
„Karácsonyi rege
Ha valóra válna
Igazi boldogság
szállna a világra…”

írja a költô. S valóban karácsony a béke, a boldogság és a
szeretet ünnepe. Más, mint a többi ünnep, hisz azokban
ott leledzik az emberi nagyravágyás, a történelem vihara,
dicsôsége. A karácsony békés, bensôséges, családi. Sokáig
készülünk rá, sajnos egyre gyakrabban a vásárlás lázában,
de mindig akad meghitt pillanat. Az adventi gyertyagyúj-
tás, a közös ajándékkészítés, a lakás díszítése, mind, mind
a várakozás örömteli együttlétei. Mert a karácsony akkor
teljes, ha van kivel együtt tölteni az ünnepet, ha van kivel
megosztani azt a boldog várakozást, ami ilyenkor eltölt
bennünket. Várjuk a szép estét, a tündöklô fát, a gondta-
lan örömteli együttlétet családunkkal. 

Valamikor Jézus eljövetelét várták ilyen boldog várako-
zással Betlehemben. A szent család, Mária és József, a
pásztorok és a napkeleti bölcsek együtt ünnepelték a gyer-
mek, a megváltó születését. Mert Jézus születése maga a jö-
vôbe vetett remény és hit. Ez teljesedik ki a karácsonyi ün-
nepben, s ha a vallás üzenete halványul is, a családban, sa-
ját gyermekében mindenki a jövô üzenetét és reménységét
látja. Így válik ez az ünnep mindannyiunk számára fontos-
sá. Ha erre gondolunk talán a karácsony elôtti várakozás
is többet nyújt. Azt az érzést, hogy mi is részesei vagyunk
az emberiség egyik legrégebbi ünnepi hagyományának. S
ha a karácsony hangulatát tovább ôrizzük szívünkben,
gondolatainkban, tán a karácsonyi rege, a költô által várt
igazi boldogság  is valóra válhat.

/Czeglédy Ákos/

A TESTÜLETI ÜLÉSRÔL JELENTJÜK
November elején az óvoda, iskola finanszírozását vitatták
meg a Csopaki Önkormányzattal a testületi tagok. Az álla-
mi támogatás és gyereklétszám folyamatos csökkenése mi-
att egyre nehezebb az intézmények fenntartása. Palloznak
a költségekhez várhatóan 6 millió forinttal járul hozzá. No-
vember 15-én tartott megbeszélést a kulturális munkacso-
port, melyen a nyári programok szûkítésérôl született ja-
vaslat. Kevesebb alakalommal, de neves együttesek fellépé-
sére számíthatunk a szezonban. 

Elsô napirendként Dr. Balogh Emil háziorvos számolt be
az orvosi ellátásról, megköszönve az orvosi rendelô biztosí-
tását, mely mindenben megfelel a követelményeknek.
Mandel képviselô kérdésére válaszolva elmondta, hogy az
orvossal történô négyszemközti beszélgetésre is alkalmat
tudnak teremteni, ezt csak jelezni kell a betegeknek.

A doktor úr után Szilassy Albertné, Rózsika tájékoztatta
a képviselôket védônôi tevékenységérôl, majd a jegyzô asz-
szony számolt be a körjegyzôség idei mûködésérôl, megem-
lítve a pénzügyi álláshelyeken történt változásokat. A kör-
jegyzôség dolgozói az elmúlt 3 év alatt 60%-ban cserélôd-
tek, részben nyugdíjazás, az építési hatóság megszûnése
miatt, de volt akit a magasabb fizetés csábított máshova. 
A változások a munkában csak kisebb fennakadást okoztak. 

Helyi adók tekintetében a teljesítés idôarányosnak
mondható kivéve a vendégéjszakák után fizetendô adót
mely a vártnál 1,5 millió forinttal, a tavalyinál 2,5 millió fo-
rinttal lesz kevesebb várhatóan. Az iparûzési adó tekinte-
tében az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége van
mivel egy bírósági döntés értelmében a mobiltelefon adó-
tornyok nem számítanak telephelynek így az eddig a szol-
gáltatók által befizetett adót vissza kell utalni, ez mintegy
három millió forintos kötelezettséget jelent. Adókivetés el-
len egy alkalommal éltek fellebbezéssel és összesen 5 méltá-
nyossági kérelmet nyújtottak be. A testület döntött a össze-
sen 240.000 Ft behajthatatlan adóhátralék törlésérôl,
melynek jórésze a már forgalomból kivont gépjármûvek
után keletkezett, másrésze néhány százforintos tétel, mely
után a levelezési költség több lenne mint a törlés.

Változtatásról döntöttek a képviselôk a helyi adók mérté-
kében, így az építményadó 800Ft/m2 az idegenforgalmi adó
építmény után 850Ft/m2, a vendégéjszakák után fizetendô
idegenforgalmi adó 350Ft/m2 lesz 2009-ben. A képviselôk az
adóemeléssel együtt határoztak arról, hogy tavaszig kidol-
goznak egy pályázati rendszert, melybôl az elnyert támoga-
tást a szobakiadók fejlesztésre fordíthatnak, az építmények
után fizetendô adóból továbbra is levonható a közmûfej-
lesztésre, (gerincvezeték kiépítésére) víz, szennyvíz, gáz, vil-
lany, útépítésre befizetett összeg a beruházást követô 5 évig.
A külterületen lévô üdülôk után 10 szemeteszsákot ingyen
biztosít az önkormányzat, mely az adófizetés igazolása után
átvehetô április 1-tôl a hivatalban. 

