
TESTÜLETI ÜLÉSEK
Szeptember 29-én rendkívüli testületi ülést tartott az ön-
kormányzat a 2016. évi költségvetés módosítása tárgyában.
A költségvetésbe beépült a Jazz Piknik bevétele, (bérleti dí-
jak, közterület foglalás, az állami normatíva kiegészítése, a
lakossági ívóvíz kiegészítô támogatása, amit rögtön a DRV-
nek továbbított is az önkormányzat, a belterületi utak fel-
újítására, valamint a kerékpárbarát fejlesztésekre meg-
nyert pályázati támogatás. Természetesen a bevételi oldal
mellett a kiadási elôírányzatokat is az elnyert támogatási
összegekkel megemelte a testület, így az önkormányzati ter-
vezett bevételek és a kiadások fôösszege is 137 millió Ft-ra,
a költségvetési tartalék összege 1,5 millió Ft-ra módosult.

Október 6-án a nemzeti gyásznapon rövid mûsorral és
gyertyagyújtással emlékeztünk az aradi vértanukra a 48-as
emléktáblánál. Ezt követôen kezdôdött a testületi ülés, me-
lyen a polgármester beszámolt a sikeres katasztrófavédelmi
gyakorlatról, a Kis-köz vízelvezetése érdekében tett intézke-
désrôl, a népszavazás problémamentes lebonyolításáról.

Elsô napirendként a Kormányhivatal Helyi Építési
Szabályzattal kapcsolatos törvényességi felhívásáról tár-
gyalt a testület. A jogszabályváltozások miatt 2018 dec.
31-ig kell hozzáigazítani a helyi szabályozást a módosítá-
sokhoz. Ezzel egyetértett a testület. Elfogadták a képviselôk
a szociális tûzifa biztosításáról szóló rendeletet, valamint
az önkormányzati bérlakásokról szóló rendeletterveze-
tet. Az Ady, Napsugár és Petôfi utcák felújítására kiírt
pályázatot érvénytelennek nyilvánították, miután csak
két ajánlat érkezett be és a támogatótól (Belügyminiszté-
rium) még nem kapta meg a támogatási szerzôdést az ön-
kormányzat, így a beruházás csak a tavasszal valósulhat
meg. Döntött a közvilágítás bôvítésérôl a testület. A köz-
világítási normatíva terhére 4 napelemes lámpával bôvül
a Sáfrány ill. a Fûzfa u. világítása. A Riviera Egyesülettel
közösen tervezi szálláshely fejlesztési pályázat lebonyolí-
tását az önkormányzat. A szobakiadók által beszedett
idegenforgalmi adót adja át erre a célra az önkormányzat
az egyesületnek, amit a szobakiadók a beszedett ifa ará-
nyában pályázhatnak majd vissza.

CZÁ

NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYE PALOZNAKON
Paloznakon a választók 55,13%-a, 247 fô jelent meg a
népszavazáson.
223-an (96,54%) szavaztak nemmel a betelepítési kvótára.
8-an (3,46%) igennel szavaztak és
16 (6,48%) érvénytelen szavazat volt.

A népszavazás alatt rendkívüli esemény nem történt.

Választási Bizottság

Toborzás középiskolás diákoknak
A balatonfüredi rendôrök végzôs diákokat tájékoztattak
a határvadász-képzésérôl.

A Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alap-
fokú Mûvészeti Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagin-
tézményének végzôs diákjait szólította meg a helyi kapi-
tányság toborzó csoportja 2016. október 6-án. Az
érettségi elôtt álló fiataloknak a határvadász-képzésrôl
tartottak tájékoztatót a Készenléti Rendôrség munkatár-
sának bevonásával.

Az elôadások során a rendôrök a felvételi eljárás me-
netérôl, majd a határvadász szolgálat mindennapjairól
beszélgettek. A diákok egy új perspektívát ismerhettek
meg, amelyet a sikeres érettségi vizsgát követôen választ-
hatnak.

„Egy boldog nyár” kiállítás finisszázs és TEAEST
október  28 péntek 18 óra

Az „Egy boldog nyár” c. kiállításhoz kapcsolódóan sok
fényképet kaptunk és várunk is a könyvtárba újabb ké-
peket. A sikeren felbuzdulva, nomeg a sok kérdésre vála-
szolandó, KI van a képen, mikor készült?  úgy gondoltuk,
hogy zárásként egy teaesten nem csak a kiállított képeket,
hanem a többit is bemutatjuk (kivetítjük), a beküldôk,
szereplôk, családtagok pedig elmondhatják a képekhez
fûzôdô élményeket. 

