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Hagyományosan szeptember utolsó hétvégéjén, szeptem-
ber 23-25 között kerül megrendezésre az önkormányzat
szervezésében a Falunapok szüreti mulatságokkal, mely-
nek megszervezéséhez, lebonyolításához szívesen fogadja
az önkormányzat a helyi vállalkozók és magánszemélyek
támogatását, hogy minél színvonalasabb, gazdagabb
programsorozat várja a paloznakiakat, nyaralótulajdo-
nosokat, az idelátogató vendégeket.

Tombolatárgyakat is szívesen fogadunk a szombat esti
utcabálra.

A felajánlásokkal Sári Annamária szervezôt tel.:
30/213-0785 vagy Czeglédy Ákos polgármestert keres-
sék a polgármesteri hivatalban. tel.: 30/9166-280 
mail:  pm@paloznak.hu 

szerk.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány egyszeri alkalomra
szóló ösztöndíj pályázatot hirdet kiemelkedô tanulmányi,
vagy sport területén nyújtott teljesítmények ösztönzése, tá-
mogatása céljából a középiskolai tanulmányokat folytató,
vagy azt a 2010/2011-es tanulmányi évben befejezô tanulók
részére. 

A beérkezett pályázatokra az elbíráló egyszeri pénzbeli
ösztöndíj támogatást állapít meg. 

Pályázatot nyújthatnak be: 
Azok a paloznaki állandó lakcímmel rendelkezô tanulók,

akik a 2010/2011. tanulmányi évben középiskolai (gimnázi-
um, szakközépiskola, szakiskola) tanulmányokat folytattak
vagy záróvizsgát tettek, és tanulmányi eredményük jeles
vagy kitûnô. Pályázatot nyújthatnak be továbbá az országos
szakmai tanulmányi versenyen legalább az elsô tíz helyezé-
sek egyikét elért tanulók, valamint a kiemelkedô (legalább
országos versenyen helyezést elérô) sporteredményt elért
(Sportegyesületnél igazolt) középiskolai tanulók. 

Pályázatok benyújtása:
A pályázatokat írásban, személyesen vagy postai úton

(postai benyújtás esetén a postai bélyegzôn a benyújtási ha-
táridô napja számít határidôben történt benyújtásnak) le-
het benyújtani az alábbi címre:
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány, 
8229 Paloznak, Fô utca 10. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2011. augusztus 26.
péntek 

A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó személyes
adatait (név, születési hely és idô, anyja neve) lakcímét, adó-
azonosító számát, valamint oktatási intézményének nevét
címét. A pályázathoz mellékelni kell: A 2010/2011. év végi
iskolai bizonyítvány vagy záróvizsga bizonyítvány másola-
tát, országos szakmai verseny helyezésérôl kiállított oklevél
másolatát.

A pályázatokról történô döntés, eredményének kihir-
detése: A beérkezett pályázatokról a „Paloznak Jövôjéért”
Közalapítvány Kuratóriuma dönt soron következô kurató-
riumi ülésén. 

A pályázati eredmények kihirdetése Paloznak Község
Önkormányzata által szervezett 2011. évi Falunapok hivata-
los nyitó ünnepségén történik. 

Paloznak 2011. július 15.
Prazsák Józsefné

„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány
kuratóriumának elnöke

HANGVERSENYEK
Idén nyáron három hangverseny volt az Önkormányzat
szervezésében a paloznaki római katolikus templomban.

Elsô alkalommal a Grassalkovich Triót hallgathatta a kö-
zönség, akik a tavalyi év után már másodszor látogattak el
Paloznakra. 

Két héttel késôbb érkezett hozzánk a Tokyo-Budapest
Ensemble 11 zenekari taggal, akik igen hangulatos koncer-
tet adtak több mint másfél órában. A zeneszó hangulatát fo-
kozta, hogy Berkes Kálmán az együttes mûvészeti vezetôje a
soron következô darabokhoz még bôvebb információt, tör-
ténetet is társított.

Majd augusztus 5-én péntek este a Trio MurMur adott
igen érdekes hangversenyt, régi magyar hangszerekkel
játszva, mint például a tekerôlant, más néven „nyenyere”,
kecskebôrbôl készült, faragott kecskefejjel díszített duda.

Nagyon hangulatos volt mindhárom hangverseny, a kö-
zönség is nagyon élvezte, bánhatja, aki nem jött el.

