
TESTÜLETI ÜLÉS
A május 3-i testületi ülésen meghallgatták a képviselôk a
2016. éves pénzügyi beszámolót, a gyámhatósági beszá-
molót. Megbízást adtak az önkormányzati iratanyag ren-
dezésére, selejtezésére és a levéltári átadásra, miután az
önálló hivatal létrejötte óta nem történt selejtezés. A Kor-
mányhivatal felszólítására módosította a testület a házas-
ságkötésrôl szóló rendeletet, melybe így bekerült a szol-
gáltatásokért felszámított áfa tartalom. Elfogadták a
képviselôk a Település Arculati Kézikönyv elkészítéséhez
szükséges partnerségi rendeletet, mely szerint minden
paloznaki lakost, ingatlantulajdonost, helyi vállalkozást,
civil és egyházi szervezetet partnernek tekintünk az 
Arculati Kézikönyv készítéséhez. A partnereket hirdet-
ményben tájékoztatjuk a kézikönyv elkészítéséhez kap-
csolódó fórumokról. A közfoglalkoztatottakra is kiter-
jesztette a cafeteria szabályzatot az önkormányzat. 
A szociális rendelet módosításával a nem kötelezô védôol-
tásokat is támogatja az önkormányzat évi 30.000 Ft ere-
jéig. Illetékesség hiányában nem adott nyilatkozatot az
önkormányzat a kempingben létesítendô vízisí pályához
a testülete. Elfogadták a képviselôk Balogh Lajos 0733/6
hrsz. ingatlan tulajdonrészének ingyenes ajándékba adá-
sát az önkormányzat részére. A Tó utcai lakók ellenvetés-
ének alapján az érdeklôdôk visszaléptek a Tó utcai ön-
kormányzati területek bérlésétôl. Purczi Csongortól
részletes tájékoztatást várnak a képviselôk a biciklis pi-
henô melletti területen létesítendô ideiglenes büfével
kapcsolatban illetve a következô testületi ülésre a testület
megállapítja a terület bérbeadásával kapcsolatos elvárá-
sokat.

CZÁ

Strandbelépô 
A paloznakiak részére a Csopaki Önkormányzat kedvez-
ményes szezonális strandbelépôt biztosít a csopaki
strandra. A bérlet ára 10.000 Ft. Kiváltani a csopaki
strand nyugati pénztáránál lehet a kiváltáshoz személyi
igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges. A 
tavalyi bérlethosszabbításához is szükség van a lakcím-
kártyára. A Paloznaki Önkormányzat a bérlet árának
50%-át megtéríti a paloznaki lakosoknak, ehhez a bérlet-
vásárlást igazoló számla bemutatása szükséges.

Az alsóörsi strandon továbbra is
igénybe vehetô a tavalyihoz hasonlóan a
kedvezményes szezonbérlet vásárlás.

Önk.

Kedvezményes fesztiválok
paloznakiaknak a nyáron

Júniusban két, nagy rendezvény lesz a Pelso Camping-
ben: a Harley-Davidson Open Road Fest június 7-11 kö-
zött, az Everness Fesztivál pedig június 20-25-én várja a
közönséget. A szervezôkkel való megállapodás alapján a
motoros fesztivál június 8-i csütörtöki programján a
paloznaki helyi lakosok ingyen vehetnek részt. Az
Everness Fesztivált június 20-25 között az alsóörsi, lovasi
és paloznaki lakosok térítésmentesen látogathatják. A
fesztiválokra a belépéshez a személyi igazolvány és lak-
címkártya felmutatása szükséges.

A Paloznaki Jazz Piknikre szintén ingyenes a belépés a
paloznaki állandó lakóhellyel rendelkezôknek. A belé-
pést biztosító karszalagot a rendezvény elôtti napokban a
teleházban lehet átvenni személyesen.

Önk.

LAKOSSÁGI ÉS PARTNERI FÓRUM! 

