû kulturális
szerzôdést kötött egyébként Csopak Hortobággyal, Zánka
Mikepérccsel, míg Balatonfüred Berettyóújfaluval. Fontos-
nak érzem az ilyen jellegû megállapodásokat, hiszen Ma-
gyarországon szerencsére nagyon színes a kulturális és tu-
risztikai élet, nem kell nekünk külföldre menni, egy közös
akaratért, egy közös célért. Hatalmas értékek vannak ha-
zánkban, ezeket kell kiaknáznunk. Legyünk büszkék érté-
keinkre! Szendi Péter

TESTÜLETI ÜLÉS MÁJUS
Napirend elôtt a polgármester tájékoztatta a képviselôket,
hogy a Pipacs utca megkapta az építési engedélyt, elkészült
az ajánlatkérési felhívás. A Drv elkezdte a Balatoni utca ivó-
vízvezeték cseréjét, mely várhatóan május végéig tart. Az 
E.on levélben tájékoztatott, hogy a Petôfi u. Tó u. között
korszerûsítés kapcsán a vezeték földkábelre cserélését nem
tudja jelen beruházás keretében kezelni, ennek költségét az
önkormányzatnak kellene vállalni. Az áramkimaradást, ill.
a közvilágítás hibáját legtöbbször a vezetékbe benyúló galy-
lyak okozzák. A fák gallyazása az ingatlantulajdonosok fel-
adata. A Hajódi utcai közvilágítása szintén csak önkor-
mányzati beruházás keretében saját költségen és kivitelezôt
keresve lehet megoldani. A pálpatakai testvértelepüléssel
felvettük a kapcsolatot, hogy ünnepélyes állampolgári esküt
tegyenek a Falunapon Paloznakon. 

Elsô napirendként a 2010 évi zárszámadást tárgyalták és
fogadták el a képviselôk mely szerint a körjegyzôség és az
önkormányzat is a megadott költségvetési keretek között
gazdálkodott. A körjegyzôség 29 millió Ft-os bevételével
szemben 27,5 milliós kiadás, míg az önkormányzatnál 121
milliós bevétel és 115 milliós kiadás volt a tavalyi évben. A
körjegyzôségnél a 2009-es pénzmaradvány, a választásokra
és bérkompenzációra kapott plusz állami támogatás növelte
a bevételeket, míg az önkormányzatnál szintén a pénzma-
radvány,  az idegenforgalmi adóhoz nyújtott utólagos kom-
penzáció és a helyi adóbevételek többlete növelte a bevételt.
A kiadási oldalon többletkiadással járt a szolgáltatások
igénybevétele, a beruházások és a tervezettnél többe kerül-
tek a dologi kiadások is. Ezeket azonban a többletbevételek-
bôl fedezni tudta a költségvetés. (folytatás a 2. oldalon)
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Ezután a Csopaki Óvoda és Általános Iskola mûködé-
sérôl hallhattak a tájékoztatót a képviselôk majd a
Paloznaki Civil Egyesület tájékoztatója, a Paloznak Jövô-
jéért Közalapítvány beszámolója végül a Paloznaki 
Közrendvédelmi Alapítvány beszámolója a következett.
A Paloznaki Polgárôr Egyesület és Szôlôhegyi Egyesület
írásban juttatta el tájékoztatóját az önkormányzatnak.

Következô napirendként a Szociális rendelet felülvizs-
gálatát és aktualizálását végezte el a testület, majd Sári
Annamária ismertette a nyári programtervezetet.

Vegyes ügyek kapcsán szó esett a szúnyogírtásról 
melyet idén szerencsére nagyobb arányban támogat az
állam. Támogatást nyújt az önkormányzat a Harley fesz-
tivál megrendezéséhez, cserébe a paloznaki lakosok va-
sárnap ingyen látogathatják a programokat. Miután
egyetlen önkéntes nem jelentkezett a nyári tájház ügye-
letre idén is az ösztöndíjasokra számít a testület, ill. aki
több hetet vállal azt plusz ösztöndíjjal segíti.

CzÁ

Szelektív hulladékgyûjtés!
Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer kereté-
ben 2011 májusától lehetôség nyílik a településen a hulladé-
kok elkülönített gyûjtésére a temetô feletti parkolóban léte-
sített szelektív gyûjtôszigetnél. A szelektív gyûjtést a
PROBIO Zrt. végzi. A gyûjtôknél fontos a rend, tisztaság
megtartására való törekvés, alapkövetelmény a hulladékok
megfelelô módon történô elhelyezése. A gyûjtôszigeteken a
következô hulladékokat lehet elhelyezni, 

A KÉK színû konténerbe PAPÍR hulladékok helyezhetôk:
A nagyobb méretû darabokat laposan, összehajtva kell
behelyezni. NEM LEHET a papírgyûjtôben szennyezett,
zsíros, mûanyaggal, fémmel kevert papírt, indigót, isme-
retlen anyagot, szemetet elhelyezni.
A SÁRGA színû konténerbe MÛANYAG hulladékok helyezhetôk:
A PET palackot,  laposra taposva, kupak nélkül kell elhe-
lyezni. NEM LEHET a mûanyag gyûjtôben vegyszerrel szeny-
nyezett mûanyaghulladékot, hungarocellt, mûanyag játéko-
kat, bútorokat, ismeretlen anyagokat, szemetet elhelyezni. 

A ZÖLD színû konténerbe ÜVEG hulladékok helyezhetôk:
NEM LEHET az üveg gyûjtôben zsíros, olajos, vegyszeres
illetve mérgezô anyaggal szennyezett sík- vagy fémszálas
üveget valamint ismeretlen anyagot, szemetet elhelyezni. 

