
A büro-grácia
POHL RÓZSA

Rózsit gyerekkorom óta ismerem. Sokszor láttam, sok he-
lyen találkoztunk, mégis ez az elsô alkalom, hogy néhány
mondatnál többet váltottunk egymással, s ehhez is egy
konkrét apropóra volt szükség, nevezetesen, hogy negy-
venévi munkaviszony után, tavaly decemberben nyugdíj-
ba vonult. Restellhetném magam, hogy csak most kérde-
zem a munkájáról - mintha kicsit lemaradtam volna –
ezért inkább azt kértem tôle, meséljen magáról és úgy ál-
talában az életérôl.

– Két éve számolgattam az idôt, hát most eljött, és én
váltottam. Az elsô helyre a családom került, kiváltképp
az unokám, Amanda, illetve unokáim, mert hamarosan
megérkezik a másik kislány, Mira is. A gyerekkoromról?
1955. október 1-én születtem itt Paloznakon a szülôi ház-
ban. Ilonka néni, a csopaki bábaasszony segített világra,
éppúgy, mint Pityut, a bátyámat. Akkoriban az otthon-
szülés nem volt még annyira ritka, többen Ilonka néni se-
gítségével jöttek világra. Anyai nagyapám, Nagy Ferenc,
aki kovácsmester volt, egy elnyert pályázat révén került
Paloznakra 1925-ben, Pohl nagyszüleim pedig 1919-ben
Felsôörsrôl költöztek át. A szüleim már itt látták meg a
napvilágot. Édesapám sofôr, édesanyám gyári munkás-
ként dolgozott. Testvérem az édesapámmal épített házban
Csopakon él családjával, de a szíve visszahúzza Paloz-
nakra. Ha teheti minden eseményen, rendezvényen itt
van, itt érzi igazán jól magát. Édesanyám és édesapám
sajnos már nem lehet velünk. Én, mint minden gyerek a
faluban, Csopakra jártam általános iskolába, aztán
Veszprémben folytattam tanulmányaimat a Közgazdasági
Szakközépiskolában. Ez érdekelt, és ez tûnt jó megoldás-
nak a gimnáziummal szemben, az érettségi mellett szak-
mához is juttatott, amit aztán mindjárt kamatoztatni is
tudtam. Jutasiné, Irénke és Kovács Pista bácsi hozta a
hírt, hogy van üresedés Csopakon a hivatalban. 1974-et
írtunk, érettségi után ekkor lehetett volna életem elsô igazi
szabadsága, – tanulmányaim alatt minden nyár a szakmai
gyakorlati munkával kezdôdött – ehelyett elkezdôdött a
hivatali éveim sora, igazgatási, szociális, lakcímváltozási,
testületi és adóügyek intézésével, ami ahogy kiszámoltam,
végül 14779 napig tartott ugyanabban a munkakörben,
legfeljebb a cégtábla, a helyszín, a kollegák és a módszer
változott idôközben. Állataink voltak, tehenek, disznók,
ló, birkák, szárnyasok, de földjeink is, szôlô, gyümölcsös,
kukoricás, veteményes. Szüleim Veszprémbe jártak pia-
colni, cukorborsót, sárgarépát, paradicsomot, gyümöl-
csöt árultak. Sokat segítettem testvéremmel együtt elôké-
szíteni a piaci árut, a kukoricaföldön, a szôlôben és a
pincemunkában. Szép évek voltak azok! Idôvel aztán ki-
sebb lett a gazdaság, megváltozott az életünk, más lépett a
helyébe.

A hivatali munka a kezdetektôl állandó továbbképzé-
sek sorát követelte meg. A Tanácsakadémia elvégzésérôl a
bizonyítványt már Hatvári Lajosné néven kaptam kéz-
hez, ugyanis egy az Állami Gazdaság Pincészeténél – ma
Jásdi pincészet – tartott esküvôn megismertem a férje-
met, Hatvári Lajost, aki akkor a fotókat készítette.  Sze-
relem volt elsô látásra, s egy évvel késôbb már ott álltunk
az anyakönyvvezetô elôtt. Az esküvô után Paloznakon a
szülôi ház lett az otthonunk, majd 1980-ban megszületett
Erika és 1983-ban Éva lányunk. A ’80-as évek közepén
anyakönyvvezetôi szakképesítést szereztem és ez bôvítet-
te az addigi hivatali feladatkörömet. Csopakra a hivatal-
ba legtöbbször gyalog, biciklivel, néha kismotorral jár-
tam, az ebédszünetekben hazaugorva, aztán ismét vissza.

