
TESTÜLETI ÜLÉS
Az áprilisi testületi ülésen bemutatkozott az új fôépítész.
Bogdán László Balatonalmádi és Felsôôrs fôépítésze, áp-
rilistól látja el a paloznaki fôépítészi feladatokat. Ügyfél-
fogadási ideje júniusig pénteken 13 órától 16 óráig, utána
péntek délelôttönként 9–12 óráig lesz. 

A testületi ülés „Falugyûléssel” folytatódott a Vörös-
parti sor Alsóörshöz való csatolása ügyében elindított
népszavazási kezdeményezés miatt. Czeglédy Ákos pol-
gármester összefoglalva ismertette az elôzményeket, majd
a jelenlévôk reagáltak elutasítva a kezdeményezést. A
Vörörsparti sor nyaralótulajdonosai nevében többen
írásban jelezték a népszavazás elutasítását, Baksa
György és Horváth István ingatlantulajdonosok hozzá-
szólásukkal is megerôsítették, hogy nem kívánnak elsza-
kadni Paloznaktól. A népszavazási kezdeményezést elin-
dító Zujeva Irina Vladimirovna nevében ügyvédje
fejtette ki, hogy az ügyfele által diszkriminatívnak vélt
adózás miatt indították a kezdeményezést.

Következô napirendként a DRV Zrt vízdíj támogatási
pályázatának benyújtását szavazta meg a testület, majd
a 71-es út mellet lévô infópavilon további két évre törté-
nô bérbeadását szavazta meg a Homola Pincészetnek,
mivel a bérbevételre más érdeklôdô és pályázó nem volt.
Szintén a 71-es út mellett kerékpáros pihenô pont kiala-
kításával bízta meg a testület a Patkós Stúdiót. Évi
50.000 Ft támogatást biztosít a Balatontipp hírportál-
nak az önkormányzat a paloznaki események, hírek
megjelentetésére. A jelenlévôk javaslatának figyelembe
vételével nem támogatták a képviselôk a vendéglô elôtti
mozgássérült parkolóhely felfestését, elfogadták viszont
a nyári szezonban (májustól szeptemberig) a Fô utcán a
parkolási tilalmat.

Szintén elfogadták a Veszprémi Mûvész Céh javaslatát
a nyári kiállításokra. A polgármester kérésére módosítot-
ta a testület a polgármester szabadságolási tervét. 

Kovács Emese képviselô tájékoztatta a testületet a „Sze-
líd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban” c pályázat
lehetôségeirôl mely kapcsán a paloznaki kerékpáros turiz-
mus lehetne fejleszteni. A vendégház lakóinak illetve a
paloznaki szálláshelyeken megforduló vendégek részére
biciklit és egyéb ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat biztosí-
tani. A testület a pályázat benyújtását támogatta.

CZÁ

Faluszépítés
Április elsô szombatján 30-40 lelkes falubeli és nyaraló
dolgozott a falu szépítésén. A lelkes önkéntesek a hegy-
ben letakarították a Pincesort, felmurvázták az utat, míg
a faluban és a játszótéren a festés kapott fôszerepet. A

tájház udvarán közben Tóth Tamás és Szecsôdi Lászlóné,
Steinbachné Edina és Mercsák Eszter segítségével az
Urkúti Vadásztársaság által felajánlott ôzbôl készült pör-
költet készítette a munkában megfáradt csapatnak.

Köszönjük a résztvevôknek a segítséget.
Önkormányzat

LOMTALANÍTÁS
(Emlékeztetô)

Értesítjük Paloznak település la-
kóit és üdülôtulajdonosait, hogy a

Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lom-
talanítást szervez

2016. április 25-én hétfôn.

Kérjük, hogy az összegyûjtött limlomot 2016. április
25-én reggel 7 óráig helyezzék ki az ingatlan elôtti közte-
rületre, vagy az önkormányzat által kijelölt helyre.

Elektronikai hulladékgyûjtés helyszíne:Tájház udvara,
elhelyezésének idôpontja: 2016. április 24. vasárnap

A hulladék elszállítását költségtérítés nélkül, ingyen
hajtjuk végre. A lomtalanítás napján az esetleges észrevé-
teleiket, bejelentéseiket a 87/342-633-as telefonszámon
tehetik meg.

Részletes felhívás a márciusi hírmondóban, ill. a
www.paoznak.hu honlapon!

Pünkösdi programok
Május 14-én szombaton: 

� „Vidám kis figurák textilbôl, fából,…” Szekeresné
Kövécs Éva és Szekeres Tamás kiállításának megnyitó-
ja 10 órakor a Faluház nagytermében.

� Május 14. szombaton 10.30 órától 13 óráig kézmûves
foglalkozás: gyöngyözés Pilisi Gyöngyi (régész) vezeté-
sével a Tájház udvarán. 

� „Törökülésben” címmel a Portéka Színpad zenés me-
seelôadása 15 órakor a Tájház udvarán.

� A Paloznaki Kórus Pünkösdi koncertje 19 órakor a
paloznaki Római katolikus templomban.
Május 16-án hétfôn:

� Családi mesenap Paloznakon a Meseközpontban, sok-
sok mese gyerekeknek és felnôtteknek, madár-házlá-
togatási lehetôség.

Szerk.
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Huszonegy népszavazási kezdeményezés
egy ötszáz lelkes településen.

Egy nonszensz kezdeményezés miatt kérdésessé válhat
egy teljes településrész sorsa a Balaton partján, amely-
rôl, úgy tûnik, öten is tarthatnak népszavazást.

A nyugodtnak tûnô északi parti település életét az
utóbbi hónapokban egy elsôre érthetetlennek tûnô ügy
forgatta fel. Már több mint három éve kezdôdött ez a
hosszadalmas és vitákkal teli ügy, amikor Zujeva Irina
Vlagyimirovna és családja a Vörösparti soron álló te-
lekre felépítette üdülôjét. Mivel akkor magasnak ítélte
a rájuk vonatkozó közterheket, kérvényezte az ingat-
lan átminôsítését lakóingatlanná, amelyet a kormány-
hivatal jóvá is hagyott.