Az új Nemzeti Építészet Politika különös figyelmet szen-
tel a települések környezetének és megjelenésének szép-
ségét kialakító – az építészeti minôségen alapuló - korsze-
rûsített építésügy kialakítására. Ehhez kapcsolódóan
közelmúltban lezajlott jogszabályi változások két új tele-
pülésképet érintô mûfajt is bevezetett: a településképi ar-
culati kézikönyvet, valamint a településképi rendeletet.
Mindkettô megalkotását minden magyarországi települé-
sen kötelezôvé tették a kormányzati döntéshozók. A jog-
szabályi kötelezettségnek eleget téve Paloznakon is elkez-
dôdött a két dokumentum létrehozása, amely a helyiek
széles társadalmi bevonásával kell, hogy megtörténjen,
két lakossági fórum keretében.

Tájékoztatjuk a lakosságot, az üdülôtulajdonosokat, a
vállalkozói, civil és egyházi egyeztetô partnereket, hogy a
településképi arculati kézikönyv, és a településképi ren-
delet elôzetes tájékoztató egyeztetését (adatgyûjtési, és

szándékfeltárási céllal) 2017. május
31-én szerdán 18.00 órától tartjuk,
melyre minden - település szépíté-
sért felelôsséget érzô – meghívottat
szeretettel várunk a Faluházba.

Önk.

Hírmondó
XXVI. ÉVFOLYAM  2017. MÁJUS

Paloznaki



Everness Fesztivál

A MOL Nagyon Balaton programsorozat
részeként idén ötödször bemutatkozó
Everness Fesztivál a lényegét tekintve
azonban továbbra sem változik: a szervezôk közel 300
hazai és nemzetközi spirituális tanítót, szellemi vezetôt,
zenei elôadót hívtak meg, hogy a legkülönbözôbb progra-
mokkal segítsék a fesztiválozókat saját útjuk megtalálásá-
ban. Alsóörsre látogat majd Jakupcsek Gabriella és Vá-
mos Miklós író, újra a színpadon Isten tudjázik Rába
Géza természetgyógyász, újságíró, Bedô Imre a Férfiak
Klubját hozza elérhetô közelségbe, de elôadást tart még
Hevesi Tamás, Gyuri bácsi a füvesember, Takács Tamás,
Kereszty András, Gánti Bence, Kriston Andrea és Egedi-
Kovács Melinda is. Külön helyszínt kapnak idén a hazai
és külföldi jógaoktatók, és egyéb mozgásformák képvise-
lôi. A zenei paletta hasonlóan színes lesz: fellép a
Samsara Boulevard, az Anna RF, Bársony Bálint hangte-
rápiás koncertet ad, Tücsök Szabi a gyerekek fülébe mu-
zsikál. Az Everness idén is a gyermekbarát rendezvények
sorát gazdagítja, 14 éves korig a belépés és a szállás is in-
gyenes, valamint számtalan zenei program, kézmûves fog-
lalkozás, jóga várja a fiatal fesztiválozókat. Idén sem kell
megválniuk a gazdiknak a házikedvencektôl, a jólnevelt,
közösséghez szokott kutyákat örömmel látják a szerve-
zôk. Továbbra is kiemelt téma a környezettudatosság, a
vendéglátóhelyek lebomló evôeszközökkel dolgoznak, és
a szelektív hulladékgyûjtésre is nagy hangsúlyt fordíta-
nak. Ami az étkezést illeti, nem kell majd önmegtartózta-
tást gyakorolnia egyetlen látogatónak sem, az ételudvar-
ban a húsevôk, a vegetáriánusok és a vegán étrendûek is
megtalálhatják kedvenc falatjaikat. 

A fesztivál ideje: 2017. június 20 - 25., Alsóörs, Pelso
Camping 

Jegyvásárlás: http://www.everness.hu/hu/jegyek  
Csatlakozz az Everness Fesztivál Facebook oldalához:
https://www.facebook.com/everness/ 

Pünkösdi programok Paloznakon
2017. jún. 3. szombat

� Kézmûves játszóház kicsiknek és nagyoknak a Tájház
udvarán 10-12 óráig az alapítvány szervezésében. 

