
TESTÜLETI ÜLÉS DECEMBER
December 6-án tartotta idei utolsó ülését a képviselô-testü-
let. A polgármester beszámolt a Napórára, a Szent József
Ház nagytermének felújítására, illetve a Faapríték tüzelésû
kazánra és közfoglalkoztatásra beadott pályázatokról (ez
utóbbi azóta támogatást nyert) A Virágos Magyarország
versenyen Arany rózsa díjat, a Tiszta és virágos Veszprém
megyéért versenyen kategória 3. helyezést ért el Paloznak. A
Probió Zrt-vel szerzôdést kötött az Önkormányzat a köz-
szolgáltatásba be nem vont területeken az emblémás zsákos
hulladék összegyûjtésére a nyári idôszakban.

Elsô napirendként Prazsák László és társai kérelmét tár-
gyalta a testület a 449 hrsz út megvásárlásával kapcsolatban.
A képviselôk a Kormányhivatal állásfoglalását kérik, a törzs-
vagyonba lévô önkormányzati út magántulajdonba adásáról.
Ezután Kéri Katalin fôépítész számolt be a társulás tevé-
kenységérôl és további feladatairól. A képviselôk megtár-
gyalták az új építési törvénybôl fakadó eljárásokat és jogo-
sultságokat, melyekkel élni kívánnak az engedélyhez kötött
és az engedély nélkül végezhetô építésekkel kapcsolatban is.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden építési tevékeny-
ség, a kerítésépítéstôl a szélfogó, vagy klímaberendezés fel-
szereléséig, bejelentés köteles az önkormányzat (fôépítész)
felé. Megszüntette a Közrendvédelmi Alapítványát az önkor-
mányzat, miután az utóbbi években érdemi tevékenységet
már nem végzett és szerepét a Polgárôr Egyesület vette át. Az
Alapítvány vagyonát az Egyesületnek adta át. Elfogadta a
testület a Csopakkal közös önkormányzati hivatalról szóló
megállapodást és a Lovas-Paloznak Körjegyzôség megszün-
tetését. Felhatalmazták a képviselôk a polgármestert a kis-
térségi társulás társulási szerzôdés módosításának aláírására
a feladatellátás változása okán. Továbbra is a társulás látja el
a belsô ellenôrzés, az orvosi ügyelet, a családsegítés és a gyer-
mekjóléti ellátás, szociális gondozás feladatokat. A Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett 6 pályázat mind-
egyikét támogatta az önkormányzat.

CzÁ

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013. január elsejétôl megszûnik a Lovas-Paloznak Kör-
jegyzôség, helyébe a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal
lép. Az önkormányzati törvény január elsejétôl a kétezer fô
alatti településeknek, vagy társulásoknak nem teszi lehetôvé
önálló hivatal fenntartását, így nekünk is változtatni kellett.
A hivatal nevét is elôírja a törvény, így csak a székhely tele-
pülésrôl, ami ez esetben Csopak, lehet elnevezni. 

Az elhúzódó, több fordulós tárgyalásokra a Paloznaki
képviselô-testület december 13-i ülésén tett pontot, elfogad-
va a Csopaki Önkormányzat feltételeit a közös hivatalról. A
hivatal fenntartása várhatóan 7 millió forintba fog kerülni
Paloznaknak, miután az állami finanszírozás az utolsó pilla-
natban is változott a kistelepülések kárára. (A községekben
csökkent a városokban nôtt a finanszírozás.) A pontos ösz-
szeget majd a hivatal költségvetésének ismeretében tudjuk.
A közös hivatalt a csopaki jegyzô vezeti és a Csopaki Önkor-
mányzat a fenntartója, de lesz paloznaki kirendeltsége két
fôvel, akik továbbra is intézik a helybeli önkormányzati
ügyeket.

