
TESTÜLETI ÜLÉS FEBRUÁR
Február 3-án tartotta idei második ülését az önkormány-
zat Czeglédy Ákos polgármester ismertette a major pro-
jekt beruházójának levelét a tervezett beruházási szán-
dék visszavonásáról. A beszámoló után a 2015 éves
költségvetés módosítását fogadták el a képviselôk, mely a
tervezetthez képest jelentôs többlettel zárult az adóbevé-
telek, elsôsorban a kemping és a Harley fesztivál idegen-
forgalmi adóbefizetésének, valamint az elnyert pályázati
támogatásoknak köszönhetôen. A költségvetési kiadások
105 millió Ft. bevételek 120 millió Ft-ra teljesültek. Ezt
követôen tárgyalták a képviselôk a 2016 évi költségvetés
tervezetét, melynek bevételi és kiadás összegét is 105 mil-
lió Ft-ra tervezték. A tervezetet a beruházásokkal és fej-
lesztésekkel pontosítva a márciusban fogadhatja el a tes-
tület. A környezetvédelmi rendelet újraszabályozását
vitatták meg a képviselôk, a felmerült problémák és javas-
latok pontosításával márciusban újratárgyalják a terveze-
tet. Tudomásul vette az önkormányzat a fôépítész 2015.
évre vonatkozó beszámolóját, Kéri Katalin jelezte, hogy
március 1-tôl nem kívánja tovább ellátni a feladatot, fel-
mondását már átadta a polgármesternek. A belsô ellenôri
jelentést, a közös hivatal teljesítményértékelési szempont-
jait, a polgármester szabadságtervét, az Észak-Balatoni
Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás beszámolóját, a rendezvényter-
vezetet és a 241 hrsz (Hampaszkúti vízmû) megvásárlását
egyhangúan támogatták a képviselôk csakúgy, mint a Cso-
paki Önkormányzat gesztorságával Veszprém Balatonfü-
red között építendô kerékpárút pályázatát.

Kisebb viták és pontosítások után elfogadásra kerüle-
tek a 2016-ban érvényes térítési díjakat, így a vendégház
egy éjszakára, 8 fôre, 19.000 Ft., a falubusz térítéses
igénybevétele 150 Ft/km a nagyterem használata belépô-
díjas rendezvényen, árubemutató stb 1000 Ft/ó., családi
rendezvény paloznaki lakosoknak 5000 Ft. Természete-
sen a helyi szervezeteknek saját rendezvényeire továbbra
is ingyenes. Anyagilag is támogatja az önkormányzat a
Rákóczi Szövetség beiskolázási programját, viszont prog-
ramhalmozódás miatt elutasította a Szôlôhegyi Egyesület
irodalmi est megrendezésére vonatkozó 87.000 Ft-os tá-
mogatási kérelmét, miután ilyen jellegû rendezvényt no-
vemberre tervez az önkormányzat.

Meghallgatták a jelenlévôk két cég a Fényforrás Kft és
a Mestech Kft bemutatkozását a közvilágítás korszerûsí-
tésére, ledlámpás cserére vonatkozóan. A korszerûsítés-
rôl döntést késôbb születhet. Zárt ülésen 1 havi fizetésé-
nek megfelelô jutalmat szavaztak meg a képviselôk
Czeglédy Ákos polgármesternek az elôzô években végzett
munkája alapján.

CZÁ

KÖZMEGHALLGATÁS
Február 18-án tartotta az éves közmeghallgatást az ön-
kormányzat. A mintegy 20 fô érdeklôdô elôtt Czeglédy
Ákos polgármester ismertette a 2015 évi eredményeket és
az idei terveket. Ezután az megjelentek mondták el javas-
lataikat, észrevételeiket. Szóvá tették a Kisköre utca ká-
tyúzását, csapadékvíz elvezetését melynek megoldására
ígéretet tett a polgármester. A fiatalok bulizásának hang-
erejére reagálva a körzeti megbízott jelezte, hogy ez
rendôrségi és nem önkormányzati hatáskör. Csendhábo-
rítás miatt bejelentést kell tenni a rendôrségen és ezt kö-
vetôen tudnak intézkedni. Szóba került a 71-es fôútról
Balatonfüred felôl való kanyarodósáv kiépítése. A kérést
az Állami Közútkezelônek továbbítja az önkormányzat.
Felvetôdött a Rizling u. kátyúzása, melyet az utat tönkre-
tevô építkezôkkel kellene megtéríttetni, valamint a
Sáfránkert vendéglô elszívójának zavaró szaga, amit
szintén jelez az önkormányzat a tulajdonos felé, illetve
kéri szûrô felszerelését. Amennyiben ez nem hoz megol-
dást a NEBIH, mint illetékes hatóság tud intézkedni, ha
írásban bejelentést kapnak.

CZÁ

Hírmondó
XXV. ÉVFOLYAM  2016. FEBRUÁR

Paloznaki

MEGHÍVÓ
Paloznak Község Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az
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A NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE PALOZNAKON

Nagyszerda:
A hagyományossá vált szentmise, szentgyónással és
szentáldozással a plébániai képviselôtestületi tagoknak és
mindenki számára. Szentgyónás du.17.00 órától a sekres-
tyében. A szentmise este kb. 18.00 órakor kezdôdik.
Nagycsütörtök: az Oltáriszentség és az Egyházi Rend
szentsége alapításának emlékünnepe.
Szentmise este 18.00 órakor Csopakon, ezt követôen egy
órás virrasztás.
Nagypéntek: Urunk Jézus Krisztus kereszthalálának ünnepe.
Du. 15.00 órakor keresztúti ájtatosság az öt falut magába
foglaló ifjúság és felnôttek számára, a paloznaki kálvária
dombon.
Nagyszombat:
Du. 17.00. órakor nagyszombati szertartások, feltámadá-
si szentmise és feltámadási körmenet. A körmenet a falu-
ban, az úgynevezett „nagy körmeneti útvonalon” lesz,
természetesen az idôjárás függvényében.
Húsvétvasárnap: Urunk feltámadásának ünnepe. 
Ünnepi szentmise Csopakon 8.30 órakor
Húsvéthétfô: 18 órakor szentmise Paloznakon

Mindenkit szeretettel hívok és várok a szent szertartá-
sokra, fôleg nagypéntekre és a nagyszombati feltámadási

körmenetre.