� Paloznaki Hímzõkör kiállítása a Szent József Ház
kiállítótermében. Megtekinthetõ 15-18 óráig. 

� Paloznaki Kórus „Pünkösdi Hangversenye” a rk.
templomban 19 órakor.

� 2017. jún. 5-én, hétfõn Pünkösdi Mesenapok a Mese-
központban.

szerk.

PÜNKÖSDI HANGVERSENY
A Paloznaki Kórus tisztelettel meghívja Önt és családját
Pünkösdi hangversenyére 2017. június 3-án szombaton,
19.00 órai kezdettel.

Helyszín: Paloznak, Római Katolikus Templom

Védôoltások támogatása
Paloznak Község Önkormányzata a paloznaki lakosok
egészsége, a betegségek megelôzése érdekében támogatja
a nem kötelezô védôoltások beadását. A támogatást kére-
lemre biztosítjuk. 

Védôoltásra vonatkozó támogatásra jogosult az a
paloznaki állandó lakos, akinek a családjában az egy fôre
jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 500%-át, (142500Ft) és aki-
nek a kérelme – saját részére – a gyermekorvos és a házi-
orvos által javasolt védôoltás támogatására irányul. 
Az egy fôre jutó támogatási összeg nem lehet több 30.000
forintnál. A védôoltás támogatásának igényléséhez (házi)-
orvosi javaslat szükséges.

A védôoltások támogatására benyújtható kérelmek be-
nyújtási határideje folyamatos, 2017. november 30. nap-
jáig, a támogatási keret kimerüléséig. A támogatás keret-
összegét a 2017. évi költségvetés települési támogatások
sora terhére, 1.000.000,- Ft erejéig biztosítja.

Önkormányzat

Zöld múlt – zöld jövô kiállítás
A fenntarthatóság a modern kor talán legfontosabb kulcs-
fogalma lett. A fenntarthatóság fogalma alá tartozó tevé-
kenységek, a “zöld” gondolkodás az élet minden területén
megjelennek a gazdaságtól az iskolai papírgyûjtésig, a sze-
méttel szennyezett erdôktôl a napelemmel fûthetô ottho-
nok is, melyet a kiállítás 7 roll-upon mutat be. A “zöld”
fogalmak megértése, ezek mindennapi életünkre és cselek-
véseinkre vonatkoztatott rendszerszerû értelmezése a fel-
növekvô nemzedék megmaradásának záloga lesz. 

A veszprémi Laczkó Dezsô Múzeumból érkezett kiállí-
tást dr. Pilipkó Erzsébet rendezte.

A kiállítás megtekinthetô a Községi Könyvtárban (Fô
u. 2.) június 15-30 között a nyitva tartási idô alatt.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

2 Paloznaki Hírmondó 2017. május

Nyílt nap és szezonnyitó a
MANDEL KEMPINGBEN!

2017. 06. 10. szombaton délután 15 órától
szeretettel várunk mindenkit!

Kicsikre ugra-bugra legvár, nagyokra "mézeske" és
gulyás is vár.

18 órától bográcsgulyás vacsora, melyre mindenki a
Kemping vendége!

Fürdõruhát, táncos cipõt, szomszédot, ne hagyjátok
otthon!

Mandel Team....
www.mandelcamping.hu

20-3335540



Falvak éjszakája
A (f)alvatlanság ellenszere 
2017. május 27. szombat

2017-ben Paloznak Község Ön-
kormányzata is csatlakozott a
Kunszálláson kezdeményezett
„Falvak éjszakája rendezvényso-
rozathoz, ennek keretében sok
szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt, kicsiket és
nagyokat az alábbi programjainkra: 

Helyszín: Tájház udvara (Fô u. 6.)

13.00-tól „Paloznaki tekergô kerékpártúra” családi
változat 26 km. Induló és célállomás a paloznaki tájház
udvara.  Részletes túraleírás térképpel a teleházban ill.
a www.paloznak.hu oldalon. A túrát teljesítôk között
ajándéksorsolás!

