
Boldog új évet Paloznak!
25 éve, negyedszázada lett újra önálló Paloznak. 1991. janu-
ár elsejétôl vált külön a Csopaki Községi Tanácstól, lett önál-
ló a hivatal. Az önálló képviselô-testület néhány hónappal
korábban, már 1990 ôszén, a választások után megalakult, és
azóta közel 30 választott képviselô és két polgármester szol-
gálta, szolgálja a közösséget.

Ha visszaemlékszünk az elmúlt 25 évre, a megoldott fel-
adatokra, a közösség összetartására, a paloznakiság megélé-
sére, bátran állíthatjuk mindannyian jól végezték dolgukat,
legjobb tudásuk és belátásuk szerint tettek és tesznek ezért a
faluért.

Ez a törôdés, mindannyiunk munkája, meglátszik a tele-
pülésen. Paloznak azonban nem volt mindig ilyen irigyelt
hely. Sokáig lenézett szegény földmûves, és halászfaluként élt
a köztudatban, lakóit nem övezte túlzott elismerés. Az or-
szágban azt sem tudták létezik ilyen nevû falu. A rendszer-
váltás elôtti évek, a szocializmus évtizedei nem sokat tettek
azért, hogy ez változzon. A 70-es években még funkció nél-
küli településként aposztrofálták a községet a járási tervek-
ben, így ezekben az idôkben semmi sem történt. Az elmúlt 25
évben, szinte a nulláról, mindent magunk építettünk fel, ala-
kítottunk ki. Így lett Hild díjas Paloznak, elsôként a magyar
falvak közül. Ezért kaptunk kétszer is Falumegújítási díjat,
így lettünk Magyarország legvirágosabb faluja 2010-ben és
kaptuk meg az európai ezüst minôsítést. Ezekben az elisme-
résekben benne van a képviselô-testületek munkája, a
paloznakiak és nyaralók erôfeszítése, a magunkért érzett fe-
lelôsség és tenni akarás.

Az elmúlt negyedszázadban Paloznak nagyot változott. Az
elmaradott vidéki kistelepülésbôl, egy vonzó, XXI. századi
infrastruktúrával kiépített faluvá vált. Különleges és egye-
dülálló település, hiszen nemcsak a gyönyörû természeti kör-
nyezet, a szelíd domboldalakról a Balatonhoz lefutó szôlô-
sorok teszik különlegessé, hanem az itt élôk: Önök!

Magyarországon nem sok 500 fôs falu mondhatja el magá-
ról, hogy országos hírû hímzôkörét a legrangosabb szakmai
elismerésekkel és kitüntetésekkel díjazzák. Talán egyetlen
hozzánk hasonló falunak sincs gála minôsítésû kórusa,
amely még a szentatya áldását is megkapta. Nem sok falu
büszkélkedhet ezeréves történelmi múlttal, melyet nem csak
a meglévô Árpád kori templomunk, hanem számos oklevél,
köztük az 1079-bôl származó Guden adománylevél is tanú-
sít. Kevés 500 fôs falu dicsekedhet 8 országosan védett mû-
emlékkel, lakossági adakozásból épített és megújított gyö-
nyörû kálváriával. Nincs még egy ilyen kis település, ahol
kivilágított mûfüves focipálya, képzômûvészeti kiállítások-
nak helyt adó kiállítóterem, és világsztárokat felvonultató
jazzfesztivál volna. Büszkék lehetünk egyesületeinkre, ala-
pítványunkra, rendezvényeink sokszínûségére. Ezek az el-
múlt huszonöt év legnagyobb eredményei. 

Persze kiépült a csatornahálózat a faluban, lett gáz, kábel-
tévé, internet, aszfaltosak lettek az utcák, elkészült a fôutak

mellett a járda, a hegyre is eljutott a vízvezeték, megszépül-
tek a közterületek, épült játszótér és sorolhatnám a kézzel-
fogható, szemmel látható beruházásokat, de sokkal fontosab-
bak az emberek, Önök, kedves paloznakiak, akik nap mint
nap részesei, véghezvivôi, alakítói voltak ennek a változás-
nak.

Azt mondják, van valami kisugárzása ennek a helynek.
Már-már kezdem én is elhinni, de szerintem nem a hely, ha-
nem az itt lakók kisugárzása és közössége jelenti ezt a pozitív
energiát, azt a tenni akarást, azt a lendületet, amit a rend-
szerváltással megkapott önállóság hozott, és ami itt az elmúlt
negyedszázadban megmutatkozott. Van egy megfoghatatlan
„paloznaki szellemiség” érzet a levegôben, ami máshonnan
talán hiányzik. Sokszor és sokan kérdezik ismerôsök, nyara-
lók, polgármesterek „Nálatok minden rendben?” Ha körül-
nézünk Paloznakon és összevetjük más településekkel, úgy
gondolom, rendben vannak a dolgaink.

És végezetül éppen ezt szeretném megköszönni a
paloznakiaknak, Önöknek, nektek, hogy rendben vannak a
dolgaink, a házak, a közterületek, az emberek. Hogy a
paloznakiak jó gazdái a településnek, hogy óvják, gondoz-
zák, vigyáznak rá és féltik, ahogy szülô félti gyermekét.

Köszönöm mindannyiunk nevében az elmúlt huszonöt év-
ben megválasztott képviselôknek, polgármestereknek, hogy
felelôséget vállaltak a közösségért, hogy irányították, alakí-
tották a falut, hogy volt elképzelésük és sikerült megvalósíta-
ni azt.

Köszönjük a jegyzôknek a hivatali dolgozóknak a gondos
és odaadó munkát, mert nélkülük, nem mûködhetne a testü-
let, nem távoznának elégedetten az ügyfelek, nem valósulná-
nak meg a beruházások.

Köszönjük az önkormányzati dolgozóknak, hogy gazdái a
településnek, hogy odafigyelnek a közterületekre, hogy segí-
tik a rendezvények példás lebonyolítását. 

Köszönjük a civil szervezeteknek, egyesületeknek, alapít-
ványnak a településen tevékenykedô egyházi közösségeknek
és vezetôiknek a támogatást, az együttmûködést és a segítsé-
get. 

Köszönjük a szomszéd települések lakóinak, polgármeste-
reinek, hogy jó szomszédaink, hogy együtt tudunk örülni és
közösen tudunk gondolkodni, hogy szívesen vendégeskednek
nálunk és jó szívvel fogadnak minket rendezvényeiken és el-
beszélgetünk egy pohár olaszrizling mellett.

Köszönjük Veszprém megyének, hogy elismeri eredmé-
nyeinket és segíti terveinket.