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

BÉKÉS, ÖRÖMTELI HÚSVÉTI ÜNNEPEKET MINDEN
FELEBARÁTUNKNAK ÉS TESTVÉRÜNKNEK

A JÉZUS KRISZTUSBAN!

vitéz Ajtós József László
kerületi esperes, plébános

PROGRAMOK – RENDEZVÉNYEK 2016. HÚSVÉTJÁN 
A CSOPAK – PALOZNAKI REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZBAN

� Húsvéti vásár március 21-tôl 25-ig, minden nap 9
órától 18 óráig a Gyülekezeti Házban.

� Március 21-tôl 23-ig (hétfôtôl szerdáig) 18 órakor
áhitatok a Csopaki Református Általános Iskola
tanulóinak közremûködésével.

� Nagycsütörtök 18 óra: Úrvacsora osztás
� Nagypéntek 18 óra: Istentisztelet a Paloznaki Kórus

közremûködésével a Gyülekezeti Házban.
� Húsvét vasárnap Istentisztelet és Úrvacsora a

templomban 11 órakor
� Húsvét hétfô 11 órakor legátus szolgálat a Gyülekezeti

Házban.
Tislér Géza

református lelkész

Major
A Major beruházás kapcsán több írás is megjelent az
elôzô Hírmondóban. Idôközben a pro és kontra érvek
is okafogyottá váltak, miután a beruházó ebben a kör-
nyezetben nem kívánja a beruházást megvalósítani.
Az alábbiakban ennek okáról írott levélbôl idézünk.

„A helyiek körében jelentôs ellenérzéseket keltett a
tervezett beruházás, számunkra rendkívül lényeges a
közhangulat, annak alakulása és a helyi vezetés hozzá-
állása elképzelésünkhöz. A Major beruházás során egy
komoly, nagyon összetett és minôségi elképzelést dol-
goztunk ki. Az tervezés során, egy Magyarországon
nem szokványos – de a világ más részein elterjedt –
gyakorlatot követtünk. A kigondolt koncepció minden
elemét – szálláshely, gasztronómia, kertészet, well-
being, manufaktúra – kiemelkedô elismertséggel és
nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezô szakemberek-
re bíztuk. Ezzel is a befektetési szándékunk komolysá-
gát és a késôbbi megvalósítás során követni kívánt filo-
zófia lényegét szerettük volna megmutatni. A
bemutatott koncepció 6 hónapos csapatmunka, nem-
zetközi és helyi kutatómunka, tudományos, a Corvinus
Egyetem kertészeti tanszékével folytatott egyeztetések
eredményeként alakult ki, és nem himi-humi borkeres-
kedô standot, lángossütôt vagy fagylaltozót terveztünk
a gyors meggazdagodás vagy olcsó marketing céljával.
A paloznaki maior jó ötletnek tûnt, de több alapos
vizsgálatot és gondolkodást már nem szeretnénk lefoly-
tatni és mivel elképzelésünk és kérelmünk nem nyert
támogatást – sôt –, ezért beruházási szándékunktól el-
állunk.”

Önk.

Tényleg mindenki azt épit amit akar?
Azért ez, nem teljesen van így!

Bizonyára Önök is értesültek róla, hogy a kormány mó-
dosította az építési törvényt és módosította az építéssel
kapcsolatos rendeleteket is. A jogszabályok ismertetése
helyett nézzük a tényeket:

2016.jaár 1-tõl új lakóépület építése esetén, ha annak
összes hasznos alapterülete legfeljebb 300 m2 egyszerû
bejelentéssel kell élni az építéshatóság felé.

Mit is jelent ez?
Új lakóépületet „belterületen” lehet építeni, annak

megfelelô építési övezetben és építési telken. Üdülôöve-
zetben lakóépület építését kormányrendelet tiltja. Szin-
tén nem lehet lakóépületet építeni külterületen!

Összes hasznos alapterület: az épület helyiségeinek
összes területe. Ha tetôtér beépítés is van, akkor az 1,90m
belmagasság feletti helyiségterületek számítanak bele.

Figyelem! Az építési telkünkre maximum akkora épü-
let építhetünk, melyet a helyi építési szabályzat arra a te-
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rületre engedélyez! Építési szándék esetén, az övezeti
elôírásokról mindíg kérjen felvilágosítást a hivatalban.

Új forma lépett életbe tehát, ez az egyszerû bejelen-
tés. Az építéshatóság nem indít eljárást, hanem a beje-
lentést – a benyújtott dokumentáció alapján – tudomá-
sul veszi. Ebben az esetben nincsen szomszéd
megkeresés, nincsen fellebbezési jog! 

Milyen tervet kér az építéshatóság? 
Ebben óriási a változás! A kiviteli terv nem kötelezô,

de ha felelôsséggel gondolkodunk, belátható, hogy aján-
lott és hasznos. Az építtetô és a tervezô felelôssége, hogy
az elkészült terv, és majdan az épület is megfeleljen va-
lamennyi hatályos, az építést szabályozó jogszabálynak.

