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Paloznak Község Önkormányzat és a Csopaki Közös Önkormányzat dolgozói kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánnak Paloznak állandó lakosainak és nyaralótulajdonosainak!

Közmeghallgatás és testületi ülés
Novemberben tartott közmeghallgatást az önkormányzat. 

Czeglédy Ákos polgármester tájékoztatója után Bogdán László fő-
építész számolt be a rendezési terv módosításának helyzetéről a 
változtatási tilalommal kapcsolatos tapasztalatokról.

A lakosság köréből a kutyatartással és leginkább a kutyapiszokkal 
kapcsolatban merült fel probléma, valamint a szomszédokkal való 
együttélés szabályozásáról, a hangoskodás, illetve a telekhatárra 
való növénytelepítések mikéntjéről. Az ebtartással kapcsolatban 
van önkormányzati rendelet, aminek betartásával ez a probléma 
orvosolható, nevezetesen az ebeket csak pórázon vezetve lehet 
sétáltatni és a kutyapiszkot a gazdáknak fel kell takarítani az ebek 
után. A szomszédokkal való együttéléssel kapcsolatban az önkor-
mányzatnak nincs igazán hatásköre, azonban Árvay Attila képviselő 
javasolta valamiféle civil kezdeményezéssel illemkódex megalkotá-
sát ahogy évekkel ezelőtt az építésekkel kapcsolatban is megjelent 
egy Ajánlás c. kiadvány. Happ Gergely a közműhálózat fejlesztéssel 
kapcsolatban érdeklődött miután az új építésekkel a közművek 
terhelése jelentősen nő. A megnövekedett igények kiszolgálása a 
közműszolgáltatók feladata. Felvetődött visszatérő problémaként a 
Napsugár utcában és a Zrínyi utcában a sebességkorlátozás, a 71-es 
úton Füred felől kanyarodósáv kiépítése. E két utóbbi út állami köz-
út így a kezelő felé továbbítja a felvetést az önkormányzat. 

További problémaként merült fel a Zrínyi u. Napsugár u. sarká-
ra télre kihelyezett szóróedények állapota, ez esetben nem kerül 
ki szóróanyag. A Főtéren lévő térkép frissítésére az új utcanevek 
feltüntetésére is érkezett javaslat. Új térkép kihelyezésére a jövő 
évben kerülhet sor. Felmerült, hogy az újságban köszöntsék fel az 
időseket ez azonban az érintettek nagy száma, valamint személyi-
ségi jogi problémák miatt aggályos, azonban a Szociális Bizottság 
köszönti a kerek évfordulós időseket. A zöldhulladék lerakásával 
kapcsolatban rugalmasabb nyitva tartást kértek ezt azonban ka-
pacitás hiány miatt nem tudja bevállalni az önkormányzat, ahogy 
a házaktól való zöldhulladék elszállítását sem.

December 2-án tartott nyilvános testületi ülésen a képviselők 
visszavonták az adórendelet módosítását, miután a Kormány 
meghosszabbította az adóemelési ill. szolgáltatási díj emelése 
kapcsán bevezetett moratóriumot. Elfogadta a DRV által javasolt 
gördülő fejlesztési terv módosítását az önkormányzat, valamint az 
új bűnmegelőzési koncepciót. 

CZÁ

Hirdetmény
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Csopaki Közös  

Önkormányzati Hivatalban és a Paloznaki Kirendeltségén

2021. december 27. (hétfő) napjától
2021. december 31. (péntek) napjáig

igazgatási szünet lesz.

Az első munkanap 2021. január 3. (hétfő).
Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás 
szünetel.
Kérelmeiket Tisztelt Ügyfeleink postai úton juttathatják el a Pol-
gármesteri Hivatalba.
Rendkívüli helyzetben, azonnali döntést igénylő, valamint anya-
könyvi ügyekben a következő ügyeleti szám hívható: 

30/916-6280
Együttműködésüket és megértésüket megköszönve a Polgármes-
teri Hivatal dolgozói nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet kívánok!

Paloznak, 2021. december 07.

Dr. Szántód Anita
jegyző

30 éve történt (1991)
December 11-én ülésen a képviselő-testület megalkot-

ta és elfogadta a Szervezeti Működési Szabályzatát a helyi 
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendeletét, 
majd a lakásépítés és vásárlásról szóló rendeletét. A továb-
biakban szociális ügyekről tárgyalt a testület.

Borban az igazság, 
borban a vígasz...

A november 27-i felolvasó délutánon Czeglédy Ákos kö-
szöntötte Praznovszky Mihály irodalomtörténészt és az 
egybegyűlteket. Az Értékünnep kiállítása még megtekint-
hető volt, aminek Mihály különösen örült, kicsit magáénak 
érezve, mint tiszteletbeli paloznaki.

