
Választási eredmény Paloznakon
2014

A helyi választáson mandátumot nyert jelöltek:
Polgármester: Czeglédy Ákos
Képviselôk: Árvay Attila, Kovács Emese Amália, Szente
Zsolt, Verrasztó Ferenc.

Polgármester: érvényes szavazat %

Czeglédy Ákos 203 100

Képviselôk:

Szente Zsolt1 172 73,5
Verrasztó Ferenc 170 72,6
Kovács Emese Amália 138 59
Árvay Attila 137 58,5
Ôry Zoltán 134 57,3
Németh Imréné 84 35,9

A választói névjegyzékben szereplô 433 választópolgár-
ból megjelent 237, 55%.
Polgármesterre leadott érvényes szavazatok száma 203,
érvénytelen 34.
Képviselôkre leadott érvényes szavazatok száma 234, ér-
vénytelen 3.

További részletek a www.valasztas.hu 
Szerk.

Hírmondó
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Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Megemlékezés 
az aradi 

vértanúkról
Paloznak Község Önkormányzata október 6-án,
hétfôn tartotta az aradi vértanúk tiszteletére
rendezett megemlékezését az 1848/49-es Emlék-
parkban.

A Himnusz eléneklése után a mûsorban részt-
vevô fiatalok versekkel történelmi emlékezéssel
idézték fel a vértanúk haláluk elôtti napjait és a
halál óráiban felsejlô gondolatokat.

A rendezvényen Csordás Panna, Pauer Niko-
lett, Steinbach Zsófia és Bakos Áron szerepeltek.

Az önkormányzat nevében Czeglédy Ákos pol-
gármester és Szabó Lajos a KLIK Balatonfüredi
Tankerületének igazgatója helyezte el a megemlé-
kezés koszórúját az emlékmûvön, majd közösen
elénekeltük a Szózatot és gyertyákat gyújtottunk.

Köszönjük a szereplôknek a megemlékezést, és
köszönjük azoknak, akik eljöttek, hogy méltó
módon emlékezzenek hôsi halottainkra.

Szerk.

Paloznak Község Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az

1956-os forradalom
és szabadságharc

tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre

2014. október 23-án, csütörtökön 10 órára.

Helyszín: 
Paloznak, Hôsök Kútja

Közremûködnek: 
Bakonyi Blanka, Bakos Áron, Barna Kata, 

Pauer Kinga, Soós Klaudia, Steinbach Zsófia, 
Szabó Ivett, Szendi Réka.

BURSA HUNGARICA
felhívás

Paloznak Község Önkormányzata 2015. évre a
Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszerhez való csatlakozással pályázatokat
hirdet a paloznaki lakhellyel rendelkezô a felsôokta-
tásban államilag támogatott nappali képzésben
résztvevô diákok számára. 

A pályázatok beadási határideje november 07. 
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet be-
nyújtani azA felhívás kódja: BURSA-2015B
Pályázati kiírás és részletes tájékoztató anyag a
www.paloznak.hu oldalon (is) található.

Önk.



Kisbíró
Jó napot Uraim, meg ne ijedjenek
Ilyen gavallértól, mint én, soha ne féljenek
Bort kínál a bíró, arra várt a jónép.
Ingyen ihat most, ki sajnálja a lóvét.

Nincs is Paloznakon túl nagy veszedelem,
Mert a legjobb csopaki bor Paloznakon terem.
Együtt kóstolgatja kicsinye és nagyja,
Paloznaki rizlinget igencsak nyakalja.

Bíró Uram okos legény, magunk választottuk
Bírónénk is szemrevaló ôt mellette látjuk.
Odahaza három gyerek szaporítja gondjukat.
A kocsiban poharanként isszuk meg a borukat.

Kicsinek és nagynak e mai nap ünnep 
Szeretettel köszöntöm mind kik egybegyûltek
Paloznak népétôl, figyelmet kéretek
Míg sorjába szedem mi történt véletek

A sok szájtáti népnek épült egy új járda
Hogy a bicikli utat szépen megtalálja.
Ne kelljen a sorát a Fô úton várni
Biztonságban lehet már ezután járni.

