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Testületi ülés decemberben
December 6-án tartott nyilvános testületi ülést az önkormányzat. Az ülés előtt közbiztonsági fórumot tartottak a Balatonfüredi
Rendőrkapitányság munkatársai, melyen kiderült, hogy idén is elkerülték a bűnözők Paloznakot. Közlekedési bűncselekményen kívül a lakosságot zavaró bűnügy nem történt. A részletes rendőrségi
beszámolót a februári közmeghallgatáson hallhatják. A napirend
előtt Czeglédy Ákos polgármester beszámolt az elmúlt hónapban
megtett intézkedésekről, a megvalósított és elszámolt pályázatokról.
örömmel tájékoztatta megjelenteket, hogy Paloznak ismét kiváló
minősítést kapott a Tiszta és Virágos Veszprém megye versenyen.
Első napirendként a 2018 évi költségvetés módosítását fogadták
el a képviselők. A költségvetésbe beépültek az első háromnegyed
és többletbevételei, ill. a pályázati támogatások, valamint a testület
által év közben meghatározott kiadások.
Ezután a kormányhivatal felhívásának eleget téve módosította a
testület a rendezési tervet. A módosítás jogtechnikai jellegű volt,
megszűnt, vagy átalakított hatóságokra való hivatkozások törlése,
szerkezeti változások, a magasabb szintű jogszabályok által szabályozott pontok törlése szerepelt a módosításban. A módosítások
a terv szabályozási részét nem érintik. Szintén felülvizsgálat észre-

vételnek eleget téve módosult az házasságkötésről szóló rendelet,
melyben pontosításra került a hivatali időn túli házasságkötések
időpontja, valamint az esküvői szolgáltatások tartalma.
Miután a Hegyalja u. Ibolya u. Sport u. Zrínyi u. által határolt
terület ingatlantulajdonosai kivonták művelésből ingatlanaikat és
a terület több mint 25 éve beépítésre szánt övezet, közművekkel,
úthálózattal ellátott, jórészt be is épült, a rendezési tervnek megfelelően kéri az önkormányzat a belterületbe vonást. Ennek ingatlanonkénti 25.000 Ft-os költségét a tulajdonosokra hárítja az
önkormányzat.
Elfogadta a jövő évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a testület.
Árvay Attila képviselő javaslatára az önkormányzat 10.000 Ft
nyugdíj kiegészítést szavazott meg azoknak, akiknek az öregségi
nyugdíja nem éri el a 80.000 Ft-ot és így nem voltak jogosultak
a teljes összegű nyugdíjprémiumra. A kérelmet a hivatalba kell benyújtani december 31-ig.
A Balatoni utcából a Deák utcába kanyarodó teherjárművek a
nagyívű kanyarodásnál alaposan megrongálták az utca szélét és a
vízelvezető lefolyót, ennek megakadályozására két oszlop lesz kihelyezve, megakadályozva az úttestről való letérést.
CZÁ

További paloznaki programok
decemberben!
•

December 23-án, vasárnap a negyedik adventi gyertyát
meggyújtja Paloznak Község Önkormányzata.

•

December 24-én, hétfőn 15.30 órakor Paloznakon, a
szabadtéri betlehemnél hagyományos BETLEHEMI
PÁSZTORJÁTÉK-ot adnak elő a csopaki és paloznaki
hittanos gyermekek.

December 31-én, hétfőn SZILVESZTERI KOCSMAPÓTLÓ lesz délelőtt 10 órától 13 óráig a Fő téren.
Zene - forralt bor - bundáskenyér. Fellép az ír kocsmazenét játszó The Crazy Rogues zenekar!
A résztvevők hozzájárulására, (bor és sörkorcsolyák, egyéb alkoholos italok) és mások kínálására lehetőséget biztosítunk és
várunk!
•

AZ ESEMÉNYEKRE MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK!

Paloznak Község Önkormányzat és a Csopaki Közös Önkormányzat dolgozói

kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánnak
Paloznak állandó lakosainak és nyaralótulajdonosainak!
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Nyugdíjkiegészítés
Az önkormányzat 10.000 Ft nyugdíj kiegészítést szavazott meg azoknak, akiknek az öregségi nyugdíja nem éri el a 80.000 Ft-ot és
így nem voltak jogosultak a teljes összegű nyugdíjprémiumra.
A kiegészítéshez néhány soros kérelmet kell benyújtani a hivatalba és csatolni az előző havi nyugdíj igazolását. A támogatást december 31-ig lehet igényelni.

