
ÁDVENTI ÉS KARÁCSONYI SZERTARTÁSOK,
SZENTMISÉK RENDJE PLÉBÁNIÁNK TERÜLETÉN

A SZÁLLÁST KERES A SZENTCSALÁD népi ájtatos-
ság mind a négy faluban december 14-én kezdôdik. 
Mindenkit szeretettel várunk.

Szenteste

Paloznakon,  15.30-kor a szabadtéri betlehemnél –
BETLEHEMI PÁSZTORJÁTÉK

Paloznakon 24.00 órakor éjféli szentmise

A szentmisét követôen, a Jézuska elhelyezése a szabad
téri betlehemi istállóban. Karácsonyi mûsorral, pogácsá-
val, forralt borral és teával köszöntjük a Kis Jézus szüle-
tésének emlékünnepét.
Mindenkit szeretettel várunk!  

December 26. Pénteken Karácsony II. napja, Szent
István diakónus vértanú ünnepe

Paloznak        17.00-kor, Templombúcsú

December 27. Szombaton Szent Család ünnepe:

Paloznak 17.00 órakor szentmise 
Szent Család ünnepének elôestéjén Családok megáldásával!
Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat!

December 31. Szerda Szent Szilveszter pápa ünnepén:

Paloznak 17.00 órakor szentmise és Év végi Hálaadás

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

vitéz Ajtós József László
kerületi esperes, plébános

KARÁCSONYI PROGRAMOK ÉS RENDEZVÉNYEK
CSOPAK-PALOZNAK 

REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG

December 8–12: Karácsonyi vásár a Gyülekezeti házban:
December 8–11: Ádventi estek iskolásaink közremûkö-
désével 18 órakor a Gyülekezeti házban
December 14. Vasárnap 11: Hálaadó Istentisztelet a fel-
újított templombelsôért
December 21. vasárnap: Családi istentisztelet.
December 24. Szenteste. Istentisztelet az ifjúság és a
Paloznaki kórus közremûködésével 17 órakor.
December 25. Karácsony 11 óra: Úrvacsora és Istentisz-
telet a templomban
December 26. Legátus szolgálata

TESTÜLETI ÜLÉS DECEMBER
November 26-án rendkívüli ülést tartott az önkormányzat
novemberben a rendezési tervhez beérkezett észrevételek
kapcsán. Az önkormányzat a fôépítész javaslatainak figye-
lembevételével egyenként véleményezte a beérkezett észre-
vételeket, döntve azok elfogadásáról, vagy elutasításáról.

A decemberi testületi ülésen a polgármester beszámolt az
elôzô ülés óta eltelt intézkedésekrôl és a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról. A napirend szerint elsôként
Verrasztóné Losonczy Anna a Helyi Értéktár Bizottság el-
nökének beszámolóját hallgatta meg a testület, majd a
Riviera Turisztikai Egyesület munkájáról beszélt Zakar
Zelinda az egyesület munkatársa. A csatlakozásról a 
lehetséges tagdíj ismeretében dönt majd a testület.
Elfogadták a képviselôk a 2014. évi költségvetés módosítá-
sát, mely a bevételi és kiadási oldalon is növekedést mutat
az elnyert támogatások, a közmunkaprogram és a helyi
adóbevételek növekedése okán. Módosította a szervezeti
mûködési szabályzatát a testület az elôzô választás óta be-
következett jogszabályváltozások miatt. Egyhangúan tá-
mogatott minden Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatra jelentkezô paloznaki fiatalt
a testület. A Meseközpont kérésére 60.000 Ft támogatást
nyújt az önkormányzat a központban folyó karitatív
munkát segítendô. A Tájház büfé üzemeltetésére pályáza-
tot ír ki az önkormányzat. (A kiírás átvehetô a hivatalban.)
2015. évi rendezvénytervezetet elfogadta a testület, mely
még több pontban módosulhat az egyesületek idôközben
alakuló programjai miatt. Elfogadta a testület a Klikk ja-
vaslatát a kötelezô felvételt biztosító általános iskolákról
mely szerint a paloznaki általános iskolások részére a köte-
lezô felvételt biztosító iskolák Balatonfüreden a Radnóti
Miklós Ált Isk. és az Eötvös Loránd Ált. Isk.
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Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Paloznak Község Önkormányzata, 
és a Csopaki Közös Önkormányzat dolgozói

kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánnak

Paloznak állandó lakosainak 
és nyaralótulajdonosainak!
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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 egész
emberiség karácsonya. Karácsony estéjén és éjszakáján
mintegy „égi” varázsütésre szent sugallat szállja meg lé-
nyünket, belsô énünk áthangolódik a Szenteste varázsá-
ra, meghittségére. Szívünkbe jóság, szeretet költözik. Ta-
lán 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 átöleljük közeli és távoli szerettein-
ket, emlékezünk elköltözött családtagjaink, barátaink
mosolyára, egy-egy kedves mozdulatára és lélekben újra
együtt leszünk. Gondolatainkban felvillannak a „régi”
karácsonyok, a viharlámpás, pislákoló mécsesek, amikor
a havas, hideg hajnalokon gyerekek és öregek fázósan, de
emelkedett adventi lélekkel, a nagy hóban bukdácsoltak a
hajnali misékre, hogy belülrôl is felkészüljenek a Szent
Karácsony ünnepére. A karácsonyi gyertyák fényénél
emlékezünk a gyermekkori karácsonyokra, a „Jézuská-
nak” írt levelekre, amiben ajándékot kértünk magunk-
nak, szüleinknek és testvéreinknek. A levelet kitettük az
ablakba, amit egy arra járó angyal reggelre felvitt az „Ég-
be” a Jézuskához. Újra éljük át a boldog izgalmat, hogy a
feldíszített fa alatt ott találjuk-e a kért ajándékokat. Álta-
lában ott voltak – hála szüleink gondoskodásának. Meg-
hatódott lélekkel bontottuk ki a Jézuska ajándékait.
Mennyire tudtunk örülni a fûrészporból készített kar-
tonruhás babának, egy pettyes labdának, egy imakönyv-
nek (benne szentképpel), egy kis gyöngyház
rózsfüzérnek, vagy meleg kendônek, kesztyûnek, amit
szüleinknek hozott a Jézuska... Aztán, ahogy nôttünk,
cseperedtünk, a Jézuskás varázs eltûnt, de az érzés meg-
maradt. Már magunk vettük meg a szaloncukrot a fára és
boltokban az ajándékot.

A negyvenes 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
magnk készítettük el, de aztán volt, amikor már csupán
mandulát csavartunk 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
vált minden más csillogó dísznél.

...
(Részlet Jutasi Sándorné írásából.)
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„Egy pillanatnyi IGAZSÁG megszépítheti, 
és meg is fogja szépíteni a világot.
Egy pillanatnyi BÉKE megmentheti, 

és meg is fogja menteni  a világot.
Egy pillanatnyi SZERETET tökéletessé teheti, 

és tökéletessé is fogja tenni a világot.”
(Sry Chinmoy)

Áldott Ünnepeket,
IGAZSÁG-ban, BÉKESSÉG-ben,

SZERETET-ben gazdag
Boldog, Új Esztendôt

kíván
Paloznak állandó lakosainak, nyaraló tulajdonosainak

és minden idelátogatónak
Prazsák Józsefné

„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány
kuratóriumi elnöke

„Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong a hálaének.
Az én kedves kis falumban Karácsonykor Magába száll

minden lélek.
Minden ember Szeretettel Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban A Messiás Boldogságot 

szokott hozni.
A templomba Hosszú sorba’ Indulnak el ifjak, vének,

Az én kedves kis falumban Hálát adnak 
A magasság Istenének.”

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog  újesztendôt kíván
minden paloznaki lakosnak, nyaralótulajdonosnak, 

tagjainak, támogatóinak a
Paloznaki Civil Egyesület

elnöksége

Kovács Emese és Árvay Attila képviselôk fogadó-
órája 2015-ben minden páros héten csütörtökön
17.00–19.00 óráig lesz a Könyvtárban (Fô u. 2.)



Paloznak Települési Értéktár Bizottság 2014. évi munkája

A paloznaki képviselô-testület február 6-i ülésén határo-
zott, hogy csatlakozik az országos Értéktár- és Hunga-
rikum programhoz, elkezdi a helyi értéktár létrehozását. 
A települési értéktár létrehozásával a feladat nem kicsi:
meglátni és megláttatni közösségünk speciális értékeit, lát-
hatóvá, értékké tenni magunk és mások számára is. 

Települési Értéktár Bizottság tagjai Englert Dezsô, Nagy
Zsuzsanna, Prazsák Józsefné, Dr. Regôs Ferenc, Verrasz-
tóné Losonczy Anna, valamint Mihalcsik Márta, a Magyar
Nemzeti Mûvelôdési Intézet munkatársa és az önkormány-
zat részérôl Czeglédy Ákos polgármester.

A bizottság 2014. február 26-i alakuló ülésén megalkotta
a mûködését szabályozó SZMSZ-t, – amelyet a képviselô-
testület elfogadott, – kialakította munkarendjét és megha-
tározta a feladatait. Április 2-i ülésén tárgyalta az elsô be-
érkezett javaslatokat a helyi értékekrôl. A döntése alapján
különbözô szakterületi kategóriákban az alábbi javaslatok
kerültek be a települési értéktárba: 
� Balaton-felvidéki és Bakony-vidéki hímzéskultúra / kul-

turális örökség 
� Hampasz kút / természeti környezet 
� Mandula / agrár- és élelmiszer gazdaság 
� Napóra / kulturális örökség 
� Paloznaki Hímzôkör / kulturális örökség 
� Potyondi Grafika / kulturális örökség 
� Varázsgömb szobor / kulturális örökség 
� Viráglány szobor / kulturális örökség 

További két javaslat esetében a bizottság hiánypótlást
kért az adatlap és mellékletek hiányossága miatt.

A június 25-i ülésen a színvonalas és hiánytalan javasla-
toknak köszönhetôen a különbözô szakterületi kategóriák-
ban az alábbi nyolc új taggal bôvült a települési értéktá-
runk: 
� „Hadifogoly voltam” Jutasi Sándor kézirata / kulturális

örökség 
� Jutasi Sándor „Versek” c. könyve / kulturális örökség 
� Paloznaki Római Katolikus Templom / épített környezet 
� Paloznaki Képíró Mûhely / kulturális örökség 
� „Paloznaki pillanatképek” Jutasi Sándorné könyve /

kulturális örökség 
� Paloznaki Kórus / kulturális örökség 
� Paloznaki Tájház / épített környezet 
� Szendi György tanító életmûve / kulturális örökség 

A bizottság úgy határozott, hogy a Paloznaki Római Ka-
tolikus Templomot és a Paloznaki Tájházat felterjeszti a
megyei értéktárba. 