A felkérésnek kedvesen eleget téve, novemberhez és az 
újborhoz kapcsolódva borral kapcsolatos írásokból olvasott 
fel. Elsőként Hamvas Béla: A bor filozófiája című művéből 
szemezgetett, majd ezt követték Jókai Mór, Krúdy Gyula, 
Márai Sándor, Eötvös Károly részletek. Saját gondolataival 
gazdagította és fűzte össze az előadást. Többek között meg-
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tudtuk, hogy csak Jókainak volt szőlőültetvénye az említett 
írók közül, ő tapasztalta meg a szőlőtermesztés velejáró-
it. Jó hangulat kerekedett az irodalmi összeállításnak és a 
humoros anekdotáknak köszönhetően. Megköszönve a re-
mek délutánt Prazsák Józsefné Emmike a Képek Paloznak 
múltjáról és jelenéről c. könyvvel Czeglédy Ákos pedig egy 
paloznaki Etalonnal, illetve Paloznak értékei kiadvánnyal 
ajándékozták meg Mihályt.

A vidám felolvasás után természetesen nem hiányozha-
tott a balatoni olaszrizling kóstolója sem. Aki eljött, bizto-
san jól érezte magát, nem csak a bor mámorító hatása miatt. 

A program a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer ke-
retében, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatásával 
valósult meg.

FTK

A gyakorlatias lelkipásztor
ifj. Tislér Géza 

A világosság a sötétségben fénylik, 
de a sötétség nem fogadta be azt.
Biblia

A mostanra csaknem teljesen felújított közösségi ház nagyter-
mében beszélgettünk valahogy úgy, ahogy szomszéd gazdák szok-
tak régen a kerítés két oldalán kapanyélre támaszkodva diskurál-
ni, megvitatni a napi teendőket, meg a remélt jó termést.  Talán 
nem meglepő Advent táján, hogy a fényről kérdeztem, a gyüleke-
zetről, a pandémia miatti kényszerű teendőiről és persze saját ma-
gáról, gondolatairól, amik mostanában foglalkoztatják. Az utóbbi 
témával kezdte, profi módjára, amiben nyilván szerepe van a TV-s 
szerkesztői gyakorlatának is, tömören foglalva össze eddigi életé-
nek főbb állomásait.  

- 58 éves vagyok. A felmenőim 400 éve laknak a környéken, apai 
ágon Felsőörsről származnak a Tislérek, anyain pedig alföldi ku-
nok voltak. 1971-től lakunk már Csopakon, tehát az egész tudatos 
életemet ide kötöm. Veszprémben a Lovassy-ba jártam középisko-
lába, majd teológiára és bölcsészkarra Budapesten. 86-ban végez-
tem. Lelkészi hivatásom első állomáshelye Gyermelyen volt, ahol 
15 aktív és boldog évet töltöttem el. A gyülekezet 250-300 főből, 
régivágású vidéki emberekből, parasztcsizmás bácsikból, főkötős 
nénikékből állt, én pedig egy életvidám, bohém fiatal voltam, még-
is befogadtak, becsültek. Ami viszont egyre jobban hiányzott, az a 
Balaton volt. 2001-ben aztán hazajöttem, így édesapám örökébe 
lépve 20 éve vagyok Csopakon lelkész. 

- Gondolom ugyanúgy, mint kezdetben, itt is fel kellett építeni egy 
bizalmon, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatrendszert a hívek-
kel. Ez könnyen ment? 

- Kamaszkoromban nagyon szerettem az öregek társaságát, a 
presbiterek beszédstílusát, a szüretek hangulatát, és egyáltalán 
az együttléteket a rendezvényeken. Feltűnt a szüleim iránti általá-
nos tisztelet, ez imponált s talán ezért és a személyes megszólítás 
okán választottam ezt a hivatást. Mindez komoly aktivitást igényel, 
s törekszem is a gyülekezetet minden módon támogatni, építeni. A 

községben képviselő is vagyok, megtisztelve érzem magam válasz-
tóim bizalma miatt.

- A közvetlen lelkészi tevékenységen túl szerepet vállaltál egy sok-
kal nagyobb horderejű lehetőség kiaknázásában, mint ami egy kis 
gyülekezetet érint. A közmédiában való tevékenységedre gondolok.

- Valóban, a 80-as évek második felétől párhuzamosan a közrá-
dióban is dolgoztam riporterként. Nagyon érdekelt az újságírás, 
aminek később aztán megjött a gyakorlati haszna, amikor a rend-
szerváltás után a köztévében megjelentek az első vallási műsorok és 
nem volt olyan teológiát végzett, egyházi szakember, akit az egyház 
delegálni tudott volna. 1990-től a Magyar Televízió külső, majd bel-
ső munkatársa lettem, a kezdetektől részese és formálója vagyok a 
hazai egyházi és vallási televíziózásnak. Közben felsőfokú újságírói 
végzettséget is szereztem. Jelenleg önálló felelős szerkesztő vagyok. 

- Térjünk vissza Csopakra. Ha jól tudom, a református fenntartás 
alá került iskola szépen teljesít, jól működik az oktatás. Hogy boldo-
gultok a feladattal?