Az idei nyár egy keddi napra esett
A napot sem láttuk a sok felhô megett
Száraz a Balaton, mondták néhány éve
Most meg a vizet kívánják fenébe.

Az esô meg esett Béla állt a gáton 
Nem is akadt párja hetedhét határon
Homokzsákkal védte a Kisköre utcát
Ne áztassa a víz odabent a cuccát.

Sólyom Pistinek meg került egy tava
Kinéz az ablakon és elállt a szava
Azt látta kint, hogy víz van körül
Az ember fia ennek nem mindig örül.

Hanem aztán gyorsan lapátot ragadott, 
s víz csakhamar igen leapadott.
Szidta ô polgit, meg az égieket.
Sok lesz már a víz esett épp eleget.

Csaposunk rosszkedvû, be is zár a kocsma,
Odahaza  várja hogy jobbra fordul sorsa.
Kocsma nélkül marad, szomorú falu,
Kiürül a söntés, bezárva a kapu.

De majd az év végén nagy bulit csinálunk,
Kocsmapótló murin megint bepiálunk.
Egyszer tán majd megint kinyit a kocsma
Addig otthon ihat kinek maradt még bora.

Mástól hangos mostan a mi kicsiny falunk
Jazz Pikniktôl rezgett este az ablakunk.
Hangos volt a piknik nem tudott aludni
Fûnek fának panaszkodott jó Potyondi Jani.

Adatik tudtára kicsinek és nagynak 
Közeleg a napja a helyi választásoknak.
Akad bôven jelölt, lehet kampányolni,

Választóknak fût- fát mindent megígérni.
Hat jelölt kampányol, ôket sorba veszem 
Polgármesterrôl majd késôbb értekezem

Érkezett egy sms-e 
jelölt lettem ír Emese
Kampányomban a nagyszerû
Csendes piknik ily egyszerû

Árvai Attila most már épp nem árva 
Hosszú idô után párját megtalálta.
Kiben a tettvágy négyévente felnô.
Szeretne ô lenni a legjobb képviselô.

Harmadikként itt van Némethné Piroska.
Szavazhatsz rá, mint régi motorosra.
Az elmúlt idôkben testület nem akadt 
Melybôl ô képviselôként elmaradt

Negyedik dalia fúr, farag vagy gyalul,
A komoly iparos soha meg nem szorul.
Bölcs tanáccsal szolgál mindig minden korra
Vitatkozás helyett szavazz Szente Zsoltra

Verrasztó Ferinek a mosolya sármos, 
A Ferenc körút most már nem sáros.
Alpolgiként bizony, bármit elintéz ô
Otthon azonban nem ô az intézô.

Másodszor próbálja az ôry Zoli.
Választók voksát talán majd elnyeri
Alig 30 éves, reá kell szavazni
Ha a fiatalok kedvét fogjuk majd keresni.

Ôk lesznek jelöltek, négyen szép daliák.
Ketten meg asszonyok, de biztos nem fúriák.
Most már rátérhetek, kedvencem a polgi
Czeglédy Ákosunk nem kell bemutatni

Ellenfele nincsen, nem is azért tartjuk
Hanem hogy ígéretét néha kicsikarjuk
Út, víz, villany, árok, na meg egy kis járda
Fejlesztésekbôl jó lenne ha járna.

16 éve nyakunkon van Ákos 
Lehet hogy neki ez így mulatságos.
Kicsinyem Halljuk ha Emike megszólal
Véget vetek ennek most már egy dobszóval

Lehet választani teljes már a lista,
Október két hét múlva éppen eljön majd a napja.

Adatik tudtára kicsinek és nagynak
A vidám felvonulók lassan elballagnak.
Találkozunk este a szüreti bálba,
Hol az öregnek is táncra áll a lába.

Isten éltesse hát a falu népét,
Kisbíró szövege abban leli végét:
Kívánjon sok jót, bort és egészséget,
A mai napon jó mulatságot néktek.

CzÁ
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Könyvbemutató és Irodalmi est Paloznakon
Paloznakon az Országos Könyvtári Napok keretein belül
Könyvbemutató és irodalmi teaest került megrendezésre
2014. október 15-én, szerdán 18 órakor a Faluház nagyter-
mében.

A rendezvény helyszínét a „Paloznak Jövôjéért” Közala-
pítvány és az önkormányzat dolgozói rendezték be. 

