
Adventi gyertyagyújtás
Nagy érdeklôdés övezte az elsô adventi gyertyagyújtást
Paloznakon.
Steinbachné Szabó Edina, Törô Zsóka versével idézte fel az
adventi hangulatot, majd Czeglédy Ákos polgármester kö-
szöntôje után vitéz Ajtós József prépost úr hívta fel a figyel-
met advent üzenetére, a krisztus születését váró örömteli vá-
rakozásra és elmélyülésre. Közben kigyúlt advent elsô
gyertyája. Az ünnepi szavakat kedélyes beszélgetés, forralt-
borozás követte, melyhez a süteményeket, pogácsát az ön-
kormányzat dolgozói sütötték.

A második gyertyagyújtásra a Szôlôhegyi Egyesület és a
Borklub tagjai várták az érdeklôdôket.

Englert Dezsô köszöntötte az ismételten szép számmal
összegyûlt ünneplôket, meggyújtotta a második gyertyát,
majd Regôsné Marcsi felolvasta az „Egy gyertya gondolatai”
címû történetet (szerzô ismeretlen). Ezután az ünnepi dalla-
mok, csendes beszélgetés mellett gyorsan fogyott a Kovács
Zoli által készített forralt bor, a tea, finom házi sütemények.
Az est végén lelkileg feltöltôdve sétáltunk haza.

A harmadik gyertyagyújtást a fiatalok csoportja (PISZ)
szervezte, nagy izgalommal és lelkesedéssel készülôdtek. Az
elôzô alkalmakon érdeklôdve figyelték „hogyan csinálják a
nagyok”. Büszkék lehetnek magukra, mert meghitt ünnepet
varázsoltak ôk is ezen az adventi estén a falubelieknek. Sza-
bó Donát köszöntôje után Keller Richárd olvasta fel György
Emôke „Karácsonyra várva” címû versét, felgyulladt a har-
madik gyertya, ezzel jelezve, hogy már nagyon közeleg a ka-
rácsony ünnepe.

„Karácsonyra várva
Adventi gyertya ég,
Lelkünk ne legyen bezárva,
Ha ránk ragyog az áldott ég.”
Gasztronómiából is jól vizsgáztak a fiatalok. Finom volt a

tea, forraltbor, és a lányok által készített sok-sok sütemény.
A negyedik gyertyagyújtásra a Paloznaki Civil Egyesület

várta településünk lakóit. Felcsendült a Paloznaki Kórus
éneke, meggyulladt a negyedik gyertya, majd Tislér Géza re-
formátus lelkész mondta el adventi gondolatait a 315-ik zsol-
tárt idézve (Krisztus Urunknak áldott születésén...). Ezután
Hernádi Péter, az egyesület elnöke olvasta fel a Szeretet him-
nuszát (Pál apostol elsô levele a korintusiakhoz), majd ismét
a kórus éneke zendült fel. Meghitt hangulatot varázsolt a
Szabó Lajos karnagy által vezetett közös éneklés. Az est vé-
gén forralt borral, teával koccintva kívánt egymásnak békés
készülôdést, áldott karácsonyt az ünneplô sokaság.

Verrasztóné Panni

FORRALT BOR
ahogy Kovács Zoli készítette a 2. adventi
gyertyagyújtáson

Hozzávalók:
25 liter fehér és 5 liter vörös bor, 1 csomag fahéj rúd,

5-6 szem szegfûszeg, 1,5 kg kristálycukor, 2 db alma és
2 db narancs karikára szelve, aszalt gyümölcsök
felaprítva (szilva, füge, birsalma).

Elkészítés:
A bort a fûszerekkel együtt, közepes lángon kell

felhevíteni. Nagyon fontos! – nem forraljuk a bort,
csak hevítjük, ugyanis a víz forráspontja magasabb,
mint az alkoholé, így ha felforr a bor, akkor elvész az
alkohol tartalma. 60-70 fokra ajánlott a hevítés. (A
fûszereket külön vízbe is megfôzhetjük, mellyel
létrejön egy esszencia, amit a felhevített borral kell
összekeverni.) A citrusféléket utolsóként karikázva
adjuk a borhoz.

Kiváló a téli hideg napokon fázás, megfázás ellen!

ITT JÁRT A MIKULÁS

December 3-án délelôtt a gyerekekhez, es-
te pedig a szépkorúakhoz jött el a Mikulás
Paloznakon.

Gyerekzsivajtól volt hangos a faluház
nagyterme. Közel nyolcvan gyermek és az ôket kísérô
szüleik, nagyszüleik várták a Mikulást. A Portéka Szín-
pad bábmûsora után, a csodálatosan feldíszített terembe
a gyerekek éneklésére jött be a fehérszakállú. Paloznakon
úgy látszik idén nem volt rossz gyerkôc, hiszen mindenki
kapott csomagot, virgácsot viszont senki sem.

Délután az idôseket látta vendégül az önkormányzat. A
csopaki Mandulavirág Óvoda óvodásai többször is tapsra
ragadtatták a szépkorúakat. A mûsor után Czeglédy Ákos
polgármester megköszönte mindazt a sok tapasztalatot,
amit az idôsek átadtak nekik. 1998 óta a település vezetô-
je és örömmel töltötte el, hogy sokakkal azóta ünnepelnek
együtt a szépen feldíszített asztalok mellett.

Ezután a falu elsô embere beöltözött Mikulásnak, se-
gítôje pedig egy manó volt, Steinbachné Szabó Edina
személyében. A hirtelen szakállat növesztett és piros ru-
hába öltözött polgármesternek, mindenkihez volt egy-
egy kedves, humoros megjegyzése, melyen az idôsek jót
derültek.

