
TESTÜLETI ÜLÉS
(IDÔARÁNYOSAN TELJESÜLT AZ 
ELSÔ FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS)

A szeptemberi testületi ülésen elfogadta a testület az I.
féléves költségvetési beszámolót. A bevételek és kiadá-
sok idôarányosan teljesültek, a kiadások 50,7 millió Ft
bevételek 54,4 millió Ft. A körjegyzôségnél a tavalyi
pénzmaradvány egy részének, egymillió Ft-nak a visz-
szavonását határozta el a testület azzal, hogy a pénz-
maradvány többi része a bérkeretben felhasználható.
E döntést a lovasi testületnek is jóvá kell hagyni. 
A körjegyzôség bevételei és kiadásai szintén idôará-
nyosak.

A belsô ellenôri vizsgálat szerint a kiválasztott ön-
kormányzati beruházások lebonyolítását és elszámolá-
sát szabályosnak találta. Az adók megállapítására és
behajtására tett intézkedéseket megfelelônek ill. jónak
értékelte. Felhívta az önkormányzat figyelmét, hogy
közbeszerzési tervet akkor is kell készítenie ha nem
tervez a testület közbeszerzést, így a következô napi-
rendként el is fogadták a képviselôk a nemleges közbe-
szerzési tervet.

A Falunapi programokat Sári Annamária ismertette.
A programokról részletesen olvashatnak az újságban.
A díszpolgári ill. Paloznakért kitüntetésre javaslatokat
figyelembe véve zárt ülésen döntött a testület a díjazot-
takról. A Hímzôkör munkájának elismeréseként a Ma-
gyar Kézmûvesség pályázaton való kiemelkedô szerep-
lésért elismerô oklevelet és 50.000 Ft díjat szavazott
meg a testület a Hímzôkör részére.

Megbízást adott a testület a Rákóczi utca aszfaltozá-
sának és vízelvezetésének tervezésére, a kivitelezésre a
jövô évben kerülhet sor. Elindul a rendezési terv felül-
vizsgálata, a tervezô kiválasztására a tervezôi ajánla-
tok alapján novemberi ülésen kerül sor.

Ismét napirendre került a Könyvtár elnevezése. Az
honlapon történt internetes szavazás és a beszélgetések
alapján megoszlanak a vélemények a testület nem ne-
vezte át a könyvtárat így marad Paloznaki Könyvtár.
Szendi György tanító emlékét pedig emléktáblán örö-
kíti meg az önkormányzat a volt iskola épületén.

A vízpart rehabilitációs tervhez kapcsolódóan véle-
ményezte a testület a kikötô létesítésére felhasználható
partszakaszhoz kapcsolódó parti terület helyét.

Tájékoztatást hallhattak a képviselôk a szeptember
10-11-i hajdúböszörményi bemutatkozásról, melyen a
Kórus, a Hímzôkör és a Paloznaki Képíró Mûhely kép-
viseli Paloznakot.
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Paloznaki Falunapok
2011. szeptember 23–25. 

Szeptember 23. péntek:
17.00 Vadászkiállítás  (Faluház, nagyterem) 

A kiállítást megnyitja: Papp Gyula, az Országos
Magyar Vadászkamara Veszprém Megyei Területi 
Szervezete elnöke

Tájház udvara:
18.00 Szép Ernô: Tûzoltó c. mûvét elôadja a Csopak-

Paloznak Református Asszonykör
18.30 Ünnepélyes megnyitó, díjátadások. Köszöntôt 

mond: Czeglédy Ákos, polgármester
19.30 Pörkölt vacsora
20.00 Búgócsiga Zenekar koncertje 

Szeptember 24. szombat:
Játszótér és környéke:
10.00 Játszóház, ugrálóvár, ügyességi játékok

Tájház udvara:
9.00 Gulyásfôzô verseny. 

