
Szilveszterezzen a faluházban

December 31-én este 8 órától várjuk mindazokat, akik 
szeretnék együtt búcsúztatni az óévet és köszönteni az új-
esztendôt. Asztalfoglalás: Szendi Péter 30-530-3466. 
A büfét az Akác Vendéglô biztosítja. 

Ugyanitt lehetôség van kétfogásos vacsora megrendelésé-
re. Tárkonyos malacraguleves, valamint sörrel locsolt ma-
lacsült, hagymás törtburgonyával, hozzá párolt lilakáposzta
mindösszesen 1.800 forint.  

Amennyiben felkeltettük az érdeklôdését, kérjük, hogy
december 27-ig szíveskedjék leadni a rendelését. Telefon-
szám: 87/446-400, 30-837-5438.

A TESTÜLETI ÜLÉSRÔL JELENTJÜK
Paloznak elsô lett a „Tiszta virágos Veszprém megyéért”
verseny 500 fô alatti falvak kategóriájában. A Falumeg-
újítási pályázatunkat regiós I. díjjal és 400.000 Ft-tal ér-
tékelte a zsûri. A Fô utcában és a Deák Ferenc utcában
faültetés történt. A rendezési terv elkészítésére megtör-
tént a szerzôdéskötés a ProArch Építész Stúdióval. A kis-
térségi tanácsülésen szó volt a szemétszállítás rendszeré-
rôl, (a hulladéklerakó üzembe helyezéséig nem emelked-
nek a díjak) az orvosi ügyelet óradíjainak infláció követô
emelésérôl, valamint a BFNP és a kistérség közötti
együttmûködésrôl a Bakony-Balaton Geoparkkal kapcso-
latban, mondta beszámolójában Czeglédy Ákos polgár-
mester.

A testület elsô napirendként Kéri Katalin Társulási fô-
építész beszámolóját hallgatta meg majd a felmerült kér-
désekre válaszolt a fôépítész asszony.

A DRV javaslatát elfogadva határozta meg a szenny-
vízszolgáltatás díjtételeit az önkormányzat, majd a helyi
adórendeletek változatlanul hagyása mellett döntött. A
2012-es évben sem adóemelést sem új adónemet nem ve-
zet be a testület. 

Együttmûködési megállapodás megkötésére kerül sor a
Széchényi Ferenc Szakiskolával az ôszi ill. tavaszi idô-
szakokban kertészeti, parkgondozási munkákra gyakor-
latra jöhetnek a tanulók Paloznakra. Kezdeményezi az

Önkormányzat a bölcsôdei szolgáltatás igénybevételének
lehetôségét a paloznaki lakosok részére a Balatonfüredi
Önkormányzat által fenntartott bölcsôdében. 

Zárt ülésen döntöttek a képviselôk a Bursa Hungarica
felsôoktatási ösztöndíjpályázatról. A beadott 6 pályáza-
tot összesen 30.000 Ft/hó összeggel támogatják 2012 év-
ben.

CZÁ

Régi Karácsonyi szokások
Magyarországon a katolikus keresztények számára Jézus
születésnapjának fénypontja a karácsonyi misén való
részvétel (24-én éjfélkor vagy 25-én napközben). Decem-
ber 24-én hagyományosan a családok böjtölnek (kará-
csony böjtje), és csak este fogyasztják el a böjti vacsorát.
Ez eredetileg alma, dió, méz és fokhagyma, majd vajas
bableves hús nélkül (böjtös bableves), végül mákos guba
volt, de újabban kialakult hogy hal, illetve töltött káposz-
ta kerül ilyenkor az asztalra.

A néphagyomány szerint a karácsonyi asztal fontos
szerepet játszott az ünnepkor. Az asztal díszítésének és az
étkezésnek szigorú rendje volt. A feltálalt fogásoknak
mágikus erôt tulajdonítottak. Régebben a karácsonyi ab-
roszt tavasszal vetôabrosznak használták és abból vetet-
ték az elsô gabonamagvakat, hogy bô termés legyen. 
A megterített asztalra gabonamagvakat helyeztek és ab-
ból adtak a baromfiaknak, hogy jól tojjanak, az asztal alá
pedig szalmát tettek, annak emlékére, hogy Jézus jászol-
ban született. Késôbb ezt a szalmát a jószág alá tették,
hogy egészséges legyen, de volt ahol a gyümölcsfákra is
kötöztek belôle, jó termést remélve.

A szigorú rituálékhoz tartozott, hogy a gazdaasszony
nem állhatott fel vacsora közben az asztaltól, hogy jól to-
jó tyúkjai legyenek.

December 25-én következik a karácsonyi  ebéd vagy
karácsonyi vacsora. A család, esetleg a nagyobb rokonság
ilyenkor összegyûlik, hogy együtt fogyassza el a karácso-
nyi ételeket. A magyaroknál a bensôséges családi együtt-
lét általában 24-e estéje (szenteste), míg a nyugat-európai
országokban többnyire 25-e.

A nem vallásos, de keresztény kultúrkörbe tartozók
számára a karácsony általában a szeretetet, a családi
együttlétet jelképezi. 

Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, 

hanem a szívekben legyen karácsony! 

Szilágyi Domokos 

Szerk.
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ÁDVENTI ÉS KARÁCSONYI SZERTARTÁSOK,
SZENTMISÉK RENDJE PLÉBÁNIÁNK TERÜLETÉN

Szenteste
Paloznakon, 15.30-kor, a szabadtéri betlehemnél – 

Betlehemi pásztorjáték
Csopak 23.00 órakor szentmise
Paloznakon 24.00 órakor éjféli szentmise  
A szentmisét követôen, a Jézuska elhelyezése a szabadtéri
betlehemi istállóban. Karácsonyi mûsorral, pogácsával,
forralt borral és teával köszöntjük a Kis Jézus születésé-
nek emlékünnepét.
Mindenkit szeretettel várunk!

