
Pünkösdkor nyílik a kiállítótermünk
A Vidékfejlesztési Alap támogatásával, több mint 5 mil-
lió forintból létesült korszerû kiállítóterem a Szt. József
Házban. A falu központjában lévô épület méltó helyszí-
ne lesz a klasszikus és kortárs mûveknek. Június 6-án a
Magyar Nemzeti Galéria gyûjteményébôl kölcsönzött:
„Csók István – Cserepes István mester és tanítványa” c.
kiállítás nyílik meg. Csók Istvánt nem kell bemutatni az
olvasóknak, hiszen a magyar festészet egyik ikonikus
alakja, mellette pedig tanítványa a 30 évesen már Pá-
rizsban kiállító Cserepes István balatoni képeit láthat-
juk majd. Nem mindennapi történet, hogy egy kis falu-
ban, ilyen rangos kiállítást tudunk bemutatni, de fontos
számunkra a minôség, az hogy Paloznakot ne csak a
szép környezet, a gondozott és tiszta településkép, ha-
nem a kulturális falufejlesztés kapcsán, a színvonalas
kiállítások, rendezvények is ismertté és elismertté te-
gyék. 

A kiállítást Halász János kultúráért felelôs államtit-
kár nyitja meg, a mûveket Révész Emese mûvészettör-
ténész mutatja be.

CzÁ

TESTÜLETI ÜLÉS MÁJUS
A Kabóca bábszínházzal közös sikeres pályázat ered-
ményeként áprilisban bábelôadását láthatták a Falu-
házban az óvodások. 12-én a Szôlôhegyi Egyesület szer-
vezett útkarbantartást a Nagyhegyi úton és a
Pincesoron. Az összegyûjtött föld, hulladék, nyesedék
elszállítását az önkormányzat biztosította. 24-25-én
Paloznak képviseletében Újszilváson voltunk falumeg-
újítási díjátadón és konferencián. Szente Zsolt képvise-
lô úr a Balaton Riviera Egyesület választmányi ülésén
képviselte 25-én az önkormányzatot. A Balatonfüredi
Többcélú Társulási Tanács ülésén a polgármesterek el-
fogadták a 2013-as pénzügyi és a belsô ellenôrzésrôl
szóló beszámolót, valamint a Szociális Alapszolgáltató
Központ beszámolóját. Újranyomtattattuk Jutasi Sán-
dor verseskötetét, a költségek felét a Paloznak Jövôjé-
ért Közalapítvány állta. Április 30-al megszûnt a köz-
foglalkoztatottak foglalkoztatása, várhatóan május
15-tôl indulhat újra a közfoglalkoztatási program, de
kevesebb foglalkoztatottal.

Elsô napirendként a 2013-as költségvetési beszámo-
lót tárgyalta a testület melyet egyhangúan fogadott el.
Az önkormányzat bevétele közel 95 milli Ft volt ebbôl
43.2 helyi adó. Míg a legtöbb adónemben túlteljesítés
volt a tervezettel szemben addig az iparûzési adóból fél-
millió forinttal kevesebb folyt be. Az állami támogatás
4,5 millió Ft-ra nôtt a tervezetthez képest ez egyrészt az

évközi szerkezetátalakítási támogatásoknak, másrészt a
közfoglalkoztatás támogatásának köszönhetô. Idegen-
forgalmi adóból a kempingbôl származó bevétel jelentô-
sen emelkedett, sajnos ez nem mondható el a falu ven-
dégházaira. Több mint 3 millió Ft pályázati forrást
tudtunk felhasználni, többek közt kiállítóterem létesí-
tésére, köztéri mûalkotáshoz (napóra) és rendezvé-
nyekre. Az önkormányzat vagyona 535 millió Ft-ra
nôtt.

Módosította a 2014-es költségvetést az önkormányzat
többek közt a pénzmaradvány beépítésével, a Minisz-
terelnöki Hivataltól átvett 25 milliós támogatással és a
szociális kiadások növelésével. A költségvetési fôösszeg
így 117 millió forintra nôtt. 

A civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet elfo-
gadását elhalasztották a képviselôk azzal a javaslattal
egyetértve, hogy az ôszi választások után felálló új ön-
kormányzat tárgyaljon errôl, a civilekkel elôzetesen
egyeztetve. 