Köszönjük országgyûlési képviselôinknek, hogy segítenek
céljaink megvalósításában, hogy egy kis település gondját és
problémáját is felvállalták, felvállalják az országos politiká-
ban.

Mindezek után kívánom, hogy a következô negyedszázad
is sikeres és eredményes legyen Paloznaknak és a paloz-
nakiaknak!

Boldog új évet Paloznak!
Czeglédy Ákos polgármester
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TESTÜLETI ÜLÉS 
Az idei év elsô ülésén Czeglédy Ákos polgármester beszá-
molt a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
decemberi idôszakban történt intézkedésekrôl. 

Elsô napirendként tárgyalta testület a Majorban terve-
zett szálláshely beruházáshoz szükséges rendezési terv-
módosítási kérelmet. A téma szépszámú érdeklôdôt és
hozzászólást generált. Végezetül a testület arról foglalt ál-
lást, hogy a tervtanácson és az ülésen elhangzott vélemé-
nyek alapján szeretné a koncepciót kidolgozottabban és
jobban alátámasztva látni. A fejlesztési övezet kiterjesz-
tését támogathatónak ítéli, azonban a zöldterület csök-
kentéséhez nem járul hozzá.

Ezt követôen a közvilágítás korszerûsítésére megkül-
dött szerzôdéstervezetet tekintették át a képviselôk és a
jegyzô javaslatával egyetértve azt átdolgozandónak ítél-
ték, illetve több különbözô ajánlat beszerzését tartották
indokoltnak.

A 2016. évre szóló térítési díjak kapcsán az alpolgár-
mestert bízták meg egy pontosított díjtáblázat kidolgozá-
sával.

Támogató határozatot hozott az önkormányzat Csopak
várossá nyilvánítási pályázatával kapcsolatban.

CZÁ

Major fejlesztés
Az önkormányzat és a falu fejlesztési terveiben fontos
szerepet tölt be a turizmus. Ennek érdekében a 2012-ben
elindított rendezési tervben a Major turisztikai fejleszté-
si területként szerepel. Ezt az egyeztetési és véleményezé-
si folyamatban senki nem kérdôjelezte meg.

A beruházó 2014-ben éppen ennek kapcsán kereste fel
az önkormányzatot és érdeklôdött a lehetséges beépítés-
rôl, majd ennek ismeretében vásárolta meg az ingatlant
és a fejlesztési területet szeretné kiterjeszteni a mellette
lévô telekre is. A tervpályázat kapcsán kiválasztott Épí-
tész Mûhely bemutatott egy koncepciótervet, majd ezt ki-
dolgozva, továbbgondolva november végén tervtanácson
és lakossági fórumon is bemutatatta.

Az itt elhangzott vélemények alapján a fejlesztés nagy-
ságrendje, súrolja a „falusi lépték” felsô határát, amit az
egyik tervtanácsi tag így aposztrofál: „A tervezett létesít-
mény rendkívül érzékeny kultúrtájban kerül megépítés-
re.” Ez tapasztalható a megjelentek véleményébôl és hogy
meglehetôsen sokakat megmozgat és érdekel a beruházás.
Nem csak a nagyságrend hanem az anyaghasználat
„üvegház, kertészet szerû megoldások” is szokatlanok a
helyi közízlésnek, illetve a falusi környezetben egyelôre
nem jellemzôek, bár tudjuk és érzékeljük, hogy a XXI.
sz-i trendek ebbe az irányba mutatnak. Ezért javasolja
Mezei László a tervtanács tagjaként a településtörténeti-
szerkezeti és tájképi vizsgálatot. „A vizsgálat eredménye-
képpen el lehet dönteni, hogy a nem tipikusnak, de gya-
korinak mondható majorsági beépítési modell, vagy a
balatoni, Balaton-felvidéki tájban nem jellemzô üvegház-
kertészeti modell helyénvaló-e.”

Mindenki érzékeli, hogy a beruházó, tervezô, önkor-

mányzat és a lakosság jelen esetben a Faluvédô csoport
párbeszéde nagyon is helyénvaló és elôrevivô. Nyílván
minden szempontnak nem tud megfelelni a beruházás, de
ismét a tervtanács egyik tagját idézve:

„– példaértékû a feladat, a táj iránti tervezôi alázat, a
szakmák együttgondolkodása;

– különleges hozzáadott érték jöhet létre a csodálatos
környezetben a „szerves” és modern- felfogású tervezési
módszerrel (landscape-wellbeing);

– a támogatásom egyúttal az együtt gondolkodás és nyi-
tottság köszöntése is;”

Összegezve a beruházó és tervezô felé a helyi elvárás, hogy 
� Alapos vizsgálattal támassza alá a választott beépítési

formát.
� Gondolja végig az anyaghasználatot (kertészeti üveg-

ház dominanciája)
� Gondolja át, hogy a kettôs funkciót (szálláshely, és ét-

terem) terhelését elbírja-e a terület.
� Pontosan tartsa be a beépítési százalékot. Ne növessze

túl a beépíthetôségi határt.
� Megfelelô számú parkolóhelyet biztosítson nem csak a

szállóvendégek, hanem a személyzet és az étterem
vendégei részére is a telken.

� Tartsa be az 50% zöldterületre vonatkozó elôírást.

Az önkormányzat a vélemények ismeretében a két in-
gatlan összevonását és a Vt-4 övezet kiterjesztését a 45,
46, 47 hrsz ingatlanokra támogathatónak ítéli. A 47 hrsz
önkormányzati utat a fejlesztésbe bevonhatóan, de to-
vábbra is közútként/közterületként önkormányzati tulaj-
donban kívánja tartani. A beruházó és tervezôk azon ké-
rését, hogy a telekre elôírt legkisebb zöldfelület 30%-ra
csökkenjen nem támogatja. CZÁ

„MAIOR-Projekt”
Tisztelt Paloznakiak!

Röviden magamról:
Az 1990-es évek óta foglalkozom Ausztriában mûvészet-
tel, tanítással, valamint joggal, és több mint tíz éve kötô-
döm Paloznakhoz.

