
„Fenyôgallyas kis Jézuska, lelkünk drága gyöngye,
a szeretet fehér szárnyán, szállj, siess a földre…”

Ilyen, és ehhez hasonló kedves énekekkel hívogatják és vár-
ják a gyermekek a Jézuskát. 

Örvendeznek a csillogó karácsonyfának és az alatta meg-
talált sok-sok ajándéknak. Nem is gondolják az ártatlan ki-
csinyek, hogy minden szépnek és értékesnek tûnô ajándék
helyett, a legnagyobb ajándékot adta a Teremtô és gondvise-
lô Isten a „fenyôgallyas kis Jézuska” által. Hiszen Jézus
Krisztus azért jött el karácsony szent éjszakáján, hogy hely-
re állítsa a rendet a teremtmény és a teremtô között, hogy
közvetítô legyen ég és föld között.

Mert, Jézus Krisztus, megváltói életével és halálával ka-
put nyitott nekünk az Atyához. ô maga a kapu, az egyetlen
ajtó, amelyen áthaladva kapjuk meg, az üdvösséget. Ô mond-
ta: „Én vagyok az ajtó. Aki én rajtam megy be, az üdvözül.”
(Jn 10.9) Sôt, maga Jézus Krisztus a találkozás, a kibékülés,
mert az Isten és az ember benne, az ô Istenember személyé-
ben boldog örömmel egymásra talált, elszakíthatatlan örök
barátságban és egységben.

Hisszük, hogy ez a „fenyôgallyas kis Jézuska” megváltói
mûvének véghezvitele után testével-lelkével fölment a
mennybe és Isten trónján ül. Szemtôl-szembe az Atyával
képviseli a mi ügyünket. Szünet nélkül közbenjár értünk.
Benne most már örökre egyesülve marad az Isten és ember.
Jézus az egyetlen közbenjárónk az Atyánál. Nem lehet több
és nem is lehet más. Az Atya, ha szabad ilyet mondani, csak
vele áll szóba, csak ôt hajlandó meghallgatni, mivel egyedül
Jézusban találja meg a saját arcának vonásait, egyedül Jé-
zusban ismer magára. Jézus Krisztus ugyanis a láthatatlan
Isten képmása. Azért áll csak vele szóba az Atya, mert csak
ôk értik meg egymást és beszélnek „isteni nyelven”. Hiszen
Jézus Krisztus öröktôl fogva az Atya Igéje, akivel örök és
meg nem szûnô beszélgetést folytat. Az ember még sincs ki-
zárva ebbôl az isteni párbeszédbôl. Ugyanis, amikor az Atya
Jézussal szóba áll, akkor az emberrel beszél, és amikor Jézus
szól, akkor az ember szól.

Keresve sem találhatnánk alkalmasabb közbenjárót Jézus
Krisztusnál, hiszen ô ismeri természetünket, gyengeségeinket,
fogyatékosságainkat. Tisztában van azzal, mit várhat tôlünk,
mire vagyunk képesek. Ismeri ô, az emberi lét nyomorát, meg-
kóstolta a kínt, a szenvedést, a kiszolgáltatottságot, az élet leg-
aljára jutott, mert vállalta emberségünket, a bûnt kivéve. 

Jézus Krisztus puszta jelenlétével is közbenjár értünk.
Kereszthalálával szerezte meg számunkra az Atyaisten bo-
csánatát. Kereszthalálának sebei ott ragyognak kezén, lábán,
és oldalán. Szünet nélkül az Atya elé tárja ezeket a sebeket

