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Járványhelyzet 
után

Az elmúlt hónapokban alapvetően változott meg életünk 
a járványhelyzet miatt. Az egészségügyi óvintézkedések mel-
lett, a háziorvosi szolgálat átszervezése, a hivatali munka 
megváltozása, közösségi terek bezárása, a kijárási korlátozás 
olyan új helyzetet teremtett, ami átformálta mindennapjain-
kat. Szerencsére lecsengőben a járvány és lassan visszatérhet 
az élet a régi kerékvágásba a Balatonon így Paloznakon is. 
Köszönjük azoknak, akik betartották az előírásokat, mun-
kájukkal segítették a betegeket, vagy megfeszített munkával 
dolgoztak a megváltozott körülmények között. 

Paloznak szerencsés volt, hiszen nem történt megbetege-
dés a faluban, mindösszesen ketten kerültek hatósági ka-
ranténba külföldről hazatérve. Sokan a nyaralójukban vé-
szelték át a veszélyhelyzetet, ezzel részesei lettek a paloznaki 
mindennapoknak. Ennek ellenére nem volt szükség közte-
rületek, játszótér lezárására, egyéb a szabad mozgást korlá-
tozó intézkedés bevezetésére, hiszen mindenki betartotta a 
javasolt távolságtartást, felelősen viselkedett a járványhely-
zetben. Az önkormányzat is megtette a szükséges intézke-
déseket, segélyalapot hoztunk létre, ingyenesen biztosítot-
tunk maszkot az igénylőknek, fertőtlenítettük a játszóteret, 
buszmegállókat stb. 

A járvány nehéz helyzetbe hozott mindannyiunkat. Az 
önkormányzattól a védekezésre elvonta a Kormány a gép-
járműadót, megszűnt az idegenforgalmi adókiegészítés az 
idei évre és nem lehet beszedni sem ezt az adót a vendégtől. 
Vélhetően az iparűzési adó is csökken, valamint a vendég-
házból egyéb értékesítésből származó önkormányzati be-
vétel. Számításunk szerint 25 és 30 millió forint közötti 
összeggel kevesebb jut idén a költségvetésbe, ezért kényte-
lenek voltunk átütemezni az összes beruházásunkat és sok-
kal óvatosabban költünk a fenntartási munkákra is.

Változott az önkormányzati munka. A veszélyhelyzet 
kihirdetésével a polgármester kapta meg a bizottsági és a 
testületi hatásköröket, nem ülésezett a képviselő-testület. 
A döntések csak a mindennapos munka végzésére irányul-
tak. A főbb kérdésekben egyeztettünk a testületi tagokkal 
ill. jó néhány későbbi tervet tudtunk előkészíteni, hogy 
a veszélyhelyzet elmúltával nyilvános testületi ülésen ér-
demben tárgyalhassuk. A bevételek megcsappanása miatt 
a beruházásokat a Magyar Falu program pályázati támoga-
tásából próbáljuk pótolni, így útfelújításra, eszközbeszer-
zésre adtunk be pályázatot. A Katolikus Egyházközséggel 
együttműködve a Szent József Ház második ütemét is sze-
retnénk megvalósítani pályázati forrásból.

Reméljük a Balaton újraéled, ha óvatosan is, de beindul 
a szezon és kellő odafigyeléssel, elővigyázattal elkerüljük az 
újabb járványokat!

CZÁ

Tisztelt Szálláskiadó!
Reméljük a járványügyi veszélyhelyzet előbb-utóbb vé-

get ér és a Balatonnál is visszatér az élet a régi kerékvágásba! 
Reményeink szerint idén is lesz nyári szezon, sőt a szak-
emberek szerint felértékelődik a belföldi turizmus, ezzel 
együtt a Balaton is.

Mindannyiunkat érzékenyen érint a válság. Az önkor-
mányzat is elvesztette bevételeinek közel 30%-át. Ezen be-
lül különösen érzékenyen érint minket az idegenforgalmi 
adó, aminek beszedését felfüggesztette a Kormány, azon-
ban így is lesz vele teendő!

