
A TESTÜLETI ÜLÉSRÔL JELENTJÜK…
A polgármester tájékoztatta a képviselôket a folyamatban
lévô ügyekrôl, a pálpataki néptáncegyüttes táboráról, az
Ybl Fôiskola diákjainak szakmai táboráról, a Balatonsze-
pezdi Népfôiskola két Paloznakot is érintô képzésérôl,
valamint a Rákóczi utcai útépítés megkezdésérôl.

A képviselôk megtárgyalták és elfogadták a költségve-
tési elôirányzat módosítását, valamint megtárgyalták és
elfogadták az elsô féléves beszámolót. Az önkormányzat-
nál a költségvetési bevételek és kiadások 52.5 millió Ft-tal
54%-ban míg a bevételek 59.4 millió Ft-tal 61%-ban telje-
sültek az elsô félévben. A körjegyzôség kiadásai 13.3 mil-
lió Ft-tal 50%-ban teljesültek.

Sári Annamária ismertette a Falunapok tervezetét,
melynél a képviselôk kisebb módosításokat javasoltak a
programok bôvítésére illetve a szervezéssel kapcsolat-
ban. Czeglédy Ákos polgármester ismertette a kitünteté-
sekre érkezett javaslatokat, majd zárt ülésen döntöttek a
képviselôk a kitüntetések odaítélésérôl.

Az önkormányzat elfogadta egy Rákóczi utcai ingatlan-
tulajdonos telekhatár rendezési javaslatát, úgy, hogy an-
nak költsége a kérelmezôt terheli. A Kishegyi utca javítá-
sára érkezett beadvánnyal kapcsolatban az útjavítást a
következô évek költségvetésébe, a pénzügyi lehetôségek
függvényében fogja beépíteni a testület.
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Szeptember 28., péntek:
Faluház nagyterem:
17.00 Gyifkó Gyula lószerszámainak és Potyondi Já-

nos lovas grafikáinak kiállításmegnyitója
Tájház udvar:
18.00 Falunapok ünnepélyes megnyitója, díjátadások

Megnyitja: Hölvényi György, az Emberi Erôfor-
rások Minisztériuma (EMMI) Egyházi, Nemze-
tiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Fele-
lôs államtitkára Közremûködik: a Paloznaki
Kórus

19.00 Pörkölt Party 
20.00 Búgócsiga Zenekar koncertje  

Szeptember 29., szombat:
Játszótér és környéke:
10.00 Játszóház, Ugrálóvár, és Zöld Pont 
Tájház udvar:
9.00 Gulyásfôzô verseny

10.00 Franz Kapelle zenekar mûsora
11.00 Csopaki óvodások néptánc bemutatója
12.00 Tihanyi Echo Citerabanda
13.00 Gulyásfôzô verseny és Tortaverseny eredmény-

hirdetése
Sárkányos kút:
15.00 Borkóstolás, mustkóstolás
Fô tér:
15.00 Veszprém Senior Táncegyüttes 
15.30 Szüreti Felvonulás indulása a Fô térrôl 
16.00 Kajárpéci Vizirevü – Kajárpéci Otelló – tragi-

komédia  
17.30 Szüreti Felvonulás érkezése a Fô térre
18.00 MH Légierô Zenekara
20.00 Utcabál a Flört Band-del, közben: tombola

Szeptember 30., vasárnap:
11.30 Búcsúi Szentmise a római katolikus templomban
12.30 80 éve született Antall József orvostörténész,

muzeológus, politikus (1932-1993) 
Megemlékezés, koszorúzás, ünnepi mûsor

A rendezvényváltozás jogát fenntartjuk!
A belépés ingyenes!

Paloznak Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját az

ARADI VÉRTANÚK
tiszteletére rendezett

CSENDES MEGEMLÉKEZÉSRE

2012. október 6-án, szombaton 18 órakor.



Ünnepi kiállítás Paloznakon
Augusztus 18-án, szombaton nyílt meg Papp Bálint György
iparmûvész, belsôépítész, formatervezô kisbútor, és Perlaki
József üvegfestômûvész márványmozaik és ólomablak kiál-
lítása a Faluház nagytermében. A kiállítás elrendezésében,
berendezésében Prazsák Józsefné, a „Paloznak Jövôjéért”
Közalapítvány elnöke tevékenykedett. Meglepetésünkre
Kallainé Gutscher Ágnes zongorajátéka mellett a Jászai Ma-
ri Díjas színész, Körtvélyessy Zsolt is meglepte a vendégeket
egy Wass Albert verssel.

