
TESTÜLETI ÜLÉS
Napirend elôtt Czeglédy Ákos polgármester beszámolt a lejárt
határidejû feladatokról ill. a folyamatban lévô ügyekrôl. Elsô
napirendként a képviselôk a vagyonrendelet módosítását tár-
gyalták, ami az önkormányzati tv. változása miatt vált szüksé-
gessé. Az önkormányzati vagyontárgyak besorolását új kate-
góriák szerint kellett elvégezni. A testület meghallgatta Tóth
László falugondnok beszámolóját, majd Sári Annamária tájé-
koztatta a jelenlévôket a könyvtár és teleház tavalyi eredmé-
nyeirôl és munkájáról. Miután áprilistól a kormányhivatalok-
hoz kerülnek a szabálysértéssel kapcsolatos ügyek, így a
testület módosította az ezzel kapcsolatos rendeleteit. Elkészül-
tek a Rákóczi utca csapadékvíz és útfelújítási tervei a kivitele-
zésre árajánlatok bekérésérôl döntött a testület. 100.000 Ft
támogatásra nyújt be igényt a közmûvelôdési érdekeltségnö-
velô pályázat keretében az önkormányzat vetítôvászon és 
laptop beszerzéséhez. Az ülésen felmerült a GPS alapú turisz-
tikai információk megjelenítése a különbözô mobilalkalmazá-
sokhoz kapcsolódóan, melyet a balatonfüredi szolgáltatások-
hoz kapcsoltan lehetne megvalósítani, valamint Verrasztó
Ferenc képviselô úr kért tájékoztatást az építkezésekkel ill. a
fôépítész hatáskörével és munkájával kapcsolatban. A polgár-
mester elmondta, hogy ôsszel 5 építkezés kapcsán tettek beje-
lentést az építési hatósághoz, melyek közül 3-ról derült ki,
hogy az építési hatóság tudta nélkül folyik. A tavaszi idôszak-
ban ismét helyszíni szemlén méri fel a fôépítész az építéseket
és az ismeretlenekrôl, ill. engedély nélküliekrôl az önkor-
mányzat bejelentést tesz az építési hatóságnak.Czeglédy Ákos

Tájékoztató
Értesítjük Paloznak lakóit és üdülôtulajdonosait, hogy a
Probio Zrt. lomtalanítást szervez 2012. április 12-én csütörtö-
kön. A lomtalanítás problémamentes minél gyorsabb és tisz-
tább lebonyolításának érdekében szükségünk van az önök se-
gítségére, ezért kérjük, hogy az összegyûjtött limlomot 2012.
április 12-én reggel 7 óráig helyezzék ki a megfelelô helyre.
Kérjük továbbá, hogy a kihelyezett limlom hulladékot, ahol
lehetséges szelektáltan, anyag fajtánként helyezzék ki, mert
ennek révén nagymértékben segíthetik munkánkat. A hatéko-
nyabb helykihasználás érdekében a bútorokat szétszerelve
szíveskedjenek kirakni. Nem lehet kihelyezni a lomtalanítás-
kor kommunális hulladékot építésbôl, bontásból származó
anyagot (ajtó, ablak, szigetelôanyagot stb.) törmeléket, hulla-
dékká vált gumiabroncsot, kerti, valamint zöldhulladékot, ak-
kumulátort és gyógyszereket, festékesés olajos flakonokat. Az
elektronikai hulladék gyûjtése elkülönítetten történik.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a lejárt szavatos-
ságú hulladékká vált gyógyszereket a gyógyszertárakban a
hulladékká vált gumiabroncsokat a gyártónál, kereskedônél
van lehetôség leadni.

2012. évben Társaságunk külön elektronikai hulladék-
gyûjtési akciót is szervez az önkormányzat által kijelölt hely-

színen. /Tájház udvara/ Az elektronikai hulladékokat (TV,
hûtôszekrény mosógép, kisháztartási gépek, számítógép vil-
lanymotor, bojler, stb.) az alábbi megjelölt helyre kérjük szál-
lítani a következô idôpontig: 

Elektronikai hulladék elhelyezésének helye: Tájház udvar,
elhelyezésének idôpontja: 2012. április 10-11.

A hulladék elszállítását költségtérítés nélkül ingyen hajt-
juk végre. A lomtalanítás napján az esetleges észrevételeiket,
bejelentéseiket a 81l 34 2-633-as telefonszámon tehetik meg.

Tevékenységünkkel segítsük elô környezetünk védelmét,
és tegyünk meg mindent környezetünk tisztaságáért.

PROBIO ZRt. Somogyi László vezérigazgató

A NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE PALOZNAKON
NAGYSZERDA: a hagyományossá vált szentmise, szentgyónás-
sal és szentáldozással a plébániai képviselôtestületi tagoknak
és mindenki számára.

Szentgyónás du.17.00 órától a sekrestyében
A szentmise este 18.00 órakor kezdôdik.

NAGYPÉNTEK: URUNK JÉZUS KRISZTUS KERESZTHALÁLÁ-
NAK EMLÉKÜNNEPE
du. 15.00 órakor keresztúti ájtatosság  az öt falut magába fog-
laló ifjúság és felnôttek számára, a paloznaki kálvária dom-
bon.
NAGYSZOMBAT: du. 17.00. órakor nagyszombati szertartások és
feltámadási körmenet, a faluban, az úgynevezett „nagy körme-
neti útvonalon”. Természetesen az idôjárás függvényében!
HÚSVÉTVASÁRNAP: URUNK FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPE

18.00 órakor ünnepi szentmise
Mindenkit szeretettel hívok és várok a szent szertartások-

ra, fôleg nagypéntekre és a nagyszombati feltámadási körme-
netre.

Valljuk meg bátran mindnyájan, a feltámadt Jézus Krisz-
tusba vetett hitünket!

Békés, örömteli húsvéti ünnepeket kívánok Paloznak, Cso-
pak, Lovas, Szentkirályszabadja és Felsôörs községekben élô
minden felebarátunknak és testvérünknek a Jézus Krisztusban!

