
Testületi ülés
Augusztus 28-án tartott ülést a képviselô-testület. A polgár-
mester beszámolt a nyári közmunkás és diákmunkás foglal-
koztatásról, a rendezvényekrôl. Augusztus 15-én adta át a
25 millió Ft-os támogatásból készült járdát Kontrát Károly
orszgy. képviselô úr. Az önkormányzat képviseletében
Verrasztó Ferenc alpolgármester úr vett rész a Korondi Fa-
zekas Vásáron, valamint nálunk táboroztak egy hétig a
pálpataki néptáncos fiatalok. A Falunapi- Szüreti rendezvé-
nyekhez 500.000 Ft pályázati támogatást biztosított a Bala-
ton Fejlesztési Tanács.

Elsô napirendként a választási bizottságot választotta
meg újabb 5 évre a testület. A Bizottság többsége továbbra
is vállalta a feladatot, így Czilli Jánosné elnök, Hanczné Ko-
vács Rita, Kövesi Jenôné, Szecsôdi Béla Szombati Gábor ta-
gok, Bartlné Ferenczi Éva és Szimics Mónika póttagok a bi-
zottság tagjai.

Alsóörs Önkormányzata képviseletében Hebling Zsolt
polgármester úr kereste meg az önkormányzatot, hogy 5
aláírással kezdeményezés érkezett hozzájuk a Vörösparti
sor Alsóörshöz való csatolását kérve. A jelen lévô
Vörösparti sori nyaralótulajdonosok és az Vörösparti sori
Egyesület képviseletében Dr. Magyar Csaba is elhatárolta
magát a Zujev Andrej által kezdeményezett terület átcsato-
lástól és egybehangzóan megerôsítették, hogy nem kívánnak
Alsóörshöz csatlakozni, Paloznakinak érzik magukat. A
képviselô-testület ezek után kijelentette, hogy ez ügyben
nem kíván megállapodást kötni Alsóôrssel, amit Hebling
Zsolt polgármester úr tudomásul vett. (Miután a
Vörörsparti soron nem vehetô igénybe adómentesség és az
üdülôépületek után adót kell fizetni az elcsatolást kezdemé-
nyezô ezt az adózást szeretné kikerülni)

Eleget tett két törvényességi felhívásnak a testület és elfo-
gadta a közterületek elnevezésérôl szóló rendeletet, vala-
mint megbízta a jegyzôt, hogy készítse elô a nem közmûvel
összegyûjtött szennyvíz begyûjtésére vonatkozó rendeletet.

Az NFA felhívására megerôsítette vételi szándékát a tes-
tület a 240 hrsz. ingatlan (Hampasz kúti csatorna) megvá-
sárlásáról. Támogatta Csopak várossá nyilvánítási kérelmét
és elfogadta a DRV 15 éves fejlesztési tervét a paloznaki
szennyvízhálózattal kapcsolatban az önkormányzat.

CZÁ

PALOZNAKI FALUNAPOK 2014
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 polgármes-
tert keressék a polgármesteri hivatalban. Szerk.

Hírmondó
XXIII. ÉVFOLYAM  2014. SZEPTEMBER

Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Paloznaki Szüreti Mulatságok és 
Szomszédolás - vendégünk Balatonfüred

2014. szeptember 26-28.
Szeptember 26., péntek:
SZT. JÓZSEF HÁZ KIÁLLÍTÓTEREM:
17.00 Pálffy Károly Gondolatok a Balatonról – ecsettel 

címû kiállítása
A kiállítást megnyitja: Szabó Lajos, 
KLIK Balatonfüredi Tankerületének igazgatója
Közremûködik a Paloznaki Kórus

TÁJHÁZ UDVAR:
18.00 Falunapok ünnepélyes megnyitója, díjátadások 

Köszöntôt mond: dr. Kontrát Károly ország-
gyûlési képviselô, 
a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára
Közremûködik: Barna Kata - fuvola

19.00 Pörkölt Party a PaCi szervezésében
20.00 Búgócsiga Zenekar koncertje  
Szeptember 27., szombat:
JÁTSZÓTÉR ÉS KÖRNYÉKE:
9.00–14.00 Légvár, Népi Játékok Játszóháza, 

hennafestés, pónilovaglás, 
állatsimogató, kézmûves foglalkozás.
Vendég: Balatonfüredi Tûzoltóság

