
TESTÜLETI ÜLÉS
Elfogadta a 2015.évi költségvetését az önkormányzat

A március 5-i nyilvános testületi ülésen a polgármester
beszámolt az elmúlt idôszakban megtett intézkedésekrôl,
a csopaki polgármesterrel és fôépítésszel a két település
határán lévô utcák rendezésérôl folyó egyeztetésrôl, a
paloznaki reklámkiadvány készítésérôl, a Balatonfüredi
Kistérségi Társulás tanácsülésérôl, a Csopak Környéki
Borút Egyesület gazdaságfejlesztési témájú pályázatáról,
melyet az önkormányzat támogat, valamint a kulturális
közfoglalkoztatás további lehetôségeirôl. 

Elsô napirendi pontként a testület a 2015.évi költség-
vetését tárgyalta, melyet egyhangúan fogadott el, 90 mil-
lió Ft-os bevételi és kiadási összeggel mely 8 millió Ft 
beruházási tartalékot is tartalmaz, melyrôl késôbb szü-
lethet döntés.

A megváltozott törvényi szabályozás miatt szükség volt
a Csopaki Közös Hivatal alapító okiratának módosításá-
ra, melyet ugyancsak elfogadott a testület.

A Tájház büfé üzemeltetésére két pályázat érkezett. Az
egyiket az ülés elôtt szóban visszavonták amit késôbb
írásban is megerôsített a pályázó. Az egyetlen pályázat
alapján a bérletre kiírt pályázatot a testület érvénytelen-
nek nyilvánította és Borút Egyesület pályázatának függ-
vényében új kiírást fog megjelentetni.

Tudomásul vette a testület a Kormányhivatal iskolai
körzethatárokra vonatkozó határozatát. A Deák Ferenc
és a Hajódi utcákban lakossági kérésre csapadékvíz elve-
zetô árok tisztítását és kialakítását határozta el a testület. 

Március 12-én Alsóörsön közös testületi ülésre ke-
rült sor az Alsóörsi Önkormányzat és a Paloznaki Ön-
kormányzat részvételével. Az ülésen Zujeva Irina
Vlagyimirovna kérelme került megtárgyalásra, melyben a
Vörösparti sor Alsóörshöz csatolását kezdeményezte.
Mindkét testület egyhangú szavazással utasította el a te-
rületmódosításról szóló javaslatot. A képviselôk egyetér-
tettek abban, hogy azért mert esetleg más adómértékek
vannak a szomszédos településeken „adóoptimalizálás”
célból nem lehet területrészek, utcák, átcsatolását támo-
gatni.

CZÁ

TESTÜLETI ÜLÉS ÉS KÖZMEGHALLGATÁS
Február 26-án rendkívüli testületi ülést tartott az önkor-
mányzat az ülésen ellenszavazat nélkül elfogadták a kép-
viselôk az új szociális rendeletet.

Ezt követôen Karli Imre ôrnagy tartott beszámolót a
rendôrség munkájáról és a paloznaki bûnügyi helyzetrôl,
ami igen kedvezô és évek óta csökken a bûncselekmények
száma. 2014-ben egy gazdasági bûncselekmény, 4 lopás, 1
rongálás történt a településen. Ezen kívül egy könnyû sé-
rüléssel járó a közúti közlekedés biztonságát veszélyezte-
tô bûncselekmény történt a 71-es úton. Az ôrnagy felhívta
a figyelmet az új sebességmérô berendezések üzembe he-
lyezésére, melyekkel több közlekedési szabálytalanságot
is meg lehet állapítani, továbbá lehetôség lesz a Zrínyi ut-
cában a sebességmérésre. Felhívta a figyelmet a polgárôr-
séggel való együttmûködésre és kérte a lakosságot, hogy
lépjenek be a szervezetbe, ill. támogassák a polgárôr egye-
sületet. Czeglédy Ákos polgármester a paloznakiak nevé-
ben megköszönte a rendôrség munkáját, a körzeti megbí-
zottak és a kapitányság munkatársainak segítôkészségét.

A rendôrségi beszámolót követôen a polgármester tájé-
koztatta a közmeghallgatás résztvevôit a 2014 év pénzügyi
teljesítésérôl, a befejezett és tervezett fejlesztésekrôl és a
2015. év tervezett költségvetésérôl. Megköszönte a
paloznaki civil szervezetek és a falu lakóinak munkáját
és támogatását az önkormányzati munkában. 

A lakossági hozzászólások során, a fasorok kialakítása,
útszélesítés, a légvezetékek megszûntetése és a Jazz Pik-
nik került szóba ez utóbbiról március 5-én külön lakossá-
gi fórumot rendez az önkormányzat. 

Prazsák Józsefné a Paloznak Jövôjéért Közalapítvány
elnöke ismertette a kálvária képeinek felújítására tett in-
tézkedéseket és egyeztetéseket. Bemutatta a Petrás Mária
keramikusmûvész által készített dombormûmintát és
kérte a segítséget a felújítás finanszírozására.

CZÁ

Változott a szociális segélyezés!
2015. március 1-tôl változott a szociális segélyezés eddigi
formája. A változtatások után szociális támogatásokat két
helyrôl kérhetnek majd az érintettek Az ún. jövedelemki-
egészítô ellátásokat (ápolási díj, közgyógyellátás, fogla-
koztatást helyettesítô támogatás, idôskorúak járadéka,
stb) a járási kormányhivataloktól kell igényelni, míg az
önkormányzatok kiadáskompenzáló támogatást nyújta-
nak. A Kormányhivatal nyújtotta támogatások igénybe-
vételéhez páros héten szerdánként 9.15-10.15-ig telepü-
lési ügysegéd tart fogadóórát Paloznakon. 

A Paloznaki Önkormányzat 2015. február 26-án fogad-
ta el a szociális támogatásokról szóló rendeletét, melyben
a rászorulóknak lakásfenntartási kiadásokhoz, gyógy-
szerköltségekhez, gyermekszületéshez, beiskolázáshoz,
temetéshez, elemi kárt szenvedetteknek nyújt segítséget.
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Ünnepi megemlékezés
Március 15-én délelôtt tartotta ünnepi megemlékezését az önkor-
mányzat. Kovács Emese képviselô ünnepi beszéde után a Csopaki
Református Iskola diákjainak mûsorát láthatta a faluházban ösz-
szegyûlt ünneplô közönség, majd a 48-as emléktábla megkoszorú-
zásával ért véget a megemlékezés.