Finom volt a vacsora, miközben Jehoda Ferenc zenélt.
Voltak akik táncra perdültek, mások beszélgettek egy-
mással. Senki nem távozott üres kézzel, hiszen mindenki
kapott ajándékcsomagot, benne egy ízléses 2017-es
paloznaki naptárt, a hölgyek desszertet, az urak pedig
palackozott finom Paloznaki Etalon bort.

Szendi Péter
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Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Paloznak Község Önkormányzat 
és a Csopaki Közös Önkormányzat dolgozói

kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánnak Paloznak állandó lakosainak és

nyaralótulajdonosainak!

 



ÁDVENTI ÉS KARÁCSONYI SZERTARTÁSOK,
SZENTMISÉK RENDJE

� A SZÁLLÁST KERES, A SZENTCSALÁD népi ájta-
tosság december 14-én kezdôdik. Mindenkit szeretet-
tel várunk.

�� December 24-én, SZENTESTE
15.30-kor, Paloznakon, a szabadtéri betlehemnél – 
BETLEHEMI PÁSZTORJÁTÉK
24.00 órakor éjféli szentmise Paloznakon
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.
�� December 25-én, vasárnap, azaz Karácsony ünnepén:

08.30-kor pásztorok miséje Csopakon
�� December 26. Hétfô Karácsony II. napja, Szent Ist-

ván diakónus vértanú ünnepe
08.30-kor, szentmise Csopakon
17.00-kor Templombúcsú Paloznakon

�� December 27. Kedd Szent János apostol ünnepe.
BORÁLDÁS
17.00 órakor szentmise Csopakon

�� December 28. Szerda Aprószentek ünnepe:
17.00 órakor szentmise Paloznakon

�� December 30. Péntek Szent Család ünnepe:
17.00 órakor szentmise Csopakon. Szent Család ünne-

pén a Családok megáldásával!
�� December 31. Szombat Szent Szilveszter pápa ünnepén: 

17.00 órakor szentmise és Év végi Hálaadás
�� Január 1. Vasárnap: ÚJÉV, SZÛZ MÁRIA ISTEN-

ANYASÁGÁNAK ÜNNEPE, A Béke Világnapja
08.30 órakor szentmise Csopakon
Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat!

Plébániánk területén, minden keresztény testvérem-
nek örömteli, a Betlehemi Kisded Jézus által megáldott,
kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben bô-
velkedô, boldog újesztendôt kívánok lelkipásztori szere-
tettel.

vitéz Ajtós József László
prépost, kerületi esperes, plébános

RENDEZVÉNYEK A CSOPAK – PALOZNAKI
REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZBAN

2016. KARÁCSONYÁN
� Dec 24. Szenteste 17 órakor: Istentisztelet a templom-

ban.
Közremûködik a Paloznaki Kórus és a fiatalok.

� Dec 25. 11 órakor: Istentisztelet, Úrvacsora a temp-
lomban.

� Dec 26. 11 órakor: Legátus szolgálata Gyülekezeti ház-
ban.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket kíván:
Tislér Géza

református lelkész

TESTÜLETI ÜLÉS
November 24-én rendkívüli ülést tartott a képviselô-tes-
tület. A már megvitatott helyi adórendeletet tárgyalták
újra, immár véglegesítve az elôzô ülésen elhangzott felve-
téseket. A vendégéjszakák után fizetendô idegenforgalmi
adó így 450 Ft-ról 500 Ft-ra emelkedett. Pontosított a
rendelet az építményadó kedvezményein is, így csak a ki-
fejezetten bor elôállítására és tárolására használt helyisé-
gek után lehet adómentességet kapni, azt is csak magán-
személyként és max. 100m2.ig. A lakóházak 60 m2-re
adómentes lesz, ha a tulajdonos életvitelszerûen ott lakik.
Egy családtag után újabb 60m2, minden további családtag
után 30m2 adómentesség vehetô figyelembe. Bevezetésre
kerül a külterületi földadó, egyelôre a Zrínyi utca és a
Balaton közti külterületi sávban. Az adó mértéke 20
Ft/m2 azaz hektáronként 200.000 Ft. Az adó alól mente-
sek a mûvelési ág szerint megmûvelt földek illetve a mû-
velt szôlôk. Az új adónem bevezetésével a testület célja,
hogy ne legyenek elhanyagolt, mûveletlen földek a telepü-
lés határában.

Második napirendként tárgyalta a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázatokat az önkormányzat. A 8 pályázó ré-
szére összesen 400.000 Ft támogatást szavazott meg a tes-
tület a 2017. évre. A Felsôoktatási Támogatáskezelô min-
den önkormányzat által támogatottnak még egyszer annyi
támogatást biztosít mint az önkormányzat, maximum
azonban havi 5000 Ft-ot.

Az önkormányzat a tavalyi évhez hasonlósan a gyere-
kek részére 2500 Ft-os a szépkorúaknak 3000 Ft-os aján-
dékkal, valamint vendégséggel kedveskedik az év végén. 

December 7-én a költségvetés módosításáról szavazott
a testület. A pénzügyi irodavezetô javaslatára a
háromnegyedéves beszámoló alapján a módosítások átve-
zetésre kerületek.

Zárt ülésen egyhavi jutalmat szavaztak meg a képvise-
lôk a polgármesternek.

CZÁ
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MEGHÍVÓ
Paloznak Község Önkormányzata szeretettel meghív

minden paloznaki lakost és nyaralótulajdonost az

„Újévi pohárköszöntôre”

2017. január 7-én, szombaton 18 órakor
a Faluház nagytermébe.