A vasúti átjáró és a Vörösparti sor között épülô jár-
da, ill. kerékpárút összekötés tervezésével, kivitelezôi
ajánlatkéréssel, mûszaki ellenôri feladatokkal, a Ma-
gyar Közútkezelô Kht-t bízta meg az önkormányzat. 

A költségvetési tartalék terhére döntött a testület a
Kishegyi utca régóta esedékes felújításáról. Az aszfalto-
zás várhatóan a szezonra készül el.

A Bakonyerdô Zrt. a gyapjaslepke elleni védekezés-
hez kérte az önkormányzat támogatását miután idegen-
forgalmi szempontból problémát okoz a lepke bábjának
megjelenés. Az önkormányzat 40 ha permetezésének
költségét vállalta át.

CZÁ

Strandbelépô
A két önkormányzat közötti megállapodás alapján a
paloznaki lakosok részére a Csopaki Önkormányzat ked-
vezményes szezonális strandbelépôt biztosít a csopaki
strandra. A bérlet ára 8000 Ft. Kiváltani a csopaki strand
nyugati pénztáránál lehet, a kiváltáshoz 1 db fénykép és
lakcímkártya szükséges. A Paloznaki Önkormányzat a
bérlet árának 50%-át megtéríti a paloznaki lakosoknak.
A visszatérítéshez a bérletvásárlást igazoló számla be-
mutatása szükséges, amelyet Paloznak Község Önkor-
mányzata nevére és címére kell kérni (8229 Paloznak,
Fô u. 10.).

Az alsóörsi strandon továbbra is igénybe vehetô a tava-
lyihoz hasonlóan a kedvezményes szezonbérlet vásárlás.

Az Európa Kempingben szintén kedvezményes szezon-
bérletet biztosítanak a paloznaki lakosoknak és nyara-
lóknak.
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Szállásadók, szállástulajdonosok!
2014. márciustól újabb adminisztrációs terhet zúdítottak a
szállásadók nyakába! Könyvelési, adózási szakemberként
és szálláshely-tulajdonosként is érintett vagyok ebben a té-
mában. Kötelesek vagyunk-e online pénztárgépet beszerez-
ni és üzemeltetni?

Átnéztem a szabályokat és annak érdekében, hogy emiatt
senki ne szüntesse meg eme tevékenységét, ezeket az infor-
mációimat ezúton megosztom Önökkel.

Az online pénztárgép használatra kötelezettek köre elég-
gé tág. És a jogszabály talán nem eléggé megalapozott.

A mellékletében vannak felsorolva azok a tevékenységek,
amikre vonatkozóan kötelezô a pénztárgép használata. A
listában sajnos benne van a szálláshely-szolgáltatás is. 

És amiért ezt a cikket írom, az Áfa-törvény alapján meg-
ússzuk a pénztárgépezést, ha mindenkinek számlát adunk.
Tehát adószámos magánszemélyként számlatömböt kell vá-
sárolnunk, majd ezt kell használnunk. Heti jelentés formá-
jában a kiadott számla minden adatát le kell jelenteni a 
következô hét 4. napjáig, tehát csütörtökig – sajnos – elekt-
ronikus úton.

A heti jelentést a fent említett TEÁOR-besorolás alapján
az 5520-asoknak kell, az 5590 (egyéb szálláshely-szolgálta-
tások) nem kell küldeni. De erre a besorolásra figyelni kell! 

1. Azon szállásadók, akik 2013. szeptember 1-je elôtt kezd-
ték meg tevékenységüket és a nyugtaadási kötelezettségüket
számlaadással helyettesítették, azoknak 2014. március 15-ig
(17) be kellett ezt jelenteniük a NAV PTGSZLAB nyomtatvá-
nyon. ôket a heti adatszolgáltatás alól mentesítették!

2. Azon szállásadók, akik 2013. szept. 1-je után kezdték
meg pénztárgép köteles tevékenységüket, de pénztárgép
használat helyett számlakibocsájtással tesznek eleget a
nyugtaadási kötelezettségnek, nekik már be kellett jelent-
kezniük a NAV PTGSZLAB nyomtatványon február 15-ig,
de ha ezt elmulasztották, akkor mielôbb meg kell tenniük,
mert nekik kötelezô a heti adatszolgáltatás a PTGSZLAB
nyomtatványon.

