
TESTÜLETI ÜLÉS JÚLIUS
A július 3-án tartott testületi ülésen a képviselôk elfogad-
ták a belsô ellenôrzésrôl szóló jelentést és a jelentésben
megfogalmazottak alapján a javasolt intézkedési tervet,
miszerint a törzsadatok és a bevallásokban szereplô ada-
tok összevetése és pontosítása szükséges.

Jóváhagyta az önkormányzat a vegyes tulajdonú vízi-
közmûvek tulajdonosi képviseletérôl szóló szerzôdést,
valamint a Kormányhivatal törvényességi felhívásának
eleget téve módosította a településkép bejelentési eljárás-
ról és a településkép véleményezési eljárásról szóló ren-
deleteket.

A Kormányhivatal javaslattal fordult a testülethez a
rendeletalkotásokkal kapcsolatban, hogy a rendeletek
elôkészítésekor, a rendeletekhez „hatástanulmányt”, in-
doklást, a várható költségvetési vonzatát is be kell mutat-
ni. A testület a javaslatot elfogadta és felkérte a jegyzôt,
hogy a javaslatban megfogalmazottak szerint készítse elô
a rendeletalkotást.

Négy Vörösparti sori lakos azzal a kéréssel fordult a
helyi választási bizottsághoz, hogy népszavazást kérjen a
Vörösparti sor Alsóörshöz vagy Csopakhoz való átkerü-
lésérôl. A kérelmezôk elôzetesen már a helyi adórendele-
tet kifogásolták és diszkriminálónak vélték, hogy a
Vörösparti sor üdülôövezetében nem érvényesíthetô adó-
kedvezmény. Miután a helyi népszavazásról és népi kez-
deményezésrôl szóló tv. legalább a választók 10% aláírá-
sához köti a népszavazás kiírását, így a kezdeményezés
nem felel meg a feltételeknek, errôl a jegyzô asszony tájé-
koztatta a testületet.

CZÁ

FELHÍVÁS
Személyazonosító okmány igénylése kiskorú gyermek
számára

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993.
(X.26.) Korm. rendelet szerint köteles állandó személy-
azonosító igazolvány kiadását kérni az a Magyarországon
élô magyar állampolgár (gyermek is), aki nem rendelke-
zik érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetôi
engedéllyel.

A nyári családi- és tanulmányi kirándulások közeled-
tével célszerû a gyermekek számára személyazonosító
igazolványt igényelni, az esetleges kellemetlenségek elke-
rülése érdekében (pl. a gyermek nem tud részt venni a
külföldi úton).  A 14. életévét be nem töltött polgár új sze-
mélyazonosító igazolvány iránti kérelme illetékmentes.

Az ügyintézéshez szükséges okmányok:

� a 14 év alatti kiskorú és az eljáró törvényes képviselô
(nincs szükség mindkét szülô jelenlétére) személyes
megjelenése,

� az eljáró törvényes képviselô saját személyazonosító
igazolványa, vagy a személyazonosságát igazoló más
érvényes okmánya (útlevél, kártyaformátumú vezetô
engedély).

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Helyreigazítás
A múlt havi lapban megjelent Avató-megnyitó címû cikk-
ben azt írtam: Cserepes István… tragikus körülmények
közt halt meg 1944-ben a nyilas rémuralom vétlen áldo-
zataként.

Belátom, szerencsétlen szóhasználat volt, ugyanis a
nyilas éra minden áldozata vétlen volt.

Talán úgy kellett volna fogalmaznom: véletlen áldoza-
ta. Történ ugyanis, hogy amikor a bérházukba szökevény
katonák után kutató nyilasok rontottak Cserepes szidal-
mazni kezdte ôket, mire azok magukkal vonszolták és az
utcasarkon agyonlôtték. 