TÁJHÁZ UDVAR:
9.00 Gulyásfôzô verseny

10.00 Csopaki óvodások néptánc bemutatója
10.30 Balatonfüred Néptánc Együttes mûsora
11.00 Jehoda Ferenc és Felbergmann Mónika 

zenés mûsora
13.00 Gulyásfôzôverseny és Tortaverseny 

eredményhirdetése
14.30 Marcato ütôegyüttes felvonulása a Fô térig
SÁRKÁNYOS KÚT:
15.00 Borkóstolás, mustkóstolás
FÔ TÉR:
10.00 Élménymotorozás a paloznaki motoros 

fiúkkal (jelentkezés: 10 éves kortól)
15.00 Szüreti Felvonulás indulása a Fô térrôl 
16.00 „Az asszony összetör” – operettmûsor
16.45  Szüreti Felvonulás érkezése a Fô térre
17.00 MH Légierô Zenekar mûsora
19.00 Utcabál a Madarak Házibulizenekarral, 

közben: tombola
20.30 Tûzgyújtás a Millenniumi Parkban
Szeptember 28., vasárnap:
11.30 Búcsúi Szentmise a r. k. templomban
15.00 Babaköszöntô és faültetés
A rendezvényt támogatja a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács.
Idén ismét kapcsolódunk az „Itthon vagy – Magyaror-
szág szeretlek!” programsorozathoz.



ÖNKORMÁNYZAT 2010-2014
Az önkormányzatoknak a választások elôtt kötelezô be-
számolót kell közzétenniük a ciklusban végzett tevékeny-
ségükrôl, vagyoni helyzetükrôl, kötelezettségvállalásuk-
ról. A beszámolót az alábbiakban tesszük közzé, de
megtalálhatják a honlapon a nyilvánosság menüpontban
a mérlegkimutatásokkal, pénzforgalmi jelentéssel bôví-
tetten.

Az elmúlt ciklus alatt rengeteg munkát végzett az
Paloznaki Önkormányzat. A testület havi rendszeresség-
gel tartott nyilvános ülést, jó néhányszor a sürgôs, ha-
laszthatatlan ügyek rendkívüli ülés összehívását is szük-
ségessé tették. A ciklus közepén kormánytisztviselôvé
való kinevezése miatt kénytelen volt lemondani Szabó
Lajos alpolgármester, helyére Németh Imréné képviselô
került és Verrasztó Ferencet választotta a testület alpol-
gármesternek. A képviselôk munkájukat térítés és tiszte-
letdíj nélkül végezték, döntéseiket lelkiismeretesen, a
múltat tisztelve és a jövô iránti felelôsségük tudatában
hozták meg. Szinte valamennyi ülésen teljes volt a képvi-
selô-testület. A polgármester fôállásban dolgozott a pol-
gármesterek jogállásáról szóló tv. szerinti legkisebb fize-
tésért és költségtérítésért. 

Az önkormányzat gazdálkodása stabil és kiegyensúlyo-
zott, az önkormányzati vagyon az elmúlt négy évben to-
vább gyarapodott. A hivatali, közigazgatási munkát 2013.
január 1-ig a Lovassal közösen mûködtetett körjegyzô-
ség, ezt követôen a Csopaki Közös Önkormányzati Hiva-
tal biztosítja. Az átállás zökkenômentes volt, Paloznakon
kirendeltség mûködik.

Az elmúlt években közel 40 millió Ft pályázati támoga-
tást tudtunk felhasználni, ezzel és lakossági hozzájárulás-
sal több mint 70 millió Ft értékben valósulhattak meg 
beruházások a településen. Két új mûalkotással gyarapo-
dott a település. Megújult a Tájház kiállítása és új kiállí-
tótermet alakítottunk ki a Szent József Házban. Új térkö-
ves burkolatot kapott a Balatoni utcai és a Fô utcai járda,
parkolóhelyek lettek kialakítva a hivatalhoz, térkô-
burkolatot kapott a tájház nyitott színe. Leaszfaltoztat-
tuk a Pipacs utcát, a Rákóczi utcát, a Kishegyi utcát.
Megoldódott a Rákóczi utca vízelvezetése. Biztonságos
gyalogjárda köti össze a falut a Vörösparti sorral. Kor-
szerû napelemes közvilágítás épült a Hajódi és a Sáfrány
utcákban. Az egyre gyarapodó felszerelések gépek elhe-
lyezésére raktár épült a Fô utcában.

