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VILÁGSZÍNVONALÚAK A BALATONI BOROK

A híres francia bortermelô ültetvényeknek mindössze
két-három százaléka rendelkezik olyan kedvezô adott-
sággal, mint nálunk a területek hatvan százaléka – véle-
kedett Egly Márk, a Sümegi Palota Pince vezetôje, a Ba-
laton-felvidéki Borvidék Hegyközségi Tanácsa alelnöke a
pincében rendezett borászati, gasztronómiai bemutatón,
június 29-én.

Alapvetô szerepe van a kommunikációnak a borászat-
ban, amelyre a világon mindenütt kiemelt súlyt helyez-
nek. A sümegi bemutatóval ezt a célt tûzték ki a balatoni
borvidék népszerûsítôi a sajtó, valamint helybeli és kör-
nyékbeli polgármesterek elôtt. A bemutató a közelmúlt-
ban nagy sikert aratott Budapesten, ahol rekordszámban
érdeklôdtek újságírók, illetôleg kereskedôk a borok
iránt. A szervezôk új, júliustól elérhetô borvidéki honla-
pot is készítenek, és borászati, turisztikai információs
adatbázist hoztak létre. Július 25-én megrendezik a Szent
Jakab napot, amely a borvidék legjelentôsebb rendezvé-
nye. 

A sümegi találkozón a Balaton-felvidékrôl többek kö-
zött elhangzott: az 1100 hektáros, vulkanikus és erdôta-
lajon levô szôlôterületen fôként olaszrizling terem, ösz-
szesen hatszáz hektáron. Ezen kívül meghatározó fajta
még a szürkebarát, a zöld veltelini, és a chardonnay. A
borok egyre keresettebbek a hazai és a külföldi piacokon.
Jelenleg fôként kisgazdaságokban állítják elô a világszín-
vonalú, kiváló minôségû nedût.

Szerk.

TESTÜLETI ÜLÉS
Július 8-án tartott nyilvános testületi ülésen Czeglédy
Ákos polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a
Pajtamozi elôadásokra 170.000 Ft támogatást nyújt a
Magyar Mozgókép Közalapítvány. A Falugondnoki szol-
gálatot ellenôrizték és kisebb adatszolgáltatási hiányossá-
goktól eltekintve rendben lévônek találták. A Kisparti ut-
ca megnyitása megtörtént az utca a gyalogosforgalom
számára járható. A Tájházak a közösségért pályázat
pénzügyi elszámolása megtörtént.

Elsô napirendként a Balaton Riviera Turisztikai Egye-
sület elnöke ismertette az egyesület által benyújtani kí-
vánt pályázatot ill. kérte, hogy a pályázati önrészhez és
az 5 éven keresztül való fenntartáshoz járuljon hozzá az
önkormányzat. A pályázati önrész 1,4 millió Ft a fenntar-
táshoz évi 2 millió Ft hozzájárulást kellene vállalni. A tes-
tület a támogatási kérelmet elutasította azzal, hogy az

idegenforgalmi adó 10%-át adja át az egyesületnek to-
vábbra is.

Következô napirendként az önkormányzat létrehozta a
Turisztikai Alapot, mely az idegenforgalommal kapcsola-
tos támogatásokat, pályázatok fedezetét teremti meg. Az
Alapról bôvebben olvashatnak az újságban. 

Döntött a testület a 2009-es beiskolázási segélyekrôl
mely a tavalyihoz hasonlóan az óvodásoknak 5000 Ft, 
az általános iskolásoknak 7.000 Ft a középiskolásoknak
15.000 Ft. A csopaki intézményekbe járó gyerekeknek óvo-
dások, 1-2. osztályosokat a falugondnok térítésmentesen
szállítja, a 3-8. osztályosoknak a buszbérletet, a csopaki is-
kolába járóknak a tankönyvet biztosítja az önkormányzat.
A nem csopaki intézményekbe járóknak iskolalátogatási bi-
zonyítványt kell bemutatni a segély felvételéhez. 

A Pincesor aszfaltozására a Magyar Aszfalt Kft áraján-
latát fogadta el a testület. A munka várhatóan szeptem-
ber elején kezdôdik meg. Pályázatot nyújt be az önkor-
mányzat 5.5 millió Ft értékben kommunális kisgép
vásárlására.
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Hagyományosan szeptember utolsó hétvégéjén, szept. 25-
27 között kerül megrendezésre az önkormányzat szerve-
zésében a Falunapok szüreti mulatságokkal, melynek
megszervezéséhez, lebonyolításához szívesen fogadja az
önkormányzat a helyi vállalkozók és magánszemélyek tá-
mogatását, hogy minél színvonalasabb, gazdagabb prog-
ramsorozat várja a paloznakiakat, nyaralótulajdonoso-
kat, az idelátogató vendégeket.

Tombolatárgyakat is szívesen fogadunk a szombat esti
utcabálra.

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

szerk.
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Kitüntetések
Az önkormányzat várja a díszpolgári cím és a
„Paloznakért” kitüntetés odaítélésére vonatkozó ja-
vaslatokat, melyet írásban is eljuttathatnak a Polgár-
mesteri Hivatalba, vagy e-mailen a pm@paloznak.hu
címre, illetve bármelyik képviselõ-testületi tagnak el-
mondhatják javaslatukat. 

Önk.



Nyár eleji beszélgetés Czeglédy Ákos
polgármesterrel

A polgármester úrral az idei tervekrôl a megvalósulóban
lévô fejlesztésekrôl beszélgettünk.

– Épül-szépül a falu köztere, mi minden várható még
az elkövetkezendô néhány hétben? A Paloznaki Civil
Egyesület mekkora támogatást kapott a beruházásra?

– A tavalyi évben nyerte meg az Egyesület zöldterület
fejlesztésére a pályázatot. A teljes programnak 3.3 millió
forint a költsége, melybôl parkfejlesztésre 2.5 millió fo-
rintot költenek, a fennmaradó összegbôl fûkaszák vásár-
lása, illetve madárodúk kihelyezése történt. Ráadásul
még a szelektív hulladékgyûjtésre is maradt pénz. A je-
lenlegi földkupacok helyén pince épülne, – ez már önkor-
mányzati beruházás –, melyet leleményes vállalkozónak
kiadnánk. 

