
Beszámoló a „Paloznak Jövôjéért”Közalapítvány
2014.évi munkájáról

(folytatás)

– Október:
– Az Országos Könyvtári Napok alkalmával Dr.Ézsiás

Erzsébet: - Az én Balatonom c. könyvének bemutatásával
egybekötött irodalmi esthez háttérkiállítást, és termet
rendeztünk.

– A Paloznaki Civil Egyesület által szervezett vetítéssel
egybekötött -Mexikói esthez vállaltuk a teremrendezést,
terítést.

– A 94. életévében elhunyt Ponori Thewrewk Aurél
nemzetközi hírû csillagász professzor, Paloznak díszpol-
gára végleg, szeretett falujába, Paloznakra „költözött”
2014 októberében. A temetés után búcsúkoccintásra a Fa-
luház nagytermében személyes tárgyai, általa írt könyvei,
saját készítésû távcsöve, fotói társaságában kerülhetett
sor. Köszönöm a családnak hogy hozzá segítettek a méltó
környezet kialakításához. Aurél bácsi emlékét örökre
ôrzi Paloznak, s egy csillaggal több ragyog ránk a
mennybôl.

– Még mindig október. A Nemzeti Mûvelôdési Intézet
Veszprém Megyei Irodája által szervezett -Veszprém Me-
gyei Hungarikum Klubok Közössége c. rendezvény soro-
zat októberi állomása Paloznak volt. Ezt a nagyon tartal-
mas, színvonalas estet egészítettük ki „Értékünk”c.
kiállítással,amely a Paloznaki Értéktárat volt hivatott be-
mutatni. Itt ragadom meg az alkalmat,hogy Verrasztóné
Losonczy Annának /Pannikának/ a Paloznaki Értéktár
Bizottság elnökének megköszönjem az értékmentô mun-
káját. Remélhetôleg így hosszútávon meg tudjuk ôrizni a
legkülönbözôbb értékeinket, s ezek által lakóhelyünket is
jobban megbecsüljük. Szintén köszönet Mihalcsik Mártá-
nak, a Nemzeti Mûvelôdési intézet módszertani referen-
sének önzetlen segítôkész munkájáért. Nagyon jó érzéssel
tölt el, hogy az értéktárunkba több olyan dolog került be,
amit vagy az Alapítvány hozott, létre, vagy valamilyen
módon kapcsolódunk hozzá.

– November:
– Az Önkormányzattal és a Bódis családdal sokunk

megelégedésére (néhány ember ellenére) meghívtuk Far-
kas Bertalan (mindenki Farkas Bercijét)kutató ûrhajóst
Paloznakra. Elsô magyar ûrhajósunk. Az ûrkutatás múlt-
ja, jelene, jövôje címmel vetítéssel egybekötött
érdekfeszítô,mindenre kiterjedô elôadást tartott. Még fo-
kozta a hangulatot a korabeli fotókból, tárgyakból, újsá-
gokból összeállított háttérkiállítás. Bepillantást nyerhet-
tünk az ûrkutatás és ûrutazás kulissza- titkaiba. Hálásan
köszönjük Bódis István és családjának a szervezésben
nyújtott segítségüket és a gáláns vendéglátást. Meghitt,
családias est részesei lehettünk.

– December:
A Paloznaki Mikulás mindig karácsonyi környezetbe

érkezik hozzánk. Már hetekkel elôtte díszítünk, dekorá-
lunk, ajándékokat veszünk, készítünk kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt. Most is így volt. Újra köszönöm
Szecsôdi Lászlóné Zsuzsikának és családjának a sok-sok
segítô munkát.

– A Paloznaki Kórus csodálatos Adventi hangversenyt
adott a templomban. Mi pedig az azt követô megvendége-
léshez az ünnephez méltó környezetet teremtettünk.

– Másnap a Veszprémi Mûvész Céh szervezésében 
Mûvésztalálkozó volt Paloznakon. Költôk, írók,
képzômûvészek, zenészek, színészek,népmûvészek, együtt
ünnepelték Advent harmadik vasárnapját. Ennek lebo-
nyolításában segítkeztünk.

A felsorolt rendezvényeken túl pénzzel támogattuk:
– Jutasi Sándor verseskötetének harmadik kiadását, a

Paloznaki Hímzôkör, Paloznak népmûvészete c. könyv
megjelentetését. – Boda Balázs 60.születésnapi kiállításá-
ra készült kiadványt. Függönyök vásárlását a Szent Jó-
zsef házhoz.

– A Falunapok ünnepélyes megnyitója utáni fogadást a
Faluházban(erre a célra befizetett összegbôl).

A nyári kézmûves foglalkozások két hónapon át to-
vábbra is nagy sikert aratnak, köszönet érte a foglalkozá-
sokat vezetôknek. Mindenkinek köszönjük az együttmû-
ködést, együttmunkálkodást, támogatást, legyen az
szellemi, fizikai vagy anyagi. Nagyon köszönjük az Ön-
kormányzat és Hivatal dolgozóinak az egész évi helytál-
lást. Külön köszönetet érdemel Kiss Lenke, aki éjjel-nap-
pal képes lelkesen tenni a faluért, az emberekért.
Köszönöm az Alapítvány vezetôségének segítôkész mun-
káját, hiszen mindegyikôjük nagyon sokat tesz és tett
Paloznakért. Dr. Garbai László, Jutasi Sándorné, Dr.
Leitold József, Márffy István, Szabó Lajos, Szecsôdi Béla,
Szente Zsolt. 

Amint az újságban megjelent és tetszettek már olvasni,
elkezdtük a Kálvária tönkrement képeinek kicserélését
megszervezni. A választás Petrás Mária kerámia-dom-
bormûveire esett. Mária erôs lelki kötôdése Paloznakhoz
segített neki a munka elvállalásával kapcsolatos döntés-
ben. Ezért máris köszönettel tartozunk feléje.

Tisztelettel kérem azokat, akiknek módjukban áll ezt a
felújítást segíteni, tegyék meg, természetesen erejükhöz
mérten. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik már nem
csak ígéretükkel, hanem befizetésükkel bizonyították
segítô szándékukat.