A szeptember 25-i ülésre beérkezett javaslatok alapján
ismét bebizonyosodott, hogy változatos az értékek tárháza
településünkön, így rendezvény, növénykultúra, néphagyo-
mány is az értéktárba került. Ez alakalommal öt új taggal
bôvült a települési értéktárunk.
� Szôlô- és borkultúra / agrár- és élelmiszer gazdaság 
� Szüreti felvonulás / kulturális örökség 
� Paloznaki paradicsom / agrár- és élelmiszer gazdaság 
� Levendula / agrár- és élelmiszergazdaság 
� Betlehemi pásztorjáték / kulturális örökség 

A bizottság november 26-án tartotta 2014. évi utolsó ülé-
sét, az elfogadott három javaslattal 24 helyi érték alkotja a
települési értéktárat. 
� Kálvária / épített környezet 
� Szentcsalád-járás / kulturális örökség 
� Paloznaki Református Harangtorony / épített környezet

Két további beérkezett javaslathoz a bizottság formai és
tartalmi hiánypótlást kért.

A Veszprém Megyei Értéktárba felvételre került ”A Ba-
laton-felvidéki- és Bakony-vidéki (dunántúli) hímzôkul-
túra”, a javaslatot Szuperné Bohus Judit népi iparmûvész,
a Paloznaki Hímzôkör vezetôje nyújtotta a be, még mielôtt
a paloznaki önkormányzat döntött a települési értéktár lét-
rehozásáról. 

Értéktár rendezvények:

2014. július 25. és augusztus 3. között került megrendezés-
re a 24. Mûvészetek Völgye fesztivál, melynek központi té-
mája az innováció volt. Az értékek, régi tradíciók, hagyo-
mányok mellett modern, kreatív megoldások jelentek meg.
A sokak által Csigaháznak ismert épület és udvara átala-
kult Kincses Házzá és Értékudvarrá. Itt kapott helyet a
Veszprém Megyei Értéktár önálló kiállítása, ahol kiállítás-
sal bemutatkozott a Paloznaki Hímzôkör is. 

A Megyei Mûvelôdési Intézet „Veszprém Megyei Hunga-
rikum Klubok Közössége” címû projekt be Paloznak is be-
kapcsolódott. A tíz alkalomból álló programsorozat alatt a
Nemzeti Mûvelôdési Intézet Veszprém Megyei Irodája
Nemesvámoson, Litéren, Kiscsôszön, Szentkirályszabad-
ján, Taliándörögdön, Dobán, Szentgálon, Paloznakon,
Bazsiban és Herenden járt az ôszi idôszakban. A projekt
célja az volt, hogy a települések, a helyi Értéktár Bizottsá-
gok és a Hungarikum Klubok bemutathassák tevékenysé-
güket a meghívottak számára, megismerjék egymás jó gya-
korlatait, módszertani és gyakorlati segítséget kapjanak a
helyi értékek feltárásához, értéktárak kialakításához, a kö-
zös munkához és a megyei Hungarikum Klub-hálózat ki-
alakításához. 

A bizottság, ill. a képviselô-testület tagjai több hely-
színen részt vettek a tapasztalatcserében, legnagyobb si-
kert Bazsiban a kis összegû beruházással megvalósult
közösségi gyümölcsfeldolgozó bemutatása aratta, mely-
nek létrehozása településünkön is nagy segítséget jelen-
tene a lakosságnak a kiskertekben megtermett gyümöl-
csök hasznosításához. 

A paloznaki rendezvényt is nagy érdeklôdés kísérte ok-
tóber 28-án a faluház nagytermében, ahol diavetítés, kiállí-
tás, kulturális mûsor, gasztronómiai bemutató keretében
mutattuk be helyi értékeinket a meghívottak számára.

December 4-én Balatonfüreden egy konferencia kereté-
ben mutattuk be Paloznak értékeit az Arácsi Népházban az
érdeklôdôknek. 

A Települési Értéktár Bizottság a helyi értékek feltárása,
megôrzése, bemutatása érdekében végzett munkáját 2015-
ben is folytatja, várja a javaslatokat a helyi értéktárba.

Verrasztóné Losonczy Anna elnök
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A vendéglôs kisböjtkor
DOBÓ JÓZSEF

„Ó, Napkelet! 
Örök fény ragyogása, igazság Napja: 

jöjj el, és világosíts meg minket!”  
gregorián ének

Vannak emberek, akikkel azért nehéz beszélgetni, mert
túl sokat tudnak, túl gondolat- és érzelemgazdag az éle-
tük. Inkább csak hallgatni lehet és érdemes ôket, ha me-
sélni támad kedvük. Ilyen ember Jóska is.

