
TESTÜLETI ÜLÉS
A képviselô-testület áprilisi ülésén a polgármester beszá-
molt a Balatonfüredi Szociális Alapszolgálattal folytatott
gyermekvédelmi tanácskozásról, a parti sáv és a horgász-
kikötôvel kapcsolatos vízügyi és környezetvédelmi egyez-
tetésekrôl, a Zrínyi utca forgalombiztonsága érdekében
az Állami Közútkezelôvel folytatott egyeztetéssel és hely-
színi bejárással, melyben a Paloznaki Civil Egyesület is
közremûködött és a nyaralóknak tartott közmeghallga-
tásról.

Elsô napirendként tárgyalta és egyhangúlag elfogadta a
testület a 2011 éves zárszámadást 108 millió Ft bevétellel
és 106 milliós kiadással melybôl 25,7 millió Ft a körjegy-
zôségnek átadott pénzeszköz, közel 17 millió a beruhá-
zásra, felújításra fordított összeg, 17 millió a más szerv ré-
szére támogatásként, vagy feladatellátásra átadott pénz. A
bevételek között az állami hozzájárulás 20 millió Ft, áten-
gedett szja 14 millió, helyi adók 41 millió Ft, átvett pénz-
eszköz a körjegyzôség mûködtetésére, könyvtárra, köz-
foglalkoztatásra 18 millió Ft.

Takács Eszter településtervezô ismertette a település-
fejlesztési koncepciót, melyet néhány kisebb módosítással
a testület elfogadott. A koncepciót végleges formájában a
hivatalban a könyvtárban és a honlapunkon hamarosan
közzétesszük. 

Konkretizálta az önkormányzat a hulladékszállítási
szerzôdésre kötelezett területet oly módon, hogy a köz-
szolgáltatásba bevont utcákat tételesen felsorolta az üdü-
lôhely rendjérôl szóló rendelet mellékleteként. 

Döntött a testület 2 db napelemes közvilágítási lámpa
felállításáról a Hajódi utcában. A képviselôk a költségve-
tés tárgyalásakor lemondtak tiszteletdíjukról azzal, hogy
az így megtakarított összeget minden évben egy általuk
meghatározott beruházásra fordítják. Az idei évben a
Hajódi utca közvilágításának részeként kerül felállításra
a két megújuló energiaforrást (napelem) felhasználó lám-
pa, több mint 1 millió Ft értékben. A további lámpák be-
szerzésérôl és felállításáról a mûködési tapasztalatok
függvényében dönt majd az önkormányzat.

Az idegenforgalmi pályázatra két pályázatot nyújtot-
tak be melybôl egy érvénytelen volt a Mandel kemping
fejlesztését 500.000 Ft-tal támogatta a testület. A pályá-
zati keretet a vendégéjszakák után befizetett idegenfor-
galmi adó biztosította.

Kéri Katalin fôépítész kérte, hogy a tervtanácsi rende-
letet sürgôséggel tárgyalja a testület, azonban elôkészí-
tettség hiányában a tárgyalást elnapolták azzal, hogy egy
héttel késôbb rendkívüli ülésen tárgyalják. Az április 12-
én tartott rendkívüli ülésén a testület elfogadta a tervta-
nácsról szóló rendeletet, mely alapján minden építési en-
gedély kérelmet a helyi tervtanácsra kell bocsátani,
amennyiben az nem tartozik a törvény erejénél fogva (pl.

mûemlékek, 1000m2-nél nagyobb épület) más tervtanács
hatáskörébe. A tervtanácsot a fôépítész mûködteti és hív-
ja össze szükség szerint, de maximum havonta. CzÁ

EGÉSZSÉGNAP PALOZNAKON
Idén az eddigi legnagyobb létszámú, egészségi állapotára
kíváncsi érdeklôdô vett részt az Önkormányzat által meg-
rendezésre került Egészségnapon a Faluház nagytermé-
ben. Ismét ingyenes szûrésekkel vártuk a fiatalokat és idô-
seket egyaránt.