A megtelt hulladékgyûjtôt kérjük ne használják. A
háztartási vegyes szemetet ne rakják le a szelektív gyûjtô-
szigeten mert az illegális hulladék elhelyezésnek minôsül
és szabálysértési eljárást von maga után!

Kérjük, szíveskedjenek a fentiek szerint eljárni a hul-
ladékok elhelyezésénél, hozzájárulva ezzel környezetünk
védelméhez! PROBIO ZRT

Felhívás!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat és nyaralótulajdonoso-
kat, hogy a zajjal járó tevékenység (motoros fakivágás,
kertitraktor-járatás, fûnyírás stb.) szombaton és vasár-
nap 12 és 15 óra között nem engedélyezett. A község terü-
letén lévô ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tu-
lajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni,
továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megmûveljék,
rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák. Az ingat-
lan elôtti járda, valamint az ingatlan elôtt az úttest szélé-
ig, szegélyvonaláig terjedô terület tisztán tartása, a járda
mellett növô gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bok-
rok megfelelô nyesése az ingatlan tulajdonosának, illetve
tényleges használójának kötelessége. A település belterü-
letén lévô beépítetlen telkek tulajdonosai, használói köte-
lesek a szükség szerint, de évente legalább két alkalom-
mal – május 15-ig, illetve szeptember 15-ig ingatlanaikat
a gyomtól, gaztól, hulladéktól, vadon növô bokroktól,
stb. megtisztítani.

A közterületen lévô árkok, nyitott csatornák, folyókák,
átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan el-
folyásának biztosítása – az ingatlan elôtti szakaszra terje-
dôen, a jármûbehajtók átereszeinek építése, karbantar-
tása és tisztántartása minden esetben a tulajdonosának,
illetve használójának kötelessége.

Paloznak közigazgatási területén az avar és kerti hulla-
dék égetése június 1 és szeptember 30 között tilos. (A
Tûzoltóság által elrendelt tûzgyújtási tilalmak esetén az
engedélyezett hónapokban is tilos a tûzgyújtás.)

Kérjük, hogy környzetünk tisztántartása és a lakosok
békés együttélése érdekében a fentieket betartani szíves-
kedjenek!

Tóth Gáborné jegyzô

Az Óperencián innen, az Üveghegyen túl

Tavaly szeptember 30-án nyitotta meg kapuit, a Nép-
mese Napján a világ elsô Meseterápia Központja Paloz-
nakon. Boldizsár Ildikó meseterapeuta készségesen állt
a rendelkezésünkre, akinek „Meseterápia” címmel az
elmúlt évben könyve is megjelent. 

– Milyen céllal hozták létre ezt az egyedülálló vállalkozást?
– Huszonhat éve foglalkozom mesékkel, és a tudomá-

nyos munkát követôen az utóbbi tizenöt évben terápiás
célra is használom a történeteket. Miután találkoztam a
Wirtz házaspárral, akik látták azokat az eredményeket,
amelyeket ezzel a terápiás módszerrel el lehet érni, úgy
gondolták, hogy létrehoznak egy gyerekparadicsomot,
amely több lenne egy élmény- vagy kalandparknál. Cé-
lunk az, hogy egy komplex mûvészetterápiás modell kere-
tében kapukat nyissunk meg a gyerekekben egy stabil, sa-
ját belsô értékeken nyugvó, a szûkebb és tágabb
környezettel is harmonikus kapcsolatot fenntartó élet ki-
alakításához, és a boldogság képességének elsajátításához. 

– A meseterápia milyen hatással van a gyerekekre?
– Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy ezt a mód-

szert terápiás céllal, elsôsorban felnôtteknél alkalmazom,
nem gyerekeknél. Amikor terápiás csoportról beszélünk,

2011. május 28-án, szombaton 
délután 3 órától 5 óráig 

Gyereknapi Lego – Játszóházat tartunk
a Faluház Nagytermében, a Lego - Város peremén.

Az érdeklõdõket szeretettel várja 
Paloznak Község Önkormányzata 

és a „Paloznak Jövõjéért” Közalapítvány.



akkor az mindig felnôtteket érint, akik fizikailag és mentá-
lisan is egészségesnek számítanak, de életük bizonyos
pontján olyan nehézségekbe ütköztek, amelyekkel nem
tudnak segítség nélkül megbirkózni. Vannak férfi és nôi
csoportok, de beszélhetünk párterápiás közösségekrôl is.
A Meseterápia Központban, ahol gyerekcsoportokkal dol-
gozunk, elsôsorban a megelôzésre, a prevencióra fektetjük
a hangsúlyt, hogy idôben vissza lehessen fordítani azokat a
folyamatokat, amelyek a testben és a lélekben betegségeket
okoznak. Megtanítjuk ôket olyan megküzdési stratégiákra,
módszerekre, melyek segítségével boldog életet alakíthat-
nak ki, még akkor is, ha nincsen megfelelô családi hátte-
rük. Ezért elsôsorban állami gondozott gyerekekkel foglal-
kozunk, akik nélkülözik a szülôi támogatást. 

– A mai rohanó világban mennyire van igény a mesékre?
– A mese közösségi mûfaj, hiszen annak idején minden

este mesét hallgattak az emberek. Ilyen formában ma
már sajnos nincs igény rá, pedig a mese évszázadokon ke-
resztül a felnôttek mûfaja volt. Tévedés azt hinni, hogy a
gyerekeknek szólt. A felnôtteknek ma már nincsen igé-
nyük a mesékre, de a gyerekeknek annál inkább. 