Abbáziában
(Opatijában)
jártunk…
A Paloznaki Kórus a Paloznaki Civil Egyesület támogatásával
kirándulást szervezett Abbáziába (mai neve Opatija) a kórustagok,
családtagjaik és baráti körük részére. Falticska Pali kórustag barátunk jóvoltából feleségem és én is lehetőséget kaptunk, hogy részt
vehessünk, amely olyan nagyszerű élmény volt számunkra, hogy
szeretném ezt megosztani a Paloznaki Hírmondó olvasóival is.
Az utazás alatt a buszon olyan volt a hangulat mintha egy felbolydult, vidám, nagycsalád óriás- nappalijába cseppentünk volna.
Tréfálkozás, viccmesélés, móka, kacagás és az otthon készített süteményeiket, házi pálinkáit kínálta mindenki, mindenkinek. Olyan
hangulat, közösségi érzés fogott el bennünket, mintha száz éve
ismernénk egymást. Mondtam is a feleségemnek, hogy a Vidám
Színpad ehhez képest ravatalozó! A programjaink, városnézések,
kirándulások, idegenvezetőnk professzionális felkészültségének
köszönhetően rendkívül tartalmasak voltak, sok új ismeretet kaptunk Horvátországról, főként Opatija és a környékbeli települések,
történelméről, építészetéről, kultúrájáról. A szállodai szállásunk, az
Adriára néző panorámás szobánkról, színvonalas ellátásunkról, étkezésünkről csak jókat tudok írni. És ami a legnagyobb élményt
nyújtotta nekünk, az a Paloznaki Kórus volt. Két nagyszerű eseménnyel ajándékoztak meg bennünket: Az egyik kirándulás alkalmából egy templomlátogatás közben egyszer csak azt vettük észre,
hogy az oltárhoz közel nagy csoportosulás, suttogás, pisszegés közepette „civil ruhás” kórustagjaink Szabó Lajos karnagy vezényletével
két csodálatos kórusművel ajándékozzák meg a többi résztvevőt,
egyéb látogatót. A második, szervezett program volt, az építészeti
szempontból is figyelemre méltó opatijai Angyali Üdvözlet templomban. A nagyszerű akusztikájú épület, a felkészült, fegyelmezett
kórus, az elhangzott művek felejthetetlen élmény volt számunkra;
óriási sikere volt a kórusnak. Büszkék voltunk rájuk, amikor felzúgott a véget nem érő taps.
Nagy élmény volt együtt tölteni ezt a négy napot a paloznaki
barátainkkal, új ismerősökkel gazdagabban tértünk haza.
Köszönjük a lehetőséget, hogy Veletek lehettünk!

Riviéra –
nem csak nyáron!
Egyre növekvő vendégforgalmat tapasztalhattunk az idei évben is a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület településein.
A szokásos erős nyári koncentráltság mellett – amikor turisták tízezreit látjuk el információval a szálláshelyekről, programokról és egyéb lehetőségekről irodáinkban, – egyre több
vendéggel számolhatunk a tavaszi, őszi időszakban is.
Igazán büszkék lehetünk, hogy Egyesületünk rendezvényei
(TúraWeekend, Nyitott Pincék teljesítménytúra, II. Alsóörsi Palacsinta Fesztivál, 2Kilátó éjszakai túra) 2018 tavaszán és őszén a
Nyitott Balaton kezdeményezéshez idén is csatlakozva, két hónap
alatt közel 16.000 vendéget hoztak a Riviérára, akik közül sokan a
szálláshelyeket és egyéb szolgáltatásokat is igénybe vették.
Az emberek utazási kedve nem merül ki a nyári szezonban.
Egyre nő az érdeklődés a belföldi utak iránt különösen a hos�szú hétvégéken. Ahhoz, hogy a Riviéra települései négy évszakos
desztinációvá válhassanak, szükség van minőségi, fűthető szálláshelyekre és színvonalas programokra, valamint a helyi és helyközi
közlekedés megoldására. Az önkormányzatok népszerű IFA-pályázata többek között éppen ezeket a fejlesztéseket támogatja a
szálláshely szolgáltatóknál. Folyamatosan fejleszteni kell, a vendégek minőséget várnak el tőlünk, összehasonlítanak bennünket
másokkal, hiszen csak egy kattintásra van a világ a mai digitális
korban.
További forgalomnövekedésre tehetnek szert a Riviéra önkormányzatai, szolgáltatói, ha közösen erősítjük első körben az őszi,
tavaszi, idővel a téli szezon kínálatát. Jelszó az egyediség, a Riviéra
térség márkázhatósága és ezzel a versenyképesség erősítése!


Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület

Alsóörsi Tourinform Irodánk az ünnepekben zárva tart 2018.
december 22-től 2019. január 1-ig. Nyitás január 2-án 9:00
órakor. A programokat megtalálják az ajtóra kiragasztva, valamint a www.balatonriviera.hu oldalon.