Az irodalmi estet irodalmi teaestté változtattuk, így az ér-
kezô vendégeket teával és teasüteménnyel fogadtuk.

Programunk a Hazám, hazám zenei dalbetéttel vette kez-
detét. Majd a vendégek és a szereplô Ézsiás Erzsébet, aki az
estére elhozta nekünk Az én Balatonom címû könyvét és be-
mutatta azt, valamint a közremûködô Vecsey Kiss Mária
költônô köszöntése után megismerhettük a könyv több rész-
letét, a Balaton környéki települések múltját, Ézsiás Erzsé-
bet gyermek-, fiatal- és felnôttkori kötôdését a Balatonhoz.
Az írónô az emlékein keresztül mutatta be a balatonparti te-
lepüléseket, a nagyszüleivel, szüleivel töltött mozgalmas,
humoros, megindító tóparti vakációkat.

Külön öröm volt számunkra, hogy könyvében bemutatta
Paloznakot is és az itt átélt napokat mindenki újra átélhette,
hiszen a helyleírás részletesen bemutatta a kis települést.

Az egyes fejezeteket és a Balatonhoz kapcsolódó verseket
Vecsey Kiss Mária költônô adta elô, aki Ézsiás Erzsébet ba-
rátjaként talán még nagyobb átéléssel tudta felidézni a régi,
szép emlékeket, hiszen ismeri az írónôben felgyülemlô ér-
zelmeket is az egyes helyszínekkel, a benne lévô szereplôk-
kel kapcsolatban.

Az est zárásaként Pitti Katalin egy zenei videó-felvételét
hallhattuk, láthattuk, mely a Balaton vízén készült.

A program után lehetôség volt Ézsiás Erzsébet könyvei-
nek és Vecsey Kiss Mária verses köteteinek kedvezményes
megvásárlására és dedikáltatására, melyet szinte mindenki
kihasznált. Így alkalma adódott a vendégeknek Erzsébettel
és Máriával is személyesen beszélgetni egy kis tea és süte-
mény mellett.

Nagyon szép este volt, mindenki nagyon jó hangulatban
tért haza.

Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatot és az
irodalmi estet támogatták: 

Nemzeti Kulturális Alap, osszefogas.kjmk.hu, Informati-
kai és Könyvtári Szövetség, 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár – Veszprém, Városi
Könyvtár – Balatonfüred, Paloznak Község Önkormányza-
ta, „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány

Sári A.

A PALOZNAKI SZÜRETI MULATSÁGOK 
(FALUNAPOK) TÁMOGATÓI 2014.

Akác Vendéglô, Angyal György, Auto Nexus Kft., Bartl Csaba,
id. Bartl Géza, Cziráki Endréné, Csatári Jánosné, Dr. Garbai
László, Dr. Regôs Ferenc, Dr. Tormási György, E. Nagy Julian-
na, Englert Dezsô, Homola Pincészet, Lendvai-Korompai Il-
dikó és Lendvai Zsolt, Magic Szépségszalon, MikroComp Szá-
mítástechnika, „Négy Évszak” Gazdabolt, Paloznaki Civil
Egyesület,  „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány, Paloznaki
Péter Pince, Paloznaki Polgárôr Egyesület, Papa Borozója,
Szimics Jánosné, Wirtz Ágnes, Zalai Gábor és családja

Paloznaki vigadalom
– ünnepelt a falu apraja-nagyja

Szeptember utolsó hétvégéjén tartották meg a ha-
gyományos paloznaki falunapokat. A település idén
is csatlakozott az „Itthon vagy – Magyarország sze-
retlek!” programsorozathoz. 

