
ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS 2014
Paloznakon rendben lezajlott az országgyûlési választás.
Rendkívüli esemény nem történt, az igazolással szavazók
is gond és sorbanállás nélkül tudtak szavazni. A 403 név-
jegyzékbe vett szavazó közül 286 (71%) jelent meg. Az
urnában nyitáskor 286 szavazólap volt.

Eredmények: egyéni: 283 érvényes és 3 érvénytelen sza-
vazat

Dr. Kontrát Károly Fidesz-KDNP, 149 szavazat 53%
Schering Gábor MSZP-Együtt-DK-PM-MLP, 

71 szavazat 25%
Kepli Lajos Jobbik, 35 szavazat 12%
Cséby Géza LMP 17 szavazat  6%
Báthori István SEM 4 szavazat  1%
Puli Diána Klaudia A haza nem eleadó mozgalom párt 

2 szavazat 0,07%
Fülöp Richárd JESZ 1 szavazat 0,04%
KIncses Mária Rózsa MDU 1 szavazat 0,04%
Török Mónika Szociáldemokraták 1 szavazat 0,04%
Orsós László Vendel MCP 1 szavazat 0,04%
Turcsán József MKSZU 1 szavazat 0,04%

listás: 283 érvényes és 3 érvénytelen szavazat

Fidesz-KDNP 153 szavazat 54%
MSZP-Együtt-DK-PM-MLP 70 szavazat 25%
Jobbik: 31 szavazat 11%
LMP  22 szavazat 8%
SEM 2 szavazat 1%

Önk.

TESTÜLETI ÜLÉS ÁPRILIS
Czeglédy Ákos polgármester beszámolt a testületnek,
hogy a kiállítóterem elsô támogatási részletének kifizeté-
se rendben megtörtént, az ôszi mandulafa akcióhoz kap-
csolódóan az igénylôknek eljutatták a fákat, a balatoni
bringakörút felújításának tervezése és az ezzel kapcsola-
tos egyeztetések folynak. Paloznak vonatkozásában a hi-
dak teljes felújítását és a Vörösparti sor új kopóréteggel
való felújítását tervezik. Április 30-ig 7 közfoglalkozta-
tott dolgozik az önkormányzatnál. Elkészült a Szt. József
Ház mögötti támfal folytatása és a lépcsô támfalának új-
raépítése valamint elkészült a játszótéren a temetô felöli
oldalon a kerítés.

A testület a Hulladékgazdálkodási tv. változása miatt
módosította a szemétszállításról szóló rendeletét. Az új
szabályozás szerint a szezonális szemétszállítás április
15-tôl október 15-ig kell igénybe venni, így az eddigi 7 hó-
nap helyett 6 hónapra terjed ki. A Lovas Egyesület ill, a
Paloznaki Polgárôrök támogatási kérelmét elnapolta a
testület mivel a civil szervezetek támogatásának miként-

jérôl rendeletet kell alkotni, illetve a költségvetésben erre
fedezetet kell biztosítani. Ezt a következô ülésén tárgyal-
ja majd a testület. 

A polgármester beszámolt a Balatonfüredi többcélú
kistérségi társulás 2013 évi mûködésérôl, a beszámolót a
testület elfogadta. 

Néhány Vörösparti sori lakó sérelmezte az adó mérté-
két és azt, hogy csak a faluban lehet adókedvezményt ér-
vényesíteni. Felvetésüket az önkormányzat nem tartotta
megalapozottnak, hiszen az ingatlanárak is eltérôek a két
területen, valamint a jogszabályok lehetôvé teszik egy te-
lepülésen belül is különbözô adózási övezetek kijelölését.
Zujev Andrej levélben fordult az önkormányzathoz a
szerinte diszkriminatív adókivetés megszûntetésére és a
Vörösparti sor Alsóörshöz való csatalakozását helyezte
kilátásba, amennyiben az adókedvezményt nem biztosítja
az önkormányzat. A képviselô-testület meg van gyôzôdve
a helyi adójogszabályok törvényességérôl, hiszen ezt a
Kormányhivatal már megalkotásukkor vizsgálta és zsaro-
lásnak tartja a más településhez való csatlakozással fe-
nyegetést. Az Önkormányzat határozottan elutasítja,
hogy valaki ilyen módon akar kibújni a közteherviselés
alól. A Vörösparti sori nyaralók többsége azonban nem
ért egyet a kezdeményezô szándékával, paloznakinak érzi
magát, eddig is és ezután is részt vállal a közteherviselés-
ben, hiszen Paloznakon látható, hogy a befizetett adófo-
rintok a település javát szolgálják.