Majtán János
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Szépkorúak Mikulás ünnepségén
elhangzott beszéd
„Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték,
mert “fáradságos életükkel kiérdemelték”, nem is abból a józan előrelátásból, hogy “egyszer én is öreg leszek, s milyen jó
lesz, ha nem hajítanak majd a szemétre!”, hanem azért, mert
a lélek érzékenyebb volt, a szellem nyitottabb, s az öregember,
óriási élettapasztalatával olyan értékeket jelenített meg, amely
a fiatalabb számára vonzó és kívánatos volt! Az öregember akkoriban nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték: nem
azt nézték, milyen mulandó a teste, hanem, hogy ki lakik benne!” –írja Müller Péter.
Kedves Szépkorúak, Tisztelt Jelenlévők!
Ma, ezen az ünnepi alkalmon nekem jutott az a megtisztelő felkérés, hogy köszöntsem Önöket, és örömmel teszek eleget ennek a
kérésnek, mert én is úgy gondolom, hogy olyan emberi értékeket
képviselnek, mint a hagyomány, türelem, odafigyelés, gondoskodás,
hit, erő sok esetben mindenek felett!
Minden napot korán kezdenek, mint mi, de már nem azért kelnek fel korán, mert sietni kell a munkahelyre, nem gyötri Önöket
a munkahelyi stressz, elvileg nyugodtan élhetnek kedvteléseiknek.
Önök már mindannyian nyugdíjasok, de nagyon sok feladatuk van.
Gyermekeket, unokákat segítenek, kertjeiket gondozzák, betegségekkel küzdenek, van, akiket egyedüllét gyötör. Életük eme szakaszának is meg vannak és meg is lesznek a maga kihívásai, lehetőségei, szépségei.
Nehézségekkel neveltek gyerekeket, engedték őket utukra, megvívták az élet nagy, merész csatáit. Lassan elcsendesedtek ezek a
viharok és az élet adta tapasztalatok bölcsességgé váltak. Most az
unokák fele fordulnak mérhetetlen türelemmel, empátiával, mert
az idő folyamán megtanulták, hogy mindennek rendelt ideje van,
türelmesebbek önmagukkal és másokkal szemben is.
Egy történet jutott az eszembe, amikor gondolkodtam, mit is
mondhatnék!
Huszonöt évvel ezelőtt Győrben tanultam a győri Zeneművészeti Szakközépiskolában. Egy szuper jó koncertre utaztam fel
Budapestre, a Canadian Brass fúvóskvintett érkezett Magyarországra és a Kongresszusi Központban léptek fel. Egyébként vizsgahét volt, hangszeres és mindenféle zenei elméleti vizsgát kellett
teljesíteni. 5-6 órát gyakoroltunk, nem igazán hagytuk el az iskolát, de erre a koncertre el kellett menni!! Fiatalos lendülettel
rohantunk a vasútállomásra délután 4 órakor, este 7-kor koncert
és az éjjel 11-sel vissza. Tele voltak a vonatkupék, én egy idős úr
mellett kaptam helyet, csak én, a többiektől távol. Leültem mellé.
Nagyon jól öltözött volt, hosszú fekete szövetkabátban, kalapban,
makulátlanul kitisztított cipőben, és komótosan nézte, ahogy berobbantam a kocsiba, ziháltan és izgatottan. Nem telt bele sok
idő, megkérdezte, hogy merre megyek, és miért vagyok ennyire
nyugtalan, jó értelemben bár, de zaklatott? Én elmondtam Neki
hova készülök, hogy érezze, micsoda soha vissza nem térő alkalom
ez! Beszélgetés alakult ki közöttünk, lassan beszélt, megfontoltan

