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Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A TESTÜLETI ÜLÉSRÔL JELENTJÜK...
A szeptemberi testületi ülésen a napirend elôtt Czeglédy Ákos
polgármester tájékoztatta a képviselôket a Közigazgatási Hi-
vatal törvényességi felhívásáról, hogy a 2007 évi zárszámadást
rendeletbe foglalják. A Balatonfüredi ÁNTSZ 60.000 Ft ér-
tékben a parlagfûmentes település pályázat kapcsán növény-
telepítési támogatást biztosít Paloznaknak. Augusztus 9-én a
Rákóczi Szövetség honismereti táborát láttuk vendégül.

Napirendként elôször a Falunapok programja került meg-
beszélésre, melyet az újságban olvashatnak, majd a Paloz-
nakon megrendezésre kerülô Falumegújítási találkozóról 
tárgyaltak a képviselôk. A beiskolázási segélyt a Szociális Bi-
zottság javaslata alapján elfogadta a testület azzal a kiegészí-
téssel, hogy a pénzbeli támogatás minden paloznaki gyermek-
nek járjon ne csak a csopaki intézményekben tanulóknak. Az
óvodásoknak 5 az általános iskolásoknak 7 a középiskolások-
nak 15 ezer Ft-ot biztosít az önkormányzat az idei tanévkez-
déshez. Ezen felül a Csopakra járó óvodásokat és 1-2 osztá-
lyosokat a falugondnok ingyen szállítja, a 3-8 osztályosoknak
pedig a tanulóbérletet biztosítja az önkormányzat. A Csopaki
Iskolába járó tanulók ingyenesen kapják a tankönyveket,
melynek árát az önkormányzat Csopaknak megtéríti. Az álla-
mi felsôoktatásban résztvevô nappali tagozatos tanulók a
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton keresztül kaphatnak
támogatást. A képviselôk 3 év alatt összesen 151.500 Ft hozzá-
járulást fizetnek az Észak-Balatoni Regionális Települési Szi-
lárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulásnak a rekulti-
vációs költségekre benyújtandó pályázati önrészként. 

Döntött a testület az önkormányzati kitüntetésekrôl, me-
lyeket a falunapon adnak át. A törvényességi felhívásra rea-
gálva a képviselô-testület rendeletbe foglalta a 2007 évi zár-
számadást. Az önkormányzat elutasította Tihanyi Boglárka
Balatonfüredre való további szállítását, mivel a falugondnoki
szolgálat csak 1-2 osztályosok számára biztosítja az iskolába
szállítást. Ezzel kapcsolatban felmerült az óvodások szállítási
rendje. A képviselô-testület felhívta a falugondnok és a szülôk
figyelmét, hogy a szállítás a szabályzatnak megfelelôen történ-
jen. A gyerekek reggel 8 órakor a Fô téren gyülekezzenek.

Elutasította a testület Simák Pál kérését, aki a szôlôhegyen
szigorúbb beépítési szabályt szorgalmazott. A rendezési terv
vonatkozó része a Balaton törvénnyel összhangban állapítja
meg a szabályozást, így az önkormányzat nem látta indokolt-
nak a terv felülvizsgálatát.

Az UPC részére nem engedte el a testület a közterület fogla-
lás díját, így a közterületen való kábelfektetésért a szolgáltató-
nak egyszeri díjat kellene fizetni a Vadrózsa ill a Pipacs utcá-
ban. Az állattartási rendeletet kiegészült azzal, hogy Paloznak
területén állatokat csak kerítéssel körbekerített ingatlanon 
lehet tartani. A falugazdász részére kérte ingyenesen irodai
infrastruktúrával felszerelt helyiség biztosítását a Mezôgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal. A kérést az önkormányzat el-
utasította, mivel ez ismét egy olyan feladat, amihez a forrás
nem biztosított. Természetesen a falugazdász fogadóórájához,
vagy az ügyfelekkel való tárgyaláshoz a tárgyalóhelység to-
vábbra is rendelkezésre áll.