– Mikortól és milyen turnusokban várják a gyerekeket?
– Június 20-án érkezik az elsô csoportunk. A központ a

Meseterápia Alapítvány segítségével karitatív alapon mûkö-
dik, egész évben nyitva áll a rászorulók elôtt. Tíznapos tur-
nusokban fogadjuk az érkezôket, maximum 20 fôs csopor-
tokban, hét éves kortól felfelé, de családok esetén kisebb
gyerekek is érkezhetnek. Alkalmanként meseterápia tanfo-
lyamokat is szervezünk, ezeket térítés ellenében lehet igény-
be venni. Az Alapítvány azonban támogatja olyan jelentke-
zôk részvételét is, akik nem tudják a részvételi díjat fizetni.
Jelentkezni a www.mesekozpont.hu weboldalon a Meseterá-
pia Alapítványnál lehet. A Meseterápia Központot külsô
megjelenésében a mesék világa köti össze, mely az ég és Föld
összekapcsolására, megjelenítésére utal, hangsúlyozni kí-
vánja az ember kapcsolatát a körülötte lévô természettel és
a világmindenséggel. A kertben a gyerekek és a felnôttek
megtanulhatnak kertészkedni és gazdálkodni. Szeretném
megkérni a paloznaki és a környékbeli embereket, hogy a
gyerekeket jó szívvel fogadják. Terveink között szerepel,
hogy jövôre Pünkösdi Mesenapokat tartunk, ahová a falu
lakosságát is szeretettel várjuk. Szendi Péter

A Paloznaki Képíró Mûhely meghívására 
május 28-án, 12-18 óra között

a Tájház udvarán tartja e havi összejövetelét 
a Nyitott Mûterem nevû mûvésztársaság. 

Minden hónap utolsó szombatján, változó helyszínen,
azzal a céllal gyûlnek össze, 

hogy közösen eltöltve néhány órát alkossanak,
beszélgessenek, 

montmartre-i hangulatot varázsolva a mûvészet iránt
érdeklôdô közönségnek.

Mindenkit szeretettel várunk, akit érdekel, hogyan születik 
egy festett, rajzolt, vagy egyéb technikájú alkotás.

A program végén a látogatók között kisorsolunk néhány, 
a mûvészek által a nap folyamán készített rajzot.

Májusi kölyök kupa
2011 május elsején a Paloznaki Civil Egyesület kölyök labda-
rúgó kupát szervezett 7 és 9 éves gyerekeknek a paloznaki mû-
füves pályán. A Balatoni Kölyöklabdarúgó Club segítségével,
és részvételével összesen hat klub közel száz sportolója vett
részt a rendezvényen, melyen a rossz idô ellenére minden
gyermek jól érezte magát. Szendi Péter szakértô kommentálá-
sa mellett zajlottak a küzdelmek mindenki nagy örömére.

Támogatóinknak köszönhetôen minden gyermek kapott
valamilyen jutalmat illetve használhatta a légvárat. A rendez-
vényt támogatta: Dr. Bocskay László, Papp István, Wirth csa-
lád, és az Akác vendéglô.

Májusi Akác kupa
A kölyök kupát követô hétvégén Május 7-én felnôtt csapatok
szerepeltek a paloznaki pályán. Hat csapat fogadta el a meghí-
vást, köztük sok év után ismét szerepelt paloznaki csapat, akik
végül nagy küzdelemben az ötödik helyet szerezték meg, az
utolsó meccsen a Suzuki Perger csapatát gyôzték le. Negyedik,
azonos pontszámmal rosszabb gólkülönbsége miatt az MTD
csapata lett, harmadik a tavalyi gyôztes 1-E-TEAM, második a
Korona Fc., míg a gyôzelmet a Nívó Fc szerezte meg. A díjakat
Hernádi Péter adta át, külön kiemelte a paloznaki csapatot,
aki nem látta a mérkôzéseket bánhatja, de jövôre pótolhatja
mulasztását. A paloznaki csapat összeállítása a következô volt:
Slemmer Bence, Kovács Zoltán, Verrasztó László, Szente
Ádám, Szente Máté, Keller Ádám, és Papp Olivér, aki elnyerte
a „Legjobb mezônyjátékos” címet is. A rendezvényt támogatta
az Akác vendéglô, Paloznak Önkormányzat, Paloznaki Civil
Egyesület. 

Mindenkinek, aki segített, hogy létrejöjjön ez a két rendez-
vény köszönöm a segítséget!

Szente Zsolt 

Paloznak Község Önkormányzata 
és Balatonfüred Város Önkormányzata

szeretettel vár mindenkit az

Olvasóliget megnyitójára
2011. június 4-én, szombaton 16 órára 

a Szt. József Ház elé.

Lackfi János költô és vendégei zenés mûsora.
Búza Péter: Jókai Mór: Budapestnek emlékül c.

könyvének bemutatója.
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Paloznak Község Önkormányzata
szeretettel vár mindenkit a

Mini Jazz Festre
2011. június 4-én, szombaton 19 órára

a Tájház udvarára.

Közremûködnek:
Székesfehérvári Zeneiskola zenekara

Kecskemét Jazz Gang.

A rendezvényt támogatja:
A Homola Pincészet.
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A „PALOZNAK JÖVÔJÉÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY 
MÛKÖDÉSÉNEK 10. ÉVÉRÔL KÉSZÜLT BESZÁMOLÓ

Az Alapítvány fennállásának 10. évfordulóján külön ün-
neplést nem éreztük szükségesnek, úgy gondolom, szá-
munkra minden olyan alkalom ünnep, amikor segíteni tud-
juk Paloznak kulturális életét. Ez megjelenhet tárgyi
formában, vagy valamilyen rendezvény formájában, csak
az a fontos, szívet-lelket melengetô dolog legyen, ami „szépet
és jót” teszünk a jelenben, az mind a JÖVÔT szolgálja.

