
PALOZNAKI FALUNAPOK 2016
Az önkormányzat szervezésében szeptember 23-25.
között kerül megrendezésre kerülô Falunapok szüreti
mulatságokkal programsorozat megszervezéséhez,
lebonyolításához szívesen fogadja az önkormányzat a
helyi vállalkozók és magánszemélyek támogatását, hogy
minél színvonalasabb, gazdagabb programsorozat várja
a paloznakiakat, nyaralótulajdonosokat, az idelátogató
vendégeket.

Tombolatárgyakat is szívesen fogadunk a szombat esti
utcabálra.

A felajánlásokkal Czeglédy Ákos polgármestert vagy
Verrasztóné Pannit keressék a polgármesteri hivatalban,
ill. a Könyvtárban.

Szerk.

Felhívás!
A Paloznaki Falunapokon, szeptember 24-én, szombaton
15.00-tól szüreti felvonulás lesz. Az idei évben ismét in-
dul kisvonat a szüreti menetben. A felvonuláson elsôsor-
ban annak biztosítunk helyet, akik viseletbe, vagy tréfás
jelmezbe öltöznek. Ruhák korlátozott számban a
Teleházban vehetôk át, nyitvatartási idôben, szeptember
20-tól.

Szerk.

FFeellhhíívvááss!!
Az „Egy boldog nyár...” kiállításhoz  várjuk azokat a ba-
latoni élettel kapcsolatos fotókat, amelyek legalább 25
éve készültek Paloznakon, vagy paloznaki emberekrôl.
Az eredeti fotókat digitalizálás után visszaadjuk a tulaj-
donosuknak.

Kérjük, hogy a fotókat a polgármesteri hivatalban,
vagy a teleházban adják le szeptember 30-ig!

Verrasztóné Panni

NNÉÉPPSSZZAAVVAAZZÁÁSS  AA  KKÉÉNNYYSSZZEERRBBEETTEELLEEPPÍÍTTÉÉSS  EELLLLEENN
Az Országgyûlés elrendelte a kötelezô betelepítési kvótá-
ról szóló országos népszavazást, amelyet a kormány kez-
deményezett.

A népszavazás idôpontját Áder János köztársasági el-
nök 2016. október 2-ára, vasárnapi napra tûzte ki.

Az október 2-i népszavazás kérdése így szól:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyûlés hoz-

zájárulása nélkül is elôírhassa nem magyar állampolgár-
ok Magyarországra történô kötelezô betelepítését?”

Paloznakon a szavazókör címe: Fô u. 10. (Faluház)
Szerk.
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Paloznaki
Paloznaki Falunapok

Szüreti Mulatságok 
vendégünk Mikepércs

2016. szeptember 23-25.
Szeptember 23. péntek:
Szt. József Közösségi Ház kiállítóterem:
17.00 Mikepércsi alkotók gyûjteményes kiállítása.
A kiállítást megnyitja: Keszler Ibolya – gyöngyfûzô,
ékszerkészítô
Tájház udvar:
18.00 Falunapok ünnepélyes megnyitója, díjátadások 
Közremûködnek: Fônix Néptáncegyüttes, Törköly
Zenekar, Erdôs-Tóth Fruzsina
19.00 Pörkölt Party a PaCi szervezésében
19.30 Mikepércsi Táncház
20.00 Boka és a Klikk Zenekar rock&roll koncertje

Szeptember 24. szombat:
Játszótér és környéke:
10.00–14.00 Bohóc légvár, Népi Játékok Játszóháza,
arcfestés, NABE „Balaton játszóház”, kézmûves fog-
lalkozás (gyöngyfûzés). 
Tájház udvar:
9.00 Gulyásfôzô verseny

10.00 Csopaki Mandulavirág Óvoda néptánc bemu-
tatója
10.15–12.30-ig Mikepércsi vendégek mûsora: Bazsa-
rózsa Népdalkör, Uccu Neki Citerakör, Fônix 
Néptáncegyüttes, Törköly Zenekar Fantasy Tánc-
Show Mûvészeti Egyesület 
13.00 Gulyásfôzôverseny és Tortaparádé ered-
ményhirdetése

Sárkányos kút:
14.30 Borkóstolás, mustkóstolás
Fô tér:
10.00 Élménymotorozás a paloznaki motoros fiúk-
kal (jelentkezés: 10 éves kortól)
14.45 Fônix Néptáncegyüttes bemutatója
15.00 Szüreti Felvonulás indulása a Fô térrôl 
15.30 Pohly Boglárka és Jenei Gábor operettmûsora
16.45  Szüreti Felvonulás érkezése a Fô térre
17.00 MH Légierô Zenekar mûsora
18.00 The Crazy Rogues Együttes koncertje
19.00 Utcabál a Bulizenekarral. A szünetekben:
LED tánc (Fantasy Tánc-Show), tombola