S. A.

KITÜNTETÉSEK
Az önkormányzat várja a díszpolgári cím és a „Paloznakért”
kitüntetés odaítélésére vonatkozó javaslatokat, melyet írás-
ban is eljuttathatnak a Polgármesteri Hivatalba, vagy e-mai-
len a pm@paloznak.hu címre, illetve bármelyik képviselô-
testületi tagnak elmondhatják javaslatukat. 

Önk.

Teniszezôk, figyelem!
A Balatonfüredi Petôfi Sportkör elnöke felvetésére szep-
tember 20. körül egy Füred-Paloznak tenisztornát rende-
zünk egyéni és páros kategóriákban. Ennek kapcsán kb. 15
fôt számoltunk össze, akik érintettek lehetnek a
paloznakiak közt. Felmerült a gondolat, ennyi taggal már ér-
demes lenne a PACI Sportkörén belül a füredi klub helyi
csoportját is megalakítani. 

Kérek minden érdeklôdôt, hogy mielôbb értesítsen, ha a
helyi csoportnak szeretne a tagja lenni és a tornán részt
venne!

Siklós László
30/910-4141; laszlo.siklos@t-online.hu
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Veszely  Jelena:  Aktok
Egy igazán szép kiállítás megnyitóján vehettünk részt július
16-án szombaton. Már az a tény, hogy egy 90 éven felüli
hölgy – és elnézést azért, hogy kiadtam a korát – annyi erô-
vel bír, hogy aktívan fessen dicséretes. Aki látta is a kiállí-
tást, az igazán elcsodálkozott, hogy ilyen mûvészi alkotáso-
kat láthat Paloznakon.

A kiállítást Prazsákné Emike a „Paloznak Jövôjéért”
Közalapítvány elnöke rendezte be az önkormányzati dolgo-
zók és a mûvésznô segítségével.

Czeglédy Ákos polgármester köszöntötte a mûvésznôt és
a közönséget, majd Gopcsa Katalin mûvészettörténész meg-
nyitotta a kiállítást és méltatta Veszely Jelena munkásságát.

Kallayné Gutscher Ágnes a Liszt Év alkalmából egy Liszt
mûvet és egy saját szerzeményt játszott el zongorán Liszt
Ferenc emlékére, mely a megnyitó rendezvényhez is nagyon
illett.

A vendégek még sokáig itt voltak, mindenki beszélgetni
szeretett volna Jelenával, hiszen csodálatraméltó mind a
megjelenése, mind a tevékenysége, mindenkit lenyûgözött a
belôle sugárzó életvidámság

S. A.

„VISSZAPILLANTÁS”
Ismét csodálatos élményben volt részük azoknak, akik
2011. augusztus 6-án a Paloznaki Önkormányzat és a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány által megrendezett
Bognár László szobrászmûvész és bútorrestaurátor
„Visszapillantás” c. kiállításán részt vettek.

Prazsákné Emike, az alapítvány elnöke bevezetô köszön-
tôjében többek között megemlítette, hogy Bognár László
szívesen jött Paloznakra, hisz már harmadszor gyönyör-
ködhetünk alkotásaiban, és a község miliôje folytán is kötô-
dik Paloznakhoz.

Dr. Ortutay Katalin egyetemi docens megnyitó beszédé-
ben méltatta Bognár László életútját, belsô indíttatását, ami
rendkívüli tehetséggel párosul. Mélyreható gondolatait
szobraival üzeni.

Szemlélôdés közben felvetôdött a gondolat: Hogy lehet
fából ennyi beszélô szépséget megalkotni?

Talán-talán egy megmunkálandó fának eredeti alakzata-
minôsége is meghatározó lehet, és érzékelteti, mit lehet belô-
le elôvarázsolni. Ehhez az kell, hogy a szobrásznak legyen
egy belsô rálátása, megérezze a benne rejtôzô lehetôségeket,
azok felszínre hozását. Bognár Lászlónak megvannak ezen
nemes tulajdonságai, mert szobrai errôl tanúskodnak. Lát-
ványuk lenyûgözô, mélyrôl jövô gondolatokat sugallnak, ér-
zelmeket, kötôdéseket erôsítenek. Idôbe telik, mire az em-
ber el tud tôlük szakadni. A látogatók között akadtak, akik
belsô késztetést éreztek az érintés közelségre. Fél füllel hal-
lottam, amint körülöttem összesúgtak: „Muszáj ôket meg-
simogatni…”

