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Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Földmûvelésügyi Igazgatóság
Sajtóközlemény

CSALÁDI GAZDASÁGOK NYILVÁNTARTÁSA
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi
Igazgatósága felhívja az érintett gazdálkodók figyelmét,
hogy folyamatban van a családi gazdaságok országos,
egységes nyilvántartásának kialakítása. Emiatt kiemelten
fontos, hogy a gazdálkodók a már megkötött szerzôdések
esetleges (pl. területi) adatváltozásait 15 napon belül je-
lentsék be a Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgató-
ságánál. 

E nyilvántartás egyben alapját képezi a Mezôgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) egyes támogatások ki-
fizetéséhez kötôdô eljárásainak is.

Bôvebb felvilágosítás a Veszprém Megyei Kormányhi-
vatal Földmûvelésügyi Igazgatóságán illetve a Járási falu-
gazdászoknál érhetô el

NYARALJON NYUGODTAN
Amennyiben:
Ön idôs-egyedülálló, vagy pihenés céljából elutazik pár
napra, felügyelet nélkül marad ingatlana, nincs közeli
hozzátartozója, aki legalább egyszer ránézne a házra,
míg Ön távol van otthonától, akkor:

Éljen a TÁMOP pályázati pénzbôl finanszírozott ingye-
nes lehetôséggel, és igényelje ingatlana külsô térítésmen-
tes rendôrségi ellenôrzését egy igénylôlapon a Balatonfü-
redi Rendôrkapitányságon, míg felügyelet nélkül hagyta
otthonát.

Teendôi, amennyiben otthonról szeretné igényelni ezt a
lehetôséget:
Küldjön egy e-mailt a regdonl@veszprem.police.hu címre,
az alábbi adatokkal /név, lakcím, telefonszám/ vagy hívja a
Balatonfüredi Rendôrkapitányságot a 06-87-482-288-as te-
lefonszámon és adja meg alábbi adatait /név, lakcím, tele-
fonszám/ és 48 órán belül a lakcíme szerint illetékes körzeti
megbízott fel fogja Önt személyesen keresni kapcsolatfelvé-
tel céljából, így személyesen tudja kitölteni igénylôlapját, és
míg távol van otthonától egyszer biztosan ellenôrizni fogja
egy egyenruhás rendôri egység az ingatlanát!

Teendôi, amennyiben személyesen szeretné igényelni
ezt a lehetôséget:

1. Befárad személyesen a Balatonfüredi Rendôrkapitány-
ságra!
2. Kitölt egy igénylôlapot a szükséges adatokkal!
2. Kitöltött igénylôlapja alapján az ingatlanát ellenôrizni
fogjuk!
4. Amennyiben meggondolta magát, és mégsem kéri az
igényelt ellenôrzést, telefonon értesíti a Balatonfüredi
Rendôrkapitányságot!

Az igényléshez szükséges igénylôlap a Balatonfüredi Rend-
ôrkapitányságon /8230 Balatonfüred, Fürdô utca 15.
szám tel: 06-87-482-288/ személyesen bármikor átvehetô.

Az igénylô által megadott adatokat bizalmasan kezel-
jük!!!!!

Balatonfüredi Rendôrkapitányság
8230 Balatonfüred, Fürdô utca 15.

Nyári Hangversenyek Paloznakon
Július 20-án este a dupla harangszó elhangzása után kez-
detét vette a Grassalkovich Trió hangversenye. Sokaknak
ismerôs lehet a nevük, hiszen már évek óta visszatérô
vendégek.

Párkai Krisztina fuvolán, Dvorák Lajos gordonkán,
Szilvágyi Sándor gitáron szólaltatta meg a sokak számára
ismerôs dallamokat. 

Elhangzott többek között A.Vivaldi: a-moll szonátája,
J.S.Bach, G-dúr szvit-je (Bourree és Gigue) és E.Grieg:
Peer Gynt Nr.1 szvit-je is. 

Meglepetésként a Monti Csárdás is felcsendült. Ahogy
a templomfôben az egyik hangszer megszólalt és a másik a
sekrestyébôl „válaszolt” rá, igen különleges élményben
részesítette a hallgatósereget.

A zeneszámok elôtt a Trió tagjai meséltek a mûvek ke-
letkezésérôl, eredetérôl, az elhangzó mûvek szerzôirôl.