Várjuk a további képeket és mindenkit szeretettel vá-
runk a vetítéssel egybekötött teaestre, amin természete-
sen a régi nyári élmények megelevenedése mellett a
Paloznaki Etalont is lehet majd kóstolni.
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Paloznaki
Paloznak Község Önkormányzata tisztelettel

meghívja Önt, családját és ismerôseit az 

1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre

2016. október 23-án, vasárnap 17 órakor a Faluház
nagytermébe.

Az ünnepi mûsor forgatókönyvét összeállította:
Dr. Kégl Tamás

Az ünnepi mûsorban közremûködnek:

Czeglédy Ákos, Hernádi Péter, Leitold József, Mihály
Csaba, Steinbachné Szabó Edina, Szabó Lajos,

Szimics Irén, Tóthné Kovács Éva



Kisbíró 2016.

Jó napot Uraim, meg ne ijedjenek,
Ilyen gavallértól, mint én, soha ne féljenek!
Bort kínál a bíró, arra várt a jónép.
Ingyen ihat most, ki sajnálja a lóvét.
Nincs is Paloznakon túl nagy veszedelem,
Mert a legjobb csopaki bor Paloznakon terem.
Együtt kóstolgatja kicsinye és nagyja,
Paloznaki rizlinget igencsak nyakalja.

Bíró uram maga itt feszít mellettem,
Bíróné asszonyság amott átellenben
Mert bíróné itten a legszebbik asszony,
Uccu most minékünk egy kancsó bort hozzon!
Emeljük poharunk Paloznak népére.
Bôven gyarapodjék ezen esztendôbe.

Aztán elindulunk megyünk szomszédolni 
A szüreti bálba ôket invitálni
De pontban ötkor itten leszünk ismét
Pap helyett kisbíró hirdeti az igét.

Adatik tudtára kicsinek és nagynak
Eljött az ideje a falunapoknak.
Itt mulat a falu apraja és nagyja
Búját és bánatát mindje otthon hagyja. 
Bor folyik a csapból, ihatja ki bírja.
Részegségért ki-ki csak magát okolja.

Vendéget is hívtunk, távoli barátot
Ilyen csudát tán még sohasem látott.
Vendégünk Mikepércs, hajdúsági falu.
Jöhettek ám bátran, tárva minden kapu.

Eljöttek ma hozzánk, hogy mulassanak nálunk
Mert jó borral barátot szívesen kínálunk.
Lányokat is hoztak, de csak mutatatóba
Hajdúsági leányt eladósorba.

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

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

Senki nem vitatta, hogy jól megy a munka, 
Hogy meddig azt biz csak a Jó Isten tudja. 
Mert ahogyan apad a népek bukszája,
Úgy csökken pontosan kis faluk kasszája.

Kétségbe persze ezen cseppet sem esünk.
Legfeljebb holnaptól kevesebbet eszünk.
Mert az nem kérdés, hogy fejlôdés legyen,
Hotel épüljön-e vagy borozó a hegyen?
Vagy ami van, az már sok is nekünk.
Nem kell ide már, mindenbôl van elegünk.

Major ügyben volt ám felhördülés 
Felbolydult népségnek volt egy falugyûlés
Volt aki nádtetôt más meg tornáct vágyott
Visszahozni nyomban az elmúlt századot.

Végül aztán nem lett a hotelbôl semmi
Marad a csend, a gaz meg majd felveri.
Lesz majd más terv kisebb vagy ki tudja?
Eladja vagy épít legyen az ô gondja.

Ne jöjjön a idegen, elvagyunk mi magunk
Bôvülésnek gátat csak is így szabhatunk.
Bár amit eladnak azt jó drágán mérik
Akkor szaladnak az árak az égig.

Népszavazáshoz aláírást gyûjt Zujev Irina
Vörösparti sort, hogy elcsatoltassa.
Van még néhány okos, aki úgy gondolja
Alsóörsön sorsát jobbra fordíthatja.