A legutóbbi 2016. 01. 07.-ei nyílt falugyûlésen tárgyalt
„MAIOR-Projekt”-tel kapcsolatban szeretném Önöknek
a következô gondolatokat a figyelmükbe ajánlani:

Több a gyûlésen résztvevô paloznaki kommentálta
rosszallóan a befektetést, mert véleményük szerint a ter-
vezett épület sem a helyi építészeti közegbe, sem pedig a
tájba nem illeszkedik. Ezen felül tájidegennek tartják a
megbízó által megvalósítani kívánt szállodai szolgáltatást
is, valamint nem érzik vállalhatónak az említett tevé-
kenységgel együttjáró, a falu méreteihez viszonyítva – el-
mondásuk szerint – aránytalanul magas emissziós terhe-
ket sem.
Magáról az ötletrôl
A polgármesteri hivatalban továbbra is mindenki számára
hozzáférhetô települési tanulmányterv nem egy hagyo-
mányos szálloda terveit tartalmazza, hanem egy bio-
kerttel, növényházzal, relaxzónával, kávéházzal, étte-
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remmel és „bolttal” kiegészített komplexum leírását,
amelyben 14 appartmant szeretnének elhelyezni. A gyû-
lésen is bemutatott látványterv és a szállásszolgáltatás-
nak az elôbbiekben felsorolt kiegészítô elemei arra en-
gednek következtetni, hogy ezt kifejezetten a természettel
harmónikusan pihenni vágyók számára hoznák létre, ami
összegyeztethetô a település hangulatával. Ellenkezô
esetben nem itt építtetne a befektetô, hanem pl. Csopa-
kon vagy Balatonfüreden, ahol a klasszikus szállodai
szolgáltatásra jóval nagyobb igény van.

Paloznak és a paloznakiak szempontjából egy sokkal
hátrányosabb befektetési szándékkal is szembetalál-
hatnánk magunkat, ha pl. valaki egy több száz ággyal
rendelkezô szállodát, Night Club-ot, vagy hasonló léte-
sítményt szeretne létrehozni. Az ehhez hasonló kezde-
ményezések valóban nem lennének összeegyeztethetô-
ek annak a Paloznaknak a fogalmával, amely ideköt
mindannyiunkat.  
A beruházás várható emisszióiról
Elöljáróban meg kell említenem, hogy a szóban forgó te-
rület már a helyi rendezési tervben is kifejezetten ilyen
kezdeményezések megvalósításának céljára volt fenn-
tartva (VT-4). Maga az összevonási ill. övezeti átsorolási
kérelem – megítélésem szerint – egy nem számottevô rész-
lete az egésznek, amellyel csupán optimalizálni lehet a ki-
vitelezést és nem jut ezzel nagyságrendbeli elônyökhöz az
építtetô, ugyanakkor a tárgyi kérelemnek az esetleges el-
netán visszautasítása nem akadályozná meg a projekt lét-
rejöttét (de ronthatna az utcaképen!).

Tény, hogy a szállóvendégek és a beszállítók forgalmá-
val emelkedik a zaj, levegôszennyezés stb.. Ebbôl azon-
ban le kell vonni azoknak a személyeknek és autóknak a
számát ill. emmissziós közrehatásukat, amelyekkel abban
az esetben kellene számolni, ha a szóbanforgó telkeken
családi- vagy társasházakat építenének, mely lehetôség fi-
gyelembevételével már relativvá válik a tervezett létesít-
mény által kibocsájtott emissziós terhelés vállalhatósága
(zaj pl. sokkal inkább a kiadott házakból szûrôdik ki
nyáron, ahol a bérlôk egyes hétvégeken több napon  ke-
resztül „buliznak”, de ide tartoznak a „vasárnap 13h-
15h között füvet nyírók” is).
Egy a falugyûlésen nem említett aspektusról
Azt, hogy mennyi és milyen nagyobb volumenû tevé-
kenységet végzô vállalkozásoknak (mint a tervezett
„MAIOR-Projekt”) ad teret Paloznak, azt a falu meg-
ôrizendô arculatának érdekében minden jelentkezô ese-
tében át kell gondolni, mely folyamatnak most egy fon-
tos részét éljük meg.

Amikor azonban egy adott projekt létrejöttével meg-
változó környezeti behatásokról, tájképrôl és építészet-
rôl, ezáltal Paloznak egészérôl alkotunk véleményt, ak-
kor felelôsséggel kell azokra a paloznaki lakosokra is
gondolnunk, akik már hosszú évek óta egész évben itt él-
nek, így a mi mindannyiunk által szeretett településünk-
nek a legesszenciálisabb magvát alkotják. Nekik köszön-
hetjük azt, hogy van mit szeretnünk itt Paloznakon, mert
nem a kövek és a föld netán a szerencse tette ilyen embe-
rivé, élhetôvé ezt a helyet, hanem a már hosszú évek óta
folyamatosan és egész évben itt élô emberek.

Számos olyan családot ismerek, akiknek a megélhetés
komoly problémát jelent, mert nagyon kevés a helyi mun-
kavállalási lehetôség. Ezen felül sokan élnek a faluban,
akik folyamatosan ingáznak Paloznak és a közelebb-tá-
volabb esô munkahelyeik között, ami gyakran nem iga-
zán kifizetôdô. 

Így kellô figyelmet kell szentelnünk az itt élôkre, vala-
mint az utánunk következô generációra, akik egyben
Paloznak jövôjét is jelentik. Felelôtlenség volna tehát „el-
kergetni” egy tôkeerôs befektetôt az adott koncepcióval.
Egy ilyen széles spektrumú szolgáltatást nyújtó vállalko-
zás sokkal inkább lehetôséget kínál a tulajdonossal való
együttmûködésre (pl. a tervezett tevékenységhez kapcsol-
ható egyéb kis-, családi- vagy egyszemélyes vállalkozások
formájában). Ezen felül célszerû volna a tulajdonosnál a
tervezett létesítményen belüli munkavállalási lehetôsé-
gekrôl is érdeklôdni.

