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A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Pünkösdi Mesenapok Paloznakon
2013. május 18-19-20.

Május 18., szombat:
15–18 óra Mézesbáb sütés a Tájház udvarán; a foglalko-
zást vezeti: Némethné Balogh Ildikó
19 óra A 10 éves jubileumát ünneplô Paloznaki Kórus
Pünkösdi Hangversenye a Paloznaki Római Katolikus
Templomban
Május 19., vasárnap:
10 órától Népi Játékok kipróbálása a Tájház udvarán
10 óra Mézesbáb sütés a Tájház udvarán; a foglalkozást
vezeti: Némethné Balogh Ildikó 
12–14 óra Terülj-Terülj asztalkám a Tájház udvarán a
Paloznaki Civil Egyesület szervezésében. Az ételek fabat-
káért kaphatóak
14 óra Mese-totó gyermekeknek és szüleiknek
16 óra Családi koncert a Tájház udvarán: Palinta társulat 
17 óra Kézmûves Játszóház, lufihajtogatás: Palinta társulat
Május 20., hétfô:
10 óra Megnyitja kapuit a Meseterápia Központ – A Tit-
kos Meseösvény bejárása – A Felejtés Kútja, a Vágyak
Kunyhója és a Mesehíd
10.30 óra A Meseterápia Központ munkájának bemutatá-
sa – Kiállítás és rövidfilm
Az elôadás alatt a gyerekeknek Wirtz Ágnes foglalkozást
tart, Luzsi Margó mesét mond, Bajzáth Mária mesefoglal-
kozást vezet 
11.30 órától A Tündérkert és az Óperenciás Ház megte-
kintése kisebb csoportokban 
14–15 óra Mesék és madarak – Hogyan segítik a madarak
a Meseközpont munkáját? 
Vetített képes elôadás  
15–17 óra A Madárház megtekintése kisebb csoportokban 
15-17 óra Mesemondás gyerekeknek és felnôtteknek. Me-
sét mond: Luzsi Margó, Bajzáth Mária és Boldizsár Ildikó

Rendezôk: Paloznak Község Önkormányzata és a Me-
seterápia Központ

Támogatók: Paloznaki Civil Egyesület és a „Paloznak
Jövôjéért” Közalapítvány

A programváltozás jogát fenntartjuk.
A rendezvényre a belépés ingyenes!
Szeretettel várunk mindenkit! 

TESTÜLETI ÜLÉS
Az áprilisi testületi ülésen az önkormányzat elfogadta a
2012 évrôl szóló beszámolót a tavalyi gazdálkodásról és a
pénzmaradvány meghatározását. A tavalyi évben 120 millió
Ft-ból gazdálkodhatott. Elfogadta a belsô ellenôri jelentést,
a 2014. évre vonatkozó tervezési koncepciót, a falugondnoki
beszámolót, a gyermekjóléti szolgálat beszámolóját és a kis-
térségi társulás tevékenységérôl szóló beszámolókat a testü-

let. Szándéknyilatkozatot tett a Csopaki Református Iskola
további támogatásával kapcsolatban, valamint az idei évre
vonatkozó egymillió forintos támogatás átadásáról döntött
az önkormányzat.

A testületi ülés után a közéleti teaest keretében közbiz-
tonsági fórumot tartott a rendôrség. Szerencsére a bûnügyi
helyzet egyáltalán nem súlyos, legnagyobb problémaként a
járdán parkolás lehetôsége, illetve lehetetlensége merült fel.
2012-ben mindössze 9 bûncselekmény volt Paloznakon. Ta-
lán a jó idônek is betudhatóan alig néhány érdeklôdô jelent
meg a fórumon és vett részt a beszélgetésben.