Dr. Szathmáry László vitéz Ajtós József László
állandó diakónus kerületi esperes, plébános

Programok rendezvények a Csopak-Paloznak 
Református Társegyházbna 2012 Húsvétján:

– Április 2–6: Húsvéti vásár, délelôtt. 
Este 18 órától nagyheti áhítatok:

– Hétfô: Kuti Géza esperes, Fellép: Keszthelyi kórus
– Kedd: Steinbach József püspök, Fellép: Balatonalmádi
Református Kórus
– Szerda: Köntös László fôjegyzô
– Csütörtök: Úrvacsora, Fellép: Csopaki Asszonykórus
– Nagypéntek: Tislér Géza, Fellép: Paloznaki Kórus

Esténként a hittanosok és fiatalok közremûködése.
Húsvét vasárnap: 11 óra Istentisztelet
Húsvét hétfô: Legátus szolgálata.
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Üdvözlégy Szent Keresztfa!
Hamvaszószerdával megkezdôdött az Anyaszentegyház éle-
tében talán lelkileg a legtermékenyebb kegyelmi idôszak, a
nagyböjt. A szent negyven nap alatt, bôségesen volt idô el-
mélkedni az Úr Jézus irántunk megmutatkozó szeretetérôl,
amit ô így mondott: „Senkinek sincs nagyobb szeretete an-
nál, mint aki életét adja barátaiért.” A szentmise liturgiájá-
ban imádkozzuk, hogy „betegségeinket, nyomorúságainkat
ô hordozta, és bûneinket felvitte a keresztfára”. De mielôtt
az Atya iránti engedelmességének végképp eleget tett volna,
elárultatásának elôestéjén, mint egy összefoglalva szolgála-
tát bemutatta az elsô szentmisét. Elôször konszekrált: testé-
vé választotta a kenyeret, vérévé változtatta a bort, és hála-
adással maradéktalanul fölajánlva önmagát az Atyának,
odaadta tanítványainak: „vegyétek és egyétek..., vegyétek és
igyatok belôle mindnyájan...” Tehát a nagycsütörtök esti
szentáldozásunk azt jelenti: közünk van a Megváltó Jézus-
hoz, akarjuk, hogy közösségben legyünk ôvele. 

A nagyböjt, emberi szemmel nézve, legtragikusabb nap-
ján, nagypénteken nincs szentmise. Az egész napot áthatja
az emlékezés, a bûnbánat és a hála. Az emlékezés, melyet
fájdalmassá tesz a bûnbánat, és reménnyel tölt meg a hála.
Nekünk ugyanis kétszeresen van közünk a megfeszített
Krisztushoz. Bûneinkkel oka vagyunk a szenvedésének, a
bûnbánatunkkal célja és tárgya leszünk a szeretetének. 

A bûn büntetést von maga után, és jóvátételt követel. Ezt
minden ember tudja, s ha meg nem rontják, egyet is ért vele.
Ha azonban enged a hármas kísértésnek – az ösztönök, a si-
ker, és a hatalom kísértésének –, egy ideig tud közömbösnek
látszani, mint akit ez a kérdés nem érdekel; vagy a hatalom
révén tud úgy viselkedni, mintha ô kívül állna a törvényen.
De sem a lelkiismeret, sem a végsô igazságszolgáltatás elôl
nem menekülhet el az ember. Mint ahogy nagyon sok vallás
felismerte, hogy vérontás nélkül nincs bocsánat. 

A megváltásra ezért volt szükség és a mi bûneink okozták
a Megváltó szenvedését. Sokan, nagy szentek is elgondol-
kodtak már azon, hogy vajon az Ige megtestesülése megtör-
tént volna-e akkor is, ha Ádám és Éva nem vétkezik, és nem
lép be a világba a bûn és halál. Arra a következtetésre jutot-
tak és juthatunk mi is, hogy csodálatosan szép lehetett volna
a teremtés, az emberiség és a megtestesült Fiú találkozása
egy bûntelen világban. 

De a világ az ember bûnének következményeit viseli, mi
emberek pedig bûnösök vagyunk. Ezzel lettünk oka a Meg-
váltó szenvedésének. S ha valaki azt mondaná „Mi közöm a
megfeszített Krisztushoz?”, úgy viselkednék, mint amikor va-
laki a közlekedésben balesetet okozott – gázolt, vagy elsôbb-
séget meg nem adva egy másik kocsit karamboloztatott –, s ál-
dozatát cserbenhagyva elmenekül. Ha megfogják, míg rá nem
bizonyítják vétkességét, azzal védekezik: mi közöm hozzá? 

Drága jó keresztény Testvéreim!  Közünk van a megfeszí-
tett Jézus szenvedéséhez, okai vagyunk. Ennek beismerése
kell, hogy bûnbánatot és engesztelô szeretetet fakasszon a
szívünkben. 

A bûneink mindig engedetlenséget testesítenek meg. En-
gesztelni, jóvátenni csak engedelmességgel lehet, s a megvál-
tó Jézus maga az engedelmesség.  Szent Pál apostol így írja:
„Krisztus engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszt-
halálig...”. A Fiú örök, szeretô engedelmessége az Atya iránt

a Szentlélekben a szentháromságos élet része, s magában
foglalja az embert megváltó szeretet is. 

Jézus egész élete, szolgálata, önmaga kiüresítése engedel-
messég. Teszi, örömmel teszi, mert tudja, hogy az Atya akar-
ja így. János keresztségekor a Jordánnál, a Színeváltozás
hegyén maga az Atya tett errôl bizonyságot, amikor kinyi-
latkoztatta: „Ô az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik”,
mert engedelmes. Testvéreim a Jézus Krisztusban! – Mi el
sem tudjuk képzelni azt a bensôséges és állandó közösséget,
ami a földön élô Jézus Krisztus embersége és a Szenthárom-
ság személyei között volt és van. Pedig Jézus beszélt róla,
amikor azt mondta, hogy „Én nem magamtól beszélek, azo-
kat mondom el, amiket az én Atyámtól hallottam, és azokat
cselekszem, amiket Nála láttam” (Jn.8,28). Az Olajfák he-
gyén, tudván mindent, ami reá várt, vérrel verítékezett, s
kérte: „Atyám, ha lehetséges, múljék el tôlem e kehely, de ne
az legyen, amit én akarok, hanem amit te” (Lk.22,42 ).  Jé-
zus Krisztus egész pere, megkínoztatása, elítéltetése, ke-
resztútja, a kereszten töltött közel hat órája, mind-mind en-
gedelmességének beteljesedése.  Ezt ajánlja föl értünk
engesztelô, megváltó áldozatul. 