Kap majd egyik utat, másik adócsökkentést
Erre megy ki az egész szervezés.
Öten aláírták nézi másik ötszáz
Hogyan tesz bolonddá egy ilyen szavazás.

Hárman mondják majd meg mi legyen a sorsa
Vörösparti sornak, ha már elcsatolta.
Szerencsére Alsóörs sem kér belôlük
Bolondból van elég alig férünk tôlük.

Jönnek a migránsok, riogat a kormány
Nem véd minket meg más, csakis az Orbán.
Nálunk a migránst „Pestieknek” hívják,
Jönnek a hétvégén a falut elfoglalják.

Pénteken migrálnak, Paloznak az irány.
Vasárnap este már Budapest a király.
Szüret után aztán csendesebb a falu.
A nyaralóknál zárva minden egyes kapu.

Ám harsog a Fô tér a LYUKban buli van, 
Vidám fiatalság a pincében elvan.
Táncolnak hajnalig, amíg bírják szusszal,
Aztán hazamennek az legelsô busszal.

Jazz Piknik is volt három teljes napig.
Ehettünk, ihattunk, táncoltunk hajnalig.
Ötödik volt idén, lassan hozzászokunk,
Hatodikig van még, néhány nyugodt napunk.

Paloznakra ma reggel berepült egy gólya,
Délután meg nagypapa lett a falugondnok Cóka.
Évike víg nagymama a pelenkát moshatja,
Örömében Leventét a karján ringatja.

Mostan ünnepeljünk, gondoljunk elôre,
A szüreti bálra, a szép táncosnôkre.
Nem igen táncoltunk a tavalyi bál óta,
Mulassunk hajnalig, hadd szóljon a nóta.

Isten éltesse hát a falu népét.
Kisbíró beszéde abban leli végét,
Kívánjon sok jót, bort és egészséget,
A mai napon jó mulatságot néktek!
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MEGHÍVÓ
CSOPAKI KÓDEX

Sétáló kóstoló és Guden hétvége
Október 21. péntek este 18:00

� BORÁSZOK A KANAPÉN / Jásdi Borterasz
- Jásdi István / Jásdi Pincészet
- Homola Szabolcs / Homola Pincészet 
- Molnár Szabolcs / Guden Birtok
- Kovács Tamás / Szt. Donát Birtok

Október 22. szombat GUDEN NAP

- KÓDEX SÉTÁLÓ KÓSTOLÓ
Október 22-én a paloznaki Szent József Közösségi
Házban (Paloznak, Fô u. 2.) a környékbeli pincészetek
Kódex védjegyes borai sorakoznak fel, melyeket egy
sétáló kóstoló keretében lehet végigkóstolni. Több év-
járatot is bemutatnak a borászok, és itt lesznek a leg-
újabb Kódex bírálaton eredményesen végzett borok is.
Sétáló kóstoló: 14:00-18:00 / ára: 4500 Ft

- KÓDEX VACSORA
A kóstoló után a Sáfránkert Vendéglô egy kifejezetten
Kódex borokra hangolt menüvel készül Ruprecht
László ajánlásával.

- GUDEN mise 18:00-19:30 Paloznak - Római
katolikus templom
GUDEN buli 20:30-tól a Kredencben Balatonfüreden

Asztalfoglalás és elôjegyzés a Sáfránkert telefonszá-
mán: +36 70 624 4448

A CSOPAKI KÓDEX
A Csopaki Kódex egy független eredetvédelmi és véd-
jegyoltalmi rendszer, melynek fókuszában Csopak és
hagyományos fajtája, az olaszrizling áll. Megalkotásá-
nak célja a csopaki bor minôségének magasabb fokú
védelme. A Csopaki Kódex négy pillérbe gyûjtve tar-
talmaz termelési elôírásokat. A védjegyével ellátott bo-
roknak az ország legszigorúbb minôség- és eredetvé-
delmi szabályainak kell megfelelnie.

Portyázás a Balaton-felvidék régészeti 
emlékei között III.