és ezzel, meg nem szûnô irgalomra ösztönzi irántunk az
Atyát. A „fenyôgallyas kis Jézuska” nem csak karácsony éj-
szakáján árassza szeretetét az emberi szívekbe, hanem földi
életében számtalanszor tanújelét adta jó szívének, ki nem fo-
gyó szeretetének. ô maga volt a szeretet, ô maga volt a jóság.
Szüntelenül körüljárt jót cselekedvén. A zöld fenyôfa ág el-
hervad, elszárad, az ajándékok tönkre mehetnek, de Jézus
megváltói ember szeretetének gyertyalángja, most is lobog és
belevilágít a bûn sötétségébe. Így van kiút számunkra, az élet
legsötétebb helyzeteibôl is. Ezért énekli az Anyaszentegyház
karácsony éjszakáján a megváltott emberiségnek, hogy „nem
szabad szomorkodni akkor, amikor az ÉLET születésnapját
ünnepeljük”.  Azért az Anyaszentegyház hívja föl a figyel-
münket, mert Jézus Krisztus közvetítôi szerepét a történe-
lem útjain az egy és oszthatatlan Anyaszentegyházban hajtja
végbe. A Jézus Krisztus által alapított egyházon keresztül
áramlik Jézus megváltó kegyelme, minden kor embere felé,
mert hisz Jézus Krisztus tevékenykedik az Anyaszentegy-
házban, ô fejti ki benne a szentségek révén az üdvözítô ere-
jét. A „fenyôgallyas kis Jézuska”, aki azért jött, hogy kibé-
kítse az emberiséget az Atyával, megváltó halálával és föltá-
madásával egyedüli közbenjárónk legyen az Atyánál. Az ô
fôségében egyesít valamennyiünket, így a szent keresztség ál-
tal egy Fô alatt egyesülünk, és valósággal együvé tartozunk,
egy titokzatos testet alkotunk, az Anyaszent egyház közössé-
gében. Ezért, a betlehemi gyermek Jézusban, megváltónk-
ban, egyedüli közbenjárónkban, mint Fôben mindnyájan
utat találunk az Atyához. Ô a mi szó-szólónk, még pontosab-
ban ô szól az Atyához helyettünk, titokzatos testének tagjai
helyett. Mi tehát általa, az ô szájával terjesztjük kéréseinket
Istenünk, Atyánk elé. Jézus Krisztusban az Anyaszentegy-
ház áll a Mindenható trónja elôtt, így bármit kérünk az
Atyától, vagy bármit terjesztünk eléje, mindig „a mi Urunk
Jézus Krisztus ” által tesszük. 

Énekeljük, hát boldogan, mi felnôttek is a legkisebbekkel
együtt: 

Fenyôgallyas kis Jézuska, lelkünk drága gyöngye,
a szeretet fehér szárnyán, szállj, siess a földre!
Lelkünkben kis jászolocskát készítetünk néked,
Puha, meleg takaróba göngyölgetünk Téged.

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket, és a betlehemi Kisded
által megáldott, boldog újesztendôt kívánok, minden keresz-
tény Testvéremnek! vitéz Ajtós József László

esperes, plébános 
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Meghívó
Paloznak Község Önkormányzata 

szeretettel meghív
minden paloznaki lakost és nyaralótulajdonost az

„Újévi pohárköszöntôre”
2010. január 9-én, szombaton 18 órakor

a Faluház nagytermébe.
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Megyei Hírek
KÜLÖNLEGES LESZ A CSOPAKI STRAND

Tizenöt millió forinttal támogatta a megye a csopaki
strand felújítását – mondta Polgárdy Imre alelnök, a
minap a több mint 100 milliós beruházás ünnepélyes
alapkôletételén. A munkálatokkal a tervek szerint jövô
nyárra elkészülnek.

Ambrus Tibor polgármester köszöntôje után Nagy
Jenô országgyûlési képviselô a Közép-dunántúli Regi-
onális Fejlesztési Tanácsképviseletében elmondta: Cso-
pakon mindig történik valami, a fejlôdés szemmel lát-
ható. 

Polgárdy Imre alelnök üdvözölte az újabb beruhá-
zást, amelyhez a megye 15 millió forinttal járult hozzá,
kiegészítve a község önrészét. A jelenlegi gazdasági
helyzetben ezt már kevésbé tudná megtenni az önkor-
mányzat, hiszen a jövô évi megyei büdzsé több mint
másfél milliárd forint hiánnyal számol – mondta. 

A beruházás költsége eléri a 133 milliót, amihez
45.845 milliót nyertek, kiegészítve a megyei önkor-
mányzat 15 milliós pályázati, önrész kiegészítô részé-
vel, a többi a község önrésze. Teljesen megújul a
strand, amellyel számos innovatív és korszerû elemmel
bôvül a szolgáltatás: internetes info pontokkal, wifi há-
lózattal, lap-top és mobiltöltô állomások ôrzôjével, me-
teorológiai állomással, aminek az adatait helyben és az
interneten is tudják majd követni. Játszótereket alakí-
tanak át, a vízpart mellet a strandon sétányt hoznak
létre korszerû kandeláberekkel. A projekt megvalósu-
lásával a strand a 21. századi balatoni fürdôkultúra
egyik mintaterülete lehet, az új fûthetô, 48 kabinos
épületével, külön pelenkázóval, családi kabinokkal,
akadálymentesítéssel. A teljes területet bekamerázzák.