Március 15. 1948-ban egy szerdai napra esett. Pesten egész
nap zuhogott az esô, Paloznakon talán csak szemerkélt.

A falu lakói a szokásuk szerint korán keltek, megetették
az állatokat és indultak a földekre. Már javában folytak a
talajmunkák, a tavaszi vetés. Néhányan már elkezdték
megmetszeni a szôlôt, a gyümölcsfákat.

A paloznakiak nem hallottak a tegnapi bécsi forrada-
lomról, de arról sem, mi készülôdik Pesten. Lôdi Feri bácsi
talán éppen szerény reggelijét eszegette, amikor Jókai elô-
ször olvasta fel korán kelô barátainak a 12 pontot, Petôfi
pedig elôször mondta el a tegnap éjjel írt Nemzeti dalt.
Paloznakon senki sem sejtette, hogy ezen az átlagos, kissé
borongós szerdai napon fontos, az egész nemzet sorsát
meghatározó események kezdôdnek.

Délre a földeken dolgozó Ôrsi Péter és két fia megpihen-
tek, és igencsak megörültek, mikor asszonyaik megérkez-
tek az ebéddel. Ekkor Pesten már a forradalmi ifjak ki-
nyomtatták a tizenkét pontot, Petôfi már negyedszer
szavalta el a Nemzeti dalt különféle csoportok elôtt, úgy-
hogy a kissé éhes ifjak megegyeztek, hogy most mindenki
elmegy haza ebédelni. 

Délután három óra után jobbágyaink már kezdenek fá-
radni, hiszen kora hajnal óta dolgoznak, lassan kezdik le-
kerekíteni a munkákat. Pesten már véget ért a Múzeum té-
ren a népgyûlés, a tömeg a városháza elé vonult, ahol a
polgármester és a tanács tagjai aláírták a 12 pontot a nép
üdvrivalgása közepette. Amire a fáradt jobbágyok hazaér-
tek, a pesti ifjúság elindult kiszabadítani Táncsics Mihályt.
Amikor Pesten a Nemzeti Színházban a Bánk bánt adták, a
paloznaki jobbágyok már az igazak álmát aludták.

Néhány nap múlva Paloznakra is elérkeztek a hírek, ta-
lán egy kinyomtatott 12 pont is a kezükbe került. És a job-
bágyok tudták, hogy fontos dolgok történtek, a 12 pont he-
tedik pontja olvastán többen elkezdtek morfondírozni,
mennyire megváltozik majd az életük, ha tényleg megszün-
tetik az úrbéri viszonyokat, és nem kell a földért robotol-
niuk, dézsmát fizetniük. Innentôl jobban figyelték a híre-
ket, a vásárokon érdeklôdtek a fejleményekrôl.

De március 15-én, ezen a szerdai, felhôs napon még nem
tudták, hogy ez az a nap, amikor mindez elkezdôdik. Nem
tudták, hogy ma tör ki a forradalom, hogy ezzel a nappal
indul el a folyamat, amely a szabadságharchoz, annak le-
veréséhez vezet.

Talán ez is március 15. egyik tanulsága lehet: nem tud-
hatjuk, melyik nap változtatja meg a történelmet. Azok-
nak a nevét megôrzi a történelmi emlékezet, akik röplapot
írtak, nyomtattak, verset szavaltak, rabot szabadítottak,
törvényeket hoztak. Azoknak a hôsöknek a nevét, akik
megküzdöttek a mindennapokkal, akik etették a hôsöket,
akik háborúban, megtorlás alatt, megszállás alatt is vetet-
tek és arattak: az ô nevüket csak a plébániák könyvei, a te-
metôk sírjai ôrzik. És amikor ünnepelünk, talán azt sem

árt eszünkbe vésni, ezek a névtelen kisemberek mi va-
gyunk. 

Jókai, négy nappal késôbb, még friss emlékként, az ese-
mények sodrában, március 19-én így írt március 15-rôl:

„Éljen a magyar szabadság! E három szót hallani min-
den ajkról, minden utcán, minden zászlón ez van kifestve.
Dicsôség a népnek! mely jogait egy csepp vér elfolyása nél-
kül ki tudta víni; mely önmagát saját becsérzete által hagy-
ja kormányozni. Mit más népek karddal víttak ki maguk-
nak, azt e nép puszta kézzel, csupán szent lelkesülésének
tüze által, egyetértve, elleneit nem legyôzve, de megtérítve,
tette magáévá.”

Akkor még Jókai, aki tényleg az események sûrûjében
volt, nem sejtette, hogy fog még vér folyni bôven, a szabad-
ságharcot véres megtorlás követi, és évtizedekbe telik,
amíg az ország kiheveri a március 15-i szent lelkesülést.

Visszatekintve persze minden más, ma már látjuk, hogy
mi mindent jelent az az esôs, szürke, szerdai nap, amelyet
gyerekkorunk óta ünneplünk, amely magyarságunk része
lett, amelyre mindannyian büszkén emlékezünk. De néha
gondoljunk azokra is, akiket nem írt fel a történelem em-
lékkönyve, akiket ma már sír sem ôriz, akik a mindennap-
ok harcait vívták.

Kovács Emese Amália képviselô

Tisztelt Hölgyem, Uram!
A Paloznaki Kálvária képei sajnos tönkrementek. 
A megújítás a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány szerve-
zésében történik. A festmények helyére Petrás Mária kera-
mikus mûvész alkotásai kerülnek. A szentelés idôpontját
ôszre tervezzük. A megvalósításhoz várjuk a stációkat állí-
tó családok és az érdeklôdô adományozók jelentkezését. 

A felajánlás mértéke min. 10 ezer forint. A támogatás
módja: csekken vagy utalással történhet, „Paloznaki Kál-
vária” megjelöléssel. A támogatók nevét külön táblán
örökítjük meg. 

Csekkek Prazsák Józsefnétôl (Tel.:20-4793044) ill. a
Paloznaki Önkormányzatnál.(Tel.:87-555-006) kérhetôk.

Számlaszám: OTP Balatonfüred 11748069-20023371
Támogatásukat elôre is köszönjük.

