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TESTÜLETI ÜLÉS
A testületi ülés elôtt Ambrus Tibor csopaki polgármester úr
tájékoztatta a képviselôket a Csopaki Általános Iskolát érintô
változásokról. Miután 2013-tól állami feladat lesz az alapfokú
oktatás és a járási kormányhivatalok fenntartásába kerülnek
az általános iskolák, várható, hogy az alacsony tanulói lét-
szám miatt a Csopaki Iskola fennmaradása veszélybe kerül.
Kiútként az egyházi fenntartás látszik. Mivel a katolikus egy-
ház nem kíván újabb iskolákat mûködtetni, a református egy-
házat kereste meg a Csopaki Önkormányzat a fenntartással
kapcsolatban. A tárgyalások folyamatban vannak, azonban
sok település hasonló helyzetben ugyanezt az utat választja,
az egyház felmérve a lehetôségeit, legkésôbb március 30-ig
dönt az intézmények átvételérôl.

Ezt követôen Czeglédy Ákos polgármester beszámolt az el-
múlt idôszakban történtekrôl, a Balatonfüredi Köztestületi
Tûzoltóság Önkormányzati Tûzoltósággá alakításáról, Bebôk
Krisztián parancsnoki kinevezésérôl, a Kistérségi Társulás
2011-es tevékenységérôl, a közfoglalkoztatásban történô vál-
tozásokról illetve a Kormányhivatal tájékoztatójáról. 

Elsô napirendi pontként a 2012-es költségvetést fogadta 
el az önkormányzat 95 millió Ft-os bevétellel és kiadással 
számolva, némi változtatással az elsô fordulóhoz képest. Ez
egyrészt a bérkompenzáció pontosításából, másrészt az ide-
genforgalmi alap 1 millió Ft-os pályázati keretének létrehozá-
sából adódik. A körjegyzôség költségvetése és finanszírozása
nem változott továbbra is 26.5 millió Ft.

Az önkormányzati raktár nyílászáróinak készítésére be-
adott árajánlatokat elbírálva az asztalosmunkákra Marosi
István és fiai cég a lakatosmunkákra Milek Vasipari Bt. ár-
ajánlatát fogadta el a testület és ad megbízást a kivitelezésre.

Döntött a testület az Idegenforgalmi Alap 1 millió Ft. ke-
retösszegû pályázati kiírásáról melyre a regisztrált szálláski-
adók pályázhatnak, amennyiben az elôzô évben legalább 100
vendégéjszaka után szedett be ill. fizetett idegenforgalmi
adót.

Nem támogatta az önkormányzat a Balatonfüred Városért
Közalapítvány támogatási kérelmét és elutasította a Partlap
kiadvánnyal való együttmûködést információs táblák kihe-
lyezésére.

CZÁ

Pályázati felhívás idegenforgalmi és 
szálláshely fejlesztésekre

Paloznak Község Önkormányzata pályázatot ír ki a fize-
tôvendéglátással foglalkozó magánszemélyek és a keres-
kedelmi szálláshelykiadással foglalkozó vállalkozások ré-
szére. A támogatás a fejlesztési cél 50%-a vissza nem
térítendô kölcsön formájában. Pályázhatnak a nyilván-
tartásba vett kereskedelmi és magánszálláshelyek,
(amennyiben legalább 100 vendégéjszaka után szedett be

és fizetett be idegenforgalmi adót a megelôzô évben) az
egész évben mûködô, paloznaki telephellyel rendelkezô
idegenforgalmi vállalkozások. Részletes pályázati kiírás
és adatlap a honlapon (www.paloznak.hu) letölthetô,
vagy a hivatalban beszerezhetô.

Önkormányzat

RENDEZÉSI TERV
Mint már többször leírtuk tavaly szeptemberben döntött a
képviselô-testület a település rendezési tervének teljes körû
felülvizsgálatáról. A rendezési terv szablya meg a település
övezeteit, kül- és belterületének határát, az építési, telekala-
kítási lehetôségeket, utcák, közterületek kialakítását, zöld-
területek, mezôgazdasági területek, gazdasági, ipari és
egyéb övezetek helyét a településen belül és természetesen a
beépíthetôséget. Ezeknek összhangban kell lenni az építési
törvénnyel, a „Balaton” törvénnyel és számos más
jogszabállyal. A pontos, részletes szabályozás azonban az
önkormányzat feladata. A település lakói az itt
ingatlantulajdonnal rendelkezôk véleményezhetik az
eljárást, észrevételeket, javaslatokat tehetnek, hiszen ôket
érinti leginkább. 