Perlaki József kiállítását Dr. Palágyi Szilvia, régész; Papp
Bálint György kiállítását Puskás István mûvészettörténész
nyitotta meg. Alábbiakban Puskás István megnyitóbeszédé-
bôl ragadtunk ki pár gondolatot.

„Papp György Erdélyben született. Számtalan belsôépí-
tészeti feladatát, jelentôs megbízásait igen magas mûvészi
színvonalon és a jövô számára is példamutató precizitás-
sal, mûgonddal oldotta meg. Ám ha róla beszélünk, sose
gondoljunk holmi száraz mérnöki kiszámítottságra, hideg
funkcionalitásra, vagy vállalkozói megfelelés-kényszerre –
hiszen minden munkáját áthatja a született (és nem csi-
nált) mûvész érzelmessége, ihletettsége, elkötelezett anyag-
tisztelete és hagyományôrzése és modern, tehát újat te-
remtô tehetsége. Amit itt látunk, magunk körül, szobrok,
bálványok, oltárok – nem igaz, hogy korábbi szobrok, bál-
ványok, oltárok, netán bútorok továbbfejlesztett változa-
tai. Minden ilyen okoskodás erôltetett és hamis. Ezek a
tárgyak elôkép nélküli teremtmények, és mint ilyenek iste-
ni ihletettségûek. Újságokban azt írják, hogy Papp György
gyönyörû bútorszobrokat készít. Ez csak azzal a megszorí-
tással lehet igaz, ha kihangsúlyozzuk, hogy itt a szobor a
fônév és a bútor a jelzô.

A nagy mûvészet nem csak eredeti, hanem feszültséghor-
dozó is. A teremtés is ilyen volt – kétpólusú szélsôségeket,
feszültségeket és ez által kimondhatatlan energiát is jelen-
tett. Papp György itt látható munkáiban a méretek, ará-
nyok, anyagok hordozzák ezeket a feszültségeket. A finom
felülettel formált anyag hatalmas faépítmények átmérô-mé-
reteit mutatja itt is ott is. Ám a gerendányi átmérôkön, és
azokon belül, szinte légies részletek, finom fiókocskák, cizel-
lált zár és lakatmegoldások, intarziaszerû betétek, motivált
vésetek, csiszolt kavicsok jelennek meg. És mint hatalmas,
tömbös épületeken a vékony lizénák, érzékeny vonalak fut-
nak, a vaskos formákat keleties ívek kecsessége ellenpontoz-
za sajátos formai feszültséget teremtve. 

Nemcsak a méretek, hanem az arányok is feszültség-
hordozók. A mûvek külsô-belsô arányrendszerében az
aranymetszés klasszikus nyugalma és szándékolt, arány-
beli diszharmónia szinte bartóki összhangzattal feszül-
nek egymásnak. Az anyagok kétpólusú használata, fa és
kô ugyancsak feszültséget, szimbolikus szembenállást mu-
tat. A puha, szerves fa és a rajta megjelenô kemény szervet-
len kô. A fa, mely az életfák anyaga, a kopjafák anyaga, a ke-
reszt anyaga, az örök élet felé mutat, és a kô, mely a halál
pillanatát képviseli, a végsô lezárást, egyben az emlékezést
és az emlékeztetést De, ahogy az isteni teremtés teszi: a sötét
és a világos, az éjszaka és a nappal, feszültségét feloldja a
szeld alkonyat és a szépséges hajnal, a születés és a halál

drámáját is harmóniába oldja az élet. A mûvészet is e har-
mónia felé törekszik. Ahogy itt körülöttünk e tárgyak is,
antropomorf módon a mûvész keze által harmóniába lénye-
gülnek. A szemlélôt magához ölelve, a meleg barna színek-
kel, szelíd simogatást kikövetelô domborulatokkal, emberi
arányokkal, titkokat rejtô, kíváncsivá tevô kövekkel rabul
ejtenek minket. Ahogy az örökké élô fa és az örökre holt kô
természetes kapcsolatának felfedezését is e humánus érzés
szolgálatába vonja. És a némán kinyíló ajtók milyen fino-
man kezesek: pláne ha mögéjük rejtünk egy-egy jó üveg
badacsonyit…