A gondozott köztereknek és kerteknek köszönhetôen a
Virágos Magyarország elsô helye után az Entente Florale
versenyben ezüst minôsítést érdemelt ki Paloznak. Terv-
szerû fejlesztéseinket 2011-ben Falumegújítási díjjal ér-
tékelte a BM és Vidékfejlesztési Minisztérium.

Jó kapcsolatot ápolunk valamennyi Paloznakon mûkö-
dô civil szervezettel, az egyházakkal. Egymást segítve és
kiegészítve biztosítjuk a feladatellátást, a közösségi épü-
letek fenntartását, a rendezvények, ünnepségek megtar-
tását. 

Testvértelepülési kapcsolatot ápolunk az erdélyi
Koronddal ill. Pálpatakával. Évrôl évre nálunk rendezik

meg tánctáborukat a pálpataki fiatalok, résztvevôi a Fa-
lunapi programoknak, ahogy a paloznaki küldöttség is el-
látogat Pálpatakára a falunapokra, vagy a Korondi
Fazekasvásárra.

Azokat az önkormányzati feladatokat, amiket saját
erôbôl nem tudunk gazdaságosan, jó színvonalon ellátni,
különbözô társulások, megállapodások, alapján biztosít-
juk. A Csopaki Önkormányzattal közösen biztosítjuk az
óvoda fenntartását, 2013-ig az alapfokú oktatást is. Az is-
kola egyházi fenntartásba kerülésével a Csopak Paloznak
Református Társegyházat támogatjuk az oktatás magas
színvonalú ellátása érdekében. A Csopaki Önkormány-
zattal. Közös az alap egészségügyi ellátórendszer, a házi-
orvos, fogorvos, védônôi szolgálat, az ügyeletet pedig a
Balatonfüredi Kistérségi Társulás biztosítja. Szintén ez a
társulás látja el a belsô ellenôri feladatokat, a szociális és
családgondozást, a gyermekjóléti szolgálatot sok más ap-
ró ám rendszeresen jelentkezô más feladattal együtt. A
környékbeli településekkel közösen tartjuk fent a Bala-
tonfüredi Tûzoltóságot. Részt veszünk a Balatoni Szövet-
ség és más önkormányzati érdekképviseleti szervek mun-
kájában. Pártoló tagként ismét részt veszünk a Balaton
Riviera Turisztikai Egyesület munkájában. 

Jelenleg a következô ciklusra áthúzódó beruházása
nincs az önkormányzatnak. A Bursa Hungarica Felsôok-
tatási ösztöndíjpályázat kapcsán 125.000 Ft a közös hiva-
tal és óvoda fenntartásával kapcsolatban 5,5 millió Ft kö-
telezettségvállalása van az önkormányzatnak 2014
második félévére. A kiállítóterem pályázatának elszámo-
lása kapcsán 4 millió Ft utólagos támogatásra számítha-
tunk még ebben az évben.

Az önkormányzat 9 millió Ft-os adósságállományát a
kormány átvállalta 2012-ben, jelenleg tartozása, adósága
nincs az önkormányzatnak. Az önkormányzat számláján
(2014.09.12.) 6,5 millió Ft, valamint 10 millió Ft lekötött
betét áll rendelkezésre.

Czeglédy Ákos polgármester 

CSOPAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

8229 Csopak, Petôfi u. 2.Telefon: (87)446-250;  Fax.: (87)446-250/12;
e-mail: csopakph@csopak.hu

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek 
általános választása és a nemzetiségi önkormányzati 

képviselôk általános választása
2014. október 12.

Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati
képviselôk és polgármesterek általános választását 2014.
október 12-re tûzte ki.

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiség önkormány-
zati képviselôk általános választását 2014. október 12-re tûz-
te ki. Paloznak község esetében települési nemzetiségi önkor-
mányzati választást nem tûzött ki az NVB, a területi és
országos nemzetiségi választásra azonban itt is sor kerülhet.
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Szavazóköri névjegyzék:
Azt a választópolgárt, aki legkésôbb 2014. augusztus 15-én
a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási
Iroda értesítô megküldésével tájékoztatja 2014. augusztus
25-ig. A helyi választási iroda készíti el és adja át az értesítôt
annak a választópolgárnak, aki 2014. augusztus 15-ét köve-
tôen kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. A nemze-
tiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell
felvenni, aki legkésôbb 2014. szeptember 26-án 16 óráig be-
nyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópol-
gárként a központi névjegyzékben.

Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodá-
si helyet létesített és tartózkodási helyének érvényessége
legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tar-
tózkodási helyén szavazhat. Az átjelentkezésre irányuló
kérelemnek legkésôbb 2014. október 10-én 16 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkezô
választópolgár 2014. október 10-én 16 óráig visszavon-
hatja átjelentkezési kérelmét.

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben
szereplô, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossá-
ga, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat
be. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a) legkésôbb 2014. október 10-én 16 óráig kell megérkez-
nie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazó-
köri névjegyzékében szerepel, vagy
b) 2014. október 12-én, legkésôbb 15 óráig kell megér-
keznie a helyi választási bizottsághoz.

Az átjelentkezéssel és a mozgóurna igényléssel kapcso-
latos kérelmek a nemzetiségi választópolgárok esetében
mindkét választásra automatikusan vonatkoznak, ezért
nem kell választásonként külön-külön kérelmet benyúj-
taniuk.
Választási kampány:
A választási kampányidôszak 2014. augusztus 23-tól
2014. október 12-én 19 óráig tart.
Jelöltállítás:
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a függet-
len jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a
jelölô szervezet a helyi választási irodától igényelheti a
választás kitûzését követôen. A helyi választási iroda az
igénylését követôen haladéktalanul, de legkorábban
2014. augusztus 25-én adja át az igényelt mennyiségû
ajánlóívet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat,
de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további
ajánlásai érvénytelenek.

Egyéni listás képviselôjelölt az, akit az adott választó-
kerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek
ajánlott.

Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgára-
inak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott. A jelöltséghez
szükséges ajánlások pontos számát a helyi választási iro-
da vezetôje a központi névjegyzék 2014. augusztus 15-i
adatai alapján 2014. augusztus 18-án állapítja meg.
Jelölt bejelentése:
Az egyéni listás képviselôjelöltet és a polgármester-
jelöltet legkésôbb 2014. szeptember 8-án 16 óráig be kell
jelenteni, a jelölteket a helyi választási bizottság veszi
nyilvántartásba.

Szavazás:
A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazó-
körben szavazhat. 

A szavazás 6 órától 19 óráig tart.
A választópolgárt a szavazást megelôzôen a helyi vá-

lasztási bizottságnak azonosítania kell. A választópolgár
igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy sze-
mélyi azonosítóját. A helyi választási bizottság visszauta-
sítja azt a választópolgárt, aki nem tudja személyazonos-
ságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni.

Paloznakon a választópolgár legfeljebb négy egyéni lis-
tás képviselôjelöltre, legfeljebb egy polgármesterjelöltre
szavazhat.

Az a jelölt lesz polgármester, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.

Azok az egyéni listás képviselôjelöltek lesznek képvise-
lôk, akik a megválasztható képviselôk száma szerint a
legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlôség
esetén sorsolással kell megállapítani, hogy ki jut mandá-
tumhoz.

További részletes információk a www.valasztas.hu ol-
dalon találhatók. Szavazóköri, illetve központi névjegy-
zéket érintô kérelem ezen az oldalon on-line is benyújt-
ható, vagy a formanyomtatvány pdf formában letölthetô.

Csopak, 2014. augusztus 13.
Dr. Szántód Anita jegyzô

Helyi Választási Iroda Vezetôje

Kérés
Tisztelettel kérnék mindenkit, hogy az Olvasóliget Ját-
szótéren található hordóiba csak gyermekeknek való
könyveket, irodalmi alkotásokat helyezzenek el, mivel a
területet nagy részben gyermekek használják.

Köszönettel: Paloznaki Könyvtár

Paloznak Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját az

ARADI VÉRTANÚK
tiszteletére rendezett

CSENDES MEGEMLÉKEZÉSRE

2014. október 6-án, hétfôn 18 órakor.

Helyszín:
Paloznak, 1848/49-es Emlékpark
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Borklub Hírek
A Borklub 2014. 06. 13-14-én szakmai kirándulást szer-
vezett Hajósra, melyen 30 fô vett részt. 

