
TESTÜLETI ÜLÉS OKTÓBER
Október 1-én tartott nyilvános testületi ülést az önkor-
mányzat. Czeglédy Ákos polgármester beszámolt a gyalo-
gos vasúti átjáró terveztetésérôl, a Tájház mosdóhelyiségé-
nek felújításáról, az új falugondnoki busz átvételérôl, a
kistérségi tanácsülésrôl, valamint a Virágos Veszprém Me-
gye elsô helyezésrôl a 300-500 fôs településkategóriában.

Elsô napirendként a testület meghallgatta a féléves költ-
ségvetési tájékoztatót, majd a Balatonfüredi Rendôrkapi-
tányság által összeállított bûnmegelôzési koncepciót tárgyal-
ta és fogadta el. Ezután a polgármester tájékoztatást adott
Zujeva Irina Vlagyimirovna Vörösparti sor lakos népszava-
zási kezdeményezésérôl a Balatonparti terület Alsóörshöz
csatolásáról. Több jelenlévô Vörösparti sori nyaraló jelezte,
nem értenek egyet a kezdeményezéssel. Dr Magyar Csaba a
Vörösparti sor Egyesület nevében jelezte, hogy az egyesület
is elzárkózik a kezdeményezéstôl. Dr. Hegyi Zsófia aljegyzô
tájékoztatta a testületet a nem közmûvel összegyûjtött folyé-
kony hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet
elfogadásával kapcsolatos törvényességi eljárás lezárásáról.
Kovács Emese képviselôasszony beszámolt a Pincze
Pont kialakításáról a Csopak Környéki Borút Egyesület pá-
lyázatával kapcsolatos beruházásokról és tervekrôl. Jogsza-
bályváltozás miatt ismét határozatot hozott a testület a gyer-
mekjóléti és családsegítô szolgálat összevont ellátásáról, amit
továbbra is a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató Köz-
ponttal kíván elláttatni. A polgármester tájékoztatást adott a
Falunapok megvalósult programjairól és költségérôl, vala-
mint a beszedett idegenforgalmi adóról, ami ebben a szezon-
ban több mint 11 millió Ft volt. Ennek 95%-át vállalkozások
fizették. A magánszállás kiadók közel 600 e Ft idegenforgal-
mi adót szedtek be és fizettek az önkormányzatnak. CZÁ

A falunapok vendége volt Hajdúböszörmény
A paloznaki képviselôtestület évekkel ezelôtt úgy döntött,
hoy a szeptemberi falunapokon minden évben lehetôséget
biztosít egy-egy település bemutatkozására az ország külön-
bözô területeirôl. Az idei évben Hajdúböszörmény küldött-
ségét és rajtuk keresztül a hajdúböszörményi embereket in-
vitáltuk a Balaton partjára.

Hogy miért éppen ôket? Természetesen a véletlen volt a
fôszereplô ebben a történetben is. Balatonfüreden találkoz-
tunk elôször egy közös rendezvényen velük, aztán a
Paloznaki Kórus, és a Hímzôkör bemutatkozhatott a
Bezermeni Vígasságok rendezvényükön, ami gasztronómiai
hétvége kiegészítve kulturális rendezvényekkel. A Városok
Falvak Szövetsége egyik közgyûlésén, ahol Paloznakot kép-
viseltük, megismerhettük a senkihez nem hasonlítható haj-
dú emberek kedvességét, nyíltságát. Egyhangúan döntöt-
tünk tehát tavasszal, hogy idén Hajdúböszörményt hívjuk
meg az ôszi mulatságunkra.

A falunapok ünnepélyes megnyitója elôtt, a Szent József
ház nagytermében a Böszörményi Mûvésztelep munkáiból
összeállított mûveket tekinthette meg a hozzánk látogató
vendégsereg. Fórizs László, Hajdúböszörmény alpolgár-
mestere nyitotta meg a rendezvény sorozatunkat, aki nem
elôször járt nálunk, szívesen jön hozzánk, remélem nem ve-
szi sértésnek, ha már barátunknak tekintjük.

A szombati fôzôversenyen mutatkoztak be, igaz nem ne-
veztek a megmérettetésre, a Böszörményi Hagyományôrzô
Egyesület tagjai. „Szépen felöltözve” kínálták a hagyomá-
nyosan elkészített szürke marha pörköltet slambuccal. Ez
az ô ajándékuk volt a paloznakiaknak. A sikerrôl árulkodik,
hogy a gulyásfôzô verseny zsûrije különdíjjal jutalmazta
ôket. Pali bácsi sok-sok történettel fûszerezte a fôzést, és
ahogy a szaru kupából fogyott a paloznaki rizling, egyre vi-
dámabb hangulatban várták, hogy a díszes szûröket maguk-
ra terítve kamera elé üljenek. A Duna TV Paloznakra kite-
lepült profilfotózással foglalkozó stábja a böszörményi
pásztorviseletbe öltözött hagyományôrzôket is lefotózta.

A délutáni programok között mutatkozott be a méltán hí-
res Bocskai Néptáncegyüttes, akik programjukkal elkísér-
ték a felvonulókat Lovasra és Alsóörsre is. Nem lenne hite-
les az én tollamból az együttes méltatása, aki látta ôket már
érti, miért szerepeltek a „Fölszállott a páva…” legjobbjai
között, és hogy miért izgultunk az utolsó percig, hogy a sok
fellépésük között ideérjenek Paloznakra. A fiatal táncosok
remekül érezték magukat az esti utcabálon is, ahol egy má-
sik stílust mutattak be a tánctudományukból.

Szerintem a böszörményiek is, és mi is jól éreztük magun-
kat egymás társaságában. 

Köszönjük Hajdúböszörmény!
Verrasztó Ferenc, alpogármester

ui: Rajnai Magdi figyelmébe ajánlom a „Vidéki gasztro-
nómia a Hajdúságban” c. kiadványt, amit a vendégeink hoz-
tak magukkal ajándékba. Sok különleges recept található
benne, hátha megtetszik valamelyik. (A hivatalban megta-
lálható)

Bursa Hungarica
felhívás

Paloznak Község Önkormányzata 2016. évre a Bursa
Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szerhez való csatlakozással pályázatokat hirdet a paloznaki
lakhellyel rendelkezô a felsôoktatásban államilag támoga-
tott nappali képzésben résztvevô diákok számára. 

