
Kitüntetések
Az önkormányzat várja a díszpolgári cím és a „Paloz-
nakért” kitüntetés odaítélésére vonatkozó javaslatokat,
melyet írásban is eljuttathatnak a Polgármesteri Hivatal-
ba, vagy e-mailen a pm@paloznak.hu címre, illetve bár-
melyik képviselô-testületi tagnak elmondhatják javasla-
tukat. 

Önk.

MAGYAR KÉZMÛVESSÉG 2012
Meggyôzôdésem, hogy ameddig néprôl beszélünk, addig a
népmûvészet és a kézmûvesség fontossága nem fog csök-
keni.

Sok helyütt a világon a népmûvészetet, mint az elmúlt
idôk mûfaját tartják számon.

Hála Istennek Magyarországon, élô népmûvészetrôl be
szélhetünk, a mi igazi Hungarikum. Hagyományaink
egyedülállóak a világon, tartalmuk gazdag és kimeríthe-
tetlen. Ezt mutatja a Magyar Kézmûvesség 2012 gyönyö-
rûséges gyûjteményes kiállítása.

A kiállítás célja, hogy a mai Magyarországon és a
Kárpát-medencében élô és alkotó mûvészek be tudják
mutatni számunkra azt, ami a közös hagyományos for-
mákban, hagyományos alapanyagokban megtalálható.
Itt a kiállításon láthatjuk a kézmûvesség, a népmûvé-
szet, kézmûves iparmûvészet fejlôdésének azt az irá-
nyát is, ami egyes tájak eltérô földrajzi környezetébôl
adódik.

A használati, a dísztárgyak, a mindennapi életünket
szebbé varázsoló környezetünk segít bennünket abban,
hogy ezeket a mûremekeket ne csak a múzeumokban tisz-
telhessük, hanem mindennapi életünk részének tekint-
hessük.

A víz és világa kézmûves szemmel címû nyílt pályázat-
ra 270 egyéni alkotó és alkotóközösség vitte el munkáit. 

A Magyar Mûvelôdési Intézet, a Képzômûvészeti Lek-
torátus, és a Hagyományok Háza Népi Iparmûvészeti
Osztály erre az alkalomra felkért szakértôibôl álló zsûri
250 pályázó 425 alkotását fogadta el és javasolta kiállí-
tásra.

A Paloznaki Hímzôkör több mint egy évtizede vesz
részt ezen a megmérettetésen.

A hímzôkör Balaton-felvidéki szabadrajzú hatalmas
garnitúrával pályázott.

A munkánkat elfogadták és kiállításra került.
A kiállítás 2012. július 3-július 24-ig látható  Budapes-

ten a Vajdahunyad várban a Mezôgazdasági Múzeumban.
A megnyitóra a PACI elnöke Hernádi Péter és az Ön-

kormányzat segítségével jutottunk el.

A Paloznaki Himzôkör és a magam nevében köszönetet
szeretnék mondani azért hogy a kiállítás megnyitásán ott
lehettünk.

Hímzôtársaimnak pedig jó egészséget, kellemes pihe-
nést kívánok 

Tisztelettel és szeretettel: Szuper Miklósné

Balatoni Hal- és Borünnep Paloznakon
Nem elôször csatlakozva a balatonfüredi rendezvények-
hez, Paloznak is több programmal várta az érdeklôdôket
a Balatoni Hal- és Borünnep alkalmával. Június 22-én,
pénteken este a Tájház udvarán a Balatonfüred Néptánc
Együttes táncelôadását élvezhette a közönség. 

A tehetséges fiatalok mûsorára sokan voltak kíváncsi-
ak, és tapssal köszönték meg a nagyon szép elôadást.

A mûsor után késô esti beszélgetés következett a Heti
Válasz Est programján. 

A Heti Válasz szerkesztôségi tagjai, újságírói fogadták
a vendégeket, és hosszú eszmecserét folytattak, a mai po-
litikai, gazdasági, kulturális helyzettel kapcsolatban.

A résztvevôk elégedetten, a legtöbb kérdésükre választ
kapva tértek haza.