A vízbe napozó-szigetet helyeznek, a közepén a gyer-
mekeknek úszást oktatnak, díjmentesen.

Szerk.

TESTÜLETI ÜLÉS
Napirend elôtt Czeglédy Ákos polgármester beszámolt
az új falugondnoki busz munkába állásáról, a DRV ál-
tal tervezett Hampaszkúti vízvezeték felújításának ter-
vezésérôl, a Szt József ház pincefelújítási és bontási
munkáiról.

Prazsák László és társai a Vörösparti útról nyíló 449
hrsz-ú, az ingatlanaik elôtt húzódó önkormányzati utat
kívánják megvásárolni. A testület tájékozódik milyen
más ingatlanokat érinthet az útkapcsolat hiánya, így a
kérdés megtárgyalását a januári ülésre halasztotta.

A jövô évi víz és szennyvízcsatorna díjakat határoz-
ta meg a testület a DRV javaslata alapján. Jövôre az
önkormányzat a tulajdonában lévô csatornahálózaton
történô szennyvízelvezetésért 50 Ft/m3 rendszerhasz-
nálati díjat fizettet a DRV-vel. Ezt a várhatóan évi 6-
800 ezer forintot a hálózat korszerûsítésére, javításá-
ra, bôvítésére lehet felhasználni.

Jövôre 350 Ft helyett 400 Ft lesz a vendégéjszakák
után fizetendô idegenforgalmi adó. A testület a befolyt
adó 50%-át jövôre az Idegenforgalmi Alapba különíti
el, melybôl pályázat útján kívánja vissza nem téríten-
dô támogatásban részesíteni az idegenforgalommal fog-
lalkozó magánszemélyeket, vállalkozásokat. A pályáza-
tokat január 30-ig lehet benyújtani a hivatalban, vagy
postán. A pályázati felhívást az újságban olvashatják.

Jövôre több mint 40%-kal emelkednek a szemétszál-
lítási díjak, mivel a balatonfüredi lerakó 2009. július-
tól már nem fogad. A szemetet jelenleg Veszprémbe
szállítják, míg a királyszentistváni új lerakó várhatóan
nyáron fogja fogadni az Észak Balatoni Önkormányza-
ti Társulás több mint 60 településének hulladékát. A
szemétszállításról és hulladékkezelésrôl, a 2010-es dí-
jakról bôvebben az újságban olvashatnak.

A Szent József ház nagytermét ill. a klubhelyiséget
használatba kapták a paloznaki fiatalok, felnôtt segítô-
jük Török Gyöngyi. A terem bárki számára nyitott, aki
a kulcsot elkéri az aktuális felelôstôl, vagy Török
Gyöngyitôl, és betartja a házirendet. A használattal
kapcsolatos tapasztalatokat a képviselôk áprilisban
összegzik és döntenek a terem további használatáról.

Léber Károly december 31-vel lemondott a Paloznak
Közrendvédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöki tiszt-
jérôl, helyette a testület Szabó Lajos alpolgármestert
delegálta a kuratóriumba.

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tá-
mogatásával jövô tavasszal megvalósuló Fô utca felújí-
tására 3 pályázó adott be árajánlatot, közülük a mû-
szaki vezetô javaslatára a legolcsóbb ajánlatot benyúj-
tó veszprémi Jóút Építôipari Kft.-vel kötött szerzôdést
az önkormányzat. A beruházás költsége 16.5 millió Ft. 

A Szôlôhegyi Egyesület javaslatára a Pincesorról
nyíló két utcát Csuka köznek ill. Csalogány utcának
nevezte el a testület.

CZÁ

Ádventi és Karácsonyi szertartások,
Szentmisék rendje plébániánk területén

A Szállást keres, a Szentcsalád ájtatosság, a járványra
való tekintettel az idén elmarad.

Szenteste Paloznakon, 15.30-kor, a szabadtéri betle-
hemnél – Betlehemi pásztorjáték
A Szentmisét követôen, a kis Jézus elhelyezése a sza-
badtéri betlehemi istállóban. 
Karácsonyi mûsorral, pogácsával, forralt borral és te-
ával köszöntjük a kis Jézus születésének emlékün-
nepét. Mindenkit szeretettel várunk!