Fontos hangsúlyozni, hogy megmarad a Paloznaki Önkor-
mányzat, a képviselô-testület, a polgármester és az önkor-
mányzati dolgozók. Paloznak a megmaradó és jelentôsen át-
formálódó állami támogatásokkal és a helyi bevételeivel
szabadon rendelkezik, ezekbôl kell a kötelezô önkormányza-
ti feladatokat, – utak, közterületek fenntartása, közvilágítás,
szemétszállítás, közmûvelôdés, stb, – megoldania. A helyi ön-
kormányzat a falu ügyeit ugyan szûkebb keretek között, de
továbbra is maga intézi, határozatot hoz, rendeletet alkot
stb., ezeket a közös hivatal apparátusa hajtja végre. Az állam
néhány feladatot a járásokhoz telepített, így az állami szociá-
lis ellátásokat, lakásfenntartási támogatást, normatív támo-
gatásokat, gyámügyeket, már nem helyben, hanem a Füredi
Járásnál kell intézni. Az önkormányzat által nyújtott egyéni
ellátások, átmeneti segélyek, továbbra is itt maradnak. 

Bízunk benne, hogy az elsô nehézségek dacára gyorsan
tisztázódnak a hatáskörök és feladatok, és az ügyintézés
nem szenved csorbát az átalakulás kezdeti idôszakában
sem. Azon leszünk itt helyben, hogy ha kisebb létszámmal
is, de ugyanolyan segítôkészen és gyorsan intézzük el a hely-
ben maradó ügyeket, mint ahogy azt már az elmúlt években
megszokhatták. CzÁ
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Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Meghívó
Paloznak Község Önkormányzata szeretettel meghív

minden paloznaki lakost és nyaralótulajdonost az

„Újévi pohárköszöntôre”

2013. január 5-én, szombaton 18 órakor
a Faluház nagytermébe.

Paloznak Község Önkormányzata 
és a körjegyzôség dolgozói

kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánnak

Paloznak állandó lakosainak 
és nyaralótulajdonosainak!

�

� �

�



ÁDVENTI ÉS KARÁCSONYI SZERTARTÁSOK,
SZENTMISÉK RENDJE PLÉBÁNIÁNK TERÜLETÉN

A Szállást keres, a Szentcsalád népi ájtatosság mind az öt
faluban december 14-én kezdôdik.

Szenteste
Paloznak 15.30-kor, a szabadtéri betlehemnél – 

Betlehemi Pásztorjáték
Paloznak 24.00 órakor éjféli szentmise   
A szentmisét követôen, a Jézuska elhelyezése a szabadté-
ri betlehemi istállóban. Karácsonyi mûsorral, pogácsá-
val, forralt borral és teával köszöntjük a Kis Jézus szüle-
tésének emlékünnepét.

December 26.  Szerda Karácsony II. napja, 
Szent István diakónus vértanú ünnepe
Paloznak 17.00-kor, Templombúcsú

December 29. Szombaton Szent Család ünnepe:
Paloznak 17.00 órakor szentmise 
Szent Család ünnepének elôestéjén Családok megáldásával!
Szeretettel hívjuk és várjuk a Családokat!

December 31. Hétfô Szent Szilveszter pápa ünnepén: 
Paloznak 17.00 órakor szentmise és Év végi Hálaadás

Plébániánk területén, minden keresztény testvérünknek
örömteli, a Betlehemi Kisded Jézus által megáldott, kegye-
lemteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben bôvelkedô,
boldog újesztendôt kívánunk lelkipásztori szeretettel.

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

KARÁCSONYI IMA
Jöjjetek szeretett Testvéreim, köszöntsük együtt imád-
sággal a hozzánk érkezô betlehemi Gyermeket, akit az
Atyaisten küldött hozzánk.

Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott, az ezer-
szer áldott Istennek egyszülött Fia, aki kisgyermekként
jöttél közénk, aki emberré lettél, hogy mi istenivé lehes-
sünk, elsô imádóiddal, a Boldogságos Szûzanyával és
Szent Józseffel, valamint az egyszerû pásztorokkal
együtt jászolod elôtt leborulva imádunk!

Istenünk jóságát és emberszeretetét árasztod ránk,
mert gyermekként jöttél közénk, hogy ne féljünk hozzád
közeledni. Csodáljuk ezt a végtelen irgalmat, amellyel a
világmindenség Teremtô Ura és Királya, majdan Bírája,
szeretettel tárja felénk gyermeki karjait, és szeretetün-
ket kéri. Bizalommal térdelünk elôdbe mi, akik fáradtak
vagyunk és az élet terheit hordozzuk, mert tudjuk, hogy
nálad enyhülést és nyugalmat talál a mi lelkünk.