December 25-én, Vasárnap, azaz, Karácsony ünnepén:
Csopak 08.30-kor, pásztorok miséje 

December 26. Hétfô.
Csopak 08.30-kor, szentmise
Paloznak 17.00-kor,  templombúcsú ünnepe!

December 27. 
Kedden, Szent János apostol és evangélista ünnepe
Csopak 17.00-kor, szentmise BOR ÁLDÁSSAL

December 30. Péntek:
SZENT CSALÁD ÜNNEPE, Családok megáldása
Csopak 17.00-kor szentmise
Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat!

December 31. Szombaton:
Paloznak 17.00 órakor szentmise és Hálaadás

Január 1. Vasárnap:
Újév, Szûz Mária Istenanyaságának Ünnepe, 
a Béke Világnapja, 
Csopak 08.30 órakor szentmise

Plébániánk területén, minden keresztény testvérünknek
örömteli, a Betlehemi Kisded Jézus által megáldott, ke-
gyelemteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben bôvel-
kedô, boldog újesztendôt kívánunk lelkipásztori szeretet-
tel.

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

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 2011 KARÁCSONYÁN
A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN:

Szenteste, dec. 24. 17 óra: Istentisztelet az ifjúság köz-
remûködésével és a Paloznaki kórussal:

Karácsony, dec 25-26: 11 óra: Istentisztelet 
templom:

15 óra: Gyerekek mûsora, 
Gyülekezeti ház

Ünnep másnapja: 11 óra:  Legátus szolgálata,
Gyülekezeti ház

Tislér Géza
lelkész

IRODALMI PÁLYÁZAT
A Lovas Egyesület az Alsóörsi-, Felsôörsi-, Lovasi- és
Paloznaki- Önkormányzatokkal karöltve

VERS-ÉS NOVELLAÍRÓ PÁLYÁZATOT HIRDET
16 éven felüliek részére.

– A verseket maximum 1 A/4 oldal terjedelemben, kéz-
zel, vagy géppel írva, a novellákat maximum 5 A/4 (10000
karakter) oldal terjedelemben, lehetôleg gépelve várjuk.

– Témák: a természet, az állatok (kiemelten lóval kap-
csolatos témák), a haza, az ember szeretete lírában, vagy
prózában megfogalmazva.

– Friss vagy az eddig az asztalfióknak írt mûvekkel is
pályázhatnak!

– A verseket, novellákat lezárt, jeligével ellátott borí-
tékban 2012. május 31-ig szíveskedjenek postán vagy sze-
mélyesen eljuttatni a Lovas Egyesület Lovas címére: 8228
Lovas, Öreghegyi u. 2.

– A borítékra írják rá, hogy „Vers- és novellaíró pá-
lyázat”. A pályamûhöz mellékeljenek egy kisebb, lezárt
borítékot is, mely az alábbi adatokat tartalmazza: jelige,
név, születési dátum, lakcím, telefonszám.

– Kérjük, hogy egy boríték csak egy mûvet tartalmazzon!
- A mûvek elbírálása szakértô zsûri közremûködésé-

vel történik.

Az eredményhirdetésre 2012. július 8-án (vasárnap)
17 órakor a Falunapok keretében Lovason kerül sor.

– A legjobb vers és a legjobb novella írója pénzjuta-
lomban részesül, mûveiket a községek honlapján és új-
ságjaikban közzétesszük. A legjobb lóval kapcsolatos mû-
nek Csontó Zoltán a Lovas Élet magazin kiadója különdí-
jat ajánlott fel.

– Minden beadott pályamûvet megôrzünk a négy köz-
ség helyismereti gyûjteményeiben.

– Mûveiket a Felhívás megjelenésétôl a megadott ha-
táridôig azonnal küldhetik! 

Lovas Egyesület, Lovas
Képviselô: Pajor József
8228 Lovas, Öreghegyi ú. 2.  

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom Paloznak község érintett lakosságát, hogy a
BURSA HUNGARICA FELSÔOKTATÁSI ÖSZTÖN-
DÍJPÁLYÁZAT 2012. évi fordulójában benyújtott 6 db
„A” típusú pályázatból 6 db nyertes pályázat.

Az összes megítélt támogatás 300.000 Ft, a támogatás
átlagos mértéke 5.000 Ft/hó.

A települési önkormányzat a nyertes pályázókat írás-
ban értesítette.

Paloznak, 2011. december 12.
Tóth Gáborné

körjegyzô
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Szépkorúak köszöntése 
Kedves nyugdíjas társaim!
Úgy gondolom, mindnyájan úgy vagyunk, hogy amint
múlik felettünk az idô, egyre gyakrabban gondolunk a
mögöttünk hagyott évekre, eseményekre.

Visszaéljük kis falunkban eltöltött éveinket, sorsunkat.
Emlékezünk elköltözött kedves ismerôsök arcára,
mosolyára, tetteikre.

Következô emlékem is egy ilyen kedves személyhez
kötôdik.

A történet egyszerû, jelentéktelennek mondható, de az
én akkori gyermekvilágomban mégis nagynak tûnt.

A Léber mama tulipánja

A háború elôtti „békeidôkben” az ismerôsök, rokonok,
jó szomszédok összejártak egymáshoz beszélgetni. 

A mi egyik közeli szomszédunk egy kedves, jólelkû
öregasszony volt, akit szüleim és én is nagyon szerettem.
Szegrôl-végrôl rokonok is voltunk, hisz egy kis faluban
majdnem mindenki sógora, komája volt valakinek.