Bács-Kiskun megye déli részén több száz éves hagyo-
mánya van a szôlômûvelésnek. Ezt igazolja az 1700-as
évek elejérôl származó számos olyan okirat, mely az itt
élô német származású lakosságot szôlôtermelésre ösztö-
nözte.

Hajós a Szôlô és a Bor Nemzetközi városa, kiváló talaj-
és éghajlati adottságokkal rendelkezik.

A világon egyedülálló ezernél is több (mintegy 1200)
löszfalba vájt pince fölé épített présházak faluszerkezete
lenyûgözô látványt nyújt.

A programok között volt Kalocsa város nevezetességei-
nek (Székesegyház, Érseki Könyvtár és Kincstár, Paprika
Múzeum) megtekintése is. 

Hajósra érkezve Kovács Róbert Családi Pincegazdaság
tulajdonosa fogadott bennünket. A présház borozójában
borkóstolóval egybekötött ismertetést kaptunk a pincefa-
lu múltjáról, jelenérôl. A borkóstolón helyben termelt
borokat (kékfrankos, zweigelt, kadarka, chardonnay,
olaszrizling, cserszegi-fûszeres) kínáltak.

Jó hangulatban foglaltuk el szállásunkat a Kovács Bor-
ház újonnan épült szállodájában. Itt kiváló vacsora mel-
lett tovább folytattuk a helyi borok fogyasztását.

Szombat délelôtt Hajós városban található barokk
Kastélyt tekintettük meg, mely az elmúlt években történt
felújítása után az eredeti pompában áll a látogatók ren-
delkezésére. A Kastélyban található állandó kiállítás is
gazdagítja a látnivalókat.

A pincefaluban elfogyasztott ebédet követôen
Rittgassel József ôstermelônél tartott borozgatás után
vettünk búcsút a hajósi pincefalutól és érkeztünk vissza
szerencsésen Paloznakra.

Englert Dezsô
Borklub vezetô

Tisztelt  „FALUGYÛLÉS”
Gondolatok a Paloznaki Jazz Piknik kapcsán

A Paloznaki Jazz Piknik óta egy kicsivel több, mint egy
hónap eltelt és lehet mondani, hogy megértek bennem a
rendezvény kapcsán az élmények és ezek alapján tudok
véleményt formálni. Mivel ez már a III. Jazz Piknik volt,
az elmúlt évek eseményeihez is tudom hasonlítani a ren-
dezvényt. Az elsô Jazz Napok megrendezésével Paloznak
és az ötlet megálmodója a szomszédos települések közül
egyedülálló kulturális étlapot tett elénk ahol a választott
„étkek” finomsága és színvonala az ide látogatókban ma-
radandó ízeket hagyott, akik visszatértek, visszatérnek.
Az elmúlt évek sikere alapozta meg a rendezôkben azt az
elhatározást, hogy a hazai ízeken túl, nemzetközi zenei
kínálatot tegyenek elénk. Megítélésem szerint a rendez-
vény sikeres és színvonalas volt, amit a látogatók nagy
száma is igazolt.

A faluban élve a beszélgetések során, – „a nem hivatali
közösségi helységben”– felmerült a kérdés, hogy milyen

volt a Jazz Piknik. Az emberek többségének tetszett, 
hiszen a szervezés kiváló volt és az idô is a piknikhez iga-
zodott. Persze néhány embernek nem tetszett, mert 
szerintük túl hangos a zene és sok az ember, de ez így 
van rendjén, hiszen az összhang egy közösségen belül sem
100 %-os és mindenkinek lehet és van véleménye, ami le-
het külön vélemény is. Feltehetjük a kérdést, hogy mit ho-
zott a falunak ez a rendezvény. Az eredmény összetett,
mivel egy eseményt meg lehet ítélni kulturális és társadal-
mi érték oldaláról és pénzügyi vonatkozásban is. Megíté-
lésem szerint egy mûvészeti, kulturális rendezvénynek,
ami jó hírét viszi a falunknak örülni és támogatni kell.
Nem gondolom, hogy mindent financinális oldalról is meg
kell közelíteni, hiszen vannak olyan társadalmi értékek
amihez, hozzá kell tenni és kivenni illetve nagy hasznot
remélni nem helyénvaló. Azt is tudom, hogy egy nagyobb
méretû színvonalas eseményt megszervezni nem egyszerû
– számos nagy nemzetközi esemény szervezésében részt
vettem – és én csak gratulálni tudok, mind az önkor-
mányzati illetve a rendezvény szervezôi munkatársak-
nak. A rendezvény fô támogatójának hangsúlyos megjele-
nése teljesen természetes, hiszen az ötlet gazdája és
gondozója. Az ismertség a reklám csak abban az esetben
jelent esetleg a késôbbiekben tôkét (társadalmi, anyagi)
ha a rendezvény megítélése pozitív, hiszen egy rosszul si-
került rendezvény vagy rendezvény elem több éves mun-
kát tehet tönkre. A rendezôk ez ideig ezt a feladatot meg-
oldották és Paloznaknak jó hírét költötték. A faluban két
napig pezsgô élet volt és ez nem vont le semmit abból a
miliôbôl, ami a falut táplálja.