Elnézést kérek a pontatlanságért.
Boda Balázs 

Bôvül a Paloznaki Értéktár
A Települési Értéktár Bizottság június 25-i ülésén tár-
gyalta a helyi értékekre beérkezett új javaslatokat. A
színvonalas és hiánytalan javaslatoknak köszönhetôen a
különbözô szakterületi kategóriákban az alábbi nyolc új
taggal bôvült a települési értéktárunk:

� „Hadifogoly voltam” Jutasi Sándor kézirata / kulturá-
lis örökség

� Jutasi Sándor „Versek” c. könyve / kulturális örökség
� Paloznaki Római Katolikus Templom / kulturális örökség
� Paloznaki Képíró Mûhely / kulturális örökség 
� „Paloznaki pillanatképek” Jutasi Sándorné könyve /

kulturális örökség
� Paloznaki Kórus / kulturális örökség
� Paloznaki Tájház / épített környezet
� Szendi György tanító életmûve / kulturális örökség

A bizottság úgy határozott, hogy a Paloznaki Római
Katolikus Templomot és a Paloznaki Tájházat felterjeszti
a megyei értéktárba.

Mindenkinek köszönjük áldozatos munkáját, és to-
vábbra is várjuk a javaslatokat települési értéktárunkba,
hiszen bôven vannak még közösségünk számára fontos és
feltárandó értékeink!

(További információ: www.paloznak.hu)

Verrasztóné Losonczy Anna
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Tájékoztató
A Paloznaki Római Katolikus Egyházközség pályázatot
nyújtott be az Európai Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési
Alapból támogatott, Falumegújítás- és fejlesztés kereté-
ben a Paloznaki plébánia épület felújítási munkái támo-
gatására. A projekt támogatottsága 100%-os, melyre plé-
bániánk 4.937.813 Ft vissza nem térítendô támogatást
nyert. A kivitelezési munkák kezdési ideje 2013. novem-
ber 05., várható befejezés 2014. augusztus 31.

vitéz Ajtós József László 
esperes, plébános

PALOZNAKI FALUNAPOK 2013

Hagyományosan szeptember utolsó hétvégéjén, szeptem-
ber 26-28. 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.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány egyszeri alkalomra
szóló ösztöndíj pályázatot hirdet kiemelkedô tanulmányi,
vagy sport területén nyújtott teljesítmények ösztönzése,
támogatása céljából a középiskolai tanulmányokat folyta-
tó, vagy azt a 2013/2014-es tanulmányi évben befejezô ta-
nulók részére. 

A beérkezett pályázatokra az elbíráló egyszeri pénz-
beli ösztöndíj támogatást állapít meg. 

Pályázatot nyújthatnak be:
Azok a paloznaki állandó lakcímmel rendelkezô tanulók,

akik a 2013/2014. tanulmányi évben középiskolai (gimnázi-
um, szakközépiskola, szakiskola) tanulmányokat folytattak
vagy záróvizsgát tettek, és tanulmányi eredményük jeles
vagy kitûnô. Pályázatot nyújthatnak be továbbá az orszá-
gos szakmai tanulmányi versenyen legalább az elsô tíz he-
lyezések egyikét elért tanulók, valamint a kiemelkedô (leg-
alább országos versenyen helyezést elérô) sporteredményt
elért (Sportegyesületnél igazolt) középiskolai tanulók. 

Pályázatok benyújtása:
A pályázatokat írásban, személyesen vagy postai úton

(postai benyújtás esetén a postai bélyegzôn a benyújtási
határidô napja számít határidôben történt benyújtás-
nak) lehet benyújtani az alábbi címre:

„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány, 8229 Paloznak,
Fô utca 10. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2014. augusztus
22. péntek. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó személyes
adatait (név, születési hely és idô, anyja neve) lakcímét,
adóazonosító számát, valamint oktatási intézményének
nevét címét. A pályázathoz mellékelni kell: A 2013/2014.
év végi iskolai bizonyítvány vagy záróvizsga bizonyítvány
másolatát, országos szakmai verseny helyezésérôl kiállí-
tott oklevél másolatát.

A pályázatokról történô döntés, eredményének kihir-
detése:

A beérkezett pályázatokról a „Paloznak Jövôjéért”
Közalapítvány Kuratóriuma dönt soron következô kura-
tóriumi ülésén. 

A pályázati eredmények kihirdetése Paloznak Község
Önkormányzata által szervezett 2014. évi Falunapok hi-
vatalos nyitó ünnepségén történik. 