Szombaton a hagyományos halászléfôzô versennyel
folytatódott a Balatoni Hal- és Borünnep. Hét csapat
szállt versenybe, hogy megmutathassák fôzési tudomá-
nyukat, de szinte nem készült egyik bográcsban sem ha-
sonló halászlé. Volt, aki a balatonit részesítette elônyben,
de készült tiszai és bajai halászlé is. Nemcsak halászlé fô-
zéssel próbálkoztak a csapatok, volt aki sült keszeget,
vagy halpaprikást készített.

A csapatok tagjai, a barátok, szomszédok, családok és
horgásztársak egy jó hangulatú, kellemes délutánt tölt-
hettek el együtt.

A zsûritagok: a Blackriders Együttes tagjai voltak.
I. hely: Paloznaki Hal(L)-Jam (Wrhovina József, Wrho-

vina Rezsô, Mészáros Éva csapattagok). II. hely: Szôlôhe-
gyi Csuka-Csapat (Nyitrainé Zsuzsa, Nyitrai Attila, Sza-
badi Bálint csapattagok). III. hely: Aranyhalacskák
(Papp Gábor, Práder Antal, Sebetich Zsuzsanna csapat-
tagok). Ôk az Önkormányzat díjait kapták.

Különdíjat kapott a Pacsoma-Lakoma csapat(Dr. Szil-
ágyi István, Kunszeri Béla, Kunszeri Béláné csapatta-
gok). Ôk a Blackriders Együttes különdíját kapták, 2 db
Blackriders CD-t.

Majdnem 120 adag halászlé fogyott el a „támogató je-
gyek” alapján. 

Közben a színpadon a Blackriders Együttes szórakoz-
tatta zenével a közönséget. 

Jó hangulatú este volt.
S.A.
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A pünkösdi díjugratás és fogathajtásról

Ez év május 28.-án hétfôn reggel 10.00-órától kezdôdôen
rendeztük a ma már hagyományos pünkösdi lovas vetél-
kedôt. Díjugratásban a póni lovasok kezdtek, 40 cm. ma-
gas akadályokat kell leküzdeniük. Utánuk indultak a kez-
dô-, majd a haladó lovasok.  Ezek a versenyek
13.00-óráig tartottak, amikor ebédszünetet tartottunk, és
közben átépítettük a versenypályát a fogathajtók részére.
Itt akadályhajtásban és vadászhajtásban mérték össze
tudásukat az indulók. A vetélkedôk vezetô bírója Dr.
Keszthelyi Csaba, idômérô bíró Pajor Laura, pályabírók
Szabó Miklós, Úrvölgyi László és Dákay Péter voltak. A
pályák építésére már vasárnap délután sorra került Kis
Áron és Maurer István tervei szerint. A nevezôk szerve-
zésében Szabóné Terike és Halász Zsófia segédkeztek. A
rendezôség gondoskodott megfelelô érmekrôl, serlegekrôl
és természetesen ajándékokról is, hogy a résztvevôk, jó
eredményeiket jutalmazandó emlékekkel távozhassanak.
Ital és étel kínálatot a helybeli Sarok Borozó szolgálta-
tott. Játékárus, fagylaltos és kürtôskalács készítô is kínál-
ta áruit a szép számú érdeklôdônek. 

A sikeres lebonyolításhoz nagyban hozzájárult a Felsô-
örsi-, Alsóörsi- és a Lovasi-önkormányzat, a Csopaki
Jásdi pince, az Alsóörsi Szöszi cukrászda, a Lovasi Papp
Huba, Varga János fotós, Simon László, Úrvölgyiné Sza-
bó Annamária, Tóth Eszterke, Sárdi Máté és a Sarok Bo-
rozó. Veszprémbôl Tóth Ottilia, Szijj Hajnalka és a Báva
Bt. Az Andromeda Travel Székesfehérvárról, a Kölni
Schumacher család, a Hamburgi Heinemann Medizin
Technik GmbH., a Berlini Ungarn Reisen, és Budapestrôl
a Farkas és Társa Bt. Köszönjük a szíves támogatást és se-
gítségüket!!!