14.00-16.30-ig Népi játszóház, állatsimogató, arcfestés

15.00 Paloznaki Hímzôkör kiállításának megnyitója
Szent József Ház Fô u. 2.)

15.30 Fánkevô verseny kicsiknek és nagyoknak

16.00 Tekergô kerékpártúra ajándéksorsolás

16.30 Portéka Bábszínház
„Vásári komédia címû interaktív bábelôadása

18-19.00 Nyitott tájház - tárlatvezetés

19.00 Fellegi Balázs akusztikus gitár koncertje

19.30 The Crazy Rogues koncert (ír kocsmazene)

21.00 Májusfa kitáncoló bál

A programokon a részvétel ingyenes!

EGY HITELES FALU, 
AMELY MEGÔRIZTE HAGYOMÁNYAIT,

ÉRTÉKEIT 
Paloznak - Az Európai Falumegújítási Díj, 1988-ban
Grazban jött létre, nyolc európai ország és tartomány,
köztünk hazánk kezdeményezésére. Jelenleg huszonkét
tagja van a szervezetnek. Hazánkban mindezt a Belügy-
minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Ma-
gyar Urbanisztikai Társaság koordinálja. 

Paloznak 2007-ben csatlakozott ehhez a kezdeménye-
zéshez. Akkor beadták a pályázatot és a szakmai zsûri
különdíjban részesítette a települést. –Ekkor jött az ötlet,
hogy ne csak a díjkiosztón találkozzanak egymással a te-
lepülés vezetôi, hanem évente kétszer látogassunk el egy-
máshoz, cseréljünk tapasztalatokat. Tíz évvel ezelôtt már
egyszer otthont adtunk ennek a találkozónak, most ismét
ránk került a sor. Öt település polgármesterei, önkor-
mányzati képviselôi, civilszervezetek vezetôi látogattak el
hozzánk. Az ország számos pontjáról érkeztek, voltak
akik elôször jártak Paloznakon. Most Alsómocsolád, Dég,
Iszkaszentgyörgy, Kunsziget, Tihany, -akik tavaly a nem-
zetközi verseny gyôztesei voltak- képviselôi fogadták el a
meghívásunkat – említette Czeglédy Ákos polgármester a
Tájház udvarán. 

A települések képviselôi egy finom ebéd elfogyasztása
után, megtekintették a község elmúlt évekbeli fejlesztése-
it, nevezetességeit. Boda Balázs és Oláh Kati festômûvé-
szek galériája után, látogatást tettek az ezredéves temp-
lomban, ahol vitéz Ajtós József László prépost, esperes,
plébános fogadta a vendégeket. A kellemes séta után a fa-
luház nagytermében egy elôadás során megismerhették a
település történelmét, civilszervezeteit.

Ónodi Gábor a Magyar Urbanisztikai Társaság Faluta-
gozatának az elnöke megemlítette, hogy a Tagozat célja,
segítséget nyújtani a falumegújítási mozgalom hazai elter-
jesztéséhez és megerôsítéséhez. Ehhez kapcsolódva szak-
mai, logisztikai támogatást adnak a kistelepülések meg-
újításához, fejlesztési koncepcióikhoz, programjaik és
településrendezési terveik elkészítéséhez. A Tagozat szo-
rosan együtt mûködik a falvak érdekében tevékenykedô
szakmai- és civilszervezetekkel, oktatási, kutatási intéz-
ményekkel, továbbá az érdekelt önkormányzati szövetsé-
gekkel, az érintett fejlesztési tanácsokkal és azok munka-
szervezeteivel. Ónodi Gábor most járt elôször
Paloznakon. Örömét fejezte ki, hogy hitelesnek találja
mindazt, amit lát. – Tetszik a faluközpont és környezete,
az autentikusan felújított parasztházak, amelyek nem
skanzen jelleggel vannak itt, hanem a gazdájuk megtalál-
ta a falu életében a mai rendeltetését. 