– Hiszek az Úr eljövetelében és hiszek a várakozásban
– kezdi, pedig még egy kérdést sem tettem fel. – Ha nincs
hitünk, egyedül maradunk. Elveszünk a hétköznapok-
ban, a tömegben, a múló idô kihasználatlanságában. Kell
valami motiváció, hogy jókedvvel csináljuk a dolgainkat,
mozgató erô, és útmutató személy, szülô, tanító. Kell a
család. Kell a hit… 

Jóska köhög, kint vigasztalanul esik.
– A tanító szerepe nem könnyû, ennek ellenére nagyon

szerettem tanítani. De, hogy az elején kezdjem, Veszprém-
ben születtem 1951-ben, s ebben az évben költöztünk
Csopakra, abba a házba, amelyet megvásároltunk az ál-
lamtól és késôbb vendéglôvé alakítottunk át. Katolikus
családban nôttem fel, édesanyám foglalkozott többet 
velünk, édesapám, aki erdômérnökként dolgozott, sokat
volt kiszálláson, emiatt a vele töltött idô igazi ünnepnek
számított. Hatan voltunk testvérek, mind fiú, én az ötödik 
vagyok a sorban. Apai nagyapám mintájára, aki szintén
erdômérnök volt, nagyformátumú, rendkívüli ember, aki-
nek a feljegyzéseibôl nemrég könyv jelent meg Ágh Mag-
dolna gondozásában, Üdvözlet az erdészeknek címmel, én
is erdész szerettem volna lenni, viszont a füredi Lóczyban
letett érettségi vizsgám után már szakács. Hogy miért ez a
nagy váltás? Akkortájt halt meg édesapánk és a család ne-
héz anyagi helyzetbe került. Nem restellem bevallani, a
pályaválasztás szempontjai között elôkelô helyen szere-
pelt annak az ígérete, hogy szakácsként sosem fogok éhez-
ni. A szakmunkásképzô után az Annabellában helyezked-
tem el, végigjártam a szamárlétrát. Húsz évig dolgoztam
ott, miközben szakmai ismereteket és elismeréseket sze-
reztem, tanultam a budapesti Intercontinental szállóban,
dolgoztam Ausztriában és Németországban, majd tíz éven
át voltam profi bármixer is. Szeretek tanulni, élveztem a
fejlôdést, az egymásra rakódó tudás erejét. Ezért mentem
ismét külföldre dolgozni, ahol több helyszínen négy és fél
évet töltöttem, egészen 1990-ig, amikor fordulat követke-
zett be az életemben. Akkoriban már nagy munkálatok
folytak a csopaki házban. Az egész épületet renováltuk,
eredeti formájába állítottuk vissza a külsôt, a belsô tere-
ket pedig egy vendéglô funkcióinak megfelelôen, ugyanis
egy hamburgi barátom anyagi támogatásával kiegészítve
igazi családi vállalkozásba kezdtünk. 

1992-ben megnyitottuk a Dobó Vendéglôt. Fénykorá-
ban a bôvítéseknek köszönhetôen 400 vendéget tudtunk
kiszolgálni a fôként rokonokból álló 20-25 fôs személy-
zettel. Gyakran volt teltház a kellemes környezet, a házi-
as konyha és a kiegészítô programok miatt. A szakmában
is híre ment, a jó vendéglôk közé sorolták a Dobót, amely
valóban vendégbarát hely volt. Volt – szünetet tart – ez

mára csak múlt. Fizetési nehézségeink támadtak, közben
a válság… negatív spirálba kerültünk. Ez mindannyiun-
kat nagyon megviselt. 17 év mûködés után zártunk be.

Jóska köhög, kint vigasztalanul esik.
– Fontos a másik ember. Szeretet, tisztelet, elfogadás.

Túlléptem rajta, új kihívást kerestem, mely az oktatásban
valósult meg. A zánkai Egry József Szakiskolába hívtak
tanítani, örömmel adtam át a tapasztalatomat, tudásomat,
gyakorlati élményeimet a diákoknak. Izgalmas feladat volt
a mai generációval szót érteni, motiválni ôket. Azt hiszem
népszerû tanár voltam… aztán 2012-ben megromlott az
egészségem, nyugdíjba mentem. A vendéglô bezárt, a há-
zunkat, a családi házat el kellett adjuk, hogy az … most
úgy vagyok, hogy nem tartozom senkinek és nincs sem-
mim. Itt élek Paloznakon, egy közismert arisztokrata csa-
lád legidôsebb hölgytagjának a nyaralójában, akinél a fe-
leségem, Böbe Németországban segédkezik. Most már
hivatalosan is igazi „gyüttment” lettem Paloznakon.

Szünetet tartunk. Jóska a gyermekkori adventekre gon-
dol. A készülôdésre, melynek motorja édesanyjuk örök
energiája és derûje volt. A fiúk tehetségük szerint végez-
ték a feladatokat, fát, gyújtóst vágtak és mindjárt be is
hordták, hogy az ünnepen ne kelljen, mostak, vasaltak,
tésztát gyúrtak, formáztak, sütöttek, cipôt pucoltak. Vár-
ták a messiást és várták haza az apjukat valamelyik távo-
li vidékrôl, ahol épp dolgozott. Mert a csengôt szenteste
csak ô rázhatta meg.  A szülei díszítették fel a karácsony-
fát és a vacsora is minden évben ugyanolyan volt: kocso-
nya majonézes krumplival, aztán másnap töltött káposzta
és persze bejgli...

– Egy kép, amit sosem felejtek el – mondja a szemében
rég leégett gyertyák fényeivel – amikor éjféli misére men-
tünk. Havas volt az utca, hideg és csendes. A sok játék
után még zsongott a fejünk, szótlanul bújtunk egymás-
hoz, középen édesanyánk, mi kétoldalt hárman-hárman.
Fogtuk egymás kezét.  Apánk mögöttünk lépkedett kicsit
lemaradva. Akkor nem értettem, s csak felnôtt fejjel tud-
tam meg, hogy miért. Bennünk gyönyörködött, ez volt az
ô igazi ajándéka. A családja, akiket mindennél jobban
szeretett. 