Paloznakon 24.00 órakor Éjféli Szentmise

December 26-án Karácsony II. Napja, Szent István di-
akónus vértanú ünnepe
Paloznak 17.00 órakor, Templombúcsú Ünnepe!!
Szent Család vasárnapra elô esti Szentmise családok
megáldásával!
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December 31. Csütörtök:
Paloznak 17.00 órakor Szentmise és Hálaadás

Január 2. Szombat:
Paloznak 17.00 órakor Szentmise

Plébániánk területén, minden Keresztény Testvérem-
nek örömteli, a betlehemi kisded Jézus által megáldott,
kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket és egészségben bô-
velkedô, Boldog újesztendôt kívánok lelkipásztori szere-
tettel.

Dr. Szathmáry László vitéz Ajtós József László
állandó diakónus esperes, plébános

Ádventi,karácsonyi programok a
Református egyházban:

December 20: Vasárnap 18 óra Hóvirág együttes hang-
versenye a gyülekezeti házban

December 24: 17 óra ifjúság mûsora a templomban
December 25: Úrvacsorás Istentisztelet 11 órakor, 15

órakor gyerekek mûsora
December 26: Legátus szolgálata

Tislér Géza, lelkész

Új falugondnoki busszal szállítják 
a gyerekeket és az idôseket

Gyermekeim nemrégiben azzal jöttek haza, hogy „apa,
új autója van a Laci bácsinak”. A szép, minden igényt
kielégítô buszról Tóth László falugondnok készségesen
nyilatkozott.

6.5 millió forintjába került a településnek az új falu-
gondnoki busz megvétele, melybôl 5 millió forint hitelt
vett fel az önkormányzat. Az idô vasfoga igencsak ki-
kezdte a régi mikrobuszt, így ideje volt azt lecserélni. 
– Nagyon sok kilométert tettünk bele az évek során,
ráadásul az utóbbi néhány hónapban többször kellett
javítani. A mostani busszal is kilenc személyt lehet
szállítani, de jóval nagyobb a raktere, mint az elôzô-
nek. 

Az idôsek számára pótlépcsôt is kértek, és sok olyan
extrával rendelkezik a busz, mely a korábbi autóban
nem volt megtalálható. A klíma, az ABS és a kipörgés
gátló a komfortérzetet javítja, ráadásul sokkal bizton-
ságosabb a mostani autó, mint az elôzô. „Cóka bácsi”
elmondása szerint sok kis gyerek körbejárta a gépko-
csit, megcsodálták annak „szépségét”.

Laci szerint a busz „simán” kibírja majd az erdélyi
utakat, feltéve, ha erre igényt tartanak a paloznaki em-
berek. 

Szendi Péter

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Paloznak Község Önkormányzata pályázatot hirdet az
idegenforgalommal foglalkozó magánszemélyek és vál-
lalkozások támogatására. Pályázhatnak a Paloznakon
bejegyzett és tevékenységüket itt folytatók, akik saját
tulajdonukban lévô ingatlanon kívánnak fejleszteni és
tevékenységüket legalább a támogatást követô 5 évig
fenntartják, szálláshely esetén az elmúlt évben leg-
alább 100 adóköteles vendégéjszakát teljesítô magán-
szálláshelyek, vagy a 2000 vendégéjt teljesítô vállalko-
zások. Pályázni lehet marketingeszközökre, szállás-
hely, vendéglátóhely korszerûsítésre, bôvítésre. A
pályázati támogatás 50% vissza nem térítendô támoga-
tás, min. 300.000- max. 500.000 Ft. Részletes pályázati
feltételek, pályázati adatlap átvehetô a Polgármesteri
Hivatalban, vagy letölthetô a honlapról (www.paloz-
nak.hu).

CzÁ.