A pályázatok beadási határideje a helyi önkormányzat-
hoz 2015. november 09. 

A pályázatokat elektronikus úton is be kell nyújtani azA
felhívás kódja: BURSA-2016B

Pályázati kiírás és részletes tájékoztató anyag a  oldalon
(is) található.
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� Október 23-án, pénteken 10 órakor ünnepi megemlé-

kezés a Faluház nagytermében
� November 5-én, csütörtökön 18 órakor képviselô-tes-

tületi ülés a Faluház nagytermében
� November 7-én, szombaton 15 órától PinczePont ava-

tó, borszentelés a Tájház udvarán
� „Háború van most a nagyvilágban…” c. helytörténeti

kiállítás az egykori balatonfüredi járás világháborús
emlékeibôl november 29-ig a Szent József Ház kiállító
termében

� Hétfôn 17.30 óra gerinctorna, csütörtökönként 18.30-
tól alakformáló torna a Faluház tetôterében

Gratulálunk a falunapi díjazottaknak!
Az idei évben a Paloznakért kitûntetést Hatvári Lajosné,
Rózsikának az önkormányzati hivatal volt dolgozójának
és Englert Dezsônek, a borklub létrehozójának és egyben
elnökének adta át Czeglédy Álos polgármester.
� A gulyásfôzô versenyben a „Lekkkeményebb” és egy-

ben legfiatalabb csapat nyert, a Paci és a „Népkonyha”
elôtt.

� A tortaversenyt Regôs Marcsi almahabos szôlôtorta
csodája nyerte, a Sáfránkert vendéglô és Papp Orsolya
tortája elôtt.
(A tortákat, ill. az értük kapott felajánlásokat a ren-
dezvényen résztvevô Ungvári Árvaház gyermekeinek
ajánlotta fel az önkormányzat. A PaCi lángossal vendé-
gelte meg a csoportot!)

� A Babaköszöntôn Makkos Dorottya, Majó-Petri Gá-
bor, Kovács Kornél, ôry Péter Károly kisgyermekeket
emléklappal és óntállal köszöntötte a „Paloznak
Jövôjéért” Közalapítvány, az önkormányzat fát ülte-
tett a kicsiknek a „babaligetben”.

Szerk.

Falubusz
Még a tavasszal nyújtott be az önkormányzat pályázatot
új falubuszra az Európai Mezôgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Alaphoz. A pályázat a gépkocsi nettó költségét finan-
szírozta max. 8 millió Ft támogatással. Miután az elôzô
Ford Transit típusú mikrobusz kitûnôen bevált, ennek az
új változatára adta be a pályázatot a testület. Nyáron de-
rült ki, hogy sikeres a pályázat, az MvM Irányító Hatósá-
ga megítélte a közel 8 millió forintos kért támogatást, amit
az önkormányzat 2,1 millió forintos önrésszel egészített
ki. A közbeszerzési eljárást követôen, a Veszprémi Ford
márkakereskedésben megrendeltük az autót. A minden
kényelmi felszereltséggel felszerelt kisbuszt Dr. Kontrát
Károly belügyminisztériumi államtitkár, országgyûlési
képviselônk adta át a Falunapokon. Reméljük sokáig és
balesetmentesen, szolgálja a paloznakiakat az új falu-
busz.

A kisbusz beszerzés a Darányi Ignác Terv, Európai Me-
zôgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatásával valósult
meg.

CZÁ

Megújul a Kálvária
Köszönet a példamutató összefogásért

„Ahol a SZÉP megjelenik, harc nélkül gyôz”

Így volt, van ez most is. Minden támogatónknak, segí-
tônknek hálása köszönjük azt a szeretetet, amellyel ado-
mányukkal, munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy
Petrás Mária keramikusmûvész alkotásával részben meg-
újulhatott a Paloznaki Kálvária.

Közben elkészültek a felirat-táblák is, melyeket lányá-
val, Petrás Alinával alkotott.

Nagyon köszönjük, hogy elvállalta és el is készítette a
dombormûveket. Ôt idézem: „Szívem, lelkem beleéget-
tem a Paloznaki Kálváriába”.

Sok köszönet Márffy Istvánnak és kis csapatának, akik
igen kellemetlen idôjárási körülmények között építették
be ezeket a CSODÁLATOS kerámiákat. Voltak, akik már
a tavaszi elôkészületi munkákból is kivették részüket.

Külön köszönet Dr. Korzenszky Richárd Miklós OSB,
a Tihanyi Bencés Apátság perjeljének az ünnepi szentmi-
séért és a megújult Kálvária megáldásáért.

Ez az esemény volt a 2015-ös falunapok koronája.
Nagyon köszönjük vitéz Ajtós József László esperes

plébános úr szervezô munkáját az ünnepi szentmisével és
a Kálvária áldásával kapcsolatban, valamint a plébánián
tartott megvendégelésért.

Köszönjük Paloznak Község Önkormányzatának az
ünnepség utáni csendes fogadást a Faluházban.

Az eddigi elvégzett munka számlája, teljes mértékben
kiegyenlítésre került (egymillió-egyszázezer forint) kizá-
rólag magánadományokból. A napi ára minimum kétsze-
rese lenne, az értéke pedig felbecsülhetetlen. Mária szeré-
nyen megjegyezte, a fölötte lévô értéket Paloznak
ajándékba kapta. 

A felújítást folytatjuk. Petrás Mária elvállalta a Golgo-
ta Kápolna kerámia szobrainak elkészítését. Így majd a
Paloznaki Kálvária csodálatos összhangban várja a sze-
mükkel nézô és lelkükkel látó embereket.