Jóságos természete, közvetlen emberi kapcsolata miatt
mi gyerekek szeretetbôl Léber mamának hívtuk.

4-5 éves lehettem, amikor egy alkalommal átmentünk
hozzá anyámmal. Amíg ôk beszélgettek, én észrevettem a
tornác végében a létra alatt egy kis fehér ruhadarabot. A
ruhán kis piros színt láttam, ezért kíváncsiságból felvet-
tem. Kibontottam az összegyûrt kis ruhadarabot és lá-
tom, hogy piros tulipán van kihímezve zöld levelekkel.
Nagyon megtetszett és a zsebembe tettem. Otthon leültem
a vályú szélére, kisimítottam és gyönyörködtem benne.
Anyám észrevette és kérdezte, hol vettem? Én megmond-
tam. Erre ô kézen fogott, mondván: – No, ezt most vissza-
visszük a Léber mamának…

Roppant szégyelltem magam, de ellenvetés akkoriban
nem létezett. Átmentünk, és mondja anyám a sógor néni-
nek (Léber mamának): – Ez a leány meg elhozta ezt a kis
ruhadarabot és most visszahoztuk.

A Léber mama szerényen elmosolyodott: – Jaj, sógor-
asszony, én ezt már régen kidobtam, csak a szél vissza-
hozta a létra alá. Majd hozzám fordult és kedvesen azt
mondta: – Tedd csak el kislányom, ha neked ez tetszik. 

Én gyorsan a markomba szorítottam és nagyon boldog-
nak éreztem magam… Hazaérve ismét leültem a vályú
szélére, ismét kisimítottam, nézegettem a kissé megfakult
piros tulipánt, közben arra gondoltam: most már igazá-
ból az enyém…

Egy idô után szomorú lettem, mert nem találtam sehol.
Biztos elfelejtettem, hogy hova tettem, pedig sokat gon-
dolkodtam, de nem emlékeztem rá. Bele kellett nyugod-
nom, hogy elveszett…

Szeretem a virágokat, a kertem mindig tele van sok faj-
ta virággal.

De amikor a tulipánjaimat ápolgatom, néha még eszem-
be jut egy kedves arc és egy kis rongydarab, rajta egy
megfakult piros tulipán, a Léber mama tulipánja…

Paloznak, 2011. december 3. J-né Irén

SZÉPKORUAK MIKULÁSDÉLUTÁNJA PALOZNAKON
2011. december 3-án

Meghitt várakozás, csevegés, Prazsákné Emike és kis csa-
pata által gyönyörûen feldíszített terem, hatalmas Kará-
csonyfa a jobbszegletben, és a Vendéglátó Önkormányza-
tiak szeretete fogadott minket. Lassan-lassan a terem
minden megterített asztalát elfoglalták, amiben látszott a
szorgos kezek munkája. Paloznaki Szépkorúak népes tá-
bora egyre nôtt. Mindenkinek volt néhány kedves moso-
lya szava a másikhoz, pláne, ha régen találkoztak. 

Mi is ebbe a csapatba tartoztunk, s miután a puszik töm-
kelege véget ért, kezdôdött a csopaki óvodások kedves mû-
sora, amit könnyes szemmel, tapssal köszöntünk meg. Iga-
zán látszott a nevelôk sokrétû munkája. Amikor a kisóvo-
dások kimentek, nem maradhatott ki, mint az elôzô
években sem a kellemes hangú Paloznaki Kórus, amit Sza-
bó Lajos karnagyúr vezetett. Minden évben tudnak újat
mutatni, amivel elkápráztatják a hallgatóságot. Megérde-
melt vastapssal köszöntük meg, a színvonalas mûsort.

Amikor Szendi Péter elmondta: az Idô múltán Jorge
Louis Borge mélyreható gondolatait, mindenki áhítattal,
és élvezettel hallgatta. Ezután érkezett a paloznaki Miku-
lás. Igaz nem Lappföldrôl, és repülôn. Amikor belépett, a
kellemes jóhiszemûség áradt belôle. Ezt követte a Miku-
láscsomagok átadása a Paloznaki Szépkorúak részére, né-
hány kellemes szó kíséretében.

A szép paloznaki naptár idén Potyondi János keze
munkáját dícséri. Büszkék lehetünk arra, hogy ilyen ér-
tékes mûvészek laknak a körzetünkben.

Örvendezésünket fokozta a gyönyörû hidegtálak fel-
szolgálása, és a helyi borosgazdák ínycsiklandozó nedûje.
Finom falatozásba kezdtünk és közben hangolt már Ele-
mérünk a harmonikáján. Kellemes régidôk dallamát
idézte fel, amikor felzendültek a nóták.

Jó hangulatunkat a közös énekléssel fokoztuk.
Nagyon köszönjük, hogy ebben az évben is tudott az

Önkormányzat a Szépkorúakra idôt és pénzt szánni, hogy
emlékezetesebbé tegye a várakozást és Advent idejét.

Malomszegi Katalin Pincesor

32011. december
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A Teleház és Könyvtár ünnepi nyitva tartása:

Nyitva:
A két ünnep között, december 27-28-án

12–17 óráig.

December 23–26-ig és december 29–január 2-ig zárva tart.

December 22-én Ünnepváró Játszóház 
14–16 óráig

Mézeskalács-süti sütés, filmvetítés.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Kellemes Ünnepeket Kívánok Mindenkinek!