Végtelenül kiszolgáltatottan, nélkülözésben és sze-
génységben fekszel a jászolban, hogy fölkeltsd elnehe-
zült lelkünkben az együtt érzô segítôkészség, szolgálat-
készség, odaadás erényeit. Palota helyett istállót
választottál, bársonyos ágy helyett jászolt, trónus he-
lyett édesanyád ölében ülsz, ékességed a szerénység.
Születésedtôl fogva Tanítónk és mesterünk vagy, aki pél-

dát adsz nekünk, hogy ne legyünk rabjai a test kívánsá-
gainak, a szemek kívánságának és az élet kevélységének.
Jézusunk isteni Szíve, alakítsd szívünket a szíved sze-
rint! Legyen Istennek dicsôség és minden jóakaratú em-
ber szívében igaz békesség!

A békesség és a szeretet Istene áldjon meg mindenkit,
és ajándékozzon Mindenkinek áldott, szent karácsonyt.

vitéz Ajtós József László
ker. esperes, plébános

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 2012 KARÁCSONYÁN
A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN

December 23. 11 óra Gyerekek ünnepi mûsora és Csalá-
di Istentisztelet a templomban.

Szenteste, dec. 24. 17 óra Istentisztelet az ifjúság közre-
mûködésével és a Paloznaki kórussal a templomban.

Karácsony, dec. 25. 11 óra Istentisztelet úrvacsorával a
templomban.

Karácsony másnapja, dec. 26. 11 óra: Legátus szolgálata
a Gyülekezeti házban

Tislér Géza
lelkész      

Megyénk is felkészült a téli idôszakra
A kormány döntése értelmében a BM Országos Katasztrófa-
védelmi Fôigazgatóság fôigazgatója Dr. Bakondi György tû.
altábornagy végzi kormánymegbízottként a szociális, köz-
egészségügyi, lakhatási problémák kezelésének össze-
hangolását és az ezzel összefüggô tájékoztatás koordiná-
lását a téli idôszakban.

Megyei és helyi szinten is komoly elôkészületek tör-
téntek a rendkívüli hideg vagy hó esetén szükséges véde-
kezés elôkészítésére. Különös odafigyelést igényel az ál-
lampolgárok gyors és hiteles tájékoztatása is. Össze kell
hangolni a felkészülésben, és szükség esetén a védeke-
zésben érintett kormányzati, önkormányzati, karitatív
szervezetek és civil szereplôk tevékenységét.

A Katasztrófavédelem kiemelt figyelmet fordít az
utak, a vasutak járhatóságának, a gáz-, villany-, vízellá-
tás, az alapvetô informatikai rendszerek folyamatos és
zökkenômentes biztosítására, továbbá hogy a rászoru-
lók ellátásban részesüljenek, mivel ezek hiányát minden
állampolgár azonnal a saját bôrén észleli.

Veszprém megyében is megerôsítésre került a szociá-
lis hálózat, különös tekintettel az orvosi- és hajléktalan
ellátásra; ennek érdekében megyeszerte melegedôk is
kijelölésre kerültek.

A szükséges intézkedésekrôl, feladatokról a Veszprém
Megyei Védelmi Bizottság 2012. november 8-án megtar-
tott ülése már a téli rendkívüli idôjárásra való felkészü-
lés jegyében zajlott, hiszen Dr. Kovács Zoltán a megyei
védelmi bizottság elnöke berendelte a helyi védelmi bi-
zottságok elnökeit, illetve a felkészülés helyzetérôl be-
számoltatta a mentésben, mentesítésben esetlegesen
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résztvevô valamennyi rendvédelmi szerv és társszervek
vezetôjét, és a lakosság alapellátásában résztvevô köz-
üzemi szervezetek képviselôjét.

Annak érdekében, hogy az állampolgárok hiteles tájé-
koztatást kapjanak a szükséges teendôkrôl, az esetleges
veszélyhelyzetrôl a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság,
a Kormányhivatal a Veszprém Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatósággal közösen – szükség esetén a társhatósá-
gok bevonásával – folyamatosan tájékoztatja a lakosságot
a megyei és helyi sajtóorgánumok valamint az önkor-
mányzatok segítségével.