Póni kategória eredményei: 
1.Németh Bettina, Pécselyrôl, Vadóc nyergében
2. Németh Georgina Lilivel, szintén Pécselyrôl
3. Sólyom Eszter Balatonfüredrôl, Gitta nevû pónival
Díjugratás, kezdô kategória:
1.Sas Roland, Riadó-Rapid lóval, Simontornyáról
2.Sas Roland Fatimával
3.Széplábi Fülöp Tapolcáról, Szemafor-Széltoló 

nyergében
Haladó kategória:
1.Sári Ádám Nemesvámosról, Laguna nevû lóval
2.Néth Tibor Simontornyáról, Riadó-Rapiddal
3.Néth Tibor Fatima nyergében
Fogathajtás eredményei:
1.Kovács Tamás Balatonalmádiból, Ritmus 

és Páva lovakkal
2.Penk Gábor Ajkáról, Vándor és Betyár lovaival
3.Maurer István Szabadság pusztáról, Arnold 

és Pajti nevû lovakkal
Vadászhajtás eredményei: 
1.Jáni Levente Veszprémbôl, lovai Ritmus és Páva
2.Maurer István újra Arnold és Pajti lovaival
3.Szentesi Vajk Balatonalmádiból, Csöpke és Kicsi 

lovakkal
J.v.P.

PALOZNAKI FALUNAPOK 2012

Hagyományosan szeptember utolsó hétvégéjén, szeptem-
ber 28–30. között kerül megrendezésre az önkormányzat
szervezésében a Falunapok szüreti mulatságokkal, mely-
nek megszervezéséhez, lebonyolításához szívesen fogadja
az önkormányzat a helyi vállalkozók és magánszemélyek
támogatását, hogy minél színvonalasabb, gazdagabb
programsorozat várja a paloznakiakat, nyaralótulajdo-
nosokat, az idelátogató vendégeket.

Tombolatárgyakat is szívesen fogadunk a szombat esti
utcabálra.

A felajánlásokkal Czeglédy Ákos polgármestert keres-
sék a polgármesteri hivatalban.

POTYONDI JÁNOS GRAFIKÁI
LOVASON

Lovason a Faluház nagytermében – szépszámú közönség
elôtt – 2012. július 20-án megnyílt Potyondi János paloz-
naki grafikusmûvész kiállítása.

A kiállítást megnyitotta: Hull Zita alpolgármester asz-
szony. A tárlat megtekinthetõ augusztus 3-ig. 
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Borklub Híradó 6.
Június 8-án, klubnapunkon megtartottuk elsô szakmai
kirándulásunkat. Meglátogattuk az ország legnagyobb,
magyar családi kézben lévô borászati vállalkozását, a
Varga Borászati Kft-t Badacsonyörsön.

A vállalkozás központja, egyben borászati üzeme és
borpalackozója a néhai Badacsonyi Állami Gazdaság fes-
tôi színhelyû régi telephelyén helyezkedik el.

A cég turisztikáért és vendéglátásért felelôs vezetôje
mutatta be a céget. Az általános tájékoztatás után üzemlá-
togatás következett. Lenyûgözôek mind a méretek, mind
a magas technikai-technológiai színvonal.

Ezt követôen megismerkedhettünk a vállalkozás palac-
kozott termékeivel is. A borbemutatón organoleptikusan
is érzékelhettük a cég alapfilozófiáját: gazdaságos, nagy
mennyiségek elérhetô áron, kifogástalan minôségben! Ál-
talános tetszést aratott az ország egyik, a szüret után leg-
korábban piacra kerülô bora, a Csabagyöngye. Megkós-
tolhattuk a vállalkozás prémium termékcsaládjának, az
Aranymetszés sorozat borait is. Többségünk számára kis-
sé szokatlan és meglepô volt, hogy a borok jelentôs része
az inkább édeskés kategóriába tartozott. Ez indirekt vilá-
gossá tette, milyen a közízlés, illetve mit lehet ma Magyar-
országon nagyobb mennyiségben eladni.