Jóska köhög, de az esô végre elállt.
– Szívességbôl jöhettem ide, hálás vagyok érte. Szép a

panoráma, a cserépkályha jó meleget ad, öt kutyával osz-
tozom. Böbe havonta jön látogatóba. A gyerekeink élik a
saját életüket, felnôtt férfiak, mindketten elfoglaltak. Dá-
vid és Máté. Dávidéknál három gyermek született, az
unokáim… 

Küszködöm a betegséggel és rossz az egyedüllét is. Nem
kérnek már a szaktudásomból, leírtak, végleg elfelejtettek. 

Aztán arra gondolok, hogy még szükség lehet rám.
Hogy szeretném látni felnôni az unokákat. Hogy szép és
gazdag életem volt. Hogy híres emberekkel találkozhat-
tam, beutaztam a világot, szakmai sikereim, tanítványim,
örömeim voltak.

Hívô ember vagyok, elfogadó és türelmes. Ezt javaslom
másoknak is, ez hozhat megoldást a megoldhatatlanra. 

Boda Balázs
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A NAA NAGGY UTY UTAZÁSAZÁS
Az utolsó nap itthon – 

Miért utazik az ember? Miért nem marad otthon a saját
környezetében, és éli le teljes biztonságban és élete legel-
sô felében megismert emberek és azonos impulzusok kö-
zött az életet? A válasz számomra meglepôen egyszerû. Az
utazás szimpla ténye olyan érzést olyan állapotot okoz
bennünk, ami boldoggá tesz. A módok eltérôek lehetnek,
de a világ összes embere szeretne elmenni valahova a la-
kóhelyérôl, bár legtöbben nem tudják ezt sem hogy miért.
A második kérdésre a válasz pedig ez: A legtöbb ember
ugyanazon a helyen éli le az életet ugyanazon emberek
között ugyanazon impulzusokat tapasztalva nap, mint
nap.  Rengeteg embertôl hallom, hogy unatkozik. Valójá-
ban csak az unalmas emberek unatkoznak. De ez nem
sértés, csupán felfogás kérdése. Olyan emberek szórakoz-
tatnak titeket, akik a szabadidejükben unatkozás helyett
valami olyat tesznek, ami miatt késôbb ti sem unatkoztok.
Az érdekes embernél nincs jobb ember. Minél többször
valami tevékenységet választasz az unatkozás helyett, an-
nál nagyobb az esélye, hogy valaki számára érdekes le-
szel. Ez tiszta sor nem?

Mint azt páran már bizonyára tudjátok, tavasz vége
óta tervezem, hogy egy Európai hátizsákos stoptúrára
megyek a nyár végeztével. Elvégeztem az egyetemet, nyá-
ron pedig dolgoztam, így sok-sok év után az elsô olyan
tanévkezdet, amikor nincs semmilyen kötelezettségem

Ezen sorozatban természetesen az utazás pontos és Jó-
kai-szerû leírása mellett gondolataimat is olvashatjátok
majd, hiszen politológusként a politikai kutatást és elem-
zést is megpróbálom összekapcsolni az önmegismeréssel
és a kalanddal, természetesen a tôlem megszokott ironi-
kus, néha gyerekes, ám legbelül mégis teljesen komoly
módon. Így tehát, egy empirikus kutatást végzek majd
azon emberek között akikkel az utam során találkozok
majd, amellett, hogy természetesen élvezem az életet, is-
merkedek és kapcsolatokat szerzek, valamint tovább tágí-
tom a látókörömet. Nem ez lesz a fô vonal, de van rele-
vanciája az aktuálpolitikának is az utazásom kapcsán,
megpróbálom majd kideríteni, és mások szemszögébôl
látni a mai magyar aktuálpolitikai folyamatokat. De ezek-
rôl majd szépen folyamatosan! 

Végig stoppal megyek, és napi 7,5 euróm van minden-
re. Ez nem kevés, ennyibôl meg lehet élni, de nem is sok.
Az alvást, elsôsorban a Couchsurfing.org címû weboldal
segítségével oldom majd meg, aminek keretében én is már
több mint 1 éve fogadok utazókat a világ minden pontjá-
ról. És eddig csak nagyon jó élményeim voltak. Még jó
sem volt. Csak nagyon jó. Útvonalam:Pozsony-Brno-
Hradec Kralove (Königgrätz)-Prága-Drezda-Berlin-
Hannover-Utrecht-Amszterdam-Mechelen-Brüsszel-
Párizs-Lyon-Milano-Luzern-Padova-Trieszt-Ljubjana-
Maribor

Amint látjátok az elsô állomásom tehát Pozsony lesz.
Titeket mi érdekel Szlovákia kapcsán? Engem a Csehszlo-
vák múlt, a kommunista örökség, a magyarok helyzete, a
régió megítélése.

FARKAS BERTALAN 
KUTATÓ- ÛRHAJÓS PALOZNAKON

A Paloznaki Önkormányzat közremûködésével és a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány szervezésével-ren-
dezésével rendkívüli esemény részeseivé lehettünk. 2014.
november 22-én Farkas Bertalan filmvetítéssel egybekö-
tött elôadását hallhattuk-láthattuk a faluház nagytermé-
ben. 