CzÁ

Már nem kell a Postára menni illetékbélyegért

A Veszprém Megyei Kormányhivatal tájékoztatja Tisztelt
Ügyfeleit, hogy az egyes államigazgatási eljárásokban (pl.
fellebbezés, egyes szabálysértési, építési és építésfel-
ügyeleti eljárásokban) keletkezô fizetési kötelezettségek
teljesítésére szolgáló illetékbélyeg, a Magyar Posta Zrt. fi-
ókjain kívül, a megye mind a tíz járási hivatalában is
megvásárolható. 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal

Hírmondó
XXIII. ÉVFOLYAM  2014. ÁPRILIS

Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

ADÓNK 1%-áról

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



Tájékoztató a Balatonfüredi Járási Hivatal Járási
Földhivatala ügyfélfogadási ideje bôvítésérôl

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk arról, hogy a Veszprém Megyei Kormány-
hivatal Balatonfüredi Járási Hivatal Járási Földhivatala
a továbbiakban a Kormányablakkal egy ügyféltérben tart
ügyfélfogadást (Balatonfüred, Felsô köz 2.). A Kormány-
ablak hétköznapokon 8-tól 20 óráig tart nyitva.

A korábbi nyitva tartáshoz képest lényegesen bôvül az
ügyfélfogadási idô a földhivatalban, az alábbiak szerint:

Hétfô 8-tól 16-ig
Kedd 8-tól 16-ig
Szerda 8-tól 16-ig
Csütörtök 8-tól 16-ig
Péntek 8-tól 13-ig

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a földhivatal ügyfél-
fogadási idején túl a Kormányablakban hétköznapokon
20 óráig lehetôség nyílik hiteles tulajdoni lap és tér-
képmásolat kérelmezésére. 

A járási földhivatal postacíme és a telefonos elérhetô-
sége nem változik:

Postacím: 8230 Balatonfüred, Felsô köz 2.
Telefon: 87/581-190

Balatonfüred, 2014. március 21.

dr. Bacsák-Kovács Éva
hivatalvezetô
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Balatonfüredi Járási Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ A VEMKH BALATONFÜREDI JÁRÁSI 
HIVATAL KORMÁNYABLAKÁNAK SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk arról, hogy Balatonfüreden, a Felsô köz 2.
szám alatt (korábbi földhivatali ügyfélszolgálat) Kor-
mányablak nyílt 2014. március 24-én. A Balatonfü-
red, Szent I. tér 1. szám alatt (polgármesteri hivatal
épülete) az okmányirodai ügyfélfogadás megszûnt.

A Kormányablak 1-6. ablakánál intézhetôk a koráb-
bi okmányirodai ügyek is (pl. személyes okmányokkal,
gépjármûvel, egyéni vállalkozókkal kapcsolatos ügyek).
Továbbítás céljából további 141 ügytípusban nyújthatók
be beadványok a különbözô hatóságokhoz, valamint 21
ügyfajtában és 20 élethelyzetben kérhetô tájékoztatás.
(Pl. születés, építkezés, nyugdíjba vonulás.)

A járási földhivatal ugyanitt fogadja ügyfeleit a 7-8.
ablaknál.