A szakmai látogatás után a világosi Laci Pincében, han-
gulatos beszélgetés mellett tompítottuk a borkóstoló so-
rán kialakult savérzetet.

Hazaérve azért többünknek is jól esett egy kis hazai-
val, mármint paloznaki olaszrizlinggel leöblíteni az út po-
rát.

Pusztai István

Magyar festônôk Balaton képei

Schossberger Klára bárónõ: Sátorbüfé a Balatonparton
(A Jógahétvégéhez kapcsolódó kiállítás anyagából)
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JJaa zzzz   PPiikknniikk
2012. augusztus 11-én, szombaton

17 órától 24 óráig
a Tájház udvarán.

Fellépôk:
Snétberger Alapítvány tanítványai

Louis Armstrong Show
Váczi Eszter Quartet

Jamie Winchester

A gyerekeknek ugrálóvár és kézmûves foglalkozás.
A belépés ingyenes!

Szeretettel várunk mindenkit!

Paloznak Község Önkormányzata
és a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány

szeretettel vár mindenkit

CSIZMADIA ZOLTÁN
és

CSIZMADIA ZSUZSA
festômûvészek

kiállításának megnyitójára
2012. augusztus 4-én, szombaton 19 órára 

a Faluház nagytermébe.

A kiállítást megnyitja:
Dr. Kovács Árpád

a Költségvetési Tanács elnöke.

Túl magas a telefonszámlája, és még telefonadót is kell
fizetni?

Szeret telefonálni, de nem szereti a korlátokat?
Van megoldás!

Jöjjön el 2012 július 25-én 18 órára 
a Szt József Házba, 

és gyôzôdjön meg róla személyesen!
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IRODALMI PÁLYÁZAT
A Lovas Egyesület az Alsóörsi-, Felsôörsi-, Lovasi- és
Paloznaki- Önkormányzatokkal karöltve Vers-és Novel-
laíró pályázatot hirdetett a tél folyamán, melynek ered-
ményei a Lovasi Napokon kerültek kihirdetésre.

Paloznakról hárman is indultak a pályázaton.
Jutasiné Irénke néni  A sors címû írásával a 3. helyet

érte el, és a Lovas Élet Magazin egyik Különdíját is
megkapta.

Emléklapot kapott kapott Dr. Zemplén Béla Es
preludes címû novellájával, illetve Keller József, aki több
versét is benevezte a „versenyre”.

Gratulálunk nekik.
Most fogadják szeretettel Irénke néni írását. A

következõ számokban pedig megismerhetik a másik két
induló írását is és Pajor József beszámolóját az Irodalmi
pályázat részletreirõl.

A SORS
Egyszerû paraszti porta egy csendes kis alföldi tanyán. 
Tulajdonosa Béres Márton, aki ôseitôl örökölt földjén
gazdálkodik. A szoba-konyhás kis lakásnak három la-
kója van: Márton gazda, meg Rozika a felesége és Mar-
ci a kisfiuk, aki alig múlt öt éves.

Az udvar háziállatokkal benépesült. Tyúkok kapir-
gálnak, kotkodácsolnak, a ludak a „kuszát” (tarlón el-
maradt és összeszedett gabonaszálakat, töredékeket)
hangos gágogások közepette tépik, egymás csôrébôl ci-
bálják. A récék a pocsolyában nagy szárnycsapásokkal
fürdôznek. Az ólban szopós malacok csücsörögnek
féloldalra dôlt anyjukon.

Suba, a komondor kutya a kötelesség és hûség élô
példaképe, tudja feladatát, mindig akkor és ott van,
ahol lenni kell, de sosincs láb alatt. 

Egy tarka cica titokban a tejfölös köcsög szélét nya-
logatja.

Egyszerû, jóízû világ…
A ház végében van az istálló. Benne két jámbor te-

hén jászolhoz kötve.
Mellettük a gazda szemefénye, büszkesége: „Csillag”

nevû lova. Nagy becsben van tartva, mert a ló társa az
embernek a munkában, a kenyérkeresetben. Másrészt
Márton lelkében erôsen munkál az ôsöktôl kapott szel-
lemi örökség, az embernek a lóhoz való kötôdése: jó
gazda módján gondoskodik, és gondját viseli állatai-
nak.