Többek között megkapó egy kedves „jelenet”, ahol a kis
kuckójában megpihent emberke egész lényét áthatja a vég-
telen nyugalom, belsô béke, mert: „Itt-hun” van. És a többi,
meg a többi mûvészi alkotás, ami által az ember lelke gazda-
gabbá válik. A kivágott fák így születnek újjá, és élnek to-
vább idôtlen-idôkig a szobrokban és az emberek emlékeze-
tében. A kiállított fényképeken láthattunk szebbnél-szebb,

kiváló ízléssel és ezer fantáziával restaurált bútorokat. Egy
kor letûnt szépségeire rácsodálkoztunk.

És még nem ért véget a nap. A Tájház udvarán Bognár
László koncertet adott. A közönséget annyira magával ra-
gadta az elôadás, hogy a dalok refrénjét együtt énekelték az
elôadóval.

Hangulatos, szép este volt. Köszönet a szervezôknek, elô-
adóknak és a kedves kísérô zenésznek.

J-né Irén

PALOZNAKI JÓGAHÉTVÉGE, 2011.JÚLIUS 7.-10.
„A szeretet ébreszti fel a tökéletes önmegvalósítást”.

(Mahaprabhuji  indiai szent)

Napsütésbôl bôven jutott  idén Július második hétvégéjén
Paloznakra. Kegyesek voltak hozzánk az égiek, mert har-
madik alkalommal is esômentes volt a Jógahétvége.

A hagyománynak számító esemény rendezôi, Paloznak
Község Önkormányzata és a Jóga a Mindennapi Életben
Egyesület Érd,  valamint aktív támogatóként a Paloznaki
Civil Egyesület.

A rendezvény azonban nem lehetett volna sikeres sok
szeretô ember támogatása nélkül. 

Segítô kézbôl mindig volt elég. Adtak sokan, sokfélét,
gyakran kérés nélkül is. Kellett is, mert a programok ingye-
nesek voltak. Ez egy „non profit” rendezvény volt, amibôl
ugyanakkor sokat gazdagodtunk, mivel szívünkben szere-
tettel váltunk el vasárnap este.

Aldás, köszönet minden résztvevônek, mindenért!
Tisztelettel köszönöm mesteremnek, Paramhans  Swami

Maheshwaranandának, hogy áldásával, harmadik alkalom-
mal is segített bennünket. Swamiji, Jóga a Mindennapi Élet-
ben rendszerének üzenete:

– az élet tisztelete, testi, lelki, társadalmi és spirituális
egészség

– béke az egész világon, türelem minden vallással, kultú-
rával és nemzetiséggel szemben

– az emberi jogok védelme, környezetvédelem és a termé-
szet megôrzése.

Ezek az életelvek segítenek kifejleszteni a megértést és a
szeretetet önmagunk és minden élôlény iránt, felismerve vi-
lágrajövetelünk és az emberi élet célját.

Álljon itt egy rövid visszatekintés a programra, amely so-
kak véleménye szerint évrôl évr6e egyre változatosabb és
gazdagabb: 

Híd az Égbe címmel kortárs mûvészeti kiállítást szervez-
tünk, ami sokaknak volt nagyon expresszív és emlékezetes.

A péntek esti mûsor a Római Katolikus Templomban va-
lódi tartalmat adott címének, ami megegyezett a kiállítás el-
nevezésével is, mivel igazi Híd volt az Égbe. Gyönyörû mû-
sorcsokrot kötött a Paloznaki Kórus, vendégmûvészek
hoztak erdélyi és moldvai csángó balladai hangvételû nép-
dalokat, melyek méltón illeszkedtek a gyönyörû József Atti-
la versekhez. Befejezésül minden fellépô együtt énekelte az
„Ave Maria”-t és a felszárnyaló közös ének valóban össze-
kötötte a Földet az Éggel, összekapcsolt valamennyiünket,
tapintható volt a Jézusi Szeretet. A mûsorok a tájház udva-
rán szó szerint is színpompásak voltak. Az indai táncok, a
kiváló ütôhangszeres bemutatók, az elhangzott zenekari és
gyermekmûsorok nem maradtak taps nélkül. Teltházas elô-



adások és filmvetítések voltak a Tájház udvarban. Sokan
mentek fel a péntek esti meditációra a Kálváriához. Kivéte-
les élmény felsétálni a kivilágított stációkhoz és visszanézni
Paloznak és a Balaton fényeire és bársonyos sötétjeire. Ha-
sonló lelki élmény volt az ôsök tiszteletére rendezett szom-
bat esti tûz-szertartás a Major udvarban.