A mintegy harminc fôs vendégsereg borkóstolón vett
részt egy paloznaki pincészetben, majd este a Pongrácz
kastélyban vacsoráztak és gyönyörködhettek a Balatonra
nézô kilátásban. 

A program másnap Tihanyban folytatódott szakmai
elôadásokkal, majd a települést Tósoki Imre
polgármester mutatta be a találkozó résztvevôinek.

szp
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Magyarország legszebb konyhakertjei
Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere
által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyaror-
szág legszebb konyhakertjei országos programhoz csatla-
kozva Paloznak Község Önkormányzata meghirdeti „A
legszebb konyhakertek” programot.

Várjuk minden konyhakerttel rendelkezô kertmûvelô
és közösség jelentkezését! 

Jelentkezési határidô: 2017. június 10. Jelentkezési lap
kérhetô és leadható: Önkormányzati Hivatal 8229
Paloznak Fô u. 10. 

Nevezési kategóriák: 
� Balkon: Erkélyen kialakított 
� Mini: 10 – 50 m2 
� Normál: 50 m2 felett 
� Zártkert 1. Zöldség 
� Zártkert 2. Gyümölcsös 
� Zártkert 3. Vegyes (zöldség és gyümölcs) 
� Közösségi Csoportok, szervezetek által megmûvelt

kertek
Önk.

JÓ BOROKNAK SZÉP HAZÁJA,
SZERÉMSÉG

Ezzel a címmel hirdette meg a Szôlôhegyi
Egyesület és a Borklub Erdélyi János Ba-
lázs Béla díjas filmrendezô filmjének vetí-
tését és az azt követô beszélgetést. Erdélyi János nem elô-
ször vendége Paloznaknak. 2014-ben a „Jó boroknak
szép hazája, Erdély” címû háromrészes dokumentum-
filmjének elsô részét vetítettük. Erdélyi János, aki
Kissomlyón maga is borász, elkötelezett híve a magyar
boroknak, ezt keresi az Anyaországon kívül is.

Április 29-én, a „hosszú hétvége” elsô délutánján több
mint húszan voltunk kíváncsiak a számunkra ismeretlen
szerémi borvidékre. Szerémség a Duna és a Száva között
fekszik a mai Szerbia területén.

A film két borászat kialakulását, majd sikereit mutatta
meg. A századokkal korábban híres, ám az óta elhanya-
golt termôterületek (a filoxéra országos pusztítása nem
kímélte a Szerémség kötött talajú szôlôit sem, s a térség
ültetvényei gyakorlatilag megsemmisültek) nagyon jó ég-
hajlati és földrajzi tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezt
látta meg Maurer Oszkár Hajdújáráson, majd Sagmeister
Ernô és Nagy József Magyarkanizsán. Feladatukat külde-
tésnek tekintették. Újjászületett a történelmi táj és hirde-
ti a Nagyvilágnak Szerémség kincseit, a szerémi zöldet,
fehér bakatort, mézes fehéret, kadarkát, furmintot,
mind-mind magyar borokat. A film kitér Ürög, Maradék
és Palics kisebb gazdaságaira is. Hangulatos volt a kísérô-
zene, melyet Lajkó Félix citerán és hegedûn adott elô. Az
utolsó percek alatt Pilinszky János 1943-ban írt ôszi
csendélet címû esszéjébôl való részlet hangzott el:

„A szôlôbôl must lesz, és a mustból bor.  A szôlô ereje
velünk marad, halálával kellett bevennie az idôtlenséget.
Ha körülnézel a pincében, vajon gondolsz arra, hogy iste-
neket ôrzöl hordóidba zárva? Minden borospince a hal-
hatatlanság szigete.”

A vetítés után Csiszár Péter hegybíró úr mesélt a tör-
ténelmi idôkrôl. A szerémségi borvidék már a római kor-
ban is létezett. A Szerémség borát a középkorban a borok
királyaként emlegették. A magyar államalapítás után né-
hány évtizeddel már komoly borszállítmányok indulhat-
tak innen útra gyorsan és biztonságosan a Dunán, így Eu-
rópa sok udvarában megismerték és megszerették az
itteni borokat. A török veszedelem miatt a szôlômûvesek
átköltöztek Tokaj-hegyaljára. Csiszár Péter a végén úgy
nyilatkozott, hogy ô sem ismerte a Szerémséget és követ-
kezô borkirándulását oda tervezi. Megtapsoltuk Hegybí-
rónkat. 