A nyaralók közmeghallgatásán mintegy 20-25 fôs hallgató-
ság elôtt Czeglédy Ákos polgármester ismertette a tavalyi év-
ben történteket és az idei beruházási terveket. Kérdésként
merült fel a közös hivatal mûködése, a külterületi építési tila-
lom, a hegybéli csapadékvíz-elvezetés megoldatlansága, az
építéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettségek, a vadkárok,
a nádaratás, és a Kishegyi u. vízhálózat kiépítésének ügye. A
polgármester válaszában elmondta, hogy a vadkárokat a va-
dásztársaságok kezelik a zártkerti részeken a vadászat tilos,
illetve külön engedélyhez kötött (bôvebben is olvashatnak ró-
la az újságban), az építési és változtatási tilalom ott ahol a sza-
bályzók nem változnak nyáron, ahol szigorítás várható az új
szabályozás életbeléptekor kerül feloldásra. A vízhálózat bô-
vítésérôl jelenleg nincs információ, magánkezdeményezésre
fôleg csopaki területen próbálnak bôvíteni, ami 10-15
paloznaki ingatlant érintene a Kishegyi utcában. A nádvágás-
ra a Balatoni Vízügyi Igazgatóság ad engedélyt. Januártól az
új szabályozás szerint az engedélyhez nem kötött építési tevé-
kenységeket is be kell jelenteni az önkormányzatnak, amit a
fôépítész véleményez. A közmeghallgatás végén a polgármes-
ter felhívta a figyelmet, hogy bármely Paloznaki problémával
fel lehet keresni a hivatalt, illetve az önkormányzatot mailben
info@paloznak.hu vagy telefonon 87/555-006, idôpont egyez-
tetéssel akár hétvégén is lehetséges személyes megbeszélés tá-
jékoztatás önkormányzati ügyekben.

CZÁ

INGYENES CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDELMI TANÁCSADÁS

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidôs Egyesület, 
Székesfehérvári Álláskeresôk Egyesülete

ingyenes jogi tanácsadást indít
család- és gyermekvédelmi témakörben

Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.

Helyszín:
Székesfehérvári Álláskeresôk Egyesülete 

Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Idôpont: minden péntek 10.00–12.00 óráig

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ELÖZETES BEJELENTKEZÉS
06-20-206-3031 TELEFONSZÁMON

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
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Vaddisznók a lakott területeken, belterületen, kertekben 
Az erdôk természetes alkotóelemei a vadon élô állatok,
közöttük vadászható és védett fajok, valamint kártevôk is
elôfordulnak. A beépítettség és a lakott területek terjesz-
kedése következtében a vadon élô állatok élettere erôsen
lecsökkent. A vadon élô állatok közül a vaddisznó, az ôz,
a róka, a nyest és a borz már hozzászoktak az ember 
közelségéhez. Ezért az erdôterülettel határos lakott terü-
leteken illetve a településekbe mélyen behúzódó zöld el-
hanyagolt területeken, nagyobb balatoni nádasokban,
telkeken is elôfordulnak. 

A vaddisznó minden olyan élôhelyen megjelenik, ahol
megtalálja a számára kedvezô létfeltételeket. Az elhanya-
golt és háborítatlan gazos, bozótos ingatlanokon nem zak-
latják és itt rendszerint táplálékhoz is könnyen jut (pl.:
hullott gyümölcs, kerti hulladékok). 

Miért jön lakott területre a vaddisznó? 
A vaddisznó elsôsorban a megfelelô búvóhely és a vonzó
táplálékforrások miatt jelenik meg a lakott területeken.
Búvóhelynek számít minden gazos, szemetes, elhanyagolt
terület. A vaddisznó számára táplálékforrás a hullott
gyümölcs, a kerti zöldhulladék, a háztartási szemét, a
vastag humuszos kerti talaj (sok csiga, giliszta stb. él ben-
ne), kerti vetemények, zöldségek, mezôgazdasági termé-
nyek, a víz, a dagonyázási lehetôség. A vaddisznó min-
denevô, különösen kedveli a lédús zöldségeket és
gyümölcsöket. Minden tevékenység, mely ezeket a vonzó
tényezôket csökkenti, hozzájárul a vaddisznó jelenlét-
ének csökkentéséhez. 