Ha a megtörtént a bejelentés az építéshatóság felé,
(Balatonfüred, Szent I. tér 1. ) a hatóság a tudomásulvé-
telérôl 15 napon belül tájékoztatja a bejelentôt. A 16.
naptól építkezhetünk. 

Az építkezés akkor is megkezdettnek minôsül, ha
ténylegesen nem indul meg a kivitelezés. Erre nagyon
oda kell figyelni, mert, az építkezés befejeztével nem
használatbavételi engedélyt kell kérni, hanem a telepü-
lés illetékes jegyzôje hatósági bizonyítványt állít ki, az
épület építésének megtörténtérôl. Ennek a hatósági bi-
zonyítványnak igazgatási szolgáltatási díja van. Itt na-
gyon fontos, hogy a három éven belül legyünk az építés
befejezésével mert addig díjtalan az eljárás a negyedik
évtôl évente 200.000 Ft-tal emelkedik adíj, ha az építke-
zést a bejelentéstôl számított 5. évben fejezik be 400.000
Ft ha a 10. évben úgy 1.400.000 Ft az eljárás díja. Fon-
tos! ha a 10 évbôl kicsúszunk bármilyen oknál fogva, az
épületet le kell bontani!

A tudomásulvételrôl az építéshatóság az építés-
felügyeletet tájékoztatja! A kivitelezésrôl elektronikus
építési naplót kell vezetni mindaddig míg az tart. A nap-
ló vezetésérôl külön jogszabály rendelkezik.

Az építésfelügyeleti ellenôrzésen az épület kivitelezés-
ét, valamint a vonatkozó jogszabályok – építési, munka-
ügyi, munkavédelmi – betartását fogják vizsgálni. Ezek
lefolytatásáról, az esetleges bírság értékekrôl szintén
külön jogszabály rendelkezik. Tehát látható, hogy sza-
badnak kiáltották ugyan ki a „pályát”, de csöppet sem
akadálymentes rajta a közlekedés.

Mi a helyzet egyéb építési ügyekben?
Továbbra is építési engedély köteles, így építési enge-

délyezési eljárást kell lefolytatni az építési hatóságnak a
régi megszokott rend alapján: 

� a meglévô lakóépület bármilyen bôvítése, átalakítása 
� új nyaralóépület építése
� meglévô nyaralóépület bármilyen bôvítése, átalakítá-

sa
� új gazdasági épület építése
� meglévô gazdasági épület bármilyen bôvítése, átala-

kítása esetében

A fenti eljárásokban továbbra is megmaradt az enge-
délyezési eljárás elôtti településképi véleményezés,

melyhez a dokumentációt elôzetesen egyeztetni kell a
tervezônek a települési fôépítésszel. Ezt követôen az el-
készült engedélyezési tervi szintû dokumentációt be kell
nyújtani a Hivatalba. Vannak olyan építési esetek, ame-
lyek ugyan nem engedély kötelesek, de bejelentés köte-
lesek.

Paloznakon, az alábbi esetekben az „engedélyt” (iga-
zolást) – a polgármesterhez írásban történt bejelentést
követôen – a fôépítész szakmai véleményét kikérve a
polgármester adja meg.

a ) A mûemléki jelentôségû területen építési enge-
déllyel építhetô építmény átalakítása, felújítása,
helyreállítása, korszerûsítése, homlokzatának meg-
változtatása, 

b) Meglévô építmény utólagos hôszigetelése, hom-
lokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színe-
zése, a homlokzat felületképzésének megváltozta-
tása.

c) Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy
szabadon álló) égéstermék-elvezetô kémény építése, .

d) Az épület homlokzatához illesztett elôtetô, vé-
dôtetô, ernyôszerkezet építése, megváltoztatása.

e) Épületben az önálló rendeltetési egységek szá-
mának változtatása.

f) Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésû épület
építése, bôvítése, 

g) Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény
építése, bôvítése,

h) Önálló reklámtartó építmény építése, meglévô
megváltoztatása, 

i) Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése,
megváltoztatása, 

j) Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése,
megváltoztatása, 

k) föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezé-
séhez szükséges építmény építése, megváltoztatása.

l) A magánhasználatú kerti víz-, fürdômedence,
kerti tó építése.

m) Közterülettel határos kerítés, kerti építmény (
lábonálló kerti tetô ) építése, meglévô változtatása.

n) Közterületrôl látszó klíma kültéri egysége épít-
ményen való elhelyezése.

o) Felvonulási építmény építése. 
p) Pince építése, meglévô felújítása, helyreállítá-

sa, átalakítása, korszerûsítése, bôvítése.

A meglévô lakóépületek bontását be kell jelenteni az
építésfelügyelethez. (Balatonfüred Járási Hivatal Épí-
téshatóság) A bejelentéshez jogszabályban elôírt tartal-
mú dokumentáció szükséges. Egyéb épületek bontása
300 lm3 –ig engedély nélkül történhet. 

Kedves olvasóink! Bármi építéssel kapcsolatos ügy-
ben állunk szíves rendelkezésükre. Kérje segítségünket,
tanácsunkat.

Kéri Katalin
települési fôépítész
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A közösségért dolgozni
VERRASZTÓNÉ LOSONCZY ANNA

Az út a boldogabb élethez 
a mûveltségen keresztül vezet.