A Miatyánkban megtanított kérni az engedelmességet.
Mert ezt kérjük, amikor így imádkozunk: „legyen meg a Te
akaratod”, a Te örök Atyai akaratod. Itt a földön velem, ve-
lünk, mindnyájunkkal úgy legyen meg az akaratod, úgy tud-
juk teljesíteni, ahogy ez az akarat a mennyben, a Szenthá-
romságban él és a mennyek országában maradéktalanul
érvényesül.

Szeretett Testvéreim ott állt Jézus Anyja – a fájdalmas
Anya, János – a szeretett tanítvány, Mária Magdolna – aki-
nek sok bûne bocsájtatott meg, mert nagyon szeretett, s a tá-
volban a többiek, akik Gallileából kísérték el Jézust. A
Szûzanyában tökéletes az engedelmesség. Benne folyamato-
san és egyre nagyobb szeretettel élt a „legyen nekem a Te
Igéd szerint”, s hatotta át cselekedeteit. Ô ott a kereszt alatt
állva tökéletesen egy szenvedô Fiával, mindegyikünknél in-
kább köze van Hozzá, közösségben van vele.

Nagypénteken, amikor értetlenül állunk, amikor imádás-
sal hódolunk a megfeszített Jézus Krisztus elôtt, megcsókol-
juk a feszületet, vagy másképpen fejezzük ki tiszteletünket,
és lelkünk mélyén mi magunk is szeretnénk igazán engedel-
mesek lenni. Szeretnénk, ha a továbbiakban egyre kevésbé
lennék okai a Megváltó szenvedésének, s egyre inkább lehet-
nénk szeretetének tárgya azáltal, hogy figyelünk rá: odahall-
gatunk a szavára, szolgáljuk ôt embertársainkon keresztül,
nem rágalmazzuk meg felebarátainkat, hanem törôdünk az-
zal, amire a keresztre feszített Jézus példát ad nekünk.

Az ô halála nekünk életet hozott, és ez nem más, mint az
örök élet. Ô halálával legyôzte a halált, és föltámadásával
újjáteremtette az életet. Ez az élet számunkra az örök élet,
az örök boldogság.

Szívbôl kívánok kedves keresztény testvéreimnek az
örök életben bizakodó, boldog, allelujás húsvéti szent ünne-
peket. 

„Imádunk téged Krisztus, és áldunk Téged, mert szent
keresztet által megváltottad a világot”. 

Paloznak, 2012. Nagyböjtjén
v. Ajtós József László

esperes, plébános
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MEGHÍVÓ BORVERSENYRE
Tisztelt Paloznaki Szôlôsgazdák, Kedves Bortermelôk!

Önkormányzatunk az elôzô évek hagyományainak megfe-
lelôen ismét megrendezi a borversenyt, amelyre minden
érdeklôdôt szeretettel meghívunk és várunk.

Ideje: 2012. április 14. szombat 15 óra
Helye: Paloznak, Faluház nagyterme

A borverseny célja: Paloznak község szôlôsgazdái és la-
kosai találkozásának elôsegítése, a bortermelôi tapaszta-
latok kicserélése, a minôségi bortermelés ösztönzése.
Nevezés feltételei:
1.) Részt vehet minden olyan bortermelô, akinek Paloz-

nak közigazgatási területén bortermelésre alkalmas
szôlôje van. A szôlôterület nincs meghatározva, viszont
a benevezett borból legalább 100 literrel kell rendel-
keznie a gazdának, melyet reklamáció esetén a rendezô-
bizottság két tagja és a Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület
keretén belül mûködô Borklub két tagja a helyszínen
ellenôriz.

2.) Nevezni fehér, vörös és rosé borokkal lehet.
3.) A benevezett mintát fajtánként 2 db 7 dl-es, zöld szí-

nû borosüvegben kell elhelyezni, parafa dugóval ledu-
gaszolva.

4.) A mintaüvegeket az önkormányzat megbízottja kör-
címkével látja el, a körcímkét megszámozza. A ver-
senyzô nevét és címét lezárt borítékba helyezi, a szá-
mot feltünteti a borítékon.

5.) Nevezési díj: Fajtánként 700 Ft, amelyet a nevezés-
kor kell befizetni. A nevezési díj összegét a díjnyertes
borok jutalmazására használjuk fel.

6.) Leadási határidô: 2012. április 14-én, szombaton 
9–12 óráig

7.) Értékelés: A versenyre pártatlan bírálóbizottságot
hívunk.

8.) A bíráló bizottság külön fogja értékelni a hagyo-
mányos úton készült borokat és a reduktiv típusú bo-
rokat. A verseny nyilvános, amelyen bárki részt vehet,
esetleges észrevételeit a bírálóbizottság elnökénél meg-
teheti. A jelenlévôk lehetôséget kapnak TÁRSADALMI
BÍRÁLÓBIZOTTSÁG megalakítására. A bizottságba je-
lentkezni lehet a verseny kezdete elôtt negyed órával
Sári Annamária rendezvényszervezônél. (Nagyobb szá-
mú jelentkezés esetén sorsolás dönt.)

9.) Díjazás: A bíráló bizottság a benevezett borokat négy
kategóriába sorolja: arany, ezüst, bronz oklevél, em-
léklap. A bírálat eredményeirôl a résztvevôk díszes ok-
levelet kapnak. Az arany fokozatú borok I–III. helye-
zettje a rendezôség és a támogatók által felajánlott
ajándékokban részesül. Fajtánként a legjobb minôségû
borok tulajdonosai is díjazva lesznek, abban az eset-
ben, ha boruk legalább négy borminta közül került ki-
választásra. A társadalmi bírálóbizottság különdíjat
ad. A borverseny értékelése és díjazása nem jelent egy-
ben hivatalos borminôsítést. A borversenyt követôen a
rendezôbizottság a hagyományos batyus bálhoz zenét
biztosít. Mind a borosgazdák, mind pedig az érdeklôdô
vendégek részvételével „összehasonlító” borbírálatra
lesz lehetôség.