2015. január 1-tôl minden szállásadónak (függetlenül at-
tól, hogy 2013. szeptember 1-je elôtt, vagy után kezdett
pénztárgépköteles tevékenységet, amit számlával helyettesí-
tenek) havi bevallást kell adnia!

De bízhatunk a jogszabály alkotókban! Ugyanis amilyen
tempóban változnak a szabályok ebben az ügyben, elég jó
esélyünk van arra, hogy hatályon kívül helyezzék a rendel-
kezéseket év végével – esetleg év közben is - és 2015-ben
megússzuk a havi jelentéseket. Bízzunk benne!

Szívesen segítek bárkinek, akinek a témával kapcsolat-
ban kérdése merülne fel!

Sáringer Attila 20/310-7241
Lovas, Balatoni út 8.

A paloznaki református temetôben
Egy régen bevált, jól mûködô kezdeményezésrôl szeret-
nék pár sort írni önöknek.

A paloznaki református temetôben tavasztól, kora
ôszig idônként fûnyírók hangja zavarja meg a csendet.
Nem kertépítô vállalkozók, fizetségért dolgozó alkalmi
kaszások vágják a természet által idén például jó kövérre
nôtt zöld növényeket, hanem a református egyház tagjai,
a temetôben pihenô halottak hozzátartozói, rokonai.

Hogy ezt milyen kevesen tudják akkor döbbentem rá,
amikor a legutóbbi alkalommal az egyik látogató, miköz-
ben újra töltöttem a gépet üzemanyaggal, nyilván egy tá-
voli rokon, szerszámokat szeretett volna kölcsönkérni tô-
lem a családi síremlék tisztításához. Bizonyára azt
gondolta, „csak van nála minden eszköz, ha már erre a
munkára adta a fejét”. Sajnos ebben nem tudtam segíte-
ni, de gondoltam megírom, hogy hogyan is mûködik ez
nálunk a paloznaki reformátusoknál.

Tavasszal egyházgondnokunk segítségével elkészül egy
táblázat, amelyben elôzetes egyeztetéssel rögzítik, ki mi-
kor vállalja ezt a feladatot. A Paloznaki Önkormányzat
segít nekünk a munkában, mivel a nagy egyenes felülete-
ket traktorral lenyírják, így a sírok közötti részek, és a
kisebb felületek maradnak az önkéntesekre.

A két fiam közül valamelyik mindig ráér, hogy segítsen
nekem a temetôi fûnyírásban. Nem kérdezik, hogy ezt mi-
ért kell csinálniuk, nem firtatják, hogy miért nem adja ki
az egyház egy vállalkozásnak, valahogy ez így természetes
nekik is, nekem is. Sokkal egyszerûbb és célravezetôbb a
közösségi kezdeményezés, mint az egymásra mutogatás,
várakozás, hogy majd megoldódik nélkülünk is valahogy
a probléma.

A közösségi munka a halottak napja elôtti hétvégék
egyikén fejezôdik be az adott évben, amikor temetô taka-
rítás keretében sokan összegyûlünk, és rendet rakunk ha-
lottaink körül.

Szerintem ez így van rendjén, és a munkában résztve-
vôk tudják, hogy ez így lesz a késôbbiekben is.

Verrasztó Ferenc 
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Felhívás
Várjuk azoknak a jelentkezését, akik szeretnének 

június végén testvértelepülésünkre, 
a Pálpatakai Falunapokra utazni. 

Jelentkezni Czeglédy Ákos polgármesternél lehet a
pm@paloznak.hu e-mail címen, 

vagy a 30/916-6280 telefonszámon.

A Paloznaki Kórus
tisztelettel meghívja Önt és családját

Pünkösdi hangversenyére
2014. június 7-én 19.00 órai kezdettel

Helyszín:
Paloznak, Római Katolikus Templom

Közremûködik:
Paloznaki Kórus

Karvezetô: 
Szabó Lajos karnagy

Zongorán kísér: 
Óriás Imréné
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15. Harley Davidson Fesztivál
2014. június 4-8. között kerül megrendezésre a 15. Jubile-
umi Open Road Fest Alsóörsön. A fellépôk között többek
mellett megtalálható lesz Bonnie Tyler, Arakain, Edda,
Hooligans, Ossian, Aurora, Magic Cats Rockabilly Trió,
Balkán Fanatik, Török Ádám és a Mini, Tóth Gabi, Boban
& Marko Markovics Orkestar, Paddy & the Rats, Demjén
Ferenc, Ganxsta Zolee és a Kartel, Deák Bill Gyula, Zorall,
A Madarak Zenekar, Kaláka, Szandi és a Blackriders is.