Szeptember 25. vasárnap:
11.30 Búcsúi Szentmise a r. k. templomban
15.00 Babaköszöntô és faültetés



TESTÜLETI ÜLÉS
Napirend elôtt a polgármester beszámolt a nyári esemé-
nyekrôl. Paloznak is bekapcsolódott a „Klassz a Parton”
programsorozatba melynek keretében a Fô téren tangó
est volt júliusban. A nyári programok a tervek szerint le-
zajlottak és megvalósultak. Virágos Magyarország zsûrije
idén is felfigyelt a falura, bejárást tartott július végén. Az
Alapítvány szervezésében a nyári kézmûves foglalkozá-
sok rendben, sikerrel megtörténtek. 

Jazz Pikniken több mint 240 lakos vette át a karszala-
got és vett részt a koncerteken. Az önkormányzat fizetô
parkolót mûködtetett a Tó utcában.

A Pálpatakai Néptáncosok 6 napot töltöttek nálunk, a 15
fiatalt az önkormányzat vendégházában szállásoltuk el. Kö-
szönet Verrasztóné Panninak a szervezésért, Dr Zemplén
Bélának a vitorlázásért, Verrasztó Ferencnek a Kiscsôszi ki-
rándulás megszervezéséért, Kovács Norbert Cimbinek a fo-
gadásért. Király Lászlóéknak a Petrányi Pincében eltöltött
kellemes látogatásért és vacsoráért, továbbá minden segí-
tôknek a fôzésért, és a programok biztosításáért és minden
támogatásért. A táncosok részére a Csopaki Önkormányzat
ingyen biztosított a strandbelépôket.

Belterületi utak felújítására kiírt pályázaton 15 millió Ft
támogatást nyert el az önkormányzat. (Ady, Petôfi, Napsu-
gár u.) Néhány elutasítás és várólistára kerülés után végül 6
millió Ft támogatást nyertünk a „Szelíd térségfejlesztési mo-
dellek” pályázaton a kerékpárbarát fejlesztéssel.

Saját kivitelezésben megújult a Hôsök kútja, térkövezése.
Belsô ellenôri vizsgálat nem állapított meg szabálytalan-

ságot. Falugondnoki szolgálat ellenôrzése folyamatban van
kisebb pótolható adminisztrációs hiányosságokra hívták fel
a figyelmet, ill. a testület részére a beszámoló az utóbbi két
évben elmaradt. Ezt a jelen testületi ülésen pótoljuk.

Verrasztó Fernec alpolgármester kérdésére a polgár-
mester tájékoztatta a Jazz Piknik bevételeirôl a megjelen-
teket. Közterület foglalás, irodabérlet, szállásdíjért a ren-
dezôk 300.000 Ft-ot fizettek, ezen felül a parkoló bevétele
280.000 Ft volt.

Elsô napirendként az egészségügyi alapellátási körze-
tekrôl szóló rendeletet fogadta el a testület, ami az eddigi
gyakorlat írásba foglalása a Kormányhivatal felszólításá-
ra. Ezt követôen a falugondnoki szolgálatról szóló rende-
letet vizsgálta felül és fogadta el a testület az ellenôrzés
kívánalmainak megfelelô kiegészítésekkel együtt. A falu-
gondnok pedig beszámolt a 2015 évi tevékenységérôl.
Szintén az eddigi gyakorlatot foglalta írásba a testület a
munkaruha szabályzat elfogadásával, majd kifejezte csat-
lakozási szándékát a Bursa Hungarica Felsôoktatási Ösz-
töndíjpályázathoz. Szándéknyilatkozatot tett a testület a
szociális étkeztetés biztosítása érdekében a Csopaki Ön-
kormányzathoz a mûködési terület Paloznakra kiterjesz-
tése érdekében. A kitüntetési javaslatok meghallgatása
után zárt ülésen döntöttek a képviselôk a kitüntetettek-
rôl. Az idei évben is folytatódik a napelemes közvilágítási
rendszer építése 5 újabb lámpát helyez ki az önkormány-
zat. A Kis-közben az útjavítási és vízelvezetô árok létesí-
tését határozta el a testület, miután több tulajdonos jelez-
te, hogy járhatatlanná vált az út a vízfolyás miatt.