Czeglédy Ákos

FALUNAPOK 2008  SZEPTEMBER 26-28
Szeptember 26. péntek:
17.00 „Baross Gábor” Vasútmodellezô és Vasútbarát

Klub kiállításának megnyitója (Faluház, nagyterem) 
A kiállítást megnyitja: Letenyei István, klubvezetô
helyettes

Tájház udvara:
17.30 Dallamvilág Musical Csoport „Nosztalgia Parádé” 

c. mûsora
18.00 Ünnepélyes megnyitó, díjátadások. Köszöntôt

mond: Haumann Péter 
19.00 Pörkölt vacsora
20.00 Sárga Taxi Rock&Roll  
Szeptember 27. szombat:
Játszótér és környéke:
10.00 Játszótéravató, játszóház. Fellép a Csalamádé

Együttes 
Tájház udvara:
9.00 Gulyásfôzô verseny 

10.00 Kaláris Néptánc együttes bemutatója 
11.00 Erdélyi fúvós zenekar koncertje
12.00 Nyirettyû Népzenei Együttes fellépése  
13.00 Gulyásfôzô verseny eredményhirdetése. 

Tortaárverés 
Sárkányos kút:
14.30 Borkóstoló 
Fô tér:
15.00 Csopaki Óvoda néptáncbemutatója  
15.30 Szüreti felvonulás. Gyülekezô: a Mázsa téren
15.45 Balatonfüred Néptánc Együttes  
16.30 Tótszentmártoni Tamburazenekar koncertje
17.30 Felvonulás érkezése
18.00 MH légierô zenekara
19.00 Szemtôl Szemben Zenekar koncertje
20.00 Utcabál a Rulett együttessel. Szünetben: tombola  
Csopak:
7.00 Balatoni Horgászverseny a csopaki strandon

Lovas:
15.40 Csalogató a Lovas pályára – lovas alakzati bemutató
16.00 Szüreti felvonulás érkezése a Paloznaki Faluna-

pokról a lovasi lovas pályára 
16.00 Szent Mihály napi hálaadás a lovasi lovas pályán. 

Az áldást vitéz Ajtós József László esperes plébános
osztja.

Szeptember 28. vasárnap:
10.00 Focimeccs a mûfüves focipályán

Nôs-Nôtlenek találkozója
11.30 Búcsúi Szentmise a római katolikus templomban

Bemutatja: Hancz Gábor Tamás OPraem újmisés 
szerzeteskanonok, falunk szülöttje

15.00 Faültetés és Babaköszöntô a Kálváriánál

A Szüreti rendezvényeket az Oktatatási és Kulturális
Minisztérium támogatja.



A HILD-DÍJ
KÖTELEZ

„A Magyar Urbanisztikai Társaság
(MUT) 1968 óta Hild János-díjjal is-

meri el a településfejlesztésben, illet-
ve a településrendezésben kiemelkedô eredményt elérô
települések, illetve személyek munkáját. Adományoz-
ható települések, vagy településrészek közösségeinek
az urbanisztikai szemlélet alapján, a helyi értékek
megôrzésével megvalósított, esztétikus környezetalakí-
tásért, a környezet színvonalas fejlesztéséért, illetve a
településfejlesztésben és üzemeltetésben, a környezeti
értékek védelmében kifejtett közösségi részvételért.
Eddig összesen 48 település, valamint 63 személy ré-
szesült ebben a rangos kitüntetésben.  Paloznak a köz-
ségek közül elsôként érdemelte ki ezt a kitüntetést.”
(Paloznak honlapja)

Tapasztalatom szerint a Hild-díjra, a csinos környe-
zetre, a falu festôi szépségére, sikereire, országos hírû
rendezvényeire a település minden lakója – a nyaraló-
tulajdonosokat is beleértve – büszke, érezhetô a lokál-
patriotizmus. Így azután különösen torzítja a faluról
kialakult összképet egy-egy nem odaillô, tájidegen épü-
let úgy a szó szoros, mind átvitt értelmében. Nem aka-
rom az amúgy is – joggal – felkorbácsolt indulatokat to-
vább gerjeszteni, de – mint helyi lakos és PACI tag –
jobbító szándékkal szeretném elejét venni hasonló
helyzetek kialakulásának, amikor az anyagi kényszer a
józan ész fölé kerekedik, és visszavonhatatlanul rá-
nyomja bélyegét közös értékünkre, belerondít abba,
ami szép.

Hívjunk életre egy társadalmi szakértôi csoportot –
nevezhetjük település védegyletnek, településfejleszté-
si bizottságnak stb., – amely az építési hatósághoz be-
nyújtott Paloznakon megvalósuló terveket esztétikai
szempontból véleményezi. Hatósági jogköre persze
nincs a csoportnak, de véleményével és a nyilvánosság
erejével befolyásolhatja az újabb épületek külsô meg-
jelenését, a falu összképének további alakulását. A ja-
vaslatomat a PACI elnöksége elfogadta, és egyhangúlag
támogatja. Márffy Istvánt ugyancsak sikerült megnyer-
ni és vállalta is a tevôleges közremûködését a bizottság
munkájában. Szeretném, ha a faluban élô, a faluért
tenni akaró – a faluhoz bármilyen módon kötôdô –
szakmailag hozzáértô személyek jelentkeznének, hogy
segítségükkel, közremûködésükkel a díj szellemének
megfelelôen fejlôdne Paloznak és méltán viselné a
Hild-díjas falu címet.