Életünk részévé, családtagjainkká válnak szeretett tár-
gyaink. Egy-egy darab odakívánkozik családi fészkeinkbe,
hogy kisebb fészkeként a gondolatnak sajátos szépségét, ott-
honosságot teremtsenek. Magukba zárják, de kirepülni is
engedik kicsiny fiókjaikat, az érzés keltette gondolatot –
ahogy a madárfészkek a fiókákat. Fiók s fióka – milyen
szemléletes a magyar nyelv. Egy másik nagy költônk Wass
Albert szerint a világ nem arra való, hogy folyton hasznot
vonjunk ki belôle, hanem arra, hogy valami szépet adjunk
hozzá… Papp Györgynek ez sikerült…”

Szerk.

SZÜRET-ELÔ V.
Immár hagyomány, hogy szeptember elsô szombatján, az
idén immár ötödik alkalommal, a két civil egyesület, a
PACI és a PiSZE tagjai találkoznak a Tájház udvarán.
Mindkét tábor nagy lelkesedéssel készült. A délelôtti fel-
hôs ég és a pár csepp esô miatt aggódtunk, hogy mi lesz
délután, de szerencsére az egyébként már hetek óta óhaj-
tott esô elmaradt. A Tájház udvarán a PACI egy új sátrat
állított fel, alatta a sörasztalok és sörpadok rendje várta
az érkezôket.

Volt regisztrációs asztal és mindenki kapott egy kedves
kitûzôt. Közel ötvenen jöttünk össze.

A PACI nevében Wrhovina József – aki az idei halász-
léfôzô verseny gyôztese volt – Bakonyi Marika és Csilla
valamint Falticska Pál segítségével fôzte a halászlét. A
Szôlôhegyiek hozták a borokat, pálinkát.

Hernádi Péter és Tormási György köszöntötte az össze-
jövetel résztvevôit. Megemlítették az elmúlt év közös tá-
mogatású eseményeit, a Falunapokon felavatott prést, a
Márton-napi újborszentelést.

Pogácsás kosarakkal, süteményes és gyümölcsös tálak-
kal jártak körbe az asszonyok és kínálták a finomságokat.
A Hegyiek csemegeszôlôje, Széll Erzsike legendás sós
mandulája is gyorsan fogyott.

Hiába készültünk szódával a fröccshöz és hirdettük
táblákon a különféle arányú bor-víz elnevezéseket, na-
gyobb sikere volt a pálinkának.

A szél sajnos annyira megerôsödött, hogy a „lépegetô”
sátrat le kellett bontani. Naplemente után szokatlanul hi-
deg lett, így sokan hazamentek, a lelkesek viszont a szín-
padon táncra perdültek.

Összességében jól sikerült, eredményes volt ez az ösz-
szejövetel is. Bánhatja, aki nem jött el.

A PiSZE nevében: Gyimesi Viktória
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Fókuszban a Magyar Államkincstár
A Magyar Államkincstár sokrétû feladatokat lát el, többek
között felelôs az állami költségvetés végrehajtása során a
pénzforgalom lebonyolításáért és az elszámolásokért. A
központi költségvetésbôl folyósítja a család- és szociális tá-
mogatásokat (családi pótlék, gyes, fiatalok életkezdési támo-
gatása, azaz közismertebb nevén babakötvény), valamint
biztosítja a központi költségvetésbôl juttatott támogatáso-
kat a helyi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulá-
sok és az egészségügyi intézmények részére. Folyósítja és 
ellenôrzi az EU-s és hazai támogatásokat. A megyeszékhe-
lyeken lévô állampénztári irodákban értékpapír-forgalma-
zással és ahhoz kapcsolódó számlavezetéssel áll ügyfelei
rendelkezésére.