VÁLTOZNAK A SZEMÉTDÍJAK
Az Észak Balatoni Hulladékkezelô Társulás területén
több mint 40%-kal emelkednek jövôre a szemétszállí-
tási díjtételek. A díjemelés oka a királyszentistváni új
hulladéklerakó ill. az ahhoz kapcsolódó projekt bein-
dulása. Az úniós támogatásból megvalósuló projekt
korszerû 21 századi hulladékkezelést tesz lehetôvé.
Minden településen létesül szelektív gyûjtôsziget. 
A szemétszállítás díjába nem csak az elszállítás, ha-
nem az ártalmatlanítás és a rekultiváció költsége is
beépítésre kerül. Az eddigi hulladéklerakók bezárnak
és rekultiválásra kerülnek. A hulladékszállítási díjak
2011-ben fogják elérni a tényleges bekerülési költsé-
geket, ez után a közszolgáltatást elnyerô konzorcium
csak az éves infláció erejéig emelhet díjat. A 2010-es
árakat 60, nyaralóknak 38 szállítási alkalommal kal-
kulálta ki a szolgáltató. Június 15 és augusztus 20 kö-
zött heti 2 egyébként heti 1 alkalommal történik a sze-
métszállítás. 

Kuka mérete: liter Állandó lakosok Nyaralók
60 szállítás 38 szállítás

50 14820 Ft 9386 Ft
80 16800 Ft 10640 Ft

110 19320 Ft 12236 Ft

Az árak az áfát nem tartalmazzák

A szállítók csak a szerzôdött mennyiséget szállítják
el, így aki nagyobb méretû kukát tesz ki mint amire
szerzôdése van attól nem fogják elvinni a szemetet. Ké-
rünk mindenkit, hogy a megfelelô szemetes edényrôl
gondoskodjon. Ezek kaphatók Balatonfüreden a
Probió Zrt. ügyfélszolgálatánál is.

Önkormányzat
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Újjászervezôdô polgárôrök
Paloznak Polgárôr Egyesület néven újjáalakult és
egyesületi formában fog mûködni a polgárôrség. 

Tizennégy ember csatlakozott az újjászervezôdô egyesü-
lethez. A november 29-én sorra kerülô ülésen a tagok
Kisházi Istvánt választották meg a szervezet vezetôjének.
Ôry Zoltán és Varga Zoltánné elnökségi tag, míg Kovács
István, Tóth Ferenc és Kristály Lajos a felügyelô bizott-
ság tagja lett. A tagok tiszteletbeli elnökké választották
Léber Károlyt, egyben döntés született a tagdíjról is. 

Az egyesület vár minden, a falu biztonsága érdekében
tenni kívánó paloznakit.

A belépéssel kapcsolatban érdeklôdni az elnökségi ta-
goknál lehet.

Szendi Péter

VII. Luca Napi Asztalitenisz Kupa
Az idei kupát ismét a régi, de immár megújult hely-
színen a Szent József házban rendezte a „PACI”.

A 14 órás kezdésre 5-5 gyermek és ifjúsági ver-
senyzô jelentkezett. A rendkívül sportszerû küz-

delmekben fiúk és lányok egyaránt jól szerepeltek.
A gyermek kategóriában harmadik helyezést Szente

Dávid ért el, második lett Podráczky Patrik, aki a döntô-
ben Szente Mátéval szemben maradt alul.

Az ifjúsági korúaknál a bronzérmet a tavalyi gyôztes
Szente Ádám szerezte meg a döntôben nagy csatában Pesti
Dorottya diadalmaskodott Verrasztó Lászlóval szemben.

A felnôtteknél a tavalyi nagy létszám helyett idén csak
öt versenyzô jelentkezett.

A mérkôzések színvonala talán nem érte el az elôzô
évi szintet, ám annál jobb hangulatban zajlottak. Eb-
ben a kategóriában harmadik lett az egyetlen nôi ver-
senyzô, Vida Mónika, második Fodor Lajos, az elsô 
helyet remek játékkal Pesti Sándor szerezte meg. A
gyermek és ifjúsági kategóriában minden eredmény-
hirdetésen résztvevô jutalmat kapott, a helyezettek ku-
pát és oklevelet vehettek át. A felnôtteknél az elsô há-
rom helyezettet díjaztuk.

Minden résztvevô külön jutalma az együtt sportolással
eltöltött, jó hangulatú délután volt. Minden résztvevônek
köszönöm a sportszerû viselkedést, jövôre veletek ugyan-
itt!

Szente Zsolt

…Hó a szakálla…
Az Ünnep idején nem, de amikor papírra vetem e pár
sort, csodálatosan hull a hó. Szinte pillanatok alatt telt el
ez az év, és mint a gyerekek, újra vártuk a télapót. Hiába,
a szépkorúak már csak ilyenek.