120.000 forintban állapította meg a testület a rendez-
vénysátor bérleti díját, a felállítás és szállítás költsége eseti
megállapodás alapján történik. A vendégház tetôtér-
beépítésére érkezett 5 árajánlat közül a Glacus Kft ajánla-
tát fogadta el a testület, mely a legolcsóbb volt. A munkát
januárban kezdik és húsvétkor már vendégeket fogadhat a
tetôtér is. A Mandel Kemping övezeti átsorolása miatt a
rendezési terv módosítása szükséges ezt amennyiben a
kemping tulajdonosa a finanszírozást vállalja a testület
kezdeményezi. 
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Paloznak Község Önkormányzata 
és a körjegyzôség dolgozói

kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánnak

Paloznak állandó lakosainak 
és nyaralótulajdonosainak!

�

� �

�



János. 3: 17

„Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba,  hogy elítélje
a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.”

Kedves Testvéreim!
A gyertyák lobogása, a fény, az emberi dal és szó  minden álta-
lunk ismert eddigi kultúrában így a téli napforduló idején, mély
áhítattal töltötte el az adott kor emberét.

A rómaiak a szaturnáliák vígasságában a természet kezdôdô
megújulását ünnepelték. A kelták és a szkíták  dallal és tánccal
a fény gyôzelmének  örvendeztek.

Gyula pápa a IV. században a keresztyénység megerôsödése
idején döntött úgy, hogy a Rómában oly népszerû „Gyôze-
delmes nap” december végi kultuszát Jézus születésével azono-
sítja.

Azóta ünnepeljük Jézus Krisztus születését december végén.
A fenti Ige elsô és legfontosabb üzenete az, hogy Isten elküld-

te a Fiút a világba. Jézus a Krisztus megszületett. Isten Fia, va-
laki aki maga az Isten, nem átall egy síró kisgyermek formájá-
ban a világra jönni.

Nem úgy érkezik a mi Istenünk mint a görög mitológia dörgô
és villámokat szóró Zeusza, mint az isteni Augusztusz a Forum
Románumra, hogy fogadja a hódolók  és a klientúra ünneplését.

Nem… itt felsír valahol egy kisgyermek, jászolban vagy bar-
langban távol a világ zajától, távol onnan ahol a fontos döntések
születnek, ahol a trendeket és a brandeket kitalálják és megha-
tározzák.

Isten emberré lett. Ha van sajátossága, egyedisége a keresz-
tyénységnek, – márpedig persze, hogy van, – az éppen ez: Az Is-
ten emberré lett.

Hangsúlyozom, nem az ember lett isten hanem az Isten lett
ember.

– Nem az ember emelkedett az égig, hanem az Isten szállt on-
nét alá.

– Nem az ember a mindenható, hanem az Isten az aki mind-
erre  képes.

– Nem az ember képes a feltétel nélküli szeretetre, hanem
egyedül az Isten.

Isten elküldte az ô egyszülött Fiát erre a földre: Mi követke-
zik ebbôl a mi számunkra?

Sôt, egyáltalán, miért küldte el? Miért nem csak büntette
vagy jutalmazta érdemei vagy mulasztásai mértéke szerint éteri
magasságaiból az emberiséget? Megtehette volna?.. meg bizony,
és  meg is tette.

Idézzük csak fel a Vízözön, a Bábel tornya vagy a Pusztai
vándorlás történetét. 

És ma megtehetné, hogy ítéletet tartson rajtunk? Én csak a
magam nevében hadd szóljak: hiszen az mondja az Ige: „Ne
ítélj, hogy ne ítéltess..” és ki- ki magában tegye fel ezt a
kérdést... – azt hiszem, igen, megtehetné… Látva a világot
amelyet az emberiség modernnek hitt téveszméivel manapság
navigál, az Igével szólva: az ô kegyelme az, hogy még nincsen
végünk..

„Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy el-
ítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.”

Ez az Ige és a karácsony másik örök üzenete: Isten emberré
lett és SZERETI ezt a bûnös világot. Szereti teremtményeit. 
A kicsit a nagyot, a vidámat a szomorút, az elvontat és az éssz-

erût, a népit és az urbánust a  csopakit és a paloznakit, reformá-
tust és katolikust, szóval engem, téged mindannyiunkat.

Egyet viszont azt hiszem nem szeret. Ha mi magunkat képzel-
jük az ô helyébe. Egyszer megkérdezték Luther Mártont: „Mi-
ért van karácsony, és miért lett az Isten emberré?” ô így vála-
szolt:

„Azért lett az Isten emberré, hogy a sok millió földi kis isten-
bôl, – belôlünk – Fia üdvözítô kegyelme által igaz embereket
formáljon”.