A Kormányablak nyitvatartási ideje:

Hétfô–Péntek:   8.00–20.00
A várakozási idô elkerülése érdekében idôpontfogla-

lást biztosítunk, a következô módokon, ügyfélfogadási
idôben:

• Személyesen
• Telefonon: a 87/581-612-es telefonszámon
• Interneten: a http://www.magyarorszag.hu oldalon, az
alábbi linken keresztül: 
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda

A Kormányablak elérhetôségei az alábbiak:
Postacím: 8230 Balatonfüred, Felsô köz 2.
E-mail cím: kormanyablak@balatonfured.vemkh.gov.hu
Telefon: 87/581-612

Bízunk benne, hogy szolgáltatásaink kényelmesebbé,
gyorsabbá teszi ügyeinek intézését. Észrevételeit, vélemé-
nyét az alábbi elérhetôségeken várjuk: 

hivatal@balatonfured.vemkh.gov.hu,
vagy a 87/581-600-as telefonszámon.

Balatonfüred, 2014. március 24.

dr. Bacsák-Kovács Éva
hivatalvezetô
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Balatonfüredi Járási Hivatal

Épülhet a kerékpárút!
Hosszú évek, talán évtizedek problémája a település össze-
kötése a Balaton parttal. Mióta a balatoni bringakörút meg-
épült még égetôbb szükség lett a 71-es fôúton való biztonsá-
gos átkelésre. Az önkormányzat tíz éve elkészíttette a
kerékpárút és a falu közti szakasz terveit, ami a vasúti átjá-
rótól a vasút és a 71-es között, az ôrház mellett vezet a
Lovasi-sédig, majd a patakparton a híd alatt keresztezi a fô-
utat és csatlakozik be a Vörösparti sorba. A tervek elkészül-
tek, az engedélyt is megszereztük, azonban a kivitelezésre
nem volt forrás. Azóta is napirenden van a kérdés, hol ez a
változat, hol csak egy gyalogátkelôhely megvalósítása, azon-
ban a pénzhiány vagy a fôutakra vonatkozó szabályok
mindeddig nem tették lehetôvé a tervek megvalósulását.

Most azonban a hosszú évek kitartó fáradozásának kö-
szönhetôen elhárultak az akadályok és megépülhet a falut és
a Vörösparti sort összekötô biztonságos járda/kerékpárút.
A mûszaki lehetôségek miatt néhol csak 1,5 m széles (ezért
járda) de ahol lehet ott 2,5 m szélességû kerékpárút valósul
meg 260 m hosszban. A híd elôtt és után napelemes közvilá-
gítás is kiépítésre kerül, ami az esti, éjszakai közlekedést te-
szi biztonságossá. A járda kiépítését a Miniszterelnöki Hiva-
tal 25 millió forinttal támogatta, így reményeink szerint a
szezonban már biztonságosan használhatjuk.

CZÁ
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ADÓ 1%-a
A Paloznaki Civil Egyesület tevékenysége során sokfé-
le kulturális, közösségi program szervezésével járult
hozzá a Paloznakon élô és településünkhöz kötôdô
emberek életének a gazdagításához. Kérjük Önöket,
hogy segítsék az egyesület további munkáját, és a 2013.
évi jövedelmük után fizetendô adójuk 1%-át ajánlják
fel az egyesület részére!

Adószám: 18938766-1-19
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Borklub hírek
2014. március 14-i Borklub foglalkozáson rosé borokat
kóstoltunk.

Meghívott vendégünk Dr. Podmaniczky Péter, a bada-
csonyörsi Varga Kft. fôtechnológusa volt, aki elôadást tar-
tott a rosé borok elôállításával, kezelésével, tárolásával
kapcsolatban. Hasznos információkhoz jutottunk a rosé
borok elôállítását illetôen, melyeket rosé borokat elôállító
tagjaink a jövôben hasznosítani is tudnak.