„Nem az a fontos, hogy meglássuk, ami a távol ködébe
vész, hanem hogy, megcselekedjük, ami most áll
elôttünk.”  /T.Carlyle/ 

Tisztelettel: Prazsák Józsefné
Alapítvány elnöke
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Saját erôbôl valósulnak meg kisebb 
beruházások Paloznakon

A Tájház szín nádtetejét alaposan megtépázták a tavaszi
viharok. Új szegést kapott a tetô és elöl hátul megtömörí-
tették a régi nádborítást. 

Az önkormányzat dolgozói kisebb felújításokat valósí-
tottak meg az elmúlt hónapokban. A télen elkészült a
könyvtár bejárata, új bejárati ajtóval, új burkolatot ka-
pott az elôtér, kicseréltük a belsô ajtókat, és felújítottuk a
WC-t. Megújult a klubszoba ahol kicseréltük az ablako-
kat, új padlóburkolat került a régi helyére, és kifestettük.
A klubszobába nagyképernyôs tv-t, hûtôt, kávéfôzôt vet-
tünk, már csak a bútorok beszerzése van hátra.

A Szent József Ház mögött a nyárra elkészül a kinti te-
rasz, kibôvül az ivókút elôtti díszburkolat. Terveink sze-
rint, hamarosan megvalósul a Napsugár utcában és a Kis-
köre utcában a csapadékvíz-elvezetés kiépítéséhez a
szegélyépítés, a Fô utcában új járdaszegély és a betonla-
pok helyére a térköves járda kiépítése.

A Vörösparti soron a Séd átkelônél új hídfejet és korlá-
tot építettek az önkormányzat dolgozói. 

TESTÜLETI ÜLÉS
A napirend tárgyalása elôtt a polgármester beszámolt az
elmúlt hónap intézkedéseirôl. A járási menetrend egyezte-
tésen elhangzott tömegközlekedéssel kapcsolatos tájékoz-
tatásról, az önkormányzati tûzoltóság közgyûlésérôl, az
Éltetô Balaton-felvidék Egyesület közgyûlésérôl. A
Hampasz-kútnál sorra kidôlô fák kivágásáról, valamint 
a Kisparti u., Napsugár u., Fô u., Tódi u. elkészült szegé-
lyezési munkákról, a Kossuth utca, Apor u. keresztezôdé-
sében a parkoló elkészültérôl, a kiállítóterem mögötti te-
rasz folyamatban lévô munkáiról.  Árvay Attila képviselô
a testületi határozatra hivatkozva kérte a székely zászló
kitûzését.

Elsôként tárgyalta a testület a folyékony hulladék szál-
lításra beérkezett pályázatot, melyre egyetlen ajánlatot
nyújtottak be. A testület az abban foglalt árat túlzottnak
találta így a pályázatot eredménytelennek nyilvánította
és megbízta a jegyzôt, hogy tájékozódjon a környékbeli
árakról, valamint gondoskodjon új pályázat kiírásáról és
minél több szolgáltatóhoz való eljuttatásáról. Elfogadta a
testület a, a Balatonfüredi Többcélú Társulás valamint a
Balatonfüredi  Önkormányzati Tûzoltóság beszámolóját
és 500.000 Ft támogatást ítélt meg a tûzoltóknak. Szintén
elfogadták a Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kötött
könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról és igénybe-
vételérôl szóló megállapodással kapcsolatos 2014. évi be-
számolót, valamint a törvényességi  felügyeleti eljárás 
lezárásáról a Veszprém Megyei Kormányhivatal
VEB/004/480-4/2015. számú tájékoztatását. 

Új árajánlatot kér a testület a tervezett útfelújítási
munkákra, miután a beérkezett ajánlatok mûszaki tartal-
ma nem összevethetô. Útfelújítási pályázatot ad be az ön-
kormányzat az Ady és a Napsugár utcákra a BM kiírásá-
ra 15 m Ft-os összköltséggel. 

Bérbe adja az önkormányzat a volt gyógyszertár helyi-
séget a Hegyközségnek iroda céljára. Elfogadta a Veszp-
rémi Mûvész Céhhel a kiállítások rendezésére, a Borút
Egyesülettel a tájház büfé mûködtetésére szóló megálla-
podás tervezetét és felhatalmazta a polgármestert a
szerzôdések aláírására.

CZÁ

VII. Paloznaki 
Jógahétvége

Örömmel értesítünk minden régi és új érdeklôdôt, hogy a
VII. Paloznaki Jógahétvége 2015. július 10-12. között ke-
rül megrendezésre. A Jógahétvége Paloznak Község Ön-
kormányzata és a Regionális Jóga a Mindennapi Életben
Egyesület Érd közös rendezvénye, a Paloznaki Civil
Egyesület és a Paloznak Jövôéért Közalapítvány, vala-
mint magánszemélyek anyagi támogatásával és önzetlen
munkájával valósul meg.

A Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhans Swami
Maheshwarananda által létrehozott Jóga a Mindennapi
Életben Rendszer korunk emberének életformájához iga-
zított ôsrégi tanítás, gyakorlatokkal, légzéssel, összponto-
sítással és meditációval.

A bölcsek és szentek évezredekkel ezelôtt meditációik-
ban kutatták a természet és a világegyetem titkait. Meg-
fejtették az anyagi és a szellemi világ törvényeit, bepillan-
tást adva az univerzum összefüggéseibe, a világ
egyetemben ható erôk és energiák mûködésébe. Az idei
évben mi is a fentiekre fókuszálunk, elsôsorban az ele-
mekre összpontosítva.

Várjuk változatlan szeretettel és mindig megújuló
programokkal.