Jelentkezni szeptember 22-ig a Teleházban. 
11.30 Füzesgyarmati Népdalkör és Citerazenekar mûsora
12.00 Magos Zenekar népzenei elôadása
13.00 Gulyásfôzô verseny eredményhirdetése 

Tortaverseny eredményhirdetés 
16.00 Borfelismerô verseny

Sárkányos kút:
14.30 Borkóstoló 
14.30 Must-kóstolás

Fô tér:
10.00 Zöld Pont a NABE szervezésében 
14.30 Prés avatás. Avatja: Csiszár Péter hegybíró
15.00 Csopaki Óvoda és Csopaki Iskola néptáncbemu-

tatója
15.30 Szüreti felvonulás. Gyülekezô: a Mázsa téren
16.30 SZÖSZ – Szabad Ötletek Színháza: 

Nosztalgiakabaré
17.30 Felvonulás érkezése. Csopak Táncegyüttes 

néptánc bemutatója
18.00 MH légierô zenekara 
20.00 Utcabál a Viktória Zenekarral. 

Szünetben: tombola

Szeptember 25. vasárnap:
11.30 Búcsúi Szentmise a római katolikus templomban. 
12.45 Szendi György tanító emléktáblájának avatása a

Szt. József Háznál
15.00 Faültetés és Babaköszöntô a Kálváriánál



Megható rendezvény
2011. augusztus 17-én tartottam az Anyatejes Világnap
alkalmából megszervezett „ünnepséget”. Tizenegy anyu-
ka gyermekével és egy apuka tisztelt meg a jelenlétével.

Már másfél-két hónappal korábban elkezdtem szer-
vezni a rendezvényt, amikor megkértem az anyukákat,
hogy írjanak pár sort arról, hogy milyen élményt jelen-
tett számukra a szoptatás. Aztán a folyamatosan érkezô
leveleket és fényképeket a babákról diára raktam, kicsit
kiegészítettem az anyagot, és mindez kinyomtatva felke-
rült egy nagy tablóra, ami állandó dekorációja lesz a ta-
nácsadónak.

A rendezvény elsô felében ezt az anyagot vetítettem ki
az anyukáknak, felolvastam a beküldött gondolatokat,
utána egy aranyos videót játszottam le. Azért mertem
már a címben meghatónak titulálni a rendezvényt, mert
volt, aki utólag kérte, hogy küldjem el neki a videót, mert
azt már meg sem tudta nézni, úgy meghatódott, többen a
könnyeikkel küszködtek, amikor visszahallották saját
gondolataikat a saját gyermekükkel kapcsolatban.

Ezután meghívott vendégünk Puskásné Hajni tartott
egy rövid ismertetôt az általa forgalmazott baba kozmeti-
kumokról és készségfejlesztô könyvekrôl.

Az ünnepség végén egy szál virággal és egy fényképpel
köszöntöttem a megjelent édesanyákat.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden anyu-
kának, aki idôt szánt rám, és hozzájárult az esemény lét-
rejöttéhez, számomra ez örök emlék marad, hisz itt a fa-
luban ez volt az elsô próbálkozásom, és úgy gondolom,
hogy mindössze öt havi ismeretség után az, hogy ennyien
eljöttek, egy rendkívül pozitív visszajelzés mind a szemé-
lyem, mind a munkám iránt. Örömömre szolgált, hogy a
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Kállai Tünde kis-
térségi vezetô védônô.

Kissné Ughy Bernadett
védônô

Ingyenes elsôsegély tanfolyam
A Magyar Gyermekmentô Alapítvány ingyenes elsôsegély
tanfolyamot hirdetett az ország bármely területén. Bárki
jelentkezhet (szülôk, nagyszülôk, pedagógusok, gyermek-
felügyelôk) akik gyerekekre vigyáznak, velük foglalkoznak.

A tanfolyam ideje 3-3,5 óra, amely alatt átbeszélik a
leggyakoribb balesetek esetén teendôket (leesés, félrenye-
lés, bölcsôhalál, égés, mérgezés, stb.) ezen kívül gyakorla-
ti oktatásra is sor kerül.

Minimális létszám 30 fô.
A tanfolyamot ôszre próbálom egyeztetni az alapít-

vánnyal.
Kérek mindenkit, aki komolyan érdeklôdne a tanfo-

lyam iránt az jelezze számomra a 06/20/972-6150-es tele-
fonszámon.