Egyben szeretettel meghívjuk a szôlôsgazdák felesége-
it, barátait, valamint az érdeklôdôket, hogy tiszteljék meg
rendezvényünket és jó szokásukhoz híven „borkorcso-
lyáról”, „alapozó” ételekrôl gondoskodjanak.

A rendezôbizottság nevében: 
Sári Annamária

rendezvényszervezôPaloznak, 2012. március 14.

13. Harley-Davidson Open Road Fest 
2012. június 6–10

Ez év júniusában ismét gyönyörû motorok lóerôi dübörög-
nek majd fel a Balaton partján, hogy hangjukkal és jelenlét-
ükkel reprezentálják Magyarország legnagyobb motoros ta-
lálkozóját, a Harley-Davidson Open Road Fest-et.

Ez, a mára már Európa-hírû rendezvény a Balaton-régió
legnagyobb kora-nyári fesztiválja. Osztrák, olasz, német,
szlovák, cseh, lengyel, szlovén, ukrán motorosok érkeznek
hazánkba, hogy magyar társaikkal együtt „gurulva” ismer-
jék meg Európa legnagyobb tavának gyönyörû környezetét.
Idén 25 magyar városból indulnak szervezett túrák a hely-
színre. Az öt napos motoros ünnep csúcspontja a szombati
Parádé, melynek keretében a Balaton-felvidék legszebb út-
vonalán halad végig a több ezer fesztiválozó motoros.

2012 az Olimpia éve, melyet a szervezôk a Fesztivál prog-
ramjában is megjelenítenek. A Harley Fesztiválon rendezik
meg a chapterek/motoros klubok olimpiáját, ahol ügyességi
versenyeken bizonyíthatják a jelentkezôk a motorra ter-
mettségüket.

A motorok seregszemléjén túl igazi zenei csemegét is kí-
nál a fesztivál. Öt napon át közel 50 zenekar, szórakoztatja a
motorosokat, a környéken lakókat, és a helyszínre látogató
nem motoros turistákat is. Idén a 70-es évek rockmuzsi-
kájának két reprezentánsa, az angol a The Sweet és a
Nazareth lép fel a Fesztivál nagyszínpadán, de a „megszo-
kott” magyar zenekarok sem hiányozhatnak. Bizonyára sok
ezer torok énekli majd együtt az EDDA, a Magna Cum
Laude, a Ganxta Zolee és a Kartel, Deák Bill Gyula vagy a
Tankcsapda legnagyobb slágereit.

A zárónap zenei programjai pedig a családoké, hiszen a
hazai X-Faktor legfrissebb sztárjai szórakoztatják a kicsiket
és a nagyokat.

A 13. Harley-Davidson Open Road Fest kiemelt je-
lentôséggel kezeli a balesetmentes közlekedés fontosságát,
csatlakozik az Országos Balesetmegelôzési Bizottság
programjaihoz.  

További információk: www.openroadfest.hu
vagy: www.hogrally.hu
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„Kalandozások a francia kultúrában
az irodalom, a zene, a gasztronómia útjain”

Szeretettel várunk mindenkit
2012. március 30-án, pénteken 19 órakor

a Faluház nagytermében (Paloznak, Fô u. 10.)
Dr. Sz. Tóth Gyula

tanár, közíró
zenés, vetítéses elôadására.

A rendezvényre a belépés ingyenes!



„Örökség és küldetés”
SZUPER MIKLÓSNÉ

Szaktudás, tehetség, szorgalom. Állhatatosság, türelem,
alázat. Nagylelkûség, lemondás, szerénység. Ezek és ha-
sonló szavak hangzanak el Judittal kapcsolatban, akit
csak látásból ismerek, pedig füredi létére már régóta ak-
tív szervezôje-résztvevôje Paloznak kulturális életének is.
Ezen a helyen ilyen gazdag szakmai életútról, mint az
övé, csupán távirati stílusban lehetne írni, így hát marad
az összegzés, az ízelítô az elmúlt harminc, hímzéssel és
annak népszerûsítésével, valamint a közösségteremtéssel
eltöltött évrôl, melynek eredményeibe bepillantást nyer-
hetünk a balatonfüredi Kisfaludy Galériában nemrég
nyílt kiállítás segítségével, melynek anyagát az általa ve-
zetett öt hímzôkör munkáiból állította össze. Megnyitó
beszédében Ács Anna muzeológus a következô szavakkal
méltatta Juditot és tevékenységét:

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elôdök kultúrája
egykettôre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra
meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán 1944-bôl szár-
mazó hitvallását idéztem, Kodály egyetemes érvényû mû-
velôdési programját. Intô szavak, mondatok ezek minden
kor emberének. Kiállító népi iparmûvészünk, Szuper
Miklósné, Judit asszony Kodály hitvallásának szellemisé-
gében él és alkot szerényen, de mindig meggyôzôdéssel,
biztos értékítélettel, Isten áldotta tehetséggel, hihetetlen
szorgalommal, kitartással. Juditnak… kettôs jubileuma
van: hat évtized már megadatott neki a Teremtô által rá
szabott 100 esztendôbôl-ugyanis, mint mondta, még leg-
alább negyven évre való mintakincse, anyaga, fonala van
a padláson, no meg, ezt már én teszem hozzá: legalább
ennyi idôre szóló energiája a hímzéshez, csipkeveréshez,
s nem utolsó sorban családjához. A hat évtizedbôl kerek
harminc éve elemi erejû szenvedélyként, mint maga meg-
fogalmazta: soha el nem múló, örök szerelemként ragadta
magával a népmûvészet… Az új nemzedék tagjaként ta-
nulni kezdte az elôdök kultúráját és azt megszerezte ma-
gának. S hogy tudását továbbadja, felsôfokú oktatói vizs-
gát tett hímzésbôl, csipkekészítésbôl és mézeskalács
készítésbôl. A népmûvészet valóban jelenlevô múlt, élô
örökség lett a számára és mindazoknak, akiket maga is ta-
nított illetve most is tanít. Judit mély hivatástudattal, pél-
damutató tevékenységével és közösségteremtô-formáló
erôvel tanít. Nem fojtja el az egyéni gondolkodást, a kö-
zös alkotás öröme, a közösség élménye a fontos neki. Tud-
ja, a hagyomány akkor mûködik, pontosabban él, ha az
emberi kapcsolatokat szolgálja. Szakköreinek tagjai a kö-
zös munkával legalább négy-öt évvel meghosszabbítják
életüket, vallják egyöntetûen. És az élô hagyomány szol-
gálja a nemzetet, gazdagítja azt, erôsíti önbecsülésünket.
Nagy szavak ezek, ám nem üresek, mert érzés és tett van
mögöttük, nem feledve, hova születtünk, hova tartozunk.
Ezen a kiállításon is sajátos módon jelen van az egész
Kárpát-medence, magyar és nemzetiségi hímzéskultú-
ránkból kapunk ízelítôt. 

