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Karácsony 2020
„Karácsonyi rege 
Ha valóra válna 
Igazi boldogság 

szállna a világra…”– írja a költő. S valóban karácsony a béke, a boldog-ság és a szeretet ünnepe. Más, mint a többi ünnep, hisz azokban ott leledzik az emberi nagyravágyás, a történelem vihara, dicsősége. A karácsony békés, bensőséges, családi. Sokáig készülünk rá, sajnos egy-re gyakrabban a vásárlás lázában, de mindig akad meghitt pillanat. Az adventi gyertyagyújtás, a közös ajándékkészítés, a lakás díszítése, mind, mind a vá-rakozás örömteli együttlétei. Mert a karácsony akkor teljes, ha van kivel együtt tölteni az ünnepet, ha van kivel megosztani azt a boldog várakozást, ami ilyen-kor eltölt bennünket. Várjuk a szép estét, a tündöklő fát, a gondtalan örömteli együttlétet. Valamikor Jézus eljövetelét várták ilyen boldog várakozással Betle-hemben. A szent család, Mária és József, a pásztorok 

és a napkeleti bölcsek együtt ünnepelték a gyermek, a megváltó születését. Mert Jézus születése maga a jövőbe vetett remény és hit. Ez teljesedik ki a ka-rácsonyi ünnepben, s ha a vallás üzenete halványul is, a családban, saját gyermekében mindenki a jövő üzenetét és reménységét látja. Így válik ez az ünnep mindannyiunk számára fontossá.Most a külső körülmények is arra biztatnak, ne a fogyasztásba, külsőségekbe, a karácsonyi vásárlási és ajándékozási lázba keressük az ünnepet. Az elmúlt év nehézségei, a járvány, különösen fontossá teszik karácsonynak a Megváltó születésére, az új életbe, a jövőbe vetett hitre utalását. Ha erre gondolunk ta-lán a karácsony előtti várakozás is többet nyújt. Azt az érzést, hogy mi is részesei vagyunk az emberiség egyik legrégebbi ünnepi hagyományának. S ha a ka-rácsony hangulatát tovább őrizzük szívünkben, gon-dolatainkban, tán a karácsonyi rege, a költő által várt igazi boldogság is valóra válhat.
Czeglédy Ákos

Paloznak Község Önkormányzat és a Csopaki Közös Önkormányzat dolgozói kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánnak Paloznak állandó lakosainak és nyaralótulajdonosainak!
45 éve történt1975-ös falugyűlésen Szalay László tanácsel-nök számolt be a megjelenteknek a közös tanács paloznaki tevékenységéről. A lakosok felszólalásá-ban szóba került a szabadstrandon WC, öltöző épí-tése, a Zrínyi u balesetveszélyes forgalma, bokrok fák zavarták a beláthatóságot. Hiányolták az utak murvázását (Ady u. Kishegyi u. Nagyhegyi u.) ill., hogy a tsz traktorjai tönkre teszik azt. Javasolták a játszótér (a jelenlegi hivatal helyén volt) bekerítését, a Fő utcán járda építését, fedett buszvárók létesíté-sét, közvilágítás kiépítését, bővítését. Kritizálták a bolt (ÁFÉSZ) nyitva tartását, a kiszolgálást, az áruk kezelését. A tanácselnök válaszában ígéretet tett a problémák kezelésére ill. jelzésre az illetékesek felé. A strand ügyében Alsóörs az illetékes, mivel a strand Alsóörs területén van.

30 éve történt1990 decemberében a képviselő-testület Haász Imrét választotta a január elsejétől felálló önálló paloznaki hivatal jegyzőjének. Hatvári Lajosnét pe-dig igazgatási és adóügyi ügyintézőként alkalmazta. Felülvizsgálták a Csopaki tanácstól átvett dolgozók munkaköreit ill. az alkalmazásuk lehetőségét. Új SZMSZ-t fogadott el a testület, melyben a község jelképeit, az önkormányzat működését szabályozta. Három bizottságot hozott létre az önkormányzat úgymint: Gazdasági és pénzügyi bizottság, Egész-ségügyi és népjóléti, közművelődési és sportbizott-ság, Építészeti környezetvédelmi, és településfej-lesztési bizottság. 
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Változnak a kerti zöldhulladék, avar 