Július 27-én, szombaton este a paloznaki római ka-
tolikus templomban, idén már nyolcadik alkalommal
lépett fel Berkes Kálmán vezetésével a Tokyo-Budapest
Ensemble. 

A hangulatos koncertet koronázta Kálmán ismertetôje
a darabokról, illetve könnyedebbé tette néhány, mûvész-
berkekben elhangzott vicc közvetítésével a kitartó vendé-
geknek.

A bô másfélórás koncert alatt elhangzott J. Haydn: B-
Dúr Divertimento-ja és Farkas Ferenc: Régi magyar tán-
cok a XVII. századból címû mûve is.

Az együttesnek mindig nagy sikere van Paloznakon, ez
az idén sem maradt el, mindig meglepik a vendégeket egy-
egy kiemelkedôbb darabbal.

Egyik hangversenyrôl sem tértek haza üres „kézzel” a
vendégek, sok szép pillanatot adott mindkét este.

Sári Annamária
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MEGHÍVÓ
A Paloznaki Civil Egyesület és 

a Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület tisztelettel
meghívja Önt és Családját Nemesvámos- Balácára 

a megújult balácai római kori villagazdaság 
és romkert (Villa Romana Baláca) bemutatására.

Idôpont: 2013. augusztus 31., szombat 15.00 óra.
A helyszínen tárlatvezetést tart dr. Palágyi Sylvia, 

régész, kandidátus
Indulás Paloznakról mikrobusszal a Szent József Ház

elôl 14.30 órakor.
Az utazás az Önkormányzat támogatásával ingyenes.

Kérjük, szíveskedjen jelezni részvételi szándékát 
aug. 25-ig, Siklós Lászlónál, sklizing@veszkomp.hu

vagy Tormási Györgynél,
tormasi.gyorgy@pannonmail.hu 

e-mail címen.
Ha  augusztus 25-ig nem jelentkezik, az utazását 

egyénileg kell megoldania.
A belépôjegyek árához a tagok számára az egyesületek

támogatást adnak.
Szeretettel várjuk, részvételére számítunk!

Az Egyesületek vezetôsége

PALOZNAKI FALUNAPOK 2013
Hagyományosan szeptember utolsó hétvégéjén, szeptem-
ber 27–29. között kerül megrendezésre az önkormányzat
szervezésében a Falunapok szüreti mulatságokkal, mely-
nek megszervezéséhez, lebonyolításához szívesen fogadja
az önkormányzat a helyi vállalkozók és magánszemélyek
támogatását, hogy minél színvonalasabb, gazdagabb
programsorozat várja a paloznakiakat, nyaralótulajdo-
nosokat, az idelátogató vendégeket.

Tombolatárgyakat is szívesen fogadunk a szombat esti
utcabálra.

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

Szerk.

A MÛVÉSZET GENETIKÁJA
Egy nagyon meleg nyári napon, július 27-én, szombaton
este nyílt meg ezzel a címmel a Baska mûvészcsalád kiállí-
tása, a cím nagyon találó volt.

Baska József festômûvész és felesége Rényi Katalin 
festô-, grafikusmûvész most már több évtizede vezeti a
csopaki mûvésztelepet, melybe lassan a gyermekeik is be-
csatlakoztak. Lányuk Baska Barbara azóta neves grafi-
kusmûvész és filmoperatôr lett, akinek egyik kisfilmjét a
Genezis-t a kiállítás ideje alatt is folyamatosan megte-
kinthették a látogatók. Fiuk, Baska Balázs pedig keresett
grafikus és filmrendezô, ô több egyedi plakátot tervezett
és készített, nem csak Magyarországra.

Mindannyian nagy sikereket értek el eddig is, örül-
tünk, hogy elfogadták Prazsák Józsefné, a „Paloznak Jö-
vôjéért” Közalapítvány elnökének meghívását.

A kiállítás megnyitón Koloszár Csilla, pánsíp-mûvész-
nô játszott ismertebb darabokat. Rényi Katalin nyitotta
meg a kiállítást saját verseivel. Verseskötetének bemuta-
tója ôsszel lesz Budapesten, így a költeményei Paloz-
nakon debütálhattak elôször.

A hangulatos megnyitón a nagy meleg miatt nem vol-
tunk sokan, így valóban családias hangulatban, köz-
vetlenebb beszélgetések között tekinthettük meg a mû-
veket.