Nem azért jött a Fiú a világba, hogy elítélje a világot, hanem,
hogy üdvözüljön a világ általa..

Ámen Tislér Géza, református lelkész

KARÁCSONYI SZERTARTÁSOK, 
SZENTMISÉK RENDJE

December 24. Szerda:
SZENTESTE
Paloznakon 15.30 órakor, a szabadtéri betlehemnél

betlehemi pásztorjáték 24.00 órakor éjféli szentmise
Csopak 22.00 órakor szentmise
A szentmisét követõen, a Kis Jézus elhelyezése a
szabadtéri betlehemi istállóban. Karácsonyi mûsorral,
pogácsával, forralt borral és teával köszöntjük a Kis
Jézus születésének emlékünnepét.
Mindenkit szeretettel várunk!
December 25-én Karácsony ünnepén:
Csopak 08.30 órakor, pásztorok miséje
December 26-án Karácsony II. napja, Szent István

diakónus vértanú ünnepe
Csopak 08.30 órakor, szentmise:
Paloznak 17.00 órakor, templombúcsú ünnepe!!
December 27. Szombat,
Paloznak 17.00 órakor szentmise és áldás
December 28. Vasárnap,
Csopak 08.30 órakor, szentmise és családok megáldása
December 31. Szerda: Szent Szilveszter pápa ünnepe
Paloznak 17.00 órakor Év végi hálaadás
Január 1. Hétfõ: Újév, Szûz Mária istenanyaságának 

ünnepe, a Béke Világnapja,
Csopak 08.30 órakor szentmise:

Plébániánk területén, minden keresztény testvérem-
nek örömteli, a Betlehemi Kisded Jézus által megáldott,
kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben
bõvelkedõ, boldog újesztendõt kívánok lelkipásztori
szeretettel.

Paloznak, 2008. Ádventjén
vitéz Ajtós József László

esperes, plébános

KARÁCSONYI RENDEZVÉNYEK 
A REFORMÁTUS EGYHÁZBAN

December 21. vasárnap 18 óra Hóvirág hangverseny.
December 24. 17 óra mûsor a templomban.
December 25-én Istentisztelet 11 órakor 
Úrvacsoraosztással, délután 15 órakor hittanosok mûsora. 
December 26-án legátus szolgálata. 

Tislér Géza
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A MIKULÁS ÉRKEZÉSE
Idén a Mikulás ismét szán nélkül érkezett, de ez nem
csüggesztett minket. 

Így is nagy izgalommal vártuk e jeles napot, amikor je-
len vannak a nagyszülôk, szülôk és gyermekek.

A kicsik a Mikulás megérkezéséig a „Hol késel Télapó”
c. interaktív mûsorban vehettek részt Dandy bohóccal
(Dienes Andrea) és Durci bohóccal (Marosi-Tóth Edina).

Ezután megérkezett a Mikulás, aki kedves szóval, sza-
loncukorral bátorította egy kis éneklésre, versmondásra
a kicsiket, majd szép csomaggal ajándékozta meg ôket.

A „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány nevében
Prazsákné Emmike adott a gyermekeknek nagyon szép
faragott falovacskákat.

Az ajándékozás után sütemények, üdítôk várták az ün-
neplôket.

A gyerekek programja karácsonyi díszek készítésével
fejezôdött be, melyben Nagy Zsuzsanna, Szántiné V. Zsu-
zsanna és Verrasztóné Losonczy Anna volt a segítségükre.

Szép és tartalmas programban vehettek részt délelôtt a
gyermekek. Sári Annamária

Megyei Hírek
ELKÉSZÜLT A JÖVÔ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ

Elfogadta a Veszprém megyei közgyûlés a 2009 évi költ-
ségvetés koncepcióját december 4-i ülésén a Megyeházán,
a Szent István teremben.

Eszerint a tervezési munka legfontosabb célja az ön-
kormányzati feladatok biztonságos ellátása érdekében az
1,8 milliárd forint hiány csökkentése a koncepcióban el-
fogadott elvek figyelembevételével. 

Dr. Kovács Zolán, a megyei közgyûlés tanácsnokának
kezdeményezésére felterjesztéssel fordul a megyegyûlés a
miniszterelnökhöz a 8-as számú fôközlekedési út márkói
elkerülô szakaszának ügyében. Beszámoló hangzott le az
egészségügyi ellátórendszer megyei integrációjának hely-
zetérôl, valamint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc
Kórház Nonprofit Zrt. üzleti tervérôl. Több uniós pályá-
zat benyújtásához is hozzájárultak a képviselôk. Feladat
ellátási szerzôdést kötöttek az Alkohol-Drogsegély Am-
bulancia Egyesülettel. 

Módosították a megyei önkormányzat fenntartásában
levô intézmények élelmezési nyersanyag költségeit, illet-
ve az önkormányzat tulajdonában levô lakások és helyi-
ségek bérleti díjainak mértékét. 