- Folyamatosan építkezünk, fejlesztünk. 2012-ben vette át az 
egyház az iskola működtetését. Pragmatikus döntés volt ugyan 
az átvétel, de az egyháziasság jelei jelen vannak a köszönéstől a 
templom látogatásáig. A diákok létszáma 91-ről 190-re nőtt, ami a 
plafon a mai helyzetben. A paloznaki-csopaki gyerekek prioritást 
élveznek, de messzebbről is járnak tanulók hozzánk. A suli jó hírű 
lett, az elmúlt 10 év hitéleti szempontból is formálja a megítélé-
sünket.  Családi istentiszteleteinken tele a templom és a gyüleke-
zeti ház. A kereszténység térítő vallás, ez feladatom, szent köte-
lességem, és én örömmel teszek eleget ennek.  Számos gyermek 
és szülő az iskolán keresztül kialakult kapcsolat révén jut arra a 
döntésre, hogy megkeresztelkedjen.

- Ezek szerint nem követelmény az iskolai felvételkor a református 
vallásosság.

- Egyáltalán nem, csak tudomásul kell venni az iskolánk szelle-
miségét. Úgy látom, a régióban az egyház iránti tisztelet nő a műkö-
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désünk által. Az idén 300 milliós állami támogatást kaptunk. Ebből 
a pénzből a tetőtér kialakítása kerül sorra, új tantermek, közösségi 
terek lesznek ott, és ez jól jön az általunk minden évben ráfordí-
tott 20-30 milliós önerős fejlesztéshez. Azonban semmiképp nem 
akarunk 200 fő fölé menni. A közösségi házunk teljesen felújított, 
annak a tetőtere is beépül, szálláshely lesz, de nem kiadó, hiszen 
bármikor szükségünk lehet rá. Amint elkészül az egész épület, 
erre az udvarra hozzuk majd át a szabadtéri rendezvényeinket is.

- Mindezen törekvések ellenére nő a gyülekezet létszáma, stagnál, 
vagy inkább fogyatkozik? 

- Mi a magyar társadalom teljes leképezése vagyunk. A keresz-
ténységet amúgy sem szeretem társadalmi kontextusba helyezni, 
hogy például keresztény Magyarország, vagy keresztény Európa, 
mert ez egyszerűen nem igaz. A kereszténység számomra nem 
életmód kérdése. Nem pusztán szokásokból áll, mint hogy vasár-
nap istentiszteletre vagy misére megyünk, aztán hétfőn megint 
lebontjuk az Istennel való kapcsolatunkat. Nekem életfilozófia a 
hit, elkötelezettség. Lássuk be, Európa nem keresztény, sőt összes-
ségében a keresztények jelentős kisebbségben vannak. 

- Mi hát az irány? Mi felé haladunk?

- Kant szerint „vallást csak vallással lehet pótolni”. Ma számos 
ilyen „új vallás” szorítja háttérbe a keresztyénséget. Feltétlen fejlő-
dés hit, túlzott bizalom a technológiában és az emberi tudás határ-
talanságában, aztán jön egy vírus és nem az lesz az aktuális, hogy 
hogyan jutunk el a Marsra, hanem az, hogy hogyan kell helyesen 
kezet mosni.

- Itt a faluban, a közösségben hogyan birkóztok meg ezzel a még 
mindig szokatlan helyzettel? 

- Nehéz kérdés a pandémia. Újra át kell élnünk a korlátainkat. 
Bezárulnak dolgok, mi minden idei rendezvényünket lemondtuk. 
A modern ember nincs hozzászokva ahhoz, hogy valami külső kö-
rülmény korlátozza. Hogy kiszolgáltatott. Sajnos emberi sajátos-
ság az is, hogy elfelejtette, kirekesztette a tudatából, hogy nem 
tehet meg akármit. Pedig ez a korlát mindig létezett és létezni 
is fog. Ez nem jó, de az sincs rendben, hogy az utóbbi időben az 
ember teljesen elfelejtette a korlátainak tiszteletben tartását. 
Felülök a repülőre és elugrom New Yorkba, az adventi vásárba, 
vagy csobbanni egyet az Adriára fél napra. Közben azzal áltatni 
magam, hogy részese vagyok valaminek.  Ez nem elmélyült él-
mény, csak újabb, kielégítetlen vágyat ébreszt a továbbiak iránt. 

- Úgy mondod ezeket, mintha neked is lenne idevágó élményed.

- Minden évben el szoktunk menni 3 hétre Törökországba ször-
fözni. Tudod, nekem a víz, a vitorlázás a pihentető regeneráló idő-
töltésem. Most két nyár is úgy múlt el, hogy nem jutottunk ki. Nem 
azt mondom, hogy nem hiányzik, de az, hogy balatoni gyerekként 
átélhetem újra annak a szépségét, hogy ha nyáron fel tudok kelni 
hajnalban, és lemegyek horgászni, fölkel a nap Akarattyánál a víz 
fölött, kint ülök a csónakban, egyedül, csendben… akkor eszem-
be jut: hová is akarok én elmenni innen? Persze mennék, de ha 
nincs lehetőségem, rájövök, hogy itthon is megélhetem a csodát, a 
fodrozódó vizet, a napfényt, a szabadságot. Vagy egy másik dolog: 
a ritkább találkozás tartalmasabbá teszi a beszélgetéseket, jobb 
hangulatúvá, örömtelibbé, hiszen vágyunk egymás társaságára. 
Egy kortárs német filozófus szerint azt a kérdést kell feltennünk 
magunknak: amink van az kell-e, és ami kell az tényleg megvan-e? 
Ebből a szempontból a pandémia nagyon sok mindent meg tud ta-
nítani az embereknek. 