Sajnos egyre növekednek a kötelezôen elôírt kiadásaink
(könyvelés, könyv-vizsgálat), ugyanakkor a támogatások
mértéke csökkent. Ez NEM CSAK anyagi probléma.

Az Alapítvány felügyelô bizottsága és kuratóriuma nevé-
ben hálás köszönetemet fejezem ki az elmúlt tíz év eredmé-
nyeiért, minden támogatónknak, segítônknek, együttmûkö-
dônknek, az Önkormányzatnak, a hivatal minden
dolgozójának a kiállítóknak, a szegedi és zalaegerszegi kéz-
mûveseknek, az érdeklôdô látogatóknak.

Nagyon köszönjük Márffy Istvánnak a Kálvária és a 
Hôsök Kútja karbantartási munkáit, Kováts Imre segítô
munkáját és a Boda házaspár odafigyelô törôdését. Az aján-
dékok, dekorációk készítésében, teremrendezésben fárad-
hatatlanul segítettek tíz éven át Kiss Lenke és családja,
Szecsôdi Lászlóné és családja, valamint Tihanyi Lászlóné és
családja. Ôszintén köszönöm az együttmûködést a felügyelô
bizottság és kuratórium tagjainak.
A 2010-es év:
Nyitó egyenlege 1.058.958.- Ft
Záró egyenlege 772.271.- Ft.
Befizetések összesen: 853.288.- Ft
Ebbôl SZJA 1%: 373.288.- Ft
Számláról levett összeg: 1.122.500.- Ft
Az elmúlt év is változatos és tartalmas volt.

Január: 
– Pohárköszöntôre dekoráció, teremrendezés, terítés és a
kitûzôk készítése.
– A  Paloznaki Civil Egyesület által szervezett Falusi Disz-
nóvágáshoz az Alapítvány rendszeresen valamilyen aktuális
kiállítást rendez. 2010-ben Dobó József daráló gyûjtemé-
nyét mutattuk be megfelelô kiegészítôkkel és nagy sikerrel. 

Február:
– Érdi Tamás zongoramûvész koncertjéhez teremrendezés.
– Farsangi Bálhoz dekoráció, teremrendezés, terítés.

Március:
Prof. Vörösmarthy Dániel „Vadászatról mindenkinek” cí-
mû vetítéssel egybekötött estjét az Asszonyklubbal közösen
rendeztük. Az Alapítvány Réti Zoltán fotómûvész termé-
szetfotóiból készült háttérkiállítással, ajándékokkal, virág-
gal járult hozzá. Április:
– A Borversenyhez fa-dísztáblát adtunk ajándékba.

Május:
– a XIX. balatonfüredi Jókai Napok rendezvénysorozatá-
hoz kísérô programként Dr. Hermann Róbert történész ku-
tató és Dobák Géza értékes magángyûjteményébôl szárma-
zó 1848-49. évi forradalom és szabadságharc tárgyi és
írásos emlékeit bemutató kiállítást rendeztünk. 
– Gyereknapon babakiállítással kedveskedtünk. Kátai Va-
léria és Molnárné Farkas Irén babakészítôk munkáiban
gyönyörködhettünk.
– Rongylabda-várat ajándékoztunk a falu gyerekeinek. 

Június:
– Csizmadia Emil festômûvész „Visszatekintés” címû kiál-
lítása Balázs Árpád érdemes mûvész, Erkel díjas zeneszerzô
megnyitójával és a Paloznaki Kórus közremûködésével.

Július:
– Sára Sándor fotóiból kiállítás, amely szép kiegészítôje
volt a Paloznaki Jógahétvégének. Kézmûveseink is lelkesen
foglalkoztak az érdeklôdô gyerekekkel és felnôttekkel.
– Hoffer Ildikó keramikus mûvész tüneményes figurái vet-
ték birtokba a kiállítótermet. 

Augusztus:
– A Somogyi Család nyolc tehetséges tagja által készített
legkülönbözôbb alkotásokból készített kiállítás fogadta a lá-
togatókat. Szeptember.
– A Falunapokat Oláh Kati festômûvész „Telô idô” címû ki-
állításával nyitottuk. 
– A „Virágos Paloznakért” díj három elsô helyezettjének
ajándékot adtunk át.
– Tanulmányi ösztöndíjat adtunk a jeles tanulmányi ered-
ményû középiskolásnak.
– Az „Alapítvány embere” díj elsô ízben került kiadásra.
– Négy újszülött babát köszönthettünk óntállal
– Falunapok elôadói díj (célirányú befizetés).
– A nyár folyamán kapott ajándékokat átadtuk Czeglédy
Ákos polgármester úrnak, illetve a falunak..
– Átadtuk Nagy András faszobrász-népi iparmûvész 6 da-
rab mezôgazdasági ökrösfogatát, 

November:
– Jásdi István Szerenád a szôlôben címû könyvének bemu-
tatójára háttér-kiállítást rendeztünk Potyondi János grafi-
káiból, és segítettünk a teremrendezésben.
– Szôlôprés vásárolásához 25.000 Ft-ot adtunk át.

December:
– A dekoráció, terítés, teremrendezésen valamint átadtuk
Nagy András négyes lovasfogatát. és az ajándékba kapott
faragott Betlehemet.
– A gyerekek fából készült szamár figurát kaptak ünnepi
jókívánsággal.
– A szépkorúak hímzett karácsonyi gyertyácskákat vihet-
tek haza. 