Mit tesz az Újkúti Vadásztársaság 
A lakott területen elôforduló vaddisznók visszaszorításáért 

- Folyamatos etetéssel törekszik a vaddisznókat az er-
dôk belsôbb, lakott területektôl távol esô részein tartani. 

- Dagonyázó és itató helyeket létesített (A locsoló be-
rendezések környékét a vaddisznó nem a szomjúsága vé-
gett keresi fel, hanem azért mert az öntözött gyep igen
gazdagon lakott az alsóbb rendû, gerinctelen élôlények-
kel, amelyek fontos táplálékát jelentik a mindenevô vad-
disznónak) 

- A vaddisznók létszámának folyamatos apasztását vég-
zi a lakot területekhez közeli erdôterületeken fegyveres
vadászattal. 

- A kijelölt vadászterületen állományszabályozó vadá-
szatot folytat a vadászati hatóság által elôírtaknak megfe-
lelôen és mértékben. 

- Aktívan kommunikál a lakossággal és az önkormány-
zatokkal. 

- A vadásztársaság vadôre vadriasztó szereket és taná-
csot ad a kármegelôzésre, kritikus külterületi helyeken a
vadászati hatóság elrendelése alapján vadkárelhárító va-
dászatot folytat. 
Bejött a vaddisznó a kertembe, mit tehetek, hogy ez

ne forduljon elô többször? 
A vadkárosítás megelôzésének egyedüli hatékony mód-
szere a megfelelô kerítés megléte. A telkek kerítéseinek
megerôsítését illetve kijavítását, oly módon kell elvégez-
ni, hogy azon a vaddisznó ne tudjon átmenni; (Vaddisznó
távoltartása céljából, elég a kerítés alsó, kb.: 1-1,5 méte-

res részének megerôsítése). A megfelelô kerítés kivitele-
zésére számtalan lehetôség van, amelyet mindig a helyi vi-
szonyok figyelembevételével kell megválasztani! 
Milyen feladata van a lakosságnak a lakott területen

elôforduló vaddisznók visszaszorítása érdekében? 
- az ingatlanokat határoló kerítések vad biztossá tétele; 
- az elhanyagolt telkeken illetve közterületen lévô bo-

zótosok felszámolása, elhanyagolt, gazdátlan területek le-
kaszálása, rendbetétele; 

- ideiglenes és állandó etetési tevékenység megszün-
tetése; 

- a zöld hulladék összegyûjtése, szakszerû kezelése; 
Kinek a feladata a vaddisznó létszámának csökkentése? 
Elsô lépésben tisztázni szükséges, hogy a kérdéses terület
kül- vagy belterületi ingatlan. A külterületi ingatlanokon,
a hatóság által meghatározott vadászterületen, az Újkúti
Vadásztársaság a vadászatra jogosult. A települések köz-
igazgatási belterülete nem képezi részét a vadászterület-
nek, ezért lakott területen a törvény alapján, az Újkúti
Vadásztársaságnak nincs jogosultsága vadászati tevé-
kenység végzésére, vad által okozott kár elhárítására. A
lakott terület nem része a vadászterületnek. 

A jelenlegi szabályozás a település belterületén történô
vad elejtésének feladatát nem ruházza senkire. A szüksé-
ges engedélyt a területileg illetékes rendôrhatóság jogo-
sult kiállítani. A legproblémásabb területek önkormány-
zatai mérlegelve a kialakult helyzetet, mezôôrt
alkalmaznak, aki rendelkezik a rendôrség által kiadott
engedéllyel, így a fegyverét is használhatja a település
közigazgatási belterületén. 