A programokról röviden:

Július 10. péntek:
� A VII. Jógahétvége megnyitója délután 5-kor
� Kiállítás megnyitó – Selyemre Álmodott Világ, Rácz

Zita szentendrei mûvész munkáinak
bemutatása

� Filmvetítés, a Jóga a Mindennapi Életben Rendszer be-
mutatása

� Esti Hangverseny a Római Katolikus Templomban –
Földtôl az Égig, közremûködnek:

� Ducza Nóra, Geleta Viktor, Mérey Anna, Raman M.
Sundaram

� Esti Meditáció – Az Elemek Harmonizálása
� Közös zenélés

Július 11. szombat
� Jógafoglalkozások több idôpontban és helyszínen, kez-

dôknek és haladóknak, gyerekeknek, felnôtteknek, és
szép korúaknak egyaránt

� Reggeli szertartás – Szamita Danam, vezeti: Raman
M. Sundaram

� Elôadások: Elemek a Védák Világában, Izsák Julian-
na; A Légzés Misztériuma az Upanishadok Alapján,
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Kaderják Gyula; A Liturgia Fontossága a Védikus
Kultúrában,
Divya Diksha Chaitanya szerzetesnô

� Gyermek- és családi programok: játszóház; kézmûves
foglalkozások; Hanuman mesél, egy báb életre kel,
Kerényi Mari; Tücsök Szabi és Andi, Szabadi Andrea
és Cseke Péter interaktív zenés mûsora

� Esti mûsor a Tájház Udvar színpadán: Guna-gradhi
& Kirtan for the Soul, zenés mantra- meditáció indiai
hangszerekkel; Bhakti Jóga a Kúcsipudi Táncban,
Tóth Gabriella Garima és a Tarangam Táncmûhely

� Havan - tûzszertartás, „Áldás a falu és a részvevôk
spirituális- és anyagi fejlôdéséért” tartják: Divya
Diksha Chaitanya és Rudhrani Chaitanya szerzetes-
nôk és Bhagirathi

Július 12. vasárnap
� Jógafoglalkozások több idôpontban és helyszínen, kez-

dôknek és haladóknak, gyerekeknek, felnôtteknek, és
szép korúaknak egyaránt

� Reggeli szertartás – Szamita Danam, vezeti: Raman
M. Sundaram

� Elôadások: Az ôselemek Mûködése az Életünkben,
Kristályterápia az Elemek Tükrében, Erdei Judit; Öt
Elem az Ájurvédában, Dr. Boros Gyula

� Gyerekprogramok: Találkozás egy Mesehôssel – Bo-
risz Kutya Paloznakon, Radnóti Blanka; Az Indiai Bá-
bok Világa – történetek a Rámájanából, bábkészítés és
bábjáték, Kerényi Mari; Mandala Készítés Magokból,
Rák Andrea

� Színtér: Rezgésterápia; Ásványgyógyászat és auratisz-
títás; Ájurvédikus szaktanácsadás; 
Gyógytornász tanácsai

� Hangtálas meditáció
� Délutáni mûsor a Tájház Udvar színpadán: Dél-Indiai

Klasszikus Táncelôadás, Tóth Gabriella Garima; A
Végtelen Hang – Bhakti jóga a zenében, Anahada
Nada Sounds

� A Jógahétvége zárása délután 5 órakor

A programokon a részvétel ingyenes. A rendezvény
alatt jógabüfé mûködik vegetáriánus hideg- és meleg
ételkínálattal mérsékelt árakon. A programok mellett
kedvezô áron lehetôsége van különféle masszázsfajták
kipróbálására is.

Szálláslehetôségek: Paloznak: fizetô vendégszobák,
bérelhetô nyaralóházak. Alsóörs: Európa Kemping (saját
stranddal), részletes információ a www.paloznak.hu ol-
dalon található. A szomszédos településekrôl (Lovas,
Csopak) a www.balatonriviera.hu oldal ad tájékoztatást.

Ha tetszik a programunk, küldje el barátainak és is-
merôseinek.

Amennyiben szeretne hozzájárulni a rendezvény si-
keréhez, köszönettel fogadunk minden segítséget és
adományt. Ha pénzadománnyal támogatná rendezvé-
nyünket, akkor befizetését a 73900092-11061470-
00000000 számlaszámra tudja megtenni. (Számlatulajdo-
nos: Paloznaki Civil Egyesület, kérjük, a közlemény

rovatba megjegyzésként tüntesse fel: „Paloznaki Jógahét-
vége”), illetve személyesen az Info-pultnál lévô adomány-
dobozba.

További információ: a szervezôknél, a Paloznaki
Teleházban és a www.paloznak.hu honlapon

Fôszervezô: Nagy Julianna Pushkar – Jógaoktató
Paloznak +36 (20) 941-8773, pushkarjuli@gmail.com;
Szervezôk: Sári Annamária – rendezvényszervezô,
Paloznak Önkormányzat +36 (30) 213-0785,
telehaz@paloznak.hu; Bartl Betti – Paloznaki Civil
Egyesület, +36 (70) 524-9487, bartl.betti@gmail.com

NYÁRI  RENDEZVÉNYEK
� Júni. 20. 19.00 ó.  Vidnyánszky Attila: A szarvassá vál-

tozott fiú c. filmjének fotókiállítása a Tájház udvarán.
� Júni. 20. 20.00 ó. PG-Csoport koncert
� Júni. 27. Balatoni Hal- és Borünnep 

17.00 óra Fôzôverseny,  Halételek  kóstolása
20.00 óra Blackriders koncert

� Júli.18.-aug.10.Kisnémeth Ferenc festô grafikus kiállí-
tása a Szt. József Házban, megnyitója 19.00 ó. 

� Júli.10-12. VII. Jógahétvége Paloznakon 

� Júli 17. 20.00 ó. Klasz a Parton : Görög Noémi és Gö-
rög Enikô zongoraestje a Szt József Házban 

� Júli. 19. 20.00 óra Grassalkovich Trió Hangversenye a
Rk. templomban

Borklub Hírek
A borklub május 8-án tavaszi kirajzását végezte 44 fôvel
Szentantalfára. Célunk a Gergely Pincészet látogatása
,borkóstoló és kulináris élvezetek voltak. Autóbuszunk
befutását követôen a családi vállalkozás vezetôje Szabó
Gergely fogadott minket. Tájékoztatásában kitért a cég
történetére, édesapja alapította, míg ma már 40 hektáron
gazdálkodnak. Üzletpoltikájukat  a családi kapocs jel-
lemzi, és mint már több helyen is tapasztalhattuk, ezek a
legsikeresebb vállakozások. A pincelátogatást, ahol re-
duktív és hordós érlelést is láthattunk, borkóstolás kö-
vette: 2014-es olaszrizling, 2014-es rizlingszilváni, 2013-
as cserszegi fûszeres, 2014-es szürkebarát, 2013-as
juhfark, 2014-es zweigelt rosé, 2014-es cabernet
sauvignon volt a borok sorrendje, mely aktus közben fel-
szolgálták a kemencében sült zöldséges csülköt, krumpli-
val és salátával. Mind a borok, mind a kemence által fan-
tasztikusan összesütött étel megnyerte tetszésünket.
Békés kvaterkázást követôen szálitott minket buszunk
haza. Az utat énekléssel tettük még kellemesebbé.