Judit, aki 21 esztendeje a népi iparmûvész cím méltó
viselôje, 2005-tôl pedig Gránátalma díjas, öt szakkört ve-
zet. 19 éve a csepeli és a paloznaki hímzôkört, 10. éve az
alsóörsi csipkemûhelyt, 8. éve, amióta Juditék Füredre
költöztek a füredi és tihanyi hímzôkört. Energiái így bi-

zonyítottan végtelenek, mert a kéthetenkénti foglalkozá-
sokra mintákat készít elô, tervez, tudatosan keresi a pá-
lyázatokat és készíti azokra a tagokat. Füreden, ahol ko-
rábban nem volt ilyen szakkör, s most az Önkormányzat
támogatásával, a Városi Mûvelôdési Központban helyt
kapva mûködhet, a hölgyek képesek évente fejenként 32
munkát is elkészíteni a maguk örömére és pályázatokon
elnyert kiváló eredményekkel. Ezen a kiállításon Judit
ad válogatást míves, szemet-lelket gyönyörködtetô mun-
káiból. S köszöntik ôt kettôs jubileuma alkalmából szak-
körei, mind az öt. Számadás is ez egyben, számadás az
egyéni és közös teljesítményrôl, minôségi munkáról.
Mert, mint Márai Sándor írta bölcsen, „Magyarország is
csak a minôség igényével élhet és maradhat fenn az új
Európában, nincs módunk középszerûnek lenni.”

Joggal állítom, Szuper Miklósné, Judit és szakkörének
minden tagja a minôség igényével él. Mert Judit és szak-
körének tagjai is küldetéses emberek, akiket, Reményik
Sándor szavaival élve, hiszem, „fölvesz szekerére az Idô,
aki vad lovakat hajt.” 

A hímzô asszonyok személyes tapasztalataikkal bizo-
nyára meg tudnák erôsíteni, bôvíteni Anna méltató sza-
vait, ám Judit, amikor meglátogatom, inkább a tervei-
rôl beszél.

– Paloznakon jövôre leszünk húsz évesek. Ez az egyik
legrégebben alakult társaság. A 2013-as Falunapkor átfo-
gó, ünnepi kiállítást rendezünk a Faluházban az ez idô
alatt készült hímzések bemutatásával, melyek között
több díjazott kézimunka is látható lesz. Szeretném, ha az
itt kialakított stílus, mely a dunántúli fehér hímzésbôl,
valamint a Balaton-felvidéki hímzések kedvelt motívu-
maiból állt össze, s mely a 2003-ban megjelent Paloznak
népmûvészete címû könyvben is tanulmányozható, hun-
garikum minôsítést kapna. Talán még az sem földtôl el-
rugaszkodott elképzelés, hogy a szakkör megkapja a 
Magyar Örökség Díjat. Megérdemelnék. Régi vágyam to-
vábbá egy mézeskalács-alkotóház. Olyan közösségi tér
létrehozása, ahol a faluban alkotó és termelô emberek be-
mutathatnák, árulhatnák a munkáikat. Ahol helyben le-
hetne dolgozni, akár a régi fonókban, vagy csak találkoz-
ni, beszélgetni, programokat szervezni, mintegy klubban.
Olyan komoly érték jött létre itt is az évek során, amivel
kezdeni kell valamit. Sok tervem, elképzelésem van még,
s bár nem fiatalodom én sem, bôven ad erôt az értelmes és
boldogító tevékenykedés az közösségért, a településért,
Veszprém megyéért… a hazánkért.
Díjak és kitüntetések:
1991 Népi iparmûvész cím 
2003 Paloznakért érdemérem a Hímzôkörrel
2003 Kulturális Örökség Minisztérium – Nagydíj a Hímzô-

körrel
2005 Gránátalma díj
2007 OKM Közmûvelôdési Fôosztálya – Nagydíj
2008 Paloznakért Érdemérem
2009 Miniszterelnölki Hivalat – kiemelt Nagydíj minden 

szakkörnek 
Országos Kis-Jankó Bori hímzôpályázat – 2x I. díj 
Veszprém Megyei Közgyûlés Különdíja – többször a
Hímzôkörrel

Boda Balázs

4 2012. márciusPaloznaki Hírmondó



Papírgyûjtés
A Paloznaki Civil Egyesület Papírgyûjtést szervez 2012.
április 20-án péntek délután 15 órától és 21-én
szombaton délelõtt.

Kérjük a háztartásban feleslegessé vált újságokat,
kartondobozokat gyûjtsék össze, amit a házaktól a
gyermekek fognak elszállítani. A papírt a Tájház
udvarán a szín alatt gyûjtjük, aki nagyobb mennyiséggel
rendelkezik, oda szállítsa el. 

A papírgyûjtésbõl befolyt összeget a gyermekek
jutalomkirándulására fordítjuk! 

Akik segíteni tudnak a szín alatt a papír rendezésénél,
kérjük, jelentkezzenek Bakonyiné Marikánál 87/ 446 755
vagy Hernádi Péternél (06/ 70-5247786)

Tegyünk többet a tiszta környezetünkért!
PaCi vezetõsége

Borklub Híradó 2.
Február 10-én tartottuk második összejövetelünket változat-
lanul élénk érdeklôdés és aktív részvétel mellett.