Tájékoztatjuk az idegenforgalmi adó beszedésére kötele-
zetteket, hogy 2020. április 26.-tól az IFA bevallási kötele-
zettségnek továbbra is eleget kell tenniük, de az IFA-t sem 
beszedniük, sem befizetniük nem kell a 140/2020. (IV. 
21.) Kormányrendelet 5.§-a szerint.” További részletek a 
82. számú Magyar Közlönyben.

Tisztelt Szálláskiadó! Most különösen fontos az adó be-
vallása, mert a bevallások alapján, az elvont idegenforgalmi 
adó után 2020 évre járó kiegészítés helyett, (ez Paloznak 
esetében 9.5 millió Ft) a települési önkormányzat kiegé-
szítő támogatásra lesz jogosult a veszélyhelyzet alatt! Re-
méljük a nyári hónapokra a kijárási korlátozás feloldható 
lesz és a vendégek is megjelennek a Balatonon! Kérjük for-
dítson figyelmet a bevallásra akkor is, ha az adót sem befi-
zetni, sem beszedni nem kell, így csupán némi adminiszt-
rációt igényel, ezzel azonban kiegészítő állami forráshoz 
juttatja Paloznakot! Ezen felül a szálláskiadóknak nem kell 
megfizetni az idei évben bevezetett turisztikai hozzájárulást 
sem 2020-ban.

Kérjük az idegenforgalmi adóbevallásokat továbbra is 
pontosan vezessék és a bevallásokat minden hó 15 napjáig 
juttassák el az Önkormányzati Hivatalba. A bevallott adót 
a vendégnek nem kell megfizetnie azonban a bevallott ven-
dégéjszakák után járó állami támogatás némileg kompen-
zálhatja az önkormányzat veszteségét. 

Köszönettel: Czeglédy Ákos polgármester

Támogatás
A járványhelyzet miatt állásukat elvesztők részére támoga-

tást biztosít az Önkormányzat. A támogatást azok a regiszt-
rált álláskeresők igényelhetik, akik a veszélyhelyzet kihirde-
tése után veszítették el állásukat és családjukban az egy főre 
eső jövedelem nem haladja meg a 110.000 forintot. Az ön-
kormányzati a kérelmező jövedelmét havonta 140.000 fo-
rintra egészíti ki, de maximum a veszélyhelyzet előtti igazolt 
jövedelemre, amennyiben az kisebb volt 140.000 forintnál. 
A támogatás 3 hónapra szól, de legkésőbb a veszélyhelyzet 
visszavonását követő hónapban megszűnik.

A támogatást igénylő nyomtatvány a honlapról letölthető, 
vagy átvehető a hivatalban.

Önkormányzat
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Paloznak Jövőjéért Közalapítvány 2019-es évi beszámolója
Nyitó egyenleg: 1 388 939 Ft
Záró egyenleg: 2 292 499 Ft

Kivét: 1 252 500 Ft
Támogatás: 2 189 100 Ft

Ebből SZJA 1 %: 89 100 Ft

Paloznak Jövőjéért Közalapítvány 2019-es évi beszámolója

„Tanulj a MÚLT-ból,
Éld a JELEN-t,
Reménykedj a JÖVŐ-ben!”
/Albert Einstein/

Azt hiszem, ez a gondolatsor mindannyiunk számára örökérvé-
nyű lehet.

Január:
Ez az év is az Új Évi Pohárköszöntővel kezdődött. Ehhez biztosí-

tottuk a dekorálást, terítést és a kitűzőket.
Már mindenkinek természetes, hogy fiataljainknak tanulmá-

nyi ösztöndíjat adunk, az újszülött babákat csodálatos óntállal, 
réztáblával köszöntjük. Most ezt kiegészítettük azzal, hogy egy 
cseresznyefából, kézi faragással készült „vándorbölcsőt” adtunk át. 
Így később mondhatják egymásnak, egy bölcsőben ringattak ben-
nünket. Hál’ Istennek és fiataljainknak, nem ring üresen a bölcső, 
folyamatosan van lakója. Bízunk benne, később is így lesz.

Február:
A fiatalok által szervezett Farsangi bált dekorációs anyaggal támogat-

tuk. Mindig jó a fiatalokkal együtt dolgozni, köszönjük, hogy számíta-
nak ránk.