égetés szabályai!A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény 2021. január 01-től hatályon kívül helyezi azt a szabályozást, mely szerint a települési önkormányzatok képviselő-testületeit belterületen felhatalmazza a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó, az avar és kerti hulla-dék égetésére vonatkozó szabályok önkormányzati rendeletben történő megállapítására. Ezeket a ren-delkezéseket hatályon kívül kell helyezni, így 2021. január 1-től tilos lesz az avar és kerti hulladék ége-tése Paloznak teljes közigazgatási területén. Az Erről szóló önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület augusztusi ülésén fogadta el.A levegőminőség alakulásában a lakossági fűtés mellett kiemelt szerepe van az avar és kerti hulla-dék égetésének. A módosítás a levegő minőségének javítását, ezáltal a lakosság egészségének védelmét szolgálja, ezzel is csökkenthető a légszennyezőanyag kibocsátás. Az országos szabályozáshoz illeszkedve 

törvény eddig lehetővé tette az avar és kerti hulla-dék égetését, amennyiben az önkormányzat azt ren-deletében megengedi. Ez a szabályozás 2021. janu-ár 1-jétől már nem alkalmazható, ezért vezette ki a helyi szabályozásból jövő év elejétől az avar és kerti hulladék égetését a Képviselő-testület.Az avar és zöldnyesedék elhelyezésére a Probió Zrt Balatonfüredi telepén (Aszófői u.) nyitva tartásról az ügyfélszolgálaton lehet érdeklődni, vagy április 15 és október 30 között szombatonként 9-12 óra között az önkormányzat zöldlerakó telepén van lehetőség. Aki 2021. január 1-jét követően avart, vagy kerti hulladékot éget, környezetszennyezést követ el az el-követővel szemben bírság szabható ki.
Önkormányzat

Tájékoztató a megfelelő  

CO érzékelőkrőlA szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyako-ribb háztartási baleset, a probléma hátterében leg-többször a helytelenül használt tüzelőberendezés, kémény, kályha, kandalló, gázsütő, gázkazán áll, emellett a baj forrása a szabálytalan kivitelezés, az időszakos ellenőrzés és karbantartás elmulasztása, vagy a szellőző elemek lezárása volt. A hibás készülé-kek működése miatti tökéletlen égés során mérgező gáz szabadul fel, amely azért különösen veszélyes, mert színtelen, szagtalan, a levegőnél alig könnyebb, nem irritáló, ugyanakkor megakadályozza, hogy a vér megfelelő mennyiségű oxigént szállítson, ezért másodpercek alatt eszméletvesztést okozhat. A katasztrófavédelem évek óta kampányol azért, hogy minél több otthonba kerüljön szén-monoxid-érzékelő. Ezekkel a viszonylag kis befektetéssel be-szerezhető berendezésekkel – elenyésző fenntartá-si költségek mellett – öt-hét évre biztonságosabbá tehetőek a lakások. Ennyi idő elteltével azonban le kell az eszközöket cserélni. Nem mindegyik készü-lék alkalmas arra, amire hirdetik, ezért időről-időre 

megvizsgáltatják a szén-monoxid-érzékelőket, az így szerzett tapasztalatokat pedig BM Országos Kataszt-rófavédelmi Főigazgatóság közzéteszi honlapján. Legutóbb szeptember tizennyolcadikán frissültek a listák, ennek alapján az úgynevezett pozitív lista, vagyis a megbízhatóan működő berendezések felso-rolása huszonkilenc, a nem megfelelő készülékeké harminckét eszközt tartalmaz. A hazánkban használható szén-monoxid-érzékelők veszély esetén fény- és hangjelzéssel riasztanak.A BM OKF felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy semmilyen körülmények között ne vásároljanak a negatív listán szereplő termékek közül, illetve amennyiben korábbról már ilyen érzékelővel ren-delkeznek, akkor azokat cseréljék le a pozitív listán található termékek egyikére.
Forrás:

https://veszprem.katasztrofavedelem.hu/25825/
hirek/243134/frissult-a-szen-monoxid-erzekelok-listaja
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Télen is figyeljen oda a vízmérőire!A vízmérő elfagyások bizony kemény tízezrekkel emelhetik a vízszámla végösszegét, ha télen nem tesszük meg a megfelelő intézkedéseket. Nem árt felkészülni, hiszen némi odafigyeléssel és egysze-rű lépésekkel elkerülhetők a többletköltségek és a további káresetek.A téli fagyos időjárás miatt sok településen gyako-ri és visszatérő probléma a házi vízmérők elfagyása. Mivel a vízmérő rendszeres ellenőrzése és a házi ivó-vízhálózat karbantartása a felhasználók jogszabály-ban rögzített feladata, a fagyás miatt megrongálódott vízmérők javításának, pótlásának, az új mérők hitele-sítésének, valamint az elfolyt víznek a költsége mind a felhasználókat terheli. A DRV Zrt. esetében a 2019-20-as téli hónapok kedvező időjárásának köszönhetően kevés vízmérő károsodott a társaság működési terü-letén, mindössze 239 db-ot kellett elfagyás miatt cse-rélni. Az előttünk álló hónapokra viszont kemény telet jósolnak a meteorológusok, így érdemes felkészülni.Hogyan lehet felismerni a jelenséget, és mire fi-gyeljünk?Intő jel lehet, ha az épületben nem, vagy csak alig folyik víz a csapból. Jelentős anyagi károkat előzhe-tünk meg azzal is, ha kellő figyelmet fordítunk a víz-mérőakna belső felületének megfelelő szigetelésére. Fontos, hogy a szigetelőanyag nedvesség hatására ne veszítsen szigetelőképességéből, megfelelő például a hungarocell használata.