Nyugodt, csendes élhetô tere van az embereknek és ezt
egy kétnapos hangosabb vagy akár több színvonalas ren-
dezvény sem teszi tönkre. Figyelembe véve a környezô te-
lepülések kulturális és szórakoztató program kínálatát
Paloznak megállja a helyét. Lassan befejezôdik az idény
és a falunap utcai eseményével lezárul a nyári szabadtéri
események sora, de remélem jövôre is több színvonalas
rendezvény kerül megrendezésre és örülhetünk a IV.
Paloznaki Jazz Pikniknek.

Paloznak, 2014. szeptember 10.
Kerekes Kázmér

Ui: a „Falugyûlés”t pedig javaslom összehívni az új
képviselô testületnek, amely kötetlen keretek között egy
vélemény cserének helyt adó lakossági fórum és összejö-
vetel lehet kéthavi vagy igény szerinti gyakorisággal.

TORTAPARÁDÉ
A Falunapokon szeptember 27-én délelôtt 

TTOORRTTAAVVEERRSSEENNYYRREE várjuk 
a paloznaki hagyományokat, 

helyi motívumokat felvonultató tortákat. 
A tortákat 12 óráig lehet leadni a Tájházban. 

Az elsô 3 helyezett díjazásban részesül. 
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VERSENYFELHÍVÁS
Paloznak Község Önkormányzata a 

Paloznaki Falunapok rendezvénysorozat keretében 
a  paloznaki TÁJHÁZ udvarán 

GULYÁSFÔZÔ VERSENYT
hirdet

Nevezési díj: 600.- Ft
A verseny idôpontja: 2014. szeptember 27., szombat 9 óra

A nevezés határideje: 2014. szeptember 25., csütörtök
A nevezési lapokat a Teleházban kell leadni.

További információ, nevezési lap szeptember 1. után: 
Sári Annamáriánál a Teleházban 

és a www.paloznak.hu weboldalon.

Szüret-elô VII.
Szeptember elsô szombatján – az idén immár hetedik alka-
lommal – a két civil egyesület, a PACI és a PiSZE tagjai ta-
lálkoztak a Tájház udvarán. Az összejövetelre a Paloznaki
Borklub tagjai is meghívást kaptak.

A gyönyörû, egészséges szôlôfürttel díszített meghívó sze-
rint: Vacsora marha pörkölt a PACI szervezésében, a „Hegy
levét a Hegyiek csurgatják”, finom, házi süteményekkel
mindenki hozzájárulhat még a kulináris élvezetekhez. 

Az idei esôs idôjárás és a délelôtti felhôs ég miatt aggód-
tunk, hogy mi lesz délután. 

A munkamegosztásból többletként a PACI vállalta, elin-
tézi, hogy ne essen az esô. Ez sikerült is. Szép nyárvégi kora-
estén gyülekeztek az érdeklôdôk.

Sajnos a Hegyiek névadója, a hagyományos „Szôlôhegy”
az idei szeszélyes idôjárás miatt egy tálcányira csökkent és
sok gazdánál a szüret is elmarad, mert nincs mit szüretelni.

A tavalyi, átlagon felüli minôségû borok és az idôjárástól
független pálinkák javítottak a Szüret-elôn megjelentek
helyzetén. Az innivalók kóstolgatása már a gyülekezés alatt
megkezdôdött. 