Természetesen más helyzetben vannak azok a
paloznakiak, akik már egy olyan kiszámítható anyagi bá-
zist tudhatnak magukénak, ami által nincsenek ráutalva
az itteni munkavállalásra. Ez a réteg megelégedni látszik
a mostani körülményekkel és – részben érthetô módon –
nem híve a változásoknak. A ránkhagyott örökség vala-
mint a csend és a nyugalom ugyan valóban rendkívül ér-
tékes ismérvei a falunknak, ugyanakkor nem volna jövô-
orientált a bezártság irányába haladni, mert ezzel
hosszútávon a megélhetés mellett a helyi közösségi életet
is ellehetetlenítenénk, amennyiben ez a fiatal generáció
elvándorlását eredményezi.
Egyéb hozadéka egy minôségi befektetésnek
Balatonfüred, Csopak, de Dörgicse vagy Vászoly példá-
ján is mindannyian tudjuk és tapasztaljuk, hogy egy
ilyen – mint a szóban forgó – színvonalas befektetôi te-
vékenységgel a paloznaki ingatlanok értéke is emelke-
dik, ami még akkor is pozitív hatásként értékelendô, ha
– sokunk mint jó magam is – nem kívánunk ingatlannal
kereskedni. 
Az építészeti értékek megôrzésérôl
Paloznak gyönyörû építészeti múltjának a megôrzése kö-
zös feladatunk. A magas színvonalú modern építészet
azonban Európa más térségeiben is nagyon jó, friss és
színes ellenpontként ötvözôdik a hagyományokkal addig,
amíg a modern épületek számukban és jelentôségükben
nem szorítják háttérbe a védeni kívánt, jellegében meg-
határozó építészeti stílust. Megítélésem szerint a vitatott
épület jelentôségét tekintve egymagában nem is lenne ké-
pes háttérbe szorítani a Paloznakon fellelhetô stílusje-
gyeket, csupán a legmodernebbeket képviselné. Ez szo-
katlan és egyedülálló volna Paloznakon, amiért talán
sokan félnek is tôle. A félelem mindig rossz tanácsadó, e
helyett inkább beszéljünk egymással, cseréljünk tapasz-
talatot, véleményt és ennek konklúzióját továbbítsuk a
falu vezetôsége felé, mert ezzel a közvetett demokrácia ál-
tal nyújtott vélemény nyilvánítási lehetôséggel aktívan
vehetünk részt a település sorsának alakításában. Pol-
gármesterünk már sok-sok éve vezeti a falunkat nagyon
eredményesen, és bárki elôtt nyitva áll az ajtaja, ha Pa-
loznakról van szó. 

Sebestyén Balázs
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A kicsi szép - Paloznak jövôje
Paloznak fejlôdik: ezt a tényt mindenki, aki csak egy ki-
csit is ismeri a magyar vidéket, tudja értékelni. Egyre
többen akarnak itt élni: én még a 10 évvel ezelôtti adatot
(441 fô) jegyeztem meg, de a mai adat már 500 felett jár.

Közben egyre több nagyléptékû fejlesztés körvonala-
zódik a környéken: borászatok nôttek ki a földbôl, új
part menti lakások és apartmanok épültek, vitorláskikö-
tôk tûntek elô a semmibôl, kempingek cserélnek gazdát.
Ez egyértelmûen arra utal, hogy a gazdaságban felhalmo-
zódott tôke úgy érzi, a Balaton jó befektetési terep. Ezt a
tendenciát erôsítik, a közelgô hatalmas uniós fejlesztési
pénzekrôl szóló hírek is.

Egyre inkább úgy tûnik, hogy Paloznaknak fel kell ké-
szülnie erre, talán még nem késô. 

Az elsô dolog, amivel tisztában kell lennünk, hogy a
folyamat megállíthatatlan, ezért nem érdemes energiát fe-
csérelni arra, hogy ellene küzdjünk.

A másik dolog, hogy fel kell mérni a falu rendelkezésé-
re álló lehetôségeket és erôforrásokat. Erre jó példa a
Csóti-ház közelmúltbeli története: bár az Önkormányzat
magát az épületet megvásárolhatta volna, de annyi tôkéje
már a falunak nem volt, hogy igazi fejlesztôként viselked-
jen, arról nem is beszélve, hogy valódi, átütô ötlet sem
volt arra, mit kezdjen a falu a házzal, és a mûködtetést
biztosító személyek sem tolongtak az ajtóban. Másfelôl
egy vállalkozó habozás nélkül megvásárolta az ingatlant
és kész tervekkel rendelkezik a hasznosításról. Ez jól mu-
tatja, hogy még a paloznaki Önkormányzat (amely más
településekhez képest relatíve jó anyagi helyzetben van)
sem versenyképes a magántôkével szemben: lassú, erô-
forrás- és tôkehiányos (lassúsága helyes is, hiszen mások
pénzét költené).

A harmadik dolog, hogy a szabályozási lehetôségek
egyre szûkülnek, elég csak a legújabb építési szabályozás-
ra gondolni, azaz az Önkormányzat egyre kevésbé tud be-
leszólni abba, mi épül a faluban.

Másfelôl: Paloznak vonzereje sokat segíthet – akár a
formális szabályozási lehetôségek nélküli is – a befekteté-
sek irányának meghatározásában.

Paloznak egyik vonzereje a falukép: Paloznak egy or-
ganikusan fejlôdött falu, jól bejárható, tiszta portákkal,
rengeteg szép épülettel, gyönyörû zugokkal, elképesztô
csodákkal. Minden fejlesztôt azzal kell szembesíteni: ho-
gyan hat majd az ô fejlesztése a faluképre, arra, ami ôt is
idevonzotta, vagy amitôl reméli, hogy vendégeit idevonzza.

A másik vonzerô a falu léptéke: Paloznak kicsi falu.
Van a környéken sok nagyobb, van, amelyik már városi
rangra tör. Ez a kicsiség azt is jelenti, hogy bejárható, át-
látható, többé-kevésbé egységes településen élünk. A falu
fejlesztési terve évekkel ezelôtt meghatározta, hogy
Paloznak ezt a léptéket fenn akarja tartani, nem akar
„nôni” – szerintem helyesen.

A harmadik: a faluban kevesen laknak. A tudomány
állása szerint az 4-500 fô körülbelül az a létszám, ahol
még mindenki ismerheti a másikat név szerint, a legtöb-
ben képtelenek vagyunk ennél több kapcsolatot megje-
gyezni. Elég csak elmenni egy falusi buliba, egy falunap-

ra, és lehet látni, hogy itt szinte mindenki ismeri a mási-
kat. Még a nyaralók is falusinak számítanak, régi isme-
rôsként köszöntjük ôket tavasszal. 

A negyedik: a lakosság összetétele: talán mivel sokan
beköltözôk, a falunak van egy befogadó-toleráns karakte-
re, amely nem minden magyar településre jellemzô. Ezért
jön sok ember szívesen ide, nem érzi „gyüttmentnek” ma-
gát, nincs egy ôslakos-beköltözô ellentét. (Legalábbis a
más falvakban tapasztalthoz képest sokkal kisebb.)

Így minden befektetôtôl meg lehet kérdezni: az általa
tervezett fejlesztés mennyiben segít a fenti értékek meg-
ôrzésében?

És itt arra gondolok, hogy beszélgetni kell a befektetô-
vel. Talán már ott minden kiderül: aki nem beszélget,
nem való ide. Aki nem érti meg, hogy erôvel nem tud be-
hatolni a falu sûrûre szôtt hálójába, az itt nem lesz sike-
res. Aki nem tudja, hogy elôször türelemmel kell várni, fi-
gyelni, hallgatni, és csak akkor beleszólni, amikor már a
helyiek ismerik és elfogadják, az nem lesz igazi paloznaki.