– Nyugodtan mondhatjuk, hogy „nagy üzem” van a
Teleházban, mely a közelmúltban a Szent József házba
költözött. Néhány évvel ezelôtt elkészültek a tervek a
kulturális központ fejlesztésére, de a korábban meg-
nyert pályázati források kevésnek bizonyultak ahhoz,
hogy a beruházás megkezdôdjön. Reménykedhetünk ab-
ban, hogy hamarosan megkezdôdhetnek az építkezések
a Szent József Háznál?

– Augusztusban várható, hogy megjelenik az Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér pályázat, amelynek az elsô
fordulóját sikeresen vettük. Amennyiben a második for-
dulóban is sikeresek leszünk, akkor az épület egy új
szárnnyal bôvülne. Ez 50 millió forintos pályázati forrást
jelentene, amelyhez húsz százalékos önrészt kell biztosí-
tanunk, így a projekt költsége várhatóan 60 millió forint.
A második ütemtervben szerepel a jelenlegi épület átépí-
tése, melyhez újabb pályázati forrás kellene. Nagyon
rossz állapotban van a tetôszerkezet, a födém, építészek
véleménye szerint vissza kell bontani teljesen az épületet.

– Paloznak egyes útjai nem éppen a legmegfelelôbb
állapotban vannak. Ennek korszerûsítésére az önkor-
mányzatnak van elegendô pénze?

– Beadtuk a pályázatunkat, mely a meglévô aszfaltbur-
kolatú utak fejlesztésére szolgál. Terveink szerint a Fô ut-
ca lenne újraaszfaltozva, szegélyekkel, vízelvezetéssel
együtt. Az ingatlantulajdonosokkal karöltve a Pincesor
hatszáz méteres útszakaszát is felújítanánk. A költségek
több mint ötven százalékát az ingatlantulajdonosok biz-
tosítják.

– Néhány hónappal ezelôtt nagy port kavart a Hajód-
ban egy üzem felépítése. Azóta újabb épület létesült,
mely véleményem szerint sokkal inkább tájba illô. Az
önkormányzatnak van-e tudomása arról, hogy a mara-
dék két épület mikor épülhet fel?

– Egyelôre nincs tudomásunk, hogy mikor kezdôdnek
meg a munkálatok. Építési engedélyt még nem kértek a
tulajdonosok. Úgy vélem, ahogy a többi épület megépül,
úgy az elsô is elveszíti tájidegen voltát. Az építésügyi ha-
tóságot kértük vegye szigorúan a zöldfelület kialakításá-
nak kötelezettségét.

– A mostani gazdasági válság mennyiben érinti a hi-
vatal mûködését?

– Komoly elôrelépés volt, hogy Paloznak körjegyzôsé-
get alakított Lovassal, így most olcsóbban mûködik a hi-
vatal. Nehéz a hivatali dolgozóknak, hiszen az állam a
köztisztviselôi béreket két évre befagyasztotta, amely re-
álbér csökkenéshez vezet. Ráadásul a tizenharmadik havi
juttatástól is elesnek. A képviselô-testület azon lesz, hogy
ezeket kompenzálja, amennyire ezt a költségvetés megen-
gedi. A jövô útja egyértelmûen a közös hivatali apparátu-
sok létrehozása, hiszen ezer fô fölött még nagyobb támo-
gatást biztosít az állam. Így felmerült bennünk a
gondolat, hogy Csopakkal vagy Alsóörssel fuzionáljunk.
Konkrét tárgyalások még nincsenek, de szerintem ez a
következô testületre váró feladat.

– A nyári programok sokrétûségérôl mindig is híres
volt Paloznak. Amikor összeállították a rendezvénysoro-
zatot mire figyeltek oda elsôsorban?

– Sajnálatos módon a programok tervezésénél nagy
szerepet játszott a pénz. Idén nyáron a Tájháznál mind-
összesen két koncertet szervezünk, nevesebb fellépôkkel.
A templomi hangversenyeket szintén redukálni kellett, de
itt fellépnek olyan mûvészek is, akik szívességbôl játsza-
nak. Valamivel kevesebb programmal számolunk idén,
mint tavaly. Hiába írnak ki pályázatokat rendezvények
támogatására, ha minimum 4 millió forintos összköltség-
vetésû programokat támogatnak, mely Paloznakra nem
igazán jellemzô.

– A nadrágszíj meghúzása mennyiben érinti a civil
szervezetek támogatását, illetve a szociális juttatáso-
kat?

– Az összköltségvetésben nem csökkentettük sem a
szociális juttatásokra, sem a civil szervezetekre jutó fô-
összegeket, de most többen kértek segítséget, így egy-egy
szervezet kevesebb támogatást kapott. A testület kizáró-
lag paloznaki székhellyel rendelkezô és Paloznakon tevé-
kenykedô szervezeteket támogat. A szociális juttatások
odaítélésénél szigorodtak a feltételek, a Szociális Bizott-
ság alaposan megvizsgálja a jogosultságot.

Szendi Péter

IDEGENFORGALMI ALAP
A Paloznaki Önkormányzat legutóbbi testületi ülésén
döntött az Idegenforgalmi Alap létrehozásáról. Az alap
célja, hogy segítse és támogassa a turisztikai feladatok
megvalósítását a szolgáltatások színvonalának emelését.
Az alapba a vendégéjszakák után befizetett adó 50% kb.
3 millió Ft kerül, melynek jelentôs részét, pályázat útján,
vissza nem térítendô támogatásként kívánja az idegenfor-
galommal foglalkozó magánszemélyek és vállalkozások
részére, fejlesztésre átadni az önkormányzat. A pályáza-
tot várhatóan novemberben írja ki a testület és januárig
lehet beadni azoknak, akik az elôzô évben (2009) leg-
alább 100 ifa köteles vendégéjszakát teljesítettek. Az
alapról szóló rendelet megtekinthetô a hivatalban, ill. a
honlapon.