A foglalkozáson az alábbi borokat kóstoltuk és bírál-
tuk el:
1.Pinot-Noir Rosé bor, 2013-as, elôállító: Varga Kft.
2.Zweigelt-Portugieser Rosé bor, 2013-as, elôállító: 

Badacsonyi Pincegazdaság Rt.
3. Merlot Rosé bor, 2013-as, elôállító: Hilltop Neszmény Kft.
4.Örvényesi Kékfrankos Rosé bor, 2013-as, elôállító:

Fodorvin Kft.
5.Villányi Kékfrankos Rosé bor, 2013-as, elôállító: Bock 

Borászat
6.Nagyrédei Cabernet Sauvignon Rosé bor, 2013-as, 

elôállító: Mátra-vidéki Borászat Kft.
7.Aszófôi Cabernet Sauvignon Rosé bor, 2013-as, elôál-

lító: Fodorvin Kft.
8.Cuvée Rosé bor (Pinot-Noir, Kékfrankos, Zweigelt,

Cabernet), 2013-as, elôállító: Varga Kft.
9.Nyitrai Attila Rosé Cuvée bor, 2013-as

10.Olaszrizling, 2013-as, termelô: Szecsôdi Béla, Paloznak
11.Olaszrizling, 2013-as, termelô: Papp Miklós, Paloznak
12.Sauvignon Blanc, 2013-as, termelô: Pohl István
13.Muskotály fehérbor, 2013-as, termelô: Pohl István
14.Olaszrizling, 2013-as, termelô: Pohl István

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy kiváló minôségû
rosé borokat fogyasztottunk, és a klubtagok által bemu-
tatott olaszrizling 2013-as évjáratú borok is elnyerték a
jelenlévôk tetszését.

A foglalkozáson, melyre nyílt nap keretében került sor
33 fô vett részt.

Englert Dezsô
Borklub vezetô

Helyi értéktárunk elsô tagjai
Az értéktár bizottság április 2-i ülésén tár-
gyalta az elsô beérkezett javaslatokat a he-
lyi értékekrôl.

Érdekes, sokszínû volt a javaslatok palet-
tája, ami bizonyítja mennyi érték vesz körül
bennünket településünkön. 

Az értéktár bizottság döntése alapján különbözô szak-
területi kategóriákban az alábbi javaslatok kerültek be a
települési értéktárba:

• Balaton-felvidéki és Bakony-vidéki hímzéskultúra / 
kulturális örökség 

• Hampasz kút / természeti környezet
• Mandula / agrár- és élelmiszer gazdaság
• Napóra / kulturális örökség
• Paloznaki Hímzôkör / kulturális örökség
• Potyondi Grafika / kulturális örökség
• Varázsgömb szobor/ kulturális örökség
• Viráglány szobor / kulturális örökség
További két javaslat esetében a bizottság hiánypótlást

kért (adatlap és mellékletek hiányossága miatt), ezután ezek
a javaslatok is méltán bekerülnek a helyi értékeink tárába.
A települési értéktár létrehozásával a feladat nem kicsi:
meglátni és megláttatni közösségünk speciális értékeit,
láthatóvá, értékké tenni magunk és mások számára is.

Ehhez kérjük segítségüket, várjuk további javaslatai-
kat, amelyeket benyújthatnak a polgármesteri hivatal-
ban, a oldalról letölthetô adatlapot kitöltve elektroniku-
san vagy papír alapon.

(Kérjük, hogy a szükséges melléleteket ne felejtsék el
csatolni a javaslatokhoz!)

Verrasztóné Losonczy Anna

PPaappíírrggyyûûjjttééss
A Paloznaki Civil Egyesület  2014. április 25-én péntek
délután 15 órától és 26-án szombaton délelôtt.

Kérjük a háztartásban feleslegessé vált újságokat, kar-
tondobozokat gyûjtsék össze, amit a házaktól a gyerme-
kek fognak elszállítani. A papírt a Tájház udvarán a Szín
alatt gyûjtjük, aki nagyobb mennyiséggel rendelkezik,
oda szállítsa el. 

A papírgyûjtésbôl befolyt összeget a gyermekek
jutalomkirándulására fordítjuk.