Paloznak 2014. július 3.
Prazsák Józsefné

„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány
kuratóriumának elnöke

Kedves Paloznakiak!
Augusztus 8-9-én immár harmadik alkalommal rendez-
zük meg a Paloznaki Jazz és Bor Pikniket, melyre min-
den paloznaki lakost szeretettel várunk.

2014-ben nagyot álmodtunk: kétnapos Pikniket, világ-
színvonalú jazz elôadókkal, két színpaddal, minôségi
gasztronómiai felhozatallal és több ezer vendéggel. Olyan
rendezvényt, amely Paloznak hírét viszi a nagyvilágba és
minôségi programot keresô közönséget vonz a településre.
A paloznaki lakosokat vendégül látjuk a rendezvényre.
Az ingyenes belépôjegyek (karszalagok) csak személye-
sen, lakcímkártya felmutatásával vehetôek át a Teleház
elôtti jegypénztárnál az alábbi idôpontokban:

augusztus 7., csütörtök 16–20 óráig
augusztus 8., péntek 10–15 óráig és
augusztus 9., szombat 10–15 óráig.
Az idei év kiemelt fellépôi a DePhazz és a Mezzoforte, fel-

lép a Djabe, Tompos Kátya, a Bin Jip, a Mrs. Columbo, a
Tárkány Mûvek, a Hajdu Klára Quartet, Manoya, Herczku
Ágnes & Sinha Róbert, a Smárton trió és a Peet Project, 
valamint színpadra lépnek a Snétberger Zenei Tehetség
Központ növendékei. A piknik hangulatot gasztrovásár biz-
tosítja a Homola Pincészet boraival és helyi termelôk fi-
nomságaival, napközben gyerekprogramokkal várjuk a csa-
ládosokat, éjjel fényfestéssel díszítjük a templomot és a
Polgármesteri Hivatalt, ahogy az elôzô években is.

A fesztivál házigazdája a Homola Pincészet, társszerve-
zôje a Paloznaki Önkormányzat. A fesztiválon értékesített
támogatói jegyek bevételével a szomszédos Felsôörsön mû-
ködô Snétberger Központ munkáját segítik.

Jegyek a fesztivál napjáig kaphatóak online (jegy.hu)
és a Homola Vinotékában a Tájház udvaron, mely min-
den nap 12:00–21:00-ig van nyitva. Várunk szeretettel
minden Paloznakit, minél több barátot, ismerôst, kör-
nyékbelit és jazz-szeretôt.

Találkozunk augusztusban!
Homola Szabolcs
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Halászléfôzô verseny
Ismét csatlakozva a Balatoni Hal- és Borünnephez idén
június 21-én ismét megrendezésre került a hagyományos
Halászléfôzô verseny.

Négy csapat indult a megmérettetésen. A délután folya-
mán elkészült halászleveket öttagú zsûri értékelte, az esti
zenét szolgáltató zenekar tagjai. A felkért zsûritagok kö-
zött volt szakács végzettséggel rendelkezô is, de a nagy-
részt amatôr halászlé-kedvelô tagokból álló „bírálóbi-
zottság” értékelésének eredményeként az alábbi sorrend
született:

1. hely: Annabella csapat (Klement László, Vidosa József)
2. hely: Paloznaki Ho-Ho csapat (Papp Gábor, Hanczár

Gyula, Maász Attila
3. hely: Szôlôhegyi „Csuka” Csapat (Szabadi Bálint, Szaba-

di Bálintné, Széll Gábor
4. hely: Paradicsom csapat (Allacher Ottó, Bartl Csaba

A kóstolás este 6 órakor már kezdetét vette, 7 óra után
került sor az eredményhirdetésre és a nyeremények át-
adására.

Ezután kezdetét vette a Magic Cats Rockabilly Trio
hangulatos, fiatalos koncertje, majd DJ Luna szolgáltatta
a zenét a közönségnek.

Nagyon hangulatos nap és este volt.
Sári Annamária

KITÜNTETÉSEK
Az önkormányzat várja a díszpolgári cím és a
„Paloznakért” kitüntetés odaítélésére vonatkozó javasla-
tokat, melyet írásban is eljuttathatnak a Polgármesteri
Hivatalba, vagy e-mailen a pm@paloznak.hu címre, illet-
ve bármelyik képviselô-testületi tagnak elmondhatják ja-
vaslatukat. Önk.