– Mivel az a terület üdülôövezet, a rendezési terv sze-
rint ott nem épülhet lakóingatlan, így megfellebbeztük
az átminôsítést. A fellebbezésünket a kormányhivatal
jóváhagyta, majd kötelezte a balatonfüredi jegyzôt az
átminôsítés visszavonására – mondta el a történet kez-
deti problémáit Czeglédy Ákos, a település polgármeste-
re.

A konfliktus forrása tehát ez az incidens volt, és itt
még mindig nem ért véget a történet. – Ezek után, kö-
rülbelül másfél éve, ôsszel Irina férjével, Andrejjel és
két másik nyaralótulajdonossal ültem le tárgyalni. Ek-
kor az volt a probléma forrása, hogy szerinte a település
diszkriminálja a Vörösparti soron élô állandó lakoso-
kat, hiszen míg a település többi részén élôknek nem kell
építményadót fizetniük, nekik igen. 

A polgármester már ekkor is elmondta Andrejnek,
hogy az adókedvezmény csak lakóingatlanokra vonatko-
zik, nyaralóra nem, és miután a Vörösparti sor üdülô-
övezet, ott csak nyaralók épülhetnek, ennek minden elô-
nyével és hátrányával. Ekkor Andrej egy helyi
adórendeletre hivatkozott, melyben szerepelt, hogy a te-
lepülés 71-es fôút alatti részén a lakóingatlanokra adó-
kedvezmény nem vehetô igénybe. 

– Ezt a kitételt felülvizsgáltuk, és tavaly ki is vettük a
helyi adórendeletbôl – mondja a polgármester, aki hoz-
zátette, ez természetesen akkor sem vonatkozott a csa-
ládra, hiszen nem lakó-, hanem nyaralóingatlan-tulaj-
donosok.

A kudarcba fulladt tárgyalás után eltelt pár hónap,
majd a környékbeli polgármesterekkel jó viszonyt ápoló
Czeglédy Ákost felkereste Ambrus Tibor, Csopak pol-
gármestere. Elmondta, a napokban felkereste ôt Zujev
Andrej, miszerint Csopakhoz szeretne „csatlakozni”.
Természetesen a csopaki polgármester tájékoztatta a
férfit a csopaki adók mértékérôl, amely után Andrej el-
állt szándékától. Ezt követôen felkereste Hebling Zsol-
tot is, Alsóörs polgármesterét, aki szintén tájékoztatta
errôl a megkeresésrôl Czeglédy Ákost.

Az alsóörsi látogatás után a férfi e-mailben beadott
egy kérvényt, melyben arról tájékoztatta az alsóörsi ön-
kormányzatot, hogy a Veszprémi Törvényszék elrendel-
te aláírásgyûjtô ívük hitelesítését a Vörösparti sor Alsó-
örshöz való csatlakozásának ügyében. 

– Természetesen ezután egy testületi ülés keretében

Hebling Zsolt polgármester tájékoztatta a paloznaki tes-
tületet az ügyrôl, illetve elmondta, hogy nem szeretnék
elcsatolni a paloznaki területet. Ezután a jogszabálynak
megfelelôen a két település közös testületi ülés kereté-
ben határozatot hozott, miszerint egyik fel sem kívánja
az átcsatolást – mondta el Paloznak polgármestere.

Itt véget is érhetett volna ez a történet, hiszen a „befo-
gadó” fél nélkül nem lenne hova átcsatolni a település-
részt. Viszont a család még ezek után sem adta fel, meg-
bízták Udvarhelyi Miklós veszprémi ügyvédet a
képviseletükkel. ô Zujeva Irina Vlagyimirovna nevében
benyújtott a helyi választási bizottságnak egy népszava-
zási kezdeményezést, melyet az iroda többször is eluta-
sított, majd a kérvényt a jogszabálynak megfelelôen a
jegyzô továbbadta a választási bizottságnak, akik szin-
tén elutasították a kérvényt. Ennek ellenére a Veszpré-
mi Törvényszék elrendelte a helyi népszavazási kezde-
ményezés aláírásgyûjtô ív hitelesítését, azzal az
indoklással, hogy a népszavazás kitûzésére irányuló
kezdeményezés alkotmányos alapjog, amelyben az ön-
kormányzat nem akadályozhatja Irinát. 

– A legnagyobb probléma ezzel a határozattal, hogy
az önkormányzati törvényben az szerepel, ilyen esetben
azok az állandó lakosok vesznek részt a szavazáson,
akik az adott területen laknak és szavazójoggal rendel-
keznek. A Vörösparti soron, méretével ellentétben, je-
lenleg öt állandó, szavazati joggal rendelkezô lakos él,
így a népszavazást gyakorlatilag két aláírás összegyûjté-
sével kezdeményezhetik – mondta a polgármester.

A helyzet tehát tarthatatlan, hiszen a Vörösparti so-
ron több mint 30 ingatlan található, melyeknek tulajdo-
nosai közül csupán öten jogosultak szavazni az átcsato-
lásról. A polgármester elmondta, eddig csupán a
Belügyminisztérium nyújtott segítséget a településnek
ebben az ügyben egy jogszabályi értelmezéssel, melyben
leírták, a jogszabályban egyértelmûen meghatározott,
hogy csak az érintett két település képviselô-testület-
ének megállapodása alapján jöhet létre ilyen területát-
csatolás, és ezt megerôsítendô kell népszavazást tartani.

– Az év végén már azt hittük, befejezhetjük ezt az
ügyet, hiszen az aláírások összegyûjtése után a megyei
választási bizottsághoz került a kérvény, amely formai
okból adatpótlásra szólította fel Irinát és ügyvédjét,
akik valamilyen okból nem fellebbeztek ez ellen. Febru-
ár közepe táján viszont ismét beadták a népszavazási
kezdeményezést, így újra kezdôdik elölrôl az egész tör-
ténet.

Ha a Nemzeti Választási Bizottság esetleg elfogadja a
kezdeményezést, és népszavazást ír ki a Vörösparti sé-
tány átcsatolásának ügyében, az több problémát is fel-
vet a településen. Elôször is, valószínûleg teljesen feles-
leges – de több százezres! – kiadást jelentene a
településnek a népszavazás lebonyolítása, hiszen „átve-
vô” fél hiányában nem jöhetne létre az átcsatolás. Má-
sodszor, ha mégis átcsatolnák a településrészt, a falu mé-
retéhez képest nagy terület kerülne elcsatolásra, amely
a késôbbiekben jelentôs bevételkiesést is jelente.