EGYÜTTMÛKÖDIK A TAJVANI ÉS A VESZPRÉMI EGYETEM

Dr. An-Pang Kao, a tajvani Kainan Egyetem rektora és dr.
Rédey Ákos a veszprémi Pannon Egyetem rektora aláírta a
két intézmény együttmûködési megállapodását november
19-én, a veszprémi kampuszban, ami elsôsorban kutatás-fej-
lesztésre, innovációra és informatikai területekre irányul.

Az ünnepélyes ceremónián jelen volt többek között
Stanley Kao Tajvan nagykövete, a veszprémi egyetem ve-
zetése, Talabér Márta a megyei közgyûlés alelnöke, vala-
mint Ékes József országgyûlési képviselô, a Tajvani-
Magyar Baráti Társaság elnöke.

32008. december

�Paloznaki Hírmondó�

Megint eltelt egy év,
mögöttünk a napsütötte nyár –

vele fogy az életünk is,
mert az óra jár –
egyre jár…

Ahogy távolodnak az évek – 
úgy közelednek az emlékek –

bolyongva közöttük vissza-
köszönnek

és közben ránk kérdez az élet:
emlékszünk-e még
arra a rácsos kis ablakra,
ami mögött minket vártak –
csak ránk vártak
szívdobogva?...

és feledni tudjuk-e
mikor búcsúzott a kedves –
és fájt a szívünk – fájt nagyon –
és könnyes lett a párnánk
azon a hajnalon…

és keres-e még álmunk
egy régi házat
hol önfeledten játszva
éltük gyermekkorunk
és tud-e még fájni
ha megcsal az álmunk
mert az utat oda
már nem találjuk…

emlékszünk-e még egy régi 
dalra

melyet a nyáresti szél
sodor felénk –
és emlékszünk-e még
hogy a hegyek sóhajával
mit üzent a messzeség?...

és jut-e néha még eszünkbe
a jóbarát,

kivel együtt koccant a pohár – sok
éven át…

és jut-e eszünkbe egy
szegen lógó vásott kabát?...

érezzük-e néha még
a rétek és a friss széna illatát –
halljuk-e még
a nyáj mélabús kolompját?...

tudjuk-e idézni a régi aratást –
halljuk-e még
a kasza suhintást?... 
látni véljük-e még
a kemence izzó parazsát –
érezzük-e még 

a kisült kenyér illatát?…
és eszünkbe jut-e az égen
keresni egy csillagot –
mely egykor
csak nekünk ragyogott –
és ha nem találjuk –
hisz rég lehullott –
egyszer –
amikor senki sem lát –
csendben –
meg tudjuk-e még könnyezni
azt a hulló csillagot?…
Tovább kérdez az élet:

Tudjuk-e feledni
villámmal üzenô Isten haragját
a bombázó gépek
vad moraját –
egy virágvasárnap
fekete sóhaját –
vagy a zsolozsmára hívó harang
lágy szavát –
– feledjük-e

és feledjük-e az akácok
bódító illatát –
mikor azt hittük – miénk a világ –
vidámak voltunk – boldogok
és mosolyogtak ránk
az orgonák…

és amikor ifjak voltunk –
mennyi szépet ígért az élet –
de a sors közbeszólt
s csak álom maradt
az ígéret…

fáradtak vagyunk
de büszkén vállalva sorsunk –
és makacs hûséggel
ôrizve múltunk
még járjuk az utunk –

és titkon kérdjük:
Uram – lesz-e még tavaszunk
lesz-e még
szép nyarunk

és közben arra gondolunk:
– „az élet szép –

de néha mostoha.
mert szeretni megtanít –
de – feledni soha!…”

Paloznak, 2008.
Jutasi Sándorné

NYUGDÍJAS-KORI 
GONDOLATOK



Biblia Éve 2008

Az esztendô rangos paloznaki eseményeinek sorát méltó-
an keretezte a „Biblia éve 2008” rendezvénysorozat al-
kalmából szervezett kulturális est.

Az eseményre november 22-én került sor a Paloznaki
Civil Egyesület szervezésében, helyszínéül a Faluház
nagyterme szolgált.

Az est támogatói  a következôk voltak: Paloznak Köz-
ség Önkormányzata, Paloznaki Katolikus Egyházközös-
ség, Csopak-Paloznaki Református Társegyház és sok jó
ember, akinek munkája és adományai nélkül nem jöhe-
tett volna létre ez az emlékezetes és gyönyörû esemény. 
A programról címszerûen:

– Biblia kiállítás
– Gyermekrajz kiállítás
– Az erôt és vigaszt adó Könyvek Könyve – elôadás
– Bibliai történetek
– Utazás bibliai tájakon
– Házi áldások
– Ételek a Biblia korából 
– Zenei közjátékok a  Mihály család elôadásában
Az eseményrôl írni öröm számomra, mert visszaidéz-

hetem azokat az áldott órákat, melyek boldogsággal töl-
töttek el még napokon keresztül és bekerültek „Az életem
szép emlékei” feliratú dobozba.  