Szólt még a 8 órai tárogató a Szôlôhegyen, amikor a régé-
szeti portyára igyekeztek a kiránduláson résztvevô hegy-
lakók. A Paloznaki Civil- és a Paloznaki Szôlôhegyi Egye-
sület érdeklôdô tagjai 2016. szeptember 10-én indultak
az Észak-Balaton Árpád- és római kori régészeti emlékek
felkeresésére. A várható élményekben gazdag „portyá-
zást” e témában legjáratosabb, több régészeti feltárásban
személyesen is résztvevô dr. Palágyi Szilvia vezette. A

Paloznaki Önkormányzat és a Csopaki Református Álta-
lános Iskola kisbuszaival és egy autóval indult Szigliget
felé a 20 fôs felfedezô csapat. Az útról olvassuk Dr.
Palágyi Szilvia kalauzolását. Immáron harmadszor kel-
tünk útra, hogy felkeressük a Balaton-felvidék,
elsôsorban római kori és középkori eredetû mûemlékeit,
s az ezekre épülô múzeumokat. 

Felkerestük a Szigliget, Avasi templomromot. Keszthe-
lyen a Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomot és a
Helikon Kastélymúzeum-együttest. Hévíz, Egregyen az
Alexandriai Szt. Katalin, majd Szent Magdolna tiszteleté-
re szentelt templomot és a „Római katona sírját” majd a
Múzeum és romkertet

A mûemléki túrát az egregyi szôlôhegyen – stílszerûen
a Római Pince étteremben - ebéddel összekötött borkós-
toló zárta. Hazafelé Szigligeten a Várhegy megmászására
sem idô, sem energia nem maradt. Helyette az általunk
„esernyôs”–nek keresztelt cukrászdában a szép napot
fagylaltozás zárta.

Ezúton is megköszönjük az Önkormányzat és az Iskola
támogatását, dr. Palágyi Szilvia szakszerû és minden
részletre kiterjedô ismertetését. Köszönjük dr. Regôs
Ferencnek és Szabadi Bálintnak a kisbuszok vezetését,
valamint a szervezésben résztvevôk munkáját.

Hernádi Péter és Tormási György

Borklub
Csak elmúlt a nyár és a nyári szünetet követôen a borra és
tudásra szomjazó tagjaink össze is verôdének Földanya,
azaz szent Mihály hava 9.-én a korcsmánál/ami nincs/.
Úgy 26-an gyöttünk össze, kezdetben kissé szétszóratva,
mint az ígéret földjének népe, ugyanis bölcs és megsüvege-
lendô elnökünk épp Passauban öregbítette a magyar bor
hírnevét. Node elôpattant az ô jobbik keze, Rózsa asszony
és máris illô keretet adott az események folyásának. Elô-
állt egy minibusz és tagjainkat máris a csopaki Petrányi
pincébe röpítette két csapatban. Az aperitifet követôen a
borászat bemutatása következett. A festôi szitahegyi dûlô-
ben 2001 óta 4,5 hektáron termelnek szôlôt. Kézmûves
boraikat kiváló körülmények közt magyar és francia
tölgyhordókban érlelik. A pincére és az egész borászatra
a tisztaság, precízség és a rend jellemzô. A kóstolás során
2015-ös kékfrankos-merlot-zweigelt cuvéet, 2015-ös fél-
száraz traminit, 2015-ös olaszrizlinget, 2015-ös sárga
muskotályt, 2014-es Csopaki Kódex szerint készült olasz-
rizlinget és 2013-as cabernet sauvignont ittunk. No persze
ez túlzás az ivás szó, mert a kóstolás szabályai szerint
épp,hogy megnedvesítettük szánkat. A felszolgált borkor-
csolya is az újabb igények szerinti egészséges variáció
volt, azaz kicsiny és kevés. A borokat kiértékeltük, ki-ki
ízlése szerint. Szerény személyemnek, mint fehérbor ivó-
nak pont az utolsó veres bor önocianinjai tetszettek a leg-
jobban. Miután azért egy meszely bort meg nem ittunk,
sebesen hazabuszoztunk és kisebb csapatokban a saját pi-
céinkben folytattuk a bor nemes fogyasztását, most már
akár egy-egy iccényi nedûvel. 

ZB
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Falunapok 2016
Vendégünk volt Mikepércs

Az idôjárás is kegyelmébe fogadta a paloznaki szüreti
rendezvényeket a hét végén. Mikepércsrôl jött vendége-
ink hangulatos kiállítást, remek programokat és finom
káposztás galuskát hoztak a Falunapokra.