Az esten közremûködik a Paloznaki Kórus
Zenél a Sa-Si Duó



Egy kiállítás margójára…
Sajnálni tudom, hogy az „Egy boldog nyár…” elneve-
zésû kiállítás megnyitó eseményén nem tudtam részt
venni. A záró eseményre már lehetôségem adódott. A
régi nyári képek vetítésével kezdetét vette a múlt fel-
idézése. A jelenlévôk hozzászólásásaikkal mind-mind
eszembe juttatták a gyerekkori nyarak felejthetetlen,
boldog napjait. Hol van már a „Sáros Balaton”, mint
paloznaki fürdôhely, melynek vizében oly sokszor
megmártózhattunk?! Mára már semmi sem utal arra,
hogy volt valamikor régen egy strandja Paloznaknak a
balatoni kertek alatt, a Lovas – Paloznaki Séd balatoni
befolyásának helyén. A „Köves Balaton”, mint fürdô-
hely szintén már a múlté. Nyárfa Camping létesült a 
területén, melyet a Balatontourist üzemeltetett. A sok-
sok múltbéli emlék tört utat magának emlékezetem-
ben, sokszor bánatot idézve! Bánatot, a sok múltbéli
emlékkép széttépésével. Az évek elszálltak felettünk,
de a fiatalságunk, és annak nyarai sosem felejtôdnek.

Köszönet a kiállítást szervezô Verrasztóné Losonczy
Annának, és mindazon családoknak, akik a régi képe-
ikkel, hozzászólásaikkal gazdagították, színesítették a
kiállítás záróestjét. Köszönet a finom sütiért, és a po-
hár borért!

A múlt emlékeinek felidézése, és az együttlét gazdag
nosztalgiaesttel ajándékozta meg a jelenlévôket!

Keller József

Borklub
Szent András havának második péntekén csak össze-
verôdénk. Ugyan kevesebben, ugyan kevesebb borral, de
ez az év ilyen volt. Azaz szörnyû, ugyanis július 13-án
estve óriási jégverés pusztított Paloznakon. Nem kímélt
az semmit, tetôket, ablakokat, autókat, de tán a legsiral-
masabb a szôlôben volt. Szerény pennaforgatónak, mint
nekem, alig maradt valami és akkor még a szerencséseb-
bek közé tartoztam. A falu felének ugyanis gyakorlatilag
nem kellett szüretelni. Ebbôl következôn az újbor kósto-
lás szerény létszámmal usque 20 fô és ugyanolyan sze-
rény borfelhozatallal-12 bor- rendelkezett. Kínjainkon
még Simon Cecília sem enyhített, lévén felgyógyulván
szaktekintélyével emelte ünnepünk szerény fényét. A bí-
rált borok olaszrizling, rajnai rizling, sauvignon blanc,
szürkebarát, cserszegi fûszeres, cabernet sauvignon,
cabernet franc és merlot sajnos nem hozták az elôzô év
kiemelkedô átlagát. Fájdalmunkra Szines barátunk alias
Pohl Pityu sem hozott bort, így elmaradt Cecíliával vívott
évi párbaja - bár a hordók kénezésérôl azért fennkölt
eszmecserét folytattak - persze meggyôzni ezúttal sem le-
hetett. Ékes színfoltként egy-egy jeles borbarátunk pld.
Gyula testvérünk, azért kiemelkedô borral rukkolt elô,
de ez volt a ritkább. Na kérem szépen ,ilyen is volt, csak
nehogy ismétlôdjék...

ZB

ÚJ TAGGAL BÔVÜLT AZ ÉRTÉKTÁRUNK
A Települési Értéktár Bizottság
december 6-i ülésén tárgyalta
Kováts Imre javaslatát, mely sze-
rint javasolta a Paloznaki Hír-
mondó felvételét kulturális örök-
ség kategóriában a Paloznak
Települési Értéktárba.

A javaslatában megfogalmazta,
hogy a 25 éve megjelenô folyóirat
tudósít az önkormányzati ülésen
elhangzottakról, a településen tör-
tént eseményekrôl, bemutatja a te-
lepülés lakóit, fontosabb eseményeit. Így a Paloznaki Hír-
mondó jelentôs helytörténeti dokumentum, melynek a
korábbi évfolyamai bekötve fellelhetôk és bárki számára
hozzáférhetôk a Községi Könyvtár helytörténeti gyûjtemé-
nyében. A bizottság egyhangú szavazással elfogadta a ja-
vaslatot.

A Nemzeti Mûvelôdési Intézet Veszprém Megyei Irodá-
ja meghívására helyi értékeinket bemutattuk november
25-én Herenden, a Veszprém Megyei Értékünnepen. 
(A helyszínválasztás tisztelgés a megye egyetlen hunga-
rikuma, a herendi porcelán elôtt.)

A köszöntôk és szakmai elôadások után az érdeklôdôk
megtekintették a települési érték asztalok kiállítását, me-
lyet a résztvevôk a helyi értékekbôl állítottak össze. 
A szünetben nagy sikert arattak a kóstoltatások, így a mi
asztalunknál is gyorsan fogyott a Paloznaki Etalon és a
pirított mandula.

A rendezvény nagy érdeklôdés mellett zajlott, új infor-
mációkkal és kapcsolatokkal gazdagodva, élményekkel
feltöltôdve tértünk haza.

A helyi értékek gyûjtése folytatódik, így továbbra is
várjuk a javaslataikat a paloznaki értéktárba!