Pálffy Károly: Gondolatok a Balatonról – ecsetel cí-
mû kiállításával kezdôdött a háromnapos rendezvény.
Az ünnepélyes megnyitón Dr. Kontrát Károly a 
Belügyminisztérium parlamenti államtitkára üdvö-
zölte a jelenlévôket. Beszédében kiemelte a falu 
összetartó erejét, a paloznaki táj szépségét, finom bo-
rait. Idén Simon Györgyné és Szántiné Váradi 
Zsuzsanna kapták meg a „Paloznakért díjat”. A
Paloznakért Jövôjéért Alapítvány ebben az évben is
megjutalmazta azon diákokat, akik tanulmányi ered-
ményeikkel kitûntek. A település és a helyi lakosok
számára mindig is fontos volt a környezetvédelem, az
utcák, a kertek tisztán tartása, virágosítása. Ezt mu-
tatja a Virágos Magyarország falu kategóriájában el-
nyert elsô díj és az Entente Florale európai zsûrije ál-
tal adományozott ezüstminôsítés. Közel 15 éve
indították útjára a Virágos Paloznak versenyt, mely-
nek zsûrije figyelemmel kísérte a kerteket, udvaro-
kat, és a legszebb kertek díjazására javaslatokat tett.
A Paloznaki Civilegyesület pörkölt partyja után 
hajnalig tartott az elsô napon az utcabál a Tájház ud-
varán.

Szombaton tíz csapat részvételével a hagyományos
gulyásfôzô versenyre került sor. Ebben az évben a he-
lyi civilszervezet, a PACI kapta meg az elsô helyezet-
nek járó díjat. A csopaki óvodások és a Balatonfüredi
Néptánc Együttes bemutatója után Jehoda Ferenc és
Felbergmann Mónika zenés mûsorát hallgathatta a
nagyérdemû. 

A Marcato ütôegyüttes felvonulására már a Nap is
kisütött. Idén is bor folyt a Sárkányos kútból. A szer-
vezôk gondoltak azokra is, akik nem szeretik a szôlô-
lét alkoholos formában, ôk mustot kóstolhattak. A Fô
téren operettmûsor, majd az MH Légierô Zenekar elô-
adását tekinthették meg az érdeklôdôk. Közben a szü-
reti felvonulók is visszajöttek, akik ellátogattak Lo-
vasra és Alsóörsre. A kisbíró szerepét ebben az évben
is Czeglédy Ákos polgármester öltötte magára.
Paloznak is csatlakozott az „Itthon vagy – Magyaror-
szág szeretlek!” programsorozathoz. A Millenniumi
Parkban tûzgyújtás volt, miközben a Madarak
Házibulizenekar utcabáljára rophatták a táncot ki-
csik és nagyok egyaránt. 

A harmadik napon a búcsúi szentmise után hat ba-
bának ültettek fát a szülôk a babaligetben. 

Szendi Péter

(A cikk megjelent még a Veszprém megyei Napló-
ban és a Balatoni Futárban)
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ÉRTÉKTÁR

"Felkutatni és értékké emelni a régió adottságait szelle-
mi és fizikai szinten is egyaránt fontos. A gazdag felhasz-
nálási lehetôségeket nyújtó helyi jellegzetességek mind-
mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ízelítôt adhassunk egy
már-már kiveszôben lévô szemlélet és életforma iránti el-
kötelezettségünknek."

Szeptember 25-én összeült az értéktár bizottság, hogy
áttekintse és megtárgyalja a helyi értékekre beérkezett új
javaslatokat.

Ismét bebizonyosodott, hogy változatos a tárháza azon
dolgoknak, melyeket a Paloznakon élô emberek értéknek
tartanak településünkön. Így rendezvények, melyek ha-
gyományát fontos tovább vinni, növénykultúrák, melyek
vidékünkön eredményesen termeszthetôk.

A javaslatok alapján a különbözô szakterületi kategó-
riákban az alábbi öt új taggal bôvült a települési értéktá-
runk:
� Szôlô- és borkultúra / agrár- és élelmiszer gazdaság
� Szüreti felvonulás / kulturális örökség
� Paloznaki paradicsom / agrár- és élelmiszer gazdaság
� Levendula / agrár- és élelmiszergazdaság
� Betlehemi pásztorjáték / kulturális örökség

Köszönjük a javaslattevôk munkáját, és várjuk a to-
vábbi javaslatokat helyi értékeinkre!