Ha nem jön össze a minimális létszám, akkor nem in-
dul a tanfolyam.

Kissné Ughy Bernadett
védônô

NÉPSZÁMLÁLÁS 2011.
2011. október 1. és október 31. között a Magyar Köztársa-
ság egész területét és teljes lakosságát érintô népszámlálás
lesz az október 1-i adatok szerint. Ezt követôen november
1. és november 8. között pótösszeírására kerülnek azok,
akik valami okból a népszámlálásból kimaradtak, és ezt
jelzik a jegyzônél.

A népszámlálás ideje alatt minden paloznaki háztar-
tást felkeres egy számlálóbiztos, aki nevére kiállított iga-
zolvánnyal igazolja magát. Paloznakon az összeírást Né-
meth Imréné Piroska, Steinbachné Szabó Edina és
Balogh Árpád végzik.

Szeptember 27. és 30. között adatszolgáltatási csoma-
got juttatunk el önökhöz, ebben az idôszakban a számlá-
lóbiztosok adatfelvételt még nem végezhetnek!
Az adatgyûjtésnek illetve az adatszolgáltatásnak most el-
sô ízben több formája lehetséges, melyek a következôk:

– A számlálóbiztos interjú keretében az Önök válaszai
alapján helyben tölti ki a Lakáskérdôívet valamint szük-
séges számban a Személyi kérdôíveket.

– Önök önkitöltéssel készítik el az elôzôleg (szept.27.
és 30. között) már rendelkezésre bocsátott Lakás és Sze-
mélyi kérdôíveket, amelyeket az Önök által meghatáro-
zott idôpontban, otthonukban a számlálóbiztos részére
átadnak, aki a kitöltés helyességét ellenôrzi.

– Internetes kitöltéssel történô adatszolgáltatással. Eb-
ben az esetben az adatszolgáltatási csomagban elhelyezett
kóddal lehet belépni a www.enepszamlalas.hu internetes
felületre ahol a kérdôívek kitölthetôk. Egyetlen kóddal
elkészíthetô a család minden tagjáról a Személyi kérdôív.
Internetes kitöltésre csak 2011. október 1. és október 16.
között lesz lehetôség! Ebben az esetben a számlálóbiztos
már nem keresi fel Önöket! Amennyiben interneten sze-
retné elkészíteni az adatszolgáltatást, de nincs internet
elérhetôsége, úgy erre lehetôség van a településen mûkö-
dô Teleházban is.

A népszámlálás a hatályos adatvédelmi jogszabályok
betartása mellett fog történni. Az adatszolgáltatás név
nélkül történik, az összegyûjtött kérdôíveket azok ellen-
ôrzését és csoportosítását követôen a Központi Statiszti-
kai Hivatalhoz továbbítjuk 

A népszámlálásban való közremûködés, adatszolgálta-
tás a törvényben foglaltak alapján mindenki számára kö-
telezô! Aki az adatszolgáltatást megtagadja, szabálysér-
tést követ el. Vele szemben a jegyzô eljárást kell, hogy
kezdeményezzen. 

A népszámlálásról annak megkezdéséig a sajtó, rádió,
televízió, útján több információ fog Önökhöz eljutni, ké-
rem, kísérjék, figyelemmel ezeket Tájékozódni lehet még a
Központi Statisztikai Hivatal honlapján elhelyezett útmu-
tatókból és egyéb dokumentumokból a www.ksh.hu alatt. 

Tisztelt Paloznaki Állampolgárok!
Bízom abban, hogy ezt a számunkra kijelölt fontos fel-

adatot az Önök megértô közremûködésével sikeresen fog-
juk végrehajtani. Segítôkész közremûködésüket elôre is
megköszönöm! Tóth Gáborné

körjegyzô
népszámlálási felelôs 
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Hajdúböszörményben jártunk
A Városok Falvak Szövetsége és a Balatonfüredi Kistérség
partneri kapcsolata segítségével Paloznak bemutatkozott
a Bezemeni Vigasságok rendezvénysorozaton Hajdúbö-
szörményben. A Hímzôkör és a Paloznaki Képíró Mûhely
már pénteken útnak indult, hogy szombatra felépítsük a
kiállítást. A Fürdôkertben lévô szabadidôközpontban már
vártak a házigazdáink, akikkel este 11 óráig szorgoskod-
tunk. A terem egyik felében a Paloznaki Hímzôkör kézi-
munkái, a másik oldalon Boda Balázs és Oláh Kati festmé-
nyei idézték a paloznaki hangulatot. 