A második fázis szintén komoly lépés lesz anyagiakban is.
Még egyszer köszönünk minden eddigi támogatást, és

szeretettel várjuk azok felajánlását, akik szívesen segítik
ezen terv megvalósítását.

Az adományokat továbbra is a „Paloznak Jövôjéért”
Közalapítvány számláján keresztül rendezhetik.

Tisztelettel:
Prazsák Józsefné alapítványi elnök

Virágos Paloznak  2015.
Szokták mondani, hogy a kert a lélek tükre. Kertünkre
vetítjük ki érzéseinket. Talán így is igaz: mutasd meg ker-
tedet, és megmondom ki vagy. Egyre városiasodó környe-
zetünkben, melyben mind több és több a mûépítmény, a
beton, az aszfalt, a mûanyag, különös jelentõséggel bír a
kert, szépséget és harmóniát hozva életünkbe. Természe-
tesen sok odafigyelést, munkát és idõt igényel a kialakítá-
sa, ápolása, folyamatos gondozása. Ám manapság talán
nagyobb szükségünk van az esztétikus és nyugalmat
árasztó közterületekre és kertekre, mint valaha.  
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Visszatekintésül csak annyit, hogy az országos mozga-
lomhoz 2000-ben csatlakozva Rajnai Magdi és a
Paloznaki Asszonyklub néhány tagja elhatározta, hogy
díjjal ösztönzi, jutalmazza azokat a kerttulajdonosokat,
akiknek a közvetlen környezete rendezett és virágos,
akik láthatóan fontosnak tartják a falu összképének po-
zitív alakítását, szépítését is.  Kezdeményezésük tartós-
nak bizonyult, az eltelt 15 év alatt közel 50 díj talált gaz-
dára. Az elbírálást végzô 5-6 tagú, részben szakmai
zsûrinek általában nincs könnyû dolga, amikor meg kell
hoznia a döntését, hiszen jól látható, hogy sokszor olyan
körülmények miatt nem nyerhetnek egyes ingatlanok,
melyekrôl tulajdonosaik nem tehetnek. 

A zsûri idén is több szemlén gyûjtött tapasztalatai
alapján hozta meg a döntését. Az alábbi szempontok
alapján értékelt: a kertnek belterületinek, a járókelôk
szemszögébôl jól láthatónak, az épülettel együtt harmoni-
kusnak, tájba illônek, ápoltnak, és virágosnak kell lennie.
Plusz pontot jelentett, ha az elôkert, a kerítésen kívüli te-
rület is feltûnôen gondozott, ha a nyári hôségrekord,
vagy egyéb nehezítô körülmény dacára szép küllemû ma-
radt.

2015-ben a bírálók, rangsorolás nélkül három olyan
tulajdonos munkáját emelték ki és honorálták a Virágos
Paloznak díjjal, akik maguk mûvelik, gondozzák a kert-
jeiket, és akiknek évek óta folyamatosan ilyen magas
színvonalú a környezete.  

Kollégáimmal egyetértésben ezúton is köszönetet sze-
retnék mondani az Önkormányzatnak és mindazoknak,
akik a falu közterületeit parkosítják, építik, gondozzák,
szépítésében részt vettek és vesznek. Az ô odaadó munká-
juknak köszönhetôen kijelenthetjük: Paloznak még so-
sem volt ennyire virágos, mint napjainkban.    

A 2015 esztendô jutalmazottjai a következôk:
� Csatári Jánosné, Fô utca 3.
� Molnár Anna, Balatoni utca 15.
� Szendi György, Rákóczi utca 5.

A nyerteseknek szívbôl gratulálunk, és minden kertjét
szeretô falunkbélinek jó egészséget, töretlen munkaked-
vet kívánunk.

Boda Balázs
Ismét kategória elsôként végzett Paloznak a Tiszta és

Virágos Veszprém Megye versenyen. Az elsô díjat
Balatonudvarival megosztva kapta a falu, elismerve ezzel
a zsûri a környezet rendezettsége és gondozása terén el-
ért kiemelkedô eredményt.

Szerk.

Új Körzeti megbízott Paloznakon
Miután nyáron a rendôrkapitányságok intézkedési terü-
letét hozzáigazították a járási rendszerhez a Balatonfüre-
di Kapitányság területe Lovassal és Alsóörssel bôvült. Az
eddigi kmb-s szolgálatot az új rendszerhez kellett igazíta-
ni, így kerültem Paloznakra új körzeti megbízottként
Gézár Viktor helyett.

Eddig a Borsod Abaúj Zemplén megyei Szikszón telje-
sítettem szolgálatot. 1993-ban lettem rendôr és 1995-tól
körzeti megbízottként dolgozom. A Balatonfüredi Rend-
ôrkapitányságon 2015. október 1-vel kezdtem meg szol-

gálatomat, körzetként Paloznak települést kaptam. Nôs
vagyok, 3 fiú édesapja. Elmondhatom, hogy hobbim a
családom. Igyekszem mihamarabb megismerni a terüle-
temet, lehetôségeimhez mérten az itt élôket és próbálok
megfelelni a helyi elvárásoknak, valamint a „Szolgálunk
és védünk” szlogenünknek. Sóvári Attila

„Repüljünk együtt a madarakkal” 
A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület és a „Paloznak Jövôjé-
ért” Közalapítvány „Repüljünk együtt a madarakkal” cím-
mel rendezvényre hívta az érdeklôdôket az október 10-11-i
hétvégére. A költôi cím díszmadár kiállítást, elôadásokat,
madárismertetôt takart a madaras meséktôl a DNS bemuta-
tóig.