A pénteki napon a Mikepércsi alkotók kiállítását nyi-
totta meg Keszler Ibolya ékszerkészítô, majd ezt követô-
en a Tájház udvarán az ünnepélyes megnyitón Tímár
Zoltán Mikepércs polgármestere, Czeglédy Ákos polgár-
mester és Kontrát Károly országgyûlési képviselônk
együtt köszöntötte a megjelenteket.

A Falunapokat Trokán Péter színmûvész nyitotta meg,
aki az idei évben a díszpolgári címet is átvehette.
Szecsôdi Bélának a faluközösség összetartozását erôsítô,
hosszú éveken át végzett kiemelkedô tevékenységéért, 
valamint a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány kurató-
riumában végzett munkája elismeréseként a
„Paloznakért” kitüntetést adományozta a testület. A „Vi-
rágos Paloznakért” verseny zsûrije 3 díjat adott ki, így a
Gergely család (Mázsa tér), a Verrasztó család (Rákóczi
utca) és a Papa Borozója lettek a díjazottak.

A Paloznak Jövôjéért Közalapítvány 2 kitûnôen tanuló
fiatalt támogat ösztöndíjjal: Ádám Rozáliát, és Czeglédy
Borbálát.

Az ünnepélyes események után Szecsôdi Béla pörkölt-
jét kóstolhatták a vacsorára vágyók, majd éjfélig tartó
buli volt a Boka és a Klikk együttessel.

Szombaton délelôtt fôzés közben a csopaki óvodások
néptáncmûsora, a mikepércsi vendégek mûsora szóra-
koztatta a nézôket és fôzôket. 

Gulyásfôzô verseny eredménye:
1. helyezés: KO-KE-TÁL (Kovács Zoltán csapata)
2. helyezés: FÜRT-ÖLôK (Leitold József csapata)
3. helyezett: Perlei Gyula csapata Dunaharasztiból
Különdíjat kapott Somogyi István csapata a gulyásle-

vesbe fôzött eredeti recept szerint készült vajgaluskáért.
A másik különdíjas lett a mikepércsi NUDLISTÁK

csapata, akik káposztás nudlit kínáltak a vendégeknek,
egy kis szalonnapörccel megbolondítva.

A tortaparádé gyôztese Bábosik Viktória lett a málnás
máktortájával, melyet a mikepércsi vendégeinknek aján-
lottunk fel.

Délután a szüreti felvonulást a Fônix Néptáncegyüttes
mûsora vezette fel, az itthon maradottakat operettmûsor
szórakoztatta. A felvonulók érkezésekor a kisbíró dobol-
ta ki a híreket.

A Légierô Zenekar mûsora után a Crazy Rogues együt-
tes koncertje, majd hajnalig tartó utcabál a
Bulizenekarral zárta a napot.

Vasárnap délelôtt a búcsúi ünnepi szentmisén együtt
örülhettünk József Atya préposti kinevezésének, aki itt
az ezredéves paloznaki templomban mutatta be elsô fô-
papi szentmiséjét. Délután az elôzô évben született gyer-
mekeknek ültettek fát a szülôk, akik az alapítvány emlék-
lapját és vésett tálat kaptak az esemény örömére.

CZÁ

Közkívánatra közzétesszük a Tortaparádé díjnyertes
tortájának receptjét, melyet Bábosik Viktória készített el:

Hozzávalók:

a tésztához:
10 dkg vaj, 3 dkg porcukor, 1 cs. vaníliás cukor, 4 tojás
(szétválasztva), 9 dkg porcukor, 15 dkg mák, 7 dkg
mogyoró / mandula / dió (darálva  és a mákkal
összekeverve)
a krémhez:

25 dkg túró, 10 dkg porcukor, 1 citrom leve, 1 cs. vaní-
liás cukor, 2 doboz tejszín (2X200 v. 2X250 ml), 5 lap zse-
latin.

A gyümölcszseléhez: 30 dkg piros bogyós gyümölcs, 1
evôkanál porcukor, 3 lap zselatin.

Elkészítés:
A tojássárgáját a 9 dkg porcukorral és vaníliás cukor-

ral habosra keverjük, majd hozzáadjuk a puha vajat. A
tojásfehérjéket a 3 dkg porcukorral keményre verjük.

A mákkeverék egy részét a tojássárgás masszához, má-
sik részét a fehérjéhez keverjük, majd a fehérjét óvato-
san összekeverjük a tojássárgás masszával.