Kodály Zoltán

Úgy készültem a következô beszélgetésre, hogy neteztem
egy kicsit. A szörfözés tárgya a kultúra volt, célja, hogy
támpontokat keressek, milyen lehetôségünk-teendônk
van ezen a területen manapság, mondjuk faluhelyen. Ám
morzsákkal kellett beérnem, bármilyen irányba indultam
el, mindig ugyanabba a problémába ütköztem, tudniillik,
hogy minden és mindennek az ellenkezôje, meggyôzô ere-
jû cáfolata is ott van a hálón. Aztán a kultúrát, mint fo-
galmat szerettem volna körüljárni. A Wikipédia például
közli Edward Burnett Tylor definícióját, mely szerint „az
az összetett egész, ami magába foglalja a tudást, a véleke-
dést, a mûvészeteket, a morált, a jogot és a szokást, és
minden olyan emberi képességet és habitust, amit az em-
ber a társadalom tagjaként sajátít el. Ebben az értelem-
ben beszélhetünk különbözô emberi kultúrákról és ezek
találkozásáról…” 

Panni tavaly október óta ismét a kultúrosunk, hivatalos
titulusát tekintve Teleházvezetô – rendezvényszervezô.

A Verrasztó család 1997-ben érkezett Paloznakra két
gyermekükkel, a 9 éves Petivel és a 6 éves Lacival. Veszp-
rémbôl jöttek, az ottani lakás ekkorra már szûknek bizo-
nyult. Kis épületet kerestek nagy kerttel, s meg is találták
az akkori faluszélen, a Bognár-féle házat, amit elhanya-
golt, rossz állapota, a telket borító méteres gaz miatt csak
az ô fantáziájukat mozgatta meg, ôk viszont lassacskán
átépítették, a környezetét rendbe tették, és az új ottho-
nukká alakították. Peti visszajárt a Vetésibe, Laci akkor
kezdte Csopakon az iskolát.

– Földrajz-kémia szakos tanár voltam, visszajártam a
veszprémi iskolámba, de meglepett az itteni közösségi élet
pezsgése, és amikor 2002-ben körvonalazódott a Teleház
ötlete, a polgármester felkérésére elvállaltam a vezetését.
Önkormányzati alkalmazásban, részben kötetlen munka-
idôvel végeztem a munkám, miközben ôsszel Pestre, az
ELTE BTK Kulturális Menedzser Szakára kezdtem jár-
ni, ahol egy év múlva másoddiplomát szereztem. A
Teleházra akkoriban nagy igény volt, sokan érdeklôdtek
az új technika iránt, számítógépes tanfolyamokat szer-
veztünk, melyeknek résztvevôi mindjárt ki is próbálhat-
ták a tanultakat a gyakorlatban. Az addigra megszûnt 
garázs-videotéka épületében rendezkedtünk be 7 számí-
tógéppel, de ott kaptak helyet a könyvtár könyvei is. Fá-
rasztó idôszak volt, a család rovására is ment a munka,
ráadásul közben még a könyvtáros asszisztensképesítést
is megszereztem. 

2007-re azonban elérkezett az a lélektani pillanat, ami-
kor váltania kellett.

Mára a fiúk kirepültek már a fészekbôl, Pesten élnek,
egyetem, komoly állás, esetleg külföld… nem egy kis falu.
Panni visszament dolgozni Veszprémbe, a Vetési gimnázium
könyvtárosa lett, ahol jól érezte magát. Aktív idôszak követ-
kezett, megreformálta a könyvtár mûködését, segített a diá-
koknak, amiben csak tudott. Szeretett a fiatalos közegben

mozogni, míg tavaly ôsszel olyan adminisztrációs terhekkel
nem bôvítették a feladatkörét, amit már nem akart vállalni.  

– Teljesen megváltozott a munkám jellege. Én a kreatív
feladatokat szeretem – folytatta – és ez már nem volt az.
Az itteni Önkormányzat viszont ekkor keresett könyvtá-
rost a megüresedett helyre, hát megpályáztam. Örülök,
hogy ismét itt dolgozhatok, bár idôközben sok minden
változott a faluban. Könyvtáros vagyok, a Tájház ügyeivel
foglalkozom, szerkesztem a helyi lapot. A Hungarikum
mozgalmat megismerve javasoltam, hogy kezdôdjön meg
a helyi értékek összegyûjtése. Kezdeményezésemre dön-
tött az önkormányzat a csatlakozásról és a települési ér-
téktár létrehozásáról. Ennek célja: meglátni és láttatni
közösségünk speciális értékeit, láthatóvá, értékké emelni
a magunk és mások számára is. Ma már az elfogadott ja-
vaslatok alapján az értéktárunkban 24 helyi érték szere-
pel, melyek száma folyamatosan bôvül, ehhez továbbra is
várjuk a Paloznakiak javaslatait. A helyi értéktár gondo-
zását a közösség érdekében végzett munkám lényeges ré-
szének tekintem, melyet csak összefogással tudunk sike-
resen megvalósítani.

Panni elégedett. Nem lehet könnyû helyzetben, mert
ezek mellett még tanítani is eljár egy közeli iskolába. Azt
mondja, ez csak agymunka, kikapcsolódás, relaxáció.
Szüksége van rá, mert szereti csinálni, és a hobbijával
már csak így van az ember. A lételemévé válik. A háztar-
tás összes feladata is az övé, a férje, Feri a kertet alakítja,
gondozza a veteményest, a fákat. Neki az a konditerme. ô
vegyészmérnök-mûszaki tanár, de nem tanít, területi
igazgató egy autóipari cégnél. És ô az alpolgármesterünk
is… de errôl talán majd egy másik alkalommal írok.

– A terveim? A státuszom még friss. Vannak ötleteim,
ilyen például a kreatív klub megalakítása, melynek az ed-
digi két alkalma pozitív visszhangra talált. Húszan jöt-
tünk össze, jól éreztük magunkat, ez a csináld magad
koncepció sokakat inspirál alkotásra, és szerintem ily mó-
don még a közízlés formálására is mód nyílik.  