„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány vezetôsége

Kedves Paloznakiak!
Mint bizonyára tudják, Emike szervezésében meg fognak
újulni a keresztút képei. Ehhez kapcsolódva szeretnénk
felújítani a stációkat is. Nagyon sok munka vár reánk: a
meglazult meszelést és vakolatot el kell távolítani, ki kell
javítani a stukkókat, a fedô téglákat víztaszító anyaggal át
kell kenni. Ezután jöhet csak a meszelés. 

Úgy gondolom, hogy nem várhatjuk el Márffy István-
tól, hogy egyedül végezze ezt a nagy munkát, összefogá-
sunkra van szükség Paloznak elsô számú értékének fel-
újításához.

Várom a segítôkész paloznakiak jelentkezését önkéntes
munkára. A munkálatokat Húsvét után kezdenénk, való-
színûleg több szombati napot vesz majd igénybe. Cél,
hogy Pünkösdre elkészüljünk vele!

Kérem, hogy nálam jelentkezzenek az önkéntesek!
06-30-241 1605 Árvay Attila
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LOMTALANÍTÁS
Értesítjük Paloznak település lakóit és üdülôtulajdono-
sait, hogy a PROBIO ZRt. LOMTALANÍTÁST szervez
2015. április 20-án hétfôn. A lomtalanítás problémamen-
tes lebonyolításának érdekében szükségünk van az önök
segítségére, ezért kérjük, hogy az összegyûjtött lomot
2015. április 20-án reggel 7 óráig helyezzék ki az ingatla-
nok elé. A hatékonyabb helykihasználás érdekében a bú-
torokat szétszerelve szíveskedjenek kirakni.

A lomokat a kötelezô hulladékszállításba bevont ingat-
lanok elôl tudjuk elszállítani, a zártkerti és külterületi
részekrôl a sportpálya parkolójába, vagy a Kishegyi utcai
parkolóba kérjük elszállítani.

Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor kommunális
hulladékot, építésbôl – bontásból származó anyagot (ajtó,
ablak, szigetelôanyag, stb.), törmeléket, hulladékká vált
gumiabroncsot, kerti, valamint zöldhulladékot, akkumu-
látort és gyógyszereket, festékes és olajos flakonokat.
Elektronikai hulladék gyûjtése elkülönítetten történik.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a lejárt sza-
vatosságú, hulladékká vált gyógyszereket a gyógyszertá-
rakban, a hulladékká vált gumiabroncsokat és elektroni-
kai hulladékot a kereskedônél van lehetôség leadni.

Az elektronikai hulladékokat (TV, hûtôszekrény, mo-
sógép, kisháztartási gépek, számítógép, villanymotor,
bojler, stb.): a Tájház udvarán lehet elhelyezni 2015. áp-
rilis 18-19-én.

A hulladék elszállítását költségtérítés nélkül, ingyen
hajtjuk végre. A lomtalanítás napján az esetleges észrevé-
teleiket, bejelentéseiket a 87/342-633-as telefonszámon
tehetik meg. 

PROBIO Zrt.

TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉD

A Balatonfüredi Kormányhivatal ügysegédje, Szabóné
dr. Jámbor Eszter márciustól minden páros hét szerdá-
ján 9.15-10.15 óra között fogadóórát tart Paloznakon a
hivatalban. Az ügysegéd általános tájékoztatást nyújt, a
kérelmekhez szükséges nyomtatványok tôle elkérhetôek
és segítséget ad azok kitöltéséhez. A kérelmeket befogad-
ja és eljuttatja a járási hivatal ügyintézôjéhez további in-
tézkedés céljából.

Települési Ügysegédnél kezdeményezhetô ügyek:
� idôskorúak járadéka: a megélhetést biztosító jövede-

lemmel nem rendelkezô idôskorú (tehát az irányadó
nyugdíjkorhatárt betöltött) személyek részére nyújtott
jövedelempótló támogatás, amely a jövedelemmel egy-
általán nem, vagy alacsony összegû nyugdíjjal rendel-
kezôk szociális biztonságát hivatott szolgálni.

� ápolási díj: a súlyosan fogyatékos, tartósan beteg hoz-
zátartozót ápoló nagykorú személy számára biztosít-
ható, havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli ellátás,
amelynek célja azok segítése, akik hozzátartozójuk
ápolása miatt keresô tevékenységet teljes munkaidô-
ben nem tudnak folytatni. Az ellátás nem az ápolt sze-

mélyt, hanem az ôt ápoló hozzátartozót illeti meg. Az
ellátáshoz szolgálati idô és egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság kötôdik.

� alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógy-
ellátás: célja a szociálisan rászorultak részére az
egészségi állapota megôrzéséhez és helyreállításához,
valamint a betegséggel összefüggô kiadások csökkenté-
se érdekében biztosított hozzájárulás. Közgyógyellátás
keretében gyógyító ellátás hatályos közgyógyellátási
igazolvánnyal vehetô igénybe.

� egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kereté-
ben azok számára biztosítja az állam az egészségügyi
szolgáltatások ingyenes elérését, akik valamely szociá-
lisan méltányolható okból nem minôsülnek biztosított-
nak.

� az aktív korúak ellátása, azaz a foglalkoztatást
helyettesítô támogatás és - a rendszeres szociális segély
helyébe lépô – egészségkárosodási és gyermekfel-
ügyeleti támogatás. Célja, hogy a megélhetéshez szük-
séges minimális jövedelmet biztosítsa azoknak, akik
munkanélküliségük miatt nem rendelkeznek a megél-
hetéshez szükséges jövedelemmel.