A Veszprém Megyei Díszmadárbarát Egyesület lelkes ma-
dártenyésztôi dr. Leitold József irányításával a Szent József
házat Madárházzá alakították erre a hétvégére. Kisebb és
nagyobb kalitkákban (szaknyelven kalitokban és
volierekben) több mint 30 fajta,csaknem 90 madár csipo-
gott, fütyült, énekelt, adott olyan hangot, amilyet a szinoni-
ma szótár a madárhang címszó alatt egyáltalán megemlít.
Néhány papagáj hangokat utánzott, beszélt!! A 30 fajtát
hosszú lenne felsorolni, de néhányat érdemes említeni: ki-
rály, törpe, nemes, hullámos, lóri, kis sándor, vajfejû, kínai
beszélô, kecske, rizspinty stb. A kiállítás nagyszámú látoga-
tójának könnyebb dolga volt, mert a madárfajtákat szak-
szerû, szöveges ismertetôk mutatták be. A tenyésztôk kész-
ségesen tájékoztatták a részletek iránt érdeklôdôket. 

A Faluház nagyterme szombaton zsúfolásig megtelt az elô-
adásokra kíváncsi hallgatósággal. Szeghalmi László madárte-
nyésztô: „A fecskefészektôl a papagájodúig” címû elôadása a
madarak sokféleségérôl szólt. Érdekes fényképek mutatták
be a madarak életének azt az oldalát, amelyet rohanó vilá-
gunkban nem veszünk észre, ezért nem is ismerünk. 

Dr. Leitold József állatorvos „Úristen, vaddisznó a ker-
temben!” címû elôadása nem csak a madarak világáról szólt.
Alcíme „Az élôhelyek változásainak hatása kíváncsi szem-
mel” már azt jelzi, hogy a természet és a civilizáció idôszerû
kérdéseirôl fogunk hallani. Várakozásunkban nem csalód-
tunk. A természet lassú változásaiból és a felgyorsult világ
(„civilizáció”) kölcsönhatásából kezdjük észrevenni, hogy a
biológiai egyensúly megváltozik. Ugyanakkor kérdés, hogy
kialakul-e új egyensúly a növény és állatvilág és az ember kö-
zött. A fokozódó jelentôségûvé váló tájidegen fajok az ôsho-
nos fajok rovására szaporodnak, ezek élôhelyét károsan mó-
dosítják. Ez mondható el az invaziv vagy özönfajokról is,
amelyek agresszíven, gyorsan terjednek. Elfoglalják az élô-
helyeket, gazdasági és ökológiai károkat okozhatnak. Az il-
lusztráló példákban környezetünkre ismerhettünk. A par-
lagfûtôl a szôlôkön, gyümölcsösökön, virágoskerteken
keresztül a fertôzött kullancsokon, a kéknyelv betegségen át
egészen az eboláig terjed a sor. Közös jóérzéssel és egyetértés-
sel olvastuk a záró képen: „Egy világunk van és az gyönyörû.
Óvjuk, élvezzük, ismerjük meg.”

A vasárnapi elôadások kevésbé voltak elgondolkoztatók,
talán azért mert inkább a diákokhoz, gyerekekhez szóltak.
Prazsák István biológus „Tapintsd meg a DNS-t „bevezetô
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beszélgetésének és gyakorlati bemutatójának „telt asztal”
sikere volt. Az érdeklôdô iskolások minden bemutató asztalt
elfoglaltak. Bôven volt érdeklôdô hallgatóság is. A vasárna-
pi „Madárismertetô” óvodásoknak és kisiskolásoknak szólt.
A „Madaras mesék” a legkisebb gyerekekkel ismertették
meg a madarak világát és a hozzá kapcsolódó mesevilágot.

Emmike ismét nagyszerû hátteret és hangulatot teremtett
a faluház nagytermében és a „Madárház”-ban. Szervezte a
résztvevôket - felnôtteket, óvodásokat, iskolásokat, akik az-
tán [RTF bookmark start: az esôs idô ellenére is eljöttek. 

Mindkét nap sikeres volt a látogatók körében a Fülöp La-
ci sütötte aprósütemény, valamint Gyimesi Viki madaras sü-
teményei és a „gyerek méretû”, különbözô lekvárral töltött
kispalacsinta.

Az esô mindkét napon esett. Ennek ellenére sokan voltak
kíváncsiak a madarakra és az elôadásokra. Elmondták,
hogy jó volt a kétnapos program, örültek, hogy eljöttek.

A madártenyésztôknek tetszett Paloznak, bár az esô mi-
att a Balatonig sem lehetett ellátni. Az egyik veszprémi dísz-
madár tenyésztô szerint még a madarak is jól érezték
magukat…

A rendezôk köszönik a díszmadár tenyésztôk munkáját.
Öröm volt megismerni azokat az embereket, akik ilyen áldo-
zatkészen hozták el madaraikat és okoztak örömöt a gyerek
és felnôtt látogatóknak. Megérdemlik, hogy név szerint is
mondjunk köszönetet:

Dr. Leitold József, Tax Antal, Szeghalmi László, Perei
Zsolt, Kis József és Judit, Ughy István, Lengyel Károly,
Cziráki István, Szalay Dániel, Csere Attila, Giron Szabolcs,
Kovács Csaba

A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület és a „Paloznak Jövôjé-
ért” Közalapítvány nevében:

Tormási György

MI LESZ VELED VÖRÖSPART?
Tehetnénk fel a címbéli kérdést, ha nem volna nyilvánva-
ló, hogy egy ember nem mehet szembe a többség akaratá-
val, nem rúghat fel évszázados hagyományokat és rend-
szereket, és mindenkire vonatkoznak az adózási
jogszabályok.

Mégis van, aki ezt kétségbe vonja, remélt elônyök miatt
szeretne más településhez csatlakozni, de nem úgy, hogy
ott vásárol ingatlant, hanem a már meglévôt másokkal
egyetemben csatolná máshová. 