Sári Annamária



HÁNY SZEREP EGY ÉLET?
HAUMANN PÉTER

Egy kabaréjelenetet vetítenek, együtt nézzük a tetôtér-
ben. Figyelem az arcát a sötétben, mintha rágná a kör-
mét, közben iszik az odakészített roséból. Négy szerep-
ben egyszerre a vásznon, dédunokától-nagyapáig. Mintha
szurkolna maguknak, hogy a jelenet jól sikerüljön, pedig
gondolom látta már néhányszor. Ôk ott négyen nem ihat-
tak, pedig folyamatosan arról beszéltek. 

Péter derül rajtuk és jólesôen kortyol még egyet a po-
harából.

Az idén hetven éves. Számokat mondunk a viszonyítás
kedvéért, pedig semmi jelentôsége sincs, ha mindent el tu-
dunk játszani, akár azt is, hogy fiatalok vagyunk. Egy szí-
nész többnyire más bôrébe bújik, minket azonban ezúttal
mégis inkább maga, Haumann Péter érdekel. Hallgatunk
hát, Ákos kérdez, a szerepálmokról, melyek nincsenek,
legfeljebb egy utolsó, Arthur Miller: Az ügynök halála cí-
mû drámájának címszerepe, mely pályájának méltó befe-
jezése lehetne. – És, már korban is stimmel hozzám –
mondja, és egy kósza pillanatra emlékezete végigfut a ren-
geteg színészi feladaton, mellyel elhalmozták. Hogy jól csi-
nálta-e, bizonyságul jöttek az elismerések, a díjak. Ákos
emel ki közülük néhányat, a Kossuth-díjat, az örökös tag-
ságot a Halhatatlanok Társaságában, a Prima Primissima
díjat, a Nemzet Színésze címet, ô pedig arról beszél, hogy
immár 42 éve játssza Platóntól a Szókratész védôbeszédét,
mely, mint valami védjegy, idomult hozzá, mégis állandó
változásban, fejlôdésben tartja. Hiszen a világ is változik
közben, s mûködésének bonyolult képleteit csak kevesen
értik igazán. A gondolkodó, a szónok feladata, sôt köteles-
sége az értelmezés, az aktualizálás, az interpretálás pon-
tossága, ehhez pedig nyugalom, nyitottság, és a befogadha-
tóság biztosítása szükséges – mondja. Jó esetben egy társu-
lat irányultsága eleve meghatározó. Hogy mi megy végbe a
színészben, amikor megformál egy figurát?  Szándék-elha-
tározás-cselekvés, ezek követik egymást, mint minden tu-
datosan irányított folyamat esetében. Hiszen valahol
mindannyian egyek vagyunk. Csakhogy az emberek a né-
zôtéren türelmetlenek és intoleránsak lettek. Magamon is
érzem, a „bandában” odalentrôl nem szeretem a fajtámat. 

Figyelünk a hangjára, a gesztusaira, komolyságára és já-
tékosságára, ahogy vezet minket. Ahogy mondatot követ
egy tétova csend, ahogy keresztbe vetett lábát hirtelen ki-
nyújtja, majd ismét maga alá húzza, felsô teste elôredôl,
aztán látszólag erôtlenül hanyatlik hátra beszéd közben.
Azon gondolkodom, most dolgozik, vagy lazít? Most kien-
ged éppen – hiszen „munkaruhában” jött, egy újabb Szók-
ratész beszéd után – vagy órát ad, tanít minket?

– Petra lányommal és Máté fiammal a színészet nálunk
családi vonás, ôk azonban külön betéti társaság. Külön
intellektussal rendelkeznek, ám nem ellenfelek, inkább
kollégák vagyunk. Ôk más utat járnak be, ez természetes,
viszont a szakmai tudásunkat ettôl még gyarapíthatjuk
egymástól. Mint ahogy a közéletiséget is gyakorolni kell.
Idén valóban úgy éreztem, hogy az Új Színházzal kapcso-
latban el kell mondanom a véleményem, talán hat, talán
számít valamit. Hiába, individuális alkat vagyok.

Ákos kérdez a kedvencekrôl, színházról, filmrôl, mûfaj-
ról, de úgy tûnik Péter mindenevô, ha jó szereprôl van szó,
legyen az törpe a rádióban, vagy „óriás”, mint a fôiskolai
felvételin kapott feladat, hogy formázza meg a jón, dór és
korinthoszi oszlopok közti különbséget, természetesen szí-
nészi eszközökkel, nem ceruzával, vagy kalapáccsal. 

Aztán Paloznakra tévedünk, önvallomás következik az
irigységrôl, a kíváncsiságról, ami ide vezette, s amit a va-
dásztársak beszámolói ébresztettek benne még 1997-ben.
Kirándulás és talán szerelem lett, elsô látásra. Van valami
– mondta többször – amit úgy lehetne sommásan össze-
gezni: jó itt lenni, oszt kész! Miért kellene mindent érte-
nünk, mindent megmagyaráznunk? Volt Pohl Lajosnak
egy eladó kis gyepterülete az erdôszélen, ahová eredetileg
nem lehetett építkezni, viszont Pétert (is) elbódította a
fenséges panoráma, a falu szelídsége, a Balaton nyugtató
kékje. Megérkezés volt ez akkor, hazatalálás. Itt részévé
vált egy közösségnek, akik nem a Közönség, nem is a szak-
ma, nem politikusok, sem a bulvár, hanem egy nagy, laza
összetételû, befogadó család. Részévé vált, illetve köl-
csönhatásba került vele. Nem meglepô hát, hogy
Paloznak 2006-ban díszpolgárává választotta. 