A járási hivatal települési ügysegédjénél leadhatóak 
az alábbi dokumentumok is, pl. :

� Eladó bejelentése a jármû tulajdonjogának változásá-
ról

� Okmány, rendszámtábla leadása kötelezés miatt
� Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés,

adatváltozás, megszûnés miatt)
� Parkolási igazolvány kiadásához szükséges szakvéle-

mény iránti kérelem
� Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása

iránti kérelem
� Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megálla-

pítása iránti kérelem
� Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megál-

lapítása iránti kérelem
� Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártya-

helyettesítô nyomtatvány iránti kérelem
� Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelmek
� Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés
� Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott ada-

tokba történô betekintés iránti kérelem
� Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítá-

si ellátás igénybevétele kapcsán
� Táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemôgondo-

zási díj, gyermekgondozási díj megállapítása iránti ké-
relmek

� Családi pótlék megállapításához való kérelem
� Szabálysértési feljelentés
� Fogyasztóvédelmi panaszbejelentés
� Gyermektartásdíj megelôlegezése
� Bejelentés parlagfû-fertôzött ingatlanról

Paloznakon a települési ügysegéd: Szabóné dr. Jámbor
Eszter Ügyfélfogadási idô: minden páros hét szerda 9.15-
10.15 
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Rálátással a falura
ÁRVAY ATTILA

Már csak halvány emlékeim vannak arról az idôrôl. A
hatvanas évek derekán jártunk. Gyerekként minden nya-
rat itt töltöttem, és nagyapám unszolására néhány alka-
lommal Mercel bácsi mellé szegôdtem, aki a kapunk mel-
letti vincellérlakásban lakott a feleségével, hogy némi
zsebpénzre tegyek szert. Gombát, fenyôkérget, tobozt,
gyógynövényeket gyûjtöttünk a falu fölötti erdôben, me-
lyet, ahogy mondani szokták, úgy ismert, hogy akár be-
hunyt szemmel is megtalálta volna, amiért mentünk. Em-
lékszem az idilli domboldalra, ahol akkor még csak
elszórva lehetett néhány présházat, illetve borospincét
látni. Szôlôtáblák, gyümölcsösök váltogatták egymást a
dûlôutak mentén, s csak jó pár évvel késôbb jelentek meg
az elsô nyaraló- és víkendházak a szépre, nyugalomra és
pihenésre vágyó tulajdonosaikkal. Paloznak arca azóta
igencsak megváltozott.

Talán azon a vélhetôen meleg késônyári napon is éppen
a Tódi mezô felé kaptattunk a kis kézikocsinkkal, amikor
Budapesten világra jött Attila. Ez 1967. augusztus 21-én
történt, de majd negyven évnek kellett eltelnie ahhoz,
hogy ô is erre a vidékre érjen, hogy ôt is rabul ejtse az a
már sokszor, sokak által megfogalmazott érzés, a megér-
kezés érzése. Természetesen a köztes idô sem telt esemény-
telenül. Gyermekorvos édesanyjával, elektromérnök
édesapjával és ikertestvérével Budapesten éltek, Attila a
Szent István gimnáziumban – ahol matematika tagozatos
osztályba járt – érettségizett, majd a Mûegyetem Villa-
mosmérnöki Karára jelentkezett és mikroelektronikát
(chipgyártást) tanult, de már az egyetem évei alatt infor-
matikával kezdett foglalkozni. A rendszerváltás idején
kapta kézhez a diplomáját, amely végzettség, évekkel az-
elôtt még talán egy szokványos karrier kezdetét jelenthet-
te volna, ám ezek az idôk sokkal regényesebbek voltak,
így az ô pályája is kacskaringósabban kezdôdött. Katonai
kiképzéshez használt szimulációs programok tervezésé-
vel kezdte, majd térinformatikával foglalkozott, azaz di-
gitális térképeket készített, közmûrendszereket digitali-
zált. Nem sokkal ezután, 1994-ben az USA-ba hívta egy
szoftvergyártó cég, amelyik Kelet-Európai fejlesztéseket
fontolgatott akkoriban, majd Svájc következett, ügyviteli
szoftverek tervezésével a Siemens megbízásából, és végül
a Hollandiában eltöltött négy év projektjei zárták a sort.
Azt gondolhatnánk, hogy nincs is nagyszerûbb annál,
mint állandóan utazgatni, országokat, munkahelyeket,
embereket, újabb és újabb feladatokat, kihívásokat meg-
ismerni, de Attila egyszer csak belefáradt a külhoni létbe,
a vándoréletbe. Hazatelepült hát és keresni kezdte azt a
bizonyos helyet, ahol révbe érhet. Ismerte ezt a vidéket,
gyermekkorában nyaraltak Almádiban és Csopakon,
Paloznak viszont rejtve maradt elôtte. Ehhez „Jenci bá-
csi” kellett, akinek éppen eladó telke volt a Mandula ut-
cában.

Mandulás. Tökéletes, „örök panoráma” a vízzel, a Ti-
hanyi-félsziget jellegzetes körvonalával, a falu békés ház-

tetôivel és a föléjük magasodó templommal… ezt látta ak-
kor és ezt látja ma is a 2005-ben elkészült családi ház ab-
lakaiból, teraszáról. 2007-ben költözött ide és nem elsiet-
ve semmit, lassan ismerte meg a környezetét, elôbb a
Mandula utcában lakó szomszédokat, majd fokozatosan
az egész környéket. A megszokott pesti, kertvárosi kör-
nyezet után az itt tapasztalt falusias légkör, a tér és az idô
szabadsága,a nyitottság, amivel találkozott, mély benyo-
mást tettek rá. Úgy érezte, hazatért. Hamar hozzászokott
a nyitott portákhoz, melyek kapui késôbb ugyan behaj-
tódtak, s mára talán már be is záródtak, de a külföldön
töltött évek minden érdekessége, változatossága, ese-
ménygazdagsága a múlté volt már, s helyüket betöltötte az
otthon tudata, a valahová tartozás érzése. Interneten ke-
resztül tartja a kapcsolatot munkaadójával, a korábbi
magányt, vagy mondjuk inkább így, egyedüllétet pedig
oldja a szinte ajándékba kapott új család, Eszter és Dóra
személyében, akiket minden bizonnyal a sors szánt mellé.
Eszter egy véletlennek köszönhetôen került ide gyerme-
kével, a most nyolc éves kislánnyal, megismerkedtek, At-
tila pedig örömmel mondja: Dórika már tôlem kezdte az
iskolát. Közös jövôt terveznek, Eszter tanulna, levelezôn
egyetemet végezne, mert fejlesztô pedagógus vagy logopé-
dus szeretne lenni.

Attilát tavaly képviselônek választották. Sok minden-
rôl van markáns véleménye, s úgy érezte, talán jobb len-
ne nem a pálya szélérôl bekiabálni, hanem tevôlegesen is
részt venni a testületi munkában.