Ki a felelôs a vadkárért? 
A vadászati törvény részletesen szabályozza a vadkár
kérdését. Fontos kiemelni, hogy vadkár csak vadászterü-
leten (külterületi ingatlan) bekövetkezett kár lehet, a tör-
vény által meghatározott kultúrákban és idôszakokban!
Az itt bekövetkezett vadkár esetén a területileg illetékes
vadászatra jogosultnál lehet kezdeményezni a vadkár
megállapítását. 

ÚJKÚTI VADÁSZTÁRSASÁG 
8220 Balatonalmádi, Szivárvány u. 7.

ÖNKORMÁNYZAT
Az elmúlt idôszakban komoly változásoknak lehettünk
tanúi Paloznak életében. Ezek a változások szerintem
nem feltétlen kedvezôek, aminek én hangot is adtam, de
sokan szóvá tették, hogy túl pesszimistán nézzük a dolgo-
kat. Úgy gondoltam nem árt így az önkormányzati ciklus
közepe táján néhány mondatban összefoglalni az eddig
elért eredményeket és felvázolni a következô másfél év
terveit. 

Elkészült a Pipacs utca és a Rákóczi utca aszfaltburko-
lata és vízelvezetése, megújult a Tájház kiállítása, új jár-
da készült a Fô utcán. A Nagyhegyi és a Pincesor utcák-
ban támfal épült, önkormányzati raktárat építettünk,
folyamatosan szépülnek a közterületek. Hosszú évek
alatt a Civil Egyesület segítségével sikerült a Lovas
Paloznak közti úton 70 km-es, a falun belüli közlekedés
biztonságának érdekében 40 km-es sebességkorlátozást
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bevezettetni. A közútkezelô a 71-es úton való átkelést 
biztosítandó 70 km sebességkorlátozást és más forgalom-
biztonsági beruházást valósít meg a nyárra. Közben a
meglévô önkormányzati épületek karbantartását, a ren-
dezvényeinket is színvonalasan valósítottuk meg. Mind-
ehhez, az elmúlt 2 évben 6.5 millió Ft pályázati támoga-
tást nyertünk.

Idén elsôsorban a fenntartásra és a kisebb karbantar-
tásokra, a saját erôbôl megvalósítható beruházásokra
koncentrálunk. A két állandó fizikai dolgozó mellett köz-
munkásként másik két dolgozót tudunk egy éves idôre
foglalkoztatni. Folyamatban van a Szent József Ház nagy-
termének felújítása, a hivatalban faapríték kazán beépí-
tése, ami jelentôsen csökkentheti a fûtési költségeinket,
járdaépítés a Balatoni utcában és a Fô utcában, a Tájház-
ban a szín alatti térkövezés, a hivatalhoz burkolt parkoló
kiépítése. Reméljük idén elfogadásra kerülhet az új ren-
dezési terv, ami az új jogszabályok alkalmazásával bizto-
sítja a falu további fejlôdését, úgy hogy közben megôrzi a
település értékeit. 

A jövôben az eddigi eredmények megtartására és to-
vábbra is a minôségi fejlesztésre törekszünk. Reméljük,
hogy a Közös Önkormányzati Hivatal jól fog mûködni, a
Paloznaki Kirendeltségen el tudják intézni az ügyes bajos
dolgaikat a helybeliek és továbbra is hatékonyan ellátja
az önkormányzati feladatokat. Szeretnénk, ha új vállal-
kozások, elsôsorban az idegenforgalom, vagy szolgáltatá-
sok területén megjelennének a faluban. Ehhez az infrast-
ruktúra és a helyi szabályozás rendelkezésre áll, azonban
ezek a beruházások magántulajdonú ingatlanon tudnak
csak megvalósulni. Továbbra is jó kapcsolatot és szoros
együttmûködést alakítottunk ki a helyben lévô borásza-
tokkal, a fesztiválokon boros rendezvényeken kiemelten
reklámozzák Paloznakot, csakúgy mint a Meseközpont,
akikkel közös rendezvényként a Pünkösdi Mesenapok
rendezvényt is megvalósítjuk.