Akik segíteni tudnak a Szín alatt a papír rendezésénél,
kérjük, jelentkezzenek Hernádi Péternél 70/5247786

Tegyünk többet a tiszta környezetünkért!
PaCi vezetôsége

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

Meseolvasás, mesemondás, 
játszóház gyerekeknek és szüleiknek.

Idôpontok:
Május 3., szombat 10–12 óráig.
Anyák napi készülôdés 

Ajándék készítés Anyák napjára.

Május 17., szombat 10–12 óráig.
Madarak és Fák napja

Május 3. vasárnapja a Madarak és Fák napja.
Készüljünk erre a napra!

Szeretettel vár a Könyvtár minden érdeklôdôt!

MEGHÍVÓ
A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület és a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány

szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját a
Loidl Mátyás és barátja Kanadából
Kanadai élménybeszámoló vetített képekkel

címû elôadásra a paloznaki Faluházba
2014. május 11-én, vasárnap 17.00 órára.
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INGYENES INTERNETHASZNÁLAT A TELEHÁZBAN!
A Távközlés Világnapja és az 

Internet Világnapja alkalmából
2014. május 17-én, szombaton 9–13 óráig

ingyenesen lehet használni
a Teleházban az internetet.

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt.
Hozd magaddal a Nagyit is!

Május 17-én tartják a Távközlés Világnapját. Ez a meg-
emlékezés nagy múltra tekint vissza, ugyanis 1968 óta 
ünneplik világszerte. Annak emlékére nyilvánították ki-
emelt nappá, hogy 1865. május 17-én 20 ország (hazánk
már akkor köztük volt a monarchia részeként) részvéte-
lével Párizsban aláírták a Nemzetközi Távközlési Egye-
sület (ITU: International Telecommunications Union)
alapító okiratát. Érdekesség, hogy 1865-ben még szikra-
távírókat alkalmaztak, mert Graham Bell csak 1876-ban
találta fel a telefont.

Az Internet Világnapját (május 18.) szintén a Nemzet-
közi Távközlési Egyesület kezdeményezésére ünnepeljük
2002 óta. A kezdeményezés célja elsôsorban az, hogy a
fejlôdô országokba és minden lefedetlen területre is el-
jusson a világháló. 

HHooll  vvoolltt,,  hhooll  nneemm  vvoolltt……
Március 28-án délután a Paloznaki Meseterápia Központ
kinyitotta kapuit az érdeklôdôk elôtt és bárki „betévedhe-
tett”, aki jelezte részvételi szándékát.

A kapuban két kislány várta a vendégeket virággal a ke-
zükben.

A házigazdák nagy szeretettel, öleléssel fogadtak min-
den érkezôt és egy nagyon szép terembe vezettek minket,
ahol félkörívesen voltak elhelyezve a székek, melyekre a
nagyobbak és a felnôttek ülhettek, és a terem közepén el-
helyezett kis párnákra csücsülhettek a kisebbek.

A mesedélután nagyon hangulatos volt, mondókázással,
tanulságos mesékkel, zenéléssel és közös énekléssel fûsze-
rezve. Akik megunták a mesehallgatást az alsó fogadótér-
ben színezhettek kifestôket.

A program végén Wirtz Ágnes kínálta a kicsiket és a na-
gyokat saját maga készítette óriáskaláccsal és meleg kakaó-
val, illetve teával.

A délután folyamán mindenki feltöltôdhetett, nemcsak a
mesék, a mesemondók és a vendéglátók kedvessége által,
de maga a helyszín is egy kis pluszt adott a jelenlévôknek.

Úgy gondolom ennek a „munkának” egybôl beérik a
gyümölcse, látni a mosolyt minden gyermek arcán, ez egy
igazi ajándék.

Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, és az ígéret
alapján lesz még hasonló program a Meseközpontban.

Legközelebb június 9-én, a III. Pünkösdi Mesenapok al-
kalmával nyitja ki kapuit, melyre szeretettel várnak min-
den érdeklôdôt. 

A részletes programot a következô Hírmondóban, vala-
mint plakátokon, szórólapokon és a  honlapon közöljük
hamarosan.