Elsô körben vérnyomást mértek, majd utána következ-
hetett a vércukor, koleszterin-mérés egy csepp vérbôl, hal-
lásvizsgálat és bôrgyógyászati szûrés, a férfiaknak prosz-
tata-szûrôvizsgálat.

Akik eljöttek a szûrésekre vagy megkönnyebbülve, vagy
szakszerû tanácsokkal távoztak.

Köszönjük a segítséget Szalai Tünde körzeti ápoló-
nônek, Szentesiné Marcsi védônônek, Szenténé Török
Andreának, Steinbachné Edinának az önkormányzat dol-
gozójának és nem utolsósorban Szilassyné Rózsikának,
aki nyugdíjba vonulása ellenére is eljött, hogy a
paloznakiak egészségével törôdjön.
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Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Balatonfüred Város Önkormányzata, 
Paloznak Község Önkormányzata 

és a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 
szeretettel meghívja Önt és Családját 

A XXI. JÓKAI NAPOK KÍSÉRÔRENDEZVÉNYEIRE, 
Paloznakra

Április 28., szombat 17 óra
Reformkor hangulatát idézô ruhák kiállítása

Helyszín: Faluház nagyterme
Tervezô-készítô: Újhegyi Gyuláné

Megtekinthetô: május 3-ig

Április 29., vasárnap 17 óra 
„Paloznak ege alatt”

múltidézô beszélgetés Ponori Thewrewk Aurél
csillagásszal,

a Magyar Csillagászati Egyesület örökös tiszteletbeli
elnökével Beszélgetôtárs: Boda Balázs
Helyszín: Szt. József Ház nagyterme

Április 30., hétfô 9.30 óra 
Kézmûves foglalkozás

Helyszín: Tájház udvara

Április 30., hétfô 11 óra 
a Mikepércsi Néptánc Együttes néptánc bemutatója

Helyszín: Tájház udvara



Az utóbbi idôben nem sokan vesznek részt a közmeghall-
gatásokon (falugyûlés). Talán a rendszeres tájékoztatás-
nak, a közvetlen kapcsolatnak köszönhetôen is, hiszen a
hivatal helyben van, a testület havonta nyilvános ülést
tart. Érdekes azonban felidézni a három évtizeddel ez-
elôtti falugyûlések problémáit, javaslatait. Jóval többen
vettek részt a falugyûlésen és sok felszólaló volt. A taná-
csi beszámolók nem minden esetben maradtak meg, de a
hozzászólások kérdések és az arra adott válasz igen.
Ezekbôl szemelgetünk a Hírmondó következô számai-
ban. A hozzászólásokat nem név szerint, hanem össze-
gyûjtve közöljük.

Falugyûlés 1975

Miután Szalai László tanácselnök beszámolt az elôzô évi
tervfeladatok sikeres teljesítésérôl és Paloznak Község
fejlôdésérôl a IV. ötéves tervidôszakában, a megjelentek
a falu problémáit vetették fel. 

A szabadstrandon (akkor még volt) öltözô, WC építése.
Zrínyi utcát a bokrok benôtték, balesetveszélyes a közle-
kedés. A KISZ tagok nem tudják társadalmi munkában
elvégezni a klub tatarozását, mert dolgoznak. Ady utca
nincs felmurvázva. A Tsz lánctalpas traktorjai tönkrete-
szik a Nagyhegyi utcát (Kálvária) A Fô utcán épüljön jár-
da. Szükség lenne buszváró építésére. Nincs nyilvános 
telefon. Gyenge az áramerôsség a községben, tönkremen-
nek a háztartási gépek. Sportpályára lenne szükség. Hi-
ányzik a Zrínyi úton (Petôfi utcától Lovas felé) a közvilá-
gítás. 

Szalai László válaszában tájékoztatja a lakosokat, hogy
a szabadstrand alsóörs területén van(!) és az alsóörsi ta-
nácsnak jelezték a hiányosságokat.  A utcák javítását, vi-
lágítást majd az V. ötéves tervben tervezik.

Szerk.