Már hetekkel a kulturális est elôtt megkezdôdött a
gyûjtô munka. A falubeliek hozták a szép és érdekes bib-
liákat, imádságos könyveket, zsoltároskönyveket és régi
korok tárgyait. A könyvekkel együtt megérkeztek szép-
anyáink és szépapáink fotói is, hogy gyönyörû kiállítási
anyaggá rendezôdjenek Boda Balázs és Oláh Kati irányí-
tásával.

A sok-sok imádság és zsoltár, a hála és könyörgés imái,
amit valaha ezekbôl a könyvekbôl imádkoztak, betöltöt-
ték a termet.

Szombat koradélutántól jöttek az emberek az általuk
elkészített sültekkel, kenyerekkel, süteményekkel és
egyéb adományokkal. 

Hozták a sok munkával készült, gyönyörûen tálalt ét-
keket csendesen és szerényen, szeretetteljes alázattal.
Nem vártak dicséretre, sem köszönetre, mert örültek,
hogy adhattak.

Majd elérkezett a megnyitó pillanata. Ünneplôbe öltö-
zött helyiség és ünneplôbe öltözött emberek. Az otthonos-
ság melege töltötte be a termet és kint szállingózott az idei
elsô hó.

A program változatos volt, jól szerkesztett és magas
színvonalú. 

Széleskörû ismeretanyagot nyújtott  dr. Ács Anna elô-
adása és gyönyörû volt Szendi György vetítése a Szent-
földrôl. A gyermekek által bemutatott bibliai történetek
és bibliai témájú rajzok igazi élményt adtak és egyidejû-
leg bizakodást is, hogy ôk a jövônk!

Különlegesnek és izgalmasnak tartottam a Házi Áldás-
ról összeállított vetített anyagot, az  áldás szövegének fo-
lyamatos, imaként ismétlôdô éneklésével.

Gondolom, hogy mindannyiunk szüleinél, nagyszülei-

nél volt hasonló hímzett falvédô és emlékezetünkben
megjelent az ismert szöveggel:  

Hol hit, ott szeretet,
Hol szeretet, ott béke,
Hol béke, ott áldás,
Hol áldás, ott Isten,
Hol Isten, ott szükség nincsen.
Ezen az estén, ezen a helyen valódi tartalmat kapott

minden szó a falvédôkrôl. Jelen volt a hit, áradt a szere-
tet, áldott béke töltötte be a termet. Isten szívünk lakója
volt és szükséget nem láttunk semmiben.

A paloznaki kulturális esemény példaértékû volt, a val-
lási tolerancia gyönyörû példája, melynek rangját Ajtós
József plébános úr, valamint Ifj. és Id. Tislér Géza tiszte-
letes urak jelenléte is emelte.

Magasztos volt a közös ima, majd az asztali áldás az ét-
kezés elôtt. 

Imádkoztunk mindannyian.
Imádkoztam én is a katolikus édesanyám, a református

édesapám és az indiai jógamesterem imádságos könyvei
mellett. Imádkoztam mások, evangélikus, görögkeleti, zsi-
dó imakönyvei és a Jeruzsálemi Lovagrend gyönyörû
Bibliája mellett, megilletôdötten és boldogan.

Hálás vagyok Istennek azért a kegyelemért, hogy – bár
kétlakian, de – itt élhetek ezen a helyen, minden héten
megérkezhetek ide és itt tölthetek három napot.

Ezen a szombaton úgy éreztem, hogy a közös munka és
az emberek szeretete körülölelt és hazavezetett.    

Nagy Julianna 

DECEMBERI HÚSZ SOROS

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

Sohasem halványul emberek félelme,
amikor a Szeretet messze kerül féltébe!
Nem tud ô megtelepedni, a gôgös szívekben.
Ha a FÖLD lesz a BÉKE szigete, visszajô sietve!

Jó lenne mindig nagyon jónak lenni,
mindig csak jót tenni, és jót akarni!
Nem csak Karácsony tájékán,
hanem egy életutat átfogván.

Kell, hogy jöjjön borúra – derû!
hogy meglássuk a fényes csillagot,
hogy meghalljuk az ezüstcsengô hangját!
Melyek hirdetik a BÉKE és SZERETET szavát.

Hozza el a Betlehem-i kisgyermek
A családi fészkek melegét!
Az összetartozás meghitt békéjét!
Szent Karácsony ünnepén.

Keller József

4 2008. december
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„Mint egy nyüzsgô hangyaboly”
LUCA-NAPI PACI-S RENDEZVÉNYEK

December 13-án, Luca napján olyan volt a paloznaki Fa-
luház környéke, mint egy nyüzsgô hangyaboly.

A paloznaki Civil Egyesület a reggeli jógafoglalkozás
után ádventi játszóházba várta a gyermekeket. Nagy Zsu-
zsanna, Szántiné Váradi Zsuzsanna és jómagam segítsé-
gével nagy örömmel és lelkesedéssel készítették a szorgos
kezû gyermekek és az ôket kísérô anyukák, apukák a ka-
rácsonyi ajtódíszeket, asztalterítôt, ajándékkísérô kár-
tyákat. Végül kis pohárba mindenki elvetette a Luca-napi
búzát, mely a néphagyomány szerint termékenységet,
gazdagságot, egészséget, boldogságot hoz a ház lakóinak,
ha Szentestére, azaz december 24-re szárba szökken.