Sári A.

Itt a tavasz, itt vannak az erdôtüzek!

A tavaszi és nyári idôszakban a napi híradások rendsze-
resen adnak hírt kisebb-nagyobb erdô- és vegetációtüzek-
rôl. Az erdôtûz által nem csak a faállomány, hanem a tel-
jes erdei életközösség veszélyeztetett. A tûz pusztítását
követôen - annak típusától és mértékétôl függôen - az er-
dei ökoszisztéma csak hosszú idô alatt képes regenerá-
lódni.

Az erdôtüzek miatt sokszor kell autópályákat, fôutakat
lezárni, de a tüzek lakott területeket, tanyákat is veszélyez-
tetnek. Az erdôben kialakuló koronatüzek nemcsak a teljes
növényzetet semmisítik meg (fákat, cserjéket, lágyszárúa-
kat), hanem sok élôlény sem tud elmenekülni a tûz elôl.

Magyarországon évente több ezer erdôtûz és vegetáció-
tûz keletkezik. 2011-ben számuk meghaladta a 8 400 -at,
2012-ben a 21 500-at, 2013-ban 4 600-at. A szabadterületi
vegetációtüzek éves szinten több mint 2 000 esetben erdô-
területet is érintenek.

A tüzek 99 százaléka emberi eredetû, túlnyomórészt
gondatlanságból!

Hazánkban két kiemelt kockázatú idôszak van az erdô és
vegetációtüzek szempontjából. Az elsô közvetlenül a hóol-
vadás után kezdôdik és lombfakadásig, a növényzet kizöl-
düléséig tart. Ezek, az úgynevezett tavaszi tüzek fordulnak
elô leggyakrabban.

Habár a tûz használata a mezôgazdaságban elvesztette
korábbi funkcióját, több régióban továbbra is része a gaz-
dálkodásnak a kora tavaszi rét- és tarlóégetés. Sajnos a
gondatlanul meggyújtott és nem kellôen felügyelt tûz köny-
nyen átterjed a környezô erdôkre, értékes természeti terü-
letekre is. A tûz tovaterjedését segíti, hogy a vegetáció még
nem zöldült ki, és az elôzô évrôl nagy mennyiségû elszáradt
lágyszárú növényzet, illetve lomb található a területen. A
vékony, néhány centiméter vastag növényi részek akár hi-
deg, csapadékmentes idôben is pár nap alatt kiszáradnak,
és könnyen lángra lobbannak. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lángokat már egy kö-
zepes erôsségû, váltakozó irányú szél is továbbviheti a
szomszédos gyep és erdôterületekre. Megemlítendô, hogy
általában az Észak-Magyarországi régióban (Pest, Borsod-
Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megyék) keletkezik a tava-
szi tüzek 40-45%-a, ami ezen országrész kiemelt veszé-
lyeztetettségét jelzi. A második kiemelt tûzkockázatú
idôszak júliustól-augusztus végéig tart. A száraz nyári hó-
napokban fôleg az alföldi fenyvesek vannak kitéve az erdô-
tûz pusztításának. A két kiemelten tûzveszélyes idôszakban
keletkezik az erdô- és vegetációtüzek 70-75%-a.

A hazai erdôkben az ún. felszíni tüzek a jellemzôek, mi-
kor is az erdô talaján levô avar, egyéb elhalt növényi ré-
szek, illetve kisebb méretû cserjék kapnak lángra. Ezek
nagy intenzitású égés esetén koronatûzzé fejlôdhetnek. A
koronatüzek többnyire fenyôerdôben keletkeznek, jellem-
zôen az alföldi fenyvesekben.

Hazánkban a klimatikus viszonyok és a vegetáció össze-
tétel miatt az erdôtüzek természetes úton való keletkezé-
se nem jellemzô – arányuk 1% alatti –. A tüzek többsége
emberi gondatlanság vagy szándékosság következménye. 