Szente Zsolt képviselô és az alapítvány elnöke
Prazsákné Emike szeretettel köszöntötte Farkas Berta-
lant és a szép számmal megjelent közönséget. Megemlítet-
te, hogy már régóta foglalkoztatta az a gondolat, hogy mi-
lyen nagy dolog lenne, ha Farkas Bertalan, Magyarország
elsô ûrhajósa – nemzetünk büszkesége – meghívott ven-
dégként egyszer ellátogatna Paloznakra. 

Az elképzelés kisebb- nagyobb zökkenôk áthidalásá-
val megvalósult és megtiszteltetésnek vettük a jelenlét-
ét. Megnyitó beszéde után a bevezetô szöveget Bódis
István, Farkas Bertalan barátja folytatta. Megemlítet-
te, hogy 1967-ben együtt indultak, a katonai fôiskolán.
Más-más területen ugyan, de barátok lettek és azok is
maradtak. Méltatta az elôadás során barátja töretlen
szorgalmát, teljesítô képességét- kitartását az általa el-
hívatott életútra.

Kitekintést nyerhettünk az ûrkutatás magas szintû fej-
letségébe, a világûr elképesztôen csodálatos világába és
rejtelmeibe. Számos ûrhajós nevét, nemzeti hovatartozá-
sukat, továbbá különbözô ûrszondák neveit, tevékenysé-
güket is megismerhettük.

Láthattuk Farkas Bertalant a Szojuz 36-os ûrkabinban
a szintén világhírû Valerij Kubaszovval megbízott felada-
tuk, a pontos adatok rögzítése közben, kedélyes baráti
kapcsolatban. majd „átúsztak” a Szaljut 6-os ûrállomás-
ra, ahol már két másik szovjet társukkal „múlatták” az
idôt – bonyolult feladatik rögzítése közben – a súlytalan-
ság „furcsa” állapotában – melynek látványa mosolyra
derítette a nézôket.

Az érdekfeszítô, de sok esetben humorral tûzdelt lát-
vány kérdésekre késztette az embereket. Érdekes, nem
mindennapi kérdésekre annak megfelelô érdekes fino-
man humoros választ kaptak. Ezek folytán a teremben
közvetlen beszélgetés alakult ki elôadó és nézôk között.
Érzelmekre hatóan hallottuk beszélni a világûrben meg-
ismert társairól, az ott kialakult életre szóló barátságuk-
ról, elérzékenyülve Kubaszov halálának említése közben.

Az elôadás után a Bódis család finom, házilag készített
finomságokkal, süteményekkel, borokkal vendégelte meg
a jelenlevô érdeklôdôket. Az est részvevôinek egyöntetû
vélemény az volt, hogy gazdag élmény részesei lehettek
azáltal, hogy meghitt környezetben együtt koccinthattak
hazánk elsô ûrhajósával Farkas „Berci”-vel Paloznakon.

Elismerés, köszönet azoknak az embereknek, akik po-
zitív hozzá állásukkal elôsegítették egy kellemes hangula-
tú est, elôadás létrejöttét, eltöltését mert úgy gondolom,
sokáig fogunk rá emlékezni….

Jutasi Sándorné 
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MÁR A KUTYA SE….

Pöttöm kis falucska, mesebeli szépség
Vajh hol a közepe, nincs itt semmi kétség
Tán a faluház, vagy a hely, hol elsô ember dolgoz
Templom vagy sekrestye, hol a pap feloldoz

Iskola, óvoda, gondolhatunk egyre
Ugyan már kicsi hely, nem futja itt erre
Tudjuk már, érezzük, csak nehéz a döntés
Nincs itt más választás, mégiscsak a söntés

Korcsma, krimó, nejlon mindegyik név számít
Ha ide betérsz inni, az ital majd ámít

Magam is kedvelem akácfák tövében
Leballagok oda, néha már sötétben
Szép falusi porták, kerítések, kertek
A ház ôrzô kutyái vigyázzák a rendet

Mendegélek csendben, léptem alig hallik
A kutyák nem ugatnak, a többségük már alszik.
Nem ugatnak már rám, járásom ismerik
Rex, Zeusz s a többi szavaimat lesik

Beszélek hozzájuk halkan, sôt mormogva
Bozont, Dani, Szöcske hallják csodálkozva

Amikor még régen a városban éltem
Soha nem gondoltam, hogy hallván a léptem
Kutya sem ugat már, nem vonít, nem morog
Rendes ember ez itt, a kocsmába csoszog.

Paloznak 2013.
Z. B.

Szépkorúak köszöntése
Immár 25 éve hagyomány falunkban, hogy decemberben,
az ünnepek sûrûjében, egy rendezvényen köszöntjük
Paloznak legidôsebb polgárait. 8 éve élünk a faluban csa-
ládommal, 2 hónapja vagyok képviselô, és éveim számát
tekintve is én vagyok a legfiatalabb a testületben így ne-
kem a köszöntés ismerkedés is egyben: remélem, hogy az
elkövetkezô öt évben még sokszor találkozunk, ha kell, se-
gítek, ha kell, együtt dolgozunk a falu épüléséért, de talán
még szórakozásra is jut idô.