és én figyeltem minden szavára, mert éreztem, hogy nem véletlen,
hogy egy fülkébe keveredtünk. Elmesélte, hogy az ELTE-n végzett, kutatóbiológus, és a 60. diplomaosztó találkozójára utazik
éppen. Már egyre kevesebben vannak, és minden évben összejönnek, akik még élnek. Ekkor volt az úr nyolcvanöt éves, én tizenöt.
Történeteket mondott, hogy Afrikában dolgozott egy évtizedig,
Maliban, Ghánaban, Kenyában és Etiópiában. Afrikai bennszülött nyelveket beszél, az angol, német, francia és spanyol mellett.
És, hogy tele van mesékkel… olyan történetekkel, amik mesébe
illőek. Kérdeztem, van-e kedvenc meséje? Azt válaszolta sok, és,
ha csak a töredék részét élte volna át, már akkor is elmondhatta
volna, hogy nagyon sokat látott ebből a csodálatos világból. És
elmesélt egyet…
Zárójelben megjegyzem azt hittem egy izgalmas történetet fogok
hallani, ami tele van cselekménnyel…
Elkezdte…. Egyszer Dél-Afrikából Kenya felé repült, nagy utasszállítógéppel, szundikált. Megébredt, éjszaka volt, ezüstösen világított a telihold, felhős volt az idő. Nézte-nézte a felhőtakarót, egyszer
csak egy nagy rés lett a felhőkben, lenézett és megpillantotta a Kilimandzsárót. A lélegzete is elállt, és még hosszú pillanatokig csodálhatta ezt a nem mindennapi látványt! Ekkor a felhők összezárultak
és többet nem engedtek tovább láttatni a földből…
Percekig csöndben ültünk és tudtam, hogy annyira tisztán látja,
mintha a látvány újra megelevenedett volna előtte. Véget ért a közös
utunk, és amikor leszálltunk és elköszöntünk, megfogadtam, hogy
én is így szeretnék élni, hogy tele legyek mesékkel, hogy felidézhessek pillanatokat, amiket soha nem felejtek, még ha az idő eljár is
felettem. A történetek gyűlnek, és remélem, még számtalan mese
vár rám…
Fontos, hogy felismerjük azt, hogy amit az életben elértünk, azt
egyrészt magunknak, másrészt szüleinknek, nagyszüleinknek is köszönhetjük. Ki ne emlékezne jószívvel dédnagyszülei történeteire,
nagyanyja finom főztjére?! Ők szüleinkkel együtt mindig mellettünk álltak és állnak, ha támogatásra, jó szóra van szükségünk.
Szüleink és nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg erőt
sugároz felénk, fontos részei életünknek és a kitartásuk, szeretetük
felbecsülhetetlen kincs számunkra.
A mi életünk is akkor lesz értékes, ha mi a saját gyermekeinknek
értékesebb világot, példát tudunk átadni. Mindennapi életünkhöz,
munkánkhoz az előttünk járók mintáiból meríthetünk hitet, erőt,
bátorságot. Szebbé és reménytelibbé teszik életünket, segítségükkel
ápoljuk hagyományainkat. Sokat segítenek nekünk tapasztalataik
átadásával, véleményük, bölcsességük megosztásával.
Holnap elkezdődik a karácsonyi várakozás időszaka, és valahogy
mindig számot vetünk az elmúlt év eseményeit sorba véve. Ez az
alkalom kiváló arra, hogy felülvizsgáljuk az időseink irányába tanúsított, néha-néha bizony elmaradozó gondoskodásunkat.
A mindennapi tennivalók mellett sajnos, hajlamosak vagyunk
arra, hogy elfeledkezzünk róla: törődéssel tartozunk az idősek felé.
Pedig a figyelem kijárna mindennap.
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Tudjuk, hogy az idős embereket tisztelnünk, elfogadnunk és támogatnunk kell. Feladatunk, lehetővé tenni számukra az öregkorhoz méltó életet.
Kívánom, hogy érezzék a társadalom, a különböző kisebb nagyobb közösségek, a család teljes megbecsülését, elfogadását, szeretetét. Érezzék, hogy nagy szükség van Önökre, vannak dolgok,
amiket jobban tudnak, és vannak dolgok, amit csak Önök tudnak!
Kívánom, hogy tudjunk hozzájárulni itt advent küszöbén
a harmónia, az odafigyelés, és összetartozás megteremtéséhez,

2018. december

hogy az Önök szívét békesség töltse meg! Őszinte szeretettel és
tisztelettel kívánom, hogy derűsen és jó egészségben, a család
nyújtotta örömökkel töltse a pihenés éveit Paloznak minden
szépkorú lakója!
Áldott, békés, felejthetetlen pillanatokban gazdag adventet és nagyon boldog karácsonyi ünnepeket kívánok!
Köszönöm, hogy meghallgattak!
Farsang-Törös Krisztina

Paloznaki szépkorúak ünneplése
Már közel három évtizedes hagyomány őrzéseként idén is december elejére szólt az Önkormányzati Meghívó, mellyel szeretettel invitálják a paloznaki senior korúakat a Mikulás ünnepségre.
A meghívást sokan örömmel fogadtuk, ünneplőbe öltöztünk és
elindultunk a köszöntésünkre, ahol már az előtérben mosolygós fiatal vendéglátóink üdvözöltek minket.
A kezdési időpontra megtelt a gyönyörűen feldíszített nagy terem
a pompásan felöltöztetett Karácsonyfával, az asztalokon szépséges
gyertyakompozícióval, a tányérokon, az ünnepi szalvétán ügyes kezek által készített alkalomra illő kis ajándékokkal, melyek Prazsák
Emike finom ízléséről árulkodnak.
A fogadtatás, a terem hangulata már kiemelte lelkünket a megszokott hétköznapi érzésekből, ünneplőbe öltöztetett bennünket
belülről is.
Először a Polgármester úr, sokaknak „csak” Ákos köszöntötte
szeretettel a megjelenteket, és külön köszöntve átadta a Kormányfő gratuláló megemlékezését Kovács Istvánné Iza néninek 90 éves
születésnapja alkalmából. Többen csatlakoztunk hozzá jókívánságainkkal. Isten éltesse sokáig!