Fontos változást hozott az életembe 1989, amikor de-
cemberben megalakult az önálló Paloznaki Önkormány-
zat és 1990. január 1-tôl már itt helyben, a házunkkal
szemben dolgoztam az utca túloldalán. A hivatalnak ak-
kor még a régi orvosi rendelô melletti kirendeltség helyi-
sége adott teret, ami szûkös volt és zsúfolt. Kemény idô-
szak következett, a tárgyi feltételek hiányossága mellett a
személyi feltételek sem voltak megfelelôek, például nem
volt pénzügyesünk. Az elsô évi önálló költségvetés elké-
szítése kemény feladat volt. Aztán pályázati pénzbôl és
Papp György tervei alapján felépült az új Faluház. Ettôl
önmagában javultak a munkakörülmények és ekkorra
már a ”csapat” is összeállt. Sok szépséget, sikert hoztak
az azt követô évek, kreatív idôszak volt, melyben sok
mindent ki kellett találnunk, ami természetes velejárója
Paloznak életének, s melyek ma már tradíciónak számíta-
nak. Sokszínûség jellemezte, nemcsak íróasztal mögött
zajlott a munka. A legkedvesebb számomra az anya-
könyvvezetôi feladat volt. Az esketésekre egyéni forgató-
könyvet dolgoztam ki, köszöntôket írtam, melyek egyedivé
tették ezt az amúgy szokványos ceremóniát. Elôfordult,
hogy különleges helyszínt választottak, nem a házasság-
kötô teremben történt az esketés, hanem például a Bala-
tonon egy hajón, Csopakon a Szent Donát pincénél,
Paloznakon a Tájház udvarán, de még szôlôsorok között
is, magyar és külföldi – többek között orosz, német, oszt-
rák, libanoni, holland, kubai, norvég, erdélyi – párokat
adtam össze. Az esketések sokszínûsége örök emlék szá-
momra. A hivatalban töltött éveknek, ennek a sokszínû
tevékenységnek is megvan a maga varázsa, ezt talán ne-
héz elhinni, de szerethetô a logikája, a rendje, a pontossá-
ga, ha az ember jól csinálja. Precizitás kell hozzá, érzék,
empátia. Úgy érzem sikerült az ügyfelekkel, a házasulan-
dókkal, de még az adózókkal is jó kapcsolatot kialakítani. 

Hogy milyen volt ez a negyven év? Mozgalmas és ezt
mindig szerettem. A hivatali munkán kívül segítettem
Rajnainé Magdinak az Asszonyklub megszervezésében és
nyolc éven át tartó mûködésében. Több évig különleges
esti programot jelentett Kristály Csilla Tornaklubja,
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melynek látogatottsága közkedvelt volt. A tényleges rész-
vétel mellett a pénzügyi papírmunkákat végeztem. 
Manapság a Paloznaki Borklub aktív tagjaként annak
mûködését segítem az adminisztráció intézésével, egyez-
tetéssel, értesítésküldéssel, szervezéssel. A tapolcai bor-
klubnak is tagja vagyok, érdekel, hogy náluk milyen
programokat szerveznek, milyen borokat termelnek, ôk
hogyan mûködtetik a klubot. Újabban a Paloznaki Hor-
gász Egyesület ügyeit kezelem önkéntesként. Úgy érzem
ez még belefér a pörgôs életembe.

Emellett imádok táncolni, kirándulni, sokat nézni –
látni a világból. Remélem erre még lesz további lehetôsé-
gem. Ami a falut illeti, azt gondolom, hogy fejlôdnie kell,
hiszen változik minden, az élet hozza a változásokat, csak
a falusi jellege maradjon meg. Fôleg építészetileg. Harmo-
nikusan kell együtt élni a jelennel. Szeretném, ha tiszta,
rendezett környezetünkkel lennénk a Balaton gyöngysze-
me, ezzel is kitûnve, vonzva a látogatókat. Büszke lokál-
patrióta vagyok, szerintem Paloznaknál nincs csodálato-
sabb hely az országban.