Klubvezetônk, Englert Dezsô fô témának borvidékünk mi-
nôségi potenciáljának alaposabb megismerését választotta.
Fô fajtánk, a különféle Olaszrizling borok bemutatásával ár-
nyalta a hagyományos kisüzemi és a korszerû reduktív tech-
nológiával készült borok közti stílus és minôségbeli különbsé-
geket. Ismereteink gyarapítását szolgálta a környékünkön
található egyéb fajták közül a Chardonnay fajta, sôt egy mu-
zeális korú Veltelini bemutatása.

Ezt követôen a résztvevôk által hozott borokat kóstoltuk
és elemeztük. A kóstolt borok minôsége megerôsítette koráb-
bi véleményünket: a 2011-es évjárat átlagon felüli! A borok,
különösen a „vörös földrôl” származóak rendkívül testesek
és inkább alacsony savtartalmúak.

Lévén, hogy a klubtagok zöme maga is termel szôlôt és ké-
szít bort, igény mutatkozott, hogy az éppen aktuális termesz-
téstechnikai ill. borkészítési-borkezelési problémákkal is fog-
lalkozzunk. Úgy gondolom klubvezetésünk teljesen nyitott ez
irányban. Elôbbieket figyelembe véve következô klubnapun-
kon néhány percet szentelhetnénk az éppen még aktuális szô-
lô metszés-tôketerhelés gondolatkör megbeszélésére.

Borklub Híradó 3.
Az idôközben 29 fôre emelkedett taglétszámú Borklubunk
március 9-én tartotta idei 3. összejövetelét.

Bevezetôként a Veszprémi Pénzügyôrség két munkatársa
tartott részletes tájékoztatást a bor- és pálinka elôállítás, illet-
ve forgalmazás törvényi szabályozásáról.

Az összejövetel alkalmat adott az április 14-i Paloznaki
Borverseny elôtti utolsó közös bormustrára, melyen a részt-
vevôk 15 borát értékeltük. Régi igazság, nincs egyszerû évjá-
rat. A 2011-es évjárat kiemelkedô minôsége mellett bôven ad
feladatot a borkészítôknek. Külön feladat a komoly minôsé-
gek aránylag korai „formába hozása” a borversenyre.

Pusztai István

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
A Paloznaki Civil Egyesület Húsvéti Játszóházba várja a

gyermekeket, szüleiket és nagyszüleiket
2012. március 31-én, szombaton délelôtt 10–12 óráig a

Szent József Házba (Paloznak, Fô u. 2.)
ahol a közelgô ünnepre készülve

húsvéti dekorációkat, ajándékokat készítünk.

Mindenkit szeretettel várunk!

BBAARRKKAA  TTÚÚRRAA
Április 9-én, hétfôn

ismét megrendezzük a hagyományos húsvéti túrát.
Aki a sok evés-ivás után kedvet érez egy kis

kiránduláshoz, a locsolkodás után fogja a hátizsákját,
a családját és kerekedjen fel!

Úti cél: Király-kút (3-4 km a paloznaki hegyoldalban).

Indulás: 12 órakor
Gyülekezõ a paloznaki Fô téren

„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!”

Mindenkit szeretettel vár a Paloznaki Civil Egyesület!
További információ:

Hernádi Péter 06/70-5247786
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AZ ISKOLA MEGMENTÉSÉÉRT
A csopaki képviselõ-testület február 15-i ülésén Ambrus
Tibor polgármester röviden szólt az elõzõ napi szülõk fó-
rumáról, ahol a jelenlévõk a polgármester, Tislér Géza
református lelkipásztor és Huszár Péterné iskolaigazga-
tó tájékoztatója alapján megismerkedhettek az általános
iskola jövõjével kapcsolatos elképzelésekrõl. A résztve-
võk többsége, 99 fõbõl 97-en (2 ellenszavazattal) támo-
gatták azt a változatot, kifejezték azt az igényüket, hogy
2012. szeptemberétõl a református egyház legyen az in-
tézmény fenntartója. 

A képviselõ-testület elfogadta azt a kérelmet, amelyet a
Református Egyház Elnökségének címeztek. Ebben rög-

zítették: az önkormányzat célja egy jó színvonalú, igé-
nyes iskola és oktatás további fenntartása, a nyolc osztá-
lyos iskola hosszú távú helyben maradása. Az önkor-
mányzat az általános iskolát az elmúlt években teljesen
felújította, a tantermekbe új bútorzat, táblák kerültek, a
múlt évben mintegy 20 millió forintért kicserélték a nyí-
lászárókat és hõszigeteléssel látták el az épületet. Azt sze-
retnék, ha megnyugtató kondíciókkal egy továbbra is jól
mûködõ iskola lehetne, amelynek színvonaláért, az egye-
temes emberi értékeken alapuló nevelési szempontokért,
a magas továbbtanulási arányért a református egyházzal
közösen vállalnának felelõsséget.  Ehhez a képviselõ-tes-
tület a település költségvetésében folyamatosan biztosítja
a szükséges összeget. 



Közúti közlekedésre vonatkozó fontosabb jogszabályok,
jogszabályváltozások

Az idei évben szigorúbb szabályok lépnek életbe a közle-
kedésben. Sok esetben a rendôrnek nincs mérlegelési jo-
ga a szabálysértési bírság kiszabását illetôen, megszûnik a
tól-ig határ, egységes szabályok alapján minden esetben
ki kell szabni a bírságot.

Az egyik leggyakoribb kérdés, a gyorshajtás és az azzal
járó büntetési tételek.

50 km/óra megengedett legnagyobb sebességnél:
65-75 km/ó 30.000 Ft
75-85 km/ó 45.000 Ft
85-95 km/ó 60.000 Ft

90 Km/óra megengedett legnagyobb sebességnél:
105-120 km/ó 30.000 Ft
120-135 km/ó 45.000 Ft
135-150 km/ó 60.000 Ft

130 km/ó megengedett legnagyobb sebességnél:
150-165 km/ó 30.000 Ft
165-180 km/ó 45.000 Ft
180-195 km/ó 60.000 Ft 

Az e feletti sebességtúllépésnél a büntetés hatványozottan
emelkedik.