A téli felkészülés egyik alapvetô feltétele a gyors és hi-
teles kommunikáció a mentésben és a rendkívüli helyze-
tek felszámolásában tevékenyen részt vevôk között,
ezért a 2012. november 30-án értesítési gyakorlat került
végrehajtásra, amelynek a munkacsoportokba beosztott
tagjai egy esetleges rendkívüli téli helyzetre történô rea-
gálást és készenlétbe helyezést hajtottak végre.

A téli rendkívüli idôjárásra való felkészülésrôl és an-
nak helyzetérôl folyamatos tájékoztatást kaphatnak az
alábbi honlapokon:

www.veszprem.katasztrofavedelem.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Hatósági Osztály

H-8200 Veszprém, Dózsa György út 31. 
�: 8201 Veszprém, Pf.: 403

Tel: (06-88) 620-800 Fax: (06-88) 620-809 
e-mail: veszprem.hivatal@katved.gov.hu

Ausztráliából jöttünk...
Vida Kálmán a drezdai egyetem elvégzése után 1975-ben
a balatonfüredi sporthajógyárban kezdett dolgozni.  In-
nen is a balatoni kötôdése. További mûanyagipari, korró-
zióvédelmi és közgazdasági ismereteket szerzett. 1978-tól
a veszprémi NEVIKI-ben dolgozott. 1992 óta ügyvezetô-
ként egy német-magyar Kft-nél, a telekommunikáció és
az informatika területén közel húsz évet dolgozott.

Vida Kálmán személyes élményeikrôl, a látottakról
beszélt.  Érzékeltette a mai valóságot, beszélt az általuk
észlelt, néha furcsa, ausztrál életformáról, emberekrôl,
tájakról és mindezt saját fényképekkel illusztrálta.

Úti beszámolójában az ausztrál borkultúrát, szôlô-
mûvelést sem hagyta ki, még akkor sem, „ha a hazai
szintet nem is érik el a boraik”!

Említette az Ausztráliában rendezett két olimpiát:
Melbourne-it, ahol 9 aranyat és a Sydney XXVII. olim-
piát, ahol 8 aranyérmet nyertünk.

Szólt a híres ismert ausztrál, sokszor amerikainak
vélt színészekrôl: pl. Nicole Kidman, Mia Wasikovská,
Hugh Jackman, Mel Gibson, Russel Crown, akik Ma-
gyarországon is jól ismertek.

Változatosságképpen bemutatott néhány város és táj-
képet, amik jól visszaadták a látottak és elmondottak
hangulatát.

Láthattuk Sydney, Melbourne, Canberra nevezetes-
ségeit, számtalan tengerparti fotót, különleges állatké-
peket, koalát, kengurut, krokodilt, papagájokat, majd
felvételeket az ausztrál szôlômûvelési szokásokról.

Végezetül a magyar szemmel érzékelt, az ausztrál
életformára jellemzô különlegességekkel, anekdotákkal
fejezte be beszámolóját.

Ezek közül az egyik legjellemzôbb, ami a kinti emig-
ránsok fô témája, a kötôdés Magyarországhoz, a hon-
vágy érzése: 

„A honvágy olyan, mint egy vesekô. Amíg másnak
van, tudomásul vesszük, sajnáljuk egy kicsit, mert na-
gyon kellemetlen.  Ha minket is elkap, iszonyú egy álla-
pot”, Ez így van, ez volt a kinti magyaroknál: az Óhaza,
a szülôk, a hazai tájak és ismerôsök állandó témái a ma-
gyar társaságoknak.

Ausztrália gyönyörû, óriási ország-kontinens. Mérhe-
tetlen a gazdagsága és fejlôdése. 

Élni, megélni viszont ott sem könnyû, sokaknak nem
sikerül, viszont megnézni egy óriási élmény.

Vida Kálmán a következôkkel zárta beszámolóját:
„Ausztráliából jöttünk volt a beszámoló címe, ott sokat
láttunk, tapasztaltunk, de mégis elmondhatjuk a leg-
jobb itthon, Magyarországon és természetesen Paloz-
nakon!”

Az úti beszámolók után a hallgatóság kérdései jelez-
ték az érdeklôdést és az elôadások nagy sikerét.  Fodor
Zsuzsa és Prazsákné Emike által összeállított színes ki-
állítás a képek nyelvén mutatta be Ausztráliát. A ren-
dezvény technikai hátterérôl Sári Annamária gondosko-
dott. A hölgyek virágot, Vida Kálmán Gubányi Károly
könyvét kapta ajándékba. 