Március:
Szép élményt jelentett a szívet-lelket melengető nagyböjti Barokk 

koncert. Ehhez teremrendezéssel és a kis kiadványunkkal járultunk 
hozzá.

Április:
A XXIX. Paloznaki Borversenyen a társadalmi zsűri által legjobb-

nak ítélt bor, Allacha Ottó cserszegi fűszerese kapta a Paloznak Jö-
vőjéért Közalapítvány díját.

Lackfi János a Szóvihar és az Emberszabás című író-olvasó talál-
kozójához vállaltuk a teremrendezést, háttérkiállítás rendezését, az 
író fogadását, köszöntését, valamint mi is ajándékoztunk általunk 
kiadott könyvet, amelynek igen megörült az író.

Május:
A Borklub badacsonyi kirándulására a vendégfogadóknak „Árpád 

apánk paloznaki álmai” c. füzetecskéket vittük ajándékba.
Ugyancsak ezt a kis kiadványunkat ajándékoztuk a Pálos gyógy-

növénykert telepítését segítőknek.

Június:
„Emlékrepülés 1981. Igazságért Amerikából”
Németh Zsigmond képvetítéssel egybekötött úti élménybeszá-

molója maradandó élményt jelentett mindannyiunknak. Ez a ren-
dezvény az Önkormányzat, a Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület és az 
Alapítvány szervezésében valósult meg. Mi a háttérkiállítás és a te-
remrendezésben segítettünk.

A Paloznaki Kórus Pünkösdi koncertje utáni fogadáshoz a termet 
mi készítettük elő. A Balatoni Hal és Bor Ünnephez kézműves fog-
lalkozást szerveztünk, mézesbáb sütés volt.

A Debreceni grafikusok hagyományos slambuc vacsorájuk vé-
gén „Árpád apánk paloznaki álmai” c. kis füzetecskét ajándékoz-
tuk a művészeknek.

A Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület és a Paloznak Jövőjéért Közala-
pítvány „Négy évszak” címmel Takács Miklós naptárgyűjteményé-
ből rendeztünk kiállítást, majd Paloznak legöregebb mandulafája 
emléktáblájának avatására került sor.

Augusztus:
Jazz Piknik hétvégéjén három kézműves foglalkozást tartottunk. 
„Kérjük az öveket becsatolni” címmel ismét „repültünk”.
A három Szentgyörgyiről, a repülődinasztiáról, mesélt ifj. Szent-

györgyi Dezső, akinek az édesapja is Ő maga is, és a fia is ÉG és Föld 
között töltötte, tölti életét.

Tragédiák, borzalmak és a csodás élmények, izgalmak keveréke, 
ötvözete, amit közönséges földi halandók föl se tudunk fogni. Az 
estet az Önkormányzat, a Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület és a Paloz-
nak Jövőjéért Közalapítvány szervezte. Sajnálhatja, aki nem volt ott. 

Június 9-től- Július- Augusztus minden szombat, vasárnap, kéz-
műves foglalkozásokat szerveztünk, tartottunk. Változatos, tartal-
mas, színvonalas programokkal várjuk az érdeklődő gyerekeket és 
felnőtteket. (22 év óta szervezem, ha minden összejön, az idei nyá-
ron elérjük az 500. foglalkozást.) 

Szeptember:
Paloznaki Falunapok alkalmával:
- „Virágos Paloznakért” díjat három családnak adtunk.
- Középiskolai ösztöndíjat egy tanuló kapott.
- Minden évben ilyenkor köszöntjük a paloznaki újszülött babá-

kat, de ilyen még nem volt, nyolc babát köszönthettünk. Igazán 
megható!

Október:
A balatonfüredi Horváth Családnak nagyon köszönjük a nyári 

kézműves foglalkozásokkal kapcsolatos köszönőlevelét, amely az ok-
tóberi Hírmondóban jelent meg.

November:
A Paloznaki Civil Egyesület, a Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület, a 

Paloznak Jövőjéért Közalapítvány és a Borklub által szervezett, ren-
dezett Új bor ünnephez „Legjobb hal a bor, abban nincsen szálka” 
címmel rendeztünk kiállítást, segítettünk a teremrendezésben, terí-
tésben.