A fejlesztési koncepció és a részletes szabályozás
kidolgozása elôtt január 15-ig kértük véleményüket,
javaslataikat, hogy a tervezés ennek ismeretében és
figyelembe vételével kezdôdhessen meg. A következô lépés a
fejlesztési koncepció elfogadása lesz az önkormányzat
részérôl, várhatóan márciusban. Ezt követi a szabályozási
terv elkészítése, amit közszemlére teszünk a honlapunkon,
ill. a hivatalban. Ez alapján körülbelül júliusig ismét
lehetôség lesz véleményt nyilvánítani az elkészült tervekrôl.
A tervek szakhatósági véleményezés után újra átdolgozásra
kerülnek, amennyiben szükséges, majd az Állami Területi
Fôépítész záró véleményét figyelembe véve, a képviselô-
testület elfogadja az új szabályozást.

MEGHÍVÓ
Paloznak Község Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 

164. évfordulójára rendezett

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE
és

KOSZORÚZÁSRA.

Helyszín:
1848/49-es emlékmû

Idõpont:
2012. március 15. csütörtök 10 óra.

(Rossz idõ esetén helyszín a Faluház nagyterme.)



„Mese-kerámia”
címmel nyílt kiállítás január 28-án a „Paloznak Jövôjé-
ért” Közalapítvány szervezésében, a Paloznaki Civil
Egyesület által megrendezett Falusi Disznóvágás kísérô-
programjaként.

Prazsákné Emike, az alapítvány elnöke ismét rátalált
valakire, akinek munkáira a kiállítás alkalmával rácso-
dálkozhattunk. A kerámiák kiállítója Palisca Mária, faze-
kas, aki mesterségbeli, mondhatni mûvészi szinten vég-
zett alkotásaival egy mesevilágot tárt elénk.

A kiállítást Dr. Praznovszky Mihály, irodalomtörté-
nész, muzeológus nyitotta meg, aki „találkozott” már
Paloznakkal, ezért is jött szívesen hozzánk.

Megnyitó beszédében röviden ismertette Palisca Mária
életrajzát – Felvidékrôl való származását –, aki jelenleg
balatonfüredi lakos.

Említette szerénységét, amelyet az is bizonyít, hogy
munkájának magas szintû elismerése mellet ô nemes egy-
szerûséggel a fazekas „rangot” viseli.

Hallottunk még a fazekasság ôsi kultúrájáról, eredeté-
rôl. Elôdeink életében, mindennapjaikban nélkülözhe-
tetlenek voltak a maguk által agyagból készített edények,
tárolók. 

Már a belépéskor egy mesevilágba csöppentünk. Bol-
dog csillogás ragyogott a gyermekek szemében, amikor
megpillantották a népmesékbôl ismert szereplôket. Ez al-
kalommal közvetlen közelrôl azonosulni tudtak velük.

A miliô alkalmas volt arra, hogy mi, felnôtt látogatók is
elérzékenyüljünk gyermekkori mesevilágunk újraélésé-
re, emlékeire.

Palisca Mária a népmesék megjelenítése mellett Az
ÉLET meséjét is megalkotta, életünk állomásait csodála-
tos formába „öntötte”:

A síró kislány, akitôl elvették legkedvesebb játékát, a
babáját; az udvarlás, lánykérés, gyermekáldás meghitt
pillanatai

Nagy hatással volt ránk, nézôkre egy meghökkentôen
szép „életkép”: két megfáradt kis öreg emberpár
emlékezik… Kemény arcvonásuk, tartásuk az élet terhét,
a mindennapok nehézségeit tárta elénk, de tekintetükben
ott bujkált az együtt töltött szép napok emléke és az ösz-
szetartozás erôs köteléke.

A juhász subájába burkolózva lábánál szerényen meg-
húzódó kis barikákkal.