Idén is ízletesek voltak a szabadtûzön fôzött vegetáriánus
ételek, a változatos szendvicsek, édességek. Nagy sikere volt
az ayurveda,  a ma-ori és a hagyományos masszázsoknak.
Nem jöttek hiába a jógaoktatók Érdrôl, Budapestrôl, Bala-
tonfüredrôl és Paloznakról sem, mert reggelente 45-50-en
gyakoroltak a Templom kertben és hasonló létszámban jó-
gáztak a Major udvarban felállított sátorban is. Több szép
korú résztvevô jógázott a Szent József házban is. Itt és a
Vendégház udvarában voltak a gyerekjóga foglalkozások.
Az óvodásokkal és a vállalkozóbb kedvû szülôkkel Szántiné
Váradi Zsuzsa csopaki óvónô jógázott, aki oszlopos tagja a
paloznaki jógacsoportnak. Mint Zsuzsa jógaoktatója, el-
mondhatom, hogy kiváló felkészültséggel, példás szeretettel,
sikeresen építi be óvodai munkájába a gyerekjóga gyakorla-
tait.

Idén a korábbiaknál többen voltak gyakorolni és segíteni
is a J.M.É. rendszer balatonfüredi és paloznaki csoportjai-
ból is. Itt szeretném megemlítem, hogy Szeptembertôl újra
indulnak a jógaórák Balatonfüreden, a Szabadidô és Konfe-
rencia Központ „Íves” termében, csütörtök esténként. Pa-
loznakon pedig a Faluház nagytermében, szombaton regge-
lente lesznek jógaórák, kezdôknek és haladóknak.

Reméljük jövôre, júliusban még többen jönnek majd el
jógázók és nem jógázók egyaránt.

Bizakodunk abban, hogy egyre inkább családi program-
ként kezelik ezt a hétvégét a helyi lakosok és a nyaralótulaj-
donosok is, valamint az ilyenkor ideutazók is meghosszab-
bítják nyaralásukat a Paloznaki Jógahétvége miatt. 

Befejezésül egy kedves vasárnap esti történet:
Pakolás és beszélgetés az udvaron, este 9:00 is elmúlt már,

de „TomPeti”-ék akik gyerekmûsorokat adó testvérpár,
csak nem indulnak, pedig Debrecen messze van. 

Ülnek a színpad szélén, beszélgetnek, majd elcsendesed-
nek… Egyszer csak egyikük megszólal: „Benôsülnénk ebbe
a faluba!!!”

Hogy sikerül e Nekik a „benôsülés”, azt nem tudom, de
azt igen, hogy már Csopakra és Balatonfüredre is elhívták
ôket mûsorukkal.

Nagy Julianna Pushkar
20 941 8773

A Könyvtár hírei

Új könyvek

SZÉPIRODALOM, REGÉNYEK:
W. E. B. Griffin: Kék egyenruhások / A becsület jelvénye

1. könyv
W. E. B. Griffin: Különleges mûveletek / A becsület jelvénye

2. könyv
W. E. B. Griffin: Az áldozat / A becsület jelvénye 3. könyv
W. E. B. Griffin: A tanú / A becsület jelvénye 4. könyv
Agatha Christie: A pollensai probléma
Paulo Coelho: Alef

Leslie L. Lawrence: Négy fekete koporsó: Franck Cockney 
története

Leslie L. Lawrence: Thumo I-II.
Andrea Schacht: A kölni rejtély
Fejôs Éva: Helló, London
Shoko Tendo: Jakuzák holdja: egy gengszter lányának

visszaemlékezései
Wilbur Smith: Afrika szarva

ISMERETTERJESZTÔ- ÉS SZAKIRODALOM:
Josep Ráfols: Pons útiszótár: spanyol
Görrissen, Ivorra, Mannlein: Pons nyelvtanfolyam 

kezdôknek: spanyol
Yolanda Mateos Ortega: Pons spanyol nyelvtan röviden

és érthetôen
Dorogman György: Spanyol-magyar kéziszótár
David Heitler: Angol igék könnyedén
Michael E. Haskew: A második világháború elit alakulatai

IFJÚSÁGI- ÉS GYERMEKIRODALOM:
Geronimo Stilton: Az óriáscsontvázak völgye

Kedves PiSzE és PaCi Tagok!
A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület és a Paloznaki Civil
Egyesület már negyedik alkalommal szervezi meg a "SZÜ-
RET-ELô" rendezvényt a Paloznaki Tájház udvarán.