Az alapvetô paradoxon: hogy tud úgy falu fejlôdni,
hogy közben megôrizze a karakterét. Hogyan lehet meg-
értetni a fejlesztôkkel, hogy amennyiben a fejlesztésük
rombolja a falu szövetét, azzal végsôsoron maguknak 
ártanak: ha valami nem ideillôt építenek ide, pont azt ve-
szítik el, amelybôl a legtöbbet profitálhatnak: a táj, a fa-
lukép, a hangulat ingyen van, de megfizethetetlen, évtize-
dek, évszázadok munkája van benne.

Szerencsére a falu nem csak fejlôdik, de az immun-
rendszere is rendben van: abban a pillanatban, amikor
szükség volt rá, összeültek a falubarátok, beszélgettek, e-
mailezgettek, tanakodtak. Néha összevissza, néha indula-
tosan, laikusként, néha lényegtelen dolgokról, de hát ilye-
nek a beszélgetések. Számomra a legfontosabb, hogy a
falu barátai a falu fejlôdését szeretnék támogatni, miköz-
ben arra törekszenek, ha a tévedések, mellényúlások, ku-
darcos fejlesztések elkerülnének bennünket. Mindenkit
partnernek tekintenek, akik hajlandóak velük beszélget-
ni: akár egy pohár Paloznaki Etalon mellett is.

Horváth András

Felhívás- 1%
A Paloznaki Civil Egyesület elnöksége köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akik az elmúlt évben személyi
jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatták a
Paloznaki Civil Egyesületet.

Felajánlásaikból befolyt összeg 2015-ben 169.941 Ft volt.
Tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy az összeg cél

szerinti felhasználását – a jogszabályok elôírásainak meg-
felelôen – 2016. október 31-ig hozza nyilvánosságra az
egyesület. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki adója ezen
kis részét egyesületünknek ajánlotta fel, hiszen a csökkenô
pályázati lehetôségek miatt, egyesületünk alapszabályában
meghatározott alaptevékenységek zökkenômentes mûködé-
sének egyik fontos bevételi forrása ez az összeg.

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

Hernádi Péter elnök



Mûvészek és kultúrakedvelôk találkozója
Mûvészetek jeles képviselôi találkoztak az Advent jegyé-
ben a Veszprémi Mûvész Céh szervezésében 2015. 12. 13-
án vasárnap a Szent József Házban. Kiállítást, könyv- és
folyóirat bemutatót láthatott, pódiumbeszélgetést és
többféle muzsikát is hallhatott a közönség ezüstvasárnap
délutánján.

Az egy évvel korábbi alkalom sikerén felbuzdulva is-
mét megszerveztük a mûvészeti találkozót – mondta el
Veszeli Lajos festômûvész, a VMC céhmestere. – A prog-
ram lényegében már szombat este elkezdôdött a a katoli-
kus templomban, s úgy gondolom, ebben az évben inkább
szellemi tartalmát tekintve tudtunk többet nyújtani a
rendezvényre látogatóknak. 

A délelôtti berendezést és céhgyûlést követô órákban
megtelt teremben a megjelenteket a polgármester köszön-
tötte, majd Kisnémeth Ferenc gitározott. Kuti Csaba, a
Veszprém Megyei Önkormányzat volt elnöke nyitotta meg
a Céh körülbelül 20 tagja által hozott grafikákból, fest-
ményekbôl és szobrokból álló kamaratárlatot. Kiemelte,
a megye büszke lehet az itt élô és alkotó mûvészeire.

Ezután Veszprém Város Vegyeskarának tagja, Dr. Na-
ményi Miklós énekelt áriákat zongorakísérettel, majd a
folytatásban Czuczor Sándor európai jószolgálati nagy-
követ a közelgô ünneprôl kérdezte Karafiáth Orsolya
író,- költônôt, Praznovszky Mihály irodalomtörténészt és
Oberfrank Pált, a veszprémi Petôfi Színház színészét,
igazgatóját. Az eszmecsere résztvevôi és hallgatóságuk is
remekül érezhette magát az egy órás mûsor idôtartama
alatt – a közönség soraiban ülôk megtudhatták például,
hogy Karafiáth Orsolya édességbôl fogyaszt többet az ün-
nep idején, Oberfrank Pál viszont a csülkös étkeket ked-
veli. Praznovszky Mihály felidézte a beszélgetés során,
hogy a nagy magyar írók mûveikben gyakran jelentek
meg az étkezési szokásokra utaló sorok – az irodalomtör-
ténész ezt a jelenséget azzal magyarázta, hogy a szerelem,
az evés és az irodalom is együvé tartozik.

A remek hangulatú társalgást követôen Dr. Zentai
Gabriella szerkesztô ismertette az „A Balaton a magyar
költôk mûveiben és magyar festôk festményein” címet vi-
selô albumot, melyet a jelenlévôk is megtekinthettek. Az
albumban 50 képhez ugyanennyi vers társul, Veszeli La-
jos alkotása mellé például a Paloznakra vendégként érke-
zô Karafiáth Orsolya sorai kerültek.

Az albumbemutatót a veszprémi Séd címû kritikai fo-
lyóirat aktuális száma követte, a negyedévenként megje-
lenô kiadványról Géczi János szerkesztô beszélt. 

Hozott egy lapozgatásra szánt példányt Bojár Iván
András mûvészettörténész is, a Nagy Káli Könyv írója, a
második, bôvített kiadást, ô viszont nem beszélt róla,
csak a közönség soraiban helyet foglalva vett részt a ren-
dezvényen.

A programot a 18 órakor színpadra lépô, ugyancsak
veszprémi székhelyû Gyöngyhalász Latin Zenekar vér-
pezsdítô, latin-amerikai és spanyol hangzásvilágú ritmu-
sai zárták. 

Összességében elmondható, hogy a másodízben meg-
rendezett adventi mûvésztalálkozón résztvevôk nemcsak

forralt borral és ünnepi hangulattal, hanem kiadós szel-
lemi táplálékkal gazdagodva hangolódhattak az ünnepre.

Támogatók voltak: Paloznak Község Önkormányzata,
Alsóörs Község Önkormányzata, EKMK Veszprém

Hatos Szabolcs írásának felhasználásával
Boda Balázs 

Paloznak naptár 2016
SZÔLÔ – BOR – PALOZNAK – BALATON

A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület 2015. november 6-án
tartotta Újbor ünnepét, mely rendezvény keretében fotó-
pályázatot hirdettek. A sok értékes képet kiállításon mu-
tatták be, ahol az önkormányzat kiválasztotta a 2016. évi
naptára képeit.

Köszönet a szép fotókért a készítôiknek és a színvona-
las est szervezôinek!