Paloznak Község Önkormányzata
szeretettel vár minden érdeklôdôt a

Gruppo di AlTei
olasz együttes (Belluno)

családias hangulatú koncertjére
a Tájház udvarára

2014. július 28-án, hétfôn 20 órára.

Az AlTei együttes az észak-olasz Dolomit-hegység apró
falvainak

különleges hangulatvilágát hozza el muzsikájával.
A belépés ingyenes!

Pálpataki Néptáncosok

Paloznakon látjuk vendégül az erdélyi 
testvértelepülésünkrôl,

Pálpatakáról érkezett ifjúsági néptánccsoportot, akik
2014. augusztus 16-án szombaton 20 órakor 
a Tájház udvarán tartanak táncbemutatót. 

A mûsorra szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

Paloznak Község Önkormányzata és a 
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 

szeretettel várja Önt, családját és ismerôseit

Fehér Tiborné Turi Mária
amatôr festô és bôrdíszmûves

kiállításának megnyitójára

2014. augusztus 16-án, szombaton 19 órára 
a Szent József Ház kiállítótermébe (Paloznak, Fô u. 2.).

A kiállítás megtekinthetô: 2014. szeptember 7-ig.

Paloznak Község Önkormányzata
szeretettel vár mindenkit a

Grassalkovich Trió
kamarazenei hangversenyére

2014. augusztus 1-én, pénteken
20 órakor

a paloznaki Római katolikus templomba.

Fellépôk:
Párkai Krisztina – fuvola
Dvorák Lajos – gordonka
Szilvágyi Sándor – gitár

Mûsor:
J.S.Bach : e-moll szonáta BWV 1034 

J.S.Bach: c-moll szvit Sarabande és Gigue 
F.Schubert: Arpeggione szonáta

P.Casals: Madarak éneke
Geszler György: Trió

A hangversenyre a belépés ingyenes!

Paloznak Község Önkormányzata 
szeretettel várja Önt, családját és barátait a

„Tokyo-Budapest Ensemble”
hangversenyére

2014. július 26-án, szombaton 20 órakor
a paloznaki római katolikus templomba. 

Mûvészeti vezetô:
Berkes Kálmán

Mûsor:
W.A. Mozart: Oboa-négyes, K. 370.

L. van Beethoven: e-moll, Quartett, op. 57. No.2.
W.A . Mozart: Klarinétötös K. 581.

Az együttes tagjai:
Berkes Ryoko, Sakai Minami – hegedû,
Tácsik Zoltán, Okayasu Keiko – brácsa,

Farkas Kálmán – cselló
Tanisawa Haruka – oboa
Berkes Kálmán – klarinét
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� Július 26., szombat 20 óra Tokyo-Budapest Ensemble
hangverseny a paloznaki római katolikus templomban
Július 28., hétfô 20 óra Gruppo di AlTei olasz együttes 
koncertje a Tájház udvarán a szín alatt

� Augusztus 1., péntek 20 óra Grassalkovich Trió hang-
versenye a paloznaki római katolikus templomban

� Augusztus 8-9., péntek-szombat Paloznaki Jazz-, és
Bor Piknik a Tájház udvarán és a focipálya fölött

� Augusztus 13-ig megtekinthetô Boda Balázs – Mindjárt
6van címû kiállítása a Szent József Ház kiállítótermében

� Augusztus 16., szombat 19 óra Fehér Tiborné, Turi
Mária amatôr festô és bôrdíszmûves kiállításának meg-
nyitója a Szent József Ház kiállítótermében

� Augusztus 16., szombat 20 óra Pálpataki Nép-tánc-
együttes fellépése a Tájház udvarán

� Augusztus 20., szerda 20 óra hagyományos Ünnepi
hangverseny a paloznaki római katolikus templom

Szerk.

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.

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

� 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

� 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

� 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

� 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 

�� JÓ TUDNI!
Helyi 

értéktárunk

PALOZNAKI
RÓMAI

KATOLIKUS
TEMPLOM 

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

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

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.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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