V. dr. Fodor Zsuzsa, Vida Kálmán
Házigazda:  dr. Tormási György.

Levél a Mikuláshoz
Idén egy kicsit korábban esett le a hó, a Mikulás Ünnep-
ség idejére sajnos már nem maradt belôle az utakon. Így
a Mikulás sem tudott szánnal érkezni a Faluház nagyter-
mébe, ahol a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány és kis
segítôi által nagyon szépen feldíszített terembe toppan-
hattak a vendégek.

Nem unatkozhattak a kicsik ezen a napon, hiszen
részt vehettek a Levél a Mikuláshoz címû interaktív ze-
nés bábmûsoron, majd az ajándékosztás után a
Paloznaki Civil Egyesület által szervezett adventi ját-
szóházban készíthettek karácsonyi díszeket.

Közben a gyermekek süteményeket fogyasztottak,
melyeket az anyukák és nagymamák készítettek az ün-
nepi alkalomra.

A Mikuláscsomagok mellé a „Paloznak Jövôjéért”
Közalapítvány által készíttetett kis karácsonyfadíszt is
kapott mindenki.

Nagyon jól telt a délelôtt, reméljük jövôre szánon ér-
kezhet a Télapó.

Szerk.
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Karácsonyvárás

Az ünnep attól ünnep, hogy készülünk rá. Az ünnep
nagyságát a hozzá fûzôdô gondolatok, érzések teszik
emelkedetté, magasztossá. Gondolataink már a kará-
csony körül járnak. A karácsony az egész világ, az embe-
riség karácsonya. Karácsony estéjén és éjszakáján mint-
egy „égi” varázsütésre szent sugallat szállja meg
lényünket, belsô énünk áthangolódik a Szenteste vará-
zsára, meghittségére. Szívünkbe jóság, szeretet költözik.
Talán ezért is hívják a karácsonyt a szeretet ünnepének.

A karácsonyi gyertyák fényét, a csillagszórók csillogá-
sát csak a gyermekszemek boldog ragyogása múlja felül.
A gyertyák fényénél lélekben átöleljük közeli és távol
lévô szeretteinket, emlékezünk elköltözött családtagja-
ink, barátaink mosolyára, egy-egy kedves mozdulatára,
és lélekben újra együtt leszünk. Gondolatainkban felvil-
lannak a „régi” karácsonyok, a viharlámpás, pislákoló
mécsesek, amikor a havas, hideg hajnalokon gyerekek és
öregek fázósan, de emelkedett ádventi lélekkel a nagy hó-
ban bukdácsoltak a hajnali misékre, hogy belülrôl is fel-
készüljenek a Szen Karácsony ünnepére. A karácsonyi
gyertyák fényénél emlékezünk a gyermekkori karácso-
nyokra, a „Jézuskának” írt levelekre, amiben ajándé-
kot kértünk magunknak, szüleinknek és testvéreink-
nek. A levelet kitettük az ablakba, amit egy arra járó
angyal reggelre felvitt az „Égbe” a Jézuskához. Újra él-
jük át a boldog izgalmat, hogy a feldíszített fa alatt ott ta-
láljuk-e a kért ajándékokat. Általában ott voltak – hála
szüleink gondoskodásának. Meghatódott lélekkel bontot-
tuk a Jézuska ajándékait. Mennyire tudtunk örülni a fû-
részporból készített kartonruhás babának, egy pettyes
labdának, egy imakönyvnek (benne szentképpel), egy kis
gyögyház rózsafüzérnek, vagy meleg kendônek, kesztyû-
nek, amit szüleinknek hozott a Jézuska… Aztán, ahogy
nôttünk, cseperedtünk, a Jézuska varázs eltûnt, de az ér-
zés megmaradt. Már magunk vettük meg a szaloncukrot a
fára és a boltokban az ajándékot.

A nagyvenes évek nehéz gazdasági helyzetében, a má-
sodik világháború elôtti és utáni években már nem lehe-
tett a boltokban szaloncukrot kapni. Isten tudja, már
nem emlékszem honnan, de szereztünk receptet és ma-
gunk készítettük el, de aztán volt, amikor már csupán
mandulát csvartunk selyempapírba, vagy a körmünkkel
kisimított régi aranypapírba és elégedetten mosolyog-
tunk, hogy rajtunk ugyan nem fog ki a szegénység. A fára
kötözött piros alma, dió a gyertyák fényénél ragyogóbbá
vélt minden más csillogó dísznél.