Tárgyalta a testület az önkormányzati bérlakásokra
vonatkozó rendelet meghozásának szükségességét, az ide-
genforgalmi adó emelését illetve a külterületi földadó be-
vezetésének lehetôségét. Az ezekkel kapcsolatos döntések
elôkészítését a novemberi ülésre készíti el a hivatal. 

CZÁ

Bursa Hungarica
felhívás

Paloznak Község Önkormányzata 2017. évre a Bursa
Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szerhez való csatlakozással pályázatokat hirdet a
paloznaki lakhellyel rendelkezô a felsôoktatásban állami-
lag támogatott nappali képzésben résztvevô diákok szá-
mára. 

A felhívás kódja: BURSA-2017 B

A személyes és pályázati adatok ellenôrzését, és az
EPER-Bursa rendszerben feltöltését követôen a pályáza-
ti ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormány-
zatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak
a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékle-
tekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatáro-
zott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hi-
básnak minôsül. A benyújtott pályázatok befogadását az
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben iga-
zolni.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történô
benyújtásának

határideje: 2016. november 8.

Pályázati kiírás és részletes tájékoztató anyag a
www.paloznak.hu oldalon (is) található.

Szerk.

Eboltás
Az eboltás 2016. évi veszettség elleni
díjköteles védôoltása Paloznakon a
Fô téren szeptember 27-én (kedden)
16.00-17.00 órakor lesz, az oltási
könyvet mindenki hozza magával!

Az oltás ára: 4.000,- Ft, oltási
könyv cseréje: 600,- Ft
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Paloznak Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját az

ARADI VÉRTANÚK
tiszteletére rendezett

CSENDES MEGEMLÉKEZÉSRE

2016. október 6-án, csütörtökön 18 órakor.

Helyszín:
Paloznak, 1848/49-es Emlékpark



Siófoki amatôr mûvészek bemutatkozása
Paloznakon

Szeptember elsô hétvégéjén a Siófok-térségi Helyi Érték
Egyesület amatôr mûvészeinek kiállítását rendeztük meg a
Szent József Közösségi Ház kiállítótermében. 

Berlinger Ágnes újságíró, az egyesület vezetôségi tagja
megnyitóbeszédében elmondta, hogy az egyesület 2004-ben
alakult. Elsôdleges célja: Menteni a menthetôt, ôrizni az ôri-
zendôt, minden, ami érték volt, ami érték lesz, vagy lehet!

Egyesületben több csoport mûködik, ez abból adódik,
hogy tagság érdeklôdési körének megfelelôen alakították
csoportokat. Így festômûvészek, fotósok, írók, színjátszók is
jelen vannak az egyesület életében, programjaikat is ennek
megfelelôen alakítják. Kiadnak könyveket, újságot, emlék-
táblát avatnak, rendszeresek kiállításaik.

Örömmel tettek eleget mostani meghívásuknak itt
Paloznakon, amelyet megköszöntek a Veszprémi Mûvész
Céhnek, valamint vezetôjének Veszeli Lajos festômûvész-
nek és természetesen Paloznak Önkormányzatának,
Czeglédy Ákos polgármester úrnak és a településnek. 

A kiállított alkotások között láthatunk olaj, akvarell, vi-
asz, grafit és selyemre festett képeket, tûzzománc ékszere-
ket és kerámia képeket, a Balatonról készült fotókat, stb.
Valamennyi alkotás üzenet, arról, hogyan látják a környeze-
tünket, mi ragadta meg alkotókedvüket bizonyos pillana-
tokban. Vannak képek, ahol a nyugalom, de olyan is ahol a
vibrálás van jelen.

Végül Karancz Katalin színmûvész verset, a Kálmán Im-
re Mûhely mûvészei operett dalokat adtak elô 

A megnyitó végén, a borbemutatón Vajda Kálmán borász,
a Csopak Környéki Borút Egyesület tagja borát kóstolhat-
ták a kedves vendégeink. Verrasztóné Panni

A könyvtár hírei
Új könyveink 

FELNÔTT IRODALOM:
� Az utolsó boszorkány történetei / Fábián Janka
� Világadapter / Tóth Krisztina
� Vers lavina: a nô meg a férfi ha 40 / Szabó T. Anna

Lackfi János
� Lányok és férfiak / Joanna Trollope
� A tûz tanúja / Lars Kepler
� A láthatatlan fény / Antony Doerr
� A körömvirágos sál / Susan Meissner
� A panamai szabó / John le Carré
� Ragadozó madarak / Wilbur Smith
� Mások között / Jo Walton
� Az örökkévalóság küszöbén: Évszázad-trilógia 