A csopaki, paloznaki fiatal anyukák és apukák elhozták a Mandulavirág óvodába járó kis csemetéiket, hogy gyermeki őszinteséggel,tisztasággal a legfiatalabbak köszöntsék a legidősebbeket, szimbolizálva az élet folyamatos megújulását. A kis emberek énekekkel,
táncokkal és szerepjátékaikkal mosolyt csaltak arcunkra, megtöltötték lelkünk gyönyörűséggel.
Sok köszönet Nekik, és köszönet a kedves Óvó néniknek a produkció létrejöttéért, a műsorban cselekvő, finoman irányító lelkes
részt vételükért.
Farsang-Törös Krisztina ünnepi beszédben köszöntötte a megjelent szépkorúakat, kedves, szívhez szóló, elismerő szavakkal, mely
során még személyes emlékei tárházából is megosztott velünk egy
régi megtörtént ide kívánkozó esetet. Örömmel, meghatódottsággal hallgattuk választékos stílusban előadott szép gondolatait, melegség járta át lényünk, mert szavai sok-sok szépséget idéztek fel
bennünk is a múltból. Nagyon jó volt Őt hallgatni.
De a sok jónak még nincs vége, a Polgármester úr gondoskodott
arról , hogy idén is eljöjjön közénk a Nagyszakállú, akiről már belépésekor sugárzott a megnyugtató béke érzése, és aki mindjárt azzal
kezdte, hogy „Szervusztok gyerekek, na hoztatok e nekem egy szép
éneket vagy verset?”
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Kérésére hamar felcsendült a teremben a „Hull a pelyhes …….”,
és gyorsan felpattant Bódis Pista és előadta a pici gyerek korában a
nagymamától tanult versikét, mely így szólt:
Eljött a nap, amit mi várva vártunk, az égen csillagfény ragyog
Jézuska fáját ím elhozták a halkan szálló angyalok.
Köszönjük Neked Édes Jézus, hogy szíved minket így szeret
Ezért az angyalok dalával együtt köszöntjük ma Szent Neved
Ha elmúlik Karácsony Te akkor is maradj velünk
S míg élünk, ezt a kis családot szeresd, ó Édes Istenünk!
A Nagyszakállú mindent puttonyából elővett szaloncukorral honorált, még Emike is kapott vigasztalásul, amiért Őt a Polgármester
sokszor felbosszantotta az év során, de kapott a verselő is, és kapott
még sok „gyerek”, csak azért, mert jól viselkedett. Virgácsot senkinek nem adott!
Közben a szorgos, mosolygós fiatalok asztalunkra rakták a kancsókba töltött aranysárga „hegy levét” a „Napfény ízét” a Csiszár
pincészetből, s egymást köszöntve koccantak a poharak. Azután,
hogy tányérjaink se maradjanak üresek, gyorsan megtelt asztalunk
az igen finom marhapörkölttel, nokedlival és ízletes savanyúsággal.
Miközben fogyott a tálak tartalma, a gasztronómiai élvezeteket növelte a háttérből halkan szűrődő T-Boys zenekar lágy dallama, akik
az est folyamán később is gondoskodtak a jó hangulatról.
Az ünnepi vacsorát jó magyar szokás szerint finom házi sütikkel,
rétessel koronáztuk meg vendéglátóink jóvoltából.
A megvendégelés mellett idén is sor került egy szép kis ajándékcsomag átadására a megszokott,- igényes minőségű Paloznak
feliratú kézműves kerámiával és az elmaradhatatlan,- kis falunkat

prezentáló éves falinaptárral, amelynek középpontjában most a
mandulafa,- virág,- termés áll, községünkre oly jellemzően.
Köszönjük a meghívóknak, a rendezőknek, a vendéglátás minden
résztvevőjének, hogy 2018-ban is gondoltak arra és sokat dolgoztak
azon, hogy a paloznaki idősebbek, most úgy mondjuk szépkorúak,
jól érezzék magukat és megszépítsék napjaikat egy meleg hangulatú, szép Advent-kezdő estével, mert erre még sokáig fogunk jól eső
örömmel emlékezni.
Paloznak, 2018. december 8.