A Kormány az államadósság finanszírozására kibocsátott
állampapír forgalmazásban célul tûzte ki a hazai lakossági
állampapír állomány arányának növelését. A 2012. augusz-
tusi adatok szerint a lakossági állampapírok állománya 245
milliárd forinttal emelkedett az elmúlt év végéhez képest, és
meghaladta a 717 milliárd forintot. A növekmény 70 száza-
lékát az egy éves futamidejû Kamatozó Kincstárjegyek net-
tó értékesítése adta, közel azonos mértékû, 14 százalék, il-
letve 13 százalék volt a Prémium Magyar Államkötvények
és a Kincstári Takarékjegyek állomány-gyarapodása, míg a
fennmaradó 3 százalék az újonnan bevezetett Féléves
Kincstárjegyek jegyzésébôl adódott. 

A Magyar Államkincstár megfelelô tapasztalattal rendel-
kezik, ugyanis több mint 20 éve forgalmaz állampapírokat.
A közvetlen lakossági értékesítésének növelése – kormány-
határozat alapján – a Kincstár számára kiemelt feladat
2012. évben. Az ügyfelek száma az elmúlt 7 hónapban 20
százalékkal nôtt, amely annak is eredménye, hogy számos
intézkedést tett az állampapír-vásárlási lehetôségek bôvíté-
sére, a kiszolgálás kényelmesebbé, egyszerûbbé, gyorsabbá
tétele érdekében. 

A Kincstár a hét két napján hosszabbított nyitva tartási
idôvel áll ügyfelei rendelkezésére, szerdán 8-18 óráig, illet-
ve pénteken 8-15 óráig. A hét többi napján 8-16 óráig 
mûködik az ügyfélszolgálat. Interneten és telefonon
(Webkincstár, Telekincstár) keresztül is biztosított a forgal-
mazás, melyhez az Igazgatóság Állampénztári Irodájában
(Veszprém, Budapest u. 4.) szerzôdést kell kötni. A honla-
pon (www.allamkincstar.gov.hu) lehetôség van Online idô-
pont-foglalásra is, amellyel kiküszöbölhetô a várakozási
idô. Mindemellett az ügyfelek igénybe vehetik a hírlevél
szolgáltatást, melyen keresztül folyamatosan friss informá-
cióhoz juthatnak. 

A Kincstár egyedülálló abban, hogy a számlanyitás és a
számlavezetés is ingyenes és lejáratkor készpénzfelvételi dí-
jat sem számít fel. 

A Kincstár a korábbi, hagyományos egyéves, vagy annál
rövidebb lejáratú Diszkont Kincstárjegy, Kamatozó Kincs-
tárjegy és a különbözô, hosszabb, éven túli lejáratú Állam-
kötvények mellett a Prémium Magyar Államkötvényt, illet-
ve a befektetési portfólió szélesítésére az idén kibocsátott
Féléves Kincstárjegyet is forgalmazza. Ezekkel az új állam-
papírokkal magas, akár évi 9,5 százalékos hozam is elérhe-

tô. Mindezeken túl a Kincstár a Babakötvényhez kapcsoló-
dóan Start értékpapír számlát is vezet, melyre az újszülött-
nek járó állami támogatáson felül további befizetés is lehet-
séges. 

Az értékpapírral kapcsolatos általános kérdésekkel és ér-
tékpapír ügyintézéssel kapcsolatban további kérdésekre a
Magyar Államkincstár értékpapír-forgalmazó munkatársai
készséggel válaszolnak a (88)-623-988, 623-990, 623-991 
telefonszámokon, illetve az api.ves@allamkincstar.gov.hu 
e-mail címen. Általános tájékoztatást az állampapírokkal
kapcsolatban a www.allamkincstar.gov.hu honlapon kap-
hatnak az érdeklôdôk.

Folytatódik a

MESEKLUB
a Könyvtárban (Paloznak, Fô u. 2.)!

Ôszi elsô alkalom:
október 13., szombat 10-12 óráig.

Meseolvasás, mesemondás, 
játszóház gyerekeknek és szüleiknek.
Hozz magaddal pár színes falevelet!

Következô alkalom: 
Október 27., szombat 10-12 óráig.

Szeretettel vár a Könyvtár minden érdeklôdôt!

TORTAPARÁDÉ
A Falunapokon szeptember 29-én délelôtt 

TORTAVERSENYRE várjuk 

a paloznaki hagyományokat, 
helyi motívumokat felvonultató tortákat. 