Sajnálja, hogy bezárt az Akác vendéglô, ahol korábban
gyakran megfordult, persze nem elsôsorban az ital kedvé-
ért. A kocsma fontos hely egy falu életében, ott ismeretsé-
gek köttetnek, „friss hírekhez” juthat az ember, beszél-
getni, mókázni lehet, kiereszteni a gôzt, lazítani egy kicsit
munka után. Ennek hiánya sokkal nagyobb kárt okoz a
közösség életében, mint azt néhányan gondolnák. Talán a
túloldalon, a Szent József házban most kialakuló klub-
szoba alkalmas hely lesz valami hasonlóra. Örül a prog-
ramoknak, az Englert Dezsô féle „Mókus örsnek”, a ki-
rándulásoknak, a baráti társaságnak. Szívesen jár el a
Borklub rendezvényeire, mert Attila közösségi ember. A
programok híve. Szerinte nem jó az, ha elszigetelôdnek
egymástól a falubeliek, ha feszültségek generálódnak,
vagy csak közönyössé válnak egymás iránt. Ha a minden-
napok problémái, az idôhiány, esetleg az anyagi gondok
bezárják azokat a bizonyos kapukat. Minden falu szerves
egész, egy rendszer, melynek megvannak a sajátosságai,
de a szereplôk, a lakosság összetartása nélkül, a kapcsola-
tok ápolása nélkül nem mûködhet eredményesen, termé-
szetesen.

– Ahhoz képest, ahogy akkor láttam Paloznakot, ami-
kor még csak ismerkedtem vele, ma már másként gondol-
kodom róla. Úgy vélem, a földrajzi fekvésén és egyéb
nagyszerû adottságain túl kimagasló értékei vannak az itt
élô közösségnek is, melyeket mindenképpen meg kell
ôriznünk és tovább kell adnunk – foglalja össze gondola-
tait Attila.

Boda Balázs
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Borklub hírek
2015. február 13-án a Borklub meghívott vendége Dobosi
Gyôzô borász volt, aki a családi pincészetüket mutatta be.

A rendkívül érdekes elôadásból betekintést kaptunk a
Dobosi család életébôl és borkészítési gyakorlatából is. 

Dobosi Pincészet– Szentantalfa
Az 1700-as évek elején indult családi vállalkozás jelen-

leg 20 hektáron mûvel szôlôt a Balatonfüred-Csopaki
borvidéken, Szentantalfán, a Balatontól 5 kilométerre,
Zánka és Nagyvázsony között elterülô, festôi szépségû
Nivegy-völgyben.

A mûvelés technikájában a régi jól bevált módszereket
alkalmaznak, melyek eredményeként valódi biobort tud-
nak készíteni. A pincészet a palackos borok mellett lédig
borok, 100%-os biogyümölcslevek és szôlômag termékek
(ôrlemény és olaj) készítésével és értékesítésével is foglal-
kozik.

A Dobosi Pincészet széles termékkínálatának köszön-
hetôen mindenki megtalálja a maga borát, legyen fiatal
vagy idôs, kezdô vagy tapasztalt, fogyasztó vagy esetleg
gyûjtô!

A következô borokat kóstoltuk:
Olaszrizling 2014
Chardonnay 2014
Juhfark 2014
Kéknyelû 2014
Kékfrankos Rose 2014
Dobosi Cuvée 2012
Merlot-Cabernet Sauvignon  2012
Szürkebarát-Tramini Cuvée 2012-2013

A foglalkozáson résztvevôk száma 29 fô volt.
Englert Dezsô

Borklub vezetô

A Paloznaki Önkormányzat könyvtáros/rendezvény-
szervezô munkatárs hosszútávú helyettesítésére álláspá-
lyázatot hirdet.

Követelmény: Felsôfokú szakirányú végzettség (diplo-
ma), könyvtárosi végzettség, szakmai tapasztalat, infor-
matikai ismeretek.

Elônyt élvez a helyi lakos, pályázatírási tapasztalattal,
német és/vagy angol nyelvismerettel ECDL vizsga / E ta-
nácsadói végzettséggel rendelkezô jelölt.

Bérezés közalkalmazotti bértábla szerint. Munkakez-
dés május 1-tôl.

Pályázat beadása 2015.április 15-ig postai úton a Cso-
paki Közös Önkormányzati Hivatal Paloznaki Kirendelt-
ségének címezve, 8229 Paloznak Fô utca 10. vagy elektro-
nikus úton a hivatal@paloznak.hu címen. A pályázatnak
tartalmaznia kell a jelölt önéletrajzát, végzettségét igazo-
ló dokumentumok másolatát, motivációs levelet. 

Az állás betöltésével kapcsolatban érdeklôdni lehet
Czeglédy Ákos polgármesternél. tel: 06/30/9166280
pm@paloznak.hu 

Jazz-piknik lakossági fórum
Március 5-én komoly érdeklôdés mellett lezajlott az elsô
lakossági fórum a jazz-piknikrôl. Mint a fórum kezdemé-
nyezôje többszörösen is sikeresnek tekintem a rendez-
vényt, hiszen végre a falu lakosainak lehetôsége nyílt a
párbeszédre a szervezôkkel, illetve betekintést nyerhet-
tünk mind a rövidtávú, mind a hosszútávú tervekbe. 

Homola Szabolcs, a piknik szervezôje szerint a rendez-
vény jövôje egyelôre bizonytalan, még várnak a szponzo-
rokra, az viszont biztos, ha sikerül megtartani, akkor 
augusztus 7-8-án (pénteken és szombaton) kerül megren-
dezésre a piknik. Idén a tavalyi két színpad két újabb kis-
színpaddal bôvülne, a templomkertben és a Szt József ház
mögötti teraszon, ahol akusztikus koncerteket hallgathat a
közönség. A tavalyi fesztiválon a legnagyobb elégedetlenség
a parkolás rossz koordinálása, illetve a koncertek utáni ze-
ne hangereje miatt alakult ki. A jelenlegi tervek szerint
idén éjjel 11 órakor véget ér a hangos zene, illetve az ön-
kormányzat aktív segítségével próbáljuk majd a falunkba
érkezô autósokat a parkolásra kijelölt helyekre irányítani.