– Annyira nonszensznek tartjuk ezt a bizonytalan jo-
gi helyzetet, hogy úgy éreztük, mindenképpen lépnünk
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kell az ügyben. Szeretnénk felhívni a figyelmet a dolog
visszásságaira, így mi is benyújtottunk 20 másik non-
szensz elcsatolási népszavazási kezdeményezést, hogy
felhívjuk a figyelmet arra, hogy elvileg egy települést
ügyesen megválasztott népszavazásokkal szét lehet cin-
cálni, ha úgy alakítják az elcsatolandó területeket, hogy
ott csak egy-két szavazó legyen – mondta el a jelenlegi
helyzetrôl Czeglédy Ákos polgármester. 

Kekk Sára

Megjelent a Napló 2016 áprili 09. számában  

TÁJÉKOZTATÓ A HÁZHOZ MENÔ SZELEKTÍV
HULLADÉKGYÛJTÉSRÔL

2016. áprilistól a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. Paloznak Községben is megkezdi a házhoz
menô szelektív hulladékgyûjtést az állandó lakosok ré-
szére. 

A szelektív hulladékot tartalmazó edényt, minden hó-
nap elsô keddi napján reggel 7 óráig kell kihelyezni az
ingatlan elôtti közterületre, ahonnan annak tartalmát az-
nap elszállítják. 

Kérjük, hogy az alábbiakban felsorolt hulladékokat
szíveskedjen a 120 l-es vagy 240 l-es edényben gyûjteni. 

Mûanyaghulladék: mûanyag (PET) italos palack ki-
mosva, kilapítva; flakonok: tisztító és kozmetikai szerek
flakonjai kiöblítve, kilapítva (mosogatószer, tusfürdô,
testápoló stb.), mûanyag zacskó, fólia

Italoskarton-doboz: tejes, gyümölcsleves többrétegû
italoskarton-doboz tisztán és kilapítva.

Fémhulladék: alumínium italos dobozok; alufólia, alu-
mínium tálca; konzervdoboz és egyéb fém élelmiszercso-
magolások tisztítva, lehetôleg kilapítva.

Papírhulladék: kisebb papírdobozok, hullámpapír,
színes vagy fekete-fehér újság, irodai papírok, szórólap-
ok, könyvek.

Ezeket a hulladékokat az edénybe vegyesen rakhatja,
mert begyûjtés után válogatócsarnokban választják szét
anyag fajtánként. A nagyobb kartondobozokat a gyûjtô-
napokon kilapítva, kötegelve az edény mellé szíveskedjen
elhelyezni. Ha más, oda nem illô hulladék kerül az
edényzetbe, úgy azt munkatársaink nem szállítják el.

A szezonális hulladékszállítási szerzôdéssel rendelke-
zôk 6 db gyûjtôzsákot igényelhetnek a Hulladékgazdál-
kodási Kft ügyfélszolgálatán (Balatonfüred Fürdô u.20.)
vagy a szállítóautó személyzetétôl.

Az üveg hulladékot kérjük a továbbiakban is a szelek-
tív hulladékgyûjtô szigetekre vigye el! A mûanyag és pa-
pír gyûjtô konténerek a gyûjtôszigeteken megszûnnek.

Amennyiben kérdése van, kérjük munkanapokon, 
az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében hívja a

87/342-633 telefonszámot!

Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Jung Csilla ügyvezetô sk.

SZEMET SZEMÉ(R)T
Közös Ifjúsági Szemétszedés és kirándulás

A tavasz közeledtével, majd pedig lassú eljövetelével, mi is
egyre inkább arra vágytunk, hogy a Szent József-ház
nagytermét lecserélhessük a természetre, a közösségi prog-
ramok kissé monoton jellegét pedig megszínesíthessük va-
lami újjal. Ezért döntöttünk úgy, hogy március utolsó hét-
végéjén, közhellyel élve, összekötjük a jót a hasznossal és
egy egész napos programot szervezünk a Királykútra, sze-
métszedéssel összekötve, mellyel szeretett falvunk szépsé-
géhez, annak hosszabb idejû konzerválásához és fenntar-
tásához, valamint elôsegítéséhez is hozzájárulunk.

A Facebookon, már a szombatot megelôzô napokon is
égtek a vonalak, vagy inkább özönlöttek az üzenetek, ki
mit hoz, mit fogunk enni, hiszen egy egész nap alatt meg-
éhezik az ember, és természetesen nem lehet csak szendvi-
cset fogyasztani reggeltôl estig. Azok számára, akiknek a
gyomra nem bírta a kakaót vagy a málnaszörpöt, ott volt a
jól ismert nedû a Kövesi-pincébôl, de egy pár doboz folyé-
kony kenyérrel is felszerelkeztünk a hosszú túra és lelkes
szemétszedés során elvesztett ásványi anyagok pótlására.

Szombat reggel 9 órakor furcsa látvány fogadta a Fô té-
ren áthaladókat, ugyanis több mint 20 fiatal állt kosarak-
kal, táskákkal és szemetes zsákokkal felszerelkezve a
Teleház elôtt, mintha csak majd 2 tucat Piroska indult vol-
na meglátogatni a nagymamát az erdôbe. A pénteki élmé-
nyek felelevenítése, és a notórius késôk megvárása után in-
dultunk meg az ismeretlenbe, egy jó szombati program
reményében. Sajnálattal konstatáltuk, hogy szemét van, és
mindig lesz is, a szomorú csak az, hogy sokszor olyan he-
lyen ahol nem kellene. Ezért voltunk ott, hogy ezen eltévedt
palackokat, dobozokat, és beazonosíthatatlan mûanyag
csomagolásokat méltó helyükre juttassuk vissza, akár csak
az elkóborolt német kisgyereket a csopaki strandon július-
ban. Jól megérdemelt ebédünket, egy bográcsban készített
csilis babot fogyasztottunk meghitten és jóízûen a már em-
lített nedûk társaságában. A professzionális háttérnek, és
szakmaiságnak köszönhetôen, melyet ezúttal is Tóth Tamás
barátunk képviselt, igazán ízletes étel került mindannyi-
unk mûanyag táljába. A hangulatot és a vidámságot mi sem
mutatta szebben, hogy ebéd után több mint 5 órán keresz-
tül gurult a labda és szállt a frizbi az alkalmi pályán, na-
gyon vidám perceket okozva mindenkinek. A játékötletért
újfent köszönet Kristály Marcinak, amely a fôételhez ha-
sonlóan szintén mindenki tetszését elnyerte, és barátságos,
de harcos küzdelmet hozott a pályán.