CzÁ

Paloznaki Borklub kirándulása a Jásdi pincébe

A borászati szakma az olaszrizling legjobb termôhelyé-
nek Csopakot és környékét ismeri el. Paloznaki lakosok
ehhez a kijelentéshez automatikusan hozzáteszik, hogy a
legjobb csopaki Paloznakon terem. Ezek a kijelentések a
látogatás elsô perceiben elhangzottak, amikor a
Paloznaki Borklub tagja 2013. április 11-én 30 fôvel, az
éves program keretében meglátogatták a Jásdi Pincésze-
tet Csopakon.

A házigazda Jásdi István a pincészet tulajdonosa meleg
szavakkal és friss cserszegi fûszerestôl hamvas pohárral
köszöntette a látogatókat. A köszöntéshez nem véletlenül
választotta ezt a bort, mivel a pincészet valamikori vin-
cellér házában született Bakonyi Károly a szôlô
nemesítôje. Az eredetileg is pince présháznak a XVII.
század végén épült klasszicista épületegyüttesrôl, és ko-
rábbi tulajdonosairól további érdekes és értékes infor-
mációkat tudtunk meg. Az épületegyüttes a felújítások és
bôvítések következtében külsô megjelenésében ma is ôrzi

eredeti hangulatát és hívja fel magára a figyelmét alatta
kôhajításnyira kanyargó római úton autózóknak. 

A valamikori présházba és pincébe belépve csak a vas-
tag falak és késô barokk boltövek idézik a régi idôk han-
gulatát. A technológia és ehhez tartozó berendezések kö-
zel 300 évvel idôsebbek, és a XXI. századot idézik.

Az ódon falak és jelent idézô technológia közt sétálva
házigazdánknak köszönhetôen a végtermékek közül a
2012-es évjáratból 2 különbözô dûlôbôl származó olasz-
rizlinget és egy chardonnayt a születésének a helyén meg-
kóstolhattuk.

A pincelátogatást követôen a kóstoló helyiségben foly-
tatódott újabb tételek megismerése. (kékfrankos - merlot
rosé, olaszrizling – furmint és cabernet franc – merlot há-
zasítások)

A borok kóstolása és értékelése során házigazdánk asz-
talról-asztalra járva válaszolt a kérdésekre és eszmecse-
rét folytatott az aktuálisan kóstolt borról és a borászattal
kapcsolatos általános kérdésekrôl, problémákról. Mind-
eközben a kóstolóterem ablakán keresztül gyönyörköd-
hettünk a Balaton keleti medencéjének panorámájában,
a végre virágzásnak indult gyümölcsfák látványában is
örömünket leltük.

A baráti borozgatás és szemünket a gyönyörû pannon
tájon pásztázva kerestük és egyben soroltuk is az okokat,
hogy miért nevezi a borászati szakma Csopakot és környé-
két az olaszrizling legjobb termôhelyének. Kö-szönhetô ez
a területen található egyedi talajnak és mikroklímának. A
talaj a permi homokkô. Ez a ritkán elôforduló mélybôl fel-
színre került kôzet igen gazdag ásványi anyagokban,
nyomelemekben. Az egyedi mikroklíma abból fakad, hogy
a Bakony-hegység itt közelíti meg legjobban a tavat és
északról védi a hûvösebb áramlatoktól a területet. Déli ol-
dalról a Balaton vize visszatükrözi a nap sugarait, megnö-
velve a nap jótékony hatását. Ezért nem véletlenül nevez-
ték el Balaton Rivierának ezt a területet.

A borklub tagjai hasznosnak tartották a kirándulást.
Megismerhettünk közelebbrôl egy olyan pincészetet, aki
az elôdök hírnevét tisztelve, a termesztett szôlôfajtákat
megôrizve, építészeti kultúráját átmentve, a mai technoló-
giai és piaci viszonyokhoz igazodva alakította ki üzemét.