„Kalandozások a francia kultúrában 
az irodalom, a zene, a gasztronómia útjain”

IGEN! Pontosan fedte a cím az est hangulatát.
Kedves paloznaki barátaink kezdeményezésére született
az est. 

Vendéglátó: Dr. Regôs Ferenc és kedves felesége Mar-
csika volt.

Ehhez hozzáadta magát Paloznak is. A közös munka
eredményeként lett sikeres az est.

Amikor megérkeztünk a kellemes környezet, a franci-
ás dekoráció adta a meleg hangulatot. Az elôadó vendég-
látói mindent tényleg szó szerint mindent beleadtak, az
est sikeréhez.

Regôs Ferenc megnyitotta az elôadást, franciás hangu-
latot keltvén, és méltatta régi jó barátja gazdag életútját.

Az elôadó Dr. Sz. Tóth Gyula tanár, közíró volt, aki a
zenés, vetítéses elôadást tartotta.

A technikai segítséget polgármesterünk biztosította. 
Vendégünket megragadta Paloznak szépsége, dicsérô

szavai után indultunk a francia nevezetességek felé.
Elôször Provence-ban voltunk. Az elôadó kiemelte a

provence-i táj báját, élhetôségét és hasonlóságát a
paloznakival. Innen az atlanti part mentén észak felé ka-
landoztunk, egészen Normandiáig. Hazaúton Luxembur-
got mutatta be gazdag képanyaggal.

Közben a gasztronómia területén tanácsokat hallot-
tunk az osztriga és homár fogyasztásáról és a hozzájuk il-
lô borokról.

A zenei aláfestést szép francia sanzonok szolgáltatták.
Amikor visszaérkeztünk Paloznakra, vastapssal kö-

szöntük meg az elôadást.
Néhány perccel késôbb került sor Marcsikáék francia

gasztronómiai vendéglátására.
Saját készítésû langyos bagett volt a különféle sajtok és

ínyencségek alapja.
Finom sütemények kavalkádja után kellemes borokkal

öblítettük le a jóízû falatokat.
Ezt követte a kötetlen beszélgetés az elôadóval, ami

még tartalmasabbá tette ezt a felejthetetlen estét.
Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen az ismeretter-

jesztô elôadáson, és az azt követô vendéglátáson.
Reméljük, követni fogja ismét hasonló kezdeményezés.

Malomszegi Katalin
Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület
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Meseklub
vár a Könyvtárban (Paloznak, Fô u. 2.) .

Meseolvasás, mesemondás, 
játszóház gyerekeknek és szüleiknek.

Idôpontok:
Április 28., szombat 10–12 óráig.

Anyák napja a Meseklubban
Mesélés, Anyák napi készülôdés.

Május 12., szombat 10–12 óráig.

Madarak és Fák Napja a Meseklubban
Mese és természetismereti rejtvények kicsiknek.

Szeretettel vár 
a Könyvtár minden érdeklôdôt!



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-ré-
gió legnagyobb kora-nyári fesztiválja. Osztrák, olasz, né-
met, szlovák, cseh, lengyel, szlovén, ukrán motorosok ér-
keznek hazánkba, hogy magyar társaikkal együtt
"gurulva" ismerjék meg Európa legnagyobb tavának gyö-
nyörû környezetét. Idén 25 magyar városból indulnak
szervezett túrák a helyszínre. Az öt napos motoros ünnep
csúcspontja a szombati Parádé, melynek keretében a Bala-
ton-felvidék legszebb útvonalán 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
jelentôséggel kezeli a balesetmentes közlekedés fontosságát,
csatlakozik az Országos Balesetmegelôzési Bizottság prog-
ramjaihoz.  