Verrasztóné Losonczy Anna
az értéktár bizottság elnöke
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„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet
nem féltékeny, nem kérkedik és nem is kevély. Nem
tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed

haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül 
a gonoszságnak, örömét az igazság gyôzelmében 

leli. Mindent eltûr, mindent elhisz, mindent remél,
mindent elvisel. A szeretet nem szûnik meg soha.”

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendôt
kíván minden paloznaki lakosnak, nyaralótulajdo-

nosnak, tagjainak, támogatóinak a
Paloznaki Civil Egyesület

elnöksége
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Egy népes család karácsonya
GYIMESI RÉKA – GERGELY MÁTÉ

Télies, bágyadt napsütés, a háztetôk északi oldala, az ár-
nyékos területek zúzmarától porcukrosak. Csend a falu-
ban, december elsô napjai, hétköznap délelôtt.  A család,
amely takaros kis házat épített magának a Mázsa tér sar-
kára, ahonnan a kálvária indul, mindjárt a legnépesebb
családja lett Paloznaknak. Kicsi ház egy apró telken –
gondolom – de ahogy belépek a nagy üvegfelületû ajtón,
az érzésem az, mintha belül tágasabb lenne, mint ami-
lyennek kívülrôl látszott. Egy év alatt, az idén tavasszal
készült el, az építkezés Máté mûvezetésével zajlott, mun-
ka és gyereknevelés mellett. Az étkezôs nappaliban ülünk
asztalhoz, a gyerekek iskolában-óvodában, talán ezért
olyan nyugodt a hangulat. Teázgatunk.

Kérdésemre elôször Máté kezd beszélni a fiatalkoráról,
hogy Budapesten, de természet közeli helyen, Hûvös-
völgyben nôtt fel, egy öt gyermekes családban. Kiskorától
fogva szeretett síelni és sífutni, junior magyar bajnok is
volt, EB ezüstérmes, és a VB csapat tagja. De mindebbôl
csak annyi érdekes, ami az egész további életére hatással
volt, nevezetesen a természet, a szabadság, a sport szere-
tete, a tenni akarás, a küzdôszellem, a siker utáni vágy.
Azt mondja, a mai fiatalok már mások, mint amilyenek a
hetvenes-nyolcvanas években voltak, elkényelmesedtek,
hiányzik belôlük az áldozatkészség. Rékára nézek, aki fá-
radtnak tûnik, de azért mosolyogva mondja, hogy ezt a
kis csapatot nem könnyû irányítani. Nehéz folyton meg-
teremteni azt, hogy mindenkinek jó legyen. Soma (16),
Virág (13), Koppány (10), Apor (7), Börzsöny (4), mind
Isten ajándékai. Nem volt családtervezés, különösebb
életprogram, csak jöttek szép sorjában. Édes teher –
mondja Réka, és roppant felelôsség – teszi hozzá Máté. –
Öt gyerek, négy iskolás, plusz az ovis, Tihany, Csopak,
Veszprém. A kicsiket kocsival viszem. Stresszesek a reg-
gelek, mindenki mást akar, más rugóra jár.  Közben pedig
elveszik a személyesség, le kell mondanunk szinte min-
denrôl. Édesapámék is öten voltak, de még egyszer mon-
dom, azok az idôk valahogy mások voltak. Több idô ju-
tott mindenre, és nagyobb volt a szülôk tekintélye is, mint
manapság. A fiatalok türelmetlenek, minden akarnak és
mindent azonnal.

Réka enyhébben fogalmaz, bár elismeri, hogy nehéz
helyzetben vannak. Szeretik az új házat, az építkezés ide-
je alatt rendszeresen jártak át biciklivel Alsóörsrôl, hogy
nyomon követhessék a fejleményeket, örültek minden 
apró részlet kialakulásának, az alkotásnak, annak, hogy
létrehoznak valamit, egy új otthont. Szeretik a falut,
vágynak mielôbb integrálódni a közösséghez, amely kö-
rülveszi ôket, néha talán túl közelrôl is, hiszen a helyvá-
lasztás nem sok nyugalmat és intimitást enged a család-
nak. Réka fogorvos dinasztia gyermeke, fiatal korában
szenvedélyes lovas volt, díjlovaglásban sikeres, a magyar
ifi bajnokcsapat tagja. Jelenleg Csopakon van magánpra-
xisa, ahol a férje fogtechnikus. Az ismeretségük is szak-
mai jellegû volt. A munkájukban mindketten naprakész
ismeretekre törekednek. Állítják, hogy ez egy bizalmi ál-

lás, melyben döntô szerep jut a szakmaiságnak, az ember-
ségnek és az empátiának. Errôl pozitív visszajelzéseket
kapnak, sok a munkájuk.

– Advent van – mondja Máté az ablak függönyén át a
kis kertre pillantva – és nehéz várni, elcsendesedni. Ami-
kor hazaérünk a munkából, jön a második mûszak, a gye-
rekekkel foglakozás. Itthon is bíztatni kell ôket, korrepe-
tálni, segíteni. Ez azonban még nem gyereknevelés, az 24
órás szolgálat. ôsi értékek mentén szeretnénk nevelni
ôket, az alapvetô normák megtartása a célunk a család-
ban. Szeretnénk példamutatóan, tisztán, érthetôen, érté-
kesebben élni a mindennapjainkat és ezt átadni a gyerme-
keinknek. Mert hinni kell, e nélkül értelmetlen a
létezésünk. Ha nincs hitünk, erôtlenek leszünk és öncélú
a mûködésünk. 