Délelôtt a kicsiké volt ez a terem, akik leplezetlen izga-
lommal várták a Mikulást, az ajándékokat, a játékot. És
persze itt voltak a szülôk és nagyszülôk, akiknek az oko-
zott örömet, hogy látták gyerekeiket, unokáikat örülni.

Decemberben számomra az legkedvesebb, hogy az ad-
venti várakozásban és készülôdésben gyorsan telik az idô.
Errôl írja Pilinszky János: „A karácsony a szeretet, és ád-
vent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az elsô
hóesésre vár – jól várakozik, s már várakozása is felér egy
hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülô-
désében otthon van. Aki valóban tud várni, abban meg-
születik az a mélységes türelem, amely szépségében és je-
lentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.”

Az advent a várakozás, az elmélyülés idôszaka, ilyen-
kor a családra és szeretteinkre figyelünk. Ezért is most
tartjuk ezt a köszöntést: már elkezdôdött az ünnepi sür-
gölôdés, de még van idônk egy kis együttlétre. Két hét
múlva már – biztos vagyok benne – nem tudnának eljön-
ni, annyi dolguk és feladatuk van.

És ezért köszöntjük önöket, most, kedves paloznaki
szépkorú polgárok. Nem a koruk miatt, hanem amit eddig
tettek és még most is tesznek az országért, a faluért, a csa-
ládjukért, egymásért. Mert bizony, Önök nélkül nem men-
ne, szükségünk van Önökre! Számítunk az Önök tapasz-
talatára, segítségére, jelenlétére! Van Önök között olyan,
aki a rendezvények motorja, van aki nélkül nincs ese-
mény a faluban, van aki nélkül a választási bizottság nem
tudna felállni és még sorolhatnám. Nekem nagyon hasz-
nos ötleteket, szempontokat adtak a falu fejlesztéséhez.
Ezért is kérem Önöket: ne fogják vissza magukat, kíván-
csiak vagyunk arra, mit mondanak nekünk.

Önök nélkül nem tartanánk itt, a falu nem ez a falu len-
ne. És ezek nem csupán üres szavak: a templom alatti
napóráról mindnyájunknak Aurél bácsi fog eszünkbe jut-
ni mindig. Mi még csak néhány fát ültettünk, de az Önök
fái már termôre fordultak és árnyat adnak nekünk és
gyermekeinknek. 

Mi az önkormányzatban – polgármester, képviselôk,
önkormányzati dolgozók – azért dolgozunk, hogy érezzék,
törôdünk Önökkel, tudják, fontos a véleményük és hogy
jól érezzék magukat a faluban. Hogy ez a köszöntés ne ki-
emelkedô, vagy különleges legyen, hanem ellenkezôleg,
természetes, amit örömmel tudnak fogadni tôlünk. Egész
éves munkánk hitelesítse a szavainkat. Ezzel a kis ünnep-
séggel szeretnénk kifejezni a szeretetünket és tiszteletün-
ket. Kedves paloznaki szépkorúak, kellemes ünnepeket és
sok örömöt, jó egészséget kívánok mindannyiuknak!

Kovács Emese képviselô
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Meghívó
Paloznak Község Önkormányzata szeretettel meghív

minden paloznaki lakost és nyaralótulajdonost az

„Újévi pohárköszöntôre”

2015. január 3-án, szombaton 18 órakor
a Faluház nagytermébe.



December 6-án a paloznaki szép korú-
akhoz is újra ellátogatott a Mikulás.

A Faluház nagytermét ünnepi dísz-
be öltöztette Emike és az ô láthatatlan
manói.

A meghívott vendégek betöltötték az
egész termet és nagy zsivajjal várták az

est kezdetét, amit Ákos nyitott meg. Majd átadta a szót
Emesének, aki egy megható beszéddel köszöntötte a meg-
jelenteket. Ezután a csopaki óvodások csaltak könnyeket
a szemekbe. A legkisebbeket követte Zoltán és Zsuzsa
operett mûsora, amivel megalapozták az est további jó
hangulatát. Ezt követôen megérkezett közénk a bort és
szaloncukrot osztogató, nagyon finom vacsorát kínáló
Nagyszakállú Mikulás.

A süteményeket már muzsikaszó mellett fogyaszthat-
tuk, mert Elemér mindenki kívánságát teljesítette. Aki ki-
tartott hajnalig táncolhatott.

Hazafele nem csak a szívünk, hanem a kezünk is meg-
telt ajándékkal.

Köszönet a már hagyományossá vált ünnepségünk
szervezôinek, segítôinek, a képviselôknek és nagyszakállú
Ákosnak.

Dömjénné Eta

Advent a paloznaki konyhában
Nehéz eldönteni, hogy advent vagy a karácsonyi ünnepek
kedvesebbek számomra.

Az adventi várakozás véleményem szerint a szülôi ház-
ból hozott szokások és emlékek halmaza. Nálunk a nagy-
mamánk felvidéki és fiumei, mély katolikus vallásos szo-
kásai érvényesültek. Kislányként hajnalban rorátéra
jártunk, a Margit templom különlegesen szép betlehemét
építettük, betlehemi játékokat játszottunk és „nagy” ígé-
reteket tettünk, hogy jók leszünk, mert különben elkerü-
li házunkat a Jézuska.

Közben a nagymama sütötte a jobbnál jobb süteménye-
ket egy olyan tûzhelyen, ami Miatyánkra, Üdvözlégy Má-
riára mûködött. Nagymama minden süteményrôl tudta,
hogy hány ima kell a sütéshez.