Vezetett túrák már szerdától. Motoros kaszkadôr show,
mûrepülô bemutató. 

A jegyárak a tavalyi árakhoz képest nem változtak.
Kedvezményes jegyek vásárolhatóak május 31-ig a
www.openroadfest.hu oldalon keresztül és a TEX hálóza-
tában.

Paloznakiaknak vasárnap ingyenes a belépés (lakcím-
kártya felmutatásával).

További információk: : www.openroadfest.hu, 
www.paloznak.hu, www.facebook.com/openroadfest,
www.harley.hu.  
„A Harley-Davidson Budapest 2014-ben 15. alkalom-

mal rendezi meg a legnagyobb hazai motoros fesztiválját!
Mindenkiben van egy kis Harley, bennünk is és benned
is, hiszen a Harley nem csak egy motor, hanem egy életér-
zés: a szabadság maga, egy csöpp lázadás, egy igazi barát-
ság, egy ôszinte mosoly, egy óriási üvöltés… a Harley él-
mény és felfedezés!

Ne hagyd ki te sem! 2014. június 4-8.”
www.openroadfest.hu Szerk.

VI. Paloznaki Jógahétvége
Örömmel értesítünk minden régi és új érdeklôdôt, hogy a
VI. Paloznaki Jógahétvége 2014. július 4-6. között kerül
megrendezésre.A Jógahétvége Paloznak Község Önkor-
mányzata és a Regionális Jóga a Mindennapi Életben
Egyesület Érd közös rendezvénye, a Paloznaki Civil
Egyesület és a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány, vala-
mint magánszemélyek anyagi támogatásával és önzetlen
munkájával valósul meg. A programokon való részvétel
ingyenes. Kösse össze a jógázás örömét és a kulturális
programok élményét a nyári Balaton által nyújtott lehe-
tôségekkel. Jöjjön családjával, hozza barátait és hívja el
ismerôseit! Várjuk változatlan szeretettel és megújuló
programokkal! A részletes programokról és a tudniva-
lókról folyamatosan tájékozódhatnak a Teleházban
(Paloznak, Fô u. 2.), a www.paloznak.hu honlapon és a
Paloznaki Hírmondó júniusi számában.

Nagy Julianna Pushkar 
fôszervezô 

+36 (20) 941-8773, pushkarjuli@gmail.com
Sári Annamária

Paloznak Önkormányzata rendezvényszervezô 
+36 (30) 213-0785,  telehaz@paloznak.hu

Bartl Betti
Paloznaki Civil Egyesület

szervezô
+36 (70) 524-9487, bartl.betti@gmail.com

BORVERSENY 2014
Paloznak Község Önkormányzata és a Borklub április
26-án, szombaton rendezte meg a XXIV. Paloznaki Bor-
versenyt.

Több, mint ötven bort neveztek a gazdák, melynek
többsége olaszrizling volt.  Igen szép borok „születtek”
2013-ban, ezáltal nagyon jók az eredmények is. 

Nagy Arany minôsítést Szele Gyula 2013-as sauvignon
blanc bora nyerte. A második díjat Pusztai István nyerte
el olaszrizlingjével, a harmadikat pedig Ránki László
merlot borával.

A reduktív borok között 2 díj került kiosztásra, az el-
sôt Tormási György kapta olaszrizling borával, a díj Cso-
pak és Környéke Hegyközség felajánlása volt. A második
díjat pedig Szimics Jánosné, ugyancsak olaszrizling borá-
val vihette haza.

Az idén Tormási György Olaszrizling bora kapta a tár-
sadalmi zsûri bírálata alapján a Borklub különdíját, me-
lyet a legjobb olaszrizling bor kap minden évben. Ugyan-
csak a társadalmi zsûri bírálata alapján kapta meg a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány különdíját Pusztai
István olaszrizling borával. Az estét Nádasi Elemér han-
gulatos harmonika muzsikája zárta.