– Advent maga a várakozás – veszi át a szót Réka. A
Megváltó születésére várunk. Ennek fényében próbáljuk
élni életünket. Ma sokkal nehezebb gyereket nevelni. Sze-
rintem, amit meg tudok tenni, az az erô átadása. Alázat –
szeretet – hit kell, hogy értelme legyen a tevékenységünk-
nek. Mintha manapság a normalitás lenne deviancia. A
világ dolgai gyorsan változnak, nem lehet könnyû ma fia-
talnak lenni. Eltûntek a határok, s gyermekeinkre zúdult
a rengeteg lehetôség. Szûretlenül kapják a jót és rosszat
egyaránt, nehéz kiigazodniuk ebben az információs bô-
ségben. Néha azt látom, hogy nem tudnak mit kezdeni ev-
vel a végtelennek tûnô szabadsággal. Ezért nagy a mi fele-
lôsségünk. 

– Karácsony? - teszik fel a költôi kérdést egymásnak. –
A gyerekek ebben tökéletes partnerek. Együtt vagyunk.
A karácsonyfa puritán szokott lenni, réges-régi díszekkel.
Feldíszítése titokban történik, hogy a többiek számára
meglepetés legyen. A kívánságainkat levélben megírjuk a
Jézuskának, mézeskalács figurákat készítünk és közösen
írókázunk, ki-ki kézügyessége szerint. Szenteste éneke-
lünk körülötte állva, majd a következô napokban is, hogy
tovább álljon a fa. A vacsora tradicionális, a megszokott
pulyka, töltött tojás, sült alma. Az ajándékozás nem a leg-
fontosabb része az ünnepnek, persze örülünk neki, hi-
szen ezt is vártuk. Másnap Máté szüleihez megyünk, ahol
összegyûlik az egész család, akkor összesen 27-en va-
gyunk a kis lakásukban. Ezek nagyon szép alkalmak. Az
élet igazi ajándékai.

Áldott, Békés Karácsonyt kíván mindenkinek a Ger-
gely család!

Boda Balázs

Boldog, békés ünnepeket,
egészségben megélt és sikerekben gazdag újesztendôt

kíván Paloznak lakosainak,
az egyesület tagjainak a

Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület elnöksége

�Paloznaki Hírmondó�
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� December 24-én 15.30 órakor Betlehemi pásztorjáték
a szabadtéri betlehemnél

� December 31-én „Kocsmapótló” a Fô téren 10 órától
� Újévi pohárköszöntô a Faluházban 2017. január 7-én

18 órakor

Karib kék
Sikeres volt a Paloznaki Hírmondó novemberi számában
megjelent Meghívó, amely a balatonfüredi Lipták Gábor
Városi Könyvtár és a Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület ál-
tal szervezett: Vitorlázzunk együtt a Karib tengeren címû
képes úti beszámolóra hívta az érdeklôdôket. Több, mint
60 fô vett részt a rendezvényen.

A cikk jó ízelítôt ad azoknak, akik nem voltak ott. 

A Karib-tenger meghódítása, kalózok nélkül – 
Megjelent elôttük a boldogság kékmadara

2016. november 27.  
Balatonfüred – A Lipták Gábor Városi Könyvtár és a

Paloznaki Szôlôhegyi Egyesület szervezésében virtuáli-
san együtt vitorlázhattak az érdeklôdôk a Karib-tenge-
ren Tormási Györggyel, aki Karib kék címû könyvét mu-
tatta be. 

Ha már gondolkodott azon, hogy összegyûjtött pénzét
érdemes lenne-e egy karib-tengeri utazásra költeni, fel-
tétlenül olvassa el ezt a könyvet, garantáltan elmúlnak a
kétségei. Néhány magyar vitorlázó ugyanis pontosan ezt
tette, s élményeiket ebben a „szubjektív hajónapló” alcí-
mû könyvben rögzítették. Egy közel tíz évvel ezelôtti ka-
ribi vitorlázós nyaralást mutat be a kötet, rengeteg kép-
pel, földrajzi és történelmi kitekintéssel, hajós
térképekkel. Mindez kötelezô felkészítô olvasmány lehet
mindazok számára, akik karibi vitorlázásra készülnek és
azoknak is, akik csak álmodozni szeretnének ilyesmirôl.

Mindenesetre az álom megvalósult a füredi könyvtár-
ban, ahol Tormási György csodálatos képekkel illusztrál-
va mutatta be a hajónaplót. Guadeloupe, Dominika és
Martinque varázslatos világa tárult a szemünk elé. A tró-
pusi fekvésû Karib-tenger az és a között helyezkedik el.
A terület a törzsérôl kapta a nevét, amely ez egyik leg-
meghatározóbb csoport volt a térségben, amikor az euró-
pai felfedezôk megérkeztek oda a végén.

De térjünk vissza az illusztris könyvre! 2007. február
5-ét írunk, amikor a bátor hajósok elindulnak meghódí-
tani a karibi világot, bízva abban, hogy a Karib-tenger
kalózaival nem találkoznak. Tormási György minden nap,
folyamatosan vezette hajónaplóját, miközben 195 tengeri
mérföldet vitorláztak. Elsô állomásuk Guadeloupe volt,
melyet  fedezett fel, második útja során . november 4-én.
A hajóscsapat három napig idôzött a szigeten és olyat lát-
tak, amit elképzelni sem tudtak. Az egyik út jobb oldalán
lévô dombra temetô épült. Harlekines, pepitakockás,
sakktáblás összhatása volt a magaslatnak. Kis házak vol-
tak a sírok. Némelyiknek elôtere, terasza is volt, szép ki-

látással a völgyre, pálmafákra. Fekete-fehér csempével
burkolták a házakat, síremlékeket.