Szombaton a programok résztvevôi közül sokan megis-
merkedhettek a kiállítás által Paloznakkal. Délután 4 óra-
kor a Paloznaki Kórus, a Sárbogárdi Huszics Vendel Kó-
rus és a Hajdúböszörményi Városi és Pedagógus Kórus
adott hangversenyt a Görög katolikus templomban. 
A Paloznaki Kórus mûsora kétszer is vastapsot kapott a
böszörményi közönségtôl. A Fürdôkertbe visszatérve hat
órakor került sor a kiállítás hivatalos megnyitására, majd
a szabadtéri színpadon ismét a kórusok szerepeltek im-
már könnyedebb darabokkal. Fantasztikus élmény volt a
három kórus közös fellépése, mikor 120 torokból csendült
fel az ének. A napot közös vacsora, ének, és tánc zárta.

Vasárnap a társaság debreceni városnézésen vett részt
Megtekintettük a Modemben látható kortárs kiállítást.
(nem aratott egyértelmû tetszést) majd meglehetôsen fá-
radtan, de jó hangulatban tértünk vissza Paloznakra.

szerk?

„GOBELIN-VARÁZS”
Ôsi mesterségünk, a szövés-fonás magas szintû mûvésze-
tét láthattuk 2011. augusztus 20-án a Faluház nagytermé-
ben megrendezett Liptayné Pozsonyi Ágnes gobelinterve-
zô- és szövômûvész kiállításán.

Prazsákné Emike bevezetô köszöntôjében ismertette a
megjelentekkel, hogy a mûvésznô az ô családi köteléké-
hez tartozik. Ennek jegyében láthattuk a Prazsák család
gobelinbôl elkészített exkluzív címerét.

A kiállítást Várhelyi György, szobrászmûvész nyitotta
meg, ismertetve Pozsonyi Ágnes életmûvét, az utat, mely
idáig vezetett. Megnyitó beszéde után Csépai Eszter színmû-
vésznô versekkel, dalokkal tette hangulatossá a kiállítást.

A gobelinszövéssel megalkotott életnagyságú képek ko-
rabeli történelmi légkört sugároztak, régi elôkelô kasté-
lyok díszítô elemeire emlékeztettek. Csodálattal szemlél-
ve elgondolkodtunk, élettelen fonalakból hogy lesznek
beszédes szemek, melyek gondolatokat, életérzéseket
közvetítenek.

Amint Várhelyi György is említette, kézügyesség, türe-
lem mellett csak szívvel lehet elképzelni. A kiállítás min-
den egyes darabja szerényen elôkelô, harmonikus.

Aktualitása volt a kiállításnak a szintén gobelinszövés-
sel István király megformálása, melybôl egész egyénisége
tükrözôdött, szívet-lelket gyönyörködtetô a nagyformá-
tumú kompozíció.

Pozsonyi Ágnes gobelin tervezése, – szövése maradan-
dó, örök értékû.

J-né Irén

Tortararádé
A Falunapokon szeptember 24-én délelôtt 

TORTAVERSENYRE
várjuk a paloznaki hagyományokat, 

helyi motívumokat felvonultató tortákat. 
A tortákat 12 óráig lehet leadni a Tájházban. 

Az elsô 3 helyezett díjazásban részesül. 

A tortákat az eredményhirdetés után 
az erdélyi testvértelepülés iskolájának 

javára szeletenként kiárusítjuk.
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VERSENYFELHÍVÁS
Paloznak Község Önkormányzata a 

Paloznaki Falunapok rendezvénysorozat keretében 
a  paloznaki TÁJHÁZ udvarán 

GULYÁSFÔZÔ
VERSENYT

hirdet.