-  Advent. Ilyen körülmények között hogyan ünnepeljünk? 

- Advent a várakozás, az érkezés, az eljövetel ideje. Most sötét-
ségben élünk az évszak szerint és szociálpszichológiai értelem-
ben is. Egy latin mondás így szól: a fényben fényeskedj, a sötét-
ben tanulj. Várjuk a jót, hát most ideje van a tanulásnak.

- Elbizakodottá váltunk volna?

- A hitnek az előszobája az, hogy átélem a saját korlátaimat.  A 
hit akkor lép elő, ha értelmet keresünk a létezésre.  Ez a hit és 

a vallás alapkérdése. A sötétségből erre keresem munkámban a 
választ. A hitben van a remény. Hiszek abban, hogy Isten nem 
sötétségre kárhoztatta az embert. 

- Végül még egy kérdés: szeretnél-e nyomot hagyni a világban? 
Foglakoztat-e a gondolataid írásos rögzítése?

- A prédikációim szabad beszéd alapján születnek. A helyze-
teket jól meg tudom oldani, de a szisztematikus előkészítés nem 
az erősségem. Persze egész nap szisztematikusan tudok például 
udvart rendezni, fizikai munkát végezni. Az Alföldön egy teme-
tőben többször láttam tölgyfából faragott csónak alakú fejfákat. 
Még a beton korszaka előtt emelték ezeket, úgy a negyvenes 
évekig. Szerintem 100 évet tud átfogni az emberi emlékezet. 
Nagyjából annyit, amennyi idő alatt azok a csónak alakú fejfák 
elkorhadnak. Mennyire abszurd - mondta Szabó Magda - hogy az 
épületeink, amiket emelünk, túlélnek bennünket. Én nem akarok 
ilyen „monumentumot”, emlékművet emelni. Milyen sokat mond, 
hogy ennek a szónak az eredete a görögben emlékezetet jelent. 
”Tudom az én Megváltóm él” - mondja a bibliai Jób - én inkább 
erre bízom magam.

*

Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja 
az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősz-
szel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este korábban 
szakad alá, és minden reggel későbben távozik, hideg támad, és 
befagynak a vizek, s a sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani 
a világot. Mi, emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz 
a sok rossz, amit elkövettünk az esztendő alatt, és amikor eljön a 
legrövidebb nap, és a Világosság angyala alászáll közénk jóságot 
keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, 
hogy az Úristen, ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa 
a bennünk lévő jó miatt a bennük lévő rosszat.

Wass Albert

Boda Balázs
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Uccsó, valócinüleg
Nem vagyok törpe, sem óriás
Csak egy szerény borklub krónikás
Bordó Sárkány group,

ZB

Uccsó, mán nagyon úgy néze ki. Már, mint a foglalkozás/
szeretett, kitüntetett bölcs Elnökünk örökérvényű mondása/ 
valószínű egy időre Borklubunk, mint egy jobb kommunista 
tömörülés illegalitásba vonul. Mán nem jószántábul, hanem 
eme fránya vírus mián. Belénk szállott páros lábbal, mint an-
nak idejin Dalnoki Puha Jenő Sándor Csikarba a Fradi-MTK-n. 
Oszt hiába jajongtunk, mint akkoron, hogy puha vagy Jenő, a 
vírus tesz ránk magasrul. No, miutánosan jól kipanaszkodám 
magam, lévén én is munkanélkülivé válok és nem zaklatha-
tom az jövőben ritmusosan tördelő asszonyunkat, csak a lé-
nyegre rálépek. /kz. azaz képzavar, de én legalább az interne-
tes újságírókkal összevetve tudom/. Szóval, összvegyövénk 
Szent András havának második, no nem, most nem a második, 
hanem harmadik péntekin, merhogy kifele vételeknek penig 
köll lenniük. Célunk az új borok mustrálása volt, melyhez ki-
emelkedő segítséget kapánk Szabó István barátunktul, ki a 
Balatonvin Borlovagrend vezetőségi tagja s egyben cemónia 

mestere is. A megjelenés a tagok részirül szerén volt, ami a 
jelen járványveszélyben tökéletesen érthető. Úgy 24 fő, azaz 
főborklubtag cepelt idáig 22 bormintát, hogy osztán rezze-
néstelen arccal végig hallgassa a verdiktet. A borminták me-
goszlásilag 18 fehérre, 2 veresre és 2 rosére oszlottak. Az ak-
tuális kérdések néha visszanyultanak tyúk-tojás eredethő is, 
azaz kell-é kénezni egyáltalán és mikó, Pista barátunk bölcs 
nyugalommal és szaktudással állá az ostromt, oszt a bor fejlő-
déstörténetiben előrehaladtán mán komolyabb kérdésben is 
adott bölcs tanácsokat. Hősiesen végig verekedénk az össze 
bormintán magunk és kis anzikszet kapva a borbírálok előtt 
álló feladatsorokrul és nehéségekrül. Ugyi fehérboraink éllo-
vasa az olaszrizling is mutata néhány igen ígéretes bormintát 
melyekbül, ha el nem méltóztatánk szúrni, még nagy borok 
lészenek. Sőt a többi fajta néhány mintájában is mutatkoza 
a fej, ahogy hazánk bölcs szülésze mondá eccör. Eltekéntve 
az aszálytul, végül is jó borok várhatóak az évjárattul. Oszt 
gyütt a vég, de sajnos sem Miki bácsi borklub nótája sem 
Dezső nótánk nem énekeltetett el és szétszéledénk azzal 
a kínzó kérdéssel, meg jó sok borocskával a gyomrunkban, 
hogy vajh mikó bírunk megest összvegyönni?