Nagy megdöbbenésünkre rendkívül hamar eljött a szür-
kület és a visszaindulás ideje, ahol páran a sporttól, páran
pedig tele hasuktól megfáradtan és elpilledve veselkedtek
neki a hazaútnak. Ha csak az esti kilátásért mentünk volna
fel a Királykútig, akkor is megérte volna, mert a hegyrôl a
Balaton fényei és esti látványa még 20-25 év után is bárkit
megbabonáznak, és ha az egész nap nem lett volna rá elég,
megadják arra a választ, miért is kiváltság itt élni a tó
partján, Paloznakon.

Mindenkinek köszönet a részvételért!

Slemmer Bence Manó - PISZ
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Gutenberg utóda
KOVÁTS IMRE

1455. február 23. Gutenberg nyomtatni kezdte az embe-
riség elsô nyomtatott könyvét, a Bibliát. A Gutenberg-ga-
laxis kifejezés az emberi kultúrtörténet azon szakaszára
utal, melyben a könyv, mint ismeretközlô közeg
kiemelkedô szerephez jutott (XV. század). A könyvnyom-
tatás, a könyv elterjedése, késôbb az általánossá váló
írás-olvasás oktatás tette lehetôvé azt, hogy – elvileg –
minden ember hozzájusson a tudáshoz, a tudomány, a
mûvészet alkotásaihoz és eredményeihez, a hírekhez, egy-
általán mindenhez, ami szavakba, szövegekbe foglalható.
A kifejezés akkor jelent meg a gondolkodásban, amikor
felmerült a belátható vége. Elôször a televízió, majd a
számítástechnika, az internet terjedése keltett aggodal-
mat, hogy a nyomtatott szóra elôbb-utóbb nem lesz szük-
ség. Nevét Johannes Gutenbergrôl, a könyvnyomtatás 
feltalálójáról kapta. Világszerte 1840-ben ünnepelték
Gutenberg találmányának 400 éves jubileumát, és az ez
alkalomból kiadott emlékkönyv számára írta például Vö-
rösmarty Mihály: A Gutenberg-albumba címû költemé-
nyét. Az ötszázadikat is megünnepelték. Kérdés, lesz-e
hatszázadik?

Imre, amikor a minap meglátogatott, hozott magával
egy fénymásolatot, a Paloznaki Hírmondó 1999. májusi
számának elsô oldalát, melyben tudatják az olvasóval,
hogy Kováts Imre, a Helikon Kiadó mûszaki vezetôje
„ingyen és bérmentve” elvállalta a havonta megjelenô or-
gánum tördelését. 

– Csak azért mutatom, hogy lásd, mióta foglalkozom az
újsággal – kezdte a visszaemlékezést. – Balogh polgármes-
ter úr még nem tartotta szükségesnek a formai változta-
tást, de szakmai szemmel bántóan egyszerû volt az addig
World-formátumban megjelenô lap. Szebb külsôt szeret-
tem volna adni az újságnak. Szerencsére Ákos már part-
ner volt ehhez, ekkor alakítottam ki az ismert külsôt.
Örömmel csinálom, nem túl nagy feladat, két nap alatt
össze szokott állni egy példány, ha közben nincsenek
szerkesztôi változtatások. Manapság a munka és a kap-
csolattartás könnyebben megy az internet segítségével, s
mivel általában október végétôl májusig nem vagyok itt,
szükség is van erre. Veszprémben lakom, de az életem ak-
tív szakaszát Budapesten töltöttem. Szerettem volna el-
költözni a fôvárosból, mert az idô haladtával egyre zajo-
sabb, porosabb és forgalmasabb lett a környezetem. Nem
szívesen éltem ott, vidéken viszont nem kínálkozott
megfelelô szakmai lehetôség. Könyvtervezô – mûvészeti
vezetô, technikai igazgató voltam, a feladatom a
könyvtervezéstôl a mûszaki lebonyolításig terjedt, egy-
szóval a könyvek születésénél bábáskodtam. 

A kezdetekrôl? ’63-ban érettségiztem. Érdekelt a festé-
szet, akvarell képeket készítettem, rajzoltam és a
fôiskolára készültem. Varga Nándor Lajos grafikusmû-
vész tanított a mesterségre, de hiába jelentkeztem kétszer
is, sem a képzôre, sem az iparra nem vettek fel, ezért
érdeklôdésem a nyomdászat felé fordult. Elsô munkahe-
lyem az Athenaeum Nyomdában volt, ahol még kéziszedô
voltam, de közben tanultam is. A kiadói szakma finanszí-

rozott egy tanfolyamot, melynek keretében szakembere-
ket képeztek, s ehhez több hónapot a nyomda különbözô
területein, üzemrészeiben kellett töltenem. Ennek aztán a
késôbbiekben többször is hasznát vettem, amikor már,
mint vezetô, vitás helyzetekbe kerültem a technikai rész-
letekkel kapcsolatban. A képesítés megszerzését követôen
‘66-ban az Európánál kezdtem dolgozni mûszaki szer-
kesztôként, aztán ’67-ben az akkor még a vállalathoz
(1965-1982-ig) leányvállalatként tartozó Magyar Heli-
konhoz kerültem. ’82-ben 27 fôvel önállósultunk Helikon
Kiadó Kft. néven. Ez a cég az 1957-es alapítástól bibliofil
kiadványokra szakosodott, igényes minôségû, különleges
kiállítású, sorszámozott, ennél fogva drágább könyveket
és hasonmásokat (facsimile) készített. Az itt töltött 40 év
alatt sok szép könyvet készítettem és számos hazai és
nemzetközi díjat nyertem. ’90-ben privatizálták a kiadót,
és ezzel egy lassú, több tulajdonost érintô leépülési folya-
mat kezdôdött el, s ebben nyilván szerepük volt a megvál-
tozott piacgazdasági körülményeknek éppúgy, mint a szá-
mítógépek és az internet elterjedésének. Közben személyi
okokból munkahelyet váltottam, egy évig a Duna Könyv-
kiadó igazgatója lettem, de visszahívtak, és ott is marad-
tam 2007-ig, amikor nyugdíjba mentem. A hajdani Helikon
profilja egyre kevésbé volt eladható, ezért a tömegterme-
lés irányába és reményével mûködött tovább. Engem egy
ideig még megkerestek néhány privát megbízással más ki-
adóktól, aztán, amikor sikerült eladnom a budai lakást és
végleg Veszprémbe, illetve nyaranta Paloznakra költöz-
tem, azok is elmaradoztak. Itt Paloznakon segítettem
Ákosnak az újság dolgaiban, a naptár megtervezésében,
összeállításában és egyéb kiadványoknál, mint pl. ami-
lyen Jutasi Sándor verseskötete.