A déli harangszóra elkészült minden alkotás, a játszóhá-
zat befejeztük, mert egy gyors rendrakás, takarítás után át-
adtuk  terepet a VI. Luca Napi Asztalitenisz Kupára érke-
zett résztvevôknek. Elindult a bemelegítés, ide-oda patto-
gott a labda, két órakor megkezdôdött a lázas küzdelem.

Verrasztóné Panni

VI. Luca napi asztalitenisz kupa
EREDMÉNYEK

A küzdelmek délután kettôkor két korcsoportban kezdôd-
tek. Gyermek és ifjúsági kategóriákban összesen hat fiatal
küzdött az érmekért, így minden induló díjazott lett. A gyer-
mek kategóriában  a bronzérem Szente Dávid, az ezüst Sza-
bó Donát, az aranyérem Szente Máté nyakába került . Az if-
júsági kategóriában a harmadik helyezést Tóth Tamás, a
második helyet Kristály Márton, az aranyérmet Szente
Ádám nyerte el. Reméljük jövôre több induló, és így na-
gyobb verseny is lesz.

A felnôtt kategóriában ilyen gond nem volt, hiszen soha
ilyen érdeklôdés, és ilyen létszám még nem volt a kupa tör-
ténetében. A jelentkezôket három csoportba kellet sorolni,
így két ötös, és egy négyes csoport alakult ki. A tizennégy in-
dulóból a döntôkre hat továbbjutó maradt, sajnos a sorso-
lás szeszélye folytán alpolgármesterünk, Szabó Lajos nem
jutott tovább, mivel saját bevallása szerint a „halálcsoport-
ba” került, ahol lelkes játékkal sikerült megszereznie az ötö-
dik helyet. Hasonlóan szerepelt az egyesület elnöke, Herná-
di Péter is, aki jó házigazdához méltóan nem sok ellenfelet
gyôzött le. Azért maradt paloznaki a döntôkre is, nevezete-
sen Leitold József és Kovács István, akik derekasan helyt
álltak, és kiváló ellenfelektôl nagy csatákban maradtak csak
alul. Paloznaki színekben versenyzett még Dezsô Imre is,
aki végül a harmadik helyet szerezte meg a fûzfôi Horváth
Ferenccel szemben. A második helyet Dezsô Zoltán érde-
melte ki, aki óriási küzdelemben maradt csak alul Kovács
Zoltánnal szemben. Így a kupa gyôztese a csopaki dadus né-
ni férje, Kovács Zoltán lett, aki négy óra játék után sem ta-
lált legyôzôre, így megérdemelten lett övé a trófea. Frissítôk-
rôl az önkormányzat, pogácsáról Szenténé Török Andrea
gondoskodott. Mindenkinek, aki segített köszönöm, és re-
mélem jövôre ismét együtt töltünk ebbôl az alkalomból egy
remek délutánt. 

Szente Zsolt

Felhívás!

A Mozgássérültek Budapesti Központja rögzítette nevem
és szakvégzettségem. 

Így elkészíthetem sorstársaim lakásainál az akadály-
mentesítési munkákhoz szükséges mûszaki tervdokumen-
tációkat – tervezôi nyilatkozatokat.

Szolgáltatásaimat Paloznak arra rászoruló lakosainak
– térítés nélkül – SZERETETTEL felajánlom! Ennek ke-
retében, mozgássérült társaimnak – akik ezt az I. fokú (7
pontos!!) igazolással is alátámasztják – elkészítem a fenti
mûszaki dokumentációkat. Kizáró ok lehet, ha már egy-
szer bárhol az országban igénybe vették az ehhez kapcso-
lódó állami támogatást!

Jelenleg érvényes állami támogatások összege: 100-
150.000 Ft lehet, tulajdonosi viszonyoktól függôen.

Ezen (vissza nem térítendô) összegekbôl a lakások kül-
sô és belsô akadály-mentesítéseit lehet elkészíttetni, mû-
szaki tervek, leírások szerint.

Bôvebb információ: Keller József, okl. technikus, 8229
Paloznak, Petôfi S. u. 4., 

Tel.: 06-87/446-772.
Ezúton kívánok Paloznak lakóinak kellemes karácsonyi

ünnepeket és eredményekben gazda új esztendôt!