Péter ezután pihenésekrôl mesél, vasárnap délelôttökrôl,
édes semmittevésekrôl a napsütésben, ebben a regényes táj-
ban. Templomból kijövô emberekrôl, akik mielôtt szétszé-
lednének, jóízûn és ráérôsen beszélgetnek egymással, mu-
latságokról, melyek olyanok, akár a hidegedô novemberi
szôlôtôkén eddig levelek takarásában megbújt fürtök zama-
ta. Apró, s nagyobb ajándékai ezek az életnek, melyekre
nagy szükségünk van manapság. Az érzés pedig közben bent
munkál valahol, s csak néha véteti észre magát, mint mikor
egy ködös éjszakán lenézve a falura, úgy vélte, hogy füst go-
molyog a templom körül, s nem volt rest sietve telefonálni a
polgármesternek, mondván: kelj föl Ákos, mert ég a falunk!

Tortát kap, talán csoki, de nem tudjuk meg, mert rög-
tön azt kérdezi: mind az enyém? Vagy mindenkié? Hét
gyertya lángja imbolyog rajta, amik a figyelem lanyhulá-
sát kihasználva csonkig égnek, miközben kérdezünk to-
vább, hogy mi is aktív részeseivé válhassunk az estnek.
Kérdezünk a magyar humor titkáról, a kortárs dráma-
irodalomról, a nyelv torzulásának veszélyeirôl, a min-
dent átható türelmetlenségrôl, Németh Lászlóról, aki má-
ra túl bonyolult lett színésznek és nézônek egyaránt. 

És végül egy anekdota arról, mi jellemezhetné legin-
kább a színész mesterség esszenciáját. Péter és fia, Máté,
aki akkor még csak 10 éves volt, egy ideig egyszerre ját-
szottak a Nagymezô utca két szemközti színházában, az
Operettben és a Tháliában. Máté szokott elôbb végezni,
ám egy alkalommal Péter hiába várta, a fiú nem jött, így
ô ment át a másikba, ahol már befejezôdött az elôadás.
Lebontották a díszleteket és kialudtak a reflektorok is.
Csak Máté volt ott egyedül. Az elsô sorban ült, középen, a
színpadot nézte és hallgatott. 

– Hát te mit csinálsz itt fiam? – kérdezte, finoman rá-
téve kezét a vállára. Érezte, hogy valami fontos, komoly
felismerés megy végbe Mátéban. 

– Olyan csodálatos egy üres színpad… mert ott min-
den megtörténhet.

Boda Balázs
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Paloznak „ARANYA”
avagy a Paloznaki kórus fantasztikus sikere a Megyei

Kórustalálkozón

Veszprém megyében több évtizedes hagyománya van a
kóruséneklésnek, melynek egyik, amatôr kórusok számá-
ra is fontos eseménye az 1962 óta megrendezésre kerülô
megyei kórustalálkozó és szakmai nap, a felnôtt amatôr
kórusok találkozója és dalos ünnepe, amely egyben 2011-
ben Liszt Ferenc zeneszerzô születésének 200. évforduló-
ja tiszteletére rendezett, karnagyok és a téma iránt ér-
deklôdôk szakmai találkozója. 

November 19-én a Pétfürdôi Közösségi Ház és Könyv-
tár adott otthont a szakmai elôadásokkal egybekötött kó-
rustalálkozónak. A résztvevôknek lehetôségük volt minô-
sítést is kérni, ami azt jelenti, hogy a jelenlévô háromtagú
szakmai zsûri értékelte a kórusokat.

Mivel a Paloznaki kórusnak ez idáig nem volt minôsíté-
se, értelemszerûen most a „Hagyományos” kategória va-
lamelyik fokozatát lehetett megcélozni. 

Az elôjelek nem voltak túl bíztatóak. Aránylag rövid
idô volt a felkészülésre, ráadásul az utolsó pillanatban
betegségek is megtizedelték csapatunkat. Az indulás és a
közel egy órás utazás a szokásos módon zajlott azzal a kü-
lönbséggel, hogy érzôdött némi feszültség a társaságon.
Az öltözôben rendkívül fegyelmezetten és alaposan felké-
szültünk. Eljött a várva várt pillanat és színpadra lép-
tünk. Elkezdôdött a varázslat. Mint minden fellépéskor,
most is mindenki tudása legjavát adva, koncentráltan
dolgozott, de ott volt az a plusz motiváció, a megmérette-
tés izgalma, amitôl fantasztikus elôadást produkált a kó-
rus. Azt gondoltuk, hogy túl vagyunk a nehezén. De nem!
Meg kellett várni az értékelést, és ahogy ilyenkor az lenni
szokott, ólomlábakon járt az idô. Elôkerültek a nyugta-
tók is. Persze nem gyógyszer formájában, hanem ahogy
az egy jó, rutinos és Balaton parti kórushoz illik… Na de
nem ez a fontos! 

Eljött a sorsdöntô pillanat. A zsûri elnöke kihirdette
az eredményt. A Paloznaki kórus „ARANY” minôsítést
kapott! Taps, ujjongás, örömfütty, pacsizás, ölelkezés,
gratulációk és a jól bevált nyugtatók… A rövid ünneplés
után egy külön teremben meghallgattuk a zsûri szakmai
értékelését, amibôl egyetlen gondolatot szeretnék kiemel-
ni: „.…rendkívül értékes társaság…” mondta a zsûri el-
nöke. Ha volt is olyan része az elemzésnek, amivel nem
feltétlenül értettünk egyet, ebben nem volt vita köztünk!
A Paloznaki kórus ugyanis egy olyan közösség, akik ké-
pesek egymásért, a közös sikerért dolgozni, ha szükséges
áldozatokat hozni, egymásnak segíteni, örülni, jókedvû-
en, vidáman próbálni, és amikor kell komolyan, színvo-
nalas produkciót elôadni. És végül egy apró, de nagyon
jellemzô és fontos momentum! Ahogy azt már említettem,
voltak olyanok, akik betegségük miatt nem tudtak szín-
padra állni és énekelni. Mégis ott voltak! Utaztak, segítet-
tek, amiben tudtak, szurkoltak a sikerért és a végén
együtt örültek velünk. 