Szigetelés egyébként az akna mennyezetére és az oldalfalaira is javasolt, az aljzat szabadon hagyható. Tanácsos a lebúvónyílást záró aknafedlap illeszke-dését, megfelelő zárását is ellenőrizni. Fontos, hogy ne legyenek hézagok, amelyen keresztül a kinti hideg levegő az aknába áramolhat. Az aknafedlapot szintén hőszigetelő anyaggal javasolt ellátni.Télen a nem lakott épületeknél a legbiztosabb mód-szer a teljes víztelenítés, ezt a házi vezetékhálózaton elhelyezett víztelenítő szerelvények segítségével le-het elvégezni, emellett javasolt elzárni a közterület felé eső csapot is. A hibák mielőbbi azonosítása érde-kében fontos a télen nem használt ingatlanok rend-szeres ellenőrzése.A DRV Zrt. ezúton is ajánlja felhasználói figyelmébe a témával kapcsolatos tudnivalókat összegző kisfilm-jét, amit megtekinthetnek a drv.hu/hirek oldalon, amelyben szakemberük be is mutatja a teendőket.Vízmérő elfagyás észlelése esetén haladéktalanul értesítsék a Társaságot az alábbi telefonszámon!DRV-infovonal: +36 80 240 240/1-es menüpont, hibabejelentés
Forrás:

https://www.drv.hu/hirek/-/asset_publisher/
tVF1zr8Psv5A/content/sajtokozlemeny-telen-is-
figyeljen-oda-a-vizmeroire-tobb-tizezer-forintot-

sporolhat-vele

A 2020. november 5. és 2021. február 7 között lejáró szakorvosi javaslatok a veszélyhelyzet ideje 

alatt meghosszabbodnak, így ezek meghosszabbítása miatt nem szükséges felkeresni a szakrendelé-

seket. A korábban lejárt javaslatokra ez sajnos nem érvényes.

Néhány tanács karácsony kapcsán:

-ha kell vásároljunk célirányosan, ez most nem a nézelődésre alkalmas időszak

-interneten szinte minden megrendelhető házhoz szállítással

-éljük át az ünnepeket, annak hangulatát most kicsit szűkebb körben

-ne látogassunk rokonokat, ismerősöket az ünnepek alatt

-ünnepeljük szűkebb körben, csak akik, amúgy is egy fedél alatt élnek

-távolabb élő családtagokkal, vagy akikkel nem lakunk egy házban,  
     online tarthatjuk a kapcsolatot, akár telefon, akár videóhívás segítségével

-ha mindenképp szeretnénk ajándékot küldeni távolabbi rokonainknak,  

     azt csomagküldéssel megtehetjük

Az idei karácsony szóljon a bensőséges, meghitt ünneplésről, a találkozásokkal várjuk meg a járvány 
lecsengését, akkor végre lesz egy újabb okunk ünnepelni és összejönni!

Dr. Imre Bence
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Paloznakra is megérkezett a MikulásDecember 5-re volt beharangozva a Mikulás paloznaki érkezése, amit izgatottan vártunk. A szép napsütéses idő kedvezett a kinti várakozásnak. Ép-pen rollereztünk, amikor a távolból vidám zenére let-tünk figyelmesek, amely vitathatatlanul a Mikulás rö-vid időn belüli érkezésére utalt. Eddigre már az utca szinte összes gyereke kint volt és izgalommal telten várakozott. Néhány perc múlva a távolban feltűnt a piros ruhás alak, háta mögött a segédeivel, akik a csomagokat szállító „motorosszánt” vezették. A cso-magok kiosztása közben a Mikulás megkérdezte a 

gyerekeket, hogy azért a szülők is jól viselkedtek-e, mire a gyerekek kissé megilletődötten bólintottak, a szülők pedig elégedetten mosolyogtak :D. A csoma-gok kézhezvétele után még az utcán megindult az örömteli bontogatás közben a szülők is váltottak né-hány szót a Mikulással, majd szép lassan feloszlott a társaság. Örültünk, hogy ha nem is a megszokott for-mában, de idén is sikerült a Mikulásnak ellátogatnia Paloznakra.
Kiss Melinda