Kedves Olvasók! 
További új könyvek érkeztek a könyvtárba, várjuk szeretettel az olvasni 
vágyó gyermekeket és felnőtteket egyaránt!

Edith Eva Eger: Az ajándék – 12 életmentő lecke 
Leiner Laura: Akkor szakítsunk 
Linda Castillo: A kívülálló
Csányi Vilmos: Kíváncsiságom története
Celeste: Kis tüzek mindenütt
Debbie Macomber: Csengőszó
Popper Péter: Ne menj a romok közé
Elena Ferrante: Nő a sötétben
Elena Ferrante: A felnőttek hazug élete
Lucinda Riley: A hetedik nővér története
R. Kelényi Angelika: Átkozottak
Fábián Janka: Az Anna-bál szerelmesei
Karády Anna: A füredi földesúr

I�júsági – és gyerekkönyvek:
Mit? Miért? Hogyan? sorozat: Óvjuk a környezetet
Mit? Miért? Hogyan? sorozat: Lovak és pónik
Rozgonyi Sarolta: Magyarország kukucskáló ablakokkal
Christina Braun: Közlekedés kukucskáló ablakokkal
Bartos Erika: Bogyó és Babóca – mesék a pöttyös házból
Erwin Moser: Világjáró jóéjtmesék
Wéber Anikó: Luca és Máté régi körhintája – híres édesanyák a 19. 
században
Maggie O’Farrell: Ahol a hóangyalok laknak
J. K. Rowling: A karácsonyi malac
100 magyar népmese – a Magyar népmesék sorozat teljes kiadása

Napilapok, folyóiratok:
Napló, Magyar Nemzet, HVG, Figyelő, National Geographic, Praktika, 
Családi Lap, Turista Magazin, Veranda, Otthonok és Kertek

Ezen kívül nyomtatást, scannelést, laminálást, spirálozást is elkészítünk. 

A könyvtár szabadság miatt december 22. szerdától január 3. hétfőig zár-
va tart! Mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog újesz-
tendőt kívánok! 

Elérnek bennünket a +87/555-063-as, illetve a +3630/213-0785-ös tele-
fonszámon a nyitvatartási időben.
E-mail címünk: telehaz@paloznak.hu

Szeretettel várjuk olvasóinkat a Könyvtárba!
FTK

Kosztolányi Dezső: Karácsony

Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;

a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.

Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,

amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.

Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,

És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.
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Karácsonyi mese a töröttlábú nyúlról
A postásiskolában az osztályfőnök a szünet előtti csü-

törtök reggel elmondta a tanulóknak, hogy a vidéki roko-
nok sok ajándékot küldenek a pestieknek postán, Főleg 
ennivalókat, amiből vidéken másfélék is vannak, mint a 
városi boltokban kapható csomagolt élelmiszerek. Segíte-
ni kellene a postán dolgozóknak abban, hogy ezek a cso-
magok karácsony előtt megérkezzenek és finom vacsora 
legyen karácsonykor a vidéki ajándékokból. Kérte, hogy 
jelentkezzenek azok, akik segíteni akarnak. Olyan sokan 
jelentkeztek, hogy az esti csomag kirakodásra csak azok 
mehettek el, akiket a szüleik elengedtek a késő esti mun-
kára. 22 fiú volt a Keleti pályaudvaron, este nyolc órakor, 
hogy segítsen a vasúti kocsik kipakolásában. A pályaud-
varra érkezővonatokon a mozdony utáni málhás kocsi volt 
az, amelyik a vidéki úton, az állomásokon gyűjtötte a Pest-
re feladott kis csomagokat. A főpályaudvaron egy nagy 
raktárba, kézi kocsin kellett átfuvarozni a csomagokat. 
Innen szétosztás után Postás autók vitték tovább a posta-
hivatalokba a dobozokat, kosarakat, kisebb ládákat. Ami 
nem volt törékeny, azt zsákba, vastag papírba csomagol-
va adták postára. Bátrabb rokonok a karácsonyi asztalra 
szánt bort erős fonott üvegekben adták fel. Az ilyen cso-
magra nagy, piros cédulát ragasztottak, amin egy üveg és a 
Vigyázat! Törékeny felírat volt. Ezeket a vasutasok óvato-
san tették egyik helyről a másikra, nehogy összetörjenek. 
A vasutas bácsi kérte a tanulókat, hogy vigyázva bánjanak 
a csomagokkal, ne sérüljenek meg. Dobálni semmilyen 
csomagot nem szabad – figyelmeztette a fiúkat.