A nyári két hónapban a kézmûvesek által minden szombat-
vasárnap tartott foglalkozásoknak igen nagy a sikere, s ezál-
tal a látogatottsága. Teljesen felszabadult, családias légkör-
ben alkothatnak kicsik és nagyok. Alkalmanként 40-50
ember is megfordul egy-egy foglalkozás ideje alatt. 
Egyéb kiadások:
– A Paloznakot bemutató filmhez videó készítési díj (Cél-
irányos befizetésbôl)
– Könyvelési díj
– A sok szervezéshez elengedhetetlen a telefon. 
Nagyon bízunk abban, hogy a beinduló Meseterápia Köz-
ponttal szoros együttmûködést tudunk kialakítani a kiállí-
tások és a kézmûves foglalkozások kapcsán, s reméljük, ez a
falu számára is gyümölcsözô lesz.
Az Alapítványunk sokszínû, változatos munkáját minden-
képpen folytatni szeretnénk. Terveink bôséggel vannak,
ezek megvalósításához továbbra is az Önök odafigyelô, segí-
tô támogatását kérjük, és hálás köszönettel fogadjuk.
Tisztelettel:

Prazsák Józsefné kuratóriumi elnök
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12. Harley-Davidson Open Road Fest

A Nemzetközi Harley-Davidson Fesztivál Közép-Európa
legnagyobb és legnépszerûbb motoros fesztiválja, mely
idén 2011. június 8-12. között kerül megrendezésre az al-
sóörsi Európa Kempingben. A Magyar Turizmus Zrt. a
12. Harley-Davidson Open Road Fest-et a kiemelt ren-
dezvényeként kezeli. 
Június 8-án szerdán 10 órakor megnyitjuk az Európa
Kemping kapuit a Class FM rádió mûsorvezetôivel együtt
és megkezdjük az 5 napon át tartó nyári motoros és a Ba-
laton szezonnyitó fesztiválját! Este a Pop-Rock Aréna
színpadán várja a vendégeket Szilárd és A kutyavacsorá-
ja zenekar majd egy fergeteges buli. 
Csütörtökön a Nagyszínpadon az Órás, Nemjuci és este
10-kor fellép a 20 éves QUIMBY. Aznap még velünk lesz a
Szabadtéri Színpadon, a Pop-Rock Arénában Jurij, Esti
Kornél, The Colin, valamint a Zorall, Best of, AB/CD és
mások. Este retró disco a Pop-Rock Arénában, és DJ
Sterbinszky a szabadtéri színpadon! 
Pénteken tovább fokozzuk a hangulatot minden fronton,
este a nagyszínpadon az ALPHAVILLE 2 órás koncertjé-
re bulizhatunk egy hatalmasat, tinédzserkori emlékein-
ket idézve. Fellép a Balkán Fanatik, Láma Dalai, Chrone,
Green Dye, Hollywood Rose este Dévényi Tibi bácsi cse-
rélgeti a bakelitet, míg a másik esti buliról Cooky and
M.gee gondoskodik. Szombaton sem állunk meg Magyar
Atom, Doors tribute, Rómeó Vérzik, este újabb nemzet-
közi sztár fellépô a szabadtéri színpadon: Julia
Carpenter és Chocolate Puma Dj-k míg egy másik bulin,
egy régi jól ismert parti csapat a Madarak.
Napközben motoros ügyességi játékokra, rendôrmotoros
bemutatóra és erôs ember bemutatóra invitáljuk. A prog-
ramokat lélegzetelállító motoros és kaszkadôr bemutatók
gazdagítják. Délutánonként a Dumaszínház sztárjainak
poénjai alapozzák a hangulatot. Vasárnap a családok nap-
ja. Velünk lesz a Bóbita zenekar, Szandi egy vidám gyerek-
mûsorral, este pedig a Zanzibár mutatja be új albumát.
Természetesen a hagyományokhoz hûen nem maradhat el
a fesztivál fénypontja, a motoros felvonulás sem. A ren-
dezvény teljes idôtartama alatt, kiváltképp a szombati
felvonulás idején Balatonalmádi - Tihany - Veszprém tér-
ségben jelentôs forgalomkorlátozásra lehet számítani,
ugyanis évrôl évre egyre több kétkerekû teszi meg ezt a
távot konvojban. 
Idén is terveink között szerepel külsô helyszínen rende-
zett motoros bemutatók. (Veszprém Sportcsarnok pénte-
ken) Június 12-én, vasárnap este az ÉGI VÁNDOR címû
monumentális musical kerül bemutatásra a Pannon Vár-
színház elôadásában - külsô helyszínen - az Alsóörsi Am-
fiteátrumban 
Mindenkit szeretettel vár a 12. Harley-Davidson Open
Road Fest 2011. június 8. és 12. között Alsóörsön, az Eu-
rópa Kempingben, amely a Balaton partján kellemes ki-
kapcsolódást kínál a család minden tagjának!
Jegyek kedvezményesen a www.openroadfest.hu web-
oldalon és a Ticket express jegyirodáiban, valamint a
rendezvény helyszínén már kaphatók. 
További információ: www.openroadfest.hu.

MAGYAR ZÁSZLÓK…
Május 10-én délután 6 órára
meghívást kaptunk Márffy Ist-
ván kúriájába.

Kíváncsian kaptattam a hegy-
re. Nem tudtam, hogy a magyar
hadizászlók történetérôl kapok
élményt nyújtó, érdeklôdésemet
nagyon is felkeltô, változatos, 
érdekes, vetítéssel egybekötött

elôadást Somogyi Gyôzô festômûvésztôl, a Magyar Hadi-
zászlók c. könyv szerzôjétôl.