3. / Ken Follett
GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM:
� Tihamér, a kiskamasz hangya bemutatkozik / Szigeti Jenô
� Nem vagyok én egér! / Geronimo Stilton
� Toplistás szerelem / Anne Eliot
� Ciprián: a Balaton hercege / Nyulász Péter
� Kamor: Helka menyegzôje / Nyulász Péter
A fiataloknak szóló PonyClub sorozat számos újszerû ál-
lapotban lévô kötetét kapta ajándékba a könyvtár, melyet
bizonyára örömmel vesznek kézbe ifjú olvasóink. Kö-
szönjük! Szerk.
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MEGHÍVÓ
Paloznak Község Önkormányzata és a

balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár
szeretettel várja Önt, családját és kedves ismerôseit az
ôszi Könyvtári Hét keretében megrendezésre kerülô

„Egy boldog nyár…”
gyermekek és kalandok a Balatonnál

címû interaktív vándorkiállítás megnyitójára
2016. október 8-án, szombaton 17 órakor
a Szent József Közösségi Ház kiállítótermébe.

A kiállítást megnyitja:
Praznovszki Mihály

irodalomtörténész, muzeológus

TORTAPARÁDÉ
A Falunapokon szeptember 24-én  szombaton délelôtt 

TORTAVERSENYRE várjuk 
a paloznaki hagyományokat, 

helyi motívumokat felvonultató tortákat. 
A tortákat 12 óráig lehet leadni a Tájházban. 

Az elsô 3 helyezett díjazásban részesül. 

Szerk.

VERSENYFELHÍVÁS

Paloznak Község Önkormányzata a 
Paloznaki Falunapok rendezvénysorozat keretében 

a  paloznaki TÁJHÁZ udvarán 

GULYÁSFÔZÔ VERSENYT
hirdet

Nevezési díj: 600.- Ft

A verseny idôpontja: 2016. szeptember 24., szombat 9 óra

A nevezés határideje: 2016. szeptember 22. csütörtök
A nevezési lapokat személyesen a Teleházban kell

leadni, vagy emailben elküldeni.

További információ, nevezési lap 
a Teleházban és a www.paloznak.hu weboldalon.
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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, pa-
lackos bor eladás. Jásdi István 2001. 2002. 2003. 2006. évben el-
nyerte 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

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

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

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.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

V. LOVASI SZÜRETI FESZTIVÁL 2016. OKTÓBER 1.
Helyszín: Közösségi színtér (faluház udvara) Lovas, Fô
utca 8.

16.00 óra: A felsôrsi Búzavirág Dalkör mûsora 

16.15 óra: Szüreti felvonulás: Gyülekezô a faluház udva-
rán, szüreti menet, lovasok, betyárok, népviseletbe öltö-
zött felvonulók, harmonikaszóval, népdalokkal és
borosnótákkal. A menet közben „kitérôt” tesz a Lovas
Kikötôbe

Közremûködnek: Lovas Egyesület, Nagy Zsanett, Nádasi
Elemér, Búzavirág Dalkör (Felsôörs), Sirály Népdalkör
(Alsóörs)

17.00 óra: Kiállítás a Nagy Gyula Galériában. Koccint-
Csunk Csak címmel. Szürettel kapcsolatos, szôlôhöz kö

tôdô tárgyak. Prazsák Józsefné szervezésében. A tárlat
megtekinthetô október 15-ig.

17.45 óra: Csopak Néptáncegyüttes mûsora

18.15 óra Az alsóörsi Sirály Népdalkör mûsora

18.45 óra: Nótaest Nádasi Elemérrel

19.30 óra: Utcabál a Sasi Duóval

Büfé: Sarok Borozó, vacsora jó idô esetén. 

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!
Szervezô: L-ovas Község Önkormányzata.
Kapcsolattartó: Szendi Péter 30/530-3466, 87/575-083.
Aki szeretne népviseletbe öltözni, kérjük vegye fel a
kapcsolatot Szendi Péterrel a 30/530-3466-os telefon-
számon!

Gerinctorna! 
Folytatjuk a gerinctornát 2016. szeptember 12. napjá-
tól minden héten hétfôn 17 óra 30 perckor a Faluház
tetôterében.
Szervezôk: Podráczky Gabi és Hatváriné Rózsa
Várunk! Gyere!