Megkezdődött a kirakodás. Gyuri, Hauptka és Misi 
együtt dolgozott, hogy jól haladjanak. Kézről kézre adták a 
csomagokat, mintha mindegyik piros cédulás lenne. Egész 
éjjel érkeztek a vonatok, csak éjfél után jött kevesebb. Fá-
radtak is a fiúk. Ha ezt a vagont kirakták, pihenhetnek, 
mert reggelig nem érkezik több vonat. – biztatta őket a 
vasutas bácsi.

Rákapcsoltak. A többi hasonló csapattal versenyezve 
rakták ki a csomagokat. A kézről kézre adást a rövid táv-

ra átdobás váltotta föl. Bíztak abban, hogy megtanulták a 
munkát. Gyorsabban csinálták így dobálva. Már az utolsó 
csomagok következtek.

Hauptka, ezt kapd el – kiáltással lendített meg Gyuri 
egy furcsa alakú zsákot. Nem jól sikerült a dobás. Mielőtt 
Hauptka elkaphatta volna, a csomag a földre huppant. 
Nyekkent, ahogy a keskenyebb végén földet ért. Gyuri, 
ahogy tovább tette a helyére, látta, hogy mintha eltört vol-
na valami a csomag keskeny végén. Senki nem szólt, a vas-
utas bácsi sem látta.

Pihenni a beérkezett gyorsvonat első osztályú részébe 
ment a kis csapat. Még meleg volt a fülkékben. Ez a vo-
nat csak délelőtt indul újra. A Pályaudvari zajok ellenére 
fáradtan elszundítottak. Gyuri három ülésen feküdt végig. 
Azt álmodta, hogy valami rosszat csinált. Eltört valamit, 
valakinek kárt okozott és ezt el is titkolta. Fáradtan ébredt, 
amikor a vasutas bácsi küldönce felébresztette a csapatot. 
Lassacskán indul a vonat! Lehet hazamenni, vége a mű-
szaknak – mondta. A műszak szó és álma járt a fejében, 
amíg hazaért. Ott nyugodtan lefeküdt aludni.

A „karácsonyi segítő munkásoknak” ugyanis ezen a szü-
net előtti utolsó tanítási napon nem kellett iskolába men-
niük. Amíg megszokott, kényelmes ágyában elaludt, isko-
lán kívüli élményein gondolkozott.

Délután arra ébredt, hogy az előszoba csengője kétszer 
is hangosan berregett.  Egyedül tartózkodott otthon. Csak 
a harmadik csengetésre nyitott ajtót.

Csomagot hoztam. Meglesz a karácsonyi vacsorátok – 
mondta a postás az előszoba ajtóban, amikor meglátta a 
kamasz fiút, majd kérte: Itt írd alá! A díjat kifizette a fel-
adó. Boldog karácsonyt! Viheted a zsákot – búcsúzott a 
kézbesítő postás.  

Gyuri felemelte a zsákot. Látta, hogy a vékony vége lebil-
len. Ismerős volt a csomag. A törött lábú karácsonyi nyúl 
megérkezett.

(2005)

Tormási György

Mi újság a Szőlőhegyben
Hírek az Eleven nevű szalakótáról
Ötödik alkalommal tért haza Magyarországéra Eleven, 

ezzel pedig világrekordot állított be az Európában jelölt 
szalakóták között– írta honlapján a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület (MME). Eleven még 2016-
ban kapott egy színes gyűrűt és egy 5 grammos műhol-
das jeladót, amivel azóta is követik a mozgását. A madár 
rendszeresen Afrika déli részén, a Kalahári-medencében, 
Botswana területén telel. Költeni viszont mindig Magyar-
országra tér haza, Apaj térségébe, így tett most is. A nyári 
költési időszak végén szeptember táján indult telelő he-
lyére. 8000 kilométer repülés után, ha sikeresen elkerülte 
a veszélyeket, a karácsonyt az idén is Botswanában tölti. 
Kedvenc étele a buta bogár. Az itthon létekor készült fény-
képen párjával látható a fészekrakásra készülődve.
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Ádventi és karácsonyi szertartások paloznakon.
Szent gyónás ideje karácsony ünnepére
Lovason és Paloznakon utolsó Ádventi Szentmise előtt.

Szenteste
Paloznakon 24.00 órakor éjféli szentmise 
Mindenkit szeretettel várunk!

December 26. vasárnap Karácsony II. napja 
Szent István diakónus vértanú ünnepe, 
Szent Család vasárnapja: 
Paloznak 18.00-kor Szentmise, Templombúcsú 
Családok megáldásával.

 
Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat!

December 31. péntek Szent Szilveszter pápa ünnepe
Paloznak 18.00-kor Szentmise és Év végi Hálaadás.

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

vitéz Ajtós József László
c. prépost, kerületi esperes, plébános

A csopaki református egyházközség 
alkalmai:

December 24. 17.00 Szenteste: Istentisztelet a fiatalokkal.
December 25. 11.00 Úrvacsora és ünnepi Istentisztelet.
December 26. 11.00 ünnepi Istentisztelet.