A borklubban nemcsak a kulturált borívásra, hanem
azon keresztül elôdeink borászati tapasztalatának, a he-
lyi értékek megôrzésének továbbvitelét is felvállaljuk.

Szele Gyula, borklub tag
Paloznak, 2013. április 11.

ADÓNK 1%-RÓL
Ismételten fel lehet ajánlani adónk 1%-át valamely
társadalmi szervezetnek, illetve egyháznak. 
Magyar Katolikus Egyház 0011.
Magyar Református Egyház 0066.
Paloznaki Polgárôr Egyesület 18017582-1-19
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 18932296-1-19
Paloznaki Civil Egyesület 18938766-1-19

Szerk.



Meghívó
1959 augusztusában a Hampaszkútnál elôkerült egy a III.
századból származó mészkôbôl készített, gazdagon
díszített római kori szarkofág. Errôl a különleges
mûtárgyról és a rómaiak temetkezési szokásairól tart
vetítettképes elôadást dr. Palágyi Sylvia kandidátus,
régész a faluház nagytermében.

Milyen volt Szendi György tanító úr?
címmel „Emlékidézô” délutánt rendezünk

2013. április 26-án, pénteken 17 órától
a Faluház nagytermében,

melyre szeretettel hívjuk a régi tanítványait,
ismerôseit és a kedves érdeklôdôket.

Kérjük, hozzák magukkal a megôrzött fotóikat, tárgyi
emlékeiket (esetleg bizonyítványt).

Ha van valakinek Szendiné Ilonka nénitôl kapott
receptje, azt is szívesen fogadjuk.

Szép emlékeiket se felejtsék otthon!
Tisztelettel vár mindenkit Paloznak Község

Önkormányzata, 
a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány és a Család. 

Koccintsunk együtt a régmúlt idôkre!

A XXIII. PALOZNAKI BORVERSENY EREDMÉNYEI

Az idén 48 beérkezett mintát kellett a szakmai és társa-
dalmi zsûrinek értékelnie.

A Szakmai Zsûri elnöke Szabó István falugazdász az
oklevelek és díjak kiosztása elôtt értékelte szóban is a
Paloznakon termelt borokat. A zsûri szerint az idei évben
már nem találtak olyan szarvashibákat, mint korábban,
azaz nem volt olyan bor, amit kiköptek volna. Továbbá
felhívta a bortermelôk figyelmét a szüretelés idôszakára,
napszakára is. A mustnak az a jó, ha minél alacsonyabb
fokon kezd forrni, ezért érdemes inkább egy délelôtt alatt
leszüretelni a szôlôt, vagy ha az nem megoldható, akkor
egy kis jeget tenni a szôlôre. Egy kis jégtôl még nem vize-
sedik fel annyira a must, hogy ez a bor kárára menjen.

Az értékelések alapján az alábbi díjakat adhattuk oda
a termelôknek:

A hagyományos eljárással készített borok készítôi közül
Olma Frigyes, Papp Miklós, dr. Tormási György és Szele
Gyula kapott tárgyi ajándékot is, a többiek Arany, Ezüst,
Bronz minôsítésû oklevelet, vagy Emléklapot kaptak.

Reduktív eljárással készített borok közül a Homola
Pincészet kapta meg az Önkormányzat díját.

A Társadalmi Zsûri értékelése alapján az elsô helyet és
mellé különdíjat Szele Gyula Rizlingje kapta.

A „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány Különdíját, egy
pálinkás kínáló-készletet Rajnai Árpád Paloznaki Olasz-
rizlingje kapta.

A Borklub Különdíját a szakmai zsûrizés által legjobb-
nak minôsített Rizling kapta, Olma Frigyes 2012-es Riz-
lingje.