Közben azon tûnôdtem: miféle csoda lehet, amikor a
kéz így tudja követni a gondolatot?

A megható pillanatok mellett vidám perceket is átél-
hettünk. Pálinkás Rita felolvasott meséjét hallgatva jókat
derültünk a szegény vándorlegény rafinált ötletén, hogy
éhségét csillapítani tudja. Megtanultuk, megjegyeztük,
hogyan készül a „kô”leves…

Mindennapi gondjaink mellett jó volt kicsit ellazulni,
mesevilágban érezni magunkat.

Reméljük Palisca Mária még sok gyereknek (de fel-
nôttnek is), sokszor és sokáig fog hasonló élményeket sze-
rezni.

Köszönjük a kellemes idôutazást.
J-né Irén

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és 
Közmûvelôdési Intézet 

és Paloznak Község Önkormányzata 
szeretettel vár mindenkit

2012. március 9-én, pénteken 19 órakor Paloznakra,
a Faluház nagytermébe

Kodály Zoltán születésének 
130. évfordulója jegyében.

„KODÁLY ZOLTÁN 
ÉS A VERBUNKOS ZENE”

Kodály Zoltán kapcsolata a verbunkossal, a csárdással,
a cigányzenével és a magyar nótával.

ZENEHALLGATÓ EST
M. Tóth Antal zenetörténésszel.
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„Van valami közös…”
BESZÉLGETÉS NÁDASI ELEMÉRREL

Paloznak Község Önkormányzata
szeretettel várja Önt, családját és barátait

2012. február 24-én, pénteken 18 órakor 
a Faluház nagytermében (Paloznak, Fô u. 10.).

NÁDASI ELEMÉRREL
Szabó Lajos

Paloznak Község alpolgármestere
beszélget.

Utána zenélés, dalolás.

A rendezvényre a belépés ingyenes!



Fa r s a ng
Farsang van, farsang van,
járjuk a táncot gyorsabban!
Förgeteges ez a bál,
még a ház is muzsikál.

Gyárfás Endre: Förgeteges ez a bál

Idén február 11-én az elôbbi idézet uralta a Farsangi Bál
hangulatát. 

A zenét – mindenki nagy örömére – a Búgócsiga Együt-
tes szolgáltatta, akik a jelmezes felvonulás alatt is folya-
matosan indulókat, bevonuló zenéket játszottak.

A jelmezesek között többen csapatban voltak, összesen
hét induló volt.

A zsûri tagjai – Lendvai Ildikó, Mercsák Eszter és
Árvay Attila – a jelmezeken kívül a kreativitást is pontoz-
ta, így az alábbi sorrend alakult ki:

7. hely: A „PÁNK” („á”-val) – Novák Norbert
6. hely: A Hobó – Kovács Annamária
5. hely: Az arab sejk és háremhölgye – Kövesiné Tündi

és Kövesi Kriszti
4. hely: A Hóhányó – Czeglédy Ákos
A harmadik helyezést a Csipkebokor – Pócsik Andrea

nyerte el, a második helyezett egy csapat lett: a Négy
gengszter (a Macskafogókból), Vincze Eszter, Bíró Patrí-
cia, Schalbert Dávid és Juhász Sándor személyében.
Mindkét helyezett egy-egy ajándékcsomagot kapott az
önkormányzat felajánlásában. 

Az elsô helyezést a Zumbázó zebra kapta, aki vigyáz a
„vonalaira”, Steinbachné Szabó Edináé lett a megtisztelô
hely, ajándéka az Akác Vendéglô felajánlásában egy lúd-
láb torta volt.

Az összes felvonuló nagy tapsot kapott, hiszen mind
elôadásmódban, mind jelmezötletben kitettek magukért.

A tombolasorsolásra jóval éjfél után került sor, hiszen
a zenekar olyan jó hangulatot csinált a táncos-lábú kö-
zönségnek, hogy nem lehetett a szórakozást félbeszakíta-
ni. A tombola fôdíja a Lothriegel Cukrászda által készí-
tett torta volt, nagyon jól járt, aki megnyerte.