Bódisné Irén

Bormustra
Megest Szent András hava, meg második péntek-borfejtések után
vagyunk – na persze bormustra
A faluház tetőtér akolmelege meg valami különleges érzés csak
összerántja a kemény magot, borosüvegeket lengetve be is toppannának, mert véletlenek azért nincsenek.
Pedig de. Mint például az aszubor ugye-ugyanis az történt, hogy
1775-ben /mintha ma lett volna/ a fuldai apát lovas küldönce késett a borvidékről az engedély kézbesítésével és a szőlő meg fennmaradt, fennmaradt. Mit ád Isten-hát a botrytist és lőn aszubor
egyszerre. Meg a Madeira bor, melyet réges régen a vitorlás csolnak
nem egyből rendeltetési helyére vitt-lévén a kapitány barátnője
a trópusokon volt/vagy nem/-de a lényeg, hogy a csolnak került
egyet a trópusok felé és megint mit ádott Isten-a legfenségesebb
Madeira bort. S azóta, no persze nem kerengenek az összes Madeira
szállítmányokkal a trópusokon, csak hő kezelik. Voilá.
Na de a tárgyra Nótárius Uram, mert a sok kalandozásból végül Augsburg lesz. Szóval a bormustra, jól bejáratott esemény, mit
esemény egyetemi tanóra a borászat rejtelmeiből Simon Cecília, a
tolnai Tűzkő borászat főborásza vezetésével. Kemény estve volt, 29

bormintát hoztunk, némelyikük már bor volt Cecília Nagyasszony
véleménye szerint is. A 18 fehérbor olaszrizling, sauvignon blanc,
szürkebarát és kéknyelű, valamint vegyes házasítások voltak.3 rozé,
köztük zwigelt is. 8 vörösborunk cabernet a sauvignon és franc,
zweigelt és vegyes házasítások voltak. Gondosan megkóstoltuk
őket, a borok közti szünetekben az asszonyságok által gyártott finomságokkal regeneráltuk ízlelőbimbóinkat. Meghallgattuk Cecília Asszony jótanácsait, melyeket már tavaly sem fogadtunk meg és
jókat beszélgettünk. Az est fénypontjának várt csörte Szines, alias
Pohl Pityu és Cecília közt sajnos elmaradt, mert versenyzőnk ez évben nagyon jó bort csinált-lehet idegen kéz tette be a lábát pincéjébe. Enyhe pesszimizmusomat azonban a Főborász Asszony és bölcs
Elnökünk szétoszlatta zárszavában, mivel megállapítottak, hogy a
kiváló paloznaki borászok/meg, akik annak hívjak magukat/ évről
évre javuló eredményeket produkálnak. Mit mondjak önkritikusan, volt honnan feljönni és hol van még a Bordeaux-i nagy aranyérem? Nagyszerű esténk volt. Pici hiány, persze az is volt-hát Papp
Miki bácsi, meg az ő kedvenc dala a végirül.
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Nagykarácsonyban jártunk

November 24-én reggel izgatottan várakoztunk a buszra, amivel meglátogattuk a Mikulást. Amikor megérkeztünk azonnal
felismertük a pirosra festett házat.
Egy gyönyörű hintó, hóember és egy rénszarvas fogadott minket.
Mielőtt találkozhattunk volna a Mikulás bácsival a Mikulás Manója izgalmas mesével gazdagított minket. Végre beléphettünk Mikulás bácsi dolgozószobájába! Beszélgettünk, kik a jó gyerekek, és
ajándékot is kaptunk! A nap hátralévő részében kézműveskedtünk,
bábelőadást nézhettünk meg és körhintáztunk. Az udvaron meg-

etettük a szarvasokat, és belesúghattuk a Jóság-kútba a „rosszaságot”. A hideg ellen ihattunk finom forró teát, vagy igazi habos kakaót, a felnőttek pedig forralt bort.
Az ebédet a közeli étteremben jóízűen fogyasztottuk el. Végül
pedig minden család kapott egy emléklapot. Vidáman, teli élményekkel indultunk haza.
Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy lehetővé tette számunkra, hogy bepillanthassunk ebbe a csodába! Hiszen csodák még mindig vannak, csak hinni kell bennük!
Gacza Karolina

Közös adventi koszorú
November 30-án, az első adventi gyertyagyújtás előtt két nappal
a könyvtárban összegyűltünk, hogy a különböző szebbnél szebb
anyagokból, kellékekből gyönyörű koszorúkat készíthessünk. Felnőttek, gyerekek vegyesen érkeztek és rögtön nekiláttak a „munkának”!
Minden kelléket, kiegészítőt, díszítőelemet megtaláltak az
asztalokon, a meleg tea és a finom keksz sem hiányzott! Az adventi koszorú közös elkészítése tényleg jó mulatság volt!
Miközben készültek a koszorúk, karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó megzenésített verseket, karácsonyi dalokat hallgattunk! Elkészültek a színes, dekoratív, szépséges koszorúk. A résztvevők boldogan vitték haza az alkotásokat! Egy nagyon jó hangulatú, adventi
délutánt töltöttünk együtt!