Közvetett módon a változó klimatikus viszonyok is ha-
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tással vannak az erdôtüzekre. Egyrészt megnô a tûzveszé-
lyes idôszakok hossza, másrészt a keletkezô erdôtüzek sok-
kal intenzívebben égnek, nehezebb ôket eloltani. Tekintet-
tel arra, hogy a tüzek 99 százalékát mi emberek okozzuk,
az erdôtûz és vegetációtûz elleni legjobb védekezés az oda-
figyelés.

Eldobni ? 1 másodperc 
Eloltani ? 100 óra

Helyreállítani ? 100 év
Az erdôtûz kockázat jelentôsen függ az idôjárási 

viszonyoktól. Szélsôséges idôjárás esetén az erdészeti
hatóság tûzgyújtási, illetve látogatási tilalmat rendel-
het el egyes erdôterületekre. Tûzgyújtási tilalom ide-
jén a kijelölt tûzrakó helyeken sem szabad tüzet rak-
ni! Az aktuális erdôtûz veszélyrôl, az elrendelt
tûzgyújtási tilalomról az erdészeti hatóság honlapján
a http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/erdo és a
http://www.erdotuz.hu/ weboldalon lehet további informá-
ciót kapni.

Segítsd az erdészek munkáját, és figyelj az alábbiakra:
Soha ne dobj el égô cigarettacsikket!
Erdôben csak a kijelölt helyen gyújts tüzet!
Gondosan oltasd el a tüzet, használj hozzá vizet, vagy
legalább 5 centiméter földet máskülönben a szél
visszagyújtja!
Igyekezz a kertedben is csak akkora tüzet rakni, ami-
bôl a szél nem tud elvinni izzó zsarátnokokat!
Tartsd be a tûzgyújtási tilalom szabályait!
Soha ne hagyd a szabadtéri tüzet ôrizetlenül!

Volt egyszer egy...

Április 9-én délelôtt az Aranyszamár Bábszínház és a Ka-
bóca Bábszínház közös bábmûsorát láthatták az érdeklô-
dôk Volt egyszer egy... címmel, a Faluról Falura program
keretein belül.

Meghívásunkra eljöttek a csopaki Mandulavirág Óvo-
da középsô és nagycsoportjának óvodásai az óvónénikkel
együtt, illetve többen érkeztek a faluból, akik nem járnak
még óvodába, a szüleikkel, nagyszüleikkel közösen.

A mesejáték egy kislányról szólt, aki megunta az udva-
rán található nagy ürességet és elindult a világba. Útja so-
rán sokmindenkivel találkozott, akiktôl emléket – „láb-
nyomot” – gyûjtött, majd a végén mindet hazavitte. 
A gyerekek a kislánnyal izgulták végig a mulattató törté-
netet, sokféle állattal, tulajdonsággal, hanggal és mellette
természetesen gyermekkacajjal kísérve...

Nagyon élvezetes elôadás szem-, és fültanúi lehettünk,
a gyerekek és a felnôtt kísérôk is élvezettel, tátott szájjal
élték bele magukat a történetbe. A hangutánzások na-
gyon megragadták a gyermekek fantáziáját, az állatok,
növények megjelenítése pedig nagyon szépen volt kivite-
lezve.

„Nagyon hiányzik itt is és a környezô településeken is a
hasonló jellegû elôadás, reméljük, hogy még lesz ilyenre
lehetôség.” – hallottam több vendég morfondírozását…

Sári. A.

Virágosítás
Paloznakon fontosnak tartjuk, hogy környezetünk tiszta,
rendezett és nem utolsó sorban virágos legyen.

Idén is megszervezzük a virágültetést április 29-én,
kedden 9 órától.

Ebben a munkában szeretnénk a lakosság segítségét
kérni. Akinek kedve van hozzá és ideje is engedi, kérjük
jöjjön el!

Találkozó a Tájház udvarán.
Segítségüket elôre is köszönjük!

Önk.