A terem csodálatosan feldíszítve, az óvodások új gene-
rációjának odaadó mûsora, valamint az énekkar magát
felülmúló hangversenye, éreztették velünk, hogy az idô-
seket, illetve a szépkorúakat ebben a faluban tisztelik és
becsülik.

A Mikulás évek óta nem öregedett, sôt két csinos ördög-
fióka lánykával próbálta ezt bizonyítani. A humora nem
csorbult, viszont a botja vége mintha egy kicsit görbül-
tebb lenne.

Jutasi Irénke ismét meglepett bennünket egy kis em-
lékkel, a múlt eseményeibôl.

Az ízletes vacsora, a finom itókák, valamint a tánc- és
énekóra után, megfiatalodva tértünk nyugovóra.

KÖSZÖNJÜK!
Bakonyi György

Emlékezetes Mikulás est!
December 5-én este zsúfolásig megtelt a
faluház nagyterme. Minden korosztály
képviseltette magát. Az asztaloknál már
a kezdetben kiváló volt a hangulat, ezt
fokozta a mûsor. Aranyosak voltak az
óvodások, az elbeszélés, a vers. A kórus
rendkívül magas színvonalú koncertje.

A Mikulás szellemes volt, a krampuszok csinosak voltak.
Sok lelkes falubeli társadalmi munkája segítette, hogy
ilyen legyen ez az este.

Teremdíszítéstôl, a felszolgálásig. A végére maradt a
csattanó! Bôségesen kiadós, finom vacsora, majd a hozzá-
való újbor. Ajándékcsomag! Tele finomságokkal! Kiváló
ötlet a naptár a régi fotókkal! Pillanatok alatt megtelt a
táncparkett a harmónika szóra. Az volt az ember érzése,
hogy Paloznakra nem ért el a válság. Szándékosan nem
írtam neveket. Aki ott volt látta, aki nem az bánhatja.
Gratulálok a rendezôknek, segítôknek! Felejthetetlen él-
mény volt.

Szaniszlai Sándor

Gyermekek Mikulása
Évek óta nem esik hó a paloznaki Mikulás Ünnepség ide-
jén. Talán e kedves öreg apó el is felejtette már szánját
vezetni, irányítani.

De a gyermekek így sem unatkozhattak. Kíváncsian he-
lyet foglalt mindenki a „Paloznak Jövôjéért” Közalapít-
vány és segítôi által díszített teremben.

Hamarosan el is kezdôdött a Tátorján Játékvár által
elôadott kis darab, melybôl a gyerekek megtudhatták, ho-
gyan készülôdik serényen a Mikulás, hogy mindenkihez
idôben odaérjen.

Majd a csomagok is kiosztásra kerültek.
Ezután a gyermekek süteményeket fogyasztottak, me-

lyeket az anyukák és nagymamák készítettek az ünnepi
alkalomra, közben felszabadultan alkottak az Adventi
játszóházban.

Köszönöm mindazoknak, akik a süteményekkel hozzá-
járultak a vendéglátáshoz, a segítségükkel a gyermekek
délelôtti foglalkozásához. 

Köszönöm az önkormányzat dolgozóinak, a képviselô-
testület tagjainak, hogy ötleteikkel, jelenlétükkel, segítsé-
gükkel hozzájárultak az ünnepséghez.

És köszönöm Prazsákné Emikének és kis csapatának a
nehéz, lelkiismeretes és hosszú munkával elkészített cso-
daszép dekorációt.

Szerk.
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ÁLDÁS ÉS HÁLA
Az égbolton ragyog már a Betlehemi csillag,
Itt jár felettünk,
Ô lészen reményünk!

Sokaknak álma,
Megtudják nemsokára,
Áldás-e ez? Vagy maga a hála?

Fenyô illata árad szerte az országban,
Hozza vigaszát, annak minden hajlékába!
Szomorúság ne szálljon senki otthonára.

Családok békéje legyen most áldott!
Fénylô csillag jer! Vezesd a világot!
Oda, hol a Betlehemi kis jászol!

Mutasd az utat! Mutasd Minékünk!
Adjál sokunknak hû reményt, kis gyermekünk!
Hozd a Te békédet! A Föld népének!

Égjen a sok gyertya lángja, csonkig minden szála,
A békét hirdetve, mindenki számára!
Szálljon már végre SZERETET erre a világra!