Jelentkezni lehet:
Siklós László  Paloznak Balatoni u. 3. 
laszlo.siklos@t-online.hu

Siklós László
PACI alelnök

Hancz Gábor 1983. június 30-án született Veszprém-
ben. Az iskolai tanulmányait a Csopaki Általános Iskolá-
ban kezdte, majd a nyolcadik osztály után, a gyôri Czu-
czor Gergely Bencés Gimnázium folytatta. Kitûnô érett-
ségi vizsgával jelentkezett az Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Karára, latin-történelem
szakra. Egy év elvégzése után határozta el, hogy a szerze-
tesi élethivatást választja. 2003. augusztus 11-én lett a
Csornai Premontrei Apátság tagja, ahol a Rendtôl a Ta-
más nevet kapta. A novíciátus ideje egy év volt, ami után
Rendjében letette az Egyszerû Fogadalmat. 2004 ôszén az
ELTÉ-n tovább folytatta tanulmányait, kiegészítve a
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fôiskola teológia sza-
kával. 2007. augusztus 15-én tett Örök Fogadalmat. 2007.
október 7-én szentelték diákónussá. 2008. július 12-én
pedig, Dr. Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi fôapát
a Csornai Premontrei Rend Apátsági templomában két
másik rendtársával együtt, pappá szentelte. Elsô, azaz
Primiciás újmiséjét, megkeresztelésének színhelyén, Cso-
pakon, a Szent István király tiszteletére épült templom-
ban, 2008. július 27-én mutatta be, mindnyájunk nagy
örömére. Szülôfalujában, az ezredéves paloznaki mûem-
lék templomban 2008. szeptember 28-án fogja megkö-
szönni Istennek, a papi-szerzetesi hivatás kegyelmét a bú-
csúi szentmise bemutatásával.

Guden

PALOZNAKI FALUNAPOK 2008
Hagyományosan szeptember utolsó hétvégéjén, szept. 26-
28. között kerül megrendezésre az önkormányzat szerve-
zésében a Falunapok szüreti mulatságokkal, melynek
megszervezéséhez, lebonyolításához szívesen fogadja az
önkormányzat a helyi vállalkozók és magánszemélyek tá-
mogatását, hogy minél színvonalasabb, gazdagabb prog-
ramsorozat várja a paloznakiakat, nyaralótulajdonoso-
kat, az idelátogató vendégeket.

Tombolatárgyakat is szívesen fogadunk a szombat esti
utcabálra.

A felajánlásokkal Czeglédy Ákos polgármestert keres-
sék a polgármesteri hivatalban.

szerk.
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vitéz Ajtós József László esperes, 
Paloznak plébánosának felkérésére, a 

2008 ÉVI, BÚCSÚI SZENTMISÉT 
Rózsafüzér Királynôjének tiszteletére, 
Fôtisztelendô Hancz G. Tamás OPraem 

szerzeteskanonok celebrálja. 

Tamás atyának ez lesz az elsô szentmiséje abban, az ezred-
éves paloznaki templomban, ahol ministrálás közben ki-
bontakozott lelkében a papi, szerzetesi hivatás kegyelme. 
Itt, az oltárszolgálat közben hallhatta meg Jézus Krisztus
hívó szavát: 

„Jöjj, kövess engem!”
Az idei paloznaki búcsúnak ez a szentmise lesz mind-
nyájunk számára, a lelki, kegyelmi ajándék, a „búcsúfia”.



FELHÍVÁS!
A Paloznaki Falunapokon, szeptember 27-én, szombaton
15.30-tól szüreti felvonulás lesz. A felvonulásra viseletbe,
vagy tréfás jelmezbe öltözve lehet jelentkezni a Tele-
házban. Ruhák korlátozott számban a Teleházban vehe-
tôk át, nyitvatartási idôben, szeptember 17-tôl.

Szerk.

Kincskeresôk
A Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület júliusban vidám „kincske-
resô” túrát tartott a Nosztori pihenônél lévô struccfarmhoz.

2008. július 19-én reggel 9 órára össze is állt a „kicsi” de
annál lelkesebb csapat. Az idô, ami miatt egész héten izgul-
tunk, csodás volt.