CZÁ
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A mi galériánk

Aby Warburg, a kiváló század eleji mûvészettörténész szüle-
tése szerint zsidónak, szívében hamburginak, lelkével firen-
zeinek vallotta magát. Mindnyájan több dologgal, hellyel,
közösséggel azonosulunk, származásunk, korunk, lakhe-
lyünk, munkánk szerint. Mûvészek, tudósok munkásságá-
ban fontosak a helyek, ahol éltek, alkottak. Ugyanígy, a vá-
rosok, falvak történetének fontos szereplôi határozzák meg
a mindenkori arculatukat, de késôbbi megítélésüket is.
Kimondva-kimondatlanul ott rejtôznek a tények: hogyan
bánt egy hely közössége az alkotókkal, megbecsülte-e a
tehetségüket. A Balaton-felvidéki Óbudavár történetének
kitörülhetetlen és fontos része marad a Képíró Mûhely né-
hány évtizedes mûködése. Oláh Kati és Boda Balázs házas-
ságuk és festôi munkásságuk elején, rövid paloznaki tartóz-
kodás után kerültek a Káli-medencének nem is olyan távoli
szegletébe. Felvirágoztatták a Képíró Mûhelyt, miközben
felnevelték lányukat, Fruzsit. Festettek, kertészkedtek, te-
remtettek: a meghitt otthonban, gyönyörû természeti kör-
nyezetben, megannyi kiváló festmény társaságában egy
nagyszerû lány nôtt fel. A képek, a természeti táj változásai-
nak, az elillanó idillnek, múló hangulatoknak a lenyomatai
többször kerültek – paloznaki kiállításon is – értô és
mûkedvelô közönség elé, és a nagy részük már ismerôseink,
barátaink lakhelyének falait díszítik.

Két éve nagy elhatározásra jutottak: megszüntetik az
óbudavári képíró-birodalmat és egy egészen más jellegû tele-
pülésre költöznek. A ház kiválasztása is ezt a váltást tükröz-
te: az év közben csendes, ám nyáron programoktól hangos,
nyaralóktól zsongó falu egyik legforgalmasabb utcáján tele-
pedtek meg, átformáltak egy új építésû házat. Elôször a föld-
szinten rendezték be a lakóterüket, a szuterénben a galériát.
Ez nem bizonyult helyes döntésnek, ezért idén tavasszal az
utca szintjén lévô helyiségeket alakították át; szándékosan
„ottfelejtett” használati tárgy-díszletek társaságában terem-
tettek egy megkapó hangulatú bemutató teret. A helyiségek
elrendezése érdekessé teszi a lakás-galériát. A ház közepén
egy vonalban helyezkednek el a szobákat elválasztó ajtók,
így a többnyire tárt kapuból ellátunk a túlpartig. A déli fek-
vésû teraszról a megszokott, mégis minden nézôpontból más
tólátkép tárul elénk. Ebben a kertben, a szomszédos telkek
fáitól szegélyezve, részben takarva egyszerre tölt el bennün-
ket a nyitottság és a védettség érzése. Az egyre divatosabb
feng shui ôsi tudománya szerint a legtökéletesebb fekvés épp
ilyen: északról hegyek oltalmaznak a rossz szellemek ellen,
délen nagy vízre, tóra, tengerre nézünk. A ház lakóitól tu-
dom, hogy egy másik megfigyelés szerint az ajtók egy vonal-
ban való elhelyezése nem szerencsés: minden (jó és rossz
egyaránt) keresztülsuhan a házon. Talán épp ettôl az alig-alig
tudatosodó érzéstôl vezérelve húzódunk a két oldalra nyíló
szobák falain elhelyezett festmények oltalmába. A tájképek,
csendéletek nemcsak a szép élményével, hanem az elmélyülés
meghitt pillanataival ajándékoznak meg.

Épp ezért volt kivételes esemény a galéria megnyitása,
a nyílt nap szervezése a múlt hónapban. Tárt kapu várta
a helyi és távoli látogatókat. Gesztus volt ez a falu felé is,
egyfajta egymástól függés nyílt vállalása. Sajátos tárlatve-
zetés, az alkotói élmények megosztása, nem mások gondo-
latai, hanem saját értelmezéseik, történeteik formájában. 

Kevés településnek adatik meg, hogy saját mûvész-párral,
állandó helyi galériával büszkélkedhet. A festôk pedig képe-
ikbôl élnek, nem mindennapi „szolgáltatásként” ajánlják fel
termékeiket az egyének és a köz javára, folyamatosan tanul-
nunk kell használni ôket. Az önkormányzati vendégház fa-
lait vevôikre váró Oláh- és Boda-festmények díszítik: felbe-
csülhetetlen adomány, ha csak a szállodaszobák olcsó,
gyakran ízléstelen reprodukcióira gondolunk. 

Figyelmes szemlélô hamar felfedezi a mûvészeknek, nem-
csak tárgyakban, mûalkotásokban kifejezôdô szellemi jelen-
létét. Különösen, ha olyan nyitott, érdeklôdô személyiségek-
rôl van szó, mint Oláh Kati és Boda Balázs. A rendezvények
formálásában vállalt nem akármilyen szerepük, értékes, ér-
zékeny meglátásaik szinte észrevétlenül befolyásolnak. Ál-
landóan megújuló mûvészetükben pedig elôbb-utóbb meg-
jelennek majd színek, formák, motívumok, amelyeket –
valószínûleg utólag – joggal hihetjük, az itteni hely, a mosta-
ni közösség hatása hívott életre.

Pócsik Andrea

Rendhagyó megemlékezés Pege Aliról
Furcsa emlék merült fel bennem, amikor a paloznaki Pege
emlékkiállítás megnyitóján megpillantottam a minden ol-
dalról rám sugárzó sokarcú Pege Alit.

Akkoriban, – 1969-et írtunk, – a magyar jazz élet – a
Tûrt kategóriába tartozott – és néhány tucat mûvészt
számlált. Ali akkor már egy évtizede kiemelkedett közü-
lük. Ezért esett a választás éppen ôrá, amikor a Sender
Freies Berlin Magyar Estjére meghívott mûvész csoport
Vukán György mellé szólista partnert keresett. 