A naptár nagy  sikert aratott az érdeklôdôk körében,
korlátozott számban még kapható a teleházban ill. a pol-
gármesteri hivatalban.

Szerk.

KKOOCCSSMMAAPPÓÓTTLLÓÓ  22001155
Kocsmapótló lesz, jött a hír és eszembe jutott a citrom-
pótló, amit akkor használunk, ha nincs igazi finom citro-
munk. Azért megisszuk vele a teát, mert a semminél jobb.
Én 30 éve vagyok paloznaki és mindig eszembe jut a régi
kocsma hangulata. Nem volt mobiltelefon, internet, csak
az utcán odakiálltottunk egymásnak „ki jössz este?” . So-
ha nem fogom elfelejteni a 25 évvel ezelôtti elsô önálló fa-
lugyûlést sem, már elôtte 2 órával tele volt a kocsma. Az
akkori emberek már hangoltak a falugyûlésre, hogy mit is
fognak mondani. Utána megint mindenki a kocsmába
ment megbeszélni az elhangzottakat.

Van mit pótolni és van is rá igény. Jó volt látni milyen
sok ember kijött beszélgetni forralt bort inni a polgár-
mesterünk saját receptje szerint készült „pálinkás for-
ralt borból”. A fiatalok zenekara paloznaki énekessel
megerôsítve (Verrasztó Laci) nagyon hangulatos bulit csi-
náltak. Itt kint még a bundás kenyér is jobban esett, Edi-
na nem gyôzte sütni. Minden korosztály képviseltette ma-
gát, amitôl még szebb lett az év utolsó napja.

Talán legközelebb „locsoló bál” pótlót kellene csinálni
a tájház udvaron, biztosan megtelne.

Rezsó
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ADÓNK 1%-áról
Ismételten fel lehet ajánlani adónk 1%-át valamely
társadalmi szervezetnek, illetve egyháznak 
Magyar Katolikus Egyház 0011; 
Magyar Református Egyház 0066; 
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 18932296-1-19;
Paloznaki Civil Egyesület 18938766-1-19.

Szerk.



6 Paloznaki Hírmondó 2016. január

Párbeszéd és mérték
PAPP ORSOLYA - JEKLER RUDOLF

“Uram! Azzal dicsérlek, 
hogy szebbé teszem a Teremtés rám esô zugát, 

hogy fénnyel, meleggel, jóakarattal és örömmel 
töltöm meg világomat.”

Szentgyörgyi Albert: Psalmus Humanus

– Megjöttek a nyaralósok! – hallani egyre többször ren-
dezvényeinken, közös eseményeken, s ahogy elhangzik, ta-
lán átfut a hangsúlyon valami elkülönítô, netán lekicsinylô
rezgés is, pedig csak annyi történik, hogy mi voltunk itt
elôbb. Ismerem mindkét érzést, tartoztam már az itthon
lévôk közé éppúgy, mint a helyüket új közegükben bizony-
talanul keresô és jó szóért ácsingózók közé. Persze, akad-
nak kemény, határozott „bebírók-gyüttmentek”, a készet,
a gondozottat, a szépet természetesnek vevôk és csak élve-
zôk. Akadnak a lehetôségeket gátlástalanul kihasználni
nem rest gyarmatosítók… de lássuk be, a többség azért
biztosan nem ilyen. Vannak nyitott, érdeklôdô, mielôbb a
közösséghez integrálódni vágyó nyaralótulajdonosok is,
akik nem emelnek magas kôfalakat a telkük köré, nem su-
hannak át autóikkal az ablakon körbe sem tekintve a fa-
lun, a programjainkat nagy ívben elkerülôk. És vannak
olyanok is, akik második otthonuknak tekintik az itt létre-
hozott birodalmukat. Ôk többnyire figyelnek másokra, a
szomszédjaikra, körültekintôen illeszkednek be a környe-
zetükbe, alkalmazzák az együttélés kimondott és kimon-
datlan szabályait. Például úgy, hogy az arányokat meg-
tartva vannak jelen, úgy tevékenykednek, építkeznek.
Örülnek annak, hogy Paloznakon lehetnek, mert az, ami-
ért ide vágytak, ami ebben a faluban vonzó, az nem magá-
tól alakult ki, nem eredendôen ilyen pozitív kisugárzású
egy település, mint a miénk.  Ez sok ember rengeteg idejé-
nek és munkájának a gyümölcse, és ezért elismerés és tisz-
telet jár mindnyájuknak. 

Még 2014 nyarán ismerkedtem meg egy olyan családdal,
akik, ha lehet mondani, eszményien testesítik meg az ideá-
lis „nyaralóst”, legalábbis szerintem. Ôk Orsi és Rudi, há-
rom gyermekükkel a Fô utca 21-bôl. 

Karácsony után itt találkoztunk a házukban. Igazi me-
leg kuckó. Elsôre a lelkes szó jut eszembe róla. Nem kimó-
dolt, trendi, nem is szedett-vedett, vidékre számûzött ka-
catokkal teli. S ugyanilyen a kert is. Látszik rajta a gondos
kialakítás, az odaadó ápolás. Ezen a portán rendben van
minden. Orsi fôállású anya, Rudi társtulajdonosa és ügy-
vezetô igazgatója egy kommunikációs cégnek, Levente 20
éves, egyetemista Keszthelyen.

Ülünk a hirtelen sötétedô téli délutánban a nagy étkezô-
asztal körül, elôttünk sütemény, gôzölgô tea. Nyugodt pil-
lanat. Halkan beszélgetünk, Rudi épp azt mondja, szerin-
te ez a bizonyos kellemes atmoszféra az itt élô emberek
kisugárzása. Erre nem számítottunk, teszi hozzá, Orsi pe-
dig elmeséli azt a meghatározó élményt, ami eldöntötte a
választásukat.         

– Csendes, nyugodt helyet kerestünk az országban, in-
kább hangulatot, mint konkrét települést. A testvéremet
jöttünk meglátogatni. Sétáltunk egyet a faluban, akkor ta-
láltunk a telekre, rajta a kicsi házzal, mellette nagy dió- és
fenyôfával. Korábban olvastam egy írást valahol, ami na-
gyon megérintett. Falusi idillrôl szólt, léckerítéses, takaros
házról, magas fenyôrôl, és egy fenyôrigó reggeli trilláiról.