A könyvtár hírei
Új könyvek:

Keserü Katalin: Amrita Sher-Gil
László Emília: Afgán ételek
Péczely Lajos: Közép-Ázsia
Kertész István: Ez történt Olümpiában – Az olümpiai já-

tékok ókori története
Ferwagner Péter Ákos: A második világháború történelmi

atlasza
Vígh Márta: A legjobb viccek gyûjteménye
Évnyitótól évzáróig – Versek, mesék ünnepeinkhez
Árpád népe – 1000 év magyar mondái
Mitták Ferenc: Várostromok a magyar történelembôl
Marossy Endre: 1956 – fiadnak hagyd örökül
Gerencsér Ferenc: Legújabb szavaink szótára
Dr. Ujváry Zoltán: Szólások és közmondások nagy könyve
Szendrei László: Neves kifejezések, szállóigék, mondások
Szabó László: Biológiai fogalomtár
Nagy Zoltán: Irodalmi fogalomtár
Tóthné Pánya Marianna: Földrajzi fogalomtár
Szabóné Zavaczki Andrea, Zavaczki Gabriella: Matema-

tikai képlet- és fogalomtár
Szûcs Sándorné: Kémiai fogalomtár
Bárány Eleonóra: Történelmi fogalomtár
Machlik János: Nyelvtani fogalomtár
Természettudományi enciklopédia 6. – Növények és gombák
Természettudományi enciklopédia 7. – Gerinctelenek
Természettudományi enciklopédia 8. – Madarak
Természettudományi enciklopédia 9. – Ôslények és hüllôk
Természettudományi enciklopédia 10. – Halak és kétéltûek
Természettudományi enciklopédia 11. – Emlôsök
Természettudományi enciklopédia 12. – Az emberi test 1.
Természettudományi enciklopédia13. – Az emberi test 2.

�Paloznaki Hírmondó�
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Asszonyklub
FELHÍVÁS

Januártól ismét lehetôség nyílik heti 2 alkalommal zenés,
jó hangulatú, kellemesen átmozgató testmozgásra.

A torna célja tartásjavítás, alakformálás.
A téli hideg és sötét miatt jóval kevesebbet mozgunk,

többet eszünk, a gyakori – esetleg hosszantartó – üldögélés
egyoldalú megterhelést jelentenek a szervezetnek, amely
derék és hátfájdalmakat okozhat, amelyet már heti 2 alka-
lommal rendszeresen végzett mozgással korrigálhatunk. 
A tornafoglalkozás ideje: Kedd, Csütörtök 17.45 - tôl.

A foglalkozás rövid bemelegítés után 20-30 perces 
átmozgató lendületes gyakorlatokból áll, majd a második
részben izomcsoportok (láb, csípô, has, hát, kar)
erôsítésén lesz a hangsúly.

A tornát vezeti: Mészáros Judit, diplomás gyógytornász.
A foglalkozás óránként / fejenként 200.- Ft.
Ahhoz, hogy a foglalkozás az oktatónak rentábilis le-

gyen, minimum 12 fô jelenléte szükséges.
Jelentkezés Hatváriné Rózsikánál (87/555-006), 2009.

január 5-ig.
A rendszeres torna minden korosztálynak hasznos és

eredményes, szeretettel várunk mindenkit.
Elsô foglalkozás megfelelô számú jelentkezés esetén ja-

nuár 13–án, kedden háromnegyed hatkor.
Az óradíjat óránként szíveskedjetek rendezni.

Rajnai Magdi
Asszonyklub

Megyei Kórustalálkozó

A Veszprém Megyei Közmûvelôdési Intézet ebben az év-
ben Pétfürdôn rendezte meg a szakmai nappal egybekö-
tött Megyei Kórustalálkozót, melyen a Paloznaki Kórus
is részt vett.

Horváth Viola igazgatónô köszöntôje után szakmai elô-
adások hangzottak el a Magyar Kodály Társaság múltjá-
ról, jelenérôl és jövôjérôl, majd a megye amatôr kórusai-
nak bemutatói következtek. A késô estébe nyúlt program
végén neves szakmai tanácsadók értékelték a kórusok
produkcióit, köztük Prof. Dr. Szônyi Erzsébet zeneszer-
zô, a Magyar Kodály Társaság elnöke. A zsûri kiemelte a
Veszprém megyében magas színvonalon és lelkesedéssel
folyó kórusmozgalmat, kórusunknál a folyamatos szak-
mai fejlôdést, az egységes megjelenést.

Az ilyen megmérettetések, jó hangulatú találkozók
újabb lendületet adnak számunkra a további éneklés-
hez, a sokszor fárasztó próbákhoz.

Verrasztóné Panni

Bibliai ételek

A bibliai idôkben nagy becsben tartották a pörkölt gabo-
nát, amelyet kenyér helyett vagy kenyérrel ettek.

A kenyeret elsôsorban tönkölybúzából, rozsból és ár-
pából sütötték, de babot, lencsét és kölest is tettek bele,
úgy ahogyan azt Isten tanácsolta Ezékiel prófétának:
„Végy magadnak búzát és árpát, babot, lencsét, kölest,
tönkölyt és tedd ezeket egy edénybe, és ezekbôl csinálj
magadnak kenyeret...”

A kenyeret fôleg lepényként megsütve ették, ilyen le-
pénykenyeret fogyasztottak az utolsó vacsorán is. A me-
legtôl a kovásztalan kenyér gyorsan kiszáradt, ezért fo-
lyadékba, például levesbe mártogatva ették. A kenyérfé-
lék mellett kedvelték a mézes pogácsát, a szôlôs- és olajos
kalácsot, s a szezámmagos süteményeket.