A számhúzás után még nagyon sokáig tartott a bál, a
zenészek hajnali négykor köszöntek el a közönségtôl.

Nagyon jó hangulatú buli volt, sajnálhatja az, aki nem
jött el.

Köszönjük a teremberendezésben nyújtott sok segítsé-
get és a farsangi díszeket Prazsákné Emikének, a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány elnökének.

Sári Annamária

� Február 23., csütörtök 14-17 óra „Középpontban az
Egészség” – Egészség délután a Faluház nagytermében.

� Február 24., péntek 18 óra „Van valami közös…” –
beszélgetés, zene, dalolás Nádasi Elemérrel a Faluház
nagytermében.

� Március 3., szombat 10–12 óra Meseklub a Könyvtár-
ban (Szt. József Ház).

� Március 9., péntek 19 óra „Kodály Zoltán és a ver-
bunkos zene” – zenehallgató est M. Tóth Antal zene-
történésszel a Faluház nagytermében.

� Március 15., csütörtök10 óra 1848/49-es forradalom
és szabadságharc 164. évfordulójára rendezett ünnepi
megemlékezés és koszorúzás az 1848/49-es emlékmû-
nél.

� Március 17., szombat 10–12 óra Meseklub a Könyv-
tárban (Szt. József Ház).

Szerk.
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�� JÓ TUDNI!

Meseklub
vár a Könyvtárban (Paloznak, Fô u. 2.) 

kéthetente.

Meseolvasás, mesemondás, 
játszóház gyerekeknek és szüleiknek.

Idôpontok:
Március 3., szombat 10–12 óráig.
Tavaszhívogató a Meseklubban:

Mese a tavaszról, tavaszi dísz- és kokárdakészítés.

február 18., szombat 10–12 óráig.
Márciusi Ifjak a Meseklubban:

Jankovics Marcell: János vitéz – rajzfilmvetítés

Március 31., szombat 10–12 óráig.
Húsvéti készülôdés a Meseklubban:

Húsvéti mese, tojásfestés.

Szeretettel vár a Könyvtár minden érdeklôdôt!

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.



Az ég madarai
JUTASI SÁNDORNÉ

Odakint fehér lett a táj. A teraszon, fedél alatt, odakészí-
tett fahasábok. Három-négy etetô a kertben, mind körül
lármás madárélet. Idebent a falba épített kályha átmelegí-
tette a kis szobát. Irén kávéval kínál, dob egy hasábot a
tûzre. Csak ülünk és beszélgetünk. Kihúzza a nagy komód
egyik fiókját, öreg, munkában megfáradt kezével beletúr
az emlékekbe. 

– Elsô emlékképeim 2-3 éves koromhoz kötôdnek. Akko-
riban a paraszti családok fô élettere a konyha volt, így volt
ez nálunk is Nyírespusztán, a harmincas évek elején. Ott sü-
töttünk-fôztünk, étkeztünk, de a fekhelyem is ott volt a sa-
rokban. Ébredés után az ágy szélén üldögéltem, a szüleimet
néztem, akik már az asztalnál ültek és sütôben sült krump-
lit reggeliztek tökmagolajjal. Magamba szívtam a látványu-
kat, kedves, békés arcukat, és boldognak éreztem magam,
hogy az övék lehetek. 

Ez a varázslatos érzés máig bennem él. Édes szüleim, akik
szegény földmûvesek voltak, a jobb élet reményében örökbe
adtak. Az új anyám, apám lánytestvére lett. Nehezen szok-
tam bele a változásba. Édesanyám idônként eljött megláto-
gatni, s olyankor mindig azt reméltem, hogy magával visz.
Lassan felfogtam, hogy a paloznaki ház az én új otthonom.
5-6 éves voltam, amikor Tapolcára mentünk a közjegyzôhöz
hivatalosan is elintézni az örökbefogadást. A jegyzô feltette
a kérdést édesanyámnak, hogy örökbe ad-e engem? Re-
ménykedve néztem rá és a lelkem könyörgött hozzá: anyám
ne, ne mondja ki! Ám ô nagy hallgatás után csak lehajtotta a
fejét és azt mondta: igen. Egy könnycseppet láttam az arcán.
Apám is gyûrögette a kalapját. Mintha egy világ omlott vol-
na össze bennem, ám nevelôanyám akkor megfogta a kezem.
Erô és biztonság áradt a mozdulataiból. Véglegesített új ott-
honomban szeretettel vettek körül, idôvel már anyámnak és
apámnak szólítottam ôket. 