Nevezési díj: 600.- Ft

A verseny idôpontja: 
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.
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PALOZNAKI ÉLET-KÉPEK

BORFELISMERÔ VERSENY

A Versenyen 18 év feletti személyek vehetnek részt.
A versenyre jelentkezni lehet a Tájház udvarán 15.30-kor.
A borfelismerésben résztvevôkkel a Hegybíró megkós-
toltatja a versenyben résztvevô borokat.
A kóstolás után kezdôdik a verseny.
A megkóstolt borokat más sorrendben újból visszahoz-
za a Hegybíró felismerésre.
A versenyzôknek az értékelô lapon fel kell írni a bor
fajtát.
A verseny végén az értékelô lapot névvel ellátva le kell
adni elbírálásra. 
Az elsô három helyezett, aki a legtöbb bort beazonosí-
totta díjazásban részesül.

Jutasi Sándor / HEGYALJAI PINCÉK

Régi, öreg pincék penészes falai
kedves emlékeknek hallgató tanúi,
sok ember megfordult falaitok között
ivott, mesélt, dalolt, végül elköltözött.
Megvénült kôpincék merre igyekeztek,
gazdáitok után ti is sírba mentek?
Horpadozó háttal álltok a dûlôkben
kordon-mûvelésû szôlôrengetegben.
Ahogy a kordonok egyre magasodnak,
falaitok lassan a földbe húzódnak.
Hámló vakolatot az idô lebontja
és a présháztetôn a nádat borzolja.
Reggeltôl napestig várjátok mint régen,
mikor jön gazdátok nyikorgó szekéren,
vagy úgy gyalogosan, görnyedezô háttal
a szôlô aljából megkopott kapával.
Elferdült kéménnyel hiába kémleltek,
nem jönnek már soha, örökre elmentek.
Nélkülük oly sivár, kihalt a vén pince,
nem figyeli senki „Fénylik-e a Vince”.
Oldalatok mellôl a fák kipusztulnak,
utat engednek a tépô viharoknak.
Ropogós cseresznye, nagylombú diófa,
de sok szegény ember pihent meg alatta,
délharangszó után elfáradt kapával,
de álmuk tele volt széna illatával.
Ha hirtelen vihar söpört a határon,
puha sarjú-ágy várt a présház padláson.
Vidám pincézések, sárgalángú gyertyák
emlékeink tárát már nem gazdagítják.
Az évek rohannak, emlékeink fogynak
csak emléktöredék jut az utódoknak.
De ôszi estéken, kotlósmust havában
dalfoszlányok szállnak szerte a határban.
Én még értem a dalt, mit a szelek hoznak
omladozó, öreg pincékrôl dalolnak.

Boda Balázs rajza
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Társastánc tanfolyam
indul minden korosztálynak 

standard versenytáncok, bécsi keringô, 
angol keringô, slowfox, tangó, 

latin versenytáncok, rumba, cha cha cha, szamba, jive,
paso double, divattáncok

mambó, salsa, argentin tangó, gyors rumba, 
boogie woogie, intelligencia fejlesztés, illemtan, 

testbeszéd, intelligencia tesztek.
Idôtartam: 10 héten át heti 1 alkalommal 90 perc

Teljes tanfolyam díja: 5 000 forint
Tanfolyamvezetô: Gacza Roland 

Jelentkezés, információ: gacza.roland@freemail.hu
Gacza Rolandnál a 06-20/ 8289-348 telefonszámon

A Veszprém Megyei Önkormányzat 
Tüdôgyógyintézete értesíti a lakosságot, hogy 

TÜDÔSZÛRÔ VIZSGÁLATOT TART
Paloznakon a Bolt elôtti téren

2011. október 13-án, 11 órától 13.30 óráig.
Személyi igazolványát (lakcímkártyáját), 

biztosítási kártyáját hozza magával!

Felhívás!
A Paloznaki Falunapokon, szeptember 24-én, szombaton
15.00-tól szüreti felvonulás lesz. Idei évben ismét indul
kisvonat a szüreti menetben. A felvonulásra viseletbe,
vagy tréfás jelmezbe öltözve lehet jelentkezni a Teleház-
ban. Ruhák korlátozott számban a Teleházban vehetôk
át, nyitvatartási idôben, szeptember 20-tól.