A végére témát váltottunk. A várható építkezések kerül-
tek szóba. Errôl eszébe jutott, hogy amikor ôk jöttek, a falu
nyitott volt, befogadó, az emberek örültek annak, hogy egy
fiatal, értelmiségi, gyermekes család akar ideköltözni, most
pedig mintha sokak részérôl más lenne a hozzáállás. Azt
mondta, ne akarjuk kizárni a többieket. Néhány építkezés
persze biztosan aggályos lesz, de ne a fejlôdést gátoljuk. Di-
namizmus kell, nem önzés. A közösségért kell dolgozni. Sze-
rinte most még megfordítható a folyamat, hiszen az emberek
önzetlenül hajlandók segíteni. A disznóvágáson is megfigyel-
hetô volt, de más közösségi eseményen is, legyen az tavaszi
takarítás a közterületeken, virágültetés, vagy bármilyen tár-
sadalmi munka. Ezeket tapasztalva nem látja kilátástalan-
nak a helyzetet, ugyanakkor sajnálja, hogy a major-projekt
meghiúsult. A saját szûklátókörûségünk miatt nem értettük
meg a koncepciót és ugyanez a helyzet a jazzpiknikkel is.
Csak ne legyünk skanzen és ne legyen alvófalu se Paloznak –
mondta. Kis falu ez a maga ötszázegynéhány lakójával, még-
is sok információ csak szájhagyomány útján terjed… és
mint tudjuk, közben deformálódik. Inkább beszéljük meg a
közös dolgainkat.

Boda Balázs



Még egy idevágó idézet.

A nemzet kultúrája nem lehet senkinek a személyes tulaj-
dona, hanem közös tulajdon. Rontani, rombolni, pusztí-
tani lehet, de építeni csak olyan állam képes, amelynek
polgárai szabadon beszélik meg egymás között, hogy mit
helyes és mit helytelen gondolniuk és cselekedniök, s a
versmértéket nem a süket önkény, hanem az én hallásom
szabja meg. Ahol az én, te, ô, mi, ti, ôk rendje egyszerre,
de nem egymás ellenében uralkodik.

Nádas Péter

Ismét tort ültünk a disznó felett
A Paloznaki Civil Egyesület idén is
megrendezte a „Hagyományos falusi
disznóvágás” programját január utol-
só szombatján, a Tájház udvarán.

Az évek óta nagy érdeklôdés mellett
zajló programon az érdeklôdôk végig-

kísérhették a disznó feldolgozásának menetét, lépéseit, és
végül szép sorjában kóstolhattuk az elkészült pecsenyét,
kolbászt, hurkát, orja levest. A hagymás vér kóstolásáért
„nagy harc folyik minden évben”, de ezt csak szorgos
munkával lehetett kiérdemelni a szín alatt. Rezsô kínála-
tában a lekváros és kakaós palacsinta mellett a „véres pa-
lacsinta” is szerepelt, amit nem kívánt meg senki (a vám-
pírok otthon maradtak).

A gasztronómiai élvezetek mellett kulturális progra-
mok is színesítették a rendezvényt, mely egy jó hangulatú
bulival zárult.

Részletes tudósítást a http://bartucgabi.blog.hu web-
oldalon olvashatnak.

Verrasztóné Panni

Forraltbor-fôzô verseny Lovason
Két kupát is hazahoztunk Paloznakra!

Nem is indulhatott volna jobban a 2016-os év, hiszen egy re-
mek Újév-köszöntô rendezvény vendége lehetett Lovason
mindenki, aki rászánta magát, hogy kimerészkedjen a fa-
gyos-ködös idô ellenére a Templom térre január elsô szom-
batján. Vendégek pedig voltak szép számmal, nem csak Lo-
vasról és a szomszédos településekrôl, de Veszprémbôl is
ellátogattak sokan a rendezvényre.

Szívmelengetô érzés, hogy mennyire lelkesek a helyi és
környékbeli borosgazdák, nem sajnálják borukat és idejü-
ket, legjobb receptjüket, hogy megvendégeljék a falu közös-
ségét és az erre járó vendégeket. Külön köszönet illeti Alsó-
örs és Paloznak Önkormányzatát is a részvételért, az
elôbbinek a finom teáért is hálásak vagyunk, amivel a gyere-
kek melengethették át magukat. Többen szerettek volna a
közönség-szavazáson a teára is voksolni.

A tél is kitett magáért és a verseny résztvevôi is szépen
helytálltak, tényleg nehéz dolga volt a zsûrinek. Both Gá-
bor, Englert Dezsô és Csiszár Péter, a szakmai zsûri tagjai,
több körben is kóstolgatták a borokat, hogy döntést tudja-
nak hozni. A közönségszavazatokat gyûjtô urnánál is nagy
volt a tolongás, és bizony itt is egy szavazaton dôlt el a kupa
sorsa.

Az eredményhirdetésre a faluházban került sor, miután
meghallgathattuk Ferenczy Gáborné polgármester-asszony
jókívánságait a 2016-os esztendôre, majd Csiszár Péter
zsûrielnök értékelését a forraltborokról. De a lényeg a lé-
nyeg, az elsô helyezésért immár zsinórban negyedszer gra-
tulálhattunk Ácsné Sáfár Évának és csapatának! Úgy tûnik
az Ács család verhetetlen ebben a versenyben. Nem hiába
indult a két képviselô-testület sem, a szakmai zsûri Alsóörs
Önkormányzatának ítélte a második díjat, Paloznak Önkor-
mányzata pedig a harmadik díjért járó kupával térhetett
haza. A közönségdíjért járó kupa is Paloznakra került, Dul
Zsuzsanna borosgazda nyerte el idén.

Remélem, akik most nem lettek díjazottak, nem vesztet-
ték el lelkesedésüket és jövôre is számíthatunk minden ked-
ves résztvevôre! Szeretném segítségképpen idézni Csiszár
Pétert, aki a jó forraltbor titkát a jó alapanyagban, a fûsze-
rezés terén pedig a kevesebb több elvében fogalmazta meg. 