Az elsô 12 helyezett:
Olma Frigyes Rizling 2012 18,90 Arany
Papp Miklós Rizling 2012 18,77 Arany
Homola Pincészet Cuvée 2012 reduktív 18,70 Arany
dr. Tormási György Rizling 2012 18,70 Arany
Szele Gyula Rizling 18,68 Arany
Ránky László Chardonnay 2012 18,60 Arany
Gerely Péter Rizling 2012 18,37 Ezüst
Szele Gyula Sauvignon Blanc 201218,33 Ezüst
Paloznaki Péter Pince Szürkebarát 2012 

reduktív 18,20 Ezüst
Nyitrai Attila Rizling-Cuvée 18,10 Ezüst

Sári Annamária

PARTI
Ez ám a köszönet! Mert hogy Paloznakon „Köszönöm”
parti volt! Mi ez?

Elmúlt egy tevékeny év, és a PACI vezetôsége ily módon
köszöni meg azok munkáját, akik segítették rendezvénye-
iket. Hogyan?

Jókedvvel, étellel, itallal, muzsikával.
Pálinkával teli poharak várták a vendégeket, a jó han-

gulatot alapozva.
Az asztalok gyönyörûen megterítve. Lassacskán megér-

keztek a házi készítmények különbözô fajtái. A beszélge-
tés beindult. Mi volt a múlt évben? Mi van most! Mi válto-
zott?

Mi, mint meghívott vendégek voltunk jelen. Ilyenkor
kiadják a „Paloznaki kötény” díjat, amit az idén Szecsôdi
Zsuzsa és Nyitrai Attila kapott, mindketten PACIN kívü-
liek.

Ez egy szép, monogramos kötény, ami a paloznaki asz-
szonyok munkája, és nagyra értékeljük.

De ne feledkezzünk meg a vacsoráról se! Fülöp Laci
„mesterszakács” kitett magáért, indenki kedvére valót
készített, ami nagyon ízletes és különleges volt.

A hangulat kitûnô! Saját bor? Igen! Tied? Igen! Akkor
megkóstoljuk. Segíthetek? Nem! Akkor beszélgessünk to-
vább! Az estének nem akart vége lenni.

NyiZsu
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A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület szeretettel meghívja
Önt, kedves Családját és Barátait

dr. Palágyi Sylvia kandidátus, régész

„A paloznaki szarkofág és a
római kori temetkezési szokások Pannoniában” 

címû vetítéses elôadására.
Idôpont: 

2013. május 11., szombat, 17 óra.
Helyszín:

Faluház nagyterme
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Meghívó

A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület 
2013. április 27-re, szombatra szervezi 

a NNAAGGYYHHEEGGYYII  ÚÚTT  ÉÉSS  AA  PPIINNCCEESSOORR  TTAAVVAASSZZII  KKAARRBBAANNTTAARRTTÁÁSSÁÁTT.

Találkozás a Nagyhegyi út-Pincesor keresztezôdésében 
9 órakor.

Mindenkit várunk egy kis tavaszi testmozgatásra 
és utána a bográcsban fôzött estebédre.

Értesítem továbbá az Egyesület tisztelt Tagjait, hogy a
kiküldött meghívó szerinti napirenddel a Paloznaki
Szôlôhegyi Egyesület 2013. április 28-án, vasárnap 

9 órakor Paloznakon, a Faluházban tartja 
Közgyûlését.

Kérem, hogy a Közgyûlésen az eredményes munka
érdekében feltétlenül jelenjenek meg.

Üdvözlettel:
Dr. Tormási György

elnök

A 10 éves jubileumát ünneplô Paloznaki Kórus
tisztelettel meghívja Önt és családját

Pünkösdi hangversenyére

2013. május 18-án 19.00 órai kezdettel

Helyszín:
Paloznak, Római Katolikus Templom

Paloznaki Kórus
Szabó Lajos karnagy

Tavasz a paloznaki konyhában
Jó pár évvel ezelôtt még küldtem mustrát a süteményver-
senyre. Az egyik finomság épp az elkövetkezô idôben lesz
aktuális, ezért ajánlom elkészíteni.