Sári Annamária

Balatoni képek a Faluházban
Augusztus 17-én nyílt meg Fekti
Vera festômûvész kiállítása a
Faluház nagytermében. Fábián
László grafikusmûvész, a mû-
vésznô egyik jóbarátja nyitotta
meg a kiállítást, mely alatt be-
mutatta Verát, eddigi életét,
mûvészeti tevékenységét és a ki-
állított képeken keresztül a
használt festészeti technikákat.

A megnyitó alatt Kallainé
Gutscher Ágnes zongoramû-

vész adott elô két nagyon szép mûvet, melyek közül az
egyik egy a képek ihlette improvizáció volt.

A képek nagy része az 1920-as éveket idézi, több fest-
mény a Balatont ábrázolja. A kiállítás szeptember 8-ig meg-
tekinthetô, szívbôl ajánlom mindenkinek.

Sári Annamária 

Ruta Quetzal BBVA 2013
Panamá – Unión Europea

„A Darién ôserdôtôl V. Károly Európájáig, 
avagy a Déli-tenger felfedezésének nagy kalandja”

A veszprémi Vetési Albert Gimnázium spanyol-magyar
két tanítási nyelvû szakának tanulója vagyok. A spanyol
kéttannyelvû iskolák 2011-es debreceni találkozóján lát-
tam egy miskolci fiú elôadását, aki részt vett a spanyol
Ruta Quetzal BBVA szervezet által szervezett expedíción
és ennek keretében utazhatott Mexikóba. Az expedíció
ötlete Miguel de la Quadra-Salcedo spanyol riporter fejé-
bôl pattant ki 1979-ben és célja,  hogy megismertesse az
európai és latin-amerikai kultúrát a fiatalokkal, és egy
kalandos utazás során ápolja a nemzetek közötti kapcso-
latokat és összetartást. Nekem ott helyben, azonnal meg-
tetszett a dolog így hát lévén, hogy benne voltam a korban
2012-ben és 2013-ban is pályázhattam a budapesti Spa-
nyol Nagykövetség Oktatási Irodájánál. Ebben az évben
sikerrel jártam. 

A 15 oldalas irodalmi pályamûvem témáját a spanyol
szervezôk által kiadottak közül választottam: Európa
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történelme V. Károlytól az Európai Unióig, avagy
Genttôl Brüsszelig. Ezen kívül 3 oldalas tanulmányt
kellett készítenem egy a lakhelyemet érintô szociális
vagy környezeti problémáról, illetve szóbeli meghall-
gatáson vettem részt Budapesten. Úgy látszik a kitartás
és a kemény munka meghozta az eredményét, mert a 14
magyar jelölt közül engem hoztak ki nyertesnek. Hihe-
tetlenül megörültem; a küszöbére kerültem annak, ami
eddig csak elérhetetlen álomnak tûnt.

2013. június 23-án repültem Budapestbôl Madridba,
ahonnan másnap a többi európai résztvevôvel Pana-
mavárosba utaztunk, hogy megkezdjük az expedíciót.
225 fiatal, 53 országból (Európa, Amerika, Marokkó),
12 csoportban, 4 országon át, 35 napon keresztül
együtt utazott, mindenféle otthoni kommunikációtól
megvonva. Természetesen a hivatalos nyelv mindvégig
a spanyol volt. 6 napot töltöttünk a Panama és Kolum-
bia határán található Darién ôserdôben extrém körül-
mények között. Meglátogattuk az Emberá és Wonaan
indián közösségeket, illetve felmásztunk a Pechito
Parado nevezetû hegyre ahonnan 500 évvel ezelôtt,
1513. szeptember 25-én Vasco Núñez de Balboa
extremadurai spanyol konkvisztádor európaiként elô-
ször pillantotta meg a Csendes-óceánt, amit Déli-ten-
gernek nevezett el. A második héten Panamavárosban
és a környékén foglalkoztunk a társadalmi problémák-
kal kapcsolatos tanulmányaink részletesebb kidolgozá-
sával, illetve növény- és madármegfigyelés végeztünk.
Ellátogattunk a csendes-óceáni Taboga szigetére, Pana-
maváros gyarmati belvárosába, valamint a külügymi-
nisztérium épületében fogadott minket az ország elsô
asszonya. A harmadik héten meglátogattuk a Karib-
tenger partján fekvô, kalózok által gyakran ostromolt
San Lorenzo és Portobelo erôdítményeket, megtekintet-
tük a Panama-csatorna bôvítési munkálatait a Gatún-tó
környékén, Öreg Panamá romjait, hajóztunk és zsili-
peztünk a csatornán valamint ellátogattunk a fôváros
állatkertjébe is. 