Áldd meg szép Hazánkat!
Áldd meg nemzetét Magyarnak!
Áldd meg azokat is, akik érte haltak!

Áldd meg azokat, akik nap, mint nap dolgoznak!
Családjuknak, embertársaiknak segítségére vannak!
Mária országára vessed a Te képed!

Nemzetek szép napra ébredtek,
Betlehem csodájáról szól az égi ének.
Társul kaptuk ôt, míg tart a Földi élet!

KELLER JÓZSEF

A Könyvtár Hírei
ÚJ KÖNYVEK

Moldova György: Érik a vihar (Riport Miskolcról) I-II.
Joanna Fluke: Csokis tündértorta és gyilkosság
Natsuo Kirino: Kín
Móricz Zsigmond: Válogatott elbeszélések
Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály (Válogatott írások)
Klasszikus detektívtörténetek
Krúdy Gyula: Szindbád és társai (Válogatott novellák)
Kalevala (Válogatás)
Kathleen Duey: Katie és a musztáng 3.
Kathleen Duey: Katie és a musztáng 4.
Bartos Erika: Anna és Peti – Irány az óvoda
Bartos Erika: Anna, Peti és Gergô – Irány az iskola

A TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
2009. december 18–22-ig zárva
2009. december 23-án nyitva
2009. december 24–28-ig zárva
2009. december 29–30-ig nyitva
2009. december 31–2010. január 1-ig zárva
2010. január 2-án nyitva

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet
Kívánok Mindenkinek!

Sári Annamária

Hagyományok és újdonságok a
paloznaki konyhában

Karácsonyig elkészül

ÉDESSÉG A FA ALÁ:

1 dl vizet 35 dkg cukorral felforralunk, tûzrôl levesszük,
hozzákeverünk 50 dkg darált diót vagy mandulát, 2 vaní-
liáscukrot, 2 db narancs reszelt héját. Elfelezzük, az
egyik részbe 10 dkg reszelt 70 százalékos keserû csokolá-
dét keverünk.

Ôzgerinc formát átlátszó fóliával kibélelünk, alulra a
sötét, föléje a világos masszát belesimítjuk.

Hûtôszekrénybe tesszük, pár óra múlva keserû csoki-
val bevonjuk. Celofánba csomagolva örömet szerezhe-
tünk szeretteinknek.

Az alábbi gondolatokkal kívánok meghitt Karácsonyi
Ünnepeket.

Rajnai Magdi

Minden 
szívbôl szóló karácsonyi énekben,
A kandalló ropogásában és
melegében.
Az ünnepi ebéd közben,
a beszélgetésben és nevetésben,
Minden képeslapban amit egy
barát,
vagy a család küldött,
Minden amit ebbôl meghallunk,
és ami elgondolkodtat bennünket…
az maga a szeretet.

Noreen Braman

�Paloznaki Hírmondó�
Áldott ünnepeket békességet szeretetet 

a szívekben, lelkekben, sok erôt egészséget, 
emberségben gazdag új esztendôt kíván 

a falu lakosainak, nyaralótulajdonosainak 
és minden támogatónknak!

Prazsák Józsefné
a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 

kuratóriumi elnöke 
2009 karácsonyán.

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Tájékoztatásul közöljük, hogy 
2009. december 19-én (szombaton) 

2009. december 24-25-én (csütörtökön-pénteken) 
valamint 31-én (csütörtökön) 

a Paloznaki Polgármesteri Hivatal zárva lesz.
2009. december 28-29-30-án (hétfô-kedd-szerda) 

ügyeletet tartunk 8 órától 13 óráig.
Legközelebb 2010. január 04-én (hétfôn) 
állunk kedves ügyfeleink rendelkezésére.

Tóth Gáborné körjegyzô
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HIRDETÉSEK
� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, va-

gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési
tárgyak és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés lehet
festett, patinázott és tüzihor-ganyzott a megrendelô igényei
szerint. Keressen bennünket a 71-es és 73-as út keresztezôdé-
sénél, ahol bemutatótermünkben 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 Márkaszervíz. Szalonunkban
megtalálja a Suzuki teljes típusválasztékát. Szervizünkben
nagy gyakorlattal rendelkezô munkatársak várják Önöket.
Autószerelés, javítás, mûszaki vizsgára való felkészítés és
vizsgáztatás. Környezetvédelmi mérés és zöldkártya kiadása,
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