Boda Balázs

TESTÜLETI ÜLÉS
Április 9-én tartott testületi ülést az önkormányzat. A na-
pirend elôtt a polgármester beszámolt a megtett és folya-
matban lévô intézkedésekrôl. Kulturális közfoglalkozta-
tás keretében 2 fô dolgozik Paloznakon 2015 február
28-ig. A Hajódi és a Deák utcákban megtörtént a vízelve-
zetô árkok karbantartása, Sport u. murvázása, ingatlan-
tulajdonosokkal közösen a Nagyhegyi u-ról nyíló 261/9
hrsz utat. 70 db mandulafát osztottunk ki az igénylôk-
nek, folyamatban van a Millenniumi Park lámpáinak cse-
réje és elkészült a könyvtár melletti klubszoba. 

Elfogadta az önkormányzat a 2014évi pénzügyi beszámo-
lót, 2014-ben 117 millió Ft bevételbôl 114 millió Ft kiadás-
sal gazdálkodott az Önkormányzat. Ebbôl a saját bevétel 49,
normatív állami támogatás 34, egyéb átvett pénzeszköz 34
millió Ft. Kiadások között beruházásokra 38, mûködésre
47,5, pénzátadás egyéb mûködési célra (közös hivatal, isko-
la óvoda, kistérség,) 28,5 millió Ft-ot költött.

Módosította és jelentôsen emelte a hivatali idôn és hi-
vatali helyiségen kívüli házasságkötés díjait az Önkor-
mányzat. A csopaki díjakkal megegyezô díjazást fogadták
el a képviselôk. Amennyiben a házasulandók egyike leg-
alább két éve paloznaki lakos 80%-os díjkedvezményben
részesül. A hivatali idôben és helyiségben továbbra is in-
gyenes a szolgáltatás.

Törvényességi felhívásnak eleget téve, a választópol-
gárok 25%-ban állapította meg a testület a helyi népsza-
vazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópol-
gárok számát, így valamivel több mint 100 aláírást kell
gyûjteni a népszavazás kezdeményezéséhez.

Szintén törvényességi felhívásra új rendeletet fogadott
el az önkormányzat a hulladékszállításról, valamint pá-
lyázati felhívást tesz közzé a folyékonyhulladék elszállí-
tásának közszolgáltatói szerzôdésére.

Hatályon kívül helyezte a testület a lakásépítés és vá-
sárlás helyi támogatásáról szóló rendeletét, miután az el-
múlt években nem volt rá igény és a támogatás már nem

tölti be azt a szerepet, amit 20 éve, a rendelet megalkotá-
sakor szánt erre az önkormányzat.

Idén is támogatja az Open Road Fest Fesztivált az önkor-
mányzat miután jelentôs adóbevételt remél a rendezvény-
tôl. A helyiek az eddigiekhez hasonlóan a fesztivál elsô nap-
ján szerdán ingyenesen vehetnek részt a programokon.

A Tájház büfé nyitva tartására a meghívásos pályázat-
tal, a Homola Pincészet és a Paloznaki Péter Pince meg-
hívásával próbál megoldást találni az önkormányzat.

A falugondnoki busz cseréjére kíván pályázatot beadni
a testület, melyhez a szükséges önrészt a költségvetési
tartalékból biztosítaná.

Nem támogatták a képviselôk a Balatontipp.hu
internetes portál támogatását és elhalasztották a gyalogos
vasúti átjáró terveztetésérôl szóló döntést. 

Dr. Leitold József kérte a testületet a kerítésekrôl szóló
jogszabály felülvizsgálatára, miután nemcsak nála, ha-
nem a faluban több helyen nem ennek megfelelôen épül-
tek a szomszédok közti kerítések. A fôépítész írásbeli tá-
jékoztatója alapján jelen pillanatban a helyi építési
szabályzat módosítására nincs lehetôség (a rendezési terv
elfogadása folyamatban van) az új szabályozás már csak
az utcafronti kerítésekre fogalmaz helyi szabályokat, a
szomszédos ingatlanok esetében az OTÉK elôírásai lesz-
nek irányadóak.

CZÁ

Változtak a tûzgyújtás szabályai!
Az új Országos Tûzvédelmi Szabályzat március 5-i ha-
tályba lépésével megváltozott, illetve tilossá vált egész év-
ben a belterületi ingatlanok használata során keletkezô
hulladék szabadtéri égetése.

Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hul-
ladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet lehetôvé
teszi, bármilyen más kommunális, ipari eredetû, illetve
veszélyes anyagot tartalmazó hulladék égetése tilos.
Paloznak belterületén a környezet védelmérôl és az üdü-
lôhely rendjérôl szóló önkormányzati rendelet alapján
október 1. és május 31. közötti idôszakban 10 és 15 óra
között idôtartamban megengedett a szabadtéri égetés.

A szabályzás továbbra sem érinti a kerti grillezést és a
tûzön történô sütés-fôzést, azonban mint minden égetés-
sel összefüggô tevékenység során, itt is be kell tartani a
tûzgyújtás általános szabályait.

A külterületen lévô, lábon álló növényzet, tarló, illetve
a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulla-
dék szabadtéri égetését minden esetben elôzetesen enge-
délyeztetni kell a területileg illetékes katasztrófavédelmi
kirendeltség tûzvédelmi hatóságával. Az ezzel kapcsola-
tos kérvényt, a tevékenységet megelôzôen legalább tíz
nappal kell benyújtani. A kérvény a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján is elérhetô. 

Tûzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor
sem megengedett a tûzgyújtás, ha azt egyébként az önkor-
mányzat rendelete megengedi!

Jogszabálytól eltérô, vagy hatósági engedély hiányában
végzett tûzgyújtási tevékenység tûzvédelmi bírságot von
maga után!

Önkormányzat
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XXV. PALOZNAKI BORVERSENY

2015. április 11-én került sor a 25. paloznaki borver-
senyre. A negyedszázados rendezvény egyre népszerûbb
a gazdák körében. Idén 43 bormintát neveztek a gazdák.
Az Englert Dezsô vezette zsûri 6 arany, 9 ezüst és 20
bronz minôsítést adott ki. Az elsô helyezett Szele Gyula
rajnai rizlingje, második Papp Miklós olaszrizlingje, har-
madik Dul Zsuzsanna olaszrizling bora lett.
Aranyérmes borok: Szele Gyula Rajnai rizling 2014

Papp Miklós olaszrizling 2014
Dul Zsuzsanna olaszrizling 2014
Szele Gyula olaszrizling -A 2014 
Homola pincészet olaszrizling 2013
Szele Gyula olaszrizling -B 2014

A társadalmi zsûri és a Borklub különdíját Papp
Miklós 2014 évi olaszrizlingje érdemelte ki. A Hegyköz-
ség különdíját Dul Zsuzsanna 2014 évi olaszrizlingje
kapta.

Az elôzô évekhez viszonyítva kevesebb bormintát
küldtek a termelôk, mivel a 2014-es év a sok esô, és a ke-
vesebb napsütés nem volt kedvezô a szôlô érési folyama-
taihoz. Alacsonyabb mustfokkal és magasabb sav tarta-
lommal kerültek a mustok hordóba, valamint az idôjárás
okozta szôlôbetegségekbôl kifolyólag, kevesebb lett a ter-
més. Volt termelô, aki nem is tudott szüretelni. A kedve-
zôtlen hatás érzékelhetô volt a borok érzékszervi tulaj-
donságainál is, mivel illatuk kissé diszharmonikus és ízük
kevésbé telt. Elmondható azonban, hogy a borok tisztán:
megfelelô kezelés (derítés, többszöri fejtés) következté-
ben kerültek  bírálatra.

Összességében elmondható, hogy az a termelô, borké-
szítô, aki a szôlôtermést a kedvezôtlen idôjárás ellenére is
meg tudta menteni, még ha mennyiségileg kevesebb is
lett, mint elôzô években, szakszerû technológiával, és
odafigyeléssel jó minôségû bort tudott elôállítani.

Englert Dezsô

Borklub Hírek
A faluház nagytermében jött össze a borklub szokásos
usque 30 fôs létszámmal. A program a borversenyre ké-
szülôdô borok mustrája volt. Elsô kedves lépésként pol-
gármesterünk a borversenyre invitáló, személyre szóló
meghívókat osztott ki a borklub tagjainak. Kicsit árnyalta
a képet, hogy egyedül e sorok írója nem kapott, de ameny-
nyiben ezt magyarázni kell, valószínûleg ez az ABC utolsó
betûje miatt van. A bormustrát Simon Cecília, a bátaapáti
Tüzkô Birtok borásza vezette, nem elôször. A borokról
részletekbe menôen részletes bírálatot adott, nem ken-
dôzve a hibákat, esetenként a további kezelésre adott ja-
vaslatot, sôt volt bor, ahol kifejezte, hogy ez a minta már
menthetetlen. A termelô pár szóban vázolta a szüret és
borkezelés jellemzôit, ezt követte Cecília részletes szakvé-
leménye, mely kiterjedt a bor savgerincére, alkoholfokára
és élvezeti jellemzôire, végül, ha volt, hibáira. 