A Paloznaki Önkormányzat által szervezett „A Szent Korona 
amerikai kalandja és hazatérése” című előadáshoz háttér-dekorációt 
csináltunk.

December:
A Paloznaki Kórus csodálatos Adventi hangversenye utáni foga-

dáshoz segítettünk a teremrendezésben, díszítésben, valamint ap-
rócska ajándékkal kedveskedtünk a kórustagoknak.

Mikulás ünnep karácsonyi hangulatban. Minden évben nagy 
készülődés előzi meg ezt a napot. Dekorálunk, termet rendezünk, 
terítünk, megközelítően 100 gyereknek, legalább ugyanennyi fel-
nőttnek apró ajándékokkal készülünk. Ez most is így volt!

A Homola-féle támogatásból eddig 11 pályázatra több, mint 1.6 
millió forintot fizettünk ki a fiataljainknak.

Köszönjük az együtt munkálkodást:
Az Önkormányzat és a Hivatal minden dolgozójának.
Minden Civil Szervezet vezetőségének és tagjainak.
A rendezvények szereplőinek, közreműködőinek, segítői-
nek.
Külön köszönet Szecsődiné Zsuzsika és családjának a sok 
segítségért.

Minden támogatónknak HÁLÁS KÖSZÖNET!

Terveink vannak, további támogatásokat tisztelettel várjuk és sze-
retettel fogadjuk.

Prazsák Józsefné
Paloznak Jövőjéért Közalapítvány kuratórumi elnöke 
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MEGHÍVÓ BORVERSENYRE
Tisztelt Paloznaki Szőlősgazdák, Kedves 

Bortermelők!

Önkormányzatunk és a Borklub az előző évek hagyománya-
inak megfelelően ismét megrendezi a borversenyt a járványve-
szély miatt kissé rendhagyó módon. A bírálat:

Ideje: 2020. május 29. péntek 15 óra
Helye: Paloznak, Faluház nagyterme

A borverseny célja: Paloznak község szőlősgazdái és lakosai ta-
lálkozásának elősegítése, a bortermelői tapasztalatok kicserélése, 
a minőségi bortermelés ösztönzése.

Nevezés feltételei:
1. Részt vehet minden olyan bortermelő, akinek Paloznak és 

környékén bortermelésre alkalmas szőlője van, illetve Paloz-
nakon bortermelést folytat.

2. Nevezni fehér, vörös és rosé borokkal lehet.

3. A benevezett mintát fajtánként 2 db 7 dl-es, zöld színű bo-
rosüvegben kell elhelyezni, parafa dugóval ledugaszolva.

4. A mintaüvegeket az önkormányzat megbízottja címkével 
látja el, a címkét megszámozza. A versenyző nevét és címét 
lezárt borítékba helyezi, a számot feltünteti a borítékon.

5. Nevezési díj: Fajtánként 800 Ft, amelyet a nevezéskor kell 
befizetni. A nevezési díj összegét a Paloznaki Etalon bor ké-
szítésére használjuk fel.

6. Leadási határidő: 2020. május 28-án (csütörtökön) 9–12 
óráig, 29-én (pénteken) 9–12 óráig a Faluház tetőterében.

7. Értékelés: A versenyre pártatlan bírálóbizottságot hívunk.  
Zártkörű eredményhirdetés május 30-án, szombaton 17.00 
órakor a Tájház udvaron.

8. A bírálat zárt körben lesz megtartva, amelyen előzetes jelent-
kezés alapján az első 10 jelentkező részt vehet és a TÁRSA-
DALMI BÍRÁLÓBIZOTTSÁG-ban bírálhat. A bizottságba 
jelentkezni lehet Farsang-Törös Krisztina rendezvényszerve-
zőnél május 29. 12.00 óráig telehaz@paloznak.hu e-mail 
címen vagy +36/87/555-006 telefonon.

9. Díjazás: A bíráló bizottság a benevezett borokat négy ka-
tegóriába sorolja: arany, ezüst, bronz oklevél, emléklap. A 
bírálat eredményeiről a résztvevők díszes oklevelet kapnak. 
Az arany fokozatú borok I–III. helyezettje a rendezőség és a 
támogatók által felajánlott ajándékokban részesül. A társa-
dalmi bírálóbizottság különdíjat ad. A Paloznaki Borklub a 
legmagasabb pontszámot elérő olaszrizlinget külön díjazás-
ban részesíti. A borverseny értékelése és díjazása nem jelent 
egyben hivatalos borminősítést.