Hatvannál többen jöttünk össze a szabad ég alatt felállí-
tott asztalok mellett. Ebben az évben a Paci „Köszönöm
Party” meghívottjai közül is sokan megjelentek.

Örömmel üdvözöltük a faluból eljött kedves vendégein-
ket is. 

Hernádi Péter és Tormási György köszöntôje után
Englert Dezsô, a Paloznaki Borklub vezetôje és Angyal

György, a klub tagja Paci trikót kapott eddigi munkájának
elismeréseként. 

Közben egy remekmû is elkészült Hernádi Péter édesap-
ja, István és Szecsôdi Béla közös „alkotásaként”. A marha-
pörkölt, több fiatal háziasszony átmenetileg védhetônek lát-
szó kritikáját legyôzve, mindenkitôl dicséretet kapott. Ha
lenne „Év marhapörköltje” vagy „Szüret-elô legjobb étele”
cím, meglenne az elsô díjazottja.

Az elôzô hat Szüret-elô többségében halétel különlegessé-
gekkel, kiváló halászlével kényeztette a tagokat. Tartsuk
meg a „halas” szándékot, de egy ilyen finom kivételnek is le-
gyen helye az étlapon. 

A rossz szôlôtermés ellensúlyozása is kitûnôen sikerült. A
hagyományos palacsintán kívül, (melybôl a hét alkalomnak
megfelelôen 7X7 = 49 darab készült) nagy választék volt a
jobbnál jobb sós és édes süteményekbôl is. Pogácsás kosa-
rakkal, süteményes tálakkal jártak körbe az asszonyok és
kínálták a finomságokat. A legtöbb sütemény egy kínáló kör
alatt elfogyott.

Minden asztalra került a kiváló sósmandulából, amely
elôbb-utóbb „paloznakium” lesz. 

Hagyományos volt az italok bô és finom választéka is. A
borok és jó ízû pálinkák segítették az estébe nyúló ismerke-
dések és beszélgetések élénkségét.

Bízunk benne, hogy a jó hagyományok folytatódnak és
egyre több ismerôs találkozik majd az ismét hagyományo-
san kellemes nyári estén és megint szôlôbôl tudunk hegyet
építeni és jó szüret után jó bort inni.

A kellemes nyáreste 11-ig tartott, mert a dalolászó, jóked-
vû társaságot csak a csendrendelet emlékeztette arra, hogy
mit írt Petôfi versében: „...végét vetik a zenének, hazamen-
nek a legények…”

Találkozunk egy év múlva, szeptember elsô szombatján.
Hernádi Péter Tormási György
Paci elnök PiSZE elnök

Mexikói est – Paloznak
A Paloznaki Civil Egyesület meghívja Önt
és családját 
2014. október 17-én, pénteken 18.00 órára 

Mexikói Estjére
Helyszín: Paloznaki Faluház Nagyterme 

Vetítéssel egybekötött élménybeszámoló Mexikóról 
Kovács Tibor (Nemesvámosi Zenebarátok Klubjának

tagja) 

Zenés utazás Mexikóba
Búzás Csaba (Gyöngyhalász latin zenekar vezetõje) 

Gasztro sarok (Jellegzetes mexikói ételek és italok
kóstolása) 

A rendezvényt támogatja: Paloznak Község
Önkormányzata és a LUNA PRODUCT 
A belépés díjtalan. 

Információ: +36 (70) 524-7786 www.paloznak.hu

Folytatódik a

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

Ôszi elsõ alkalom:
október 18., szombat 10–12 óráig.

Meseolvasás, mesemondás, 
játszóház gyerekeknek és szüleiknek.

Következõ alkalom: 
November 8., szombat 10–12 óráig.

Szeretettel vár a Könyvtár minden érdeklôdôt!
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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.

� 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!

� 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, 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

� 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 

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.

EBOLTÁS
Értesítem a lakosságot, hogy az ebek kampányoltása, 

2014. évi veszettség elleni díjköteles védôoltása 
az alábbi idôben és helyen történik:

Paloznak, Bolt elôtti téren, 
2014. szeptember 23-án, kedden 

16–17 óra.

Kérjük, szíveskedjenek az ebek oltási kiskönyvét 
magukkal hozni!

Az oltás ára: 4.000.– Ft
Oltási könyv cseréje: 600.– Ft

A kutyának a féreghajtó: 200.– Ft/10 kg

Polgármesteri Hivatal