Ezt a szép estét az Alsóörsi Nyugdíjas Polgári Egyesü-
let szép számmal megjelenô tagjainak részvételével,
Kovácsné Orbán Judit szervezésének köszönhetem.

Házigazdáék vendégszeretô fogadtatásával, a zászlók
történetének tudatával, ezután még büszkébben lobogta-
tom nemzeti zászlónkat, mert szeretek magyar lenni.

Köszönettel:
Bakonyiné

Szeretettôl megfosztva
Mindig elszorult a szívem, ha olyanról olvastam, vagy
olyat hallottam, hogy vannak emberek, akik nem szívle-
lik, sôt kínozzák az állatokat, de ami mindennél borzal-
masabb, irtják is ôket.

Ilyenkor önkéntelenül is kerestem-hívtam a cicáimat,
ha nem voltak a közelemben, vagy ha éppen az ölemben
doromboltak, féltô szeretettel, megkönnyebbülten simo-
gattam ôket. Jó érzés volt tudni, hogy vannak ôk nekünk.
Lelki egyensúlyunk így volt rendben.

Pár hete ijedten tapasztaltuk, hogy cicáink rosszul
vannak, nagyon szenvednek. Vittük ôket az állatorvos-
hoz, mert féltettük az életüket. A rendelôben megvizsgál-
ták ôket, vért vettek tôlük, majd közölték velünk, hogy
meg lettek mérgezve, fagyállót ittak, leállt a veséjük,
menthetetlenek. Ledöbbentünk. Hogy ne szenvedjenek,
el kellett altatni ôket.

Hallottuk, hogy a környékünkön több cicát is megmér-
geztek. Véletlen elszólásokból feltételezzük, hogy ki lehe-
tett a tettes. Bizonyítani nem tudjuk.

Állatbarát család vagyunk, szerettük a cicáinkat, mert
gondoskodásunkat, szeretetünket hálás szeretettel viszo-
nozták. Hozzánk tartoztak, részesei voltak életünknek,
mindennapjainknak.

Gondolkodom, miért kellett ártatlan életüket elvenni,
kinek voltak útban?

Sivárabbak lettek a napjaink, hiányoznak nagyon. A
kölcsönös szeretet kapcsolatától valaki megfosztott ben-
nünket.

Remélem, a sors gondoskodik róla, hogy az illetô lelki-
ismerete (ha van), lélekromboló tette miatt nem tud meg-
nyugodni. Szeretett kis állataink elvesztése miatti bána-
tunk mondatja ezt velem.

Szabó Barbara, Napsugár utca



Legoland
Kényelmesen ül fedélzeti foteljében és várja a leszállást,
a megérkezést. A gép lassít, a kerekek már kiengedve.
Praznovszky Mihály irodalomtörténész, muzeológus a
felszólításnak eleget téve becsatolja az övét, higgadt moz-
dulatain látszik, hogy gyakorlott utazó. Fordulnak, a re-
pülô megdôl, az ablakon át pontosan látszik a kifutópá-
lya, meg egy rakás veszteglô gép. Az orr irányba áll… ám
aztán mégsem ereszkedik tovább, nem kap engedélyt,
mert foglalt a leszállópálya. A repülôtér épülete mellett
egy bérhelikopter, kofferokat rakodnak targoncákra, egy
hatalmas limuzin is van ott sofôrrel és valaki, talán egy
filmsztár integet a fotóriporterek felé. A gép továbbra is
tartva a magasságot átrepül felettük és a reptér épületei
felett, a város felé.

Mihály nem bánja, gyermeki lelkesedéssel néz ki a ke-
rek ablakon, és gyönyörködik a látványban. Házak, autó-
pályák, ligeterdôk, bevásárlóközpontok suhannak el, a
városközpont fölött ismét forduló, ahol a fôtéren éppen
jelmezes felvonulás zajlik, a színes maskarákat viselô em-
berek a magasból olyanok, mint amilyennek Gulliver lát-
ta a liliputiakat, annak idején. A kórház bejáratához
mentô érkezik, orvos és ápoló siet ki az épületbôl, hord-
ágyra fektetik a beteget. A fôtéren zajlik az élet, miköz-
ben egy motoros éppen elszáguld a bank elôl, hátizsáknyi
pénzzel. Mi történhetett? – nézné meg jobban, de a gép-
bôl ez már nem látható. Terjeszkedik a város, óriási épít-
kezések a távolabb fekvô tanyák szomszédságában. Szél-
generátor lapátjai integetnek mélán, vasúti sínek
csillannak meg a fényben, aztán feltûnik maga a szerel-
vény is, most bukkan ki a felüljáró alól. A mezôn aratás,
kombájn és traktorok, odébb takaros porta, ólak, csûr,
pajta körülötte, egy lószállító utánfutóra paripa lép fel,
egy gazda disznókat etet… itt mindenki szorgosan dolgo-
zik, míg a következô pillanatban már egy zsúfolt stadion
felett repül a gép, ahol kuparangadó van, nagy rendôri
készültség mellett. A TV közvetít, a szurkolók ordítanak
a lelátón, mert a pálya közepén szabálytalanság miatt a
bíró kiállítani készül egy játékost. A sértett fél még min-
dig a gyepen fekszik… ennyi látszik csupán.