Idôpont: 2011. szeptember 3. 17:00 órától

Vacsora vadpörkölt a PaCi szervezésében, a "Hegy levét"
a "Hegyiek csurgatják", finom házi süteményekkel min-
denki hozzájárulhat még a kulináris élvezetekhez.
Az est alkalmával minden tagtársát szeretettel várja a két
egyesület vezetôsége!

Dr. Tormási György Hernádi Péter
elnök                                                           elnök     

Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület Paloznaki Civil Egyesület
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VERSENYFELHÍVÁS

Paloznak Község Önkormányzata a 
Paloznaki Falunapok rendezvénysorozat keretében 

a  paloznaki TÁJHÁZ udvarán 

GULYÁSFÕZÕ VERSENYT
hirdet.

Nevezési díj: 600.- Ft

A verseny idõpontja: 
2011. szeptember 24., szombat 9 óra

Nevezés szeptember 22-ig (csütörtök) a Teleházban.
További információ, nevezési lap: 
Sári Annamáriánál a Teleházban, 

www.paloznak.hu weboldalon.



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, pén-
tek: 15–18 óráig, szombat, vasárnap 8–12 óráig (március 1-i nyi-
tás idôjárástól függôen).

� 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

� Szent Donát Pince és Borház. Csopakon az Öreghegyi
dûlôben található, páratlan szépségû természeti környezetben.
Hûvös pincéjében a csopaki lejtôk legjobb borait kínálja, köz-
tük a méltán híres csopaki olaszrizlinget. Borkóstolókon kívül
rendezvények, esküvôk, kulturális programok helyszínéül szol-
gál. Tel.: 20/ 333-81-11. Fax: 87/ 446-325. E-mail: kovin@t-
online.hu

� Bocskai Lajos János, hideg épületburkoló, csempézés,
járólapozás. Elérhetôség: 8229 Paloznak Kossuth u. 20.,
Tel: 70/268-3332; www.bocsok.hu;  info@bocsok.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 borkósto-
lójában bejelentkezésre fogadunk látogatókat. Nyitva: hét-
fô-szombat. Pincelátogatás, palackos bor eladás. Jásdi Ist-
ván 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 leg-
népszerûbb pincészete közé válogatták Magyarországon.
Csopak, Arany János u. 2. Tel./ fax: 87/446-452, web:
www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.hu

� 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 

� Parlagfû irtás, kaszálás, zöldterület gondozás. Kriston
Lajos. Tel: 06-30/290-8110.
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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

A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület együttmûködés
céljából továbbra is várja Alsóörs-Csopak - Felsôörs - 

Lovas - Paloznak területérôl szálláskiadók, vendéglátók és 
egyéb szolgáltatásokat végzôk jelentkezését.

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

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. 
Melegétel utalvány elfogadóhely. Tel: 06/87 446-400, 

Mobil: 06/30 837-5438, e-mail: akacvendeglo@freemail.hu.
Borkóstolás minden este a paloznaki Homola és a füredi

Koronczai Pincészet boraiból a Tájház Büfében. 
Nyitva: 17-21 óráig.

Orange Cafe, Pizzéria.
Pizzák, koktélok és minden, amit akartok!

Egész évben várjuk vendégeinket olasz, kemencében sütött
pizzákkal és más meleg ételekkel, hideg koktélokkal.

Mediterrán hangulat, hangulatos kerthelyiség, hajnalig
szórakozás. Gyertek el hozzánk!

Ingyenes pizzakiszállítás! Üdülési csekk, ticket restaurant,
chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely. Cím: Csopak,

Gyöngyvirág u. 1.; Tel: 87/ 788-179 és 30/ 994-1921.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 
Megjelenik havonta.