Pont ilyennek képzeltem el. Amikor döntenünk kellett, áll-
tunk a fa alatt Simon néni fiával, a vételárat tudakoltuk,
ekkor a fenyô csúcsára röppent egy rigó és énekelni kez-
dett. Olyan volt, mint valami égi jel. A gazda kimondta az
összeget. Pont annyi pénzünk volt a bankban, megvettük.
Kérte, becsüljük meg ezeket az értékeket, mert ez a ház a
szülôháza volt. Mi természetesen ôrizzük, gondozzuk a fá-
kat a kertben, 5500 téglát bontottunk ki és pucoltunk meg
a falakból, és mind be van építve az újba. Pestiek vagyunk,
de valójában már Buda és Paloznak között félúton, és ez
az igazi otthonunk. Süninek, a kisebbik fiunknak már
vannak barátai a faluban, például a szomszédban is, ta-
valy egy pár költözött a szemközti házba a hasonló korú fi-
ukkal … Jó lesz ez így. Szépen, lassan megérkezni. A falu
apránként tárja fel titkait. Egyre beljebb kerülünk, és ez
csodálatos utazás. Kellô alázattal és tisztelettel közeledünk
a közösséghez, érezzük, hogy mit enged a tér, mit üzen a
föld. 

– Az, hogy nem állt rendelkezésre egy összegben a ház
felépítéséhez szükséges pénz, segít ebben – veszi át a szót
ismét Rudi. Az építkezés sem ment gyorsan. Igyekeztünk
helyi és környékbeli szakembereket megbízni a munkák-
kal. Sokat köszönhetünk Szente Zsoltnak és Wrhovina 
Rezsônek, aki a mestereket bemutatta. Nekünk nem a re-
ferenciáik voltak fontosak, hanem maga az ember. Szerin-
tem ez is hozzátartozik a megérkezéshez. Sok a faelem a
házban, ezzel is a természettel való kapcsolatot szerettük
volna erôsíteni. Hat év alatt készültünk el, mostanra el-
mondhatjuk, hogy csak apró finomításokra van még szük-
ség, de a ház készen van.

Felébredt Nelli a délutáni alvásból, a három éves nagy-
lány. Egy kicsit engedi magát kényeztetni, aztán visszavo-
nul a játékai közé. Orsi utánanéz, és azt mondja, ez a világ
közepe. – Ahol én vagyok, az a világ közepe. Számomra az
emberi kapcsolatok a legfontosabbak. Lehet aktívan és re-
aktívan élni. Hiszek abban, hogy a csoda köztünk van, de
hogy valóra válhasson, azért tenni is kell. Nyitva áll az aj-
tónk, barátokat meghívni nagyon jó érzés. Rudi bólint, ez
a ház nem a miénk, csak használjuk – summáz, aztán Süni
kér szót, hogy kifejthesse, hogy jó itt lenni, de a falu válto-
zik, és ôk elsôsorban a csendes, nyugalmas, barátságos, vi-
déki létformát szeretik. Ha ez megszûnik, elmúlik a varázs
és talán sosem hozható helyre.

A stabilitás nem statikus – ezt már ismét Rudi teszi hozzá.
Az állandó mozgás elkerülhetetlen, lényeg, hogy ne legyen
gyors, sem túl dinamikus. Most Paloznak ennek a határán
van. A falu felkerült a térképre, kezdi megismerni a világ,
és nem biztos, hogy ez egyértelmûen jót tesz a fejlôdés üte-
mének. Fontos szerepe van az egyensúly megtartásában 
az önkormányzatnak, Ákossal az élén. 

Párbeszéd és mérték – élénkül fel Orsi. Ez a két fogalom
rendezheti a viszonyokat. A település változzon, alakul-
jon, fejlôdjön, de az kapjon zöld utat, ami illeszkedik a te-
rület adottságaihoz, az igazi emberi értékekhez. Mi a ma-
gunk részérôl konkrét, kézzel fogható dolgot tervezünk.
Gazdálkodásban gondolkodunk, paradicsomtermesztés-
ben, feldolgozásban.  Tavasszal hozzá is kezdünk.  Egyelô-
re persze csak kísérletezünk, aztán majd meglátjuk, mire
jutunk… lesz-e Paradicsomunk Paloznakon?

Boda Balázs
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BBéésszzáámmoollóó  aa  nneemmeess  ppaalloozznnaakkii  bboorrrraajjoonnggóó  rreennddeekk  
KKaarrááccssoonnyy  hhaavvii  kköözzöönnssééggeess  ggyyüülleekkeezzéésséérrôôll

Ez nap estefeléjén bizonytalan konturu alakok gyüle-
kezének a korcsma táján. A korcsmát ugyan Paloznak az
nagy jótevôje , Allah növessze hosszura szakállát, bezá-
ratta, de helyette valami Fácánkert van zárva, igaz, hogy
más vagyon rája kiirattatva, de annak semmi értelme sem
nincsen.

Egy böhöm nagy omnibusz gördüle be, széthasítva a kö-
döt és a kétségeket, hogy nem gyün. Az otromba nagy szer-
kezet el is fuvaroza minket a tett színhelyére, keblünkbôl
való klubtársunk kis építményébe Veszprém székhelyre,
mely Gizella névre hallgattatott. Az építmény a kisnél kis-
sé nagyobb volt, mint az kiderüle, lévén csak az etetôtérbe
könnyedén fért el 43 tagú kis tsoportunk. Az bátorító
pájinka bôr elá burítását követôen kilibbent az hodály
közepibe nemzetes elöljárónk, Desiderius, ki minekutána
a ditsôségnek mezején nagy böltsességgel vezérlette clu-
bunkat, megfáradva az élet terhei alatt, kiterjesztett ka-
rokkal sietett a csendes nyugdíj nyugalom édes kebelére,
hogy bölcs életit a továbbiakban kicsiny közösségünknek
áldozza. De nem lennék nótáriusi mivoltom hû mûvelôje,
ha nem említeném, hogy eme nemes ember,  kiben a közös-
ségi lelkület fennen hevül, más notabilitásokkal is bír.

Ugyanis a paloznaki Mókus eörs, kiknek hajója kormá-
nyát szintén ô tartja vaskézzel a tenger Sküllái és
Charübdisze között, királnéja által az Úr 2010. évében
illô szertartás keretében ünnepélyessen lovaggá ütötte,
igyen neve a kifüggesztett kutyabôr tanúsága szerint ne-
mes, paloznaki, kishegyi, slikker Englert Desiderius

Vázolván a kedvezô házi környülállásokat tudatta mi-
vélünk, hogy estve során két nagy szerentsében lesz ré-
szünk. Egyrészt ô, mint szerény clubunk igen elôl járója
megejti az éves jutalmazásokat az arra érdemes delikven-
seknek. Emigyen Klára asszony a fiskális ügyek nagy bo-
nyolítója, Rózsa asszony a mester jobb keze/vagy bal?/,
nemeslelkû vendéglátónk Fritzi, a konyha fakanál ve-
zetôje, 2 sommelier palánta Csabi és Ottó, valamint sze-
rénységem részesült stílszerûen egy butélia bor ajándé-
kába. Másrészt ínyeinket felvillanyozandó az Országos
Borszakértô Bizottság nemes ítészei által gondosan kivá-
logatott 3 és 4 csellagos borkiválóságok képezik az estve
fénypontjait, és a konyha szakátsa kiemelkedô étekkel,
confitált libamellel és jó káposztás cvekkedlivel vár ben-
nünket. Az, hogy a libamell elôtt álló rémes szó mit takar,
sokan nem tudtuk, meg tartok tôle, ma se tudjuk, –
viszont az étek fenséges vala. Majd a ház nemes gazdája,
egyben clubunk megsüvegelendô kitûnôsége, Fritzi bizto-
sította a rendeket nagyrabetsülésérôl, jó mulatozást kí-
vánva.