PALOZNAKI HÍRMONDÓ

A Paloznaki Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta. | Felelős kiadó: Paloznak Község
Önkormányzata. | Szerkesztő: Farsang-Törös Krisztina | Tel.: 06 30 2130 785 |
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Mikulás délelőtt
Marci izgatottan öltözött, indultunk a Mikuláshoz.
A pár perces séta a Faluházig végeláthatatlan kérdésekkel telt:
- Anya, most jön a Mikulás?
- Igen.
- Ide, Paloznakra?
- Igen.
- Most?
- Igen.
- Megyünk a Mikulás házába?
- Nem, ott múlt héten voltunk. Most a Faluházba megyünk,
mert ideérkezik.
- Mikor érünk már oda?
- Pár perc.
- Meddig kell még menni?
- Követjük a piros sálas nénit (Emi néni), mert Ő is oda megy.
- De Anya, Ő nagyon gyorsan megy...
Megérkeztünk a Nagyterembe, ahol már kezdett gyűlni a falu
apraja-nagyja.

Pár perc várakozás után megjelent Fruzsi a kíváncsi leányzó, aki
szeretett volna találkozni a Mikulással. A gyerekeket bevonva Aliz
csodaországban-hoz hasonló kalandos utazásba kezdett Télországba.
Találkoztunk a Nyúllal, aki nem akart elkésni, a nem szülinapokat
ünneplő Kalapossal, a Vidám nevű kék macskával, aki azonban szomorú volt, de a gyerekek segítségével hamar felvidult. Megismerkedtünk Krampusszal is, aki a Jégkirálynő elnyomása alatt élt, és
feladatként kapta, hogy minden rózsát kékre fessen, mert, ha nem
tömlöcbe vetik.
A Krampusz, Fruzsi és a gyerkőcök segítségével egy vetélkedő
során legyőzték a Jégkirálynőt és kiszabadították a Mikulást, aki
ennek örömére sok-sok finomsággal ajándékozta meg a gyerekeket.
Nagyszerű kalandban volt része szerintem kicsinek és nagynak
egyaránt. Köszönjük ezt a kalandos délelőttöt és a minden jóval
megtömött Mikulás csomagot is!


Horváth Anita
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FELHÍVÁS
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a tél, a havazás,
az utak, utcák lefagyása az alábbi kötelezettségek teljesítését jelenti a Lakosság számára.

A közterületek és a járdák tisztántartásával kapcsolatban:
• A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek
az ingatlanuk határvonalától az úttest széléig, szegélyvonaláig terjedő területük gondozását elvégezni.
• Az ingatlan előtti járda, illetve a gyalogos közlekedésre
szolgáló gyalogút tisztán tartása (hóeltakarítás) az ingatlan
tulajdonosának, illetve a tényleges használójának kötelessége.
• Az ingatlan tulajdonosa köteles az ónos esőtől, jégtől síkossá vált járdát szükség esetén akár naponta többször arra
megfelelő anyaggal felszórni.
• A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó
szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell
használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülésokozásra alkalmas anyagot használni nem szabad. A
szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell
gondoskodni.
• A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra
kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.
• A nem helyi lakosok (ingatlantulajdonosok) személyesen
vagy megbízottjuk útján kötelesek elvégezni az ingatlanuk
előtt húzódó járda seprését, hótól, jégtől való megtisztítását.


Dr. Szántód Anita jegyző

ÁDVENTI ÉS KARÁCSONYI
SZERTARTÁSOK PALOZNAKON
A SZÁLLÁST KERES, A SZENT CSALÁD népi ájtatosság
december 14-én kezdődik mind a négy faluban.
Szent gyónások ideje karácsony ünnepére
Lovason és Paloznakon minden Ádventi Szentmise előtt.
•

December 24. hétfő:
Paloznakon, 15.30-kor, a szabadtéri betlehemnél –
BETLEHEMI PÁSZTORJÁTÉK

•

December 25., kedd, Szenteste
Paloznakon 24.00 órakor éjféli szentmise
	A szentmisét követően, a Jézuska elhelyezése a szabadtéri
betlehemi istállóban. Karácsonyi műsorral, pogácsával,
forralt borral és teával köszöntjük a Kis Jézus születésének
emlékünnepét. Mindenkit szeretettel várunk!
• December 26. szerda
	Karácsony II. napja Szent István diakónus vértanú ünnepe: Paloznak 17.00-kor Templombúcsú

•

December 29. Szombat
Szent Család ünnepe:
Paloznak 17.00-kor szentmise

	Szent Család ünnepének előestéjén Családok megáldásával! Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat!
•

December 31. hétfő
Szent Szilveszter pápa ünnepe
Paloznak 17.00-kor szentmise és Év végi Hálaadás

Plébániánk területén, minden keresztény testvérünknek örömteli, a Betlehemi Kisded Jézus által megáldott, kegyelemteljes karácsonyi
ünnepeket és egészségben bővelkedő, boldog
újesztendőt kívánunk lelkipásztori szeretettel.


vitéz Ajtós József László

c. prépost, kerületi esperes, plébános
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A csopaki református
egyházközség alkalmai
•