A Csopak Környéki Borút Egyesület, mint szervezô nevé-
ben szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek a
részvételt, Lovas Önkormányzatának a segítséget a szerve-
zésben, és remélem jövôre még több kihívóval kell majd
megmérettetnie magát a nyertesnek!

Kovács Emese Amália
egyesület elnöke

Nyílt nap a borklubban
A Paloznaki Borklub 2016. március 11-én, 

pénteken 17 órakor
nyílt napot tart

a paloznaki Faluház nagytermében.
A foglalkozáson minden érdeklôdôt szeretettel várnak a

borklub tagjai.
Elôzetes bejelentkezés:

06/ 70/ 3605071
Englert Dezsô

a borklub vezetôje

Hagyományok és újdonságok
a paloznaki konyhában

Szakácskönyv kiadását tervezi a Paloznaki Szôlôhegyi
Egyesület. Kérünk mindenkit, akinek Paloznakon hagyo-
mányos ételrôl – italról receptjei vannak, és szívesen köz-
readná, küldje el vagy adja le az étel rövid, elkészítésre
alkalmas leírását:
Rajnai Magdi rajnai.arpad@upcmail.hu 8229 Paloznak,
Zrínyi utca 39. címre.

Határidô: 2016. március 15.
Köszönettel: Rajnai Magdi
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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.
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Hagyományok és újdonságok a
paloznaki konyhában

Édesanyánk göngyölt felsálja

Hozzávalók:
1,5 kg marhafelsál, 4 tojás, 6-8 dkg rizs, 15 dkg füstölt
szalonna, 2 fej hagyma, 3 dl tejföl, só, bors, kötözô anyag,
pirospaprika, zsír

A húsból minél nagyobb szeleteket vágunk, alaposan
kiklopfoljuk. A tojásokat keményre fôzzük, cikkekre
vágjuk. A szalonnát felkockázzuk. A kiklopfolt húst eny-
hén sózzuk, hosszában megrakjuk 1-2 percig fôzött rizs-
zsel, néhány kocka füstölt szalonnával, 2-3 cikk fôtt to-
jással, megszórjuk pirospaprikával, borssal, és ügyesen
felgöngyöljük, majd a kötözô anyaggal alaposan átkötjük.

A hagymát apróra vágjuk, zsíron, vagy olajon dinsztel-
jük, belerakjuk a göngyölt húsokat, átforgatjuk, majd
húslevessel (kockából is jó) felengedjük, ha készre puhult
kivesszük a tekercseket, a szaftot botmixerrel pürésítjük,
ha kell, egy kanál liszttel sûrítjük, végül tejföllel elkever-
jük, aki tejföl nélkül szereti, úgy is jó.

Rizzsel, krumplipürével kínáljuk.
Felséges, laktató ebéd, elôre elkészíthetô, és fagyasztható.

Anyukánk emlékére ajánljuk:
Rajnai Magdi és Pásztor Ági

Meghívó
Tisztelt Horgásztárs
Meghívom Önt, a Vezetôség és a magam nevében, 
a Paloznaki Horgász Egyesület 2016. március. 12-én 
(szombat ) 10 órakor kezdôdô éves rendes közgyûlésére.

Helyszín: 8229. Paloznak Fô u 2.  Szent József ház ter-
me. (A kocsmával szemben)

Amennyiben a Közgyûlés nem határozatképes, úgy a
megismételt Közgyûlés idôpontja a fenti címen 2015.
március 12-én 10 óra 30 perckor, a meghirdetett változat-
lan napirendi pontokkal kerül megtartásra. A megismé-
telt közgyûlés a megjelentek számára tekintet nélkül ha-
tározatképes.

Napirendi pontok:
1.Elnöki megnyitó. 
2.A jegyzôkönyvvezetô és hitelesítôk megválasztása. 
3.A megváltoztatott alapszabály ismertetése.
4.Elnöki beszámoló az egyesület 2015. évben elvégzett

feladatokról, munkájáról.
5.Gazdasági beszámoló a 2015. évrôl, a 2016. évi költ-

ségvetés tervezete.
6.Felügyelô Bizottsági beszámoló.
7.Horgászstég (kikötô) gondnok beszámolója.
8.Egyebek
Kérem valamennyi horgásztársamat hogy az elmaradt,

ill. az aktuális fizetési kötelezettségének tegyen eleget a
közgyûlés megkezdéséig. A fenti napirendi pontok fontos-
ságára való tekintettel feltétlen számítunk megjelenésére.

Paloznak 2016.
Horgásztársi üdvözlettel:

Papp Gábor László elnök

Borklub
Ez évi elsô összejövetelünket Nagyboldogasszony hava
15-én tartottuk a faluházban a 34 fôs kemény mag meg-
szokott részvételével.

Elnökünk röviden vázolta a méltán sikeresnek ítélt el-
múlt évet, illetve a folyó év tervezetét. Legnagyobb meg-
rökönyödésünkre, komoly költekezéseink ellenére, Klára
fiskális asszony bölcs erôfeszítéseinek köszönhetôen, az
évet 1400 forint plusszal zártuk.

Ezt követôen köszöntötte elsô vendégünket, a régi új
ismerôst, Csiszár Pétert. Borait szerencsére a tájház bü-
fében kóstolhattuk egész nyáron, valamint személyében
hegybírónkat, ill. a Balatonfüred-Csopak Borvidéki Hegy-
községi Tanács titkárát tisztelhettük.