Széll Gáborné Erzsi köszöntötte a reggeli találkozás részt-
vevôit. Elmondta röviden, az útvonalat, és amit a „Kincskere-
sô túráról” tudni kellett, azaz átadta azokat az információkat,
amik segédletével megtalálhatták a kincseket a gyerekek.
Széll Gábor, Malomszegi Lajossal elôre mentek a kincseket el-
rejteni.

Verôfényes napsütésben indultunk el a Kálváriától. Izgal-
mas út elôtt álltunk, mivel a gyerekek nyüzsgése és izgalma
hatotta át a meredek útvonalat. Kicsit hosszabb, de kelleme-
sebb utat választottunk, amíg az erdôig eljutottunk. A felnôt-
tek még el sem jutottak az erdôhöz, mikor harsány kiáltással
az egyik kis unoka megtalálta az elsô kincset. Igy bandukol-
tunk tovább-tovább, míg mind a hét kincs gazdára talált.

A megtévesztés erejével hatott, amikor az egyik jelzésnél
nem volt kincs, csak találós kérdés. Vidám, nevetgélô hangu-
latban érkeztünk a Struccparkhoz, ahol várt az Elôörsünk.
„Büfékocsinak” átminôsített VW-bôl kerültek elô a hûtôtás-
kákból az üditô italok, felnôttek részére a sörök, édes, sós sü-
temények.

Amikor belakmároztunk, megtekintettük az igazán gyér-
nek mondható Struccparkot. Még pávát, gyöngytyúkot, és
minimalacokat is láttunk. Egy kis labdázására is volt idônk,
majd felkerekedtünk, és visszafordultunk. Az út visszafelé
mindig gyorsabb. Így is lett. Találós kérdések, viccmesélés kö-
zepette, tértünk vissza.

Igazán hasznosnak tartottuk ezt a kirándulást, mivel a ta-
lálós kérdéseket is örömmel válaszolták meg a gyerekek.

Köszönjük a szervezést és a reklámozást a szervezô SZÉLL
Családnak. Sajnáljuk, hogy a faluból nem volt résztvevô, de
reménykedünk, hogy a legközelebbi alkalomra érdeklôdést
fognak tanusítani.

Malomszegi Katalin 
Paloznak Szôlôhegyi Egyesület titkára

KI TUD TÖBBET PALOZNAKRÓL? – MÁSODSZOR

Kedves paloznakiak!
Néhány évvel ezelôtt egy kellemes estét töltöttünk el a falu-
ház nagytermében, amikor is hat csapat részvételével bebi-
zonyosodott, hogy Ki tud többet Paloznakról. Az évek múlá-
sával ismét felvetôdött sok emberben az a gondolat, hogy
érdemes lenne ismét „életre kelteni” ezt a rendezvényt. 

Elôreláthatólag november 15-én, szombaton kerülne
sor a vetélkedôre, a részletekrôl idôben tájékoztatni fo-
gom Önöket az újság hasábjain keresztül. Aki szeretne
részt venni az „ádáz csatában”, kérem jelezze a Tele-
házban vagy személyesen nekem, október 15-ig. 

Továbbá azok jelentkezését is várom, akik szeretnék
megmutatni „mûvészi hajlamaikat”. Kicsik és nagyok
bátran keressenek, hogy ne csak a vetélkedô fôszereplôi,
hanem mások is részt vegyenek ezen a kellemes estén. Aki
úgy érzi, hogy szívesen énekelne, verset mondana vagy
éppen zenélne, kérem ne habozzon, jelentkezzen!

Üdvözlettel: Szendi Péter 

VESZPRÉM MEGYEI
ÖNKORMÁNYZAT HÍREI…

ALSÓÖRS A LEGKEDVELTEBB NYARALÓHELY

A megyei napilap érdeklôdése remélhetôleg segíti a bala-
toni településeket – utalt a Legkedveltebb nyaralóhely el-
nevezésû sorozat várható eredményére Barták Péter, a
Napló fôszerkesztôje. Tíz év alatt sok kedvezô változás,
látványos fejlôdés történt a tónál, ahol a településeken a
további feladatoknál bizonyosan figyelembe veszik a fel-
mérés tapasztalatait – értékelte a körülményeket Lasz-
tovicza Jenô megyei elnök augusztus 27-én sajtótájékoz-
tatón az alsóörsi Laroba hotelben.