Az errôl szóló népszavazás kezdeményezésével fenye-
geti az önkormányzatot már jó ideje Zujeva Irina
Vladimirovna a Vörösparti sor egyik ingatlantulajdono-
sa, sérelmezve, hogy az adószabályok diszkriminálják a
Vörösparti sor ingatlanjait. Természetesen elôször ezeket
a jogszabályokat kifogásolta, azonban a törvényességi fel-
ügyelet nem talált kivetnivalót abban, hogy a lakóházak-
ra igénybe vehetô adókedvezmény más ingatlanra pl.
nyaralóra a helyi önkormányzat azt nem biztosítja. Ezek
után kereste fel a panaszos a szomszédos településeket a
csatlakozási ajánlattal. Csopak és Alsóörs is elutasította a
terület átadást, az alsóörsi testület a paloznaki önkor-
mányzattal közös ülésen nyilvánította ki, hogy nem kíván
településrészt átadást a két település között. Mindezek
után a kérelmezô, az önkormányzati törvényre hivatkoz-

va népszavazás kiírását, és az ehhez szükséges
aláírásgyûjtô ív hitelesítését kérte a Helyi Választási Bi-
zottságtól. A HVB vezetôje ezt megtagadta, miután az ön-
kormányzati törvény a két képviselô-testület közti megál-
lapodáshoz köti a területátadást és a két testület ezt nem
kívánta. A fellebbezéseket követôen a Helyi Választási
Bizottság is elutasította a népszavazási kezdeményezést,
de a kérelmezô ezt is megfellebbezte. A Veszprém Megyei
Törvényszék a népszavazásról szóló törvényt és az Alap-
törvény rendelkezéseit figyelembe véve helyt adott a
kérelmezônek, elrendelte az aláírásgyûjtô ív hitelesítését,
így a kérelmezô elkezdheti a népszavazáshoz szükséges
aláírások gyûjtését. Az önkormányzat helyi rendelete sze-
rint ez a választópolgárok 25%-a. a legutóbbi választáson
433 választó szerepelt a névjegyzékben, így ez kb. 100-
110 fô. A testületi ülésen azonban az derült ki, hogy a
kezdeményezô Zujeva Irina az önkormányzati törvényre
hivatkozva csak az adott településrészen élô választójog-
gal rendelkezôk körére érti az aláírásgyûjtést, ill. népsza-
vazás kiírását, így az ô értelmezésében (miután 5 szavazó-
joggal rendelkezô állampolgár él a Vörösparti soron) egy
aláírás elég a népszavazás kiírásához és 3 igen szavazat a
területátadáshoz. Természetesen ez a logika nonszensz,
ellentmond mind a Vp. Megyei Kormányhivatal, mind a
Belügyminisztérium Önkormányzati államtitkársága tá-
jékoztatásának, akiknek jeleztük a problémát.

Sajnálatos, hogy a kezdeményezô nem látja be, hogy
még sikeres aláírásgyûjtés és népszavazás esetén sem len-
ne esélye a testületek megállapodása nélkül a területát-
adásnak, így csak hosszú bürokratikus eljáráshoz vezet
az állandó fellebbezés, a népszavazás lebonyolítása pedig
felesleges kiadásba verné a paloznakiakat, hiszen ennek
közel milliós költségét a településnek kell kifizetni.

Az is szomorú, hogy egy két ember a Vörösparti sor ne-
vében beszél, holott az ott nyaralóval rendelkezôk közül
sokan részt vettek a testületi ülésen, kinyilvánították,
hogy paloznakinak érzik magukat és nem kívánnak elsza-
kadni Paloznaktól. Igaz ôk nem mímelik az állandó lakos-
ként bejelentkezést némi adókedvezmény fejében, de
részt vesznek a falu rendezvényein, támogatják
fejlôdését, kapcsolatot tartanak a paloznakiakkal.

CZÁ
FELHÍVÁS- 1%

A Paloznaki Civil Egyesület elnöksége köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akik ez évben személyi jövedelemadó-
juk 1 %-ának felajánlásával támogatták a Paloznaki Civil
Egyesületet.

Felajánlásaikból befolyt összeg 2014-ben 169.941 Ft volt.
Tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy az összeg cél sze-

rinti felhasználását- a jogszabályok elôírásainak megfele-
lôen- 2016. október 31-ig hozza nyilvánosságra az egye-
sület.

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki adója ezen kis
részét egyesületünknek ajánlotta fel, hiszen a csökkenô
pályázati lehetôségek miatt, egyesületünk alapszabályá-
ban meghatározott alaptevékenységek zökkenômentes
mûködésének egyik fontos bevételi forrása ez az összeg.

Továbbra is várjuk az adójuk 1%-ának felajánlását.
Adószámunk: 18938766-1-19

Hernádi Péter elnök



Paloznak Község Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és kedves

családját az

1956-os forradalom és
szabadságharc

tiszteletére rendezett ünnepi megemlé-
kezésre

2015. október 23-án, pénteken 10 órá-
ra.

Helyszín: 
Paloznak, Faluház nagyterme

Köszöntôt mond:
Czeglédy Ákos, polgármester

Az ünnepi mûsorban közremûködnek:
Paloznaki diákok

Paloznak Község Önkormányzata 

Kisbíró
Adatik tudtára kicsinek és nagynak
Eljött az ideje a falunapoknak.
Itt mulat a falu apraja és nagyja
Búját és bánatát mindje otthon hagyja. 

Ki ma vizet iszik, annak kedve apad,
a szüretkor inni csak jó bort szabad! 
Ne tûnjenek feledésbe régi korok,
az ódon pincékbôl fogyjanak a borok

Vendéget is hívtunk, távoli barátot
Ilyen csudát tán még sohasem látott.
Vendégünk Böszörmény, a hajdú fôváros
Talán majd egyszer Paloznakkal határos.

Eljöttek a hajdúk, hogy mulassanak nálunk
Mert jó borral barátot szívesen kínálunk.
Karikást is hoztak, de csak mutatatóba
Hajdúsági leányt eladósorba.

Bocskai együttes táncoslábú ifjak
Ropják majd a táncot kendtek meg vigadnak
Lehet csatlakozni, a bokát csapkodni
Paloznaki virtust itten megmutatni.

Figyelmezzen reám Paloznaknak népe
járhatnak eztán az új vendéglôbe
Megszûnt az Akác lett helyette Sáfrán
Homola neve lett kint a cégtáblán.