Péter bemutatta szôlészetét, mely most már a 2 hektá-
ros bôvítést követôen 14 hektáron gazdálkodik Lovas, Al-
sóörs borvidéken. 2 kiváló szakember apa és fia munkája
nyomán egészségesen fejlôdô üzem alakult ki. Az ifjúi vér
komoly frissítéseket hozott fiatalos stílusával, ifjú borá-
szoknak járó pénztámogatással, valamint ô birtokolja a
cserszegi fûszeres szôlôfajta elsô üzemi törzsültetvényét.
Számos díj fémjelzi munkájukat, ami különösen a tôke-
erôs nagy gazdaságok árnyékában figyelemreméltó. új ol-
daláról ismerhettük meg hegybírónkat, azokat kivéve,
akik a két ünnep között meglátogattuk családi pincésze-
tét, a nagy mesemondót. Kiváló humorral fûszerezve is-
mertetett meg bennünket a szôlész-borász rögös hétköz-
napjaival, és azokról a kemény láb- és kéztempókról,
mellyel megpróbálnak a víz /vagy bor/ felszínén maradni.
Amatôr kis csapatunk megszívlelendô tanácsokat fedez-
hetett fel elôadásában. Érdekes volt hallani a sauvignon
blanc fajta termelési nehézségeirôl, ill. ennek kapcsán a
technológiai és a biológiai érési folyamat közti különbség-
rôl. A termelés során környezetbarát biotermelést foly-
tatnak, boraik egy részét a bio forgalmazás le is kötötte.

7 borát mutatta be nekünk a 2015. évbôl, nagy örö-
münkre:
paloznaki olaszrizling /ászok techn./a Csopaki Kódex szi-
gorú elôírásainak megfelelô szürkebarát /reduktív/, zenit
/red/, cserszegi fûszeres /red/, kékfrankos rosé /red. mely
vásárolt szôlôbôl készült/és végül 3-6 hónapig fahordó-
ban érlelt cabernet sauvignon.

Összességében mindazon klubtársaink ,kik elôször íz-
lelhették hegybírónk borait /gondolom kisebbségben
vannak/ valamint mi, akik ezt már sokszor megtettük
igen kellemes élményekkel megrakodva imbolyoghattunk
haza. ZB

Bérbeadás
Paloznak Község Önkormányzata 2016 április 1-tôl
2017 december 31-ig bérbe adja a 71-es út melletti in-
formációs pavilont. A bérletre szóló ajánlatokat ár-
megjelöléssel és hasznosítási tervvel zárt borítékban
az Önkormányzati Hivatalba postán vagy személye-
sen (Paloznak Fô u. 10) kérjük eljuttatni 2016. márci-
us 10-ig beérkezôen. A borítékra kérjük ráírni: „Info
pavilon”! Önk.
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A PALOZNAKI SZÔLÔHEGYI EGYESÜLET 2015.ÉVI ESEMÉNYEI
2015.március 28. Úttisztítás: 
A hagyományos tavaszi úttisztításon közel harmincan vet-
tek részt.
A Nagyhegyi út és a Pincesor takarítása után elszállításra
került a télen összegyûlt avar és a kirándulók után maradt
hulladék és szemét.
Ismét elôjött az ötlet, hogy a Kálváriánál és a Nagyhegyi út
felsô részén elhelyezet, környezetbe illeszkedô szemétgyûj-
tôbôl elszállítható lenne év közben is a hulladék. Így kör-
nyezetünk tisztábbá és rendezettebbé válna. A késô délutá-
nig tartó munka után a résztvevôket az egyesület estebéden
látta vendégül.
2015.március 29. Közgyûlés:
Az úttisztítást követô vasárnap volt a Paloznaki Szôlôhegyi
Egyesület közgyûlése
2015.április 11. Borverseny:
A borversenyen a 2014. évi rossz termés miatt az Egyesületi
gazdák borai mérsékelt számmal és sikerrel szerepeltek.
Az Egyesület is támogatta a falu borának létrehozását. Az
összefogás eredményeként a 2014. év legjobbnak minôsített
boraiból létrejött a Falubora – divatos nevén a Paloznaki
Etalon olaszrizling házasítás
2015.április 18. Élelmiszer biztonsággal kapcsolatos elô-
adás:
Dr. Leitold József megyei fôállatorvos tartott elôadást: Élel-
miszer biztonság- adalékanyagok napjainkban címmel. So-
kan vetek részt az elôadáson. A jelenlévô paloznaki lakosok
és az egyesületi tagok nagy érdeklôdéssel hallgatták a napja-
ink fontos kérdéseirôl szóló elôadást. Többen kérték, hogy
az elôadásnak legyen folytatása.
2015.május 30. Nyárköszöntô: 
Az egyesület baráti összejövetelt tartott a Papa Borozóban
az éves tervek megbeszélésére és a munkák szervezésére.
2015. június 13. Kirándulás: Balaton-felvidéki barangolá-
sok 2.:
Az egész napos kiránduláson, Dr. Palágyi Sylvia régész kan-
didátus vezetésével a Balaton-felvidék nyugati részének ré-
gészeti emlékeivel ismerkedtek a PiSzE és a PaCi egyesüle-
tek téma iránt érdeklôdô tagjai.
A régmúlt emlékei mellett két, a közel múltban megnyitott
látványosságot is megnézett a lelkes kiránduló csapat.
Zánka, Gyógynövény völgyben a falu ÉNy-i szélén 2015 ta-
vaszán nyílt meg, mintegy 7000 m2-en a bemutató és gya-
korlókert, amelyben több, mint 500 gyógynövényfaj ismer-
hetô meg, kikapcsolódást szolgáló kertrészletekkel, frissítô
gyógyteákkal, szakszerû vezetéssel.
Badacsonytomaj, a Szent István király kápolna a település
legújabb nevezetessége.
Az egykori pálos kolostor közelében, az ún. Felsôkolónia 
területén épült, Udvardi Erzsébet festômûvész által megál-
modott és Jankovics Tibor által tervezett, érdekes formájú,
bazalt kápolna. Oltárképét is Udvardi Erzsébetnek köszön-
hetjük. a mandorla-szerû oltárkép keretbe foglalt jelenet-
ben Szent István királyunk ország-felajánlását láthatjuk.
2015.szeptember 5. Szüret-elô rendezvény:
Ebben az évben már nyolcadik alkalommal – joggal hagyo-
mányosnak számító – találkozóra jöttek össze a PaCi és a
PiSzE egyesületek tagjai.