Karanténunk? története1969. július 20. Apollo –11 A sikeres holdra szállás az emberiség legnagyszerűbb tudományos eredményei közé sorolt, máig ható teljesítmény, emellett a hideghá-borús katonai szembenállás idején az egész emberiség eggyé válását elősegítő, szimbolikus esemény volt.Armstrongék számára egy három hetes karantén idő-szakot követően ért véget a vállalkozás. A karanténra azért volt szükség, mert a holdfelszínt először meglá-togató űrutazók esetében fennállt az az elméleti lehe-tőség, hogy odafenn valamilyen ismeretlen életforma mégiscsak megélhet – elsősorban baktériumi szinten –, és nem volt kizárható valamiféle fertőzés; ennek to-vábbadását volt hivatott megelőzni az elkülönítés. A Bennu földközeli kisbolygót (aszteroida, üstö-kös) 1999-ben fedezték fel. 550 méter nagyságú. Az Orisis űrszonda 2020. október 20-án talajmintát vett a Bennuról, majd olyan pályára állt, amelyről 2023 szeptember 24-én leszáll a Földre. A rossz hír az, hogy a számítások szerint a kisboly-gó 2182-ben 1:1000 valószínűséggel a Földnek üt-közhet. A NASA több tervet dolgozott ki a kisbolygó ütközés előtti megsemmisítésére. Kb. 200 évünk van, hogy felkészüljünk? A lepra, pestis, fekete himlő, tuberkulózis és a ko-lera, az emberiség öt nagy ostora évszázadok óta pusztította az embereket. Mit tettünk ez ellen? Ma már nem okoznak világjárványt. A római idők óta el-jutottunk idáig. A vírus név a latin méreg szóból származik. Szubmikroszkópikus biológiai organizmus. Élő-lény-e, erről vita van. 5000 fajtáját írták le eddig. Számukat több millióra becsülik.2020. február 11-én a WHO a vírus okozta COVID19 betegséget világjár-ványnak nyilvánította. Jelenleg a betegség kezelésére hatásos gyógyszer, sem a megelőzését szolgáló védő-

oltás nem áll rendelkezésre. A védekezés lehetősége a karantén.2020.12. 08-án a világon 67,6 millió fertőzött, 1.5 mil-lió halott, 44 ezer gyógyult van. 191 ország fertőzött. Több országban dolgoznak a vakcina előállításán.Az emberi élet védelméről van szó a kisbolygó el-hárítás (technika) és a human korona vírus esetén is. Miért pusztít a járvány? Miért éri készületlenül ilyen támadás a teremtés koronáját? (Legalább ne korona vírusnak hívnák. Tudom, ez rossz vicc.) A technika és a humán koronavírus részleteiben nehezen összeha-sonlítható terület. Eredményeit tekintve a humán ko-ronavírus erős lemaradásban van. Miért van ez így? Ennek megválaszolása nem fér bele az írásnak adott terjedelembe. A kérdés indította gondolkodás eredményeket hozhat.A karantén szinonimái a vesztegzár, elszigetelés, korlátozás és járványügyi elkülönítő.. 40 napot jelent olaszul. Ennyi ideig nem léphettek partra a hajósok, akik járvány gyanús helyről érkeztek. Sárga zászlót kellett a hajón felhúzni erre az időre. Napjainkra megfordult a helyzet. Régen a vírus volt karanténban, most mi vagyunk szabályozott vagy önkéntes elkülö-nítésben. A közösségi távolságtartás célja a fertőzés valószínűségének minimumra csökkentése. A karan-tén - különösen, ha hosszú idejű - etikai, polgárjogi és pszichológiai problémákkal jár együtt.Az 1964-ben készült, háromszoros Oscar díjas filmben Zorbától kérdezi a főnöke:—Mit csinálsz Zorba? —Táncolok Uram, a zene majd csak megjön vala-honnan.Lehet, hogy szérumot mondott, nem emlékszem pontosan.???  
Tormási György
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HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatalban és a Paloznaki Ki-rendeltségén
2020. december 24. (csütörtök) napjától

2020. december 31. (csütörtök) napjáig

igazgatási szünet lesz.Az első munkanap 2021. január 4. (hétfő).Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.Kérelmeiket Tisztelt Ügyfeleink postai úton juttat-hatják el a Polgármesteri Hivatalba.Rendkívüli helyzetben, azonnali döntést igénylő, valamint anyakönyvi ügyekben a következő ügyeleti szám hívható: 30/916-6280Együttműködésüket és megértésüket megköszönve a Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok!
Paloznak, 2020. december 07.