Jubilál a lap a felméréssel, idén tizedik alkalommal
hirdettek eredményt. A helyszíneken összesen hétszáz
adatlapon ötven magyar és húsz külföldi vendéget kér-
deztek meg többek között a környezet tisztaságáról, ren-
dezettségérôl, a strand körülményeirôl, a közlekedésrôl,
vendégszeretetrôl, közbiztonságról. Eszerint az elsô he-
lyen Alsôörs végzett, ezüstérmes lett Badacsony, a dobo-
gó harmadik fokára pedig Csopak került. Interneten,
szelvényen történt szavazás alapján Balatonfüred kö-
zönségdíjas lett. Az eddigi legnagyobb meglepetést Ba-
dacsony okozta, a tavalyi nyolcadik helyrôl került idén
a másodikra. A tíz vizsgált szempont mindegyikében
szerepelt az elsô háromban. A túrázást, kirándulást, a
strand tisztaságát tekintve pedig a legjobb. Pál Béla, a
KDRFT elnöke rámutatott: 2007-2013 között 148 milli-
árd forint érkezik a Közép-dunántúli régióba, amelybôl
6,5 milliárd elkülönített összegre számíthat a Balaton.
2007-2008-ban a régióban 40 milliárd forint értében pá-
lyázati forrást biztosított, illetve kínál a tanács például
gazdasági-, turisztikai célú fejlesztésre, infrastruktúrá-
ra, környezetvédelemre. A települések vezetôi, Ferenczy
Gábor Alsóörs alpolgármestere, Krisztin N. László Ba-
dacsonytomaj elöljárója és Ambrus Tibor Csopak pol-
gármestere, valamint dr. Kiszely Pál Balatonfüred 
alpolgármestere értékes ajándékot kaptak a helyezése-
kért. Ferenczy Gábor a díj átvételekor kiemelte a minô-
ségi bor szerepét a balatoni vendéglátásban, és a part
népszerûségében.
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TÁBOROZÓK VENDÉGSÉGBEN
A MAGYAR KULTÚRÁVAL – MAGYAR TÁJJAL ISMERKEDNEK

Az önkormányzat meghívására augusztusban Paloznakra
látogattak a XXV. Gyôri Nemzetközi Anyanyelvi Tábor
résztvevôi.  A táborlakók közt az összekötôkapocs a kö-
zös anyanyelv.

A 40 magyar középiskolás diák és kísérô tanáraik a Rá-
kóczi Szövetség szervezésében Kárpátaljáról, Felvidék-
rôl, Vajdaságból, Erdélybôl érkeznek évrôl évre az anya-
nyelvi táborba, hogy az otthon szerzett ismereteiket
neves történészek, néprajzkutatók, nyelvészek, zenekuta-
tók segítségével tovább gazdagítsák. A tíz napos tábor
alatt egy-egy kiránduláson ismerkednek Magyarország
nevezetességeivel, tájaival.

Így jutottak el Paloznakra is, ahol a Tájház udvarán
nagy lelkesedéssel készítettük az ebédet, fortyogott az
üstben a marhagulyás, elkészült a pogácsa is mire a ven-
dégek megérkeztek. Ebéd után rövid falubemutatóra in-
dultunk, ahol a Tájházzal, ezredéves templomunkkal, te-
lepülésünk többi nevezetességével ismerkedtek a fiatalok.

A látogatás végén egy népdalt énekeltek búcsúzóul, és a
szervezôk megköszönték az önkormányzat támogatását,
mely az egyre szûkülô anyagi lehetôségeik mellett nagy
segítséget jelent az anyanyelvi tábor megszervezéséhez.

Verrasztóné Panni

Hagyomány születik…
A Paloznaki Civil Egyesület és a Paloznaki Szôlôhegyi
Egyesület 2008. szeptember elsô szombatjának estéjére
SZÜRET-ELÔ rendezvényre hívta tagjait.

Mindkét egyesületbôl sokan jöttek el ezen a kánikulára
emlékeztetô szeptemberi estén.

A PACI elnöke, Hernádi Péter javasolta, hogy a két
egyesület tagjai találkozzanak egy vacsorán. Jó gondolat
volt az is, hogy szüret elôtti rendezvényként kerüljön egy
új esemény  Paloznak gazdag rendezvényeinek sorába és
neve fantázia- mozgató módon legyen: SZÜRET-ELÔ.

Az egyesületek tagjai készültek a közös vacsorára. A
Szôlôhegyiek az italokat a Pacisok az ételeket vállalták és
meglepetéseket is kigondoltak.

Hernádi Péter és dr. Tormási György köszöntötték a
megjelenteket. Elmondták, hogy a közös vacsorának a
már említett hagyományteremtésen túl fontos célja az is,
hogy a tagok megismerjék egymást, és megtalálják  a két
egyesület együttmûködésének lehetôségeit.