A kempingben derû és nyugalom. Biciklis társaság in-
dul túrázni, a tóban úszkáló emberek, búvár gyakorol,
csónakok jönnek-mennek, egyet most emelnek ki a víz-
bôl. A parton büfékocsi, bungalók, távolabb kosárlab-
dáznak, gördeszkáznak a kiépített akadálypályán. A sza-
badtéri színpadon rock koncert van, hatalmas tömeg
csápol és táncol a zenére. A távolban a Forma 1-es futam
elôtti készülôdést látja, a boksz utcát, a szerelôket és ka-
mionokat, minden piros, akár egy Ferrari istálló. Odébb
templom, néhány késôn érkezô siet a misére, a tûzoltók
gyakorlatoznak a repülôtér melletti füves területen. Mi a
teendô, ha netán túlfutna és kigyulladna egy gép? A vas-
úti felüljárón szokatlan dolog történik, de nem látszik jól,
csak a sok villogó kék és piros lámpa hívja fel rá a figyel-
met. Még az úton is száguld egy rendôrautó. Talán valami
akció, valakit elfogtak? 

Akció, izgalom odalenn, a rakétakilövô központnál vi-
szont minden higgadt, fegyelmezett, pontos. Itt nincs he-

lye a kapkodásnak. Egy rendôrségi szuper kamion bizto-
sítja a területet. Tudósok dolgoznak az irányító központ-
ban, radarok és antennák figyelik a légteret és az idôjá-
rást. Az ûrhajóba már beszállt az asztronauta, de még
nem kezdôdött el a visszaszámlálás…

Mihály elgondolkodik a látottakon. Jól ismeri, hiszen
30 éve él ezen a vidéken, Legoland mégis, mindig tud va-
lami mást, újat mutatni. Ez egy folyton megújuló világ –
nyugtázza magában elégedetten. 

Leszállhatnak végre. Az órájára pillant. Késésben van,
de nem dühöng a kitérô miatt, mert ha megérkezik, már
várja a kortalan irodalom, Jókai és Mikszáth, és Ady és
Tisza István…

Boda Balázs

HÍD AZ ÉGBE

Ez a gondolat kifejezi az idén is megrendezésre kerülô jóga-
hétvége szellemiségét. A faluban már hagyománynak számító
rendezvény július 8-10. közötti hétvégén lesz. A lelkiség kér-
dése egyre fontosabbá válik a 21. század rohanó, zajosan csör-
tetô hétköznapjaiban, megkopó és foltozott ünnepeiben és a
felboruló értékrendekben. Mi a való világ? Nem a profitorien-
tált TV mûsorok és magazinok hamis ideálokat gyártó világa a
valós. Mi képvisel állandó értéket és követendô példát? Meg-
ôrizni a saját kultúránkat és hitünket, egyidejûleg tisztelve
más nemzetekét. Ettôl lesz színesebb és élhetôbb a világ. Mit
hagyunk örökül a gyermekeinknek? Hol van az ôsök tisztelete
és hol a mi felelôségünk a jövôjért? Keressük a válaszokat
ezekre a kérdésekre. Ehhez adhat egy kulcsot a szeretetet és
békességet közvetítô Jógahétvége. 

Híd az égbe címmel rendezünk válogatás-kiállítást a Falu-
ház Nagytermében július 1-10. között, ahol elsôsorban kor-
társ hazai mûvészek munkái kerülnek bemutatásra. Ezeket a
festményeket, textileket és kerámiákat nagyon szeretem, alko-
tóikat ismerem és többüket barátként tisztelem. Ezek a mû-
vek szép lelkiséget és harmóniát közvetítenek majd Pra-
zsákné Emmike szeretete és teremtô kezei által berendezve. 

Híd az égbe címmel hallgathatunk koncertet július 8-án
pénteken 20 órakor a Római Katolikus Templomban. Az elô-
adás több nemzet lelkiségét tükrözi neves elôadók közremû-
ködésével. Ez a mûsor nyitja meg a 3. Paloznaki Jógahétvégét.
A jógahétvége részletes programját megtalálhatják majd a
Hírmondó júniusi számában illetve a falu honlapján. A továb-
biakban mesterem, Paramhans Swami Maheshwarananda
gondolataiból szeretnék átadni Önöknek: 

„A jóga tudomány – a test, az elme, a tudat és a lélek tudo-
mánya. A jóga a bölcsesség és a megismerés tanítása, melyet
ôsidôktôl fogva nagy jógik és risik adtak át az emberiségnek,
és bár földrajzi származási helye India, mégis univerzális,
mindenütt érvényes, örök tudás. A Jóga a Mindennapi Élet-
ben egész egyszerûen azt jelenti: élni a jógát a mindennapok-
ban.” (Paramhans Swami Maheshwarananda: Válogatott
gyöngyszemek. Sangam Kiadó, 2005)

Várjuk Önt is, várunk Téged is a jógahétvége programjai-
ra. Legyen a Paloznaki Jógahétvége is egy közös híd a lelkiség-
hez, az egészség és az egység megteremtéséhez.

Nagy Julianna
jógaoktató, a rendezvény fôszervezôje
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Debussyt hallgatom
Lefekszem az ezerillatú fûbe
köröttem aprócska életvigalom:
milliónyi lény dolga, vagy szerelme,
s az egész így együtt bájos fuvalom.

Az eget nézem:
aranykékbe fúrva a szemem
rá lágyan pára permetez,
s fölöttem méla nagy hajókon úszva
szállnak a felhôk. Halk szellô lengedez.

Oh távoli szürke, kék-puha fodrok,
aranyosszegélyû tejfehér csodák,
mi az a végtelen bánat, mi onnan
ôrült távotokról bús szívembe vág?

Miért érzem azt, hogy fáj tovatûnni
néktek e könnyû angyalszárnyakon,
lengnétek inkább tó tükrébe nézve,
de a Sors – mint bús szél – más tájakra von.