Adatlap letölthetô a www.paloznak.hu weboldalról.
(Kérjük, hogy a szükséges melléleteket ne felejtsék el

csatolni a javaslatokhoz!)
Az értéktárak jelentôségérôl bôvebben tájékozódhat-

nak az önkormányzat és a Megyei Mûvelôdési Intézet
"Veszprém Megyei Hungarikum Klubok Közössége" címû
projekt paloznaki rendezvényén október 28-án 17 óra-
kor a faluház nagytermében.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Verrasztóné Losonczy Anna

MESEKLUB és JÁTSZÓHÁZ
vár a Könyvtárban (Paloznak, Fô u. 2.)!

Idôpontok:
November 8., szombat 10–12 óráig.

Meseolvasás, mesemondás, 
játszóház gyerekeknek és szüleiknek.

Következô alkalom: 
November 29., szombat 10-12 óráig.

Szeretettel vár a Könyvtár minden érdeklôdôt!

Értesítjük a lakosságot, hogy településünkön

TÜDÔSZÛRÔ
vizsgálatot tartunk.

Helyszín, idôpont:
PALOZNAK, FÔ TÉR

2014. október 31.
13.00–17.15

A vizsgálat alkalmas a mellkas betegségeinek idôben tör-
ténô felismerésére.

Javasolt minden 40 év feletti lakosnak, akirôl egy éven
belül nem készült vizsgálat.

TÁJÉKOZTATÓ A TÜDÔSZÛRÉS IGÉNYBEVÉTELÉRÔL:
TÉRÍTÉSMENTES a tüdôszûrô vizsgálat – Veszprém megyei
állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezô lakosok
számára, amennyiben foglalkozás-egészségügyi ered-
ményt nem kérnek – az alábbi esetekben:

– 40 éven felülieknek évente egy alkalommal aján-
lott (beutaló nélkül),

– 18 év alatt (minden esetben dokumentált szülôi be-
leegyezéssel),

– 18 év feletti – szakképzési intézmény nappali okta-
tásában részesülô – diákok részére (iskolaorvosi beuta-
lóval),

– meghirdetett járványügyi okból.

TÉRÍTÉSKÖTELES (1700 Ft) a tüdôszûrô vizsgálat az alábbi
esetekben:

– foglalkozás-egészségügyi alkalmasság céljából ké-
szült vizsgálat*,

– 18-40 év között (a biztosított saját kezdeményezé-
sére, vagy orvosi beutalóval),

- egy éven belül ismételt szûrés,
- Veszprém megyei állandó vagy ideiglenes lakcím-

mel nem rendelkezô lakosok részére,
– egészségügyi biztosítással (érvényes TAJ-kártyával)

nem rendelkezô lakosok részére.



5Paloznaki Hírmondó2014. október

Az 1700 Ft térítési díjat kérjük pontosan elôkészíteni,
mivel pénzváltásra nincs módunk!

*A foglalkozás-egészségügyi alkalmasság megállapítá-
sához igénybe vett tüdôszûrô vizsgálat díjának megtérí-
tése a munkáltató kötelessége. 

A szolgáltatásról – kérésre – számlát állítunk ki, mely-
hez szükséges a pontos név, cím, valamint – ha munkálta-
tó nevére szól – a cég adószáma. A számla a szûrésen va-
ló részvételt igazolja, de foglalkozás-egészségügyi
alkalmassági igazolásnak (eredménynek) nem tekinthetô,
mivel orvosi véleményt nem tartalmaz.

Az eredmény kiadásához, a térítési díj kifizetésekor,
felbélyegzett, saját lakcímre megcímzett borítékot ké-
rünk a lakosoktól. Így az orvosi leletezés után postai úton
tudjuk küldeni az eredményt. Lehetôség van az ered-
mény személyes átvételére is, a VESZPRÉMI TÜDô-
GONDOZÓBAN.

A térítési díj kifizetése után számlamódosításra nincs
lehetôség! Nyugtát számlára cserélni nem lehet!

Jogszabályok: 1997. évi LXXXIII. törvény rendelkezé-
sei, 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellék-
lete, 51/1997.(XII.18.) NM rendelet

Tájékoztató
a Veszprém megyét is érintô a kéknyelv-betegségrôl

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
állategészségügyi nemzeti referencia laboratóriuma ki-
mutatta a kérôdzô állatokat megbetegítô kéknyelv-beteg-
ség elôfordulását Csongrád megye déli részén és Bács-
Kiskun megyében.