További információk: www.openroadfest.hu vagy
www.hogrally.hu
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A XXII. Paloznaki Borverseny eredményei
Szakmai zsûri értékelése

Hagyományos úton elkészített borok eredményei
Név Oklevél Fajta és évjárat Összpont
1 Claus Lange Nagy Arany 2011 olaszrizling 19,65
2 Varga János Arany 2011 tramini 18,825
3 Wolfgang Schinerer Arany 2011 olaszrizling 18,75
4 Bartl Géza Arany 2011 olaszrizling 18,73
5 Szele Gyula Arany 2011 olaszrizling 18,625
6 Dr.Tormási György Arany 2011 olaszrizling 18,575
7 Ránky Anna és Rudi Zoltán Arany 2011 olaszrizling 18,575
8 Loidlné Pápista Márta Arany 2011 olaszrizling 18,55
9 Risztics Ödön Ezüst 2011 cabernet vegyes 18,3

10 Risztics Ödön Ezüst 2011 olaszrizling 18,28

Reduktív módon elkészített borok eredményei
1 Homola Pincészet Arany 2011 olaszrizling 18,70
2 Homola Pincészet Ezüst 2011 gyöngyözô tramini 18,225
3 Paloznaki Péter Pince Ezüst 2011 cserszegi fûszeres 18,15
4 Paloznaki Péter Pince Ezüst 2011 szürkebarát 18,075
5 Paloznaki Péter Pince Ezüst 2011 zenit 17,975
6 Szimics Mónika Ezüst 2011 rosé 17,725
7 Dr. Kaskó Mária Ezüst 2011 rosé 17,65
8 Homola Pincészet Ezüst 2011 szürkebarát 17,575
9 Paloznaki Péter Pince Bronz 2011 olaszrizling 17,275

A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület által megalakított Borklub Különdíját Bartl
Géza nyerte el 2011-es olaszrizling borával.
A „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány díja a következô Borklub összejövetel
alkalmával (május 11-én) kerül átadásra.
Köszönjük, hogy részvételükkel megtisztelték rendezvényünket. Gratulálunk
mindenkinek az eredményekhez.
A Borversenyrôl bôvebben a következô Hírmondóban számolunk be.

Szerk.

13. Harley-Davidson Open Road Fest 2012. június 06–10
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EEggyyeessüülleetteekk  HHíírreeii

Tavaszi megújulás
A Paloznaki Ifjúsági Szervezet (PISz) fiataljai idén
februártól újabb erôbedobással szervezik Paloznak if-
júsági életét. A PACI-tól idén is – a többi csoporthoz
hasonlóan – kaptunk támogatást, amit a falu, és a fia-
talok javára használunk majd fel. Áprilisban a De-
mokratikus Ifjúságért Alapítvány Közöd! nevû prog-
ramja keretein belül megvalósíthatjuk mindenféle
önkéntes tervünket, melyet fôleg a csapat összeková-
csolására fordítunk, de emellett a falu hasznára is vá-
lik. Ezeken a programokon kívül minden vasárnap
délután ötkor a focipályán métázunk, ami egy remek
csapatépítô sportjáték. Én szeretném, ha minél többen
csatlakoznának hozzánk, ha a paloznaki ifjúsági élet
tényleg „megújulna”!

Czeglédy Sára

MÉTA – a PISz szervezésében

Várunk minden környékbeli fiatalt, vasárnaponként 5
óra körül a focipályán, közös sportolásra! (Esô esetén
a program elmarad)

„A méta egy hagyományos magyar labdajáték,
amelyet két, tíz-tizenöt fôbôl álló, ütôvel felszerelke-
zett – többnyire gyerekekbôl, diákokból álló – csapat
játszik. A méta játék mai formájában a várháborúk
emlékét ôrzi. A játék a többi hasonló sportjátékhoz
hasonlóan többféle változatban élt hazánkban. A csa-
patjátékok közé tartozik (hasonlít a baseballra vagy
a krikettre), mozgási lehetôséget és jó szórakozást
biztosít egyszerre.”

Borklub Híradó 4
A Paloznaki Borklub április 13-i összejövetele péntek-
re esett. De nem ez váltotta ki a megszokottnál is na-
gyobb érdeklôdést. (A 30 fô fölötti jelenlévô a megala-
kulás óta talán már „megszokottnak” számít.) A
program szerint az elsô borászat, a Homola Pincészet
borbemutatóját és borainak kóstolását várták az ér-
deklôdôk.