Rumos meggy szárastól

1 kg meggyet úgy szedünk le, hogy a szára rajta maradjon
(legjobb ollóval). Üveg-, vagy porcelántálba tesszük (elôt-
te alaposan megmossuk). 60-80 dkg cukorral (kristály)
megszórjuk. 2 napig hagyjuk, közben többször megkever-
jük, kisebb üvegekbe rakjuk, majd kb. 2-3 dl jó minôségû
rummal, vagy konyakkal felöntjük. Az üvegeket alaposan
lezárjuk.

A száras meggyel díszíthetünk félbevágott körtét, sült-
húsos tálat, tehetjük feketeerdô tortába, egyéb sütemény
tetejére.

Amit süteményversenyre készítettem

A meggyet gesztenyemasszával vontam be (elôtte a geszte-
nyemasszát kevés puha vajjal, vagy tejszínnel lehet lazí-
tani). Minél nagyobb lesz a meggy, annál szebb. A végén
keserû csokoládéba mártjuk, és rácson megszárítjuk.

Jó étvágyat!
Rajnai Magdi

Paloznak Község Önkormányzata utólagosan is köszöni
Dr. Siska Elemérnek és Englert Dezsônek a felajánlást
az Olvasóligetbe. A kapott három hordóból kerültek

kialakításra a „könyvespolcok”.

Szerk.
  

Meseklub
a Könyvtárban (Paloznak, Fô u. 2.) .

Meseolvasás, mesemondás, 
játszóház gyerekeknek és szüleiknek.

Idôpontok:
Május 4., szombat 10–12 óráig.
Anyák napi készülôdés

Ajándék-készítés Anyák Napjára

Szeretettel vár a Könyvtár minden érdeklôdôt!

ADÓ 1%-a
A Paloznaki Civil Egyesület tevékenysége során sokféle
kulturális, közösségi program szervezésével járult hozzá 
a Paloznakon élô és a településünkhöz kötôdô emberek

életének a gazdagításához. 
Kérjük Önöket, hogy segítsék az egyesület munkáját, és a

2012. évi jövedelmük után fizetendô adójuk 1%-át
ajánlják fel az egyesület részére!

Adószám: 18938766-1-19



HÍRDETÉS
� 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, képvise-
let, Dr. Koczkás Sándor ügyvéd

� 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

� 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

� 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 

� Bérgép-kölcsönzô Alsóörs. 8226 Alsóörs Gárdonyi
G. u. 6. Tel: 20/447-1200. Kisgép, Utánfutó, Takarítógép bér-
beadás. Földmunkagépek kezelôvel, beton újrahasznosítás.
Web: www.bergepkolcsonzo.hu E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Árak, Árlista, mûszaki információk tekintetében keresse
WEB oldalunkat, vagy hívjon bizalommal!

� Bio elemózsia. Bio Zöldség és Gabona Nagykereskedés.
Házhoz szállítás 2 hetente szombaton! Tel: 20/615-8550
Garantáltan hozamfokozó, vegyszer és mûtrágya mentes.
E-mail: bioelemozsia@gmail.com Alsóörs és 4 km vonzáskör-
zetében kiszállítás ingyen!
Minimum rendelés 5.000 Ft és 1 kg/tétel. Alma akció: 370 Ft/kg.
Kérje e-mailen vagy telefonon árlistánkat!

� 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

� 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

� 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
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Akác Vendéglô
Paloznak Fô téren, ahol az óra áll! 

Nem dohányzó, megújult környezetben, 
melegkonyhával, pizzával, tésztafélékkel. 

Hétvégén cukrászsüteményekkel. 
Egész héten melegétel és pizza kiszállítással. 

Várjuk kedves vendégeinket! 
Ugyanitt torta és süteményrendelést felveszünk. 

Melegétel utalvány elfogadóhely.
Tel: 06 87 446-400, Mobil: 06 30 837 5438, e-mail:

akacvendeglo@freemail.hu, web: www.akacvendeglo.com  

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

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

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

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.

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