Dr. Zemplén Béla
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A családfô
SZENTE ZSOLT

Hétköznap délután volt, munkaidô vége. A nyár eleji nap-
sütésben ballagtam lefelé a kavicsos Sáfrány utcán és köz-
ben azon gondolkodtam, vajon hogy jellemezném Zsoltot,
ha valaki kérdezné. Igaz, alig ismerem, mégis a határo-
zottság, a megbízhatóság, a higgadt erô és szorgalom jut
róla az eszembe. Olyan apa féle. Laposodó fények, jobbról
egybefüggô szôlôtáblák. Faluszél, nyugalom, panoráma,
aztán balra, át a kis fahídon, ládában muskátlik. Bent a
kert hûvös, öreg diófa alatt padok az asztal körül, oldalt
kerti tó, benne növények és aranyhalak békés semmitte-
vésben. Andi csak odalépett, citromfû szörpöt hozott és
sós rudakat, azzal ment is tovább a dolga után.  Amikor
helyet foglaltunk, elsôként azt kérdeztem tôle: ki Szente
Zsolt? Elsôsorban minek tartod magad?

– Azt hiszem, leginkább családapa vagyok, ez mozgatja
a gondolataimat, a tetteimet, ennek a tudata határozza
meg a céljaimat, e mentén teszek szinte mindent az életem-
ben. A feleségemmel, Török Andreával 23 éve vagyunk
együtt, ô helyi lány, én füredi vagyok. Édesapámék Vá-
szolyban éltek, még ma is van ott 800 négyszögöl szôlônk,
s csak mellesleg mondom, tavaly az itteni borversenyen
ezüstérmes lett a ’14-es rizlingünk. Apu, aki szintén aszta-
los, már húsz éve nyugdíjas, de van egy kis mûhelye, ott
tevékenykedik és a szôlôben is sokat dolgozik. 76 évesen
jó egészségnek örvend. Édesanyám és a testvérem sajnos
már nincsenek közöttünk. Magamról? Az elemit a füredi
Bem iskolában végeztem és talán apu után, erdésznek ké-
szültem. Sopronban folytattam volna a tanulmányaimat,
de kollégista semmiképpen sem akartam lenni, így Veszp-
rémbe jártam szakmunkásképzôbe, majd esti tagozaton
faipari szakközépiskolába. Asztalos lettem. Az elsô mun-
kahelyem 1987-tôl a füredi Hajógyárban volt, majd ’91
augusztusától két évig egy építôipari Kft-ben dolgoztam.
Házasságot kötöttünk Andival, aztán önállósítottam ma-
gam és az épülô családi házunk alagsorában alakítottuk ki
a mûhelyemet. Építkezni családi összefogással tudtunk,
három év alatt készült el az otthonunk, ahol ma is élünk,
csak a mûhely költözött idôközben különálló épületbe.
Kezdetben a munkaadóim azok voltak, akikkel még a szü-
leink kerültek kapcsolatba a munkájuk során, mára azon-
ban a megbízások 80%-át a környéken nyaralóval rendel-
kezôk teszik ki, vagy azok ismerôsei, aztán az itt élôk,
ahogy ez lenni szokott, ha egy mesterember jól végzi a fel-
adatát. Van egy-két olyan munkám, amire büszke vagyok,
bár a világért sem szeretnék dicsekedni velük. Ha kérded,
hát ilyen például az a projekt, amiben egy tihanyi nyaraló
külsô- és belsôépítészeti famunkáit, valamint bútorainak
egy részét készítettem el, s amelyet a Szép Házak 2013.
áprilisi száma képes riportban mutatott be. Vagy a csopa-
ki Kereked Vitorlás Klub társalgójának félbevágott hajót
stilizáló bárpultja, esetleg a füredi Vitorlás étterem emele-
tén kialakított Vitorlázeum falburkolatait, tárlóit és búto-
rait emelném ki.         

– Comenius, cseh pedagógus, a „nemzetek tanítója” a
16. században így írt errôl a szakmáról: „Az asztalos meg-

gyalulja a deszkákat a gyaluval a faragó széken,
megsimétja a simétó gyaluval, megfúrja a furóval, megfa-
ragja a faragókéssel, egybenfoglalja enyvvel és hevede-
rekkel, és (így) csinál táblákat, asztalokat, ládákat, és
egyebeket...”. Úgy tudom, az asztalosság ôsi foglalkozás,
mégis nagy újítások, technológiai újdonságok nem bor-
zolják a mesterek kedélyét, nem választanak szét szakma-
belieket irányzatokra, nem kell folyton továbbképzések-
re járniuk, ha naprakész tudással akarják tenni a
dolgukat. Igaz ez? Változott valami a szakmában, mióta
végeztél? Vannak trendek, anyagok, eszközök, amiket ak-
kor még nem ismert a világ?              