A szúnyogok által terjesztett vírusos állatbetegségre ki-
zárólag a szarvasmarha, juh és kecske, valamint a vadon
élô kérôdzôk fogékonyak. A magas lázzal járó betegség a
kérôdzô állatok nyelvét, emésztôrendszerét, valamint
izomzatát támadja meg. A fertôzött állatoknál az elhullá-
si arány viszonylag alacsony, ám a betegség súlyos szö-
vôdményekkel járhat, és sokáig elhúzódhat. Nem kell el-
hullásokra számítani a kérôdzô vadállományban, mivel e
fajok kevésbé érzékenyek a kéknyelvûségre.

A kéknyelv-betegséget terjesztô vírus az emberi egész-
ségre ártalmatlan. Az emberre az esetlegesen fertôzött ál-
latokból elôállított élelmiszerek sem jelentenek veszélyt.

A betegség hazai megjelenése miatt a NÉBIH védô- és
megfigyelési zónát jelölt ki. A százötven kilométeres su-
gárban megállapított védô- és megfigyelési zóna területé-
rôl kéknyelvûségre fogékony állatot kiszállítani csak ha-
tósági engedéllyel lehet. Az állattartók új állat vásárlása
elôtt is feltétlenül tájékozódjanak az állatorvosnál a be-
szállítás lehetôségeirôl.

A kéknyelv- betegség miatt elrendelt korlátozó intézke-
dések Veszprém megye dél-keleti részét is érintik. A meg-
figyelési zónából ki, illetve oda beszállítani kérôdzô álla-
tot csak állatorvosi engedéllyel lehet.

A megfigyelési körzet alá tartozó települések:

Csopak, Balatonfûzfô, Küngös, Litér, Balatonkenese,
Királyszentistván, Lovas, Balatonalmádi, Papkeszi, Vár-
palota, Vilonya, Csajág, Szentkirályszabadja, Paloznak,

Balatonfüred, Ôsi, Felsôörs, Öskü, Balatonfôkajár, Tihany,
Alsóörs, Berhida, Pétfürdô.

A NÉBIH kéri a szarvasmarhát, juhot vagy kecskét
tartó gazdákat, hogy a kéknyelv-betegség tüneteire legye-
nek fokozott figyelemmel, és gyanú esetén haladéktalanul
forduljanak állatorvoshoz vagy a járási állat-egészség-
ügyi hivatalok munkatársaihoz. 

A könyvtár hírei
ÚJ KÖNYVEK:

FELNÔTT IRODALOM:
Tracy Chevalier: Az utolsó szökevény
Liane Moriarty: A férjem valamit titkol
James Patterson, Michael Ledwidge: A harag börtönében
Veronica Henry: Hosszú hétvége
Szántai Zsolt: Pártusok kincse: A Seuso-eredet
Marcia Willett: A kert titkai
Bánffy Katalin: Ének az életbôl
Bornai Tibor: Ülünk a mólón: Balaton
Egressy Zoltán: Százezer eperfa
Rakovszky Zsuzsa: Szilánkok

ISMERETTERJESZTÔ KÖNYVEK:
José Manuel Garcia: Lionel Messi: egy kis herceg álma
1914: Európa lángba borul
Ökobaba: Kicsivel zöldebb
Gyöngyfûzés kezdôknek és haladóknak: 300 ötlet, 

mûhelytitok, technika
Fazekasság az alapoktól a mesterfogásokig: 250 ötlet, 

mûhelytitok, technika
Zsiga Henrik: Balaton: Új utak, friss élmények

IFJÚSÁGI ÉS GYERMEKKÖNYVEK:
Stephanie Perkins: Lola és a szomszéd srác
Alexandra Fischer: Rozália királykisasszony 

a varázspóniknál
Amelie Benn: Léna rózsatánca
Jankó Olga: Szöktetés Budáról

Szerk.

Paloznak Község Önkormányzata és a 
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 

szeretettel vár minden kedves érdeklôdôt 
(kicsiket és nagyokat)

Farkas Bertalan
kutató-ûrhajós

Az ûrkutatás múltja, jelene, jövôje
címû vetítéssel egybekötött elôadására

2014. november 21-én, pénteken 18 órára
a Faluház nagytermébe.
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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.