Paloznak? Egy ismerôs család, Szûcs Erzsébet grafikus
és férje Szûcs Pál, akiknek meseszép nyaralójuk volt a
Hegyalja utcában, ajánlották, hogy vegyük meg a Fô utca
14. számú mûemlék házat, melynek földes padlójú szobái
voltak, roggyant nádfedele, és még a víz sem volt bevezet-
ve, viszont romantikusnak találtuk, barátságosnak, egy-
szóval emberinek. Ez 1973-ban történt.

Kováts Imrének egy lánya van, Kinga, aki Móron él a
társával, állattenyésztô mérnök. Gyakran látogatják egy-
mást. Unokája még sajnos nincs, viszont van egy öregecs-
ke vizslája, aki már sok odafigyelést és törôdést igényel.
Azt mondja, szeret itt élni, mert Paloznak egy igazi falu,
ahogy jó esetben ez lenni szokott. Ezért is örült a major
projekt meghiúsulásának. Néhány évvel ezelôtt – fejtette
ki véleményét – ha rendezvény volt a faluban, az elfért a
tájház udvarán, és ha oda leballagott, barátokkal,
ismerôsökkel találkozott, akikkel szinte családias hangu-
latban lehetett szórakozni. Az volt nyáron a közösségi élet
színtere. Ma viszont tele van idegenekkel, idegen autók-
kal, egyszóval idegenséggel… – Inkább visszahúzódom a
kerítésem mögé – mondta némi nosztalgiával a hangjá-
ban.

Imre 2003-ban „Paloznakért” kitûntetést kapott a
Paloznaki Hírmondó tipográfiai és nyomdai elôkészítési
munkájáért.

Boda Balázs



A Gutenberg-albumba

Majd ha kifárad az éj s hazug álmok papjai szûnnek
S a kitörô napfény nem terem áltudományt;

Majd ha kihull a kard az erôszak durva kezébôl
S a szent béke korát nem cudarítja gyilok;

Majd ha baromból s ördögbôl a népzsaroló dús
S a nyomorú pórnép emberiségre javúl;

Majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról
És áldozni tudó szív nemesíti az észt;

Majd ha tanácsot tart a föld népsége magával
És eget ostromló hangokon összekiált,

S a zajból egy szó válik ki dörögve: “igazság!”
S e rég várt követét végre leküldi az ég:

Az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez
Méltó emlékjelt akkoron ád a világ.

Vörösmarty Mihály, 1839. szeptember 5.

Borklub hírei
Kicsiny csapatunk nyílt napot tartott Böjt máshava, ill.
Kikelet hava 11.-én, így gyöttünk össze úgy 54-en, már
persze a megszûnés határát emigyen és ezen oldalról fe-
szegetve. Nagytiszteletû Elnökünk bevezetôjét követve
rögtön tudományos arculatot vettünk fel, miután köszön-
töttük kedves vendégeinket a környéki dombokról, sôt
még a napfényes Szeged városából is szerencséltettek
bennünket a Szent Vince borrend nemes tagjai. Elsô
nagytudású elôadónk Markóné dr. Nagy Krisztina volt,
aki a Szôlôben megjelenô új károsítók és a megelôzés, vé-
dekezés lehetôségei címû expozéjával kápráztatott el ben-
nünket. Ô a rügyodvasító bagolylepke, az ékköves faara-
szoló emlegetésével rémisztgetett minket, majd miután
Amerikából menetrendszerûen kapjuk a mezôgazdasági
/egyebekrül meg nem beszélünk, nehogy valami phobia
bûnibe essünk/ kórokozókat pld. filoxera, Colorado bo-
gár most meg az amerikai kabóca. No de e fránya élôlény
által okozott szörnyû körülményeket nem részletezem,
mely az egész a szôlôbirtok kiirtásáig terjedhet, miután
szakértônk megígérte, hogy e témában szerencséltetni
fogja méltán országhírû faluújságunkat.

Mindeközben, hogy egyik szavamat a másikba ne ölt-
sem, a száraz tudományt kissé felvizezve, Úristen! felbo-
rozva, kedves klubtagunk Fodor Gyula innen Aszófôrôl
távollétét nemes cselekedettel javítva, minden asztalkára
nemes rozébort helyeztetett. A nedû természetesen meg-
találta útját a száraz gigákon keresztül.

Ezt követôen egyetlen és egyben rettentô csinos szená-
tornônk, Emese testvére Ujhelyi Kovács Sándor követke-
zett. A Csopak Környéki Borút Egyesület jellemzôit vá-
zolta igen szemléletesen és röviden, miután észrevette
szomjúságunkat, meg egyébiránt honlapjukon minden
igen részletes alapossággal ki van fejtve. Hihetetlen, de
ezen öt település Alsóörs, Felsôörs, Lovas, Paloznak és
Csopak borászai egyedülálló cselekedetre szánták magu-
kat, bort kívánnak eladni. Mindenféle bölcs dolgokról,
kooperációról, információcserérôl, ill. turizmusszerve-

zésrôl hallhattunk, persze hiába, mert mindenki már a
borok bemutatását várta.