– Természetesen, ha nem is akkora léptékben, ha nem
is olyan látványosan, de itt is folyamatosan változik min-
den. Mégis inkább azt emelném ki, hogy mennyire fontos
lett a kommunikációs készség. Hogy megértsem, eseten-
ként kitaláljam a megrendelô gondolatát, kívánságát,
amit néha maga sem tud pontosan elképzelni. Változik a
divat, új alapanyagok jelennek meg, például elengedhe-
tetlen a jó munkához a felhasznált fa minôsége. Olaszfa-
luba járok, az ottani Fateleppel tudtam gyümölcsözô kap-
csolatot kialakítani. Tervrajzok után dolgozom, ezeken is
el kell igazodnom, s sokszor mindezt egyeztetni sem köny-
nyû. 1997 óta van egy állandó munkatársam, Keller Zsolt,
akivel összeszokott párost alkotunk, félszavakból megért-
jük egymást. Nyolc nap elôkészítés, egy nap beszerelés,
általában ez a munkarend. Minden darab egyedi, ezért
csak korlátozott számban tudunk megbízásokat elfogad-
ni, illetve fontos az ütemezés, a feladatok megosztása. Bô-
vítésen azonban nem gondolkozom. Ahhoz még több
helyre, több gépre lenne szükségünk, és - amit a legkevés-
bé szeretnék - szériázni kellene, az pedig elvenné a krea-
tivitást, a változatosságot, az egyediséget a munkánkból.
Nem vagyok szorongó típus, stabil a jövôképem. Így sem
félek attól, hogy egyszer tétlenül fogok üldögélni.

– Térjünk vissza a családodra, hiszen azt mondtad, ez
az életedben a legfontosabb. 

– Andrea az egészségügyben dolgozik, a füredi Szív-
kórház kardiológiai szakasszisztense, szereti a munkáját.
Három fiunk van. A sorban elsô Ádám, ô 1993-ban szüle-
tett, a Lóczy Lajos gimnáziumban érettségizett, aztán
OKJ-s autóvillamossági szerelô lett, jelenleg viszont
Homola Szabolcs alkalmazásában áll, amolyan mindenes-
ként.  Máté ’96-ban követte, neki még egy éve hátra van
az érettségiig, nyaranta a csopaki strandon vállal diák-
munkát, és végül Dávid érkezett 2000-ben, az idén ballag
a csopaki iskolából, ahol mi szülôként a három gyerekkel
15 évet “töltöttünk”. Veszprémbe készül a Faipari Szak-
középiskolába, és reményeim szerint követni fog a szak-
mámban. Amikor ide kerültünk, rögtön azt éreztük, hogy
jó döntést hoztunk, hamar megkedveltük a falut. Részt
vettünk a közösségi életben, a rendezvények elôkészítésé-
ben, falutakarításban, ez még Balogh Lajos idejében is
természetes volt. Talán van bennem valami szervezô, va-
lami másokért tenni akaró vonás, emlékszem, már az ele-
miben is ôrsvezetô voltam. Amikor 2006-ban elôször vá-
lasztottak képviselônek, Andi támogatott ebben, és így a
harmadik ciklusban sem esik egyáltalán nehezemre. A
testületben is hasonló a helyzet, mint a munkámban,
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kommunikálni kell. Vannak eltérések, nézetkülönbségek
köztünk egy-egy esetben, de meg tudjuk beszélni. Közös
nevezôre tudunk jutni, ami elengedhetetlen az eredmé-
nyes mûködéshez. Lényeg, hogy mindenkor a falu érde-
két tartsuk szem elôtt. A Közalapítvány kuratóriumi tag-
jaként is ezt kívánom támogatni.

– Honnan van mindehhez ennyi energiád?
– Igyekszem egészségesen és tartalmasan élni. Hobbim

a labdarúgás, egy balatonfüredi kispályás csapatban foci-
zom 25 éve. Nagy örömömre szolgál, hogy ebben a csapat-
ban együtt játszhattam a három fiammal. Azonkívül so-
kat olvasok, és színházba járunk. Utóbbiak ugyan „csak”
a mûvelôdésemet szolgálják, de szerintem arra is nagy
szüksége van az embernek.   

– Hogy látod Paloznak jövôjét? Mit tartanál kívána-
tosnak, milyen irányba fejlôdjön?

– Azt szeretném, hogy Paloznak ne változzon. Az ön-
kormányzat lássa el alapvetô feladatait, segítse a vállalko-
zásokat. A fiatalok érezzék jól magukat itt, szervezzenek
bulikat, de lehessen rájuk számítani a közösségi munká-
ban is, s ez megvan, úgy látom, könnyen aktivizálhatók.
Itthon tartani nyilván nem lehet ôket, de egyszer majd
vágyjanak vissza. Hiszen lépten-nyomon olyan vélemé-
nyekkel találkozunk az ide tévedô idegenektôl, hogy ez
egy különleges adottságú település, jó kisugárzású hely.
Kívánom, hogy tudjunk örülni mindennek, becsüljük
meg azt, ami a miénk. Szerintem jó irányba mennek a
dolgok. 

Boda Balázs

Tájékoztató a Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület 2014. évi
mûködésérôl.

Az Egyesület 2007-ben alakult. Jelenlegi létszáma 28 fô.
Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület mûködésének fontosabb,
múlt évi eseményei:

Március 14. Nyílt nap a Borklubban
Április 12. Nagyhegyi út és a Pincesor tavaszi kar-

bantartása
Április 13. Közgyûlés
Május 11. Loidl Mátyás és kanadai barátja tartott

„Kanadai élmény- beszámoló”-t vetített képekkel.
Május 24. Erdélyi János: „Jó boroknak szép hazája,

Erdély” filmjének vetítése. A nagy sikerû estén a film ké-
szítôje mesélt az erdélyi borokról, emberekrôl. 

Május 31. Nyárköszöntô baráti összejövetel a Papa
Borozóban

Június 21. Halászléfôzô verseny: Szabadi Bálint vett
részt, nem nyert, de az utolsó falatig megették fôztjét

Július 12. Dr. Palágyi Sylvia régész kandidátus vezeté-
sével a PaCi-val közösen, a Balaton felvidék régészeti emlé-
keivel ismerkedtünk. A kiránduláson 26-an vettek részt.

Szept. 6. Szüret-elô: PaCi-val közösen. 
Szept. 27. Gulyásfôzô verseny: A Szôlôhegyi hobby-

szakácsok (Gyimesi Viktória, Siklós László) II.
helyezettek. Regôs Marcsi elsô lett a tortasütô versenyen.

Okt. 25. Murci ünnep: Nagy sikere volt Regôs

Marcsi díszítésének, Jókairól készített mûsorának.
Strasznerné Klári finom vacsorát fôzött. Fodor Gyula bo-
rász elôadása és borai illettek az ünnep hangulatához. 