Hajnaltájban, még jóval pirkadás elôtt magára kapja
szegrôl leakasztott avíttas kabátját és indul az istállóba
etetni, almolni.

A tehenek elôtti jászolt megrakja szénával, sarjúval
és egyéb csalamádéval, amit azok jóízûen ropogtatnak.
Az elhullott „szecska”- maradékot a se szeri se számú
nyulak vidáman lakmározzák.

Majd a lova következik.
Abrakolás közben fényesre keféli Csillag szôrét, köz-

ben néha a fülébe súg valamit.

Ráadásul megveregeti lova hátsó felét, amire az ba-
rátságos horkantással válaszol.

A kapcsolat így teljes közöttük.
Az istállóban viharlámpa pislákol. Imbolygó fényé-

nek varázsa különös hangulatot ad a hajnali istállónak
– melegséget áraszt, érzelmeket ébreszt, harmóniát te-
remt ember és állat között.

A Marci gyereket apja minden nap felülteti a ló hátá-
ra. Szemében büszke öröm tükrözôdik, hisz minden
gyermek vágyálma, hogy egyszer lóra ülhessen. Marci
ezt a boldogságot minden nap megéli. Amikor édesany-
ja nem veszi észre, belopózik a konyhába, feláll a sám-
lira és a cukros-dobozból kicsen pár szem kockacukrot
és oson vele az istállóba, hogy kis tenyerébôl etesse
Csillagot. A szeretet így kedveskedik…

Egy alkalommal, amikor ismét a cukrot dézsmálta,
anyja hirtelen a konyhába termett. Marci zavarában
elpirult, de anyja megértô mosolyával így szólt:

Na várjál, most az alsó polcra teszem a dobozt, on-
nan könnyebben eléred.

De megkönnyebbült a gyerek jószándékú bûntudata.
Csendesen-békésen teltek a mindennapok. Márton

arca néha mégis gondterhelt lett. Ugyanis a tavasszal
fel kellett újítani a házukat, mert az idô vasfoga már
kikezdte.

Pénzük nem lévén, ezért egy közeli gazdától, Botos
Tódortól kértek kölcsönt.

Botos adott is, de szigorú feltétellel: A pénzt még az
idei termésbôl meg kell adnotok!

Hát emiatt voltak Mártonnak nyugtalan álmai és
rossz elôérzetei.

Amitôl tartott, be is következett. Egy reggelen Botos
megjelent a pénzért. Márton lehorgasztott fejjel szólt:
Tudod, hogy a termést elverte a jég, légy türelemmel,
jövôre megadom.

Botos fölényes mosollyal válaszolt: Arra én nem vá-
rok!! A kölcsön fejébe viszem a lovadat! – majd félig
magában mormolta – Úgyis már régen kinéztem ma-
gamnak.

Márton keze ökölbe szorult, melle erôsen zihált,
megtört tekintettel az istálló felé nézett. Botos bement
az istállóba, nagy nehezen eloldotta a lovat, aki közben
keservesen nyihogott-toporzékolt, truksolt hátrafelé,
de Botos mérgesen megrántotta a kantárszíjat és men-
tek a kapu felé.

A ló egy mozdulattal felrúghatta volna „új” gazdá-
ját, de a lovak ôsi, nemes ösztönüknél fogva csak ritkán
tesznek ilyet.

Már kint voltak a kapun, amikor Márton fáradtan,
megtörten utánuk szólt: Botos Tódor! Én a lovamat
nem adtam, te csak „viszed”. Remélem, a sors megfizet
érte, utolér. 

Botos erre sátáni vigyorral válaszolt.
Márton réveteg léptekkel befele indult. Nekidôlt a

kút kávájának és csak nézett-nézett a semmibe. Rozika
pityeregve visszavonult a konyhába. Marci fájó szívvel
nézett Csillag után, amíg csak el nem tûntek a kanyar-
ban és már a kopogása sem hallatszott.