December 10-24-ig
karácsonyi vásár a Gyülekezeti Házban.
• December 16.
Családi Istentisztelet
• December 24. 17.00
	Szenteste: Istentisztelet a fiatalokkal és a Paloznaki Kórus
közreműködésével.
• December 25. 11.00
Úrvacsora és Istentisztelet a templomban
• December 26. 11.00
Gyülekezeti Ház Legátus szolgálata

Tislér Géza

TÁJÉKOZTATÓ
TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT
ÜGYFELEINKET,
hogy a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal
Paloznaki Kirendeltségén
2018. december 22. napjától
2019. január 1. napjáig

IGAZGATÁSI
SZÜNET lesz
Legközelebb 2019. január 2-án (szerdán) állunk
kedves ügyfeleink rendelkezésére.
Ezen időszak alatt a polgármesteri hivatalban
az ügyfélfogadás szünetel.
Azonnali intézkedést igénylő anyakönyvi
ügyekben és rendkívüli helyzetben a

+3620/296-0349
ügyeleti telefonszám hívható.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy sürgős ügyekben még az igazgatási szünet
előtt keressék fel a önkormányzati hivatalt.
Megértésüket megköszönve.
Kellemes ünnepeket és boldog új esztendőt
kívánunk!
Dr. Szántód Anita jegyző
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Operalátogatás
Január havi operalátogatásunk alkalmával ifj. J. Strauss: A denevér című nagyoperettjét nézhetjük és hallgathatjuk meg!
Az előadást január 5-én, szombaton 19.00 az Erkel Színházban tekintjük meg. Mindenkit szeretettel várok! 

Paloznak Község Önkormányzata szeretettel meghív
minden paloznaki lakost és nyaralótulajdonost az

újévi pohárköszöntőre
2019. január 5- é n, szombaton 18 órakor
a Faluház nagytermébe.
Az esten közreműködik a Paloznaki Kórus
Zenél a Sa-Si Duó

„Csillag száll az esti égen, utat mutat a sötét éjben.
A szeretet ma újra éled, halkan szól most minden ének.
Körül ölel, mint egy bársony, legyen boldog a karácsony.”

Áldott karácsonyi ünnepeket és
boldog újesztendőt kíván
minden paloznaki lakosnak,
nyaralótulajdonosnak,
tagjainak, támogatóinak a
Paloznaki Civil Egyesület
elnöksége

FTK
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„A BOLDOGSÁG a szív MOSOLYA.”
/Balázsovits Edit/

Áldott Karácsonyi Ünnepeket, SZÍVMOSOLY-ban gazdag, Békés Új Esztendőt kíván
Paloznak lakosainak, nyaraló-tulajdonosainak, idelátogató vendégeinek
a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány vezetősége

„Nem elég jóra vágyni:
a jót akarni kell!
És nem elég akarni:
de tenni, tenni kell!”
Boldog, békés ünnepeket, egészségben megélt és
sikerekben gazdag újesztendőt kíván Paloznak lakosainak,
a nyaralóknak és az egyesület tagjainak

a Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület elnöksége

Meghitt, békés karácsonyi
ünnepeket és boldog újesztendőt
kíván a Borklub
minden kedves paloznaki lakosnak,
és nyaraló-tulajdonosnak
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J Kedves gyerekek! J
Diafilm klub
Szeretettel várok kicsit és nagyot 2019. január 4-én, január 11-én,
és január 18-án, pénteken 16.45-kor diafilmvetítésre!
Az alkalmak 17. 30-ig tartanak!

Hozd el a kedvenc diafilmed és levetítem!
Ha nem találtál otthon, sebaj a könyvtárban is találunk!!
Találkozzunk a könyvtárban! Szólj a barátodnak is!

Békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és
áldott, boldog újévet kíván

Csilla

Kozmetika
Szalon
• VAGHEGGI fitokozmetikai kezelések
• Testmasszázs
• Masszírozás
• Mezoterápia
• Hydroabrázió
• Gyantázás
• Sminkelés
• HYAMATRIX hyaluronplasztikai kezelések
(tű nélkül)

a Paloznaki Kórus
minden paloznaki lakosnak és
nyaraló-tulajdonosnak
Kedves Olvasók!
A könyvtár szabadság miatt

december 21.,
péntektől
január 1., keddig
zárva tart!

Mindenkinek áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és boldog
új esztendőt kívánok!
Farsang-Törös Krisztina

Bejelentkezés: EGYHÁZY CSILLA

GERINCTORNA!

Csopak, Simoga köz 8.
e-mail: csilla.kozmetika8@gmail.com
www.facebook.com/Csilla Kozmetika Szalon

minden héten,
hétfőn 17 óra 30 perckor a Faluház tetőterében.
Szervezők:Podráczky Gabi és Hatváriné Rózsa

Tel.: +36 20 9533 603

Folytatjuk a gerinctornát
VÁRUNK! GYERE!