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

� Milek Vasipari Bt. Kerítések, kapuk, kovácsolt díszrá-
csok, épületlakatos munkák, fémbútorok. Elérhetôségek:
5700 Gyula, Budai Nagy Antal u. 15. Tel.: 20/244-0837, 
e-mail: milekbt@freemail.hu 

� Szent Donát Pince és Borház. Csopakon az Öreghegyi
dûlôben található, páratlan szépségû természeti környezetben.
Hûvös pincéjében a csopaki lejtôk legjobb borait kínálja, köz-
tük a méltán híres csopaki olaszrizlinget. Borkóstolókon kívül
rendezvények, esküvôk, kulturális programok helyszínéül szol-
gál. Tel.: 20/ 333-81-11. Fax: 87/ 446-325. E-mail: kovin@
t-online.hu

� Jásdi Pince. Csopak és Paloznak határán épült majd 200
éve a klasszicista Ranolder, ma Jásdi Pince. A 2000. év leg-
szebb 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 boros-
gazda” 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.jas-
dipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.hu

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

� Szôlôfürt Gazdabolt. Virágföldek, mûtrágyák, növény-
védô szerek, vetômagok, festékek, tömítôanyagok, kötôelemek
(csavarok), zárak. Minden, ami egy gazdának kell! Paloznak,
Zrínyi u. 44. tel.: 87/ 446-869. Nyitva: november 1-tôl  szom-
bat 8-12 óráig.

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

� Üvegezés! Hôszigetelt üveg készítése és beépítése, hagyomá-
nyos nyílászáróba is. Tükörvágás, akváriumkészítés. Helyszíni
munka hétvégén is. Tel: 30/237-4456.

� Akác Vendéglô Paloznak Fô téren, ahol az óra áll!
Nem dohányzó, megújúlt környezetben, melegkonyhával, piz-
zával, tésztafélékkel, napi és heti menüvel. Hétvégén cukrász-
süteményekkel. Egész héten melegétel és pizza kiszállítással. 
Várjuk kedves vendégeinket! Ugyanitt torta és süteményren-
delést felveszünk. Tel: 06 87 446-400, Mobil: 06 30 837 5438,
e-mail: akacvendeglo@freemail.hu, web: www.balatonriv-
iera.hu/hu_index.php?page=gasztronomia 

� Ügyvédi iroda Csopakon. 8229 Csopak, 
Kossuth Lajos utca 7. telefon/fax: 06-87-446-006, 
mobil: 06-20-3277-772, e-mail: ugyved@dr.com, 
www.koczkasdr.hu
Tanácsadás mellett tekjes körû ügyvédi szolgáltatás, képvise-
let, elektronikus összeköttetés az országos ingatlannyilván-
tartással (Takarnet), minôsített elektronikus aláírás a cég-
ügyek intézésére, Dr. Koczkás Sándor ügyvéd.

� „Tyúkszeme van, fáj a lába?” 
Majd Borbála megcsinálja. Kérésére akár otthonában!
Manikûr-Pedikûr, Japán Manikûr-Pedikûr, Aroma olajos
kéz- és lábápolás, Holt-tengeri só peeling, Paraffinos kéz-, és 
lábápolás, 
Zselés és porcelán mûköröm kézre, lábra, Lakkozás, díszítés.
Elérhetôségem: Ódor Borbála, Lovas, 20/441-5003

�Paloznaki Hírmondó�
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, vala-
mint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, borospin-
ce, látványkonyha, gyerekeknek játszótér. Baráti, családi
összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel./Fax.: 87/ 705-842 és 30/ 994-1921,
web: http://www.csopak.hu/index.php?option=com con-

tent&view=article&id=34&Itemid=200038,
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.

Orange Cafe, Pizzéria.
Pizzák, koktélok és minden, amit akartok!

Egész évben várjuk vendégeinket olasz, kemencében sütött
pizzákkal és más meleg ételekkel, hideg koktélokkal.

Mediterrán hangulat, hangulatos kerthelyiség, hajnalig
szórakozás. Gyertek el hozzánk!

Ingyenes pizzakiszállítás! Üdülési csekk, ticket restaurant,
chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely. Cím: Csopak,

Gyöngyvirág u. 1.; Tel: 87/ 788-179 és 
30/ 994-1921.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

Szerkesztô és felelôs kiadó: Sári Annamária. 
Tipográfia: Kováts Imre. 

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 