Tanulni a nagyszerû Szendi tanító úrnál kezdett, majd
polgáriba járt, ami ifjúkora egyik legszebb idôszaka volt.
Tanárait tisztelte, társaival való kapcsolatáról életre szóló
emlékeket ôriz. Szeretett volna továbbtanulni, de nem lehe-
tett. Nem azért fogadták ide, hogy tanuljon, hanem hogy le-
gyen, aki segít a gazdaságban – mondták a szülôk. Úgy gon-
dolták, majd férjhez megy, és ôk viszik tovább a gazdaságot.
Akadt is egy jelölt, csak akkor még fiatal volt a házassághoz.
Persze tetszett a fiú és a vonzódás kölcsönös volt. Mindket-
ten úgy érezték, a Jóisten is egymásnak teremtette ôket. Kö-
zös jövôt terveztek, de a háború közbeszólt. A fiatal férfit el-
vitték katonának és soha nem tért vissza. 

– Legjobban annak örültem, amikor teheneket kellett le-
geltetni. Akkor adódott lehetôségem az olvasásra. Jobb híján
egymástól kölcsönkapott 20 filléres könyveket olvastunk.

Egy másik képet húzott elô és ettôl elkomorult az arca. Így
fogalmazott: 1947-ben elkövettem életem legnagyobb ballé-
pését: férjhez mentem. Arra számított, hogy öregedô szülei
válláról a férje majd leveszi a terhet, de a dolgok másként
alakultak. A férfi állandó italozása és annak velejárói min-
dennapos vitákat eredményeztek. Naivan azt gondolta, ha
gyerekük lesz, majd megváltozik. Négy gyermekük született,
de apjuk róluk sem gondoskodott. Durva volt, minden apró-
ságba belekötött; hol elköltözött otthonról, hol visszakönyö-
rögte magát. Fogadkozott, hogy megváltozik, de sosem tette.

Az újabb kép már az ötvenes éveket idézte. Megkezdôdött
a téeszesítés.

– Amikor a Tsz-be való belépésre agitálók hozzánk is el-
értek, a szüleim sosem voltak otthon. A pincében, padláson
és másutt bújtak el, így aláírást nem tudtak kikényszeríteni
tôlük, mégis elvették az összes földjeinket és a réteket, a há-
zunk melletti kis területet kivéve. Évtizedes huzavona után
egy csekély részét visszakaptuk, de jelentôsége nem volt,
mert a megmaradt föld nem tudta eltartani a családot, ezért
munkát kellett vállalnom, hogy megélhessünk. Egyedüli ke-
resetembôl tartottam el, taníttattam a gyerekeimet. 1953-
ban a csopaki Csecsemôotthonba kerültem gondozónônek. 

Végre egy derûsebb kép következett. 
– 1954-55 körül, egyszer átmentünk a bátyámékhoz ven-

dégségbe. Arról a napról maradt egy különös emlékem. Volt
ott egy másik házaspár is, a bátyám komája a feleségével.
Beszélgetés közben a házigazda megjegyezte, hogy elromlott
a rádiójuk. Akkor a vendégségben lévô komája rögtön in-
dult, hogy megnézze, mi a baja a rádiónak. Ezt látva (min-
den mellékzönge nélkül) magamban megjegyeztem: de jó le-
het ilyen ember mellett élni! Ez csak egy pillanatnyi
gondolat volt. Azt az embert Jutasi Sándornak hívták.

Majd mindenki ment a maga útján tovább
Otthon folytatódott a mindennapos, embert próbáló küz-

delem. Férje zaklatásai mellett dolgozni járt Csopakra, köz-
ben levelezô tagozaton elvégezte a gimnáziumot, majd a
munkájához szükséges tanfolyamokat. A munkahelyi és az
otthoni feladatok mellett felkészülésre csak éjszaka maradt
ideje. Elôfordult, hogy a dunna alá tett kislámpa fényénél
tanult, ami egy alkalommal fel is gyújtotta azt. Mindez las-
san felôrölte az energiáit, belefáradt az életbe. A férjétôl 22
évi viharos házasság után törvényesen is elvált. Attól kezdve
csendesebben, békésen, ám sok munkával teltek napjaik.