Nov. 14. Újbormustra, borszentelés a Borklubban:
Az újbort vitéz Ajtós József László esperes, plébános
szentelte és Tislér Géza lelkész áldotta meg.

A rendezvények sikeresek, jó hangulatúak voltak. Az
egyesületi tagokon kívül Paloznakról és Lovasról is töb-
ben vettek részt egy-egy jól megválasztott témájú rendez-
vényen.

A PaCi-val sikeresen együttmûködünk. Évente rendez-
vényeinket egyeztetjük és a megvalósításban kölcsönösen
részt veszünk.

A Borklubbal megalakítása óta nagyon jó a kapcsolat.
Az újbor szentelés hagyománnyá vált. Része lett az egyre
jobban kialakuló paloznaki borkultúrának.

Támogatjuk a Falu bora elképzelést. A Csopak Kör-
nyéki Borút Egyesülettel aláírt együttmûködési megálla-
podás jól segítheti Paloznak szerepének növekedését a
szôlészet-borászat területén.

Paloznak Jövôjéért Közalapítvány tapasztalataira, se-
gítségére, tanácsaira sokat építünk. Bízunk benne, hogy
közös rendezvényeink emlékezetes eseményként hagynak
nyomot Paloznak életében.

Az Egyesület mûködési lehetôségeinek megteremtésé-
ben meghatározó szerepe van az Önkormányzatnak. A
több éve mûködô támogatási megállapodás segíti az anya-
gilag gyenge Egyesület mindennapi munkáját és a rendez-
vények szervezését. (útkarbantartás, régészeti kirándu-
lás, elôadások stb.) 

Az Egyesület alapítása óta sokat változott a Szôlôhe-
gyiek és a Paloznakiak kapcsolata. Úgy érezzük, hogy az
Önkormányzat támogatásával közösen elért eredmények
(Szôlôhegy vízellátása, útépítés, Ajánlás az építkezôknek,
elektromos hálózat minôségének javítása stb.) sokat javí-
tottak a Szôlôhegy infrastruktúráján, az itt élôk életmi-
nôségén. Bízunk abban, hogy az Egyesület munkája, ren-
dezvényeinek megjelenése Paloznak életében is olyan
értékeket hozott létre, amelyek közös jóérzésünket erôsí-
tik.

Segítési lehetôségeken gondolkozva van egy ötletünk.
Javasoljuk, hogy tekintsük Paloznak kiemelt értékének
és nevezzük „Szép kilátás sétakör”-nek a Nagyhegyi út
–Pincesor körét. Nem nagy ráfordítás révén, a látogatók-
nak ajánlható látnivaló lehet a Szôlôhegynek ez a része.
Kapcsolódhat Paloznak szépségeinek csokrához.  A Szép
kilátás sétakör gondozását az Egyesület vállalná.  

Köszönjük az Önkormányzat és a civil szervezetek se-
gítségét, együttmûködését. Kérjük ezentúl is a jó szándé-
kot, az erkölcsi és anyagi támogatást. Bízunk abban, hogy
közös munkánk kölcsönösen eredményes lesz a jövôben
is.

Dr. Tormási György
elnök
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LIPCSE
A hely a mit kinéztem magamnak Drezdában, igen messze
volt az ideiglenes lakóhelyemtôl, így viszonylag korán fel-
keltem, és nekiláttam a gyaloglásnak.

Nagyon szeretek gyalogolni és futni, úgyhogy ez alka-
lommal sem volt gond a 8 kilométeres távval, ami város
szélére vitt. 1 óra erôltetett menet után elértem a kórhá-
zat a város szélén, akarom mondani az autópályát, és ed-
dig elôször az úton, egy stoppost vettem észre. Látszólag
minden olyan dolgot leszart, amit a stopposok kéziköny-
veiben írnak. Sapkát viselt, amit nem ajánlanak, cigizett,
és a ruházata is elég szedett-vedett volt.

Halléba akart eljutni, ami Lipcsétôl csak pár kilométer,
de én elôször ügyet sem vetettem rá, inkább tovább gyalo-
goltam egy jobbnak tûnô helyre.1 óra stoppolás után
azonban mégis inkább visszafordultam Philipphez, és
ami ilyenkor megszokott, megismerkedtünk. Ezek után
ketten, vagy felváltva folytattuk tovább az ipart, de bár-
milyen furcsa, 4 órán keresztül senki sem állt meg ne-
künk. Akármilyen felállással próbálkoztunk, még csak
ügyet sem vetettek ránk. Az elsô pár óra után Philipp fel-
vetette azt a lehetôséget, hogy menjünk vonattal, ami 5 fôs
csoportjegy esetén csak 7 euró/fô lenne. Az idô elôreha-
ladtával ez az opció egyre inkább kecsegtetôvé vált. Végül
megunva az álldogálást úgy döntöttünk, ebbôl vonatozás
lesz. A mi járatunk 7 órakor indult, szóval még volt 3
óránk visszaérni a pályaudvarra, ami természetesen ott
volt, ahonnan elindultam. Nem igazán gondoltam volna,
hogy ezt a 8 kilométeres távot még egyszer meg kell ten-
nem, de annak tudatában, hogy estére biztosan Lipcsében
leszek, bevállaltam. Útközben kibeszéltük a vándoréletet
Philippel, ô éppen hazafelé tartott, én pedig mindössze 2
hete voltam úton, de volt közös téma bôven. Párszor meg-
jegyeztem, hogy simán elmenne írnek is, mivel vörös haja
és elég ápolatlan vörös szakálla volt. Megérkezve a vasút-
állomásra, elég sok idônk volt még. Felhörpintettünk pár
üveg Paulanert, amit igazán megérdemeltünk a gyaloglás
után, majd pedig találkoztunk azzal a 3 lánnyal, akivel
megosztottuk a csoportos jegyünket. Este 9 körül már
Lipcsében is voltam. Euforikus érzés volt meglátni Ben-
cét, akivel gimi óta nem túl sokat találkoztam, legfeljebb
nyáron, de az utóbbi idôben az is egyre ritkábbá vált. Egy
kicsit féltem, hogy nem fog minden simán menni, de ez
volt a legnagyobb tévedésem utam során, ugyanis fél 10-
kor már Mr.Busta hangversenyének részletei tették ma-
gukévá az étert abban a kolesz szobában, ahol Bence la-
kott. Királyi fogadtatásomhoz, e mellé még egy (rekesz)
welcome drink is társult, egy kultikus ital,ami azóta be-
lopta magát a szívembe, a Sternburg sör, amibôl ottlétem
alatt körülbelül 15 üveggel ittam meg. Bencének 2 kerék-
párja is volt, mindegyikkel könnyen lehetett
lowriderkedni, akár még a Lipcsei éjszakában is. Ezt bi-
zonyítandó kimentünk a Népek Csatájának emlékmûvé-
hez, azaz a Völkerschlachtdenkmal-hoz. Itt már érzelmes
beszélgetést folytattunk pár flaska remek nedû mellett,
addig ameddig le nem kapcsolták a díszkivilágítást. A ki-
látás és az élmény megnyerô volt. Ez is egy hosszú és ese-
ménydús nap volt, úgyhogy nem kellett sokat várni arra,