Vendéglôt nyitott és Jazz Pikniket szervez,
Borteraszt épített és panziót tervez
Drága a vendéglô ezt mondja a jó nép
Sajnálják erre a rengeteg lóvét.
Fanyalognak sokan, van akinek tetszik
mindenki kedvére úgysem lehet tenni.

Adatik tudtára kicsinek és nagynak,
Idén a Tájházba Pince Pontot raknak.
Emese megteszi, ami tôle telik,
Borosokkal tárgyal néha már napestig.
Bandi meg otthon alig várja sorát,
Mikor látja otthon végre az asszonyát.

Kicsinek és nagynak adatik tudtára,
A Verrasztó Panni lesz a Teleházban.
Eddig csak beszélt és tanácsot osztott.
Lesz itt olyan pezsgés, hogy fejünket fogjuk.

Vasárnap avatunk 14 stáció képet,
Hála légyen ezért a mi Emikénknek.
Régóta szervezi végre valahára,
Véget ér talán az ô kálváriája.

Kedves PaCi tagok!

Az egyesület Márton napi
kirándulást szervez:
2015. november 14-én,
szombaton.

Úti cél: Zirc, Gyôr!
Tervezett útvonal: Paloznak - Zirc -
Lébény - Gyôr (fürdô) - Paloznak

A részletes program így a várható költ-
ség is szervezés alatt, errôl késôbb kül-

dünk tájékoztatást.
A részvételi díj tagoknak kedvezmé-

nyes!
(az útiköltséget az egyesület a tagjai
számára kedvezményként kifizeti)

Szívesen látunk nem egyesületi tagokat
is, amíg a férôhely engedi!

Információ: 
Hernádi Péter

+36 /70/ 524-7786

5Paloznaki Hírmondó2015. október

 



6 Paloznaki Hírmondó 2015. október

PinczePont-pályázat
Ahogy a tavasszal megjelent Hírmondóban beszá-
moltunk róla, a Csopak Környéki Borút Egyesület
indult a NAKVI (Nemzeti Agrárszaktanácsadási,
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet) által kiírt „Sze-
líd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban “ címû
pályázaton. Szerencsésen vettük a többfordulós pá-
lyázati feltételeket és PinczePont névre keresztelt
projektötletünk elnyerte a támogatást. Amire elbí-
rálták a pályázati anyagunkat, a pályázatot kiíró in-
tézményt átnevezték Herman Ottó Intézetnek, ebbôl
adódóan a szerzôdési határidôk is kicsit megcsúsz-
tak. Emiatt nem tudtuk a 2015-ös nyári szezonra be-
fejezni a projektet, de szeptember 30-i határidôvel
sikeresen kiviteleztük a pályázatot. Paloznak Község
Önkormányzatával és a Csiszár Családi Pincészettel
együttmûködve a volt Tájház Büfében alakítottuk ki
a PinczePontot. A pályázat segítségével korszerûsí-
tettük a büfé kiszolgáló részét, vettünk mosogatógé-
pet, konyhapultot, borhûtôt, hangulatossá tettük a
fogadóteret dekorációkkal, új asztalokat, padokat,
székeket vásároltunk, és a pályázat keretében újítot-
tuk fel a mosdót is. Az együttmûködéseknek
köszönhetôen a PinczePontban ezután a helyi borok
játsszák majd a fôszerepet, tavasztól ôszig hangula-
tos borkóstolókat szeretnénk ide szervezni, ezen
felül pedig információs központként is üzemel majd
a büfé, egy borút információs térképet is elhelyez-
tünk mellette az udvarban, valamint felújítottuk és
felfrissítettük a Borút Egyesület Felsörsön, Lovason,
Alsóörsön, Paloznakon és Csopakon megtalálható
tábláit is. Ezzel szeretnénk segíteni a helyi és kör-
nyékbeli borosgazdáknak, hogy minél könnyebben
megtalálják ôket az érdeklôdôk. Szintén ezt a célt tá-
mogatja a  weboldal, valamint a kapcsolódó Face-
book-oldal is, a kinyomtatott szórólapok és plakátok.

Reméljük, a projekt segítségével hozzá tudunk já-
rulni, hogy a helyi lakosok egy kellemes, szerethetô
helyen tudják kipihenni a munkás napok fáradalma-
it, a borosgazdák pedig könnyebben tudják megtalál-
ni a vevôiket. Bízunk benne, hogy a projekt segítsé-
gével megújul a Borút Egyesület, és minél több
bortermelô látja értelmét annak, hogy belépjen az
egyesületbe.

Természetesen a projektet folytatni akarjuk, ren-
geteg tervünk és ötletünk van, ugyanakkor azt is tud-
juk, hogy a helyi lakosok és borosgazdák támogatása
nélkül a projekt nem lehet mûködôképes.

A PinczePont avatót november 7-én, szombaton
tartjuk, borszentelés, újbormustra és egyéb megle-
petés programokkal, a Borklub, a Csopak Környéki
Borút Egyesület, a Paloznaki Önkormányzat és a
Paloznaki Szlhegyi Egyesület szervezésében. Min-
denkit szeretettel várunk!

Kovács Emese
képviselô

AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTÜNK

Paloznak Község Önkormányzata október 6-án, kedden
tartotta az aradi vértanúk tiszteletére rendezett csendes
megemlékezését.

A Himnusz eléneklése után Csordás Panna, Horváth
András Bendegúz, Keller Richárd. közremûködésével
ünnepi mûsorban idéztük fel az egykori eseményeket, a
hôsök emlékét. Czeglédy Ákos polgármester úr és Kovács
Emese képviselô asszony megkoszorúzta a 1848 / ’49-es
emlékmûvet, majd a résztvevôk mécseseket gyújtottak a
mártírok tiszteletére.

Köszönjük a szereplôknek a megemlékezést, és a többi
jelenlévônek, hogy méltó módon emlékezhettünk hôsi ha-
lottainkra.