A felmerült problémák megoldására nyitott hozzáállást
tapasztaltunk a szervezôk részérôl. És természetesen nem
csak aggódó vagy kritikus megjegyzések hangzottak el, a
falu lakói közül többen is köszönetüket fejezték ki, hogy
ilyen színvonalas programon vehettek részt a múlt nyá-
ron, és reményüket fejezték ki, hogy a sikeres és népszerû
rendezvény töretlenül folytatódik a jövôben is.

Mint képviselô fontosnak tartom, hogy a falu alapos és
átfogó tájékoztatást kapjon a jövôben is a rendezvénnyel
kapcsolatban, ezért akinek kérdése van, kérem, írjon a
kovacs.emese.amalia@gmail.com e-mailcímre, illetve a
Hírmondón, Facebookon keresztül is folyamatosan infor-
máljuk a lakosságot a jövôben.

Remélem, hogy a Paloznaki Jazz Piknik egy olyan ren-
dezvény lesz, ami nem csak a falu hírnevét öregbíti, ha-
nem a kulturális élmény mellett minél több falunkbelinek
kézzelfogható hasznot is hoz a jövôben.

Kovács Emese Amália
önkormányzati képviselô

ÚTKARBANTARTÁS!
A Szõlõhegyi Egyesület március 28-án, szombaton 9.00
órai kezdettel útkarbantartást szervez a szõlõhegyen.
Várják a hegyi ingatlantulajdonosok és a tagok segítségét.
Találkozás a Nagyhegyi út elején. Az Egyesület 2015.
március 29-én vasárnap 9.30 -kor közgyûlést tart a Falu-
ház nagytermében.

Szôlôhegyi Egyesület

KEDVES KÖNYVTÁRBA JÁRÓK!
94 könyvtár tagunk tartozik könyvvel!
Kérünk minden kedves olvasót, hogy amennyiben

tartozása van, rendezze, hozza vissza a könyveket,
más is szeretné elolvasni.

Köszönettel: Paloznak Község Könyvtára
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A NAGY UTAZÁS 
Prága

Reggeli pakolás után épp hogy csak arra volt idôm, hogy el-
köszönjek Frantisektôl, miközben már a prágai ismerôsök-
kel egyeztettem az odajutást illetôen. Az utat végigaludtam,
másfél óra után már Prágában is voltam. Zuzától kapott tö-
kéletes instrukcióknak köszönhetôen hamar eljutottam a
belvárosba, majd pedig a Vysehrad-hoz közeli házhoz, ahol
Rafal már várt engem. Este egy dokumentumfilm-vetítésre
voltunk hivatalosak, ami eléggé impozáns módon egy hajón
történt meg. A Gottland címû, lengyel újságírók által készí-
tett, egészen mûvészies felfogású alkotást néztük meg. Több
esszét dolgoztak fel, és öt-hat ilyen kisebb történetet gyúr-
tak egybe, külön-külön tanulsággal. Mivel angol felirat nem
volt, maga a cselekmény és a párbeszédek pedig csehül zaj-
lottak, igen sok tolmácsolásra szorultam. Szerencsére az
utolsó két részt, amely a Prágai Sztálin-szobor utóéletérôl
elôtte pedig felrobbantásáról szólt, valamint Jan Palach-
ról a magát 21 évesen felgyújtó fiatal fiúról, könnyen meg-
értettem a sok fordításnak és a képi világnak köszönhetô-
en. Prága északi részén a kommunizmusban hat éven
keresztül egy Sztálin szobor állt, ami természetesen a szoci-
alizmus hatalmát volt hivatott jelképezni. Fontos momen-
tum volt tehát az 1962-es felrobbantása, ami a (fôleg) hrus-
csovi desztalinizáció keretében történt. Jan Palach pedig
egy 21 éves fiatal egyetemista volt, aki mártírhalált halt,
hogy felhívja a figyelmet a kommunizmus elnyomására.
Emlékét ma Prága belvárosában egy tér, egy emlékmû és
egy örökmécses is ôrzi. Híres mégis inkább azért lett, mert
példáját Csehországban sokan követték.

Kicsit vidámabb témák is voltak, például az, hogy milyen
olcsó a sör. Prága belvárosában, ami az egész ország legdrá-
gább pontja, bárhol lehet 350 forintért sört kapni, a legeli-
tebb kocsmákban is. A boltban pedig 90 Forint volt egy
Staropramen. Nem csoda tehát hogy Prágában nem látsz
embert vizet inni.

Reggel már-már szokásos módon egyedül vágtam neki a
városnak egy térképpel és sok-sok jó tanáccsal arról, hogy
hova is érdemes menni. Prága óriási folyója a Vltava megle-
hetôsen egyszerûvé teszi a közlekedést a városban, ugyanis
annak mentén haladva mindent meg lehet találni. Elsôként
Vysehrad felé vettem az irányt, ami igen, teljesen ugyanaz,
mint Visegrád. Egy régi királyi kastély. A kilátás tökéletes,
Prága nagyon jól el van látva olyan helyekkel, ahonnan ha
ránézel a városra leesik az állad. Én is szeretek ilyen helye-
ken sétálni, az utazás elsôk között erre ébresztett rá. A ter-
mészetes és szép dolgok meglepôen hosszan tartó élvezeté-
re. Nem mintha túlságosan sokat stresszeltem volna
magamat az életem során, de olyan szinten tökéletes har-
móniába kerültem az út során már nem egyszer, amilyet ez-
elôtt még kevésszer éreztem. Ha valaki csak egy kicsit is fo-
gékony az utazásra, vagy egy-egy város által nyújtott
szépségek befogadására, azt elhozom ide. Kíváncsisággal
teli másztam fel az egykori Sztálin szobor helyéhez, ahol
most már egy óriási metronóm áll, ami a viszonylag ritka
mûködése idején igencsak csábító látványosság. Sajnos ak-
kor éppen csálén állt, és semmi jelét nem mutatta, hogy le-
rázza magáról a rozsdát és a port, ami a tehetetlen állapotá-

ban rátapadt. Így nekem is csak a gyönyörû panoráma ju-
tott, amelyet a Vltava és a számtalan híd látványa koroná-
zott meg. Újfent ledöbbentem, mennyi kutya van a város-
ban, és mennyi zöldterület, ahol szabadon futkározhatnak
az ember legjobb barátai. A parkokban sok helyen olyan
tábla van kirakva, hogy kutyát pórázon sétáltatni tilos.
Nem kutyát sétáltatni tilos, hanem az ebeket pórázon vezet-
ni. Este egy tipikus cseh kocsmába mentünk, ahol csodával
határos módon sem Hrabal, sem vonatok sem Svejk nem
volt. Viszont a kiszolgálás nagyon sok értelemben érdekes
volt. Csehországban több helyen is az a divat, hogy az elsô
sör után addig viszik neked a sört kérés nélkül ameddig azt
nem mondod hogy stop.