Emlékszünk a régi betlehemesekre. Egyházi vezetéssel
a faluban a lányok részére a KALÁSZ (Katolikus Asszo-
nyok, Lányok Szövetsége), a fiúk részére a KALOT (Kato-
likus Agrárlegények Országos Testülete) egyesület mûkö-
dött. A háború viharában, 1944 telén mi „Kalász” lányok
elhatároztuk, hogy karácsony estén betlehemezni indu-
lunk. Két-három lány beöltözött pásztornak, kenderbôl
csirizzel bajuszt, szakállt ragasztottak, a legszebb hangú
leányt választottuk a Szûz Máriának, akinek énekelni
kellett a jászol felett. Körötte két-három  leány (köztük

én is) angyalnak öltözve a jászollal – benne a kis Jézussal
– a nagy nap délutánján elindultunk, hogy mire kezdôdik
az éjféli mise, mindenhova eljussunk a betlehemmel. Kü-
lönösen ügyeltünk arra, hogy a „hegybéliek” is részesül-
jenek a szent küldetésben. Tapostuk a havat a hideg téli
estén, de mégsem fáztunk. Angyali szárnyaink néha lees-
tek, majd nevetések közepette visszakötöztük ôket. Volt
egy eset, amit életem végéig nem felejtek el. Az egyik ház-
nál a bebocsátást kérô pásztornak a pásztorbottal erôsen
a földre kellett koppantani ezzel a szöveggel:

Nincs helye a Jézusnak?!
Ekkor az erôs mozdulattól leesett a bajusz a lányról. A

háziak meglepôdve ismerték fel a pásztorban a paloznaki
leányt. Mindenki próbált erôt venni a nevetésen, mely ki-
törni készült a szent pillanatban. Aztán helyrejött minden,
mert a Szûz Mária a jászol fölé hajolva elkezdett dúdolni:

Aludj el gyermekem, napom fénye,
Az életemnek egy reménye
Örömest ringatlak, szívembôl, óhajtalak
Aludj, aludj…

Az angyali kar is elkezdte énekelni:
Mennybôl az angyal, eljött hozzátok…

Az a betlehemezés a maga esetlenségével is szép volt és
maradandó, mert a szándék jó volt és nemes. Visszagon-
dolva a régi karácsonyokra, de az elkövetkezendôkre is
oly szépet gondolok:

Istenem, ha mindig úgy szeretnénk,
akkor lennénk igazán boldogok.

J-né Irén

Szépkorúak Ünnepe
A hagyományos Mikulás napi estén, terített asztal várta a
szépkorúakat. A tetôtér ismét ünnepi díszt öltött, köszönet a
Prazsák Józsefné Emike vezette „Paloznak Jövôjéért” Köz-
alapítvány kis csapatának, a terítékeken az általuk elkészí-
tett kis díszek fogadták a vendégeket. 

A mûsort a legfiatalabb korosztály kezdte, a kicsik a Cso-
paki Óvoda középsô csoportos gyermekei. A gondos óvó-
nénik vezetése, a karácsonyi énekek betanítása Tóthné
Ferencz Henriette óvodavezetô és Szûcs Zsuzsanna óvónô
munkáját dicsérik. Miután a gyermekek elhagyták a nagy-
termet Steinbach Zsófia énekelt el egy nagyon szép karácso-
nyi dalt mindenki örömére, majd a Szabó Lajos alpolgár-
mester vezette Paloznaki Kórus szebbnél szebb dalokkal
emelte az est fényét.

A mûsor zárásaként Czeglédy Ákos polgármester úr kö-
szöntötte a szépkorúakat és az idén 10. évét ünneplô Kórus
vezetôjét és tagjait egy hatalmas csokitortával „jutalmazta”.
Felelevenítette, hogy a kórus pont a 10 évvel korábbi Miku-
lás ünnepségre állt össze, akkor még azt gondolva, hogy csak
az ünnepi mûsoron vesznek részt. Azóta a Kórus is sokat
fejlôdött, taglétszáma nôtt és egy kicsit átalakult. 