Az elsô meglepetés kulturális volt. A Szôlôhegyiek kö-
zül Malomszegi Kati szüretet köszöntô verset írt és mon-
dott el nagy sikerrel.

A kulináris meglepetések sora következett ezután. Ét-
vágy csinálóként a Szôlôhegyiek meg nem hirdetett „pár-
lat versenye” olyan választékot, íz kavalkádot vonultatott
fel, amelynek minden eleme a legszigorúbb bírálók sze-
rint is kiérdemelte a pálinka nevet.

Ôsbemutató következett ezután. Fülöp László szakács-
mester „Paloznaki Hallé” néven különleges, bográcsban
készült halragú csodát készített, amely mindenkinek íz-
lett és az utolsó kanálig elfogyott. A kiváló minôsítés mel-
lett a jelenlevôk közös hurrával beválasztották a SZÜ-
RET-ELÔ étlapjába.

A Szôlôhegyiek borai segítették, hogy a raguként meg-
boldogult pontyok jól érezhessék magukat a harmadik 
lében. Nehéz felsorolni a ünnepi asztalra került további
finomságokat. Csak néhányat említve: sós és édes sütemé-
nyek, szôlôhegyi „szôlôhegy” zárta volna az ételsort, de
közben az új kemencében „Kemencés lángos” készült, je-
lenleg még titkos mázzal.

A lángos kiváló alapot adott a további beszélgetések-
hez, a borozgatáshoz.

Mivel az emelkedett  hangulat nem tette lehetôvé, a Ke-
mencés lángos beválasztását a SZÜRET-ELÔ étlapjára,
ezúton állapítjuk meg sikerét és az étlapra választását. A
Szôlôhegyiek vállalják, hogy a jövôben szállítják a ke-
mence befûtéséhez szükséges venyigét és így ez a titok is
bekerülhet a lángos titkos receptjébe.

A jó hangulatban, tánccal zárult az este.
Összefoglalva megállapítható, hogy a közös vacsora el-

érte célját. Közelebb hozta a két egyesület tagjait és elin-
dította a hagyományt, hogy a SZÜRET-ELÔ paloznaki
hagyomány legyen és az „ôsbemutatót” a közös munka
eredményeként, éveken keresztül sok, hasonlóan sikeres 
„elôadás” kövesse, már nemcsak a két egyesület, hanem
az egész falu részvételével.

Hiperaktivitás
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
kutatómunkája során feltárta, hogy a hiperaktívnak, figye-
lemzavarosnak nevezett gyermekeknek adott pszichiátriai
szerek számos mellékhatást és függôséget okozhatnak a gye-
rekeknél. Ha gyermeke „tanulási probléma” vagy „viselke-
dési zavar” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermeke állapota semmit sem változott, vagy rosz-
szabbodott emiatt, keresse fel szervezetünket. 

Az alapítvány megjelentetett egy INGYENES tájékoz-
tató kiadványt a hiperaktivitással kapcsolatban, melyet
szívesen bocsájt az érintettek és a hiperaktív gyermekek-
kel foglalkozó személyek rendelkezésére.

Cím: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Ala-
pítvány, 1461 Budapest, Pf. 182. Tel.: (1) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu Web: www.emberijogok.hu
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Dr. Tormási György
Paloznaki Szôlôhegyi

Egyesület elnöke

Hernádi Péter
Paloznaki Civil Egyesület

elnöke

Kardos Gábor és családja régi tárgyakat adomá-
nyozott Balogh Gábor hagyatékából a Tájháznak.

Kovács Istvánné, Annus néni egy teknôt ajándéko-
zott a Tájháznak.

Köszönjük az adományokat!
Szerk.



Bursa Hungarica Pályázat
Paloznak Község Önkormányzata 2008-ban is meghirdeti
a Bursa Hungarica felsôoktatási önkormányzati ösztön-
díj pályázatot. Jelentkezni a www.bursa.hu honlapon le-
tölthetô pályázati adatlappal, vagy a Polgármesteri Hiva-
talban átvehetô adatlapok kitöltésével és a mellékletek
csatolásával lehet. 

A pályázatok benyújtásának határideje 2008. október 31. 
Pályázni kizárólag az állandó paloznaki lakosok pá-

lyázhatnak. Érdeklôdni a Polgármesteri Hivatalban
Steinbachné Szabó Edinánál lehet

Önkormányzat

Hagyományok és újdonságok a
paloznaki konyhában

Olajos piskóta:
6 tojást ketté választunk, a sárgájához teszünk 6 evôkanál
olajat, citromhéjat és kicsi levet, jól összekeverjük.