Na ezután, ahogy Nagyváthy János bölcselônk írta
1822-ben a sajtról írottakat, kissé átfordítva: „A bor már
a szôlôben készen van, és a bortsinálás tsak abból áll,
hogy a bor a szôlôtôl külön választassék, mert magában
ugyan azt el nem hagyja, minthogy vele atyafiságosabb
sokkal... Innen láthatjuk, hogy a bortsinálás igen egy-
ügyû mesterség, azonban mégis nehéz jó ízû és tartós bort
nyomni.“ Ezt cáfolandó vagy harminc kiválóan készített
bort kóstolhattunk, a borral együtt könnyûinket is nyel-
dekelhettük, lévén nagyszerû szakértônk Cecilia egyéb
tôsgyökeres elfoglaltságai miatt távol maradni kénysze-
rült. A nagyszerû olaszrizlingek mellett /volt vagy hu-
szonvalahány/ chardonnayt, rizlingszilvánit, traminit és
kéknyelût is kóstolhattunk a fehérbor sortimentbül és
osztán a vörösek cabernet fajták, pinot noir, kékfrankos
meg a nagyszerû házasítások, cuvéek következtek.

No, mindaz, aki ezt kihagyta, igencsak sajnálhatja.
Persze túl sokan mán nem kéne jönni megszûnés határán
tébláboló klubunkba, mert akkor csendesen kinôjük a fa-
luház tetôtéri termét, igazolva bölcs polgármesterünk
évekkel ezelôtti jóslatát, most ugyan nem idézem, mert
akkor szerintem beképzelt lesz.

Összességében megállapítottuk, hogy a rövidesen sze-
rét ejtendô borversenyen zsûri legyen a talpán, aki ennyi
kitûnô borból még kitûnôbbet tud kiválasztani.

ZB

Szirtes Edina Mókus
szólókoncertje

A költészet napjához kapcsolódva rendezte meg
Paloznak Község Önkormányzata Szirtes Edina Mókus
verslemez bemutató koncertjét.

Az énekes, hegedûmûvész, zeneszerzô mûvésznô kö-
szöntötte hallgatóit, majd egy, a legújabb lemezéhez kap-
csolódó rövidfilmet néztünk meg.

Ezután a sokak számára még kevésbé ismert techniká-
járól így nyilatkozott: „Vettem egy öthúros elektromos
hegedût, használok loopert, azaz ismétlô effektet és van
egy pedálom, ami harmonizerként is funkcionál, ezeket
az akusztikus hang kiegészítéseként használom, nem
önálló elektromos hangként.” 

A szólókoncerten a „Ki viszi át” címû lemezérôl 20.
századi költôk megzenésített verseit hallhattuk. Felcsen-
dültek Radnóti Miklós, Reményik Sándor, József Attila,
Nagy László, Szép Ernô, Müller Péter Sziámi, Jean
Cocteau versei. A közönséget két alkalommal is bevonta
az éneklésbe, amit mindenki nagyon szívesen fogadott.

Az elôadó a zeneszámok között kötetlenül beszélt a
versekhez, zenéhez kötôdô érzéseirôl, mûvészetérôl el-
mondta, hogy „közel áll hozzám a szabad muzsikálás,
amely a zene szeretetébôl merítkezve, tovább mutatva
azon, akár szíveket vigasztal, vagy csak megmelengeti azt,
vagy érezteti, hogy nem vagyunk egyedül, nyugodtan sír-
hatunk, mert másnak is fáj ott bent, vagy pont csak egy
pillanatra elfeledteti a bút, bánatot. Ez a feladatunk, ne-
künk, zenészeknek! Vagy valami ilyesmi...

Verrasztóné Panni
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Könyvtár hírei

ÚJ KÖNYVEINK:
Az alábbi könyveket ajándékba kapta a
könyvtár, köszönjük minden olvasó ne-
vében!
* Volt egy farmom Afrikában / Karen Blixen
* India, India 1.2. kötet / Rohinton Mistry
* Az örökkévalóság ígérete / Kellei György
* A szeretô / Marguerite Duras
* Picasso és Dora / James Lord
* Tövismadarak / Colleen McCullough
* Afrikai szél / Christine Arnothy
* Hamu a szélben / Kathleen E. Woodiwiss
* Latroknak is játszott / Gion Nándor
* Trianon titkai / Raffay Ernô
* Egyedül vagyunk (Széchenyi I. életregénye) / Surányi

Miklós
*Volt egyszer egy Délvidék / Lelbach Gyula

OLVASÓLIGET
A könyvtár elôtti olvasóligetben elhelyezett hordókból
bárki szabadon választhat könyvet, elviheti, majd ha
elolvasta kérjük, ha lehetôsége van rá hozza vissza, hogy
más is elolvashassa.

Az újságtartóba kihelyezett folyóiratokat helyben
olvashatják!

Az olvasóliget számára elôzetes egyeztetés után
szívesen fogadunk jó állapotú könyveket, melyekkel
frissítjük a hordókban elhelyezett állományt.

Mindenkinek kellemes idôtöltést, jó szórakozást
kívánok a könyvek birodalmában! 

Verrasztóné Panni

Szôlôben megjelenô új károsítók 
és a megelôzés, védekezés lehetôségei

Az idôjárás szélsôségeinek, fôként az enyhe teleknek és
a száraz meleg nyári idôjárásnak köszönhetôen új ká-
rosítók megjelenésének lehetünk tanúi szôlôinkben.
2014 év tavaszán már a metszés idôszakában találkoz-
hattunk az addig szokatlan kártétellel, a rügyek odva-
sításával, ami több tápnövényû lárvakártevôk szôlôn
való megjelenésével volt magyarázható. Az ékköves fa-
araszoló és a nagy sárgafûbagoly lárvái az enyhe telet
követôen a szôlô rügyeken táplálkozva okoztak káro-
kat. 2014. év után ezzel a jelenséggel nem találkoztunk,
bár a kártevôk kifejlett egyedei minden évben megfi-
gyelhetôek. 