Köszönettel:
Tislér Géza lelkipásztor

„Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egy-
szülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.”

János első levele  4:9 

c. prépost, kerületi esperes, plébános

„Éltető napsugár a SZERETET.”

Áldott Karácsonyi Ünnepeket, 
SZERETET-napsugárban gazdag,

Békés, Új Esztendőt kíván
SZERETETTEL

MINDANNYIUNKNAK

a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány
vezetősége

Meghitt, békés karácsonyi ünnepeket, 
jó egészséget és boldog újesztendőt 

kíván a Borklub minden
kedves paloznaki lakosnak, 

nyaraló-tulajdonosnak! 

Sok szeretettel várok kicsit és nagyot 
Paloznakon a Kiállítóterembe december 17-én, 

pénteken 15-kor kezdődő, vidám hangulatú 
mézeskalács sütésre!

Kreativitásotokra, kézügyességetekre és a jó 
kedvetekre lesz szükség, a többi kellék itt lesz!

Advent második vasárnapja Paloznakon.
A hagyományok szerint advent második gyertyáját a 

Paloznaki Borklub és a Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület 
közösen gyújtja meg. A rendezvény háziasszony szerepét 
Halas Adelaida látta el kitűnően. Böjte Csaba üzenetét mond-
ta el a csodáról.  A második, a Remény gyertyáját Englert 
Dezső és Szemethy Tivadar közösen gyújtotta meg. Eglert 
Dezső köszöntötte a megjelenteket, majd Szemethy Tivadar, 
Tormási György nevében is az advent üzenetéről mondott 
pár szót. A műsort színesítette Farsang-Törös Krisztina 

vezette alkalmi kórus ünnepi műsora, valamint Dr. Regős 
Ferencné Marcsi ünnepi gondolatokat ébresztő felolvasása. 
A rendezvényről elmondható, hogy szó szerint a falu apraja, 
nagyja eljött. Lelkes sokaság nézte végig a műsort. Az idő-
járás az előjelek ellenére kegyesnek volt. A műsor végén a 
megjelenteket a Borklub édes és sós sütikkel, szaloncukrok-
kal megrakott asztalokkal, a hideg ellen pedig a forró teával 
és jófajta forralt borral látta vendégül. Paloznakon így várjuk 
a Megváltót és hangolódunk a karácsonyi ünnepekre.

Szemethy Tivadar, Tormási György
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Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt 
kíván minden paloznaki lakosnak, nyaralótulajdonosnak, 

tagjainak, támogatóinak a

Paloznaki Civil Egyesület elnöksége

Kedves Barátaink és Ismerőseink,
Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt,

Jó egészséget kíván:

a Szőlőhegyi Egyesület

Hallom már, angyal szárnya lebben,
Szívem, mint régen, meg-megrebben,

Itt vagy közel!

Itt vagy közel, óh, szép karácsony,
Rajtad csüng lelkem, semmi máson,

Jövel, jövel!

Benedek Elek

Pályázati felhívás 
A Paloznak Jövőjéért Közalapítvány, a Paloznak Teleház és a Pa-
loznaki Szőlőhegyi Egyesület

A GYERTYÁRÓL

címmel vers és novella író pályázatot hirdet. Pályázhatnak a Pa-
loznaki Hírmondó olvasói és a Paloznakkal kapcsolatban lévő 
személyek.
A pályázat jeligés, két oldal terjedelmű lehet.
Pályázat első három helyezettje tárgyjutalomban részesül. Kü-
löndíj is kiosztásra kerül. Írásművét a Paloznaki Hírmondó közli. 
Minden résztvevő Oklevelet kap.
A pályaművek beadási határideje 2022. január 15.
A pályázatokat Értékelő Bizottság Prazsák Józsefné és Boda 

Balázs, elnök: Zsirai László író rangsorolja.
Eredményhirdetés: 2022. március 15. 
A díjátadási ünnepségen az első helyezett pályaművét Halas Ade-
laida színművésznő olvassa fel.
A Részletes pályázati információk és az Adatlap a Teleházban a 
járványügyi szabályok betartása mellett vehető át a nyitvatartá-
si idő alatt. Mailen is kérhető: Farsang-Törös Krisztina telehaz@
paloznak.hu vagy Tormási György tormasi.gyorgy1@gmail.com

Várjuk a Pályázatokat.

A szervezők nevében: Tormási György
Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület

Télen is fi gyeljen oda a vízmérőire!
A vízmérő elfagyások bizony kemény tízezrekkel emelhetik a 

vízszámla végösszegét, ha télen nem tesszük meg a megfelelő in-
tézkedéseket. Nem árt felkészülni, hiszen némi odafigyeléssel és 
egyszerű lépésekkel elkerülhetők a többletköltségek és a további 
káresetek.