Február 9-én folytatták tovább az utazást, miközben a
karibi hangulat betetôzésére fél 6 körül a naplementében
megjelent egy öt árbocos, kereszt vitorlázatú, nagy „ka-
lózhajó” és elegánsan elvitorlázott az öböl elôtt, majd dél-
nek fordult, hogy sokáig láthassák a naplementében. Feb-
ruár 13-án kikötöttek Dominikán, ahol a hômérséklet
egész évben egyenletes, 20–30 °C közötti. A legmagasabb
hegyek csúcsán januárban éjszakai fagy van. A csapadé-
kos évszak a nyár, amikor elôfordulhat is. A szigeten
megtekintettek egy régi rumgyárat. A több mint 100 éves
üzem energiatakarékos technológiával mûködött. A he-
gyekbôl érkezô kis patak vize hajtotta a darálót, ami a cu-
kornádat darálta, melynek cukrából néhány hét alatt al-
kohol lett. Ezt a folyadékot kazánszerû tartályban
desztillálták. A felhevítéshez szükséges hôt a kipréselt cu-
kornád elégetésével állították elô. Tartályban vagy hordó-
ban érlelték a rumot, ami tükrös folyadékként került az
üvegekbe.

Február 16-át jelez a hajónapló, amikor megérkeztek
Martiniquere, mely jogi státuszát tekintve egyik . Itt töb-
bek között részt vettek egy karneváli felvonuláson, ahol
vonult a tarka tömeg. Az esküvôi pár, hófehér ruhájú
menyasszonnyal népszerû motívum volt. A legjobb ötlet
viszont az volt, amikor egy mozgó, magasba emelt hajó
elôtt sétáltak el. A szimbolikáját nem értették, pedig ele-
meit ismerték. Láttak néhány elegánsan öltözött hölgyet
is szép kalapban, feltehetôleg bizsu nyakláncokkal. Meg-
jelentek a mindennapi élet figurái, a cukornádat arató
munkások is. Volt egy talpig aranyozott, napot utánzó fej-
díszû, legalább 40 fôs csoport, akikrôl nem tudták meg-
fejteni, hogy mit is jelképeznek.

A nyolc fôs társaság végül február 23-án érkezett Bu-
dapestre. – Hajónk a Diamant elég kényelmes volt 8 em-
bernek. Jó volt a társaság, az idôjárás és a karibi hangu-
lat. Gondoljunk csak bele, hogy a boldogság kék madara
valószínûleg karibkék és mi együtt láttuk néhány napig
ezt a madarat – fejezte be epilógus gyanánt Tormási
György.

Szendi Péter 

„Megbocsátó, szép szeretet az élet lényege.”
/Tamás Gábor/

Áldott Karácsonyi Ünnepeket, megbocsátó,
SZÉP SZERETET-ben gazdag, Békés Új Esztendôt

kíván
Paloznak állandó lakosainak, nyaralósainak és az

idelátogatóknak a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány vezetôsége

�Paloznaki Hírmondó�
�� JÓ TUDNI!
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Márton-napi kirándulás
2016. november 12-e szombat 7:30 és esik az esô. Ál-
lunk a bolt eresze alatt, és várjuk a Paloznaki Civil
Egyesület (PaCi) tagjait, hogy kezdetét vegye a Márton-
napi kirándulás. A napindító reggeli torna libatöpör-
tyûs, újboros koccintással a Fô téren a hideg szél és esô
miatt módosult. A torna elmaradt, a bor pálinkára vál-
tozott, de a libatöpörtyûs, libamájas kenyér lilahagy-
mával - amivel Bartl Csaba és Szabó Lajos várta az ér-
kezôket - maradt és osztatlan sikert aratott. Lassan
megtelt a busz, Hernádi Péter, mint PaCi elnök üdvö-
zölte a résztvevôket. 

Elindultunk a Bakonyi Marika által hozott „potya-
utassal” együtt 34-en. Marika által díszített libamatri-
cás pohárkákba pálinka került, és akinél az egyetlen el-
térô rajzolatú pohár volt, megnyerte Gedeont, a
textilbôl készült gúnárt. A szerencsés nyertes és egyben
újdonsült libatulajdonos Lokody Kati lett. Így hát a li-
bával együtt, aki nem „Gôgös Gúnár Gedeon” érkez-
tünk Nádasdladányba. 

A Nádasdy család felújított kastélya nagyon szép és
maradandó élményt adott. Ugyan a szigorú „idegenve-
zetô” kisasszony stílusa volt, akit bosszantott, mást
mosolyogtatott, mindenesetre egy megregulázott „isko-
lás csoport” megszeppentségével, nagy jó kedvvel száll-
tunk fel a buszra. Elôkerültek a süteményes dobozok,
az üvegek, jókedvû beszélgetés, nevetés és kínálgatás
hangjai keveredtek.

Megérkeztünk Székesfehérvárra, ahol esôs városné-
zés következett kiváló idegenvezetéssel. A város esôben
is megmutatta szépségét és felfedte történelmi múltját.
Szabadprogram keretében kisebb csoportokban indul-
tunk tovább felfedezni a királyi város nyújtotta lehetô-
ségeket. Mindenki érdeklôdése, kedve szerint sétált to-
vább, csábult be cukrászdákba, megnézhette a
pompázatos IX. századból való Nagyszentmiklósi kin-
csek idôszaki kiállítását. Lenyûgözô élmény volt látni a
gyönyörûen megmunkált, aranyból készült edényeket,
öltözeti ékszereket és ehhez nem is kellett Bécsig utaz-
nunk.