ORGONÁK

Orgonák – tavaszi orgonák,
ismét elhoztátok
a természeti csodát…
A tavaszi szellô üdítô,
lágy illatát,

és elhoztátok a múlt üzenetét
könnyeit, mosolyát.
A sebzett lélek sóhaját,
a szívnek féltve ôrzött
édes titkát.
Egy puha ölelést,
egy meleg kézfogást,
és elhoztátok
egy meghitt pillanat
feledni nem tudó varázsát…

Száll az orgona illata,
dalol a bokron a kismadár.
A lelkem messze száll.
Lehunyt szemem
az ösvényre rátalál,
érzem a hozzám hajoló
rózsabokor ágát,
látom kinyílni vágyó 
bimbaját,
S ahogy szelíden
lehajtja fejét a harangvirág…
Orgonák, tavaszi orgonák,
meddig pengetitek a húrokon
a tavaszi szél édes-bús dalát,
örömét, bánatát?

Mígnem pattan a húr,
mert nem bírja tovább…

És ha újra eljön a tél,
és havas lesz a táj,
a fagyos ágon sem dalol
kismadár.
A fákról a zúzmara,
mint mennyei gyöngyszem
hull alá.
A múlt üzenetét, könnyeit, mosolyát
ti csak vigyétek tovább.
Orgonák,
tavaszi orgonák…

J-né Irén
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HÍRDETÉS
� Autó Perger Suzuki Márkaszerviz és Ford Partner

ClubTöbb, mint 20 év tapasztalatával várjuk Önöket – új és
használt autók értékesítése, általános autószerviz. 8229 Cso-
pak, Kossuth u. 101. Tel. / fax: 87/ 446-944, 30/205-9889.

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adása! 
Balatonfüred - Csopak - Paloznak - Lovas - Alsóörs térségébôl
várom eladási - vételi szándékát. Fizetni csak a sikeres lebo-
nyolítás 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 legszebb pin-
céje címet kapta a Balaton-felvidéki Nemzeti Parktól. Ranolder
püspök 18 fôs körpanorámás borkóstolójában 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 leg-
népszerûbb pincészete közé válogatták Magyarországon. Cso-
pak, Arany János u. 2. Tel./ fax: 87/446-452, web:
www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.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, szombat: 8-12 óráig. 
Elérhetôség: Alsóörs, Endrôdi u. 1. Tel: 06-20/473-0169.
E-mail: balogh-juci@freemail.hu

� BÉRGÉP-KÖLCSÖNZÔ Alsóörs. 8226 Alsóörs 
Gárdonyi G. u. 6. Tel: 20/447-1200. Kisgép, Utánfutó, Ta-
karítógép bérbeadás. Földmunkagépek kezelôvel, beton
újrahasznosítás. Web: www.bergepkolcsonzo.hu E-mail:
info@bergepkolcsonzo.hu  Árak, Árlista, mûszaki infor-
mációk tekintetében keresse WEB oldalunkat, vagy hívjon
bizalommal!

� 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

� 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 

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, 
valamint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, 
borospince, látványkonyha, gyerekeknek játszótér. 
Baráti, családi összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel./Fax.: 87/ 705-842 és 30/ 994-1921,
web: www.kerekedicsarda.hu

e-mail: toth.sandor19@chello.hu

Orange Cafe, Pizzéria.
Pizzák, koktélok és minden, amit akartok!

Egész évben várjuk vendégeinket olasz, kemencében sütött
pizzákkal és más meleg ételekkel, hideg koktélokkal.

Mediterrán hangulat, hangulatos kerthelyiség, hajnalig
szórakozás. Gyertek el hozzánk!

Ingyenes pizzakiszállítás! Üdülési csekk, ticket restaurant,
chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely. Cím: Csopak,

Gyöngyvirág u. 1.; Tel: 87/ 788-179 
és 30/ 994-1921.

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

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

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

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

Szerkesztô és felelôs kiadó: Sári Annamária. Tipográfia: Kováts Imre. 
Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

Helyi értéktárunk

POTYONDI GRAFIKA /
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

Potyondi János: Kávária