A tortákat 12 óráig lehet leadni a Tájházban. 
Az elsô 3 helyezett díjazásban részesül. 
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MALOMVÖLGYI EMLÉKEK
Megboldogult úttörô koromban (a 60-as évek tájékán) let-
tem elôször a Malomvölgy lakója nyaranta két hétre.  Gye-
rekkorom legszebb emlékei közé tartoznak ezek a nyarak. 

Voltak zászlófelvonásos, nyakkendôs, úttörôblúzos reg-
gelek meg esték, de ezek rövidek voltak: sorban állás, je-
lentés, tisztelgés.

Ott az élet azonnal más lett: kiszabadultunk gyerek-
ként otthoni kötelékeinkbôl, anya szeme nem hunyorgott
ránk rosszallóan, ám Leó bácsit (fizikatanárunk, úttörô-
vezetônk, s lelkes táborszervezô volt) mindig mindenhol
láttam, karizmatikus egyénisége hatott ránk, de mi ezt ak-
koriban nem tudtuk, csak szerettük, s emiatt követtük.

Jött néha pofon is tôle (ha kellett), a hangja is dörge-
delmes volt, kemény, férfias, ám tréfálkozni is jól tudott. 

A minap végig jártam a Felsôörs és Lovas között délnek
tartó völgy szûk ösvényét, megcsodáltam a szépségét és
nyugalmát újra, a most már kitáblázott tanösvény jelzé-
seit, de fôleg a felismert gyógynövényeire figyeltem, s kö-
zéptájékon a fákra kúszó karvastagságú borostyánokra.

Aztán felfedeztem azt a kis új oázist a patak túlsó part-
ján, ahol mi táboroztunk valamikor régen.

Gyönyörû, modern épületek állnak a régi táborozások
helyén, ifjú tehetségeket gondoznak ott, tudom… Amikor
arra jártam, nagy volt a csend, de ez nem jelent semmit.  

A csörgedezô patakhang mellett az áprilisi nyárban én
a gyerekkoromat láttam viszont  az épületek helyén: a ré-
gi tábortüzeket,  a sátrakat, a durván ácsolt hosszú aszta-
lokat, ahol olyan sokan ültünk együtt nap mint nap, s
hogy milyen jó volt ott lenni együtt! 

6 vagy 8 személyes katonai sátrakban aludtunk, ezek
felállítását a honvédség végezte, bennünket a sátor s ben-
ne dobogó fogadott, az elsô két legfontosabb feladat a sá-
tor körbeárkolása és a szalmazsákok megtömése volt.
Nem mondom, hogy túl nagy lelkesedéssel csináltuk, de
nem volt választás! Annál élvezetesebb volt késôbb a zi-
zegô szalmazsákon forgolódni, az illatát még most is ér-
zem.  Talán a legjobb nyoszolyám az volt, a zizegô szalma-
zsák: volt illata és gödre, fészkelôdésre alkalmas, reggel
megráztuk, megütögettük, letakartuk a szürke lópokróc-
cal…

A gyerekkor illatai megmaradnak,  a képek is így-úgy
rögzôdnek, de mindenki más pillanatot ôriz meg,  érdekes
lenne egyszer összerakni ezeket az emlékeket.

Szervezett volt ez a tábori élet: zászlófelvonás reggel,
konyhai szolgálat, éjszakai ôrség… s közben foglalkozá-
sok, s gyalog le az alsóörsi strandra. 

Közben itt találkoztam elôször nagyra nôtt szarvasbo-
gárral, láttam denevéreket cikázni az esti félhomályban.
A malomvölgyi ösvényen a strandra menet és jövet sokfé-
le növénnyel is megismerkedtünk. Akkoriban még bogár-
és növénygyûjteményt is kellett nyári feladatként készíte-
nünk biológia tantárgyból, tanév elején ezt mindig érté-
kelte is Kertész tanárnô. Így aztán nem csak nézegettük
az érdekesebb növényeket, hanem gyûjtöttük is, présel-
tük, késôbb rajzlapra ragasztottuk, megírtuk, ahogy kel-
lett. Csak a bogarakat nem szerettem feltûzni gombostû-
re, sajnáltam ôket.

Az éjszakai ôrség izgalmaira emlékszem legjobban,
mindig párosával voltunk beosztva, kétóránként váltot-
tuk egymást. 