A megállással és várakozással kapcsolatban is felhívnánk
a figyelmet a 30.000 Ft összegû bírság kiszabásával érin-
tett szabálysértésekre a helyben, illetve a Csopakon, Ba-
latonfüreden tapasztaltak közül;
– Megállni tilos jelzôtábla hatálya alatt történô megállás,
várakozás;
– Útkeresztezôdésben és az úttestek széleinek metszés-
pontjától számított 5 méter távolságon belül történô meg-
állás, várakozás;
– Autóbuszöbölben történô megállás várakozás;
– Járdán történô megállás, várakozás szabályainak meg

sértése;
– Irányjelzés, kanyarodás szabályainak megsértése;

Biztonsági övre vonatkozó szabályok megsértésekor: la-
kott területen 15.000 Ft, lakott területen kívül 30.000 Ft,
autópályán, autóúton 40.000 Ft szabálysértési bírság fi-
zetendô.
A fenti bírságösszegektôl a hatóság nem térhet el. Ameny-
nyiben bármilyen kérdés merülne fel, állunk a lakosság
rendelkezésére. 

Jánka István r. zls.
Gézárt Viktor r. zls.

Beszámoló a Teleház, a Községi Könyvtár
és a Tájház 2011. évi mûködésérôl

PALOZNAK KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
2011-ben a Mozgókönyvtári normatíva egy részébôl,
amely a balatonfüredi Városi Könyvtárban maradt 105
db könyv került beszerzésre a Paloznaki Könyvtár részé-
re, összesen 254.705 Ft értékben. 16 db DVD-t a hozzánk
kerülô részébôl vásároltunk összesen 18.621 Ft értékben.

A mozgókönyvtári normatíva nagyobb részét az Olvasóli-

get fejlesztésére, Helytörténeti sarok kialakítására és könyv-
tári rendezvények mûsorainak kifizetésére használta fel.

Az Olvasóligetben elhelyezésre került egy hordó, me-
lyet könyvespolccá alakítattunk át, így a leselejtezett állo-
mányból kihelyezett könyvek esôs idôben sem áztak meg.
Új szórólaptartókat is beszereztünk, így kicserélhettük a
régi, törött tartókat is. Új napernyôket is tudtunk vásá-
rolni, melyek még jobban kielégítik a látogatók igényeit.
Az Olvasóligetben továbbra is elérhetô a nyílt wifi, melyet
sokan igénybe vesznek. 

Az Olvasóliget hatására egyre többen jönnek be a
Könyvtárba, egyre több az új beiratkozó is.

Újból volt Ünnepváró Játszóház, sütéssel, ünnepi dí-
szek készítésével, filmvetítéssel.

A Mikulás Ünnepség mûsorának elôadói díját is a nor-
matíva keretébôl fedeztük

A Könyvtáron belül Helytörténeti Sarkot alakítottunk
ki. Itt kaptak helyet az elmúlt 20 évben megjelent
Paloznaki Hírmondó beköttetett számai, a Paloznakkal
kapcsolatos, Paloznakról szóló korábban és most megje-
lent kiadványok, a képviselôtestületi ülések anyagai és a
szakdolgozatok.

A kisebb részét az összegnek újság elôfizetésekre hasz-
náltuk fel, ezzel is kielégítve az olvasók igényeit. Most
már a Könyvtár 20 féle újságra fizet elô, melyek között
megtalálható a naponta, hetente, havonta és negyedéven-
te megjelenô sajtóanyag is. Ezek között szerepelnek a fia-
tal-, a közép- és az idôsebb korosztály olvasási, érdeklô-
dési igényeit kielégítô folyóiratok egyaránt. 

Beszereztünk egy új videokamerát is, hogy rendezvé-
nyeinket ezentúl mozgóképen is megörökíthessük.

2011-ben a Könyvtárnak 110 regisztrált olvasója volt
(2010-ben 108 fô).

PALOZNAKI TELEHÁZ:
A településen sokrétû feladatot lát el. A számítógép-hasz-
nálat, az internet hozzáférés, a telefax, a fénymásoló
használata, szövegszerkesztés, szkennelés, nyomtatás, di-
gitális adatmentés stb. tartozik a szolgáltatásai közé. E
mellett a faluban egy közösségi színtér is. A szórakozás
mellett az internetrôl történô információszerzésre, mun-
kavégzésre is felhasználják a különbözô szolgáltatásokat
a helyi lakosok, a nyaralók, a turisták. Gyakran érkeznek
a környezô településekrôl is látogatók. 

A Teleház változatlanul 7 db személyi számítógéppel
rendelkezik, illetve lehetôség van az Internet saját lap-
toppal való használatára. A szélessávú internet kapcsola-
tot a Köznet-közháló szolgáltatja ingyenesen, az internet/
számítógép-használat óradíja 2011. évben 100 Ft volt. 

A múlt évben kétszer is meghirdettük az ingyenes szá-
mítógépes tanfolyamot – egy alkalommal nyáron, illetve a
másik alkalommal ôsszel – amelyekre sajnos nem volt je-
lentkezô. 

A Paloznaki Teleház továbbra is a Magyar Teleház Szö-
vetség tagja, mely szakmai felügyeletet biztosít, informá-
ciókat szolgáltat, szakmai segítséget nyújt a mûködéshez.

A Teleházban készül a település helyi újságja, a
Paloznaki Hírmondó. A szerkesztésen kívül a sokszorosí-
tása is itt történik. 

Sári Annamária
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„Van valami közös"
Február 24-én este Nádasi Elemér volt a paloznaki önkor-
mányzat vendége a Faluházban.

Az est célja az volt, hogy a sokak által a zenéjén keresztül
ismert harmonikást jobban megismerhessük.

A beszélgetést Paloznak alpolgármestere, Szabó Lajos ve-
zette, aki kérdéseivel szinte minden területre kitért a mûvész
életével kapcsolatban.

A gyerekkorától kezdve megismerhettük a zenével, a hang-
szerekkel, az emberekkel való kapcsolatát a mai napig bezá-
rólag. Megtudhattuk, hogy tanárként kezdett dolgozni a zirci
gimnáziumban és a veszprémi Városházáról ment nyugdíjba.
Sok elismerést, kitüntetést kapott nem csak megyei, de orszá-
gos szinten is tanári és közösségi munkájáért egyaránt.