Tormási György olaszrizlingje és az arácsi pogácsa
mellett még sokáig beszélgettünk Erdélyi Jánossal. Só-
hajtoztunk, hogy de jó lenne megnézni ezt a Vidéket! 

Gyimesi Viktória 

Könyvtár hírei

A jó idô beköszöntével ismét megkezdi mû-
ködését az „Olvasóliget”.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
könyvtár mellett az OLVASÓLIGETBEN
elhelyezett hordókba csak azután helyez-
zenek el könyveket, ha a könyvtárossal elôzetesen egyez-
tettek!

Mindenkinek jó olvasást, kellemes idôtöltést kívá-
nunk!

szerk.

Paloznak Község Önkormányzata és a Veszprémi Mûvész
Céh szeretettel várja Önt, családját és ismerõseit

RÓNASZÉKI LINDA és
TUNGLI ZSUZSANNA grafikusmûvészek

„KÉKBÕL NARANCSBA”
címû kiállításának megnyitójára

2017. június 16-án, pénteken 18 órára 

a Szent József Ház kiállítótermébe (Paloznak, Fõ u. 2.)

A kiállítást megnyitja:
KILIÁN LÁSZLÓ

író, a veszprémi Mûvészetek Háza igazgatóhelyettese
Zenél:

NAVRÁTIL MESZLARICS HENRIETTA
blue point steelharp-on

A megnyitó végén borbemutatót tart
Straszner József borász (Papa Borozója)
a Csopak Környéki Borút Egyesület tagja

A kiállítás megtekinthetõ 2017. július 6-ig.

2017. május
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Paloznaki város története
(Egy igaz történet a csopak-paloznaki legények örökös
vetélkedésérôl, az eredeti  dokumentumot az Idôutazás
c. programunk után kaptuk Csatáriné Emma nénitôl)

I.
Hallottatok-e ilyen csodát a kerek világba, 

Mint amilyen történt Paloznak városába?
Pinceszeren avatáson a macskát megették,
No, de majd elölrôl kezdem, hogy jobban megértsék.

II.
Évek óta vetélkednek nálunk a legények,

Nem is tudják mit csinálnak már sokszor szegények.
Ahány csak van mind elsônek tudja magát tenni,
De hát utolsónak is kell valakinek lenni.

III.
Nem is tudják elgondolni, magukra mit vegyenek,

Hogy egymásnál akármivel, de különbek legyenek.
Egyiknek méregdrága szép tavaszi kabát,
Ez még semmi, de ki látott már ily bocskai ruhát?

IV.
Három egész félszáz pengô volt neki az ára.

Nem is tudja ezt más senki csinálni utána.
Az már aztán nem létezik más már nem is bírja.
Az elsô csak én vagyok, azt mindenki tudja.

V.
De hát ebben alighanem én is beleszólok.

Szerintem az elsô legény mégis csak én vagyok!
Mert én gramafonnal akárhova megyek,
Tucat számra jöhetnek már az apró legények.

VI.
Szelídségem jóságomért imádnak a lányok.

Udvarolni Alsóörstôl Füredig eljárok.
Mindegy ha lány, vagy asszony úgy utánam dûlnek,
Mind ôsszel a legyek halomra dögölnek.

VII.
Az még semmi, sikert azért csak én értem még el,

Elsô legény én vagyok higgyétek nekem el!
Szép új pincém, szép alakom, igazán meg a vagyonom.
Szeret engem kit szeretek, igen igen nagyon.

VIII.
Nem létezik, hát én akkor tán utolsó vagyok?

Gyönyörû hangom után igényeim nagyok.
Ha elkezdek énekelni odafönn a hegybe.
Elámulnak odafönn az angyalok az égbe.