Következô úti célunk Pákozd, a Katonai Emlékpark.
Nagyon jó szellemiségû hely, nagyszerû kiállításokkal,
szemléltetô anyagokkal, szakértô ismertetéssel és veze-
téssel. Ez egyaránt igaz az 1848-49-es forradalom és
szabadságharcot, az I-II világháborús hadszíntereket,
a katonák életterét bemutató létesítményekre, tárgy és
fotóanyagra. Felpróbálhattuk a honvéd csákókat, kéz-
be vehettük a hatástalanított szuronyos puskákat,
egyéb lôfegyvereket és képzettek lettünk ágyúöntésbôl,
valamint ezek mûködtetésébôl. Megcsodáltuk a 1848-
49-es honvéd tábornokok és kormánytagok élethû vi-
aszszobrait, gyönyörûséges korhû öltözeteit.

Agárdon két féle program közül választhattunk. Az
Agárdi Gyógy- és Termálfürdôt a csoport egyik fele
azonnal birtokba is vette. A fürdô korszerû és tiszta,
különbözô hôfokú kinti és benti medencékkel, élmény-
fürdôkkel rendelkezik. Igazán nagyszerû és pihentetô

volt. A társaság másik fele az Agárdi Pálinkafôzdébe
látogatott, ahol a csoportnak bemutatták az üzemet. A
nagyszerû és szakszerû vezetést érdeklôdésünk, hozzá-
értô kérdéseink csak fokozták. A kóstolás során elsô-
sorban a minôség és nem a mennyiség volt a mérvadó.
A többféle különleges pálinka titka - a tulajdonosok el-
mondása alapján - a minôségi alapanyag, korszerû
technológia, hozzáértés és szakmaszeretet. Így lehet
nem csak elérni, de meg is tartani a sikert. A ketté vált
csoport 18 órakkor a busznál találkozott. Mindenki
megéhezett, ki a fürdôzéstôl, ki a pálinkakóstolástól. 

A vacsora Székesfehérváron a Bányató vendéglôben
várt bennünket. A menübôl természetesen nem hiá-
nyozhatott a Márton-napi libacomb sem. Az étel jó ízû,
a kiszolgálás szakszerû, a hangulatunk nagyszerû volt.

21 óra körül indultunk vissza Paloznakra. Telve a
sok kellemes élménnyel, az együtt töltött idô örömével
szálltunk le a buszról és köszöntünk el egymástól. Ha-
zafelé menet Váci Mihály egyik számomra nagyon ked-
ves novellája jutott eszembe, aminek a címe „A gyalog-
utat benôtte a fû”. Ezen a napon a PaCi vezetôsége
által szervezett kiránduláson a gyalogút járható volt.
Nem mentünk el egymás mellett, megálltunk beszélget-
ni, odafigyeltünk egymásra. Ezt tudta régen adni a fal-
vakban a keskeny gyalogút.

Köszönet a szervezôknek és mindenkinek, aki jelen-
létével hozzájárult a nap békéjéhez és szeretetteljessé-
géhez. 

Áldott Karácsonyi ünnepeket és egészségben teljes,
sikerekben gazdag Új Esztendôt kívánok mindenki-
nek! Legyen Paloznak a szeretet és a béke helye a 2017-
es esztendôben is!

Nagy Julianna

�Paloznaki Hírmondó�

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET,
hogy a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal 

Paloz-naki Kirendeltségén
2016. december 23. napjától 
2016. december 30. napjáig

IGAZGATÁSI SZÜNET lesz.
Legközelebb 2017. január 2-án (hétfô) állunk kedves

ügyfeleink rendelkezésére.
Ezen idôszak alatt a Polgármesteri Hivatalban 

az ügyfélfogadás szünetel.
Azonnali intézkedést igénylô anyakönyvi ügyekben és

rendkívüli helyzetben a
30/916-6280 ügyeleti telefonszám hívható.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
sürgôs ügyekben még az igazgatási szünet elôtt keres-

sék fel a Önkormányzati Hivatalt.

Megértésüket megköszönve.
Kellemes ünnepeket és boldog új esztendôt kívánunk!

Dr. Szántód Anita jegyzô



ÚJRA LEHET PINGPONGOZNI!
Befejezôdött a Szent József Ház kiállító-

termében a parketta felújítása, így a két ünnep között le-
hetôség lesz egy kis testmozgásra, ismét lehet majd ping-
pongozni.

Terembeosztás miatt, és teremkulcs átvételéhez elôze-
tes egyeztetés december 23-ig a 06/30/2130785 telefon-
számon! Verrasztóné Panni

DECEMBERI HÚSZ SOROS
(Valahol a világban mindig félnek,
mert a fegyverek nem hallgatnak)

December zúzmarás hidege,
Szél seper most mezôn, és ligetben.
A ragyogó Napot is felhô takarja.
Messzirôl hallatszik a fegyverek zaja.

Soha nem halványul emberek félelme,
Amikor a szeretet messze kerül féltébe.
Nem tud ô megtelepedni a gôgös szívekbe,
Ha majd a Föld lesz a Béke szigete, visszatér sietve!

Jó lenne mindig jónak lenni,
Mindig jót tenni, és jót akarni!
Nem csak karácsony tájékán,
Hanem egy életutat átfogván!

Kell, hogy jöjjön búra derû,
Hogy meglássuk a fénylô csillagot,
Hogy meghalljuk az ezüst csengô hangját,
Melyek hirdetik a Béke és szeretet szavát!

Hozza el a Betlehemi kisgyermek
a családi szívek melegét,
Az összetartozás meghitt békéjét
Szent Karácsony éjjelén!

K.J.