Dr. Szántód Anita
jegyző

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 kap-csolatban:- A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek az ingatlanuk határvonalától az úttest szé-léig, szegélyvonaláig terjedő területük gondozását elvégezni.- Az ingatlan előtti járda, illetve a gyalogos közleke-désre szolgáló gyalogút tisztán tartása (hóeltakarítás) az ingatlan tulajdonosának, illetve a tényleges hasz-nálójának kötelessége.- Az ingatlan tulajdonosa köteles az ónos esőtől, jégtől síkossá vált járdát szükség esetén akár napon-ta többször arra megfelelő anyaggal felszórni.- A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartal-mazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kő-porliszt) kell használni. E célra tüzelés után vissza-maradt darabos, sérülésokozásra alkalmas anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.- A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztán-tartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.- A nem helyi lakosok (ingatlantulajdonosok) sze-mélyesen vagy megbízottjuk útján kötelesek elvégez-ni az ingatlanuk előtt húzódó járda seprését, hótól, jégtől való megtisztítását.
Dr. Szántód Anita jegyző

Figyelem, mérgezik a háziállatokat!Valószínűleg fagyállóval átitatott falatokkal mérge-zik a kutyákat és a macskákat a Határ u. környékén. Több állat került orvoshoz az elmúlt hetekben, és saj-nos többségük el is pusztult. Ennek ellenére tudomá-sunk szerint feljelentést még senki sem tett a rendőr-ségen, pedig fontos volna. Azt mindenkinek érdemes tudni, hogy a mérgezés állatkínzásnak számít, ami bűncselekmény. Aki bántalmaz vagy szenvedést okoz egy állatnak, az akár 3 év börtönre is ítélhető. A fagyálló az idegrendszert és vesét támadja, bor-zalmas kínokat okozva az állatnak. Sajnos még nem tudni, hogy egy vagy több személy szórakozik azzal, 

hogy fagyállóval, vagy egyéb méreggel átitatott élel-met szórnak szét a környéken. A legjellemzőbb tünet lehet elesettség, vagy pont az ellenkezője: izgatott-ság, remegés, nyálzás, hányás, bódult állapot, koordi-nációs zavar, ataxia.Felhívjuk a gazdik figyelmét, hogy a házi kedven-ceket fokozottan figyeljék, a kutyákat pórázon sétál-tassák a környéken és figyeljenek, mit szednek fel a földről. Ha bármilyen viselkedési zavart észlelnek a kutyán, macskán azonnal forduljanak állatorvoshoz. 
Önkormányzat
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Tisztelt TÁMOGATÓINK!(Három a magyar igazság: Harmadszor is a Trianon Emlékműre összegyűlt pénzről)Hálásan köszönjük mindazon befizetőnknek, akik a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány számláján hagyás-ról döntöttek a nyilatkozatokban, és ezzel Ők való-ban támogatják a célok megvalósítását. ifj. Szendi György: Képek Paloznak múltjáról és je-lenéről c. könyv nyomdai munkái elkezdődtek. Kéré-sünkre a nyomda ígéretet tett a karácsonyig történő leszállításra, amennyiben a mostani rendkívüli hely-zet nem szól bele.

Köszönetünket TÁMOGATÓINK felé egy-egy tiszte-letpéldánnyal szándékozunk kifejezni. Szépen kérjük mindazokat, akik eddig még nem nyi-latkoztak, tegyék meg, és juttassák vissza szándékukat.Együttműködésüket ezennel is tisztelettel köszönjük.
Prazsák Józsefné Dr. Leitold József

kuratórium elnöke felügyelőbizottság elnöke

Kedves Olvasók!A járványhelyzet miatt a Könyvtár zárva tart, mobil-könyvtárként viszont továbbra is működünk!Kedden és csütörtökön 9.00-15.00-ig ügyeletet tar-tok. Aki szeretne könyvet, folyóiratot kölcsönöz-ni, kérem, írjon e-mailt a telehaz@paloznak.hu-ra, messenger üzenetet a Faluház Paloznak facebook oldalra vagy hívjon a +87/555-063-as, illetve a +3630/213-0785-ös telefonszámon ügyeleti időben. Összekészítem a kiválasztott könyveket, újságokat és kihordjuk a megadott címre vagy az ügyeleti időben személyesen átvehető. Nyomtatást, scannelést, laminálást, spirálozást is el-készítek. Digitális oktatáshoz eszközként két táblagépet fel tu-dunk ajánlani. A könyvtár szabadság miatt december 23., szerdától január 4., hétfőig zárva tart! Mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok! 
Farsang-Törös Krisztina  

A Könyvtár legfrissebb októberben érkezett 

könyvei: Pap Éva: És újra felkel a napMichael Hulse: A titkos történelemAbby Jimenez: Barátnak tartalakElena Ferrante: Az új név története -    Nápolyi regények 2.Harlan Coben: Nincs több esélyKate Furnivall: Az olasz feleségJulia Gregson: A naptól keletreJo Nesbo: Szomjúság