A beszélgetést képek vetítése színesítette, kiragadva egy-
egy pillanatot Nádasi Elemér életébôl. A képek kapcsán ke-
rek történetek születtek Elemér bácsi elbeszélésében.

A történeteket hosszú zenélés követte, elôször zongorán
kezdte, mint kiderült harmonikázni csak idôsebb korában ta-
nult meg.

Meglepetéssel is készült Szabó Lajos, hiszen meghívta a
mûvész egy régi barátját, Héhn Gyulát, a csopaki Általános
Iskola nyugalmazott igazgatóját egy kis közös zenélésre. Így a
zenés est egy harmonika-hegedû duóval folytatódott nagyon
jó hangulatban.

Az éjszakába húzódó muzsika, beszélgetés és tánc sok ven-
déget marasztalt, Elemér bácsi mindenki nótáját „elhúzhatta”.

Az este hátterét Prazsákné Emike, a „Paloznak Jövôjéért”
Közalapítvány elnökének hangulatos teremberendezése szí-
nesítette, tette meghitté.

S.A.

Kodály Zoltán és a verbunkos zene
Zenehallgató Est Paloznakon

Március 9-én kis létszámú közönséggel, de annál családia-
sabb hangulatban tartott elôadást Dr. M. Tóth Antal zene-
történész.

Bevezetôként Nagyné Nyári Ágnes, az Eötvös Károly Me-
gyei Könyvtár és Közmûvelôdési Intézet munkatársa ismer-
tette az elôadás létrejöttének történetét, majd a „Faluról Fa-
lura” – Barangolás a mûvészetekben program többi elemét
is bemutatta. 

A zenetörténeti elôadás elôtt megtudhattuk, hogy a Paloz-
nakon már ismert elôadó, hogyan kezdett el barátkozni a ze-
nével, annak tudományosabb megismerésével, kutatásával.

Zenetörténettel az 1980-as évek eleje óta foglalkozik
rendszeresen. Az 1990-es évek eleje óta tart mûvelôdési 
házakban, iskolákban, 2008-tól pedig a Faluról-Falura prog-
ram keretében, rendkívül érdekes, jó felépítésû zenetörténe-
ti elôadásokat, népszerûsítô komolyzenei zenehallgatásokat

Az zenebemutató elôadás folyamán Dr. M. Tóth Antal cá-
folta azt az általánosnak tartható tévhitet, miszerint Kodály
a verbunkos zenét, a csárdást, a cigányzenét és a magyar nó-
tát nem tartotta értékes zenének. A valóság ennek az ellen-
kezôje. Jó példa erre Háry János intermezzójának verbun-
kos dallama is.

A program végén azzal a jólesô érzéssel távoztunk, hogy
Kodály Zoltán méltó megemlékezést kapott az ünnepi esten. 

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
Szerk.

Paloznak Község Önkormányzata 
szeretettel vár minden gyermeket, 
szülôt és nagyszülôt a

HHúússvvééttii  ÜÜnnnneeppvváárróó  
JJááttsszzóóhháázzbbaa
Programok:
Filmvetítés 
2012. április 6., péntek 15–17 óráig

Húsvéti dísz készítés
2012. április 7., szombat 10–12 óráig

Helyszín: Teleház és Könyvtár

Húsvét a paloznaki konyhában
Alig múlt el a Karácsony és máris a Húsvétra készülõ-
dünk. Ünnep ismét, amit megkülönböztetünk a hétköz-
napoktól, Ablakot, ajtót mosunk, átnézzük az egész há-
zat, mert azt akarjuk, hogy ragyogjon. Ha ezzel is
megvagyunk, tervezzük meg az ünnepi ebédet, az alábbi
recept ehhez nyújt segítséget.

Balzsamecetes szûzpecsenye:
Hozzávalók: 2 személyre 1 db szûzpecsenye, 2 db vörös-
hagyma, néhány gerezd fokhagyma, olívaolaj, ½ l tejföl,
kevés barnacukor, só, bors, jó minôségû balzsamecet,
liszt, celofánzacskó (lehet sütôzacskó is).

A szûzpecsenyét lehártyázzuk, besózzuk, frissen da-
rált borssal beborsozzuk. A hagymát kockára vágjuk,
fokhagymát felaprítjuk, olívaolajban megdinszteljük,
hozzáadunk annyi balzsamecetet, hogy pikáns legyen és 
1 kanál cukrot, a szûzpecsenyét beleforgatjuk, majd az
egészet celofánzacskóba téve legalább egy éjszakára hû-
tôszekrénybe rakjuk.

Másnap sütôbe rakjuk 170°-on fólia alatt 20 perc alatt
elkészítjük. A szaftját liszttel elkevert tejföllel sûrítjük
(gondolatnyi pirospaprikát lehet bele tenni).

Köretként BASMATI RIZS illik hozzá, amely hófehér
és nagyon finom. 3-4 féle párolt zöldség (brokkoli, sárga-
répa, karfiol. póré, stb.) nagyon kellemessé teszi, csak egy
a fontos, hogy ropogós maradjon.

Még csak egy gondolat. A balzsamecet tölgyfahordóban
érlelt must, amely minél régebbi, annál jobb. Akár a fe-
hér, akár a vörös változata rendkívül finom saláták és
egyéb ételek ízesítésére, jobb és kímélõbb, mint az ecet,
használjuk bátran.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok!
Rajnai Magdi

ADÓNK 1%-RÓL
Ismételten fel lehet ajánlani adónk 1%-át valamely
társadalmi szervezetnek, illetve egyháznak. 
Magyar Katolikus Egyház 0011.
Magyar Református Egyház 0066.
Közrendvédelmi Alapítvány 19266208-1-19
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 18932296-1-19
Paloznaki Civil Egyesület 18938766-1-19

Szerk.
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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

� 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

� 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 

� 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

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

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

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

� 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. 

� MASSZÁZS! Minden szerdán 15.30-19.30-ig az orvosi ren-
delôben (Paloznak, Fô u. 10.). Helyi lakosoknak kedvezmény.
Ajándékutalvány váltható a helyszínen.Szeretettel várom
kedves vendégeimet! Simonné Ildikó 30/440-2912

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 
Megjelenik havonta.

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.

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.