2015.szeptember 25-27. Falunapok:
Ebben az évben nem volt az egyesületben olyan gulyásfôzés-
ben gyakorlott csapat, amelyik elindult volna a versenyen. Az
Egyesület mégis büszke lehetett dr. Regôs Ferencné Marcsira,
akinek szép és kívánatos szôlô tortája sokadszor is gyôzött.
2015.október 10-11: „Repüljünk együtt a madarakkal” c.
kiállítás és kapcsolódó elôadások
A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület és a „Paloznak Jövôjéért”
Közalapítvány a fenti címmel rendezvényre hívta az érdek-
lôdôket erre a hétvégére. A költôi cím díszmadár kiállítást,
elôadásokat, madárismertetôt takart a madaras meséktôl 
a DNS bemutatóig. A Veszprém megyei Díszmadárbarát
Egyesület lelkes madártenyésztôi dr. Leitold József irányítá-
sával a Szent József házat madárházzá alakították erre a
hétvégére. A rossz idô ellenére sok látogatója volt a kétna-
pos rendezvénynek.
2015.november 6. Újbor ünnep:
A lelkes egyesületi tagokon kívül sok támogató és segítô
munkájának közös eredményeként lett a rendezvény sike-
res. Elôször hirdetett fotópályázatot az egyesület. A több
mint 80 képbôl Prazsák Emike rendezett kiállítást. A szak-
mai zsûri – Boda Balázs, Márffy István, Prazsák Emike –
döntött a kategóriák elsô helyezettjeirôl. Az egyesület tagjai
a kategóriák közönség díjas képeit választották ki. A kiállí-
tást a Pinczepont avató ünnepségén „Élet a paloznaki szôlô-
hegyen” címmel a vendégek is látogathatták, majd több na-
pon keresztül nyitva volt.
Az Önkormányzat kiválasztott a kiállítottakból 13 képet.
Ezekkel a képekkel készült el Paloznak 2016. évi naptára.
November 7. Pinczepont avató, Borszentelô és Újbor must-
ra rendezvény
A Csopak Környéki Borút Egyesület, Paloznak Község Ön-
kormányzata és Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület közösen
tartotta a paloznaki Pinczepont avatását. Hagyományosan a
borokat vitéz Ajtós József László esperes plébános és id.
Tislér Géza ny. református lelkész, püspök helyettes szentel-
te illetve áldotta meg. Több, mint 40 palack bor volt a szé-
pen dekorált asztalon. Az újbor kóstoláson és a késôig tartó
beszélgetésen túl sok látogatója volt a fotókiállításnak is.
A Kálváriánál elkészült a megszépült egyesületi hirdetôtáb-
la. Jövôre is friss hírekkel szeretnénk ellátni. 
A 2015-ös évet az egyesületek együttmûködése jellemezte,
melybôl részt vállalt az önkormányzat is. A közös munka
eredménye a rendezvények sikerében mérhetô le.
Az együttmûködés példa a jövôre is. Közösen többre ju-
tunk, ne felejtsük 2016-ban sem. 

Tormási György

„Középpontban az egészség!”
Paloznak Község Önkormányzata

EGÉSZSÉG DÉLUTÁNT
tart a Faluház nagytermében

2016. március 10-én, csütörtökön
14–17 óráig 

Ingyenes szûrôvizsgálatokkal, illetve
tanácsadással

várunk minden kedves érdeklôdôt!
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Értesítés
A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület értesíti Tagjait, hogy

Paloznakon a Faluházban 
2016. március 12-én, szombaton 10.00 órakor 

KÖZGYÛLÉST tart.
Napirend: 
1.Levezetô elnök, jegyzôkönyvvezetô választás
2.Tájékoztató a 2015. évi eseményekrôl, munkatervi 

feladatok teljesítésérôl.
3.Az Egyesület gazdasági helyzete.
4.2016. évi tervek megbeszélése és elfogadása. 
5.Alapszabály módosítása.
6.Egyebek 
Kérem, hogy a közgyûlésen az eredményes munka ér-

dekében feltétlenül jelenj meg. 
Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott

Közgyûlés az elhalasztott Közgyûlés után 1 órával kezdô-
dik, azonos napirenddel.

Ez az új Közgyûlés a megjelentek számára való tekintet
nélkül határozatképes.

Paloznak, 2016. február 10.
Tormási György

elnök  

� Március 3-án, csütörtökön 18 órakor képviselô-tes-
tületi ülés lesz a Faluházban.

� Március 10-én, csütörtökön 14–17 óráig „Egészség-
nap” a Faluházban.

� Március 11-én pénteken, 17 órakor a Borklub nyílt na-
pot tart a Faluház nagytermében.

� Március 12-én szombaton 10 órakor a Paloznaki Hor-
gászegyesület közgyûlése lesz a Szent József Házban.

� Március 12-én, szombaton 10 órakor a Paloznaki
Szôlôhegyi Egyesület közgyûlése a Faluház nagytermé-
ben.

� Március 15-én, kedden 10 órakor ünnepi mûsor és
megemlékezés a Faluház nagytermében.

Szerk.

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

�� JÓ TUDNI!