Mivel a megemlékezés szubjektív, leírom, ebben az év-
ben, sôt a novemberi vendégfellépés után néhány nappal
volt az esküvônk! A rendezôi honoráriumomból (2000.-
DM) – némi segédlettel – egy rozoga Opel Kadetot vettem.
Jogosítványom egy hetes volt akkor, így érthetô, hogy
nagy bátorságom nem volt a sikeres TV adás után egyedül
nekivágni a haza útnak!

Útitársat kerestem, de érthetô okokból senki nem óhaj-
tott a két órás repülô út helyett három határon át velem
hazaautózni.

Egyetlen ember volt, aki elôször mosolygós arccal hát-
ba vágott, majd azt mondta, én eljövök veled, meglátod,
jó buli lesz!

Így történt. Ali vállalva a Nyugat-Berlin-keletnémet,
keletnémet-csehszlovák és a csehszlovák-magyar határ
átlépések megaláztatásait, az útlevél és vámvizsgálatok-
kal együtt több mint 24 órás utat, a pozsonyi szállodai
magyaroknak szóló „helyhiányt”, gyakorlatilag szemhu-
nyás nélkül hazavezette autómat, majd a Víg utcában, az
ô házuk elôtt leparkolva újra mosolyogva hátba vágott, és
azt mondta, ugye mondtam, hogy jó buli lesz! 

Amikor a paloznaki kiállításon Csavlek András képét
megpillantottam, ez a kerub arcú, mosolygós zseni pillan-
tott vissza rám, mintha újra mondaná, „látod megmond-
tam, hogy jó buli lesz!”

A kiállítás megvalósítását Paloznak Község Önkor-
mányzata, „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány és a Pege
Aladár Emlékbizottság segítette.

Bánki Iván
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4. A LÉLEK ZENÉJE

Csak nehezen tudtunk mindkettônknek megfelelô idô-
pontot találni ehhez a beszélgetéshez. Végül mégis eljött
egy este, kezében teleírt jegyzetlapokat szorongatva.

– Annyi mondanivalóm volna – kezdte Éva derûsen –
olyan sok dolog kikívánkozik belôlem. Azt sem tudom,
hol kezdjem, úgyhogy inkább kérdezz, mi érdekel.

– Mindig ennyire elfoglalt vagy? Teljesen leköt a Mi Kis
Boltunk?

– A vállalkozás valójában a férjemé, Lacié. Talán fele-
fele arányban dolgozunk a boltban. ô emellett falugond-
nok is, kezeli a buszt, ebédet hord, segít, ahol kell a falube-
lieknek. Tôlem a bolt mûködtetése az energiám száz
százalékát is elszívná, ha hagynám, de nekem ez nem elég.
Úgy értem, nem köt le teljesen, nem szeretném, ha csak az
eladópult lenne az életemben. Az ikrek jegyûek mindkét
végén égetik a gyertyát. Persze kell a férjem és édesanyja,
Erzsi néni támogatása is. Nagyon hálás vagyok nekik ezért.

– Mesélj valamit a múltadról.
– Laci Paloznakon született, én kenesei lány voltam.

Kertésznek tanultam, mert egész kis korom óta meghatáro-
zó élmény az életemben a természet szeretete. A családom
is ilyen. 84-ben költöztem ide, 88-ban született Ádám és
92-ben Fanni. Sok gyermeket terveztünk, de végül kettô
lett. Az élet másként alakult, de jó ez így. Élvezem az életet.

– Na és a bolt? Hogyan szántátok rá magatokat a keres-
kedésre?

– Talán a kényszer hozta. Fura ez, mert valójában nem
is a kereskedelmen van a hangsúly. Munkahelyet, megél-
hetési forrást teremtettünk magunknak, igaz, de szándé-
kunkban állt az is, hogy egy közösségi teret hozzunk létre,
egy amolyan anti-plázát, multi ellenes fórumot, ahol sze-
mélyes kapcsolatban lehetünk a vevôkkel, ahol a bolt kí-
nálatát az ô igényeikhez tudjuk igazítani, ahol elsôsorban
hazai termékeket árusítunk majd.

– És ezt sikerült megvalósítanotok?
– Úgy gondolom, igen. A személyesség kölcsönös biza-

lommal jár. A hozzánk betérôk igényes vásárlók. A már
kipróbált, megkedvelt, megszokott márkákat keresik, és
mi igyekszünk azokat beszerezni. De szívesen fogadják a
figyelmünket, törôdésünket is, ami messze több annál,
hogy kiszolgálom ôket. Néha elbeszélgetek velük, segítek,
ha fôzési vagy kertészeti tanácsokat kérnek. Ez a családi-
as légkör különböztet meg bennünket a bevásárló köz-
pontoktól. Tudjuk, ott sokkal gazdagabb a kínálat, és
dömpingárakkal kalkulálhatnak, viszont fôleg külföldi
árut tartanak, és a profitot is kiviszik az országból. Ezt
kimondottan károsnak, sôt aggasztónak tartom. Úgy vé-
lem, ma hazafias dolog magyar élelmiszert venni. 

– Sikerült valamelyest bûntudatot ébresztened ben-
nem, hadd tereljem hát másra a szót. A láncodon trombi-
tát látok függni. Furcsa ékszer ez egy nô nyakában

– Lacitól kaptam ajándékba. Kenesén a téesznek volt
egy fúvószenekara. Annyira szerettem volna valamilyen
hangszeren muzsikálni, hogy tizenegy évesen közéjük áll-
tam. Igazi nagy szerelem volt. Azért trombitásnak, mert
akkor arra volt lehetôség. Aztán nemrég újra játszani
kezdtem a fürediek zenekarában. Régi emlékeket idéz fel
bennem. Tizennyolc év kihagyás után, persze, már nem
megy úgy, mint akkoriban, de az érzés ugyanaz. Teljes fel-
oldódás. Emellett tagja vagyok a Református Asszony-
körnek, és a Paloznaki Kórusnak is. Nekem a zene olyan,
akár a gyógyszer. 

– Van három kívánságod? Mit szeretnél, hogy telje-
süljön?

– Legyenek jó ötleteink, kitartásunk és erônk leküzde-
ni a nehézségeket. Legyünk valamennyien egészségesek.
És végül Fanni, akinek azt kívánom, tegye nyitottá a sok
ismeret és tapasztalat, hogy úgy tudja megélni ezt a mai
világot, mint a korlátlan lehetôségek tárházát. Az életünk
Isten kezében van. 