Az éjszaka hangjai meg mindig ugyanolyan izgalmasak,
sejtelmesek voltak.  A völgyre szinte ránehezedett a sötét
erdô, egy elemlámpával és pokróccal felszerelve virrasz-
tottunk mi, a tábor ôrei, igaz, kissé összegörnyedve a féle-
lem miatt.  Minden neszre összerezzentünk, a sötétségben
még sötétebb ijesztô árnyakat láttunk, s mindenféle han-
gokat hallottunk. Mindenesetre megkönnyebbülten éb-
resztettük elemlámpáinkkal a következô váltópárost. 

Igaz lehet, a múlt addig él, amíg emlékezünk rá. A régi
úttörôk ma már nyugdíjasok, lassan távozunk angolosan,
azaz észrevétlenül.

Egy gyönyörû völgy, ahol a múltra ráépül a jelen, s a
jelen talán nem is tud a múltról, ám a jövôt építgeti.  

Sok-sok év után indultam neki a völgynek, Lovas felöl.
Változatosabbá akartam tenni a kutyás csavargásaimat.
Ha már a kutya vérében benne van a kirándulás szerete-
te, akkor a gazdi is csavargóvá válik.  Én a kutyámnak kö-
szönhetem, hogy jól megismertem a környéket.  

Két hónaposan kaptam ezelôtt 11 éve, s elég hamar
elkezdtünk barangolni. Ezek a kóborlások nem csak a
kutyának szereztek örömet, én is felfedezôvé váltam, s
bizony sok apró csodára leltem. A kutyámnak – sze-
rencsére – egyik jó tulajdonsága, hogy követ engem,
elég füttyentenem, s jön utánam, vagy ha elém szalad,
bevár,  figyel rám. 

Tehát sok-sok év után indultam neki a völgynek, Lovas
felöl.

Liza kutyámmal autóval az utca végéig gurultam, gon-
doltam felfedezzük a völgyet oda-vissza. A régi Tüskés-
ház mellett indul az ösvény, lekapcsoltam a pórázt a ku-
tyáról, s engedtem futni…

Öreg kutya, sosem csavarog el, figyeli a gazdit, s hozzá
tart, tehát nyugodt voltam.

De azt nem tudtam, hogy a völgyben lovak legelésznek
egy karámban szerteszét, hat ló békésen.

A kép gyönyörû, idillikus volt, éppen csak felfogtam a
táj békéjének, a lovak nyugalmának, a zöld környezetnek
harmóniáját, az agyammal fókuszáltam erre a megfogha-
tó és elraktározható békére!

De amit ezután láttam, az kitörölhetetlenül az agyamba
vésôdött, mert megváltoztatta a béke rögzülni készülô
pillanatát bennem, s egy fenségesebb élményhez juttatott.

Liza elôttem futva jó pár méterre szagot kapott a lo-
vakról, én még nem láttam ôket akkor, s a kutya letért az
ösvényrôl, berontott a korlátok mögé ugatva, s elég harci-
asan. A hat ló békésen legelészett szanaszét. Erre a lát-
ványra értem a képbe.

A lovak mintha csodálkozva néztek volna föl a lege-
lésbôl… kutyaugatás?  S nem az ismert kutyahangok?

Mi ez?!  Milyen zavar a megszokott rendszerben?! 
Csak úgy fölkapták a fejüket elôször, beleszimatoltak a

levegôbe, egyik-másik prüszkölt is, fújta az orrát, s mintha
kis nyugtalanság úszott volna be a völgyben honoló idillbe. 

Aztán meglátták a lovak a betolakodót, az én kutyámat. S
amit ezután láttam, ennél gyönyörûbb jelenetet filmen sem
tudok elképzelni. A hat ló tökéletes csendben összeállt egy
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vonalba, kicsit illeszkedtek, helyezkedtek szorosan egymás
mellé, de ezt is méltóságteljesen, nem idegesen, s azután föl-
emelt fejjel, felborzolt sörénnyel megindultak lassan a kutya
felé. Liza (a hódítóként odarontó) elôször elképedve meg-
torpant, azután hátrált és hátrált, s nem volt kétség, ô a
vesztes.  Hangja sem volt, de a lovak sem nyihogtak.  A ku-
tya ponttá zsugorodott félelmében, a lovak viszont egyre
magasodtak. De csak addig, amíg valóságosnak érezték a ve-
szélyt. A meghátrált kutya már nem volt többé ellenfél.  S
akkor nyihogtak fel elôször, nekem nevetésnek tûnt…

De akkor már én is nevettem. Hangtalanul, mint a
lovak… s közben csodáltam ôket és a kutyámat is.