Szerk.

Szeptember a paloznaki 
konyhában

Miért is kedvencem a szeptember? Felsorolhatatlanok a
jelzôk. Kellemes, békés, még itt a nyár melege, de már
üdítôek az esték, nagyokat lehet aludni a hûvösebb éjsza-
kákon, a reggelek a legjobbak, kimegyek a bögre kávéval
a teraszra és nem tudok betelni a természet bôségével. Az
idei év különösen elkényeztet bennünket zöldséggel, gyü-
mölccsel, virágokkal és színekkel.

Van mit tenni, ha mindebbôl valamennyit el akarunk
menteni télire, spájzolni, befôzni és mély-hûteni, bôven
ad háziasszonyi teendôket.

Itt a lecsó, a töltött paprika, a körtekompót és az al-
máspite készítésének ideje, akár a mélyhûtôbe is.

Hosszas keresgélés után választottam ki az alábbi re-
cepteket, remélem a bôség zavara miatt jól választottam,
s lesz, akinek örömet szerzek.

Paradicsomlekvár friss gyömbérrel

Hozzávalók: 1 kg érett paradicsom, kis darabka friss
gyömbér reszelve (a friss gyömbér jól mély-hûthetô, a hû-
tôládából kivéve azonnal reszelhetô), 2 evôkanál bal-
zsamecet, csipet só, 10 dkg zselésítô cukor.

A forró vízbe dobott paradicsomról pillanat alatt lehá-
mozhatjuk a héját. Távolítsuk el a magjait, aztán kockáz-
zuk fel, majd a reszelt gyömbérrel 20 percig fôzzük,
botmixerrel pépesítjük, hozzáadjuk a balzsamecetet, sót
és tovább fôzzük amíg besûrûsödik, közben hozzákever-
jük a befôzô-cukrot, üvegekbe töltjük. Sültekhez, füstölt
fôtt húsokhoz, sôt sajttál mellé kínáljuk. Chilipaprikával
csípôsíthetjük is.

Fügelekvár mazsolával és mandulával 
karácsonyra

1 kg fügét apróra vágunk, 20 dkg zselécukorral felfôzzük,
ízlés szerint mazsolát, diót, mandulát aprítunk bele és ap-
ró üvegekbe töltjük. Ízesíthetjük egy narancs levével és
reszelt héjával. Ha az üveget feldíszítjük, ajándék is lehet
belôle.

Sült töltött paradicsom, paprika

Töltelék: 4í dkg sovány darált disznóhús, 10 dkg fôtt rizs,
1-2 tojás, 1 kanál olívaolaj, só, bors, csípôs paprika. A pa-
radicsomok tetejét vágjuk le, a vastag kaliforniai jellegû
paprikát lefejezzük, belsejét kivesszük. A fenti masszát
beletöltjük, sütôben 30 percig sütjük. Megszórhatjuk re-
szelt sajttal is.

Jó étvágyat! Rajnai Magdi

Paloznak Község Önkormányzata és a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány

szeretettel meghívják Önt, családját és barátait

Vadászkiállítás
megnyitójára

2011. szeptember 23-án 17 órára
a Faluház nagytermébe.

A kiállítást megnyitja: 
Papp Gyula

a Veszprém Megyei Vadászkamara elnöke.

Közremûködik:
a Bakony Vadászkürt Egyesület.

Támogató: 
Újkúti Vadásztársaság

 



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.

� Bocskai Lajos János, hideg épületburkoló, csempézés,
járólapozás. Elérhetôség: 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

� 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

� 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.

� 2011. október 9-én 9 órától 15 óráig
Bolhapiacot tartunk!

Cím: Lovason, Balatoni utca 9.
Mindenféle áruval Németországból

alacsony áron!
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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.

Figyelem!
Belgyógyászati és endokrinológiai magánrendelés indul a

csopaki háziorvosi rendelôben. 
Rendel: Dr. Timár Renáta

Rendelési idô: hétfônként 16.00-19.00 óráig.
További információk és idôpontegyeztetés: 

06/20/397-14-21

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 
Megjelenik havonta.