IX.
Derekam én azért hát keményen is tartom.

A fejemet én senki elôtt meg nem is hajtom.
A lányok gebedeznek én utánam nagyon,
De én büszkén odébb-mind faképnél hagyom.

X.
Erre vágsz fel, kedves pajtás? Hát én fúrok kutat,

Este mindig két marokkal keresem az utat!
Az a hodály fejû Öcsém különb akar lenni,
Mindha rajtam akárhogy, de túl is tudna tenni.

XI.
Édesanyám is azt mondja, hogy én többet érek.

Rám lehet ám mindent bízni mikor ráérek.

Sütök, fôzök, tésztát gyúrok, reszelem a tököt.
Az a hibám egyedül, hogy kacsákat nem tömök.

XII.
Kedves bátyám! te énnálam különb akarsz lenni?

Akkor neked énszerintem kétszer kell születni!
Érzem én a faluba, hogy vagyok valaki.
Tudják jól, hogy én vagyok a tözsgyökeres kaki.

XIII.
Kutyafüle ez mind semmi én a speciális.

Jól aluszok sose sírok mamucim imád is.
Temetô mellett születtem szellemes is vagyok,
Jó étvággyal vacsorázom, üszéket nem hagyok.

XIV.
De barátom én sem hagyom magamat lefôzni.

Egy paraszt se tud oly fesszt, mint én felöltözni.
Szeretômhöz Almádiba hajtányon bejárok.
Paloznaki szép kis lányok, nem is nézek rátok!

XV.
Anya hallja hát én akkor utolsó vagyok?

Hisz azt mondta, hogy mi igen dús gazdagok vagyunk.
Eljárok én a lányokhoz szájharmonikálni.
Azok mindig elzavarnak menjél haza szopni.

XVI.
Versengjetek, hencegjetek ti szegény parasztok

Hozzám képest igen alacsonyak vagytok.
Ha hajtom a kesét, szedrest, úgy utánam néznek.
Irigységtôl bosszúságtól szinte megkékülnek.

Távol tartom én magamat tôletek ha lehet,
Olyan legény mint én különb helyre mehet.
Úgy van most is a közmondás, mint régen volt,
Aki korpa közé kerül, megeszik a disznók.

XVII.
Hát az én nagy famíliám büszke a hajamra.

Nagynéném is minden pénzét csak énreám rakja.
Gazdálkodok én birkákkal, culáger is vagyok.
Ezekbôl a hasznok igen igen nagyok.

XVIII.
Dehogy pajtás kutya füle ez még nem elsôség.

Szép táncomért, modoromért enyém a dicsôség.
Azt, hogy értem a kislányok mennyire rajonganak.
Sok volna egy idomított cirkuszi majomnak.

XIX.
Fogd be a szád te értetlen fickó énelôttem!

A faluba a gazdász úr mégis csak én lettem.
Arany kalász a mellemen, büszke vagyok rája.
A lányok futnak értem az egész járásba.

XX.
De hát én, a dédapátok én senki se vagyok?

Gyárba járok de ha lehet onnan is ellógok.
Hordozom a vekkert a rádiós ládám,
Mint ahogy az öreg órás, hordozza a vállán.

XXI.
Planétát én nem huzatok, mert jósol az ángyom.

Nem leszek én képviselô, aszongya meglátom.
Lehajózok én Somogyba, mikor nekem tetszik.
Vagyok én is olyan jó, mint báró Hakapeszi.

(Folytatása következik a júniusi számban.)
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Hírdetés
� 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!

� 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

� 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

� 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.

� 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
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Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

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.

Megszépült a falu!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a segítô kezeknek – zömében nagymamáknak – , akik az

önkormányzat hívására szívesen jöttek és részt vettek a több mint ezer egynyári virágpalánta elültetésében
köztereink parkjainkban, a virágládákba. Ismét megszépült Paloznak a helyi lakosok, nyaralók, 

ide látogató turisták nagy örömére.
Önk.