Utunk európai szakasza Madridból Brüsszelbe való
utazással kezdôdött. Belgiumban fogadtak minket az Eu-
rópai Parlamentben és a külügyminisztériumban, a fôvá-
roson kívül látogatást tettünk még Antwerpenben,
Brugge-ben és a fél Európát uraló Habsburg német-római
császár, V. Károly csodálatos szülôvárosában, Gentben.
Belgiumból Madrid felé megálltunk Párizsban, fogadtak
minket az UNESCO székházában, illetve egy gyors város-
látogatást tettünk.

Spanyolországban a nagy hódítók szülôhazájába,
Extremadurába utaztunk. Jerez de los Caballeros telepü-
lésen látta meg a napvilágot Vasco Núñez de Balboa, Pa-
nama hódítója. Itt látható az ô szobra, szülôháza és ke-
resztelô kádja. Madrigalejo községben hunyt el II.
Ferdinánd spanyol király és a világtól elrejtett Yuste ko-
lostorában V. Károly német-római császár. Az expedíció
végezetével Madridban fogadott minket a spanyol trón-
örökös, Fülöp asztúriai herceg. Az expedíció 2013. július
23-án ért véget. 

Hetekig mesélhetnék, akkor sem lenne vége. Amit
most itt néhány sorba beletömörítettem, ez csak a prog-
ramnak a töredéke, és nem is beszéltem arról, hogy mi-
lyen egy hónapon keresztül sátorban aludni, indiánok-
kal élni, bôrig ázni a trópusi esôben, ennyi ország
fiataljával megismerkedni, tûzoltók és slag által fürde-
ni, hajnal 5-6-kor kelni, 11-kor feküdni stb. Biztos,
hogy egy kiváltságos, életre szóló élmény volt, amiért
csak köszönetet tudok mondani. Rengeteg mindent si-
kerül megtanulnom a társaimtól, és habár a pénznek itt
nem volt értéke, annál gazdagabbnak érezhettük ma-
gunkat. Egyetlen magyarként büszkén lobogtattam a
piros-fehér-zöldet és amikor megkérdezték: Budapest?
– azonnal rávágtam: Nem, Paloznak! 

Wrhovina Péter

VERSENYFELHÍVÁS
Paloznak Község Önkormányzata a 

Paloznaki Falunapok rendezvénysorozat keretében 
a  paloznaki TÁJHÁZ udvarán 

GULYÁSFÕZÕ VERSENYT
hirdet

Nevezési díj: 600.- Ft

A verseny idõpontja: 2013. szeptember 28., szombat 9 óra

A nevezés határideje: 2013. szeptember 26., csütörtök
A nevezési lapokat a Teleházban kell leadni.

További információ, nevezési lap: 
Sári Annamáriánál a Teleházban és a www.paloznak.hu

weboldalon.

Pálpataki Néptáncosok
Paloznakon látjuk vendégül az erdélyi

testvértelepülésünkrôl,
Pálpatakáról érkezett ifjúsági néptánccsoportot, akik 
2013. augusztus 29-én csütörtökön 19.00 órakor 

a Tájház udvarán tartanak táncbemutatót. 
A mûsorra szeretettel várunk minden érdeklõdôt!



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, képviselet,
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

� 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 

� Frizura Szalon Mikrokamerás hajvizsgálat, Hajgyógyászat,
Gyógynövényes fejbôrkezelés. Férfi – nôi – gyermek fodrászat.
Megújult környezetben várom kedves vendégeimet, Paloznak
Zrínyi utca 3. szám alatt. Bejelentkezés +36-70-433-1856

� 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!

� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, va-
gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési
tárgyak és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés lehet
festett, patinázott és tüzihorganyzott a megrendelô igényei
szerint. Keressen bennünket a 71-es és 73-as út keresztezô-
désénél, ahol bemutatótermünkben választhat igényei 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

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

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

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

e-mail: toth.sandor19@chello.hu

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 
Megjelenik havonta.

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.

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
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