Kikent, lisztezett 20 cm átmérôjû formában 1750C-on
30 percig sütjük. Ha kihûlt a tészta a formában hagyva
körbevágjuk.

A krémhez a túrót a porcukorral és a citrom levével
összekeverjük. A zselatint feloldjuk és géppel a túróhoz
keverjük. A tejszínt felverjük és óvatosan a túrókrémhez
keverjük, a tésztára simítjuk és 10 percre a mélyhûtôbe,
majd további fél órára a normál hûtôbe tesszük.

A zseléhez a zselatinlapot feloldjuk, majd hozzákever-
jük az összeturmixolt, langyosra melegített piros gyü-
mölcspéphez. A tortára öntjük és betesszük a hûtôbe fo-
gyasztásig.

A könyvtár hírei
ÚJ KÖNYVEINK

Nyáron egy kedves vendégünktôl új kiadású, kitûnô álla-
potú felnôtt irodalmat kapott ajándékba a könyvtár, ezek
közül válogattam az alábbi könyveket:
� Búzavirág / Fábián Janka
� A francia nô / Fábián Janka
� Árnyak és asszonyok / Domahidy András
� Vigaszág / Anna Gavalda
� Mondj igazat / Michael Robotham
� Nincs menekvés / Chevy Stevens
� Napnyugta Santa Monicában / Elizabeth Adler
� Cavendon Hall / Barbara T. Bradford
� Sebzô vágyak / W. W. Hallway
� A kék hálószoba / Rosamunde Pilcher
� Hotel Vendome / Danielle Steel
� A lélek botanikája / Elizabeth Gilbert
� A parfüm titka / Kathleen Tessaro
� A hátam mögött / Sabine Durrant
� A Turista / Olen Steinhauer
� Kémek harca Honkongért / Eric Van Lustbader
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A HÁTAM MÖGÖTT / Sabine Durrant
Lettero sorozat Stahl Judit válogatásában
Gaby Mortimer televíziós mûsorvezetô nô Londonban

él a férjével és a kislányával. Sikeres, gazdag, elfoglalt
ember, aki egyszerre próbál jó anya, szeretô feleség és el-
ismert riporter lenni. Egyik reggel Gaby egy nôi holttes-
tet talál futás közben a parkban, és kihívja a rendôrséget.
Nem telik el sok idô, és ártatlan felfedezôbôl elsô számú
gyanúsítottá válik. De vajon ki az ismeretlen áldozat? Mit
titkol elôtte a bébiszitter? Miért kell a férjének hirtelen
távoli üzleti útra utaznia?..

A TURISTA / Olen Steinhauer
A Turista a CIA olyan különleges ügynöke, aki a világ kü-

lönbözô országaiban folyamatosan úton van, és felettesei
parancsát kérdezés nélkül végrehajtja. Milo Weaver Turis-
ta, de a nonstop készenlét, az állandó utazás és a vak enge-
delmesség lassan tönkreteszi , és már senkiben sem tud meg-
bízni. A paranoiából a CIA New York-i fôhadiszállására, egy
íróasztal mögé menekül. Megházasodik, a családjával évekig
biztonságban és nyugalomban él Brooklynban.

Ám amikor egy bérgyilkos elfogásakor a nyomozás szá-
lai régi jó barátjához és kollégájához vezetnek, nem tehet
mást: vissza kell térnie a terepre, hogy megtalálja a fele-
lôsöket, és szembesüljön hazugságra épített életének min-
dent rombadöntô titkaival…

MMaanndduullaaffaa
Idén is folytatja az önkormányzat a mandulafa ültetés tá-
mogatását facsemete biztosításával. Aki Paloznakon a háza
elôtt vagy a kertjében kíván elültetni mandulafát, annak
ingyenesen (a készlet erejéig) biztosítjuk a facsemetét. Az
igényeket kérjük az Önkormányzati Hivatalban jelezzék
Steinbachné Szabó Edinánál, vagy az  info@paloznak.hu
mail címen. A facsemetéket november 1-ig lehet átvenni.