– Szeretnék visszakanyarodni egy 1963 körüli történt ese-
ményhez. Éppen tejkonyhás voltam. Amint készítettem az
ételt a gyerekeknek, hallottam, hogy a kolléganôim arról be-
szélgetnek, új ember jött a vertikális brigádba, Jutasi Sándor-
nak hívják, elvált a feleségétôl, és itt lakik a szomszédban az
édesanyjával. Különös érzés futott át rajtam. Ô az a férfi, aki-
re úgy emlékeztem: de jó lehet ilyen ember mellett élni!  Tíz év
telt el azóta, de a magamba zárt érzés semmit sem változott. S
a sors most a közelembe hozta. Valami azt súgta, az életem új
szakasza kezdôdhet vele. Nem tévedtem, találkozásunkkor,
ahogy egymás szemébe néztünk, tudtuk, az élet útján ezután
együtt járunk majd. Kapcsolatunk erôs volt, de csak késôbb
kötöttünk házasságot, amikor a gyerekeim már felnôttek. Az
együtt töltött 28 év az élet nagy ajándéka volt. A vele átélt évek
minden addigi rosszért kárpótoltak. Kiegyensúlyozott, boldog
lett az életem. Szeretetben, harmóniában éltünk. Olyannyira
egy hullámhosszon gondolkodtunk, hogy szavak nélkül értet-
tük egymást. 2002-ben gyógyíthatatlan betegsége vitte el. Ma-
gamra maradtam. Meg kellett tanulnom a hiányával élni. A
családom szeretô gondoskodása segített ebben.

A képeket visszateszi és betolja a fiókot. Kinézünk az ab-
lakon. Figyeljük a kis madárcsapatot, ahogy csivitelve elle-
pik a madáretetôket. Ha elfogy a szotyola, meg a dió, majd
újratölti. Szükségük van rá. 

– Igen, egyfajta kötelesség is ez. Kedves kötelesség, örö-
möt okozó. 

És ezután a hideg, fagyos tél után majdcsak eljön a tavasz.
Boda Balázs
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Disznóvágás szavakban!
„Hatóra, mosdó, tea, mikádó, gumicsizma, kutya, 
kapunyitás, haverok, akkorigyunkegyet. 
Vanmelegvíz, jönamalac, nemjönki, vigyázzonnanmajdén,
holakötél, öntsdlevízzel, holakábító, mostszúrjad,
addatálat, mégegyet, navégre.
Palack, perzselô, kapa, lapát, Lajos, tegyükfelarácsra,
húdenehéz, jöhetavíz, holakefe, majdénkaparom,
elégfehérBélám, ittafüle.
Akkorigyunkegyet, megmégegyet, hasítodvagymajdén,
holabárd, holafûrész, holamalac, belit kimossátok,
nincsazapénz, kutyáké.
Akkoregészség, miezszilva, barack, törköly, vegyes,
akkorigyunkegyet egészség.
Fiúk, készapecsenye, csapassunkmárelôttebarackot,
holakenyér, ittasavanyú, egykisbort, pogácsát,
rétesislesz, eriggyémá.
Sonkamarad, lapockakolbászba, nemdaráljuk,
késselvágjuk, ilyetseláttammég, karajmarad,
többikolbász, majdéndarálok, jóélesezakés,
látomazujjadon, kötözdmábe, egészség.
Miez, lócomb, minek, szaláminak, oszteztígyhogy, meg-
fôzzük, micsoda, netörôggyvele, lapockafelitis,
cukorminek, kellbele, akkorigyunkegyet.
Áztasdbeabelet, másikfélétis, fûszermegvan, mikellbele,
majdéngyúromakolbászt, egészség.
Tórtúrára énnemmegyek, eltûntekagyerekek,
csakajátszóházba mentek.
Kiállítás, megintsokan, ilyetseláttammég. 
Kiabálás, cigényzene, kolbásztöltôverseny,
nemvagyokénbohóc, dehosszúlett, énnyerek, ônyert.
Asztalhozemberek, holavécé, igyunkmárelôttekicsit, 
orjaleves, pecsenye, kishurkakiskolbász,
paloznakitöltötthájas, kidurranok, énis,
csapassunkegykisbort.
Miez, hurkatöltô, ilyetseláttammég, namostlátol
kölcsönbevan, ipari, aztlátom, keményrehagymenjen,
miez, lóbélteddle.
Borsmerrevan, nemkellbele, hogyhogy, mert nem, 
hátakkor, paprika, erôspaprika, paprika,
netanítsálénmajdtudom, egészség.
Kolbásztkarikába, vagyszálba, szálba,
szedjétekkiazabálót.
Holareceháj, hátezmi, cigánka, ilyetseláttammég,
pedigjó, majdmeglátjuk, egészség.
Májashurka, véreshurka, tüdôshurka, svábhurkába,
rizst, vastagbélbe, bennevanasó hogynézmánezki,
netörôggyvele.
Táncoljunk és igyunkeggyet!” 
Készvagyunkemberek, egészségünkre!