VLA
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Tormási György:  Kolombusz 500 
(folytatás)

A hullámzástól nem lettünk tengeri betegek, de egy hét alatt
elvette az étvágyunkat. Alig ettünk a gyönyörû spanyol son-
kából. Pecázáshoz csalinak sok volt, nagy részét átvittük az
Újvilágba. A horgászással nem volt szerencsénk. Többszöri
próbálkozás sem hozott eredményt. Reggelire egyszer et-
tünk halat, Néhány repülôhalat találtunk a fedélzeten, eze-
ket sütöttem meg. Soványak voltak, a húsuk fehér és jóízû.

Reggelire egy doboz kagyló vagy halkonzerv elég volt
hármunknak (Vince nem szereti a halat). Az étvágytalanság
miatt a vacsora legtöbbször közös, mármint négyen ettünk
meg egy konzervet. Az utunk közepétôl hidegen, mert elfo-
gyott a denaturált szesz, amivel ételt melegíthettünk volna.  

Személyenként 3 liter ivóvíz (2 mûanyag flakon) volt a
napi adag. Ebbe beleértendô a megivott vízen kívül a tea, a
kávé, a leves, de még a fogmosáshoz használt víz is. A vörös-
bor nem számított bele a vízadagba. Néha segítet az étvágy-
talanságon és a honvágyunkon is.

Delfincsoporttal többször is találkoztunk. Játékosan,
hosszú ideig kisérték a hajót. Reggelinél vettük észre a 8-10
méter hosszú, sötétbarna hátat, amely idônként felbukkant,
szuszogott is. Delfin vagy bálna lehetett. Néhány méternyi-
re úszott a hajó mellett. A házasodni szándékozó bálna tör-
ténete jutott eszünkbe, amely szerelemtôl hajtva tört össze
egy vitorlást. Kísérônk szerencsénkre néhány nap után el-
vesztette a B31 típusú vitorlásunk víz alatti formája iránti
érdeklôdését és továbbállt.

Rövidhullámú rádiónkkal tartottuk a kapcsolatot a
Diósdon lévô amatôr állomással. 17.30 GMT a mi állomá-
sunk idôpontja, ekkor kerestük egymást a rádiózástól zson-
gó amatôr sávban. Nekem, mint operátornak rendszeres
munkám volt ez. Az egyhangú, lassan múló napokban izga-
tottan vártuk a rádiózás idôpontját. Együtt hallgattuk az
otthoni híreket, pl. hogy hó még nincs, de hajnalban dere-
sek a fák. Mindenki jól van - szólt a hazaiak felé az üzenet

akkor, ha a nap és a szél elég villamos energiát adott az adó-
berendezéshez. Az otthoniak idegeskedtek, rosszra gondol-
tak, ha napokig nem volt összeköttetés.

Beértünk a Bermuda háromszögbe, a partnélküli
Sargasso tengeren vitorláztunk. Kicsi a szél. Vince és Andor
filmezi a buborékos tengeri fûben úszó hajót. Közeli kép is
készül a különleges algáról. Kolumbusz azt hitte, közel a
szárazföld, mi tudtuk, hogy utunk harmada hátra van még.
Az algatelepben összegyûlik a tenger hordaléka, szemete.
Szomorú látvány itt az óceánon. Angolnákat nem láttunk,
pedig a természet csodájaként Európából is ide járnak sza-
porodni.

Másnap beborult a látóhatár. Nagy esôvel kezdôdött, a
szél csak késôbb erôsödött. Felváltva fürödtünk a szakadó
esôben. Örültünk az édesvíznek, mint a gyerekek. Sikerült
kb. 20 liter vizet összegyûjteni a nagyvitorláról.

Vihar jött felénk, szembe fújt a ciklon. Nagyok lettek a
hullámok. A szél szemünkbe vágta a hullámok tetejérôl fel-
kapott sós vizet. Elôre nézve nehéz volt levegôt venni. A ha-
jó bukdácsolva, dülöngélve lassan haladt. Közel 45 fokra -
szerencsére mindig egy irányba - megdôlt. A kormány mel-
lett csak kötéllel kikötve, egyik kézzel kapaszkodva lehetett
megmaradni. A viharruha sem védett az idônként átcsapó-
dó víztôl. Látni nappal is alig lehetett, éjjel pedig az irány-
tût is csak ritkán. A legkisebb viharvitorlával ment a hajó.
A kormányzáshoz nagy erô kellett. Nem volt elég tartani a
kormányrudat, hanem ráengedve majd újra magunk felé
húzva lehetett a hullámokon átvinni a hajót. Eltértünk út-
irányunktól is. Kétóránként váltottuk egymást, közben
aludni nem lehetet, csak pihenni. Kimerültek voltunk, vár-
tuk, meddig tart a ciklon és meddig elég az energiánk és
akaratunk.

Egy hét múlva elállt a szél. Kis szünet után gyenge keleti
szélben, újra a megszokott 270 fok felé vitorláztunk. Ki-
sebb, de részletesebb térképet vettünk elô. Ezen San Salva-
dor sziget arasznyi volt. Az elsô térképet Kolumbusz rajzol-
ta, ez sokat változott. A mi térképünket R. Owen, az angol
királyi tengerészet tisztje mérte fel és rajzolta 1832-ben. Hi-
telességét az amerikai tengerészet 1959-es felmérése erôsí-
tette meg. Ilyen lassan változik a világ.

Amerika közelségét jelezte, hogy nappal repülôgép
kondenzcsíkokat láttunk. Gyakrabban találkoztunk ha-
jókkal is.

Mi lett ezután?
1994-ben a Magyar Televízió jó nézettséggel mutatta be a

Kolumbusz 500 címû kétrészes filmet. Az elsô években kö-
zel éltek egymáshoz a csapat tagjai, gyakran találkoztak.
Késôbb csak az évfordulókon (érdekes, hogy az indulás dá-
tumának közelében) jöttünk össze hárman négyen. 

A Denebet másik társaság hozta vissza Európába. Gyuri
Szicília vulkánikus szigeteinél vitorlázott rajta. Késôbb
visszakerült a Balatonra. Alsóörsön nyaralókat vitorláztat
szélmentes napokon.