Ifjúsági – és gyerekkönyvek:Holly Webb: A bajba jutott őzgidaHolly Webb: Visszatérés a titkos kertbeBerg Judit: Lengemesék: a Nádtenger télenBerg Judit: Lengemesék: nádtengeri nyárBerg Judit: Lengemesék: tavasz a NádtengerenTelegdi Ágnes: ÁllatkölykökTelegdi Ágnes: Cinkenapló
Napilapok, folyóiratok:Napló, Magyar Nemzet, HVG, National Geographic, Praktika, Családi Lap, Turista Magazin, Veranda, Otthonok és Kertek
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Paloznaki Ifjúsági SzervezetA Paloznaki Ifjúsági Szervezet amennyire lehetett, próbált aktív lenni, és amikor a körülmények enged-ték, programokat szerveztünk. Februárban a disznó-vágáson segédkeztünk, és felejthetetlen volt, hogy a Németh fivérek nyerték a kolbásztöltő versenyt. Február végén farsangi álarcos bált szerveztünk élő zenével. Nagyon vártuk, sokat készültünk, melynek meg is lett az eredménye: egy fergeteges mulatság sok jó emberrel.A fiúk májusfát állítottak május elsejére virradóan, hiszen vírus ide vagy oda, a lányoknak akkor is udva-rolni kell. Természetesen ki is táncoltuk a gyönyörű májusfát, sőt langallót is sütöttünk hálánk jeléül.

Júliusban lehetőségünk adódott ismét ellátogatni pálpatakai cimboráinkhoz, hatalmas szerencsénkre csak egy héttel később kezdődött a határzár. 4 ese-ménydús napot töltöttünk együtt: szekéren utaztunk, tehenet fejtünk, strandon voltunk, agyagoztunk, trak-toroztunk, sőt a bátrabbak lóra is ülhettek (bár volt, aki hamar leesett). Rengeteg új dolgot próbáltunk ki, amiket biztosan nem fogunk elfelejteni.A 2020 vitathatatlanul rendhagyó év volt, pró-báltuk kihozni belőle a maximumot, és köszönjük a PACI-nak, hogy ezt támogatta.
Klimkó Emese

A Paloznaki Hímzőkör 2020 évben is minden 

nagy országos pályázaton indult.2020. március elején a XVII. Kárpát- Medencei népi textil fesztivál pályázatán először, majd a „Népi textí-liák a mai életünkben„ című pályázati kiállításán ki-emelkedő alkotásaival a Paloznaki Hímzőkör III. díj-ban részesült a Balaton-felvidéki garnitúrával. Közel 1000 beadott alkotások közül 40 díjazott részesült elismerésben.2020. július-augusztusban megrendezett „Magyar Kézművesség„ című kiállításon a Duna-palotában volt látható, amelyen a határon túli magyar kézműve-sek is részt vesznek a Hímzőkör ismét elismerésben részesült. Szintén a Balaton-felvidéki garnitúrával. A járványra való tekintettel a díjátadást és a 3 nyelvű könyv kiadását decemberre halasztották. Utolsó in-formációm szerint valószínű ez is áttolódik a követ-kező évre.Az 5 évenként megrendezett „ÉLŐ NÉPMŰ-VÉSZET„ XVII. Országos Népművészeti Kiállítás  Közép-Dunántúli régió, amely Székesfehérváron volt 2020. október 11-én. A régióban megrendezett kiállításon ALKOTÓI DÍJ-ban részesült a Hímzőkör. Az 5 év alatt elkészült és díjazott anyagjaink közül 16 db kézi munkát választottak ki és 2021 márciu-sában a Hagyományok Házában lesz kiállítva. A Hímzőkör tovább folytatja a munkáját, már 2022 és a 2023 év pályázataira a munkadarabok kézben 



8 Paloznaki Hírmondó 2020. decembervannak. Egy garnitúra elkészítése 1-1,5 év szorgos munkája szükséges.A hímzőkör az elmúlt 27 év alatt kissé megfogyat-kozott. Felhívást szeretnék tenni a fiatalok, a friss nyugdíjasoknak, aki úgy érzi, szívesen dolgoznának velünk szeretettel várjuk az alkotói kis közösségbe.Szeretném megragadni az alkalmat az év utolsó hó-napjában és megköszönni mindazoknak, akik hosszú éveken át mellettünk álltak és segítették a munkán-kat. Köszönjük szépen, Nélkülük ez nem ment vol-na gördülékenyen. Külön kiemelném Hernádi Péter odaadó segítő munkáját a hímzőkör felé. Köszönjük szépen.Végül minden kedves paloznaki lakosnak Áldott Békés Boldog Karácsonyi ünnepeket és nagyon Bol-dog Új Esztendőt Kíván a PALOZNAKI HÍMZŐKÖR.
Szuper Miklósné