Mert összetartani és elismerni mások nagyságát megta-
nulhatnánk mi is, EMBEREK!

Novák Edit, Alsóörs (Lovas Élet Magazin Különdíj)

Villám a Balaton felett.
Izzófénnyel cikázott,
Majd lesújtott!
Az ég reccsent, és 
Félelmetes süvítéssel
Erôszakosan, mindent, mindenkit fére tolt.
Az alvó víz, ágaskodni látszott,
S a gyomrából, sûrû fekete hab fakadt.
Hangos robajjal gyôzött,
Az erôszakos-éhes, égi vad.
Elhaló, majd sikoltó fényekben
Haldoklott a vízpart!
A sietôs gyilkos fény,
Hanyatt homlok, üvöltve, tovarohant!
Az, amit magaután hagyott.
Keserûen szédült bele,
A fénytelen mélybe.
Lábunk alatt, és mindenütt,
Kagylóval meghintett, iszap állt
Majd, újra jött a gyilkos villám!
És a természet, egy szokatlan-vad dacos táncra 

/váltott át.

Decsi Lászlóné, Alsóörs (Vers kategória 2. hely)

ÚJ KÖNYVEK:

FELNÔTT IRODALOM:
W.E.B. Griffin: A becsület jelvénye 5. – A merénylô
Fejôs Éva: Karibi nyár
Paulo Coelho: Mint az áradó folyó
Elizabeth Adler: Vidéki menedék
Katie Fforde: Szerelem kétszer

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM:
Játékos feladatok óvodásoknak – kék
Tersánszky Józsi Jenô: Misi Mókus kalandjai
Berg Judit: Rumini Ferrit-szigeten
Marék Veronika: Boribon házikója
Geronimo Stilton: Csonkamancsú Miau kastélya
Szabó Magda: Abigél
Leiner Laura: A Szent Johanna Gimi 1-6.
Mi micsoda – Macskák
George R. R. Martin: Tûz és jég dala I.; V; VI

VERSENYFELHÍVÁS
Paloznak Község Önkormányzata a 

Paloznaki Falunapok rendezvénysorozat keretében 
a  paloznaki TÁJHÁZ udvarán 

GULYÁSFÔZÔ VERSENYT
hirdet.

Nevezési díj: 600 Ft

A verseny idôpontja: 2012. szeptember 29., 
szombat 9 óra

A nevezés határideje: 2012. szeptember 27., 
csütörtök 19 óra

További információ, nevezési lap: 
2012. szeptember 10-tôl Sári Annamáriánál a

Teleházban 
és a www.paloznak.hu weboldalon.

Felhívás!
A Paloznaki Falunapokon, szeptember 29-én, szomba-
ton 15.00-tól szüreti felvonulás lesz. Idei évben ismét
indul kisvonat a szüreti menetben. A felvonulásra vi-
seletbe, vagy tréfás jelmezbe öltözve lehet jelentkezni
a Teleházban. Ruhák korlátozott számban a Tele-
házban vehetôk át, nyitvatartási idôben, szeptember
25-tôl. Szerk.

A könyvtár
hírei
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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. 

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  

KEREKEDI CSÁRDA 
Csopak 71-es fôút, ott ahol a babák állnak!

Egész évben várjuk vendégeinket neves pincészetek borai-
val, szolid árakkal, házias ételekkel. Üdülési csekk, ticket
restaurant, chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely, vala-
mint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, borospin-
ce, látványkonyha, gyerekeknek játszótér. Baráti, családi
összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel./Fax.: 87/ 705-842 és 30/ 994-1921,
web: http://www.csopak.hu/index.php?option=com
content&view=article&id=34&Itemid=200038,

e-mail: toth.sandor19@chello.hu

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

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

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

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 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.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 
Megjelenik havonta.