Az idôjárás változása és a kártevôk gyors adaptáló-
dó képessége miatt felszaporodóban vannak a szôlôben
is károsító kabócák.  Az amerikai lepkekabóca több
mint 290 tápnövényen képes megélni. Fás és lágyszárú
gazdanövényei között a szôlô és Magyarországon termô
gyümölcsök, de gyomnövények is felsorolhatóak. Ha-
zánkban 2004-ben azonosították elôször. 2016-ban a
Balaton-felvidék szôlôiben mindenütt találkozhatunk

kártételével. Hófehér váladéka vattaszerû bevonatot
képez a leveleken, fürtökön, amirôl könnyen felismer-
hetjük jelenlétét. A májusban kelô lárvák és a kifejlett
kabócák ellen védekezhetünk hatékonyan a kabócák
ellen engedélyezett rovarölô szerek valamelyikével.
Tudomásunk szerint ez a kabóca a táplálkozása során
nem terjeszt a szôlô számára veszélyes kórokozót,
fitoplazmát. Esetleges tömeges megjelenésére és kárté-
telére azonban számítani kell.

A szôlô számára a legveszélyesebb kabóca faj az
amerikai szôlôkabóca, amelynek tápnövénye szinte ki-
zárólag a szôlô. Magyarországon mindenütt elterjedt,
és idôjárástól függô, hogy kisebb vagy nagyobb egyed-
számban szaporodik fel szôlôinkben. Tojás alakban te-
lel át a kétéves vesszô kérge alatt, majd lárvái május
közepétôl kelnek ki. A kifejlett kabóca alig 1 cm hosz-
szúságú, júliustól figyelhetô meg a szôlôn táplálkozva.
A lárvák és késôbb az imágók táplálkozása, így kártéte-
le mellett a kiemelt kockázatot az jelenti, hogy az
aranyszínû sárgaság nevû fitoplazmát terjeszthetik. Az
aranyszínû sárgaság zárlati kórokozó, amely sajnos
Magyarországon is elôfordul. Elsôként 2013-ban azo-
nosították szôlôben Zala, majd Veszprém megyékben.
A szôlôtermelôk jól felfogott érdeke, hogy a zárlati
fitoplazma megtelepedését és felszaporodását megaka-
dályozzák. Abban az esetben, ha a fitoplazma bekerül
az ültetvénybe és ott jelen van a kórokozót terjesztô
amerikai szôlôkabóca, akkor az aranyszínû sárgaság
gyors terjedésére számíthatunk. A fitoplazma tünetei
közül a legjellegzetesebb a levelek sodródása a fonák
felé, továbbá azok korai elszínezôdése, vörösödése, ill.
sárgulása is megfigyelhetô. A fertôzés [RTF bookmark
start: hatására a vesszôk vékonyak maradnak, gumi-
szerûvé válnak, a fásodás elmarad. A fürtképzôdés
csökkent, vagy a fürtkezdemények leszáradnak, a bo-
gyók nem érnek be, töppednek. Ezek a tünetek több
fitoplazmát is jellemezhetnek, és csak laboratóriumi
vizsgálat állapíthatja meg, hogy mely fitoplazma fertô-
zésének a tünetei láthatóak. 

Az aranyszínû sárgaság fitoplazma megtelepedésé-
nek megakadályozása érdekében ügyeljünk a szôlôte-
rület gyommentességére, mert a kabócák felszaporodá-
sa gyorsabban megy végbe az elhanyagolt területeken.
Csak megbízható helyrôl származó, egészséges szaporí-
tó anyagot telepítsünk! Leghatékonyabb módja a
fitoplazma fertôzés megelôzésének az amerikai szôlô-
kabóca elleni védekezés. A kabócák ellen szôlôben en-
gedélyezett rovarölô szereket a lárvák fejlôdésének
idején, a virágzást követôen használjuk elsôként! Az
amerikai szôlôkabóca felszaporodása esetén évente 2-3
alkalommal kell védekeznünk. 

Az aranyszínû sárgaság fitoplazma Franciaország-
ban és Olaszországban 3-5 év alatt szôlôültetvények
pusztulását okozta. Ennek a kárnak a hazai elkerülése
érdekében védekezzünk idôben az amerikai szôlôkabó-
ca ellen és tegyük meg a megelôzés fontos lépéseit!

Markóné dr. Nagy Krisztina, növényorvos
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Nagy számu nevezes – jo borok a 
XXVI. Paloznaki Borversenyen

Április 16-án szombaton rendezte az ön-
kormányzat a hagyományos borverse-
nyét, melyre 64 bormintával neveztek a
helyi gazdák.

A minták 51%-a a Balaton-felvidék
legjellemzôbb fajtája, „zászlósbora” az

olaszrizling volt. Ezen kívül egyéb borfajtákkal is nevez-
tek a gazdák: pl. sauvignon blanc, cserszegi fûszeres, kék-
nyelû, chardonnay, rizlingszilváni, tramini, rozé, vörös
vegyes borminták is felsorakoztak a zsûrizésre.

A verseny levezetôje, egyben a zsûri elnöke Englert
Dezsô volt, aki nagy szakértelemmel, fáradhatatlanul irá-
nyította a minták útját a zsûrihez. A nagy számú nevezés
miatt két bíráló bizottság alakult. A zsûri tagjai Tibortz
Alexandra, Fodor Dorina, Fodor Gyula, ifj. Csiszár Péter,
Bácsi Zita és Jakab Ernô borbíráló, borász szakemberek
voltak. Köszönjük a munkájukat!

A zsûriben és a verseny lebonyolításában részt vett a
fiatal generáció is, így reménykedhetünk abban, hogy a
borászat és az azt kísérô rendezvények hagyományát to-
vább viszik, éltetik és népszerûsítik településünkön és a
térségünkben.

Englert Dezsô elmondta, hogy általában azt tartják, ha a
minták legalább 50%-a arany, ill. ezüst minôsítésû, akkor
egy jó borversenyrôl beszélhetünk. Hát akkor ezt idén el-
mondhatjuk! A jó természeti adottságok, kedvezô
idôjárás, egyre növekvô szakértelem (a Borklub hatása is!)
eredményeképpen 11 arany, 23 ezüst, 18 bronz minôsítést
értek el a borok. Emléklapot 12 borminta kapott.
Arany minôsítést ért el:
Paloznaki Péter Pince olaszrizling 2015

(önkormányzat díjazottja)
Dul Zsuzsanna olaszrizling 2015

(önkormányzat I. különdíj
Pohl Lajos olaszrizling 2015

(Borklub különdíj)
Szele Gyula olaszrizling 2015
Straszner József olaszrizling 2015

(önkormányzat III. különdíj)
Dul Zsuzsanna rozé
Dr. Tormási György olaszrizling 2015

(önkormányzat II. díj)
Szele Gyula sauvignon blanc
Paloznaki Péter Pince cserszegi fûszeres
Ránky László merlot 2015

(„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány díja)
Paloznaki Péter Pince gyöngyözô cserszegi fûszeres
Pusztai István ezüst minôsítést elért pinot noir bora a 

Hegyközség különdíját nyerte el.