Történt, hogy egy alkalommal Botos szántani ment
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Csillaggal. Az út Mártonék háza elôtt vezetett. Amikor
a kapujukba értek, Csillag nagy nyerítéssel „bekö-
szönt” az udvarba. Marci meghallotta és rohant ki a
kapuhoz, hogy lássa Csillagot.

Botos a jelenetet észlelvén nagyot csapott ostorával a
lóra. Marci beszaladt a konyhába, buksi-fejét anyja
ölébe fúrta és sírt, csak sírt keservesen.

Ezek voltak egy ártatlan gyermek „gyémántköny-
nyei”.

Amikor legközelebb jöttek, nem szaladt ki a kapuba,
nem bírta volna elviselni, hogy miatta ostorozzák Csil-
lagot. Elbújt a palánk mögé és a réseken leskelôdve kí-
sérte szemével kedves lovát.

Közeledett a Karácsony. Édesanyja ölébe vette a kis-
fiát és megkérdezte tôle, hogy mit szeretne karácsony-
ra, mit hozzon a Jézuska?

Marci gondolkodás nélkül felelt: Hozza vissza Csilla-
got!

Anyja letörölt arcáról egy könnycseppet és halkan
annyit mondott: Az lehetetlen.

A beszéd hallatán Márton arca is megrándult és ki-
fordult a konyhából.

Már küszöbön volt a Karácsony. A fenyôfa is állt
már, csak a díszítésre várt. A kalács illata is átjárta a
csöppnyi konyhát.

Ebédhez ültek. Épp a levest kanalazták, amikor ko-
pogtattak az ajtón, de már lépett is be Zsófi, a szom-
szédasszony és lihegve kérdezte: Hallottátok a hírt? –
és már válaszolta is – Meghalt a Botos Tódor, megütöt-
te a szél (népi mondás).

Dermedten hallgattak. Kezükben megállt a kanál.
Egymásra néztek, egyre gondoltak, arra, amit egyikük
sem mert kimondani.

Ahogy egymás tekintetét fürkészték, ismerôs nyerí-
tés hallatszott az istálló felôl.

Uramisten, csak nem…
Marci azon nyomban kiszaladt és elkiáltotta magát:

Visszajött a Csillag – visszahozta a Jézuska! 
Már be is ment az istállóba. Már mindhárma az istál-

lóban voltak.
Marci már a ló hátán ült és a karácsonyi ajándék

boldog mosolya csillogott a szemében.
Édesanyja meghatódottan arra gondolt: Nekünk ma

este két csillagunk van. Az egyik az égen a Betlehemi
csillag, aminek fénye beszûrôdött az istálló ablakán, a
másik itt lenn a földön, egy langymeleg istállóban.

A nagy öröm után Márton így szólt: Menjetek aludni,
én még maradok egy kicsit.

Amikor magukra maradtak, végigsimított a lova há-
tán, majd elébeállt, meleg tekintetével belenézett a lova
szemébe, megkönnyebbült lélekkel átölelte a lova nya-
kát, és csak hallgattak – némán, csendben.

Ôk ketten így beszélgettek már régóta, mert össze-
tartoztak.

Mert a lovak szívében és szemében benne van a hû-
ség – az életünk…

És hogy honnan e varázslat, az maradjon a távoli
sztyeppék örök titka…

Jtasiné Irénke

Hírek a Múltból…
…részlet a Paloznaki Hírmondó 1992. júliusi számából

Polgárõrség
(1992) Július 3-tól megkezdte mûködését Paloznakon is a
polgárôrség. Eddig 12 fô vállalta a rendszeres „járôrö-
zés”-sel járó feladatokat, amely azt jelenti, hogy megfele-
lô egyeztetéssel ellenôrzik a leginkább veszélyeztetett te-
rületeket. A megkülönbözetô jelzésül szolgáló karszalag
most készül, a rádiókészüléket már megkapták. Így meg-
figyeléseiket továbbíthatják a polgári védelmi központ-
nak, illetve a rendôrségi ügyeletnek.