10. Az eredményhirdetésre május 30-án, szombaton 17.00 
órakor a Tájház udvarán kerül sor, melyet követően a 
benevező borosgazdákat 1 fő kísérővel előzetes jelentkezés 
alapján, vendégül látjuk egy halászlé vacsorára. Az ered-
ményhirdetést követő vacsorára való jelentkezést legkésőbb 
a borok leadásakor kérjük jelezni!

Czeglédy Ákos polgármester és Englert Dezső Borklub elnök

Tisztelt Paloznakiak!
2020. június 4-én lesz a Trianoni békediktátum 100. évfor-

dulója, mely értelmében Magyarország elvesztette területe 2/3-
át, lakosságának több mint felét. Úgy gondolom, Paloznaknak, 
mint a történelmi Magyarország ezer éves falujának, és mint az 
erdélyi Pálpataka testvértelepülésének, méltóan meg kell emlé-
keznünk e nemzeti tragédiánkról.

Február végén gyűjtést indítottunk a Trianoni békediktátum 
100. évfordulójára állítandó emlékszoborra. Örömmel jelen-
tem, hogy – Emmi néni tájékoztatása alapján – május 20-ig 
1 710 000 Ft érkezezett be a „Paloznak Jövőjéért” Közalapítvány 
bankszámlájára.

Mint mindannyian tudjuk, az elmúlt időszak nem volt a leg-
szerencsésebb időszak adományok gyűjtésére, hiszen március 
közepén megállt az idő Magyarországon, és csak most kezd újra 
mozgásba lendülni. Így kiemelten szeretném megköszönni az 
adakozóknak, hogy e nehéz időkben is szívükön viselik a nem-
zeti emlékezést!

Az eredeti terv szerint az ünnepélyes avatóra június 4-én került 
volna sor, azonban ezt halasztani kényszerülünk. Az új időpont 
a vasárnapi Búcsúi Szentmise napján lenne szeptember 27-én.

A szobor tervezett költsége mintegy 2 500 000 Ft. Az eddig 
beérkezett összeg fedezi a bronzöntés költségét, így azt már meg-
rendeltük, és várjuk az elkészültét. Folytatjuk az adományok gyűj-
tését, hogy a mészkő talapzat és a parkosítás is megvalósulhasson.

Az adományokat továbbra is a „Paloznak Jövőjéért” Közalapít-
vány (cím: 8229 Paloznak, Fő u. 10., adószám: 18932296-1-19) 
11748069-20023371 számú bankszámlájára átutalással, vagy 
csekken várjuk. Kérjük a megjegyzésbe beleírni: TRIANON! 
Csekket tőlem, vagy az önkormányzattól lehet kérni.

Időközben a román parlament nem tétlenkedett, emléknappá 
nyilvánította június 4-ét. Nekik örömteli évforduló ez, nekünk 
fájdalmas. Ők sokat nyertek, mi sokat veszítettünk. A határon 
túli honfitársainktól akkor egzisztenciájukat, biztos jövőjüket, 
hazájukat vették el. Ezt mi most, itt Paloznakon, el sem tudjuk 
képzelni. Ennek a kataklizmának állítunk emléket. Ezért a szo-
borállítás egyáltalán nem úri huncutság, mint ahogy a román 
vagy ukrán állampolgárság sem az.

Kérjük, segítse adományával a szobor felállítását!
Árvay Attila

Önkormányzati képviselő, Paloznak
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TŰZGYÚJTÁSI TILALOM
Tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének nagyobb 

kockázata esetén, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, foko-
zott tűzveszély időszakát (tűzgyújtási tilalmat) állapíthat meg, és 
hirdethet ki, egyeztetve a katasztrófavédelem központi szervével 
(BM OKF). Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos 
tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az 
ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. 
Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a 
vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalomról a fokozott tűzveszélyről a Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság közleményt 
küld az érintett szervezeteknek, országos közszolgálati médiának, 
és hivatalos honlapján www.erdotuz.hu közzéteszi a tűzgyújtási 
tilalomról szóló térképet. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról tájéko-
zódhat a https://katasztrofavedelem.hu/ weboldalon is.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély időszaka) megálla-
pítására vonatkozó körülményeket a NÉBIH EI minden nap ér-
tékeli, és egyeztetve a BM OKF-fel dönt arról, hogy a következő 