Jó érzés egy ilyen „ARANYOS” csapathoz tartozni!    

Falticska Pál

Tájékoztató a Borklub
megalakulásáról Paloznakon

Tájékoztatjuk a tisztelt boros gazdákat és az érdeklôdôket,
hogy a Paloznaki Borklub 2011. december 10-én, szom-
baton 13 fôvel megalakult.

A klub a Paloznak Önkormányzat támogatásával, a
Paloznaki Szôlôhegyi Egyesületen belül mûködik.
Vezetôje Englert Dezsô, titkára dr. Tormási György.

A Borklub célja, mûködésének elôzetesen megfogalma-
zott témakörei:

– Borkultúra terjesztése, 
– Étel és a bor,
– Bor és egészség,
– Bortermelôk borainak kóstolása, értékelése,
– Bor estek, bortalálkozók,
– Borászok, borkínálók, 
– Borminôsítés, borbírálat,
– Borversenyeken való részvétel szakmai elôkészítése,
– Késôbbi témakörök.

A Borklub havonta egy alkalommal tartja összejöveteleit,
rendezvényeit. Következô alkalommal 2012. január 13-án,
pénteken találkozunk 17 órakor a Faluházban, amikor a
tagok borainak mustrájára kerül sor.

A továbbiakban a klubnap minden hónap második
péntekén lesz 17 órakor. Kérjük, az érdeklôdôket, hogy
belépési szándékukat az englertne@indamail.hu vagy
tormasi.gyorgy@pannonmail címeken vagy telefonon
+36 70 360 50 71 illetve +36 70 332 45 31- jelezzék.

Tormási György Englert Dezsô
titkár klub vezetô

IIXX..  LLuuccaa  nnaappii  aasszzttaalliitteenniisszz  kkuuppaa
Immár kilencedik alkalommal rendezte meg a Paloznaki
Civil Egyesület három korosztály részére a Luca napi
asztalitenisz tornát. A gyerekeknél sajnos csak két részt-
vevô jelent meg, de ôk ketten kitettek magukért, és há-
rom mérkôzés után második Szabó Donát lett, a gyôzel-
met Hernádi Bence szerezte meg. 

Az ifjúsági korcsoportban zajlott a legnagyobb küzde-
lem, tízen ragadtak ütôt. A csoport küzdelmek után a
bronzéremért Kovács Viktória és Szente Máté küzdött
meg, ami után Máté harmadik lett, Viki mint legjobb nôi
játékos negyedik helyezést ért el. Az elsô helyért Slemmer
Bence, és Szente Ádám versenyzett egymással, és nagy
küzdelemben ismét Ádám szerezte meg a bajnoki címet,
Bence a másodiknak járó trófeával lett gazdagabb. 

A felnôtt kategóriában sajnos csak három résztvevô je-
lent meg, akik jó hangulatú játék után a következô sor-
rendben végeztek elsô Vida Mónika, második Tóth Ábel,
harmadik pedig Szente Zsolt. 

Mindenkinek, aki segített a szervezésben, illetve a
résztvevôknek is köszönöm a segítséget, remélem jövôre
is hasonlóan jó hangulatú tornát tudunk szervezni. 

Szente Zsolt
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KÖZMÛSZOLGÁLTATÁSOK

Nap, mint nap szembesülünk azzal, hogy áramszünet,
vízhiány, a közvilágítás szünetelése miatt a Hivatalnál
érdeklôdnek az érintettek. Természetesen, mint minden-
ben ebben is igyekszünk segítséget nyújtani, de sokszor
az elôre tervezett karbantartások miatti szolgáltatás
szüneteltetését sem jelentik be a közmûszolgáltatók a hi-
vatalnak, az üzemzavarokról pedig végképp nem értesü-
lünk. 

Minden hozzánk fordulónak segítettünk eddig is, de mi
is csak az ügyfélszolgálatokon tudjuk bejelenteni a hibá-
kat. Legtöbb esetben nem is fogadják el, mivel sem ügy-
félszámot sem a hiba jellegét stb. nem tudjuk és a hibael-
hárítás utáni visszaigazolást sem tudjuk fogadni. 

Kérem Önöket, hogy a közüzemi szolgáltatások eseté-
ben jelentkezô üzemzavar, kimaradás esetén a szolgálta-
tók ügyfélszolgálatánál jelezzék a hibát és ne várjanak
órákat, hogy esetleg magától helyreáll a szolgáltatás, hi-
szen ha nem értesülnek az üzemzavarról elhárítani sem
tudják a hibákat. A közvilágítás kimaradása meghibáso-
dása esetén felénk is jelezhetik az üzemzavart, így rögtön
tudunk intézkedni a szolgáltatónál.

Természetesen továbbra is segítünk a hozzánk fordu-
lóknak, de csak továbbítani tudjuk bejelentésüket, a hiba
elhárításában, okának megállapításában nem tudunk se-
gítséget nyújtani.

Áramszünet: E-ON tel 06-80-533-533 
Víz, szennyvíz: DRV tel:06-40-240-240
Gáz: E-ON tel: 06-80-301-301
Kábel Tv: UPC tel: 1221
Közvilágítás: E-ON tel: 06-80-533-533 Polgármesteri 
Hivatal 87/555-006

Szerk.