Édesapám is évrôl-évre beleélte magát a készülôdésbe
és még gimnazista korunkban is úgy csinált, mintha an-
gyalkák díszítenék a fát és hozzák az ajándékot.

Szenteste mindeddig ugyanaz volt a menü:
Borleves
Rántott süllô
Majonézes krumpli és majonézes tojássaláta
Aprósütemény
Apánk a föld alól is elôteremtette a halat (késôbb ka-

pott egy horgász vejet, az már jó világ volt.)
A majonézes krumpli saláta alapját lilahagymás

krumpli saláta adta a félbevágott fôtt krumplit vékony
szeletekre vágjuk közé lilahagymát tettünk és cukros-
sós- ecetes vízzel öntöttük le. Néhány órai állás után le-

szûrtük a levét és majonézzel kevertük össze. A tojássalá-
tához a tojásokat megfôztük, felszeleteltük, megszórtuk
snidlinggel és leöntöttük majonézzel.

A veszprémi aprósüteményes tál, akár Paloznakon is
készülhetett volna, púderos kifli, mandulás kifli, porcu-
korba hempergetve, diós puszedli, kókuszcsók, stb…

Szép és örömteli karácsonyaink voltak, mindig meleg
volt a ház, a fa alatt ott voltak az ajándékok fôleg köny-
vek és ruhanemû, és hála Édesanyánknak volt bôséges
étel.

Azt kívánom minden kedves paloznakinak, hogy jóízû
ételekkel, meleg szeretetteljes légkörben töltse a Kará-
csonyt. 

Rajnai Magdi

Talán nem megkésett levél
(az önkormányzati választások margójára)

Elôször is gratulálok a gyôzteseknek.
Akik pedig nem érték el a gyôzelemhez szükséges sza-

vazatok számát, ne legyenek szomorúak, dolgozni cím és
rang nélkül is lehet a közösségért.

Gondoljatok arra: „Csak az marad meg gazdagságod-
nak, amit másoknak ajándékoztál.”

A közösségért dolgozó emberek az életük egy részét
ajándékozzák. Ez a munka önkéntes.

Az önként vállalt munkát csak tiszta szívvel és áldozat-
tal szabad végezni!

Ez nem azt jelenti, hogy meg kell alázkodni!
Munkád értékét ne utcai lámpák számában vagy beto-

nozott utak métereiben mérd, hanem a lelkekben gyújtott
mécsesek számával.

A jól végzett munka végtelen sok mécsest gyújtogat,
azok pedig a fényt és a 

SZERETET melegét árasztják
MINDENKIRE.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok polgármester úrnak és
az egész képviselôtestületnek kitartást, sok erôt, 

JÓ EGÉSZSÉGET!

Legyen az ÉLETÜNK Paloznakhoz méltó!

Prazsák Józsefné
alapítványi elnök
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Felhívás
A Paloznaki Önkormányzat 2015-re bérbe adja a
Tájház udvarán lévô büfét. Pályázat beadása
2015. február 15-ig. Pályázati feltételekkel kap-
csolatos kiírás átvehetô a Hivatalban.



Hírdetés
� Autó Perger Suzuki Márkaszerviz és Ford Partner

ClubTöbb, mint 20 év tapasztalatával várjuk Önöket – új és
használt autók értékesítése, általános autószerviz. 8229 Cso-
pak, Kossuth u. 101. Tel. / fax: 87/ 446-944, 30/205-9889.

� BÉRGÉP-KÖLCSÖNZÔ Alsóörs. 8226 Alsóörs 
Gárdonyi G. u. 6. Tel: 20/447-1200. Kisgép, Utánfutó, Ta-
karítógép bérbeadás. Földmunkagépek kezelôvel, beton új-
rahasznosítás. Web: www.bergepkolcsonzo.hu E-mail:
info@bergepkolcsonzo.hu  Árak, Árlista, mûszaki infor-
mációk tekintetében keresse WEB oldalunkat, vagy hívjon
bizalommal!

� Jásdi Pince. Csopak és Paloznak határán épült majd 200 éve
a klasszicista Ranolder, ma Jásdi Pince. A 2000. év legszebb pin-
céje címet kapta a Balaton-felvidéki Nemzeti Parktól. Ranolder
püspök 18 fôs körpanorámás borkóstolójában bejelentkezésre
fogadunk látogatókat. Nyitva: hétfô–szombat. Pincelátogatás,
palackos bor eladás. Jásdi István 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. Cso-
pak, Arany János u. 2. Tel. / fax: 87/446-452, web:
www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.hu

� 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 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

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adása! 
Balatonfüred - Csopak - Paloznak - Lovas - Alsóörs térségébôl
várom eladási - vételi szándékát. Fizetni csak a sikeres lebo-
nyolítás 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, szombat: 8-12 óráig. 
Elérhetôség: Alsóörs, Endrôdi u. 1. Tel: 06-20/473-0169.
E-mail: balogh-juci@freemail.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 
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A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület együttmûködés
céljából továbbra is várja Alsóörs-Csopak - Felsôörs - 

Lovas - Paloznak területérôl szálláskiadók, vendéglátók és 
egyéb szolgáltatásokat végzôk jelentkezését.

Információ: Keresztes Éva tel: 06-70-371-8501

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

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

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 
Megjelenik havonta.

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

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.