Az alkalom adta, hogy Prazsákné Emike átadja a falu
vezetôjének az erre az alkalomra Tisza Sándor fafaragó ál-
tal kifaragott szép fatáblát, mely a Nagy Magyarországon
belül ábrázolta Magyarországot és pontosan elhelyezve a
térképen egy pont és a felirat jelölte rajta Paloznakot. Na-
gyon szép alkotás, mely Paloznaknak készült.

�Paloznaki Hírmondó�
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Az Ünnepség elôtt 2 nappal érkezett meg, már nyomtatott
formában Jutasi Sándorné Pillanatképek Paloznak „régi”
életébôl címû mûvének 4., bôvített kiadása, így adott volt az
alkalom, hogy kapjanak is belôle a jelenlévôk. A kiadványt a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány finanszírozta.

A mûsor után finom hidegtálak kerültek az asztalra,
kísérôként üdítôket és paloznaki rizlinget fogyaszthattak az
ünnepeltek. Közben a képviselôk kedves szavak kíséretében
kiosztották a megjelenteknek az ajándékokat.

Az est folyamán Nádasi Elemér szokásos, közkedvelt har-
monikamuzsikája szolgáltatta a talpalávalót, sokan táncra is
perdültek. Jutasi Irénke néni korát meghazudtoló lendület-
tel ropta a táncot.

Az egyre fogyó társaságban, nótázással, beszélgetéssel ért
véget ez a szép este.

Szerk.

Karácsony a paloznaki konyhában
27 éve élünk Paloznakon. Korábban, amikor még lelkes re-
ceptgyûjtô voltam, jó pár paloznaki konyhában megfordul-
tam, szívesen hallgatva Szombathy néni, Lina néni és a töb-
bi ügyes háziasszony visszaemlékezéseit a régi paraszti
világról, hétköznapokról, ünnepekrôl. Legtöbbet Balogh
Zsuzsi nénitôl tudok, aki 85 évesen is – Isten éltesse sokáig –
sokakat meghazudtoló frissességgel süt-fôz.

Persze egy negyed század sokat változtatott a helyi szoká-
sokon, modern konyhát, gépesítve a mosogatógéptôl a mik-
rohullámú sütôig, a konyhai robotoktól a gyümölcscentrifu-
gáig minden megtalálható a paloznaki modern konyhákban.
Megváltoztak az étkezési szokások, a fôzési technikák is sok
paloznaki konyhában újhodtak meg.

Úgy gondolom az egyik legújabb és szépséges konyhája
most Siklós Aninak van, akit a karácsonyi készülôdésben lá-
togattam meg, s akinél nagyon mutatós és finom kuglófot et-
tem mézes csokis puszedlivel dúsítva. Sikertörténetté válhat
az ünnepi asztalon.

Karácsonyi kuglóf

Elöljáróban javaslom, hogyha van olyan tepsink, amelyben
6 kisebb kuglófforma van, célszerû abban sütni és fölöttébb
mutatós.
Hozzávalók:
1 RÁMA (vajjal is nagyon jó), 18 dkg porcukor, 1 Bourbon
Oetker vaníliáscukor, 1 narancs reszelt héja, 1,25 dl tej, ha
túl kemény a massza tegyünk még bele (tojáslikôr is helyet-
tesítheti, ha még nem ittad meg…), 20 dkg csokis-mézes pu-
szedli (ALDI), 40 dkg liszt, 1 sütôpor, 6 tojás.
Elkészítés:
A vajat a porcukorral, vaníliáscukorral, narancs héjával
habosra keverjük, a tojásokat egyenként hozzáadjuk, végül
a tejet (tojáslikôrt) is hozzáadjuk, beleszitáljuk a lisztet, sü-
tôport és alaposan összedolgozzuk, végül 1x1 cm-es kockára
vágva hozzáadjuk a csokis-mézes puszedlit. Kivajazott, lisz-
tezett formában 160o-on 50-60 perc alatt megsütjük. A ki-
borított kuglófot rácson hagyjuk kihûlni, porcukorral hava-
sítjuk. 
Jó étvágyat!