Nyugdíjas Társaimnak!Az idő múlik, a gyerekek hamar megnőnek, mi fe-lettünk pedig az idő már repül.Egy éve találkoztunk a szépkorúak köszöntésén. Visszagondolva mindenki arca előttem van. Jó volt együtt, és, hogy a régi élményekről, történetekről kö-zös eseményekről megemlékezve mesélhettünk a ná-lunknál fiatalabbaknak, de szépkorú társainknak is. Reméljük, még lesz rá lehetőség. Az egy év alatt nem csak a korona miatt, de a lustaság, fáradtság okozta, hogy terveink elmaradtak. Idén Kövesi Tündi szerve-zésében két alkalommal voltunk színházban. Augusz-tus 20-án Rátonyi Róbert Operettfesztiválon, és Bala-tonfűzfőn a Táncdal koktél előadást néztük meg.Mindenkinek sok boldogságot, jó egészséget kívánok!
Bakonyi Mari

nyugdíjasklub

ÁDVENTI ÉS KARÁCSONYI 
SZERTARTÁSOK PALOZNAKON.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a Szentmi-sék időpontjait kérjük a hirdetőtáblákon figyelem-mel kísérni.Plébániánk területén, minden keresztény testvé-rünknek örömteli, a Betlehemi Kisded Jézus által megáldott, kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben bővelkedő, boldog újesztendőt kívá-nunk lelkipásztori szeretettel.
vitéz Ajtós József László

c. prépost, kerületi esperes, plébános

„Amikor meglátták a csillagot,

nagy örömmel örvendezének.”
Máté evangéliuma 2.10.Jó tizenöt éve történt. Egy alföldi mezővárosba igyekeztem, ahol új templomot szenteltek.A város az oda települt ipar miatt gyorsan fejlődött, az agglomerációban egy új városrész alakult ki mo-dern és ízléses kertvárosi jelleggel. Az utcákat mérta-ni pontossággal tervezték. Az épületek olyan gyorsan bújtak ki a földből, hogy az utcáknak még nevük sem volt. Ide épült az új templom. A városrész nevét tudtam, de címet nem adtak. Kérdezgettem a járókelőket, merre van a templom.  

Bonyolult magyarázatokat és útbaigazításokat hal-lottam, nem találtam oda.Aztán a sok hiábavaló keresgélés után, mentő öt-letem támadt: „Templom? Református? Akkor nem a nemlétező utcaneveket kell bogarásznom, hanem felfelé tekinteni, hátha meglátom a tornyot és rajta a csillagot. A csillagot, ami a célhoz vezet.Így is történt. Egy sarkon kifordulva megláttam a tornyot és a csillagot. Perceken belül a célnál voltam.



2020. december 9Paloznaki HírmondóEz a történet jutott eszembe 2020 Ádventjén és Ka-rácsonyra készülve. Milyen „csillagokat”, „csillagocs-kákat”, feltűnő aztán eltűnő „üstökösöket” követünk?Az ígéretek, az illúziók, az álhitek, önáltató csilla-gát? Támad e nagy öröm, ha felülünk ezeknek?Kétezer éve Betlehemben nagy öröm támadt. Akik keresték, meglelték azt, akit a próféták megígértek. A bölcsek nem lefelé néztek. Ott sötétség, üldöztetés, veszély kísérte lépteiket. A csillagra tekintettek, Isten csillagára.Kétezer év múltán, mint már annyiszor az embe-riség történelmében, nekünk most újra felfelé kell tekintenünk. Az ég felé a pandémiából, felfelé a szo-morú és gyászos statisztikákból, fel a magasba a kilá-tástalanságból, felfelé a sokféle válságból: Felfelé, hogy meglássuk „azt a Csillagot.”
Tislér Géza

református lelkész

„Minden emberben van egy csodálatosKRISTÁLYGÖMB,amisérthetetlen
örökéselvehetetlen.Csak meg kell találni.”

Áldott Karácsonyi Ünnepeket, „KORONÁZATLAN”,Békés, Új Esztendőt kívánSZERETETTELMINDANNYIUNKNAK
a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány

vezetősége



10 Paloznaki Hírmondó 2020. decemberAhogy hópihe száll kitartott kezedre, úgy szálljon füledbe angyalok éneke. Melengesse szívedet sok-sok szeretet, így kíván a PaCi boldog ünnepeket!
Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt kíván minden paloznaki lakosnak, nyaralótulajdonosnak, tagjainak, támogatóinak aPaloznaki Civil Egyesületelnöksége

Kedves Paloznaki Kórus Közönsége,

idén egy virtuális hangversenyre invitáljuk önöket!Ez az év sok szempontból más volt mindannyiunk számára, mint az eddigiek. Nem tudjuk szokásos for-májában élni az életünket… megtartani hagyomá-nyos adventi hangversenyünket. Ennek ellenére szív-ügyünk és fontosnak tartjuk azt, hogy a karácsony, az egymás iránt érzett szeretet kifejezése, az ünnep meg-élése megmaradjon ezekben a bizonytalan időkben is.Éppen ezért kórusunk szeretne kedveskedni, me-legséget, meghittséget varázsolni otthonaikba, idén virtuális módon az online térben. Töltsünk együtt egy-egy adventi estét és várjuk együtt a karácsonyt békességben, szeretetben!Hallgassák szeretettel tavalyi, 2019. december 15-i hangversenyünket az alábbi elérhetőségen:

https://www.youtube.com/watch?v=XknxAR13SZ4

Lukács evangéliuma 2:8-10„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körül ragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”
 Szabó Lajos karnagy és a Paloznaki Kórus

Tisztelt és Kedves Paloznakiak!
Lesz még tavasz,

lesz még nyár... 