Kun Zoltán a pincészet szôlésze mutatta be a boro-
kat és vezényelte az 5 borminta kóstolását: Balatoni
vegyes 2010 (szürkebarát, pino blanc, olaszrizling), 

Tramini 2009, Olaszrizling 2011, Szürkebarát 2011,
Tramini 2011.

A sikeres, tanulságos borbemutató után, a Borklub
tagjainak néhány borára is sor került. Néhány bornál
a Borklub tagjainak biztatására a bort készítôje bene-
vezte a versenyre és ott szép eredménnyel szerepelt. 

A kóstolás segítette a már címkézett palackban lévô
borok minôsítését. A címkével ellátott palackos boro-
kat Pohl István termelô, Borklubunk tagja vonultatta
fel; melyek rizling: Keremaringó, tramini: Maradj tal-
pon, souvignon: Fönek-lenek, muskotály: Kiskedvenc
néven kerültek bemutatásra.

Tájékoztatjuk a klubtagjainkat és az érdeklôdôket,
hogy a boroscimke kívánságnak megfelelô mindenféle
felirattal Árvay Attila klubtagunknál rendelhetô meg.
Irányár: 17–35.- Ft/db.

Englert Dezsô, Dr. Tormási György 

Kedves PaCi tagok!

Bizonyára tudjátok, hogy az adó 1% -ának kifizetését
az APEH visszatartotta, azzal az indokkal, hogy egye-
sületünk nem felel meg a törvényi feltételnek. Kiderült,
hogy egy adatlap(1137A) nem érkezett be határidôre.
Egyesületünk nem kapott felszólítást hiánypótlásra. Az
adatlapot megfelelô indoklással pótoltuk és a hivatal át-
utalta a 2010-es évi adó 1%-át 334.792.-Ft azaz három-
százharmincnégyezer-hétszázkilencvenkettô forintot.

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki adója ezen 
kis részét egyesületünknek ajánlotta fel, hiszen a csök-
kenô pályázati lehetôségek miatt, egyesületünk alap-
szabályában meghatározott alaptevékenységek zökke-
nômentes mûködésének egyik fontos bevételi forrása
ez az összeg.

Továbbra is várjuk az adójuk 1%-ának felajánlását.
Adószámunk: 18938766-1-19
Üdvözlettel:

Hernádi Péter
elnök



ÜZENEK NEKED

Mikor fáj, mi elmúlt, s fáj az élô,
Mikor teremnek látsz kis szobákat, 
S börtönszûknek látod a világot,
Mikor, mi most van, az is már késô
És minden bánt és úgy érzed végsô
Küzdelmed ez most az életeddel,
Halkan koppan meg az ablakodon…
Üzenek Neked az esôcseppel.

Ha kisüt a Nap és újra táncol
Szemed tükrében a fény, s az árnyék,
Ha gondolod, hogy az Élet ád még
Gyermekkedélyt és Te újra játszol,
Felejtesz mindent és vígnak látszol,
Úgy érzed, telve vagy nagy, szent vággyal,
Figyeld, hogy csillog az ablakodon…
Üzenek Neked a napsugárral.

Csutor Katalin
1949

A könyvtár hírei:

ÚJ KÖNYVEK:
Fábián Janka: Emma szerelme
Fábián Janka: Emma lánya
Fábián Janka: Emma fiai
Állat- és növényhatározó 

természetjáróknak
Lore Pittacus: A hatok hatalma: a Lorieni krónikák 

második könyve
Frei Tamás: A bankár
James Redfield: A tizenkettedik felismerés: a döntés 

órája
Kate Furnivall: Szentpétervár ékköve
Steve Berry: A templomosok öröksége
J. R. R. Tolkien: Elveszett mesék könyve (Középfölde 

históriája I-II.)
Deborah Harkness: A boszorkányok elveszett könyve
Robin Cook: Gyilkos terápia
Zacher Gábor: A Zacher: mindennapi mérgeink
Nora Roberts: Tündérvarázs
Világhíres festôk 24.: Miró
Világhíres festôk 25.: Toulouse-Lautrec
Világhíres festôk 26.: Michelangelo