Boda Balázs

Szeretettel várunk mindenkit a 
„Falusi esti Mesék”-re

A Pajtamozi Filmklubban, csütörtökönként 20.30 órakor

Felkavaró történetek a csendes, vidéki hétköznapokról. 
Milyennek látszik a falusi élet a kocsiszín alatt, a vetítô-

vásznon?
július 23. 
Schiffer Pál: Cséplô Gyuri, magyar dokumentum-játék-
film, 1978
július 30. 
Pálfy Szabolcs: A busz, magyar animációs film, 2004
Gyarmathy Lívia: A mi gólyánk, magyar dokumentum-
film, 1998
Gyarmathy Lívia: Kis halak, nagy halak, magyar doku-
mentumfilm, 2009
augusztus 6. 
Nicolas Philibert: Én, te, ô, francia dokumentumfilm, 2004
augusztus 13. 
Lakatos Róbert: Ördögtérgye, magyar kisjátékfilm, 2004
Kovács Kristóf: Malaccal teljes, magyar dokumentum-
film, 2007
Felméri Cecília: Kakukk, magyar kisjátékfilm, 2008
Elôadók: Felméri Cecília és Lakatos Róbert filmrendezôk
augusztus 28. 
Zsigmond Dezsô: Vadlány – boszorkánykör magyar do-
kumentumfilm, 2009
Elôadó: Zsigmond Dezsô filmrendezô

A vetítések házigazdája Pócsik Andrea.

Helyszín: Paloznak, Tájház udvar. (Rossz idô esetén
Szent József Ház)

A filmklub létrehozását a Magyar Mozgókép Közala-
pítvány támogatja.
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A paloznaki közélet
színterei



Fontos a közösségi élet 
– már jó ideje paloznakinak vallja magát

Gyakran látjuk ôt kutyát sétáltatni, vagy éppen kerékpá-
rozni a faluban, jobb vállán egy teniszütôvel. Ugyanak-
kor aktív nyugdíjasként tevékenyen részt vesz a település
rendezvényein, mert paloznakinak vallja magát, és szeret
örömet szerezni másoknak. 

– A hatvanas évek végén gyakran jártam nyaralni
Paloznakra, ráadásul a barátom szülei itt éltek, így nem
volt nehéz beleszeretni a „Mosolyfalvába” – kezdi az elôz-
ményekkel Bártfai István. – Tíz évvel ezelôtt kezdtem el
építkezni a Zrínyi utcában, amit egyáltalán nem bántam
meg, hiszen sokkal jobban érzem magamat Paloznakon,
mint Pesten, úgy érzem, hogy itt vagyok otthon. Ma már
nyugdíjas vagyok, de aktív koromban sok mindennel fog-
lalkoztam. Továbbra is meg vannak az ingatlanos cégeim,
de abban csak a tulajdonosi jogaimat gyakorlom. Koráb-
ban ingatlankezeléssel és bérbeadással foglalkoztam, elôtte
pedig a textiliparban tevékenykedtem.

– A helyi rendezvényeken gyakran részt vesz, most pe-
dig a Választási Bizottság ülésérôl jött ki. Mi készteti
Önt arra, hogy a különféle kulturális eseményekbôl ak-
tívan kivegye a részét?

– Amikor idekerültem, láttam, hogy a községben kü-
lönbözô közösségi „megmozdulások” vannak. Úgy vélem,
ha egy ember közösségbe tartozik, akkor tegyen is érte,
nyújtson segítséget. Örömmel részt veszek a falu szépíté-
sében, a disznóvágáson, szívesen sütök lángost. Számom-
ra fontos, hogy az emberek jól érezzék magukat. 

– Annak idején volt egy máig elhíresült történelmi mon-
dás, miszerint „minden nagyon szép, minden nagyon jó,
mindennel meg vagyok elégedve”. Amennyiben mégis ne-
gatívumokról kérdeznék Önt, mi az amit elmondana?

– Paloznak növekedési határait szabályozni kell, hiszen a
település mérete már megközelíti az ideális értékeket. Ha
nem ekkorák lennénk, nem lehetne ilyen összetartó közössé-
get létrehozni, olyan programokat szervezni, ahol a falu ap-
raja-nagyja részt vesz. Engem borzasztóan zavart, amikor az
ipari létesítmények lerombolták a balatoni látképet. Parcel-
lázunk olyan területeket, amelyek sosem voltak belterületek.
Lehet, hogy eme kijelentéseimmel megbántok embereket, de
nem ez a célom! Igenis gátat kell szabni az ésszerûtlen építke-
zéseknek, belterületbe vonásoknak. Gyakran emlegetem is-
merôseimnek, hogy amikor kimegyek Ausztriába, ott kiírják,
hogy mennyi házhely van a faluban, és ahhoz szigorúan tart-
ják magukat. Nem örülnék annak, ha ezt a szép környezetet
romba döntenék. Tisztában vagyok azzal, hogy fejlôdni kell,
de nem így! Örülök annak, hogy a Fô tér épül-szépül, csak
reménykedni tudok, hogy az E-ON racionálisan gondolkodik
majd, és a villanyvezetékeket földkábelezi. 

– Elég hamar befogadták az emberek, de úgy érzem
mindez hozzáállás kérdése...

– Az éremnek mindig két oldala van. Szerintem, ha az
ember igyekszik tenni a közösségért, és úgy viszonyul a
falusi emberekhez, akkor azt hamar befogadják, és nem
rekesztik ki. Én már jó ideje paloznakinak érzem maga-
mat, remélem, hogy mások is így gondolják. 

Szendi Péter

Kincskeresô Túra
Június 27-én szombaton 9 órakor kissé borongós idôben,
de annál nagyobb kedvvel indítottuk a Kincskeresô Tú-
rát, ezt a már hagyománnyá váló kirándulást Széll Erzsi-
ke és párja Gábor szervezésében. A pontosság mintaképei
voltak azok a résztvevôk, akik eljötte. A megelôzô napok-
ban az idôjárásfelelôs zúdított idônként vizes áldást,
ezért csak érintôleges volt célunk a Csákányhegy.