A 23 borminta többsége olaszrizling volt, de kóstol-
tunk irsai olivért, cserszegi fûszerest, kéknyelût, rajnai

rizlinget,valamint fehér, vörös és siller cuvée borokat. A
borminták 2014-es évjáratúak voltak, 4 kivétellel – ezek
2013-as borok voltak.

Elnökünk dr. Tormási György igazi borritkasággal ör-
vendeztetett meg bennünket. 2003-ban palackozott olasz-
rizling muzeális borát kóstolhattuk, melyet pincében álló
helyzetben tárolt. A borról, bormustrát vezetô borá-
szunk is elismerôen nyilatkozott.

Az este kötetlen beszélgetéssel és egymás borainak
elemzésével, értékelésével fejezôdött be.

dr. Zemplén Béla

Kedves Paloznakiak!
Mint a múlt havi Hírmondóban is megjelent: összefogá-
sunkra van szükség a paloznaki stációk felújításához.

A munkát április 25-én szombaton szeretnénk végezni.
Kérem az önkénteseket, hogy próbáljanak hozni

spaklit, gyökérkefét, vödröt, létrát, meszelôt, ecsetet. Az
önkormányzat gondoskodik a szükséges anyagokról.

Találkozunk 9 órakor a feszületnél.

Kérdésekkel hozzám lehet fordulni! 06-30-241 1605

Árvay Attila

Strandbelépô

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

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

Az Európa Kempingben szintén kedvezményes szezon-
bérletet biztosítanak a paloznaki lakosoknak és nyara-
lóknak.

Önk.
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Irodalmi est és könyvbemutató 
Schäffer Erzsébettel

2015.április 25-én 18:00 órakor a Faluház
nagytermében

Schäffer Erzsébettel Bánki Iván beszélget.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!

Paloznak Község Önkormányzata
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Sütemény Erdélybôl
Hozzávalók:
1 csomag ostyalap, 9 tojás, 1 citrom, 24 dkg cukor, 4 ka-

nál grízes liszt, 2 kanál darált mák, 25 dkg vaj, kevés szó-
dabikarbóna, só

Elkészítés: 
6 tojásfehérjét kemény habbá verjük, hozzáadjuk fel-

váltva a 6 tojás sárgáját és 6 kanál cukrot, végül a lisztet
összekeverjük a darált mákkal, a citrom reszelt héjával,
szódabikarbónával, csipet sóval és lazán a piskótamasz-
szába keverjük. 175°C-180°C-on 12-15 percig sütjük.
Esetleg 18 percig, sütôtôl függ.

Citromkrém:
25 dkg vajat 12 dkg cukorral 3 tojás sárgájával habos-

ra keverünk. Tehetünk bele több cukrot is. Lassan hozzá-
adjuk a citrom kifacsart levét, vagy helyettesíthetjük 1
rúd kikapart vaníliával. (A tojásfehérje jó lesz habcsók-
nak).

Ha minden elkészült rakjuk össze a süteményt.
1.,OSTYALAP
2.,Megkenjük a citromkrém felével
3.,PISKÓTA fele
4.,Citromkrém
5.,OSTYALAP
Arra ügyeljünk, hogy a piskótát akkora formában süs-

sük, mint 2 ostyalap.
1-2 órát állni hagyjuk és apró téglalapokra vágjuk.
Jó étvágyat! Rajnai Magdi

PÜNKÖSDKOR TÖRTÉNIK
� 2015. május 23. Római Katolikus templom

19:00 óra Paloznaki Kórus Pünkösdi hangversenye
� 2015. május 24. Tájház udvar

15:00-18:00 Ügyességi-, logikai játszóház
16:00-17:00 Lufibohóc
17:00-18:00 Az állatok nyelvén tudó juhász címû mese-
játék. Mesekocsi Színház elôadása

� 2015. május 25. Meseterápia Központ
� Nyílt nap

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.

� 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

� 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!

� 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

� 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

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.

�� JÓ TUDNI!