A 6 tojásfehérjét felkeverjük kemény habbá, s akkor te-
szünk hozzá egy teáspohár kristálycukrot, s ezzel tovább
verjük, míg a cukor is elolvad. A sárgáját összekeverjük a
habbal és ezután egy pohár liszttel (melybe 1 késhegy sü-
tôport kevertünk) az egészet lazán forgatva, mint a piskó-
tát összekeverjük és papírral bélelt tepsibe kenjük, megy-
gyel, szilvával, barackkal meghintjük és sütjük.

Jó étvágyat! Rajnai Magdi

KÖNYVKIÁRUSÍTÁS!

A Paloznaki Könyvtárból leselejtezett könyvek 
kiárusításra kerülnek 100 Ft/db áron.
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt 

a Könyvtár nyitvatartási idejében.
(Kedd-csütörtök: 14-19-ig, Péntek 9-14-ig, 

Szombat 9-13-ig)
Szerk.

A KÖNYVTÁR HÍREI
Új könyvek:

FELNÔTT IRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÔ IRODALOM:
Kim Catrall: Légy igazi nô!
Agatha Christie: Az órák
Agatha Christie Mallowan: Így éltünk Mezopotámiában
Nora Roberts. A bosszú csapdájában
Vámos Miklós: Anya csak egy van
Vámos Miklós: Hogy volt
Ken Follett: Az idôk végezetéig
Alistair MacLean: Navarone ágyúi
Stendhal: A pármai kolostor
Stendhal: Vörös és fekete

Juliette Benzoni: Marianne 1. kötet; Napóleon szerencse-
csillaga

Juliette Benzoni: A mediterrán expressz 2. kötet; 
A büszke amerikai

Ifj. Alexandre Dumas: A kaméliás hölgy
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Móricz Zsigmond: Válogatott elbeszélések
Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival
Mikszáth Kálmán: Négy kisregény; A gavallérok, 

A sipsirica, A lohinai fû, Kísértet Lublón
Lance Armstrong és Sally Jenkins: Bicikli életre-halálra
E. Nagy Lajos: Budapest és környéke (Kirándulások 

könyve)
Méhes László: A Balaton és környéke (útikönyv)
Általános kislexikon 1-2. kötet

IFJÚSÁGI- ÉS GYERMEKIRODALOM:
Karl May: A medveölô fia
Karl May: Az Ezüst-tó kincse
Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai
Mark Twain: Koldus és királyfi
Vlagyimir Szutyejev: Vidám mesék

A Bakony-Balaton Horgász Szövetség
és a Csopak-Paloznak Horgászegyesület

szeretettel vár minden horgászt és érdeklôdôt az 

I. Nagy-Balatoni Horgászversenyre 
a Csopaki Strandra

2008. szeptember 27-én, szombaton 7 órától.
Bôvebb információt, a verseny szabályait 

és a versenykiírást a 
Bakony-Balaton Horgász Szövetség honlapján

találhatnak:
www.bbhsz.hu

A Paloznaki Civil Egyesület
szeretettel várja a vállalkozó kedvû fiúkat, férfiakat

NÔS-NÔTLENEK
futballmeccsére a Falunapok alatt

2008. szeptember 28-án, vasárnap
10 órakor a mûfüves focipályán.

Jelentkezni a helyszínen, 
Szente Zsoltnál lehet.
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HIRDETÉSEK
� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, va-

gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberende-
zési tárgyak és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés
lehet festett, patinázott és tüzihorganyzott a megrendelô
igényei szerint. Keressen bennünket a 71-es és 73-as út ke-
resztezôdésénél, ahol bemutatótermünkben választhat igé-
nyei 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 Márkaszervíz. Szalonunk-
ban megtalálja a Suzuki teljes típusválasztékát. Szervizünk-
ben nagy gyakorlattal rendelkezô munkatársak várják Önö-
ket. Autószerelés, javítás, mûszaki vizsgára való felkészítés
és vizsgáztatás. Környezetvédelmi mérés és zöldkártya ki-
adása, eredetiség vizsgálat, légkonditöltés, gumiszerelés.
Csopak, Kossuth u. 101. Tel. / fax: 87/ 446-944, 87/ 446-084.
Web: www.suzukiperger.hu, e-mail: pergerv@t-online.hu