Az erdô alatt lévô úton ballagtunk végig, amit a különbö-
zô kincsek tarkítottak. Igazán nagy izgalmat jelentett, ami-
kor egyik-másik nagymama felbuzdulásból akarta kis-
unokáját segíteni a kincs megtalálásához, hiszen hiába
vagyunk már egy kicsit korosabbak, a gyermeki szellem nem
hagy el minket. Így volt ez most is. A kincsek mellett volt,
akinek az elôjelzô piros szalag volt a kedvenc gyûjtési célja.
Gyûjtögettük a „kincseket”, míg le nem jutottunk Csopak
szép felújított játszóteréhez, ahol még színpad is van.

Amikor megérkeztünk /bázis/ helyünkre, elôkerültek
az üdítôk, ropik, sütemények, amit Erzsikéék készítettek.
Pár perc alatt mindenki szinte teljesen felfrissülve, hall-
gatta a különbözô kvíz kérdéseket, amit elôzôleg körülte-
kintôen állítottak össze. Minden jól válaszoló gyerek, cso-
kit kapott. Nagy volt az örvendezés, amikor a legkisebb is
megszólalt. A nagyobbak végig a kirándulás alatt is na-
gyon figyelmesek voltak a kincskeresésnél, így minden
gyereknek jutott az ajándékból.

Hintázás, szaladgálás, mászókázás, önfeledt örvende-
zés hatotta át az egész kirándulásunkat. Az idôjárás igen
kegyes is volt. Ha ezt elôre így tudjuk, talán neki vághat-
tunk volna az erdei túrának. A visszafelé útón szintén el-
dugott kincseket kerestek a gyerekek, bár a hazafelé úton
akik fáradtabbak voltak, lassabban bandukoltak, azok
viszont olyan élményben részesültek, amit minden nap
nem láthatnak. Az úton egy igazi élô róka futott elôttünk.

A nordic walking botot is megsétáltattuk, és volt érdek-
lôdô iránta. Az egyik Széll unoka igazán ügyesen lépke-
dett vele. Már hallott róla, sôt édesanyja barátnôje aktí-
van edz is vele. Szeretne mihamarabb egy ilyen jó
sporteszköz tulajdonosa lenni.

A hazaérkezés kissé koraibb volt a tervezettnél, de
örült a kirándulók csapatának egy része, mivel ugyan-
azon a napon Hal-Bor Ünnep keretében be voltunk ne-
vezve a Halászléfôzô versenybe is.

Köszönjük a szervezôknek az érdemi munkát, a részt-
vevôknek pedig az aktivitást és kívánunk további jó
egészséget ahhoz, hogy a legközelebbi túrát is így szervez-
zék meg.

Malomszegi Katalin
Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület
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Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
Kálay Szabolcsnak, Kálay Daninak

és Végh Istvánnak 
a könyvtár villanyszerelési munkáiért.

Paloznak Község Önkormányzata



A halászlé fôzés titkai
HALÉTEL FÔZÔ VERSENY PALOZNAKON

Paloznak község Önkormányzata és a Csopak-Paloznak
Horgász Egyesület 2009.június 27-re Halászlé és halétel
fôzô versenyt hirdetett a Hal és Bor ünnepe alkalmából. 

A versenyen hat csapat indult: Csopak Paloznak HE,
Borbély László, Csuka csapat, PSZE – Dr Tormási
György, Harcsa csapat, PSZE – Nyitrai Attila, Jobb-
Bikák, Dr. Szilágyi István, Paloznaki Bolondok, Bakonyi
Balázs, TubAsi csapat Kristály Lajos vezetésével.

A névválasztás sok fantáziára utal. Egyértelmûen lát-
szik az ellenfelek megfélemlítésének szándéka: Jobb-
Bikák, Paloznaki Bolondok vagy a rejtélyes nevû TubAsi,
nem beszélve a két félelmetes ragadozó halról a Harcsá-
ról és a Csukáról.

A jó halászlé fôzés titka a recept kiválasztása. Természe-
tesen mindenki saját recept alapján dolgozik. A legjobb
receptek száma olyan nagy, mint Erdélyben a töltött ká-
posztáé, amirôl a tájékozottabb szakácskönyvek elárulják,
hogy minden háznak megvan a saját receptje. (Kövi Pál:
Erdélyi lakoma, Kriterion, Bukarest,1980. 129. oldal.)

Amíg a csapatok készítették saját remekmûveiket, a
kóstolóra várókat Czeglédy Ákos polgármester úr falube-
mutató sétára hívta. A résztvevôk ízelítôt kaptak
Paloznak nevezetességeibôl de a verseny eredményeinek
kóstolgatására visszaérkeztek a Tájházhoz.

A zsûri értékelését és az eredmény kihirdetését az esô
megzavarta ugyan, de szerencsére az értékelésre leadott
minták ernyô alatt kerültek a szigorú bírálókhoz, így nem
hígították a halászlét, amihez – mint köztudott – nem sza-
bad utólag vizet tenni. 
Az okleveles csapatok:

I. TubAsi Csapat (Kristály Lajos, Kovácsné Török 
Viktória, Kovács István)

II. Szôlôhegyi Csuka (Dr. Tormási György, Szabadi 
Bálint, Malomszegi Katalin)

III. Jobb-Bikák (Dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi Istvánné,
Kunszeri Béla, Kunszeri Béláné)

A második három helyezett csapat emléklapot kapott:
Csopak-Paloznak HE (Borbély László, Pintér Imre,

Balassa Lajos)
Szôlôhegyi Harcsa      (Nyitrai Attila, Nyitrai Attiláné,

Szecsôdi  Béla)
Paloznaki Bolondok   (Bakonyi Balázs, Németh Imre,

Berecki Krisztina)

Nyilvánosságra hozzuk  a Szôlôhegyi Csuka csapat utol-
só szálkáig elfogyott kalocsai halászléjének „titkos” re-
ceptjét a fôzômester Szabadi Bálint megfogalmazásában:

„Érdemes elöljáróban leszögezni, hogy a kalocsai-ha-
lászlé tulajdonképpen az ismert bajai jellegû, ám van egy
lényeges különbség. A kalocsai alaplével készül!!!