Rafal a prágai ottlétem politikai tanulságával szolgált:
A cseh népnek hasonlóak a jó tulajdonságai, mint a rosz-

szak. A csehek rendkívül passzívak. Ugyanúgy jó értelem-
ben véve is, mint rosszban. Csehországban nagyon elenyé-
szô szintû a radikalizmus a fiatalok és a felnôttek körében,
így bár míg cigány problémája lehetne az országnak, azt
nem a kopaszra nyírt fekete kapucnis cseh emberek akarják
megoldani, hanem olyanra hagyják, akik nem maradhatnak
passzívak a kérdést illetôen. Ezzel tehát nem fokozzák to-
vább a romagondokat az országban. Az ország minden szin-
ten meglehetôsen egységes, ez is a passzivitásnak tudható
be. Könnyebb lehet irányítani, innen ered a relatív jólétük,
de innen ered az is, hogy a cseheket magukon kívül nem sok
minden érdekli. Ebbôl vezethetô le az ország egyik legna-
gyobb problémája az alkoholizmus is, ami a lakosság 25-
30%-át érinti. A csehek külsôre tehát Közép-Európa hol-
landjai, belsôre pedig valószínûleg a splendid isolation
politikáját gyakorolják. Nagyon furcsa egy ország, de a
rendszerváltás óta eltelt idô, bôven ôket igazolja.

Zuza egy Brno-ban élô lengyel barátnôjével találkozunk,
egész nap szakadt az esô, így a városnézésünk kudarcba
fulladt, de azért megnéztük a Vencel teret, és IV. Károly
szobrát. Délután visszatértünk a lakásba, és én már alig
vártam, hogy elálljon az esô, mert a fôtéren levô órához
mindenképp el akartam még menni. Minden egész órában
kisebb show zajlik le a közelében, nem hagyhattam ki. Visz-
szatértem tehát, tanultam egy kis cseh történelmet és meg-
néztem amikor 7-et üt az óra. Járt hozzá egy tradicionális
cseh ruhába öltözött emberekbôl álló körmenet is. Na meg
persze részeg angol turisták. Ôk is mindenhol ott vannak.
Késôbb még sznoboskodva ettem egy fagyit a Haägen Dazs-
ban, amit a punk rocknak köszönhetôen ismerek. 

Este még visszamentem a srácokhoz, akik azt mondták
társasjátékozni fogunk. A queue nevû társast játszottuk,
szerencsére voltak rajta angol feliratok is. Nagyon ötletes
játék, a kommunizmus alatti sorban állást mutatja be, és az
nyer, aki a legjobban taktikázik, és elôbb szerzi be a számá-
ra felírt cikkeket, mint például a Sokol rádió vagy valame-
lyik szocialista ruhacsoda. Én mindkétszer második lettem,
Zuzanna magabiztosan nyert mindkétszer. Eléggé késôre
járt már, szóval elvonultunk aludni. Másnapra már nagyjá-
ból mindent bepakoltam. A Hitchwiki segítségével tökéletes
helyet találtam a stoppoláshoz, ahol 10 perc alatt fel is vett
egy Hamburg felé tartó fiatal orosz srác. Drezda jött…

Slemmer Bence
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MEGHÍVÓ BORVERSENYRE
A Paloznaki Önkormányzat a Borklubbal együtt az elôzô
évek hagyományainak megfelelôen ismét megrendezi a
borversenyt, amelyre minden érdeklôdôt szeretettel meg-
hívunk és várunk.

Ideje: 2015. április 11. szombat 15 óra
Helye: Paloznak, Faluház nagyterme
Nevezés feltételei:

l. Részt vehet minden olyan bortermelô, akinek Paloznak
közigazgatási területén bortermelésre alkalmas szôlôje
van.

2. Nevezni fehér, vörös és rosé borokkal lehet.
3. A benevezett mintát fajtánként 2 db 7 dl-es, zöld szí-

nû borosüvegben kell elhelyezni, parafa dugóval ledu-
gaszolva.

4. A mintaüvegeket az önkormányzat megbízottja cím-
kével látja el, a címkét megszámozza. A versenyzô ne-
vét és címét lezárt borítékba helyezi, a számot feltünte-
ti a borítékon.

5. Nevezési díj: Fajtánként 700 Ft, amelyet a nevezéskor
kell befizetni. A nevezési díj összegét a díjnyertes bo-
rok jutalmazására használjuk fel.

6. Leadási határidô: 2015. ápr. 11-én, szombaton 10-13
óráig vagy elôzetesen április 10-én pénteken a Hivatal-
ban 8-14-ig 

7. Értékelés: A versenyre pártatlan bírálóbizottságot hí-
vunk.

8. A bíráló bizottság külön fogja értékelni a hagyományos
úton készült borokat és a reduktiv típusú borokat. A ver-
seny nyilvános, amelyen bárki részt vehet, esetleges észre-
vételeit a bírálóbizottság elnökénél megteheti. A jelenlé-
vôk lehetôséget kapnak TÁRSADALMI BÍRÁLÓBIZOTTSÁG
megalakítására. (max. 15 fô) A bizottságba jelentkezni le-
het a verseny kezdete elôtt negyed órával a helyszínen.
(Nagyobb számú jelentkezés esetén sorsolás dönt.)