Az eredményhirdetés után kötetlen beszélgetés során
értékelték a gazdák és a borász szakemberek a   tapaszta-
latokat, visszakóstolták a borokat, elôkerültek a batyuk-
ból a házi finomságok, megkezdôdött a nótázás, mulatság
ki meddig bírta!

Verrasztóné Panni

Emlékszilánkok
Körülbelül tíz éves lehettem. Nevelôszüleimmel Paloz-
nakról ellátogattunk a szülôföldemen élô édes szüle-
imhez – egy Zala megyei kis településre – Nyíres pusz-
tára.

Látogatásunk célja a hagyományos „búcsún” való
részvétel, mely egyben a családi kötelékek ápolására is
alkalom volt, mivel a nevelôanyám az apám édestestvé-
re volt.

Apám volt a „pusztabíró” – ezért az emberek ügyes-
bajos dolgainak intézése, mindenfajta problémáik
megoldása ôrá hárult.

A társadalmi munka, közéleti tevékenység nem esett
nehezére, mert az ô értékrendje így volt a helyén…

Ennélfogva természetes és íratlan törvény volt, hogy
a búcsúbált kiszolgáló cigányzenészek fogadása és meg-
vendégelése is a feladatkörébe tartozott. Anyám sütött-
fôzött, traktálta a jelenlévôket, abban az idôben az úgy
volt rendjén.

Mi meg a testvéreimmel ugrabugráltunk, kergetôz-
tünk, örültünk a boldog együttlétnek. Ebéd után szüle-
ink kivittek bennünket a búcsúba, ahol a sátorok közt
nézelôdtünk, majd nagy elégedettségünkre megkaptuk
a hôn óhajtott „búcsúfiát”.

A mozgalmas nap után jól kifáradtunk, nyugovóra
tértünk.. Anyám engem is lefektetett a tisztaszobában
lévô puha, meleg ágyba.

Csakhogy nekem sehogy sem jött álom a szememre,
mert a szobában vacsorázó zenészek gyönyörû dalait,
zenéjét hallgattam.

Boldogságomat csak tetézte, amikor az egyik felém
nézett, és elkezdte zene mellett énekelni:

Ott túl Arácson egy más világ van, stb...
Meghatódtam, lám a zenészek is tudják, hogy ott

Arácson túl, tôle pár kilométerre Paloznakon lakom.
Ezzel a tudattal álomba is szenderültem.

Reggel felébredvén kíváncsian kérdeztem apámat:
Édesapám, honnan tudják a zenészek, hogy én
Paloznakon lakom?

Apám meglepôdve kérdezte: Honnan veszed ezt kis-
lányom? Mire én: Hát onnan, hogy az este az egyik ze-
nész azt énekelte: ott túl Arácson egy más világ van,
stb…és mivel Arácson túl Paloznak van…

Apám derûs mosollyal megsimogatta arcomat, mond-
ván: Az a dal csak a szavak véletlen összecsengése mi-
att hallatszott így!

Ugyanis a dal nem azt jelentette, hogy Arácson túl,
hanem, hogy a rácson túl…

Csalódottnak éreztem magam, szomorúan arra gon-
doltam, talán nem is sejtik a zenészek, hogy Arácson
túl, a közelben van egy csodálatos kis falu, Paloznak,
ahol én lakom…

Ha néha eszembe jut a régi kis esemény észrevétle-
nül elmosolyodom gyermekkori naivságomon, de azt a
kis dalt még ma is ôrzöm emlékeimben…

Jné Irén
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Meghívó
A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület szeretettel várja az

érdeklôdôket
2016.április 23-án szombaton 18.00 órakor a

Faluházban
Dr. Leitold József megyei fôállatorvos

„A jövô élelmiszerei és a génmanipuláció veszélyei”
(GMO)

címû elôadására. 

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

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

� Jásdi Pince. Csopak és Paloznak határán épült majd 200 éve
a klasszicista Ranolder, ma Jásdi Pince. A 2000. év legszebb pin-
céje címet kapta a Balaton-felvidéki Nemzeti Parktól. Ranolder
püspök 18 fôs körpanorámás borkóstolójában bejelentkezésre
fogadunk látogatókat. Nyitva: hétfô–szombat. Pincelátogatás,
palackos bor eladás. Jásdi István 2001. 2002. 2003. 2006. évben
elnyerte az „év borosgazda” címet. 2005-ben a csopaki borvidék
legjobb pincészete, 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban az év 12 leg-
népszerûbb pincészete közé válogatták Magyarországon. Cso-
pak, Arany János u. 2. Tel. / fax: 87/446-452, web:
www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.hu

� 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

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

Szerkesztô és felelôs kiadó: Verrasztóné Losonczy Anna. 
Tipográfia: Kováts Imre. 

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

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

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

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

e-mail: toth.sandor19@chello.hu

Orange Cafe, Pizzéria.
Pizzák, koktélok és minden, amit akartok!

Egész évben várjuk vendégeinket olasz, kemencében sütött
pizzákkal és más meleg ételekkel, hideg koktélokkal.

Mediterrán hangulat, hangulatos kerthelyiség, hajnalig
szórakozás. Gyertek el hozzánk!

Ingyenes pizzakiszállítás! Üdülési csekk, ticket restaurant,
chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely. Cím: Csopak,

Gyöngyvirág u. 1.; Tel: 87/ 788-179 
és 30/ 994-1921.

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

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

Pincelátogató túra
A Csopak Környéki Borút Egyesület

április 23-án 10 órától
pincelátogató túrára várja az érdeklôdôket

a felsôörsi Gelléri Pincétôl indulva
Csopakon át, célállomás a Paloznaki Tájház udvarán a

PinczePont.
További programok:

kézmûves foglalkozás, borkóstoló, Crazy Rogues
koncert.

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.