A könyvtár hírei

ÚJ KÖNYVEK:

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM:

Geronimo Stilton: Az eltûnt kincs rejtálye
Nógrádi Gábor: Segítség, ember!
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Ifj. Gaál Mózes: Mildi meséi
Goethe: Faust
Petôfi Sándor: Az apostol
Radics Mária: Karácsonyfa-díszítés
Molière: Hat színmû
Phyllis Reynolds Naylor: Tappancs veszélyben
Phyllis Reynolds Naylor: Tappancs megmentése

SZÉPIRODALOM:

Ludmila Ulickaja: Imágó
Boldog karácsonyt, drágám! – 3 karácsonyi történet
T. O. Teas: Ojabun
Kepes András: Tövispuszta

Philipp Vandenberg: Kopernikusz átka: 
regény a reneszánsz idôkbôl

Kazuo Ishiguro: Ne engedj el!
Wm. Paul Young: A viskó
Agatha Christie: Találkozás a halállal
Vavyan Fable: Kriplikommandó
Kelecsényi László: Aki az életével játszott: Latonovits
Szabó Magda: Pilátus
George Orwell: Légszomj
Frances Mayes: Mindennapok Toszkánában
Stephen King: A búra alatt I-II.
Fejôs Éva: Dalma
Fejôs Éva: Karácsony New Yorkban
Fejôs Éva: Eper reggelire
Vass Virág: Krásznájá Moszkva
Sándor Anikó: El Camino: az út, ami hazavisz
Rosamund Lupton: Drága Tess!
Julie Orringer: Láthatatlan híd
Gabriel García Marquez: Nem azért jöttem, hogy beszédet 

mondjak
Gary Chapman, Catherine Palmer: Parázsló ôsz
Lôrincz L. László: A piramis gyermekei I-II.
P.G. Wodehouse: Tavaszi bezsongás
Woody Allen: Tollatlan jószág
Vámos Miklós: Zenga zének

ISMERETTERJESZTÔ- ÉS SZAKIRODALOM:

Szilágyi Palkó Pál: Erdély legszebb túraútvonalai
Szabó Máté: Emberi jogok – alapvetô jogok?
Álmok – Rémálmok: kalauz az elménk álmokba rejtett

üzeneteihez
Fiala János: Kuss!: nemzeti nyalóka
Ranschburg Jenô: Nôk és férfiak
India 100 csodája: a kultúra és a természet legszebb kincsei
Jane Godall: Nálatok vannak még állatok?
Egy sor cigány: huszonnégy mai magyar
National Geographic: Bolygónk vándorai
Charles Darwin: Egy természettudós utazásai
Mi micsoda sorozat: Nyomozás
Pálffy István: Egy kis hazai: Balatonfüred és Tihany
Karácsonyi konyha: legjobb receptek az év legszebb napjaira

Rengeteg új könyv érkezett. Érdemes ellátogatni az Ün-
nepek elôtt Könyvtárunkba, talán a szünetben a sütés-fô-
zés mellet jut egy kis idô pihenésre és olvasásra is.
Szeretettel várok minden kedves olvasót.

Sári Annamária
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Áldott Karácsonyi Ünnepeket, békességet, szeretetet
a szívekben, lelkekben, sok erôt egészséget, megbocsá-
tásokban gazdag új esztendôt kíván a falu lakosainak,
nyaralótulajdonosainak és minden támogatónknak!
Prazsák Józsefné a „Paloznak Jövôjéért” Közalapít-
vány kuratóriumi elnöke 2011 karácsonyán
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December a paloznaki konyhában
A legkedvesebb hónapom a december. Tele van várako-
zással, készülôdéssel, illatokkal és gyertyafénnyel. Már
november végén lehordjuk a padlásról az adventi és ka-
rácsonyi díszeket, minden évben fogadalmat teszek, hogy
felétôl megválok, de addig rakom és babusgatom vala-
mennyit ide meg oda, hogy végül azt veszem észre, hogy
maradni akarnak…

Az Advent misztériumának minden mozzanatát apai
nagymamánk örökítette ránk. Az ô kalandos életútja a
Karácsonyvárás sok-sok pillanatában visszaköszön. 17
évesen férjhez ment és egy jobb élet reményében szállt
hajóra a nagypapával. New York-ba érkezve, mint a leg-
több kivándorló a vasúttársaságnál kapott munkát, míg a
nagymama egy cukrászdában dolgozott, ahol hamarosan
megbecsült munkaerô lett a felvidéki nagyon szorgalmas
asszonyból. Számtalan felséges sütemény receptjét leste
el, s még az ötvenes évek szûkös viszonyai közepette is bá-
mulatos tortákat, kelt és kevert tésztákat varázsolt az asz-
talra. Sajnos nagyapánk honvágya miatt feladták a már
szépen gyarapodó amerikai életüket, visszaköltöztek Eu-
rópába, Fiumébe. Sorba születtek fiúgyermekeik (köztük
édesapánk is), s nagyapánk még többet dolgozott a fiumei
vasútnál és nagymamánk még tovább gyarapította nem-
zetközi konyhatudományát.

Gyakran mesélte, hogy a festôi öböl fölé települt ma-
gyar, horvát, szlovén, olasz szomszédaival hogyan cserél-
tek recepteket. Hetente kétszer lejártak kora reggel a ki-
kötôbe, hogy friss halat vásároljanak a halászoktól. Bá-
mulatos halételeket készített. Az ötvenes években csak a
veszprémi piacon lehetett halat kapni, többnyire balato-
ni halakat, 8 évig fôzött ránk és oltotta belénk minden tu-
dományát. Mélyen vallásos volt, ezért a gyermekkorunk
egyetlen olyan színtere, ahová mindig el szabadott menni,
az a Margit templom volt. Szorgalmas veszprémi asszo-
nyok péntekenként takarították és díszítették a templo-
mot, s ha jók voltunk, Markója Atya és a nagymama juta-
lom édességét élvezhettük.