Végy tehát néhány kiló potykát, de az sem baj ha vala-
mennyi harcsa is keveredik közé vagy netán még egy-ket-
tô kaszakô-csuka. Megtisztítjuk, szeletekre vágjuk és jól
besózzuk. Legalább egy órát állni hagyjuk, annál is in-
kább mert addig el kell készítenünk a „varázsszert” : az

alaplét. Az alaplé annál jobb minél több fajta apróhalból
készül. Ebbe mehet kárász, keszeg, törpeharcsa stb., sôt a
fôhalak feje és gerinccsontjai is. Ezeket apróra vágjuk és
összeturmixolt vöröshagymával – mennyiségtôl függôen –
néhány liter vízzel erôs tûzön legalább egy órán át fôz-
zük. Ha a haldarabok szétfôttek akkor az eredményt szû-
rôkanálon átpaszírozzuk. Az eddigiek csak az elôkészüle-
tek voltak a fôzéshez, most állítjuk be az arányokat, amin
a jó végeredmény tulajdonképpen múlik. Ha mondjuk a
pontyunk tisztítva 3 kg, akkor turmixolunk hozzá 60 de-
ka hagymát és bográcsba tesszük – az alaplével együtt! –
hat liter vízzel. Ha felforrt hozzádobunk hat púpozott
evôkanál jófajta kalocsai paprikát és lobogó tûzön forral-
juk. Tíz perc forrás után kóstoljuk, ízlés szerint sózzuk
illetve erôs paprikával ízesítjük és belerakjuk az elôké-
szített halszeleteket. Beledobunk 1-2 egész paradicsomot,
hogy a halszeletek ne fôjenek szét. Max. 20 perc forrás
után a tüzet eloltjuk, a kalocsai halászlé elkészült. A hal-
szeleteket külön tálra szedjük és kifôzött halászlétésztá-
val forrón tálaljuk.”

Jó étvágyat!
Az esô a Pajta alá kényszerítette a halászlé kóstolgató-

kat. A Hot Club of Hungary zenekar hangulatos zenéje
jutalmazta azokat, akik az örök szabálynak megfelelôen
lehetôséget adtak a halnak, hogy ússzon a harmadik lé-
ben, a jó illatú paloznaki olaszrizlingben. 

Jól sikerült a halászléfôzô verseny, legyen máskor is!

Dr. Tormási György
Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület

Hagyományok és újdonságok a
paloznaki konyhában

Pikáns ribizlilepény habcsókkal

Hozzávalók: 3 tojás, 15 dkg cukor, 1 vaníliás cukor, 25
dkg liszt, 2 teáskanál sütôpor, 5 dkg vaj, 5 evôkanál tej,
csipetnyi só, kb 60 dkg piros és 40 dkg fekete ribizli, 20
dkg cukor
Elkészítés: A tojásokat szétválasztjuk, a tojássárgákat 3
evôkanál forró vízzel habosra keverjük apránként hozzá-
adjuk a 15 dkg cukrot és vaníliás cukrot. A lisztet elve-
gyítjük a sütôporral, majd óvatosan a tojássárgához ke-
verjük, majd az 5 dkg olvasztott vajjal és 5 evôkanál
langyos tejjel lazítjuk. A sütôt 200 fokra felmelegítjük. 
A tepsit kivajazzuk, a masszát belesimítjuk és 15 percig
elôsütjük. A megmosott ribizlit leszárítjuk, a 3 tojásfe-
hérjébôl sóval kemény habot verünk, apránként hozzá-
adjuk a 20 dkg porcukrot az egészet lazán összekeverjük
a ribizlivel és a félig megsült tészta tetejére kenjük. A sü-
tôt 150 fokra mérsékeljük és további 15-20 percig sütjük,
vagy inkább szárítjuk. Aki nem szereti a ribizlit, használ-
hat: meggyet, cseresznyét, áfonyát vagy egrest.
Gyors, könnyen elkészíthetô, kezdô háziasszonyoknak is
ajánlom.
Jó étvágyat! 

Rajnai Magdi
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� Július 24-én, pénteken 20 órakor Berkes Kálmán és a
Tokyo-Budapest Ensemble hangversenye a r. k. temp-
lomban.

� Július 25-én, szombaton 19 órakor Tisza Sándor és
Kovácsné Tóth Éva kiállításának megnyitója a Faluház
nagytermében.

� Július 31-én, pénteken 20 órakor a Belvárosi Trió
hangversenye a r. k. templomban.

� Augusztus 8-án, szombaton 20.30 órakor a Mediterrán
Combo zenekar koncertje a Tájház udvarán.

� Augusztus 15-én, szombaton 19 órakor Petrás Mária
kiállításának megnyitója a Faluház nagytermében.

� Augusztus 20-án, csütörtökön Ünnepi Hangverseny
Kovács Levente (orgona), a r. k. templomban.

A könyvtár hírei
Új könyvek:

FELNÔTT IRODALOM:
Nora Roberts: A múlt titkai
Bill Green, Ben Peskoe, Will Russell, Scott Shuffitt: 

A Nagy Lebowski-könyv
Franz Kafka: Naplók
Eric Knight: Légy hû magadhoz
Giulio Leoni: Dante és a halál mozaikja
Giulio Leoni: Dante és a gorgófô rejtélye
John Steinbeck: Egerek és emberek
Joy Adamson: Elza és kölykei
Joy Adamson: Oroszlánhûség
Széchenyi Zsigmond: Elefántország
Széchenyi Zsigmond: Alaszkában vadásztam
Kittenberger Kálmán: Vadász- és gyûjtôúton Kelet-Afri-

kában
James Herriot: A repülô állatorvos
James Herriot: Az állatorvos is nôs ember
Ernest Hemingway: A Kilimandzsáró hava
Jean-Marie Gustave Le Clézio: Raga – A láthatatlan kon-

tinens megismerése
Jókai Mór: A magyar nemzet története I.
Jókai Mór: A magyar nemzet története II.
Jókai Mór: Szegény gazdagok
Jókai Mór: A kôszívû ember fiai
Jókai Mór: Szabadság a hó alatt
Jókai Mór: A régi jó táblabírák
Jókai Mór: Török világ Magyarországon
Jókai Mór: A szerelem bolondjai
IFJÚSÁGI- ÉS GYERMEKIRODALOM:
Elisabetta Gnone: Fairy Oak: A sötétség bûvölete
Varga Domokos György: Fittyfirity: Igaz történet egy haj

léktalanról és a csodálatos kutyájáról 
Természettudományi enciklopédia: Energia és mozgás
Természettudományi enciklopédia: Modern technológiák
Természettudományi enciklopédia: A Világûr felfedezése
SZAKIRODALOM:
Fábián Barbara: 1100 tipp a szépségért
Csete Marietta: 1100 tipp az egészségért
Kádi Péter: 1100 tipp a háztartásban
Balkonok és teraszok: 100 könnyen kezelhetô növény 4