Falunapok támogatói:
Csatári Jánosné
Csuhé Virágbolt Csopak
Englert Dezsô
Frizura Szalon Paloznak
id. Bartl Géza
Mercsák eszter
Microcomp Számítástechnika Balatonfüred, 
Négy Évszak Gazdabolt Alsóörs,
Paloznak Jövôjéért Közalapítvány
Paloznaki Civil Egyesület
Papa Borozója
Pohl István
Sáfránkert Vendéglô Paloznak
Szecsôdi Béla
Szimics Jánosné
Szimics Móni
Tormási György
Vass Gábor
Wirtz Ágnes
Köszönjük hogy támogatásukkal hozzájárultak a

Falunapok sikeréhez!

Borszentelés és újbormustra
Szeretettel várunk minden borosgazdát és érdeklôdôt a
november 5-én délután tartandó borszentelésre és kísérô
programokra a tájház udvarán.

14.00 órától tökfaragás, kolbászsütés
15.30. Borszentelés és újbormustra
16.30. Elôadások a Faluház nagytermében
szervezôk: Paloznaki Önkormányzat, Csopak Környé-
ki Borút Egyesület, Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület.

„Két keréken a Balaton-felvidéken”
címmel pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a
Hermann Ottó Intézetnek a paloznaki kerékpárosbarát
szálláshelyek kialakítására illetve a kerékpáros turizmus
támogatására. A pályázatot Czeglédy Ákos polgármester
és Kovács Emese képviselôasszony menedzselte. A nehe-
zen induló kezdést, -elsôre formai hibát találtak a pályá-
zatban, -majd a fellebbezésünket is elutasították, biztató
folytatás követte. Szerencse a bajban, hogy néhány nap-
pal késôbb ismét megnyitották az internetes pályázati fe-
lületet és ismét beadhattuk az elképzelésünket, így jutot-
tunk az elsô fordulóba. Némi képzést (amit Emese vállat)
és a pályázat részletes kidolgozását követôen a második
fordulóban sajnos csak tartaléklistára kerültünk, egy
ponttal lemaradva a gyôztesektôl, támogatottaktól. Kicsit
elkeseredve vettük tudomásul a döntést és amikor már
beletörôdtünk, kaptuk szeptember végén a telefont, ha
októberig meg tudjuk valósítani a terveket, a mi pályáza-
tunk is támogatást kap. Ekkor jött a neheze, amit 3-4 hó-
napos megvalósításra terveztünk, negyedannyi idô alatt
kellet megcsinálni. Szerencsére a közremûködôk, beszál-
lítók és kivitelezôk is készen álltak, így a munka, a pályá-
zat megvalósítása jó ütemben halad, több részfeladaton
túl vagyunk és a sikeres befejezés is közeleg. 

A pályázat több mint 7 milliós fejlesztés, melybôl 6 mil-
lió forint támogatást biztosít a Hermann Ottó Intézet. Az
önkormányzati vendégházban kerékpártároló helyiséget
alakítottunk ki, ahol 6 férfi, 6 nôi kerékpár, 4 különbözô
méretû gyerekbicikli, és utánfutó lesz, az ehhez tartozó
kiegészítôkkel, sisak, lámpa, pumpa, biciklistáskák, szer-
számkészlet, stb. A támogatás másik részébôl a kerékpá-
ros pihenôt fejlesztjük, világítással, térkövezéssel, eliga-
zító táblával. A projekt leginnovatívabb része a
Balatontipp.hu weboldalhoz csatolt kerékpáros túrabe-
mutató, amit akár le is tölthet a látogató, vagy papíron
térképen kap majd a paloznaki szálláskiadóktól. Mert a
projekt célja, hogy ne csak az önkormányzat, hanem min-
den paloznaki szálláskiadó vendégei kedvezményesen ve-
hetik igénybe a kerékpárokat és ha felkeresnek legalább
5 „Paloznaki Tekergô” partnert, vendéglátósokat, kéz-
mûveseket, borászokat, ôstermelôket, a kedvezményes
árnak is csak a felét kell fizetni a biciklibérlésnek. Ezzel
nem csak a helyi vendégeknek kedvez a projekt, hanem
bevonja a 25-30 km-es körzetben lévô kisebb gazdasági
szolgáltatókat, a turisztikai látnivalók mellett a helyi ter-
mékeket, termelôket is megismerteti a kerékpárosokkal. 

A program bemutatóját tavaszra tervezzük sajtótájé-
koztatóval, túrázással.
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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
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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.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.