A 20 éves évfordulón Vince és Gyuri nagy sikerrel vetí-
tette le Paloznakon, Lovason, Veszprémben – nyugdíjas
klubokban a DVD-re átírt Kolumbusz 500 filmet és vála-
szolt a hallgatóság kérdéseire.

Kikerülték a választ arra a kérdésre, hogy miért vállal-
koztak az útra és arra, hogy elindulnának-e újra.

2015. évi falunapok
támogatói:

Albrecht család
Balatoni Élménypark
Nosztori
Cziráki Endréné
Csatári Jánosné
Dr. Garbai László és
családja
Englert Dezsô 
Esztergályos Ágota
Frizura Szalon, Török
Gyöngyi
Hajdúböszörmény Város
Önkormányzata
Hajdúböszörményi
Hagyományôrzô
Egyesület

Homola Pincészet
Id. Simon Géza Alsóörs
Király Imre 
Kovács Marcell
Lovas Község
Önkormányzata
Négy Évszak Gazdabolt,
Balogh Judit
Oázis kertészet, Bartl Zita
Paloznak Jövôjéért
Közalapítvány
Paloznaki Civil Egyesület
Papa Borozója
Sáfránkert Vendéglô
Szecsôdi Béla 
Szecsôdi Ili
Szimics Jánosné
Tormási György
Wirtz Ágnes és családja
Zalai Gábor és családja
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Borklub
A nyári szünetet követôen szeptember 11-én gyûltünk össze
ismét, 29 borbarát. Vendégünk a Csobánci Bormanufaktúra
egyik vezetôje Tóth Sándor volt, 8 kóstolóborral tarsolyá-
ban. A jó PR technikával elnevezett borokhoz jól illett a
Lacrima basalto-a bazalt könnyei elnevezés. A cég 6 ha te-
rületén ellenôrzött biológiai termelést folytat, alapítója a
“Terra Hungarica” és az “Autentikus borokért” egyesülé-
seknek. A kézi szüretelésû bioszôlôhöz nem használnak
fajélesztôt, segédanyagot. Természetes élesztôkkel erjeszte-
nek, kén használatuk a felére szorult vissza és csak tej és to-
jásfehérjével derítenek.

Borklubunk büszkeségére kitûnôen képzett szakember
egyik tagunk: Allacherné Szépkuti Katalin a Hungária
Ökogarantia Kft egyik vezetôje. Véleménye szerint bár a
cég visszafogott trágyázást alkalmaz,boraik karakteresek és
a tájra jellemzô vadélesztôk “Terroir” jellegû borokat ered-
ményeznek kútvíz hûtés mellett. Évente közel 35 ezer pa-
lack bort forgalmaznak. Boraik 60 %-a kékszôlô, ezeket 24
havi érlelést követôen szûretlen palackozzák. 

Fehér. rozé, siller és vörösborok kerültek elénk. A szelle-
mes elnevezések mögé bújtatott borok- olaszrizling,
szürkebarát/Aspirato-isteni sugallatra/, pinot noir rozé-
Birtokbor Femme fatale/, kékfrankos/Janosh and Beothy/
nem mindig hozták az ékes nevezésektôl elvárható meglepe-
téseket. Különösen a házasított borok, a négy alapborból
sommelier közremûködésével összeállított 2013 Lakatos
quadriga/ szürkebarát, furmint,chardonnay,rajnai rizling/
és a Sommer wine rozébor/ pinot noir, syrah, merlot,
kadarka/ voltak megosztóak tagjaink körében. Zárásként
2013-as édesnemes kékfrankost, a Táltost ízlelhettük. Ösz-
szességében egy ritka változatos, egyéni ízlést tükrözô borá-
szatot ismerhettünk meg, mely az elôbbi érvek mellett igen-
is egy egységes ízvilágot, kifinomult borkultúrát mutatott.

Zemplén Béla

Önkéntesek kerestetnek
A Katasztrófavédelem kiemelt feladata, hogy a településeken ön-
kéntes polgári védelmi szervezetek alakuljanak azon
személyekbôl, akik önként vállalják ezt a feladatot. Az önkénte-
sek katasztrófaveszély esetén, a helyi védelmi szervezet keretében
látnak el lakosságvédelmi feladatokat. A csoport tagjai a hivatásos
szervezetek munkája mellett, azok megerôsítésére a polgári vé-
delmi feladatok ellátására jöttek és jönnek létre. Eddig 10 járási
mentôszervezetben 257 fô vállalt önkéntes feladatot.

Amennyiben szeretne a most induló települési mentô-csoport
tagjaként önkéntes munkát vállalni, érdeklôdjön és jelentkez-
zen Paloznakon az önkormányzati hivatalban.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hírdetés
� Autó Perger Suzuki Márkaszerviz és Ford Partner ClubTöbb,

mint 20 év tapasztalatával várjuk Önöket – új és használt autók
értékesítése, általános autószerviz. 8229 Csopak, 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 lebonyolí-
tás után kell! Egy hívást megér! Telefon: 06-20-991-6842. Hon-
lap: www.rajnaia.hu

� Bérgép-kölcsönzô Alsóörs. 8226 Alsóörs Gárdonyi G. u. 6.
Tel: 20/447-1200. Kisgép, Utánfutó, Takarítógép bérbeadás. Föld-
munkagépek kezelôvel, beton újrahasznosítás. Web:
www.bergepkolcsonzo.hu E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Árak, Árlista, mûszaki információk tekintetében keresse WEB ol-
dalunkat, vagy hívjon bizalommal!

� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, vagyon-
védelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési tárgyak
és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés lehet festett, pati-
názott és tüzihorganyzott a megrendelô igényei szerint. Keressen
bennünket a 71-es és 73-as út keresztezô-désénél, ahol bemutató-
termünkben választhat igényei szerint. 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 pincéje címet kapta a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Parktól. Ranolder püspök 18 fôs körpa-
norámás 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 legnépszerûbb pincé-
szete közé válogatták Magyarországon. Csopak, 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: Verrasztóné Losonczy Anna. 
Tipográfia: Kováts Imre. 

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