Népdal

Ajjaj, de régen bocsátottuk útjára eme kedves sza-vakat, mindég abban a reményben, hogy minél töb-ben összve verődünk, kedvenc szokásainknak, már-mint a társasági életnek, borozgatásnak hódolni. De jaj (minő fordulat) az élet nagy rendező és másképp 

rendezé át mindennapjainkat. Soha nem látott élet-helyzetek, rigolyás szabályok és olykor a szenvedés, gyász uralkodnak. Mit tanácsolhatnánk ezekben a vészterhes üdőkben. Mindenki találja meg, ha tuggya, saját magát és hitét a nehéz üdők átvészeléséhöz. Eh-hez kíván jó egészséget, kellemes vírus mentes ün-nepeket és igen boldog, szintén vírus mentes új esz-tendőt a
Mandulafa Társaság
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Karácsonyi sündisznó

Unokabátyám nehezen megtalált hivatásként vas-utas lett. Dombóvárról a Nyugati Pályaudvar Állo-másfőnök helyettesi beosztásáig hol személyvonati, hol meg gyorsvonati sebességgel haladt pályafutása. Szerette munkáját, örömmel mesélt a vasútról.Több nyáron nyaraltunk együtt Balatonfenyvesen, a kis családi nyaralóban, messze a Balatontól. A bő-séges ebéd után sétáltunk le fürdeni és sziesztázni. Kereszteztük a vasutat. Unokabátyám ilyenkor ele-mében volt. Megismertem a szerelvények, mozdo-nyok, kocsik, vagonok, felépítését, a tengelyszámok használatát és a kocsikon levő betűk jelentését. A boroshordó szállító teherkocsinál tartottunk.– Két hatalmas, fából készült hordóban szállítják a bort. Akkorák a hordók, hogy az űrszelvénybe éppen beleférnek. 
– Öregem, ez voltam én, a 20 évvel fiatalabb unokaöcs.– Elmondok neked egy szakmai titkot. De aztán fe-lejtsd el.Jöttek a karácsonyi ünnepek. Úgy rendezték a sze-relvényeket már valahol a bortermelő vidékeken, hogy hordós kocsi a szerelvényen több helyen is le-gyen. Így azután sokszor kellett a szerelvényt átren-dezni. Félreállították a kocsit, ahol már várták a kol-légák. Cigányfúrónak nevezik azt a kézi fúrót, amivel kis lyukat fúrtak a hordó végén lévő sima oldalába, 

alulra. A kis sugárban kifolyó bort, hogy ne vesszen kárba, demizsonba - gyakran többe is, fogták fel. Kis botot hegyesre faragtak a tüzelőnek használt tölgy-fából. Beverték a lyukba, bicskával egyenesre vágták. Bekenték sárral, hogy ne látszódjon. A következő ál-lomáson, megint tettek arról, hogy a “szivárgási vesz-teségen” belül legyen mit inni a karácsonyi vacsorá-nál. Ne felejtsd el, megígérted, hogy tartod a titkot!Megszegtem a már régen okafogyottá vált ígére-temet. Ma már acél tartályokban szállítják a bort. A titok elmondása arra jó, hogy karácsony előtt emlé-kezhetem kedvenc Unokabátyámra.Ja igaz, hogy kerül a karácsony mellé a sündisznó?  Történt egyszer, hogy üres, hordós kocsikat rendez-tek. A tolató, dombról leguruló egyik kocsi összetört. Látható lett belülről a hordó feneke. Vasutas gyere-kek is odaszaladtak a balesethez.– Olyan, mint egy nagy sündisznó, kiáltott fel az egyik gyerek. Háttérben két öreg vasutas össze mo-solygott. – Kellemes karácsonyi ünnepeket, mondták, mint ahogy most én is: 
A Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület és a magam 

nevében Áldott Karácsonyi Ünnepeket - Bort, Bú-

zát, Békességet és Jó Egészséget kívánok.

Tormási György

Meghitt, békés karácsonyi ünnepeket, jó egészséget  
és boldog újesztendőt kíván a Borklub 

minden kedves paloznaki lakosnak, nyaraló-tulajdonosnak!
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Mikulás Paloznakon

fényképek: Szimics Mónika 