Az emberszívek örökélô ôre
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk: JÓSÁG, SZERETET
(Móra László: Karácsony édes ünnepén)

Áldott, békés Karácsonyt kívánok: Rajnai Magdi

X. LUCA NAPI ASZTALITENISZ-KUPA
Az esôs idô ellenére sokan érkeztek az immár 10. alkalom-
mal megrendezésre kerülô Asztalitenisz-kupára a Szent
József Ház nagytermébe. A szervezô Paloznaki Civil Egye-
sület üdítôvel és egy kis sütivel fogadta a résztvevôket.

Elôször a gyermek és ifjúsági versenyzôk mérettették
meg ügyességüket, majd 5 óra után a felnôtt versenyzôk
kerültek sorra. 

A helyezések az alábbiak szerint alakultak:
GYERMEK KATEGÓRIA:
1. hely: Sipos Dominik, 2. hely: Szente Dávid, 3. hely:

Reinfart Gergô.
IFJÚSÁGI KATEGÓRIA:
1. hely: Hernádi Bence, 2. hely: Szondi Máté, 3. hely:

Szabó Donát.
FELNÔTT KATEGÓRIA:
1. hely: Kovács István, 2. hely: Török Tamás, 3. hely:

Szente Zsolt.
A helyezettek oklevelet és kupát kaptak, melyet Herná-

di Péter a Paloznaki Civil Egyesület elnöke adott át a
nyerteseknek. Valójában minden résztvevô nyert ezen a
délutánon, hiszen élhetett a sportolás, a Karácsony elôtti
testmozgás lehetôségével.

Köszönjük a szervezést Szente Zsoltnak. Jól éreztük
magunkat.

Sári Annamária

A Teleház és Könyvtár ünnepi nyitva tartása:
Nyitva:

A két ünnep között, december 27-én, csütörtökön
14-19 óráig.

December 21-26-ig és december 28-január 2-ig zárva tart.

Kellemes Ünnepeket Kívánok Mindenkinek!

Sári Annamária

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatásul közöljük, hogy 

2012. december 22–26-ig és 2012. december 29-
2013. január 1-ig a Paloznaki Polgármesteri Hivatal 

zárva lesz. 
2012. december 27-én, csütörtökön 8–16 óráig és

december 28-án, pénteken 8–13.30-ig 
(rendes nyitvatartási idôben) leszünk nyitva. 

Legközelebb 2013. január 3-án (szerdán) állunk
kedves ügyfeleink rendelkezésére.

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

gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezé-
si 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 keresztezô-
désénél, ahol bemutatótermünkben választhat igényei sze-
rint. 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

� 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 

� 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.
Honlap: www.rajnaia.hu

� Négy Évszak Gazdabolt. Növényvédô szerek, mûtrá-
gyák, vetômagok, virágföldek, virágpalánták, kerti szerszá-
mok, öntözéstechnika, kötözôszerek, hobbi-állat eledelek.
Nyitva tartás: hétfô-péntek: 8-16 óráig, szombat: 8-12 óráig. 
Elérhetôség: Alsóörs, Endrôdi u. 1. Tel: 06-20/473-0169. 
E-mail: balogh-juci@freemail.hu. 

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

� 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
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 János u. 2. Tel./ fax: 87/446-452, web:
www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.hu

� 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

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

Akác Vendéglô
Paloznak Fô téren, ahol az óra áll! 

Nem dohányzó, megújult környezetben, 
melegkonyhával, pizzával, 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, web: www.akacvendeglo.com  

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
content&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.

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.

Felsôörs és Balatonalmádi között a Fáskert utcában megnyílt
az AUTÓSBOLT!

Minôségi akkumulátorok a biztos indításhoz és Texhung olajak
a jó kenés érdekében, 

RIMET adalékok raktárról azonnal. Minden típusú
autóalkatrész forgalmazása.

Tóth Balázs: 06-30/9376-499.
További információ: Felsôörsi Autósbolt az IWIW-en, 

Google: Cégjegyzék RIMET Tóth Balázs.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 
Megjelenik havonta.

�Paloznaki Hírmondó�
Áldott, Szép Karácsonyt, 

Békességben, Szeretetben, Erõben, Egészségben 
gazdag Új Esztendõt kíván Paloznak lakóinak, 

nyaralóinak és minden idelátogatónak

Prazsák Józsefné
A „Paloznak Jövõjéért” Közalapítvány

kuratóriumi elnök