� Szent Donát Pince és Borház. Csopakon az Öreghe-
gyi dûlôben található, páratlan szépségû természeti környe-
zetben. Hûvös pincéjében a csopaki lejtôk legjobb borait kí-
nálja, köztük a méltán híres csopaki olaszrizlinget.
Borkóstolókon kívül rendezvények, esküvôk, kulturális
programok helyszínéül szolgál. Tel.: 20/ 333-81-11. Fax: 87/
446-325. E-mail: kovin@t-online.hu

� Dobó Vendéglô. Anyák és nagymamák fôztjét, s azok jó
emlékû ízeit szeretnénk mindenkinek kínálni, jó borokkal és
régi vendéglôi hangulattal. Kis és nagy társaságok összejöve-
telének bonyolításában is jártasak vagyunk, akár helyben,
akár háznál vagy másutt. Legyenek vendégeink és váljék
egészségükre! Csopak, Kossuth u. 103. Tel./fax: 87/ 446 425,
e-mail: dobovendeglo@chello.hu. Nyitva: hóban-napsütés-
ben-esôben 12-22 óráig.

� Valve-Tech Mérnöki Iroda Kft. Fal-és mennyezet-
fûtés és hûtés, geotermikus hôszivattyú, központi porszívó,
öntözôrendszer. Paloznak, Zrínyi u. 12. Tel.: 87/ 446-900
és 20/ 9576-004.

� Szôlôfürt Gazdabolt. Virágföldek, mûtrágyák, nö-
vényvédô szerek, vetômagok, festékek, tömítôanyagok, kö-
tôelemek (csavarok), zárak. Minden, ami egy gazdának kell!
Paloznak, Zrínyi u. 44. tel.: 87/ 446-869. Nyitva: március 1-
tôl november 1-ig, kedd-szerda-péntek: 15-18-ig, szombat-
vasárnap 8-12 óráig.

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adása!
Balatonfüred-Csopak-Paloznak-Lovas-Alsóörs térségébôl
várom eladási – vételi szándékát.Fizetni csak a sikeres le-
bonyolítás után kell! Egy hívást megér! 
Telefon: 06-20-991-6842. Honlap: : www.rajnaia.hu.

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

� Tisztelt nyaralótulajdonosok! Az ôszi, téli idô-
szakban, amikor az épületeik használaton kívül állnak, a
bennük lévô értékek, és maga az épület is különbözô ve-
szélyeknek vannak kitéve.
Amíg Önök az állandó lakóhelyükön tartózkodnak, az
„ÉBERSÉG” Bt. szakemberei rendszeresen, idôszako-san
felügyelnék ingatlanaikat Paloznak, Lovas, Csopak, Alsó-
örs, Felsôörs községek közigazgatási területein.
A szolgáltatásba beletartozhat pl.: hóeltakarítás, falevél-
gyûjtés, kerti munka is.
Keresse szolgáltatásainkat, hívjon minket! 
Tel: 06/20/989-6713.

VERSENYFELHÍVÁS

Paloznak Község Önkormányzata a 
Paloznaki Falunapok rendezvénysorozat keretében 

a  paloznaki TÁJHÁZ udvarán 

GULYÁSFÔZÔ VERSENYT
hirdet

Nevezési díj: 500.- Ft
A verseny idôpontja: 

2008. szeptember 27., szombat 9 óra
További információ: 

Sári Annamáriánál a Teleházban.
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KEREKEDI CSÁRDA 
Csopak 71-es fôút, ott ahol a babák állnak!

Egész évben várjuk vendégeinket neves pincészetek bo-
raival, szolid árakkal, házias ételekkel. Üdülési csekk,
ticket restaurant, chéque déjeuner elfogadóhely, vala-
mint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, boros-
pince, látványkonyha, gyermekeknek játszótér. Baráti,
családi összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel.: 87/705-842 és 30/944-1921 
web: www.balatonkapuja.hu/gastro, 

e-mail: toth.sandor19@chello.hu

A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület 
együttmûködés céljából továbbra is várja 

Alsóörs-Csopak-Felsôörs-Lovas-Paloznak területérôl
szálláskiadók, vendéglátók és egyéb szolgáltatásokat

végzôk jelentkezését.
Információ: Keresztes Éva tel: 06-70-371-8501

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. Szerkesztô és felelôs kiadó: 

Sári Annamária. Tipográfia: Kováts Imre. 
Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

Paloznak Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját az

ARADI VÉRTANÚK
tiszteletére rendezett

CSENDES MEGEMLÉKEZÉSRE
2008. október 6-án, hétfôn 18 órakor.

Helyszín:
Paloznak, 1848/49-es Emlékpark