hogy elaludjak. Bence suliban volt, odaadta nekem a kul-
csokat a biciklihez és a szobához is, de nem igazán siettem
el a felkelést és az indulást.

Lipcsében lepôdtem meg elôször, az egész túra során,
milyen egyszerû kerékpárral közlekedni Nyugat-Európá-
ban. Saját sávban zavartalanul tekerhettem és körülbelül
ugyanolyan gyorsan mint a villamos, beértem a centrum-
ba. Bence órái után bementünk a központba, és megnéz-
tük, amit meg lehetett nézni Lipcsével kapcsolatban. Egy
imára beugrottunk a Thomaskirchébe is, és Bence még
domesztikáltabb Mr. Busat módjára a Bachot is
megmutatta.(Inside Joke bocsi) Ittunk pár sört, meg egy
10,5%-os Carlsberg Elephant nevû italt is, ami ugyan nem
volt sör, de ihatatlan sem.

Betértünk egy magyar tetováló sráchoz, akirôl tényleg
nem volt nehéz megmondani, hogy magyar, mert elmarad-
hatatlan kellék volt nála a címer, és a Nagy-Magyarország
matrica. Biztos a honvágy. Mindenesetre nagyon jó arc
volt, épp egy német csávó vállára varrta a szalamandrá-
ját, közben pedig velünk csevegett. Késôbb találkoztunk
Roberttel az egyetemrôl, a helyszín azonban ekkor már
egy méretes park közepe volt, Lipcse egyik folyójának a
hídján. Nem kicsit tetézve az élvezeteket egy Spekulatius
nevû süteményt faltunk, ami 1 euróba került, és 600
gramm keksz volt benne. Én még a magyar menzákra is
ajánlanám, ennyi pénzért. Igaz egy üveg Sternburg is
csak 29 cent volt ottlétem alatt. Pedig komoly fizikai füg-
gôséget alakíthat ki az embereknél, adhatnák drágábban
is. A hídon kártyáztunk, valamint természetesen eszme-
cserét folytattunk a marihuána legalizálásáról, elméleti és
gyakorlati érvek felhozásával. Egy kicsit ránk sötétedett,
szóval a hazaút nagyon viccesre sikeredett. Egy filmben
éreztem magam, egy szépiában, amiben a belsô hangokat
hallottam csak, és követtem az elôttem száguldó Bencét.
Aznap estére még be volt tervezve egy buli, én inkább ott-
hon maradtam, Bence elment, és mulatott egyet. Újra a
városban egy kiadós alvás után. Bence megint korán kelt,
ami nálam bizony csodálatra érdemes. Újfent Lipcsében
biciklizem, ezúttal még többet mint elôzô nap. Furcsa ér-
zés egy nagyvárosban ennyire biztonságban lenni két ke-
réken. Megtekintünk pár nevezetességet, és betérünk a
Runde Ecke nevû múzeumba, amely a Gestapo történeté-
rôl szól. Tekintve, hogy 2014 a Berlini Fal lebontásának és
Németország újraegyesítésének 25. évfordulója, ottlétem
alatt nagyon sok kulturális programon vehettem részt. A
kerek saroknak nevezett múzeumban is, az 1989-es lip-
csei történésekrôl olvastam, és megtekintettem a berlini
fal egy darabját, amit a Bild újság ajándékozott Lipcse
városának. Este fôzôcskéztünk Bencével, és vacsoránkat
pár sör kíséretében el is költöttük. Az ottlétem alatt nem
sok gondom volt a pénzre, de ha lett volna, akkor sem hi-
szem,  hogy csôdbe megyek. A tömegközlekedésre nem
kellett pénzt költenem, Bencénél volt kaja is, ha meg fôz-
tünk, összedobtuk. Az esti program nosztalgiázás,  és be-
szélgetés volt, a szokásos Facebook trollkodással össze-
kötve. Leírtam az egyetem címét ahol Bence tanul, és
miután felkeltem, odagyalogoltam hozzá, hogy elköszön-
jek és odaadjam a kulcsot. Nem volt olyan könnyû megta-
lálni, de végül sikerült. Visszagyalogoltunk a villamos-
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megállóba és elbúcsúztunk. Könnyes percek voltak, de én
inkább rohadt boldog voltam, hogy idáig eljutottam, és
még egy régi barátommal is találkoztam, és még tovább
erôsítettük a kapcsolatunkat. Természetesen a
stoppolóhely újfent a város másik oldalán volt, így vá-
laszthattam, hogy gyalogolok másfél órát, vagy 3 eurót el-
költök egy jegyre. Természetesen ezen nem sokat gondol-
kodtam, úgyhogy elindultam egy újabb caplatásra. A
hely, amit kinéztem magamnak, valóban jónak bizonyult.
Könnyedén láttak meg az autósok, bár megállni nem na-
gyon lehetett, ezt sokan mutatták is. Még Bence egyetemi
barátját Robertet is láttam elsuhanni egy autóban. Egy
óra elteltével azonban megállt egy nagy Ford terepjáró.
Elég veszélyes helyen, szóval köszönettel tartozom az úr-
nak. Aki egyébként 77 éves volt. A  lipcsei vizit tehát na-
gyon jól zárult, én pedig már úton voltam utolsó német
állomásom felé, Hannoverbe.