9. Díjazás: A bíráló bizottság a benevezett borokat négy ka-
tegóriába sorolja: arany, ezüst, bronz oklevél, emléklap.
Az arany fokozatú borok I–III. helyezettje a rendezôség
és a támogatók által felajánlott díjakban részesül. A társa-
dalmi bírálóbizottság különdíjat ad. A borverseny értéke-
lése és díjazása nem jelent hivatalos borminôsítést. 
A borversenyt követôen a rendezôbizottság a hagyo-

mányos batyus bálhoz zenét biztosít 23 óráig. Mind a
borosgazdák, mind pedig az érdeklôdô vendégek részvé-
telével „összehasonlító”borbírálatra lesz lehetôség. Egy-
ben szeretettel meghívjuk a szôlôsgazdák feleségeit, bará-
tait, valamint az érdeklôdôket, hogy tiszteljék meg
rendezvényünket és jó szokásukhoz híven „borkorcso-
lyáról”, „alapozó” ételekrôl gondoskodjanak.

Önkormányzat

TISZTELT ADÓZÓK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a2015. évi helyi adók (épít-
mény-, telek-, gépjármûadó)1. részletének befizetési ha-
tárideje: 2015. április hónap közepe. Az adókivetéshez
tartozó határozatok és csekkek postai kézbesítés alatt áll-
nak.  Köszönjük megértésüket!

Paloznak Község Önkormányzata

Ötletek húsvétra 
a paloznaki konyhában

Szeretjük az ünnepeket, számomra a készülôdés az izgal-
masabb, meg aztán a sikerélmény. Minden étel elkészítése
valamennyi izgalommal jár, jó-e az alapanyag, eltaláljuk-
e a fôzési-sütési idôt, elegendô és jól megválasztott a fû-
szerféle stb. stb.

Gyermekkoromtól a szombat esti sonkavacsora a ked-
vencem. Akkoriban a szüleim megfôztek egy szép füstölt
sonkát, Anyukánk meleg töltött tojást készített és kevés pri-
môr is volt az asztalon (újhagyma, retek, torma, mustár.)

Manapság 10-20 féle füstölt sonkát, tarját, csülköt vá-
sárolhatunk. Ha van rá pénz füstölt pisztráng, lazac is
bôvítheti a repertoárt.

Néhány ötletet szeretnék adni, amivel bôvíthetjük a
húsvéti vacsora kínálatát.

Libamáj „fagylalt”
20-25 dkg. Liba vagy hízott kacsamájat felszeletelünk, li-
bazsíron mindkét oldalát megsütjük (3-4 perc). Ha kihûlt
botmixerrel összeturmixoljuk, só, bors és kb. ½-1dl. na-
túr tejszínhabbal összekeverjük. Fagylaltos kanállal gom-
bócokat teszünk a tálra, pirítós fehér- vagy barna kenyér
illik hozzá, valamint vékonyan szelt lilahagyma.

Körözött ricottából
Hozzávalók: 25 dkg ricotta, kevés vaj (lehetôleg ne mar-
garin), kevés tejföl (20%), só, bors, 1 kisebb reszelt hagy-
ma vagy apróra vágott újhagymából 3-4 db, 1 nagyobb
gerezd fokhagyma reszelve, 1 chili paprika, amibôl eltá-
volítjuk a magokat és apróra vágjuk. Végül kevés piros-
paprika, óvatosan bánjunk vele, mert nem szép a körö-
zött, ha sötét.

Habosra keverjük, retekvirággal díszítjük.

Tojáskrém (zsidótojás)
Ez a fûszeres tojáskrém sokaknak fog örömet okozni, bár
libamáj kell hozzá, de bôséges, laktató és nem utolsó
szempont, hogy ünnepi finomság.

Hozzávalók: 10db. fôtt tojás
20dkg libamáj
10dkg libazsír
1 fej vöröshagyma
1 evôkanál mustár
só, bors, pirospaprika
Elkészítés: hevítsük fel a libazsírt és süssük benne meg

a felszeletelt libamájat (3-4) perc. Pihentessük 10 percig,
villával törjük darabosra.

A fôtt tojásokat tojásszeletelôvel apró kockákra vág-
juk, hozzáadjuk a reszelt vöröshagymát, mustárt, sót,
borsot, pirospaprikát, végül a májjal összekeverjük.
Hûtjük ½ órát, majd formába tesszük. Ehhez is illik a li-
lahagyma.

Jó étvágyat, Kellemes húsvéti ünnepeket kíván 

Rajnai Magdi
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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 új-
rahasznosítás. 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

� 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

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

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

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

NAGYHÉT 2015.MÁRCIUS 30.–ÁPRILIS 3.
30. hétfô
Igét hirdet: Tislér Géza lelkész
Szolgál:      2.-7. osztály
31. kedd
Igét hirdet: Tislér Géza lelkész
Szolgál:      3.-8. osztály
április 1. szerda
Igét hirdet: Tislér Géza lelkész
Szolgál:      4.-5. osztály
2. csütörtök
Igét hirdet: Tislér Géza lelkész

Úrvacsora
3. péntek
Igét hirdet: Tislér Géza lelkész
Szolgál:      Paloznaki Kórus

Az istentiszteletek minden alkalommal 18 órakor kez-
dôdnek a Gyülekezeti házban.

Tislér Géza lelkész

A NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE PALOZNAKON
Nagyszerda:
A hagyományossá vált szentmise, szentgyónással és

szentáldozással.

Szentgyónás du.17.00 órától a sekrestyében, a szent-
mise este 18.00 órakor kezdôdik.

Nagypéntek: 
Du. 15.00 órakor keresztúti ájtatosság az öt falut ma-

gába foglaló ifjúság és felnôttek számára, a paloznaki kál-
vária dombon.

Nagyszombat:
Du. 17.00. órakor nagyszombati szertartások, feltáma-

dási szentmise és feltámadási körmenet. A körmenet a fa-
luban, az úgynevezett „nagy körmeneti útvonalon” lesz,
természetesen az idôjárás függvényében.

Húsvéthétfô:
11.30 órakor szentmise
Mindenkit szeretettel hívok és várok a szent szertartá-

sokra, fôleg nagypéntekre és a nagyszombati feltámadási
körmenetre.

Valljuk meg bátran mindnyájan, a feltámadt Jézus
Krisztusba vetett hitünket!

BÉKÉS, ÖRÖMTELI HÚSVÉTI ÜNNEPEKET 
MINDEN FELEBARÁTUNKNAK ÉS TESTVÉRÜNKNEK

A JÉZUS KRISZTUSBAN!
vitéz Ajtós József László

kerületi esperes, plébános