Hernádi Péter

A könyvtár hírei

ÚJ KÖNYVEK:

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM:
Berg Judit: Rumini Datolyaparton

SZÉPIRODALOM:
Ugron Zsolna, Meskó Zsolt: Szerelemféltôk
Philippa Gregory: A vörös királyné
Simon Toyne: Sanctus – A világ végzete
Barbara Erskine: Az idô törvényében

ISMERETTERJESZTÔ- ÉS SZAKIRODALOM:
Angus Konstam: A kalózkodás igaz története
Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila: Horvátország

tengernyi csodája
National Geographic Traveller: Görögország
Ünnepi lakásdíszítés

A könyvtárba való beiratkozás ingyenes. 
Szeretettel várunk mindenkit!

Sári Annamária
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„Középpontban az egészség!”
Paloznak Község Önkormányzata

EGÉSZSÉG DÉLUTÁNT
tart a Faluház nagytermében

2012. február 23-án, csütörtökön 14–17 óráig

Ingyenes szûrôvizsgálatok, tanácsadás:
Vércukor-mérés, Koleszterin-mérés, 

PSA (prosztata) szûrés 1 csepp vérbôl, 
Bôrgyógyászati szûrés, Vérnyomás-mérés, 

Testzsír-mérés, Hallás-vizsgálat,
Látás-vizsgálat, Férfiaknak prosztata-szûrés és

potencia-vizsgálat (urológus)

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

 



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 keresztezô-
désénél, 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

� 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

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

� 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

� 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

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

� 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 

� Üvegezés! Hôszigetelt üveg készítése és beépítése, hagyo-
mányos nyílászáróba is. Tükörvágás, akváriumkészítés. Hely-
színi munka hétvégén is. Tel: 30/237-4456.

� Négy Évszak Gazdabolt. Növényvédô szerek, mûtrá-
gyák, vetômagok, virágföldek, virágpalánták, kerti szerszá-
mok, öntözéstechnika, kötözôszerek, hobbi-állat eledelek.
Nyitva tartás: hétfô-péntek: 8-16 óráig, szombat: 8-12 óráig. 
Elérhetôség: Alsóörs, Endrôdi u. 1. Tel: 06-20/473-0169. 
E-mail: balogh-juci@freemail.hu. 
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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. 

Melegétel utalvány elfogadóhely.
Tel: 06 87 446-400, Mobil: 06 30 837 5438, e-mail:

akacvendeglo@freemail.hu, web: www.akacvendeglo.com  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Felsôörs és Balatonalmádi között a Fáskert utcában 
megnyílt az AUTÓSBOLT!

Minôségi akkumulátorok a biztos indításhoz 
és minôségi olajak a jó kenés érdekében, 

RIMET adalékok raktárról azonnal. 
Minden típusú autóalkatrész forgalmazása.

Tóth Balázs: 06-30/9376-499.
További információ: Felsôörsi Autósbolt az IWIW-en, 

Google: Cégjegyzék RIMET Tóth Balázs.