Fekszem az ezerillatú fûben
és a szívem lassan megáll és kihûl,
sóhajom és vágyam vittétek el halkan,
s rám hullott a harmat búcsú-könnyekül.

Csutor Katalin
1962

ÚJ LEHETÔSÉGEK A TELEHÁZBAN ÉS A KÖNYVTÁRBAN
Az idei évben új lehetôségek várják az olvasókat a Könyv-
tárban. Helytörténeti sarkot alakítottunk ki, ahol megte-
kinthetôk a paloznaki testületi ülések bekötött jegyzôköny-
vei 2003-2010-ig, Paloznakról, illetve paloznakiak által
megjelent könyvek, füzetek, írások, ide értve a szakdolgoza-
tokat is. Továbbá digitalizált formában élvezhetô a korábbi
évek rendezvényein készült képek, videók. A CD-ket, DVD-
ket új polcon helyeztük el. Ezek között találhatók filmek,
dokumentumok, Balatonról szóló dokumentumfilmek, és 
-anyagok, oktatóprogramok, és számítógépes játékok. Új
helyet kaptak a hangzó CD-k, azaz hangoskönyvek, zenei 
CD-k is. Továbbra is lehetôség van a leselejtezett könyvek
megvásárlására.
Május közepétôl megtekinthetôek a Paloznaki Hírmondó
eddig megjelent számai beköttetve, amit ugyancsak a Hely-
történeti sarokban helyezünk el.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Szerk. 

Május a paloznaki konyhában
Felsorolhatnám, amiért szeretni lehet a májust. Virágos és
üde, zöld és illatos, szívet-lelket melengetô, magában
hordozza a gyümölcsök, növények, a szôlô reményekben
gazdag bôségét.

Ilyenkor tiszta a lakás, én a festés-mázolás tortúráján is
túlestem, ma már a mesteremberek többsége a háziasszony
megelégedésére tisztán dolgozik, s a végeredmény jó pár
évre kellemessé teszi a lakást.

Lustálkodni azt nem lehet, mert a kert nem hagy békében
bennünket, gazolás, kapálás, metszeni, permetezni, minden
áldott nap kell valamit csinálni. A fûnyírásról nem is
beszélve. 

Azért a május sok-sok csodával kecsegtet: piroslik a korai
cseresznye, megjelenik a jó minôségû ízletes eper, virágzik a
bodza, itt az újhagyma, bôségesen van petrezselyem és
ígéretes a zöldborsó és gyökérzöldség, a fûszernövények is
életben maradtak, van mivel foglalkozni.

Ezért nem könnyû receptet ajánlani, mégis fogadja
mindenki szeretettel az alábbi ajánlataimat.

Masnitészta (farfalle) tejszínes gombával
Pároljunk üvegesre egy csomó újhagymát, dobjunk bele 25
dkg csiperke és erdei gombát, pároljuk pár perc alatt
készre, sózzuk-borsozzuk. Ha a gomba a levét elfôtte, 3 dl
tejszínnel engedjük fel, majd a tûzhelyet elzárva keverjünk
hozzá 1 nagyobb konzerv tonhalat. Bár a Rio Mare kicsit
drágább, de kifogástalanul jó. Végül 2 marék apróra vágott
snidling feltétlenül esztétikai élményt nyújt és finom. A
masnitésztát 10 percig fôzzük bô sós vízben, akkor lesz jó,
ha harapni lehet. (al dente) A gombás masszát csak akkor
keverjük a tésztához, ha rövidesen tálaljuk, mivel a szószt a
tészta gyorsan felszívja.
Limonádé, aminek senki sem tud ellenállni

Mindenekelôtt szükséges kellék egy másfél-két literes
üvegkancsó, 20 dkg kristálycukor, 4 egész citrom, 1
zöldcitrom és annyi szénsavmentes ásványvíz, vagy tisztított
víz, amennyi a kancsóba belefér, 1 csokor citromfû.

A cukorból és kevés vízbôl szirupot fôzünk, így a
kristálycukor nem ül le a kancsó aljára és nem roszog a
fogaink alatt, ha kihûlt belecsavarjuk a citromok szûrt
levét, beleöntjük a kancsóba néhány karika zöld citrommal
és citromfûvel, valamint az ásványvízzel telerakjuk.

Egy marék jégkocka nem rontja el.
Van, aki nem szereti???
Kellemes vacsorát kíván: Rajnai Magdi
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A Paloznaki Hímzôkör és 
Paloznak Község Önkormányzata

szeretettel vár mindenkit

XVIII. Népi hímzés
kiállításának megnyitójára

2011. június 11-én, szombaton 17 órára
a Faluház nagytermébe
(Paloznak, Fô u. 10.)

A kiállítást megnyitja:
Dr. Ács Anna muzeológus, szakmai igazgató

Vendégkiállító:
K. Nagy György fazekas

(kemencés és sütô-, fôzôedény készítô
Balatonalmádiból)
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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

� Május 28-án, szombaton 15-17 óráig Lego-Játszóház
lesz a Faluház nagytermében.

� Június 4-én, szombaton, 16 órától Olvasóliget megnyi-
tó a Szt. József Ház elõtt.  

� Június 4-én, szombaton, 18 órakor Mini Jazz Fest lesz
a Tájház udvarán.

� Pünkösd hétvége, a Paloznaki Kórus Pünkösdi Hang-
versenye a r.kat. templomban.

� Június 11-én, szombaton 17 órakor a Paloznaki
Hímzõkör kiállításának megnyitója a Faluház nagyter-
mében. Szerk.

� �JÓ TUDNI!