A téli fagyos időjárás miatt sok településen gyakori és visz-
szatérő probléma a házi vízmérők elfagyása. Mivel a vízmérő 
rendszeres ellenőrzése és a házi ivóvízhálózat karbantartása 
a felhasználók jogszabályban rögzített feladata, a fagyás miatt 
megrongálódott vízmérők javításának, pótlásának, az új mérők 
hitelesítésének, valamint az elfolyt víznek a költsége mind a fel-
használókat terheli. A DRV Zrt. esetében a 2019-20-as téli hóna-
pok kedvező időjárásának köszönhetően kevés vízmérő károso-
dott a társaság működési területén, mindössze 239 db-ot kellett 
elfagyás miatt cserélni. Az előttünk álló hónapokra viszont ke-
mény telet jósolnak a meteorológusok, így érdemes felkészülni.

Hogyan lehet felismerni a jelenséget, és mire figyeljünk?
Intő jel lehet, ha az épületben nem, vagy csak alig folyik víz a 

csapból. Jelentős anyagi károkat előzhetünk meg azzal is, ha kel-
lő figyelmet fordítunk a vízmérőakna belső felületének megfelelő 
szigetelésére. Fontos, hogy a szigetelőanyag nedvesség hatására 
ne veszítsen szigetelőképességéből, megfelelő például a hunga-
rocell használata.

Szigetelés egyébként az akna mennyezetére és az oldalfalaira 
is javasolt, az aljzat szabadon hagyható. Tanácsos a lebúvónyílást 
záró aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását is ellenőrizni. 

Fontos, hogy ne legyenek hézagok, amelyen keresztül a kinti hi-
deg levegő az aknába áramolhat. Az aknafedlapot szintén hőszi-
getelő anyaggal javasolt ellátni.

Télen a nem lakott épületeknél a legbiztosabb módszer a teljes 
víztelenítés, ezt a házi vezetékhálózaton elhelyezett víztelenítő 
szerelvények segítségével lehet elvégezni, emellett javasolt el-
zárni a közterület felé eső csapot is. A hibák mielőbbi azonosítá-
sa érdekében fontos a télen nem használt ingatlanok rendszeres 
ellenőrzése.

A DRV Zrt. ezúton is ajánlja felhasználói figyelmébe a témával 
kapcsolatos tudnivalókat összegző kisfilmjét, amit megtekint-
hetnek a drv.hu/hirek oldalon, amelyben szakemberük be is mu-
tatja a teendőket.

Vízmérő elfagyás észlelése esetén haladéktalanul értesítsék a 
Társaságot az alábbi telefonszámon!

DRV-infovonal: +36 80 240 240/1-es menüpont, hibabejelen-
tés

Forrás:
www.drv.hu/hirek/-/asset_publisher/tVF1zr8Psv5A/

content/sajtokozlemeny-telen-is-figyeljen-oda-a-vizmeroire-
tobb-tizezer-forintot-sporolhat-vele
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Jógafoglalkozások Paloznakon!
Jóga a Mindennapi Életben

foglalkozások

HELYSZÍN: Faluház, Nagyterem
Paloznak, Fő u. 10. (feljárat hátul)

IDŐPONTOK: Szombat: 8.00 – 9.45

A Jóga a Mindennapi rendszer célja az embe-
rek testi, lelki, szellemi egészségének megte-
remtése. A foglalkozásokon hangsúlyt helye-
zünk a gerinc és hátgyakorlatokra, a tudatos 

légzésre, valamint a stressz oldására.

A gyakorlatok 12 éves kortól, fi zikai állapottól 
függetlenül mindenki által végezhetőek.

FOGLALKOZÁSOK HAVI DÍJA (4 alkalom): 
4.500 Ft,
Diákoknak, Nyugdíjasoknak: 3.500 Ft

EGY ALKALOM: 1.200 Ft
Diákoknak, nyugdíjasoknak: 1.000 Ft

ELSŐ ALKALOM: 500 Ft

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Nagy Julianna Pushkar, jógaoktató - Tel: 06 
20/941 8773
E-mail: pushkarjuli@gmail.com

FELHÍVÁS
Felhívom a Tisztelt Lakosság �igyelmét, hogy a tél, a ha-

vazás, 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, szegélyvonalá-
ig 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 sí-
kossá 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, sé-
rülésokozásra alkalmas anyagot használni nem szabad. A 
szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek 
kell gondoskodni.

- A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartás-
ra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származ-
zon 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

Használt sütőolaj 
gyűjtés

Az Önkormányzat szerződést kötött a Cseppet 
Sem Kft-vel a használt sütőzsiradék begyűjtésére. 

A használt sütőzsiradék begyűjtésére szolgáló 
sárga edény a hivatalnál van elhelyezve. 

Ide lehet bármilyen csomagolásban elhelyezni 
a sütőzsira dékot, olajat. A begyűjtő cég minden 

liter olaj után 25 Ft-tal támogatja a Paloznak 
Jövőjéért Közalapítványt.

Programok
• December 19-én, vasárnap a negyedik adventi gyertyát 

meggyújtja Paloznak Község Önkormányzata. 
• December 31-én, pénteken SZILVESZTERI KOCSMA-

PÓTLÓ lesz délelőtt 10 órától 13 óráig a Fő téren. Zene 
- forralt bor - bundáskenyér. Fellép az ír kocsmazenét ját-
szó 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!