Visszatérve nagyszüleim életútjára, a fiumei tartózko-
dásnak a TRIANON-i szerzôdés vetett véget, mivel ma-
gyarnak vallották magukat, pár nap múlva bevagoníroz-
ták ôket és Veszprémbe kerültek. Összesen öt fiúgyer-
mekük született, akiket egy fizetésbôl érettségiztettek le a
nagymama erôs akaratának, szorgalmának és a világban
összeszedett tapasztalatának köszönhetôen. Nála nem
volt kukányi szemét, nem volt rest, mindent felhasznált
és hasznosított. Sajnos a nagypapát 1945-ben egy orosz
katona félelmében lelôtte, de nagymamánk HITE, ERE-
JE, SZORGALMA 84 éves koráig tartotta életben. Egy
csöppnyi asszonyka volt, mindig feketében, kalapban és
egy ereklyének számító retiküllel, amiben az imakönyvét
tartotta.

Mindebbôl csak az imakönyv maradt és néhány ked-
venc recept, amibôl most jó szívvel ajánlok néhányat. Ál-
dott, örömteli Karácsonyi ünnepeket kívánok minden ol-
vasónak és sikeres próbálkozást a sütemények elkészíté-
séhez.

Nagymama habcsókja

Ahány tojásfehérje, annyiszor 7 dkg szitált porcukor,
csöpp citromlé. A recept szerint a fehérjét keverni kell és
nem verni, de több családtag karja is elfáradhat, tehát
jobb, ha géppel készítjük, a cukrot lassan szitáljuk hoz-
zá, hogy levegôs legyen. Nagyobb halmokat tegyünk zsír-
papírra és 150o – 160o-on süssük, akkor jó, ha a közepe
puha. A tetejére tett diótörmelék még finomabbá teszi.

Gyömbéres borbamártogatós

25 dkg porcukrot 2 egész tojással legalább fél óráig keve-
rünk. Közben 1 kanál reszelt gyömbért adunk hozzá. (A
gyömbér frissen a legjobb, és hosszú ideig eláll a mélyhû-
tôben. Ha csak fûszer formájú gyömbérünk van, az is jó.)
Ha jól kikevertük, 25 dkg lisztet, 1 sütôport adunk hoz-
zá. A tésztát lisztezett deszkán nyújtjuk és babapiskóta
formával szaggatjuk. Hagyjuk állni, majd 170o-on vilá-
gosra sütjük. Borba mártva nagyon kellemes. Tárolása
celofán zacskóban, vagy süteményes dobozban. Sokáig el-
áll.

Púderos kifli

Nálunk a mandulás kifli örök neve, anyai nagymamánk-
tól származik, Paloznakon is készítik sokan, mi csak ka-
rácsonykor szoktuk, és alig vártuk, mert illata betöltötte
a lakást.

Tészta: 21 dkg vaj (lehetôleg jó minôségû), 25 dkg liszt,
10 dkg darált mandula, 7 dkg szitált porcukor,

A gyorsan összegyúrt tésztát ½ órára hideg helyre tesz-
szük. Apró kifliket sodrunk belôle, 170o-on világosra süt-
jük, majd a friss vaníliából és szitált porcukorból álló
PÚDER-be forgatjuk. (Muszáj elmondanom, hogy vajjal
készítve sokkal finomabb!)

Rajnai Magdi

�Paloznaki Hírmondó�

MEGHÍVÓ
Paloznak Község Önkormányzata szeretettel meghív

minden paloznaki lakost és nyaralótulajdonost az

„Újévi pohárköszöntôre”

2012. január 7-én, szombaton 18 órakor
a Faluház nagytermébe.
Zenél: Jehoda Ferenc

Önk.
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�Paloznaki Hírmondó�
HÍRDETÉS

� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, va-
gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési
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 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

� Ügyvédi iroda Csopakon. 8229 Csopak, Sport utca 18.
tel: 06-20-3 277-772, e-mail: ugyved@dr.com, www.koczkasdr.hu.
Tanácsadás mellett teljes körû ügyvédi szolgáltatás, képviselet,
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd

� Hidrovill 2008 Kft – Teljes körû épületgépészet (víz-,
villany-, fûtés-, gáz) tervezés, kivitelezés. Automata öntözô-
rendszerek telepítése, karbantartása, javítása. Ingatlanok,
nyaralók gondnoksága, kertek, medencék karbantartása.
Paloznak, Ady E. u. 1. Tel.: +3630 9867655

� 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

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adása! Bala-
tonfüred - 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. Hon-
lap: www.rajnaia.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 János u. 2. Tel./ fax: 87/446-452, web:
www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.hu

� Bocskai Lajos János, hideg épületburkoló, csempézés,
járólapozás. Elérhetôség: 8229 Paloznak Kossuth u. 20.,
Tel: 70/268-3332; www.bocsok.hu;  info@bocsok.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 

� Üvegezés! Hôszigetelt üveg készítése és beépítése, hagyo-
mányos nyílászáróba is. Tükörvágás, akváriumkészítés. Hely-
színi munka hétvégén is. Tel: 30/237-4456.

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

Akác Vendéglô 
Paloznak Fô téren, ahol az óra áll! 

Nem dohányzó, megújult környezetben, melegkonyhával, piz-
zával, tésztafélékkel. Hétvégén cukrászsüteményekkel. Egész

héten melegétel és pizza kiszállítással. 
Várjuk kedves vendégeinket! 

Ugyanitt torta és süteményrendelést felveszünk. 
Melegétel utalvány elfogadóhely. Tel: 06/87 446-400, 

Mobil: 06/30 837-5438, e-mail: akacvendeglo@freemail.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

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. 
Megjelenik havonta.