napon szükséges-e tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy nem. A 
tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) a közzétételtől a vissza-
vonásig (a helyzetben bekövetkezett változás kihirdetéséig) él. Az 
említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető, hogy van-e 
érvényben tűzgyújtási tilalom (megállapított fokozott tűzve-
szély). A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről a 
NÉBIH EI által készített interaktív erdőtérképen találhat továb-
bi információt. https://katasztrofavedelem.hu/55/tuzgyujtasi-
tilalom-terkep 

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Paloznakon az Önkormányzat helyi rendelete szerint szerint 
május 31. és szeptember 31. között beleterületen tilos a galy-
lyak, avar, kerti nyesedék égetése. Külterületen a Veszprém Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzvédelmi Hatóságának 
engedélyével lehet égetni.

Önkormányzat

Védőoltások támogatása
Paloznak Község Önkormányzata a paloznaki lakosok 

egészsége, a betegségek megelőzése érdekében támogatja a 
nem kötelező védőoltások beadását. A támogatást kérelemre 
biztosítjuk. 

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

A védőoltások támogatására benyújtható kérelmek beadási 
határideje folyamatos.

Önkormányzat

Strandbelépő 
Egyelőre nem tudunk biztosat a paloznakiak 

részére a kedvezményes strandbelépőt illető-
en. Értesítés a júniusi Hírmondóban várha-
tó, illetve a honlapon és a Faluház Paloznak 
facebook oldalon.

Önkormányzat
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ITT A NYÁR!
Még mindig nagyon nehéz a nyárra vonatkozó 

prognózisokba bocsátkozni. Azt látjuk, hogy óva-
tosan megindultak a foglalások az egész térség-
ben, van több szálláshely, ahol július, augusztus 
hónapra már 60% feletti a foglalási arány, ami a 
jelen helyzetben jónak mondható. 

Térségünkben a szolgáltatók mindent megtesz-
nek azért, hogy biztonságos körülményeket tud-
janak nyújtani a vendégeknek, azt gondoljuk, 
most ez az egyik legfontosabb tényező. A szállások 
fertőtlenítenek, kivárják a Turisztikai Ügynökség 
ajánlásában javasolt 12 óra szellőztetési időt a 
vendég távozása és az új vendég érkezése között, a 
vendéglátóhelyek átalakították a kerthelyiségeket, 
az élményprogramok szolgáltatói folyamatosan 
fertőtlenítik az eszközöket, létszámkorlátozásokat 
vezetnek be, hogy a vendégek nagyobb biztonság-
ban legyenek. A strandok is nagyon készülnek a 
pünkösdi nyitásra. Egyesületünk Facebook olda-
lán indítottunk is egy új sorozatot #vendegvaro 
hashtaggel, ahol egyenként mutatjuk be a szállá-
sokat, vendéglátóhelyeket és szolgáltatókat, össze-
gyűjtve egy rövid bemutatás mellett, miként fer-
tőtlenítenek és milyen óvintézkedéseket tesznek a 
biztonság és a szabályok betartása érdekében. Azt 
látjuk, hogy ezeknek a posztoknak magas az eléré-
se, tehát sokan érdeklődnek, fontos a biztonság. 

A másik dolog azonban, amit nagyon fontos-
nak gondolunk, hogy a rendezvények elmaradá-
sa ne jelentse, hogy nem tudnak mit csinálni a 
térségben. Ennek érdekében programcsomagok 
összeállításán dolgozunk, hogy valóban színes 
és élménydús legyen mindenki itt tartózkodása. 
Nem titkolt szándék azokat is a térségbe csábíta-
ni, akik eddig mindenképpen külföldi utazásban 
gondolkodtak. Az igénybe vehető programok kö-
zött lesz vitorlázás, borozás, SUP, gyalog- és kerék-
páros túrázási lehetőségek, sőt akár hőlégballono-
zás is. Készülünk sétákkal, sőt, egy zarándokúttal 
is, mely a vallási turizmus iránt érdeklődőknek 
lesz különleges csemege. Ezekre a programokra 
pedig nem csak a turistákat, hanem a helyi lakos-
ságot is nagy szeretettel látjuk, biztosak vagyunk 
benne, hogy tudunk olyan nézőpontot mutatni, 
ahogyan még ők sem látták otthonukat. Arra ké-
szülünk, hogy sűrű nyarunk lesz!