Kocsmapótló
A kocsma hiánya, a hagyományok tisztelete, és a falubeli
barátok biztatása miatt ismét szilveszteri kocsmapótlóra
hívunk minden kedves paloznaki kocsmába vágyót de-
cember 31-én de 10 órától a Fô térre. Zene – forralt bor –
bundás-kenyér. A résztvevôk hozzájárulására, (bor és
sörkorcsolyák, egyéb alkoholos italok) és mások kínálásá-
ra lehetôséget biztosítunk és várunk! A forró hangulatról
meglepetés DJ gondoskodik a december végi hidegben.

Czeglédy Ákos, Szente Zsolt és Verrasztó Ferenc

Szentcsalád-járás Paloznakon
"Szállást keres a Szentcsalád, de senki sincs, ki helyet ád
Nincsen, aki befogadja, Õt, ki égnek, s földnek ura."

Ezzel az énekkel kezdõdik az adventi népi ájtatosság,
melynek gyökerei a középkori karácsonyi misztérium-já-
tékokig nyúlnak vissza. A szentcsalád-járás, vagy szent
család kilenced, a karácsonyi ünnep elôtt kilenc napon át
ismétlôdô szálláskeresés. 

A népszokás arról a bibliai eseményrôl emlékezik meg,
amikor a gyermekét váró Szûz Mária és Szent József Bet-
lehembe érvén szállást kerestek maguknak A szálláskere-
sô Szent Család tiszteletére 9 család összeáll, hogy decem-
ber 15-tôl karácsony estéig naponta felváltva a Szent
Családnak, ill. a Szent Családot ábrázoló képnek szállást
adjanak.

Paloznakon a 20. század elejérôl származó katolikus
szokást 2005-ben Ajtós József László prépost esperes plé-
bános atya élesztette fel. 2015-ben ez a tovább élô szép
népszokásunk kulturális örökség kategóriában bekerült a
települési értéktárunkba.

Karácsony elôtt Paloznakon is december 14-én indul
szállást keresni a Szent Család. Általában kilenc család
viszi egymáshoz a Szent Család képét. Minden este más
(elôzetes megbeszélés alapján) házhoz térnek be, ahol az
elôre feldíszített helyre teszik a képet.

Gyertyát gyújtanak elôtte, imádkoznak, énekelnek.
Következô este tovább viszik a képet adott címre, ahol a
fogadó családdal együtt imádkoznak. A közös imához se-
gédanyag áll rendelkezésre. A liturgia étel és ital fogyasz-
tástól mentes, hogy a lényeg megmaradjon. A szállást adó
család tagjai igyekeznek a Szent Családhoz hasonló lelkü-
letet kialakítani. A házbeliek napközben is föl-föl keresik
a képet, hogy rövid fohászkodással üdvözöljék. 

Köszönjük, hogy befogadhattuk a Szent Családot! Re-
mélem, hogy majd a gyermekeim is tovább viszik ezt az
egyik legszebb adventi szokást, hiszen fontos, hogy lelki-
leg is készüljünk az ünnepre. Arra buzdítok mindenkit,
hogy merjen részese lenni ennek a szép hagyománynak,
hogy minél bensôségesebb hangulatban várhassuk Jézus
eljövetelének ünnepét! A Krisztusra várakozást, elcsön-
desedést, a közösségbe tartozás érzését segíti, ha idôt sza-
kítunk erre a különleges együtt imádkozásra, együtt el-
mélkedésre!

Kristály Katalin
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Közlemény

A Paloznaki Kálvária felújítási munkálatai 
a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány szervezésében

folytatódnak.
A munkálattal Kakucsi-Csernák Zoltán Príma Díjas,

Dûrer Díjas festômûvészt bíztuk meg.
A Golgota Kápolna emiatt 2017. év elején egy ideig 

üres lesz.
Szives elnézésüket kérjük.

Hálásan köszönünk minden eddigi és ezutáni segítést, 
támogatást.

Tisztelettel:
Prazsák Józsefné
kuratóriumi elnök



Hírdetés
� Autó Perger Suzuki Márkaszerviz és Ford Partner Club

Több, mint 20 év tapasztalatával várjuk Önöket – új és használt
autók értékesítése, általános autószerviz. 8229 Csopak, 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, Takarítógép bérbeadás. Föld-
munkagépek kezelôvel, beton újrahasznosítás. Web:
www.bergepkolcsonzo.hu E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Árak, Árlista, mûszaki információk tekintetében keresse WEB ol-
dalunkat, vagy hívjon bizalommal!

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

� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, vagyon-
védelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési tárgyak
és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés lehet festett, pati-
názott és tüzihorganyzott a megrendelô igényei szerint. Keressen
bennünket a 71-es és 73-as út keresztezô-désénél, ahol bemutató-
termünkben 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

� Jásdi Pince. Csopak és Paloznak határán épült
majd 200 éve a klasszicista Ranolder, ma Jásdi Pince.
A 2000. év legszebb pincéje címet kapta a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Parktól. Ranolder püspök 18 fôs kör-
panorámás 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 legnépszerûbb pincé-
szete közé válogatták Magyarországon. Cso-
pak, Arany János u. 2. Tel. / fax: 87/446-452, web:
www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.hu

8 2016. december

�Paloznaki Hírmondó�

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja.

Szerkesztô és felelôs kiadó: Verrasztóné Losonczy Anna
Tipográfia: Kováts Imre.

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal.
Megjelenik havonta.

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
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.

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 könyvtár hírei 

Megjelent a 2017. évi Paloznak naptár. Megvásárolható a könyvtárban, illetve a polgármesteri
hivatalban. Ára:1500 Ft
A Községi Könyvtár december 22-tôl december 31-ig szabadság miatt zárva tart.
Az új évben a megszokott nyitva tartással várjuk a kedves látogatókat!

 