Ezt követôen krónikási tisztem felsorolni a nemes nedû-
ket, miket nekünk felszolgáltak: Varga pincészet /Bada-
csony/ olaszrizling 2013 3 csellag, Badacsonyi kör olasz-
rizling 2013 3 csellag, Pannonhalmi Apátság pincészete
rajnai rizling 2014 3 csellag, Villa Tolnay/Csobánc/ pincé-
szet chardonnay 2013 4 csellag, Lesence borászat /Lesen-
cetomaj/ viognier 2013 3 csellag, Andrássy pincészet toka-
ji furmint 2011 3 csellag, Pfneiszl biobirtok soproni kék-  

frankos 2014 3 csellag, nemes vendéglátónk Olma Frigyes
merlot-ja 2013, Linbrunn pincészet /Villány/ cabernet
sauvignon 2013 3 csellag, Malatinszky kuria /Villány/
cabernet franc 2014 3 csellag, végül egy csemegebor tálal-
tatott az édességhez Varga pincészet badacsonyi szürkeba-
rát /töppedt szôlôbôl/ 2014.

A borászati valamént az étkek magas oskoláját köve-
tôen képzelheti a kedves olvasó a tisztelt jelenlevôk testi
és lelki állapotyát, ezen már csak nemes vendéglátónk
kiemelkedô olaszrizling szétcsapatása jelentett némi
esélyt az életben maradásra. Az év redônyinek méltó
lehuzása volt, az holtbiztos, és akkor még felsejlenek
elôttünk azok a magaslatok, hová a jövô még felemelhet
bennünket.

lejegyezte Frater Adalbertus /alias ZB/ 

DISZNÓVÁGÁS
11. alkalommal - Paloznakon

A Paloznaki Civil Egyesület sok szeretettel várja 
az érdeklôdôket

a „Falusi disznóvágás” rendezvényére
2016. január 30-án (szombat) 8 órától 

a Paloznaki Tájház udvarán

Pörzsölés, tisztítás, mosás, bontás, Fogópálinka, 
forralt bor, tea, kocsonya, zsíros kenyér, „Tor-Túra”,

kolbásztöltô verseny, pecsenyekóstoló, 
„Jó ebédhez szól a nóta”, kolbászkóstoló, hurkatöltés,
hurkakóstoló, orjaleves. Tombola, zene, tánc, mulatság

Kézmûves húsok a füstölôbôl, savanyúságok, 
lekvárok, szörpök

Kísérô rendezvények – Faluház nagyterem: 
kiállítás 3D Puzzle.

Helyi borok Borfelismerô versenye. Meseklub, diafilm-
vetítés, farsangi játszóház a Községi Könyvtárban.

További információ: +36 /70/ 524-7786

XIII. Luca napi asztalitenisz kupa
A Paloznaki Civil Egyesület ismét megrendezte szokásos
asztalitenisz kupáját, 2015. december 13-án, a faluház te-
tôterében.

A résztvevôk három korcsoportban kezdték meg a küz-
delmeket, melyek nagy csatákat hoztak.

60+ korcsoportban elsô helyezett Hatvári Lajos lett,
az ezüstérmet Szalai Attila nyerte.

Ifjúsági kategória gyôztese Szabó Donát, ezüstérmes
Szente Dávid lett.

A legnagyobb küzdelem a felnôtt kategóriában zajlott,
itt a végsô gyôztes Leitold József, ezüstérmes Purczi Gé-
za, míg bronzérmes Szente Ádám lett.

Szente Zsolt
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FELHÍVÁS
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a tél, a hava-
zás, az utak, utcák lefagyása az alábbi kötelezettségek tel-
jesítését jelenti a Lakosság számára.
A közterületek és a járdák tisztántartásával kapcsolatban:
� A község területén lévô ingatlanok tulajdonosai kötele-

sek az ingatlanuk határvonalától az úttest széléig, sze-
gélyvonaláig terjedô területük gondozását elvégezni.

� Az ingatlan elôtti járda, illetve a gyalogos közlekedésre
szolgáló gyalogút tisztán tartása (hóeltakarítás) az ingat-
lan tulajdonosának, illetve a tényleges használójának
kötelessége. – Az ingatlan tulajdonosa köteles az ónos
esôtôl, jégtôl síkossá vált járdát szükség esetén akár na-
ponta többször arra megfelelô anyaggal felszórni.

� A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó
szóróanyagot (homok, hamu, fûrészpor, kôporliszt) kell
használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos,
sérülésokozásra alkalmas anyagot használni nem szabad.
A szóróanyag beszerzésérôl a tisztántartásra kötelezett-
nek kell gondoskodni. – A járda és a közút síkosság-men-
tesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégez-
ni, hogy abból ne származzon baleset.

� A nem helyi lakosok (ingatlantulajdonosok) személyesen
vagy megbízottjuk útján kötelesek elvégezni az ingatla-
nuk elôtt húzódó járda seprését, hótól, jégtôl való meg-
tisztítását.

Dr. Szántód Anita jegyzô

Hírdetés
� Autó Perger Suzuki Márkaszerviz és Ford Partner Club

Több, 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

� 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-fel-
vidéki Nemzeti Parktól. Ranolder püspök 18 fôs kör-
panorámás 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. Cso-
pak, Arany János u. 2. Tel. / fax: 87/446-452, web:
www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.hu

� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, 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

� 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!

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

Szerkesztô és felelôs kiadó: Verrasztóné Losonczy Anna. 
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

MESEKLUB
ÉS FARSANGI JÁTSZÓHÁZ

Január 30-án délelôtt 10-12 óra között mesékkel, a
farsangi hagyományok felelevenítésével, farsangi ál-
arckészítéssel várjuk a gyermekeket és kísérôiket a
községi könyvtárban!
Szerk.