évszakra
John Eaton: 200 minta babatakarókhoz: Kötött és hor-

golt minták, blokkok és szegélyek babatakarókhoz
Lukács Júlia, Balázs István: Irodai angol
Gutheil Jenô: Az Árpád-kori Veszprém
Pintér Zoltán, Csabai István, Illyés Csaba: A történelmi

Magyarország szépségei (magyar, német, angol nyelven)
Hudi József: A balatonfüredi színházak és a színészet

története (1831-1861)
Lichteneckert András: Az arácsi szôlôhegy és szôlôhegyi

önkormányzat története

A leselejtezett könyvek kiárusítása még mindig tart: 50
Ft/db áron.

Sári Annamária

72009. július Paloznaki Hírmondó

Paloznak Község Önkormányzata,
és a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány

tisztelettel meghívja Önt és kedves  családját

Tisza Sándor
fafaragó, játékkészítô

népi iparmûvész
és

Kovácsné Tóth Éva
textilmûves

kiállításának megnyitójára, 
2009. július 25-én, szombaton 19 órára Paloznakra, 

a Faluház nagytermébe (Paloznak, Fô utca 10.).

A kiállítást megnyitja:
Czeglédy Ákos – polgármester

Közremûködik:
Farkas Zoltán – gitár

A kiállítás megtekinthetô: 
2009. július 25–augusztus 12-ig

� �JÓ TUDNI!

Paloznak Község Önkormányzata 
szeretettel vár mindenkit

Berkes Kálmán
és a

Tokyo-Budapest Ensemble
hangversenyére

2009. július 24-én, pénteken 20 órakor
a paloznaki római katolikus templomba. 

A belépés ingyenes!
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HIRDETÉSEK
� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, va-

gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési
tárgyak és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés lehet
festett, patinázott és tüzihor-ganyzott a megrendelô igényei
szerint. Keressen bennünket a 71-es és 73-as út keresztezôdé-
sénél, 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

� Dobó Vendéglô. Anyák és nagymamák fôztjét, s azok jó
emlékû ízeit szeretnénk mindenkinek kínálni, jó borokkal
és régi vendéglôi hangulattal. Kis és nagy társaságok össze-
jövetelének bonyolításában is jártasak vagyunk, akár hely-
ben, akár háznál vagy másutt. Legyenek vendégeink és váljék
egészségükre! Csopak, Kossuth u. 103. Tel./fax: 87/446 425 
Nyitva: Hóban-napsütésben-esôben 12-22 óráig. 
e-mail: dobovendeglo@chello.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

� Valve-Tech Mérnöki Iroda Kft. Fal-és mennyezetfû-
tés és hûtés, geotermikus hôszivattyú, központi porszívó, ön-
tözôrendszer. Paloznak, Zrínyi u. 12. Tel.: 87/ 446-900 és 
20/ 9576-004.

� Szôlôfürt Gazdabolt. Virágföldek, mûtrágyák, növény-
védô szerek, vetômagok, festékek, tömítôanyagok, kötôelemek
(csavarok), zárak. Minden, ami egy gazdának kell! Paloznak,
Zrínyi u. 44. tel.: 87/ 446-869. Nyitva: március 1-tôl
november 1-ig kedd, szerda, péntek: 15-18 óráig, szombat,
vasárnap 8-12 óráig.

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adása!
Balatonfüred-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.

� Antikolva festett bútorok!!! Vállalok meglévô
bútorok felújítását, átalakítását, festését, valamint ajtók,
ablakok, gerendák festését, antikolását is, valamint komplett
házak berendezését is ilyen stílusú bútorokkal.
Elérhetôségek: www.antikoltbutorok.hu, 

Tel: 06-70-6317278; 06-70-9441656

� 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
J. u. 2. Tel./ fax: 87/446-452, web: www.jasdipince.hu, 
e-mail: jasdipince@t-online.hu

� Ügyvédi iroda Csopakon. 8229 Csopak, 
Kossuth Lajos utca 7. telefon/fax: 06-87-446-006, 
mobil: 06-20-3277-772, e-mail: ugyved@dr.com, 
www.koczkasdr.hu
Tanácsadás mellett tekjes körû ügyvédi szolgáltatás, képvise-
let, elektronikus összeköttetés az országos ingatlan-
nyilvántartással (Takarnet), minôsített elektronikus aláírás a
cégügyek intézésére, Dr. Koczkás Sándor ügyvéd.

� Üvegezés! Hôszigetelt üveg készítése és beépítése, hagyomá-
nyos nyílászáróba is. Tükörvágás, akváriumkészítés. Helyszíni
munka hétvégén is. Tel: 30/237-4456.

� Akác Vendéglô, Paloznak Fô téren, ahol az óra áll!
Egész éves nyitva tartással pünkösdtôl augusztus végéig me-
legkonyhával: házias ételekkel, szolid árakkal, udvarias ki-
szolgálással a környék legfinomabb velôs pirítósával várjuk
kedves vendégeinket. Szívesen vállaljuk kisebb rendezvények
lebonyolítását 40 fôig.
Étlapunk PIZZÁVAL is bôvült! Várjuk kedves vendégeinket!
Tel: 06 87 446-400, Mobil: 06 30 207 3790, 
e-mail: akacvendeglo@freemail.hu, web:
www.balatonriviera.hu/hu_index.php?page=gasztronomia

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.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

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.