ÚJ DVD FILMEK:
Roman Polanski: Szellemíró
Mike Newell: Perzsia hercege – az idô homokja
Anthony Minghella: Az angol beteg
Gary David Goldberg: Kutyátlanok kíméljenek
Robert Redford: Folyó szeli ketté
Menô Manó I-II-III.
Roman Polanski: A zongorista

Tavasz a paloznaki konyhában
ISMÉT MEDVEHAGYMA!
Akik most fanyalognak, fogadni mernék még egy receptet
sem próbáltak ki. Pedig érdemes kísérletezni, mert olcsó
és finom. Jó szívvel ajánlom nem csak a hétköznapokra,
hanem a húsos ételek kiegészítésére is. Egészségvédô ha-
tását már többször méltattam.

Sajttal és medvehagymával töltött 
csirkemell

Hozzávalók 4 fôre: 
60-70 dkg csirkemell filé (4 db), 15 dkg friss (vagy mire-
lit) medvehagyma levél, 4 dkg vaj vagy margarin, 3 db to-
jás, 3 dkg liszt, 8 dkg zsemlemorzsa, 15 dkg reszelt sajt,
étolaj a sütéshez, só, esetleg kevés ételízesítô.

A medvehagyma leveleket megmossuk, leszárítjuk, vé-
kony csíkokra vágjuk, rövid ideig vajban pároljuk, kevés
sóval, vagy delikáttal ízesítjük. A csirkemellett vékonyra
kiklopfoljuk. Ráhalmozzuk a vajban párolt medvehagy-
mát, a kevéske reszelt sajtot, feltekerjük, vagy félbehajt-
juk, panírozzuk és kisütjük. Tálaláskor ferdén félbevág-
juk, reszelt sajttal megszórhatjuk. Burgonyakrokettel és
friss salátával kínáljuk.

Medvehagymás tojáslepénnyel töltött 
sertéstekercs

Hozzávalók 4 fôre:
80 dkg csont nélküli karaj, 15 dkg friss (vagy mirelit) med-
vehagyma levél, 10 dkg húsos füstölt szalonna, 8 db tojás,
5 dkg liszt, 10 dkg zsemlemorzsa, étolaj a sütéshez, só.

A medvehagyma leveleket megmossuk, majd vékony
csíkokra vágjuk. A szalonnát zsírjára sütjük, 5 db tojást
kevés sóval és medvehagymával elhabarunk, majd forró
szalonnazsíron megsütjük. A karajból 4 nyitott szeletet
vágunk, s vékonyra kiklopfoljuk. Ráhalmozzuk a medve-
hagymás omlettet, feltekerjük, és fogvájóval, vagy hústû-
vel megtûzzük. Szokásos módon panírozzuk és kisütjük.
Tálaláskor ferdén félbevágjuk, rizzsel kínáljuk.

Jó étvágyat! Rajnai Magdi

� Április 28-án, szombaton 10–12 óráig Meseklub
(Készüljünk Anyák napjára) a Könyvtárban.

� Április 28-án, szombaton 17 órakor Reformkor han-
gulatát idézô ruhák kiállításának megnyitója a Falu-
ház nagytermében.

� Április 29-én, vasárnap 17 órakor „Paloznak ege
alatt” múltidézô beszélgetés Ponori Thewrewk Aurél
csillagásszal a Szt. József Házban.

� Április 30-án, hétfôn 9.30 órától Kézmûves foglalko-
zás lesz a Tájház udvarán.

� Április 30-án, hétfôn 11 órától a Csillagfürt Néptánc
Csoport (Mikepércs) fellépése a Tájház udvarán.

� Május 26-27-28-án Pünkösdi Mesenapok a Tájház ud-
varán és a Meseterápia Központban.

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

Mosogatószekrény eladó. Tel: 06-30/4758-362

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.

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.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 
Megjelenik havonta.

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, web: www.akacvendeglo.com  