Köszönjük a résztvevôknek, hogy eljöttek progra-
munkra és köszönjük a segítôknek, hogy munkájukkal
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Az Arany minôsítéseket itt láthatják, a további ered-
ményeket megtalálják honlapunkon, vagy információt
kérhetnek a Teleházban.

Név Fajta és évjárat Minôsítés
Szele Gyula Sauvignon Blanc 2013   Nagy Arany
Tormási György Rizling 2013 reduktív Arany
Pusztai István Rizling 2013 Arany
Ránki László Rizling 2013 Arany
Nagy Bálint Merlot 2013 Arany
Rajnai Árpád Rizling 2013 Arany
Straszner József Rizling 2012 Arany
Sárdi Zsolt Rizling 2013 Arany
Angyal György Rizling 2013 Arany
Szele Gyula Rizling 2013 Arany
Szimics Jánosné Rizling 2013 reduktív Arany

Sári Annamária

Halászléfôzô Verseny felhívás
A Halászléfôzô versenyrôl és a nevezésrôl bôvebb 

információt a Teleházban kaphatnak.

A Nevezési lap és a Versenykiírás letölthetô a
www.paloznak.hu honlapról, vagy a Teleházban

átvehetô.
A Nevezési lapot június 19-ig lehet leadni a Teleházban,
vagy e-mailen elküdhetô a telehaz@paloznak.hu e-mail

címre.
Várunk minden kedves érdeklôdôt!
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Paloznaki Borklub kirándulása a Homola pincészetnél
A Paloznaki Borklub tagjai 2014. április 11-én délután a
község határában található Homola Pincészetet látogatták
meg. A helyszínre néhányan gépkocsival érkeztek, de a
többség a kellemes tavaszi idôben a gyalogos megoldást vá-
lasztotta. Séta közben szôlôültetvények között vezetett
utunk, mely eszünkbe juttatta a falu korabeli szláv nevének
eredetét: „po loznik” szláv nyelven annyit jelent, hogy a „a
szôlôskertek alatt”. 

A Pincészet nevében Demjén Gábor birtokgazda fogadott
bennünket, majd ismertette a tulajdonos névadó Homola
Szabolcs 2007-ben megálmodott birtokalapítását. A birtok-
gazda mellett még Homonna Attila fôborász – aki Szepsy és
Demeter mellett Tokaj egyik legfontosabb arca – segíti a tu-
lajdonos Homola Szabolcsnak a pincészetre jellemzô arcu-
lat és stílusjegyek kialakítását. Filozófiájuk a 100 %-os vég-
eredmény, nem kötnek kompromisszumot, melyet a borok
elnevezésében is megjelenítik. A vidék zászlósboraként
jegyzett olaszrizlinget kóstolhattuk a rövid bevezetô alatt,
majd a pince látogatásakor a technológiáról részletesebb
elôadást halhattunk és a feltett kérdések során konzultáció
szintû elemzéseknek is tanúi lehettünk. Számítógép moni-
torja tartályonként mutatta a benne lévô borok hômérsék-
letét, amire azért is voltunk kíváncsiak, mivel az egyik tar-
tály alsó harmadán jelentôs jegesedés látszott, tehát a
tartályban fagypont alatti volt a hômérséklet. A technológi-
ai érdekességek mellett a bontott téglából falazott, borászok
között széles körben elterjedt Heimann építômester által
készített újabb remekmûvet láthattunk.

A kóstoló terembe visszatérve megtudhattuk, hogy a
100 %-os borcsalád (100% Balaton, 100% rizling, 100%
habzó rozé) a frissebb, könnyû reduktív vonalat képviseli,
mellyel igazi balatoni életérzést kívánnak közvetíteni. A
pincészetük nagy hangsúlyt fektet a tradicionális borkészí-
tésre, ezt mutatják a Homola sorozat hordós erjesztésû téte-
lei, mint a Sáfránykert Olaszrizling, a Parti szél cuvée, a
Shiraz és a Kékfrankos. Összesen 10 hektár területen ter-
melnek jelenleg szôlôt, ennek nagyobb része Paloznakon ta-
lálható, vannak ültetvények Alsóôrsön, Balatonfüreden és
Tihanyban is. A kóstolások során egyeseknek a könnyebb
reduktív borok ízlettek, másoknak inkább a tradicionális
hordós sorozat állt közelebb az ízlés világukhoz. 