Pataki Júlia 
Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület
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A X. PALOZNAKI JAZZPIKNIK
Ingyenes 3 napos belépőt azoknak a 

paloznaki lakosoknak tudunk biztosítani, 
akik 2020. január 1-ig állandó bejelentett 
lakcímmel rendelkeznek. Akinek csak tar-
tózkodási, illetve január 1-je utáni a beje-
lentett lakcíme, az nem jogosult a belépőre.

Megértésüket köszönjük.
Önkormányzat

FIGYELEM! ISMéT uNOKÁZÓS cSALÓK!
Egy csopaki és két balatonfüredi idős asszonyt ej-

tettek tévedésbe az elkövetők a napokban. A Balaton-
füredi Rendőrkapitányság a megelőzés lehetőségeire 
hívja fel a lakosság figyelmét.

Csopakról és Balatonfüredről érkeztek bejelentések 
a rendőrségre 2020. május 9-11. között arról, hogy 
ismeretlen tettes időseket hívott fel telefonon, majd a 
telefonáló egyszer a hívott fél szomszédjának adta ki 
magát, két esetben pedig az unoka nevében érkezett 
hívás. Mindhárom alkalommal azt állította a telefo-
náló, hogy autóbalesetet szenvedett, valamint sürgő-
sen pénzre van szüksége, melyért akadályoztatására 
hivatkozva egy férfit személyesen elküld. Két sértett 
egy-egy nagyobb összeget át is adott a csalónak, a har-
madik alkalommal pedig egy szerencsés véletlen miatt 
hiúsult meg a pénzátadás.

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság felhívja a lakos-
ság figyelmét, hogy a csalók általában telefonkönyv 
alapján, találomra hívják fel a potenciális célpontokat, 
de az is előfordul, hogy előzetesen a kiszemelt áldo-
zat lakókörnyezetében puhatolóznak vagy a közösségi 
oldalakon megadott információkat felhasználva teszik 
hihetőbbé történetüket. A leggyakoribb színlelt ok, 
hogy az unoka vagy valamely hozzátartozó balesetet 
szenvedett, az okozott károk rendezése miatt pedig 
pénzre van szüksége. Mivel közvetlen találkozáskor 
könnyen kiderülne, hogy nem ő a hozzátartozó, ezért 
rendszerint a pénzért egyik ismerősét küldi.

Ilyen esetekben azonnal ellenőrizzék a hívás valóság-
tartalmát! Hívják fel mindig azt a személyt, akire az 
ismeretlen telefonáló hivatkozik!

Az áldozattá válás elkerülése érdekében kérjük, fo-
gadják meg az alábbi tanácsainkat:

•	 Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen 
magánügyeikről, hiszen ezeket az információkat 
a bűnelkövetők felhasználhatják!

•	 Soha ne nyissanak ajtót idegeneknek, és bármi-
lyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak nekik 
pénzt!

•	 Gyanús idegenek látogatása esetén jegyezzék 
meg személyleírásukat, járművük rendszámát!

•	 Amennyiben az ismeretlenek valamely szolgál-
tató dolgozójaként mutatkoznak be, minden 
esetben kérjék el igazolványukat, majd a szol-
gáltató telefonos ügyfélszolgálatán ellenőrizzék!

•	 Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak 
meg elkövetni Ön vagy hozzátartozója sérelmé-
re, vagy bűncselekmény áldozatává váltak, hív-
ják azonnal a 112-es segélyhívószámot!

•	 A rendőrség arra kéri az idősek családját, közvet-
len ismerőseit, hogy hívják fel rokonuk figyelmét 
a fentiekhez hasonló történetekre, bűnelkövetési 
módszerekre.

ÚJ IdőPONTJA:
augusztus 20-22. 