A polgárôrséghez egyébként bárki csatlakozhat, aki fe-
lelôsséget érez Paloznak nyugalmáért és hajlandó a sza-
badidejébôl áldozni erre a célra.

Részlet az 1992. szeptemberi Paloznaki Hírmondóból

Érdemes volt! – Köszönet a segítõknek

… Az augusztus 20-21-re beharangozott falunapok
Paloznak apraját-nagyját megmozgatta. Szívesen felso-
rolnánk mindazoknak a nevét, akik valamilyen formában
közremûködtek abban, hogy valóságos népünnepély jel-
lege volt ennek a szombat-vasárnapnak…

Balogh Lajos, a paloznaki önkormányzat polgármeste-
re is csak elismerô szavakkal tudott megemlékezni mind-
azokról, akik a polgármesteri hivatal segítségére siettek,
ezért ezúton is köszönetet mond minden paloznaki és
nem paloznaki közremûködônek és azzal a kéréssel for-
dul mindannyiukhoz, hogy a jövôben is hasonló aktivi-
tással adják tanúbizonyságát a faluhoz való kötôdésük-
nek.

Örvendetesen sokan vettek részt a Szent István napján
a katolikus templomban tartott ökumenikus istentisztele-
ten, ahol Tislér Géza, Csopak-Paloznak református tisz-
teletese, püspökhelyettes és a katolikus egyház nevében
Félix atya szólt a hívekhez. Az ökumenikus istentisztelet
méltó fôhajtás volt államalapító elsô királyunk emléke
elôtt.

A kétnapos programban, ahogy azt elôzetesen is jelez-
tük, nem feledkeztek meg a gyerekekrôl sem, akik közül
nem volt gyôztes, vagy vesztes, a játékos vetélkedôk min-
den résztvevôje kapott valamilyen apró ajándéktárgyat,
vagy csokoládét. Sikere volt az utcabálnak is, ahol egyes
becslések szerint a háromszázat is meghaladta a szóra-
kozni vágyók létszáma. A szerkesztô viszont igencsak
meglepôdött, amikor meghallotta a „foci-gála” végered-
ményét. A csapatok mintha „átkeresztezôdtek” volna az
augusztusi lapban szereplôkhöz képest. Így azután a ku-
paküzdelemben, amelyhez az önkormányzat polgármes-
tere ajánlotta fel a gyôztesnek kijáró kupát, a hírek sze-
rint az alábbi sorrend alakult ki:

1. Paloznaki Akácok, 2. Szedett-vedett, 3. Önkormány-
zat, 4. Vörös Ördögök.

Annyit még sikerült megtudni, hogy a sok önkéntes se-
gítô, közremûködô mellett is a kétnapos vígasság 43 ezer
730 forint költségbe került az önkormányzatnak.

Szerk
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HÍRDETÉS
� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, va-

gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezé-
si 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 sze-
rint. 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 borkósto-
lójában bejelentkezésre fogadunk látogatókat. Nyitva: hét-
fô-szombat. Pincelátogatás, palackos bor eladás. Jásdi Ist-
ván 2001. 2002. 2003. 2006. évben elnyerte az „év
borosgazda” címet. 2005-ben a csopaki borvidék legjobb
pincészete, 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban az év 12 leg-
népszerûbb pincészete közé válogatták Magyarországon.
Csopak, Arany János u. 2. Tel./ fax: 87/446-452, web:
www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.hu

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

� 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, köz-
tük a méltán híres csopaki olaszrizlinget. Borkóstolókon kívül
rendezvények, esküvôk, kulturális programok helyszínéül szol-
gál. Tel.: 20/ 333-81-11. Fax: 87/ 446-325. E-mail: kovin@t-
online.hu

� Üvegezés! Hôszigetelt üveg készítése és beépítése, hagyo-
mányos nyílászáróba is. Tükörvágás, akváriumkészítés.
Helyszíni 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. 

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

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 Texhung 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.

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

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  