Egy könnyebb és testesebb vörösborral zárult a borkós-
toló. A vörös borok Balaton-felvidéken való elterjedése az
utóbbi években a választékbôvítés és kísérletezés érdekében
egyre szélesebb körû. Az adottságok bizonyára megvannak
a vörös borkészítéshez is, de a változatos talaj, és helyen-
ként változó mikroklíma elôbb-utóbb megtalálja azokat a
fajtákat, hogy hol milyent érdemes ültetni, és ehhez milyen
filozófiát, technológiát alakítanak ki.

A tulajdonos tisztában van azzal, hogy egy induló borá-
szatot sikerre vinni hatalmas feladat, de hisz benne, hogy jó
úton járnak, és bízik benne, hogy gyerekei elmondhatják
majd: borász családban születtek. A pincészetet meglátoga-
tó borklub tagjai nevében kívánjuk, hogy elképzelései való-
ra váljanak és öregbítsék a paloznaki borok jó hírnevét.

Szele Gyula
Borklub tag

III. Pünkösdi Mesenapok
Paloznakon 2014. június 8-9.
Tájház udvar és Meseközpont

2014. június 8., vasárnap
10 órától Vitorlázás 5 fôs csoportokban a csopaki ha-

jóállomásról (felnôtt kíséret szükséges) elô-
zetes jelentkezés június 6-ig Sári Annamári-
ánál: 30/213-0785

Paloznaki Tájház udvara:
15 órától Készítsd el a saját langallódat – langallósü-

tés az alapoktól
15-18 óráig Kézmûves foglalkozás: Mézesbáb-sütés Né-

meth Ákosné vezetésével
15-18 óráig Játszóház – Népi Játszóház
17 órától Pillangóvarázs – a „Hórihorgas Hujákolók –

Gólyalábas Társulat” elôadása

2014. június 9., hétfô
Paloznak Meseközpont:
10.00-10.30 Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt…

Táncolnak és táncoltatnak a csopaki óvodások
10.30-11.00 Népmesekincstár (0-4 évesek), legkisebbek-

nek mesél: Bajzáth Mária
10.30-11.00 Népmesekincstár, nagyobb gyerekeknek

mesél: Bumberák Maja, Nagy Enikô 
és Montvai Sára

11.15-12.30 Az Üveghegyen túl… Felnôtteknek mesél:
Bumberák Maja, Gregus Laci, Szabó Richárd
és Szeleczki Mónika

10.30-12.00 Pörög az orsó… Méhesné Horváth Adrienn
– fonóka a Fabrikában

11.15-12.00 Mesélô képek… 6-10 évesek – Wirtz Ágnes 
12.30 amíg jól esik… Ebéd: Égigérôpaszuly leves

és Sárkánylángon sütött lángos
13.30-14.15 Hol volt, hol nem volt… Mesefoglalkozás

óvodásoknak és szüleiknek, Kerekes Valéria
mesél és játszik

13.30-15.00 Forog a rokka… Méhesné Horváth Adrienn
– Fonóka anyáknak és lányaiknak. 
Mesél: Bajzáth Mária

13.30-15.00 Varázsecset… Falfestés és mázolás kézzel-
lábbal – Wirtz Ágnes

13.30-14.15 Népmesekincstár, nagyobbaknak mesél
Bumberák Maja, Leszkó Dóra és Sághy Kata

14.00-15.30 Az Üveghegyen túl… Felnôtteknek mesél
Bumberák Maja, Csölle Stefánia és 
Gregus Laci

15.30-16.00 Járd ki lábam, járd ki most… Táncol és
táncoltat a Csopak Táncegyüttes

Madárház: 11 órától, minden egész és fél órában kinyit-
ja kapuját.

Szervezôk: Paloznak Község Önkormányzata és a Mese-
központ
Támogatók: Meseközpont Alapítvány, „Paloznak Jövôjé-
ért” Közalapítvány, Paloznaki Civil Egyesület, Eötvös
Károly Megyei Könyvtár, Városi Könyvtár – Balatonfüred

www.paloznak.hu   www.mesekozpont.hu 



5Paloznaki Hírmondó2014. május

A Paloznaki Teleház 
és Könyvtár szolgáltatásai

� Könyvkölcsönzés
� Magazinok kölcsönzése
� Elektronikus adathordozók (CD, DVD) kölcsönzése
� Olvasóterem használata helyben
� Internet- és számítógép használat
� Fénymásolás
� Nyomtatás
� Szkennelés
� Igazolványkép készítés
� Gyûrûs kötés
� Laminálás
� Ingyenes WIFI használat

Új magazinok olvashatók és kölcsönözhetôk a
Könyvtárban: Turista Magazin és Családi Lap.