Slemmer Benc

Kedves Paloznakiak!
Augusztus 7-8-én immár negyedik alkalommal rendezzük
meg a Paloznaki Jazz Pikniket, melyre minden paloznaki
lakost szeretettel várunk. 2014-ben nagyot álmodtunk:
kétnapos pikniket, világszínvonalú jazz elôadókkal, két
színpaddal, minôségi gasztronómiai felhozatallal és több
ezer vendéggel. Olyan rendezvényt valósítottunk meg,
amely Paloznak hírét vitte a nagyvilágba és a minôségi
programot keresô közönséget vonzotta a településre.
Idén, ha lehet, még nagyobb lelkesedéssel vetettük bele
magunkat a szervezésbe.

2015-ben 3 színpaddal és 15 felejthetetlen koncerttel
készülünk. . A Tájház udvara az élôzenés klubok felhôt-
len hangulatát idézi, a Paloznak szélén felállított nagy-
színpadon a csillagos ég alatt rangos elôadókkal és külön-
leges koncertekkel találkozhatnak a látogatók. A
T-Systems nagyszínpadon péntek este az Amoeba, Fábián
Juli & Zoohacker, majd a nemzetközi jazz fesztiválok
egyik legnagyobb sztárja, a Jazzanova ad koncertet.
Szombaton az Infinity kezdi az estét, utánuk a Soul Surge
következik, majd egy igazi jazz csillag lép színpadra: a
szaxofonlegenda, Candy Dulfer perdíti táncra a közönsé-
get. A Tájház udvarán a Homola Pincészet színpadon
pénteken a Marosi Zoltán Band, Pribojszki Mátyás és ze-
nekara, majd Little G. Weevil lép fel. A szombat Myra
Monoka live act-jével indul, majd Gubás Gabi és zeneka-
ra valamint a Barabás Lôrinc Quartet ad koncertet.

Idén új helyszínnel bôvül a fesztivál: a Jazz Teraszon
(Szt Jószef Ház mögött) a Snétberger Zenei Tehetség
Központ növendékei lépnek fel, valamint a fellépô zené-
szeknek lehetôségük lesz random örömzenélésre és akár
alkalmi formációk kipróbálására is.

A paloznaki lakosok idén is ingyen vehetnek részt a
rendezvényen. Az ingyenes belépôjegyek (karszalagok)
csak személyesen, lakcímkártya felmutatásával vehetôek
át a Teleházban a rendezvény elôtt. A piknik hangulatot
gasztrovásár biztosítja a Homola Pincészet, és más helyi
termelôk boraival kézmûves gasztrotermékek finomsága-

ival, napközben gyerekprogramokkal várjuk a családo-
sokat, éjjel fényfestéssel díszítjük a templomot és a hiva-
tal épületét, ahogy az elôzô években is. A fesztivál házi-
gazdája a Homola Pincészet, támogatója a Paloznaki
Önkormányzat. Jegyek a fesztivál napjáig kaphatóak
online (jegy.hu), a Homola Borteraszon és a nemsokára
nyíló Sáfránkert Étteremben. Július 15-ig 8900 forintos
kedvezményes áron lehet hozzájutni a fesztiválbérlethez. 

A fesztiválon idén is lehet támogatói jegyeket vásárolni:
a jegyek bevételébôl ezentúl minden évben egy paloznaki
projektet támogatunk. Az idei támogatói jegyek bevételét
a szervezôk kiegészítik a jegyeknek megfelelô összeggel
(maximum fél millió forintos támogatásig), ezzel az ösz-
szeggel a Galéria Terasz kialakítását támogatjuk.

Várunk szeretettel minden Paloznakit, minél több ba-
rátot, ismerôst, környékbelit és jazz rajongót. Találko-
zunk augusztusban!

Homola Szabolcs

Könnyed cseresznyés túrótorta

A tésztához:
30 dkg liszt
20 dkg vaj
10 dkg porcukor
1 tojássárga
1 tasak vaníliás cukor
1/2 db citrom reszelt héja
csipet só

A töltelékhez:
75 dkg túró
35 dkg cseresznye
18 dkg porcukor
10 dkg vaj
3,5 dl tej
2 db tojás
2 tasak vaníliás cukor
3 dkg vaníliás pudingpor

A takaróhoz:
8 dkg liszt
5 dkg vaj
5 dkg porcukor
1 mk. ôrölt fahéj

ELKÉSZÍTÉS: A tésztához összedolgozom a lisztet,
porcukrot, vajat, vaníliás cukrot, tojássárgát, csipet sót
és reszelt citromhéjat, majd 1 órára hûtôbe teszem.
Kikent tortaformába simítom és villával megszurkálom.
A töltelékhez kikeverem a tejet, tojásokat, vaníliás cuk-
rot, pudingport, olvasztott vajat, áttört túrót, majd rá-
halmozom a tortaalapra.Magozott cseresznyével rakom
ki a tetejét. Vajat, porcukrot, lisztet, kis fahéjat vegyítek
össze és ezzel vonom be a torta tetejét rámorzsálva.
180 fokos sütôben készre sütöm 50 perc alatt.

Jó nassolást kívánunk!
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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.

� 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

� Paloznakon hosszú távra, garázst keresek 
+ 36 70 415 8854

� 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

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.

KEREKEDI CSÁRDA 
Csopak 71-es fôút, ott ahol a babák állnak!

Egész évben várjuk vendégeinket neves pincészetek borai-
val, szolid árakkal, házias ételekkel. Üdülési csekk, ticket
restaurant, chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely, 
valamint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, 
borospince, látványkonyha, gyerekeknek játszótér. 
Baráti, családi összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel./Fax.: 87/ 705-842 és 30/ 994-1921,
web: www.kerekedicsarda.hu

e-mail: toth.sandor19@chello.hu

A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület együttmûködés
céljából továbbra is várja Alsóörs-Csopak - Felsôörs - 

Lovas - Paloznak területérôl szálláskiadók, vendéglátók és
egyéb szolgáltatásokat végzôk jelentkezését.

Információ: Keresztes Éva tel: 06-70-371-8501