Nyitva tartás
Hétfô: Zárva
Kedd-Péntek: 14-19 óra
Szombat: 9-13 óra
Vasárnap: Zárva

Szeretettel várunk mindenkit!
Szerk.

Május a paloznaki konyhában
Ági kapros töltött káposztája

(friss új káposztából 4 személyre)

Hozzávalók: 
60 dkg lapocka, vagy dagadó darálva, 20 dkg rizs, 2 egész
tojás, 1 fej vöröshagyma 2 evôkanál olajon párolva, só,
bors, igény szerint 1 teáskanál pirospaprika.

Kb. 1,5 kg új káposzta torzsáját kivágjuk, majd ujjnyi
vastagságóra szeleteljük és kockára vágjuk.

6-8 tölteni való paprika, 4 db szeletelt paprika, 75 dkg
érett paradicsom, kapor

½ liter tejföl, 2-3 evôkanál liszt, csípôs paprika, só,
bors
Elkészítés: 
Elôször a tölteléket készítjük el, javasolom, hogy a rizst
legalább félpuhára pároljuk. A paprikákat megtöltjük. A
maradék masszából gombócokat formálunk.

A felkockázott káposztából egy magas falú lábosba egy
sort teszünk, majd rárakunk annyi töltött paprikát, ami
lazán elfér, ismét káposzta következik és így tovább, fel-
öntjük vízzel úgy, hogy ne lepje el, sózzuk, borsozzuk,
csípôs paprikát teszünk bele igény szerint. A sorok közé
friss apróra vágott kaprot szórunk, minél többet!

Kb. 1 óra után a tejföl felét liszttel kikeverjük, hozzá-
merünk 2 merôkanál levet a káposztás ételbôl, és beha-
barjuk. Kellô sûrûségûre fôzzük. Tálaláskor tejföllel dí-
szítjük. Puha, friss fehérkenyérrel kínáljuk.

Jó étvágyat!
Rajnai Magdi

MEGHÍVÓ

A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület és a
Paloznaki Borklub

szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját az
a paloznaki Szent József Házba,

2014. május 24-én, szombaton, 17.00 órára.

Erdélyi János
Jó boroknak szép hazája, Erdély

címû filmjének vetítésére. 

A vetítést beszélgetés követi Erdélyi Jánossal a film
rendezôjével.

Paloznak Község Önkormányzata 
tisztelettel meghív mindenkit 

a Szent József Ház 
kiállítótermének avatására

és
Magyar Nemzeti Galéria gyûjteményébôl kölcsönzött 

„Csók István – Cserepes István
mester és tanítványa”

c. kiállítás megnyitójára.

Idôpont:
2014. június 6., péntek 18 óra

Helyszín:
Paloznak Fô u. 2.

A kiállítást megnyitja:
Halász János

kultúráért felelôs államtitkár

A mûveket bemutatja:
Révész Emese

mûvészettörténész

A kiállítóterem a Vidékfejlesztési Alap támogatásával
valósult meg.

Helyi 
értéktárunk

VIRÁGLÁNY 
SZOBOR
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� 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.

� 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!

� 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

� 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

� 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

� 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.

HÍRDETÉS

Balatoni
Hal- és Borünnep

Paloznak Község Önkormányzata és a Paloznaki
Horgász Egyesület szeretettel vár mindenkit
programjaira a Paloznaki Tájház udvarán.

Június 21., szombat
15 óra Halászléfôzô verseny (elôzetes nevezés alapján)

20 óra Halászléfôzô verseny eredményhirdetése
és kóstoló

Magic Cats Rockabilly Trió
koncertje.

Utána 
DJ Luna

zenél

A Halászléfôzô versenyrôl és a nevezésrôl bôvebb 
információt a Teleházban, vagy a www.paloznak.hu  

honlapon kaphatnak.
Várunk minden kedves érdeklôdôt!

 
 