A bibliai idôkben élôk sok hüvelyest, babot, lencsét,
borsót fogyasztottak, a zöldségfélék közül pedig gyakorta
ettek salátát, hagymát és tököt.

Ételízesítésre mustárt, majoránnát, babérlevelet, sáf-
rányt, fahéjat, köményt, savanyításra erjesztett ecetet,
sózásra Holt-tenger vizébôl párolt sót használtak.

A „tejjel-mézzel folyó Kánaán”-ban bôven termett al-
ma, füge, dinnye, egres, gránátalma, mandula és szôlô. A
gyümölcsöket szárították, aszalták, pépesen tartósították,
a szôlô levébôl mustot és bort készítettek.

Jézus a szegény emberekhez hasonlóan halat és kenye-
ret evett, az utolsó vacsorán a tanítványaival pedig bá-
rányhúst fogyasztott. A táplálkozásban a mértékletesség-
re, jótékonyságra és vendégszeretetre intette az embere-
ket. Ez utóbbiról Pál apostol ekként vélekedett:

„A testvéri szeretet maradjon meg bennetek. És ne fe-
ledkezzetek meg a vendégszeretetrôl, mert ez által egye-
sek tudtukon kívül angyalokat fogadtak be szállásra.”

/internet/

A Paloznaki Civil Egyesület Biblia estjén megterítettük
a bibliai asztalt, ahol sok finomság között az alábbi étke-
ket kóstolhatták:

Izraeli kovásztalan kenyér

„Az Egyiptomból magukkal hozott tésztából kovásztalan
lepényeket sütöttek”

(2Móz 12:39)
Az Egyiptomból menekülô izraelieknek nem volt ide-

jük a kenyértészta megkelesztésére

� 2 csésze teljes kiôrlésû búzaliszt
(ha lehetséges durumbúzából)

� 3/4 csésze hideg víz
� 2 evôkanál olívaolaj
� 1 teáskanál só

Adhatunk hozzá bibliai fûszereket:
Izsópot, hagymát, fokhagymát, szezámmagot, szö-

mörcét, stb.

�Paloznaki Hírmondó�

Célunk:
– az izmok erôsítése
– testtartás javítása
– izületek mozgékonyságá-

nak megôrzése

– stressz levezetés
– kikapcsolódás
– zsírpárnák eltüntetése
– sikerélmény
– önbizalom javítása.
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A lisztbôl, az olívaolajból, a sóból és a vízbôl keverjünk
tésztát és dagasszuk három percig! Adjuk hozzá a fûsze-
reket. Osszuk nyolc pogácsára, lapítsuk ôket vékony, ke-
rek tésztává, majd szurkáljuk meg villával. Egyenként
süssük meg ôket egy felfordított wok tetején, forró sütô-
kemencében, vagy egy zsírozott sütôpapíron a forró sütô-
ben (250 C°) 10 percig.

Különféle szószokkal, vagy lencsesalátával fogyasszuk!

Challah – fonott kalács

Hozzávalók (2 db challahhoz) 
A tésztához: 500 g liszt, 40 g cukor, 20 g méz, 1 db to-

jás, 30 g élesztô, 200 ml langyos víz, 60 g vaj, 7 g só
A kenéshez: 1 db tojás, 11 evôkanál tej

Elkészítés:
1. Az összes összetevôt mérjük ki egy üstbe a víz kivé-

telével, úgy hogy az élesztô ne érintkezzen közvetlenül a
sóval. Végül a vizet is hozzáöntjük, ezután gyúrjuk telje-
sen simára a tésztát.

2. Ezután takarjuk le a tésztát nedves ruhával, és 30
percig pihentessük meleg helyen.

3. Sodorjunk vastag hengert a tésztából lisztezett asz-
talon, majd osszuk 6 egyenlô részre - darabja 140 g lesz.
Az így kapott darabokat virgoljuk gömbölyûre.

4. A kivirgolt tésztákból 6 db kb. 70 cm hosszú rudat
sodrunk, úgy hogy a rudak végei legyenek elvékonyítva.

5. Megfonjuk a két kalácsot. Sütôpapírral fedett lemez-
re tesszük ôket, majd nedves ruhával letakarva, 10-15
percig meleg helyen kelesztjük ôket.

6. Ha megkeltek, a tejes-tojásos keverékkel alaposan
lekenjük a fonatokat, majd elômelegített 180 C°-os sütô-
ben kb. 25-30 perc alatt készre sütjük ôket.

Verrasztóné Panni

Karácsony a paloznaki konyhában
Remélem örömet szerzek mindazoknak, akik szívesen
változtatnak a régi, megszokott ünnepi menükön, ráadá-
sul az alábbi receptek 1-2 nappal elôbb elkészíthetôk,
ami megkönnyítheti a konyhai robotot, különösen ott,
ahol nagy létszámú a család.

Kacsamell pástétom borzselével:

Hozzávalók: 40 dkg kacsamell
40 dkg csirkemell
2 fej hagyma
½ dl friss átszûrt narancslé
½ dl brandy (konyak)
20 dkg fehér szalonna
2 dl tejszín
1 tojás fehérje
10 dkg füstölt sonka

6 lap zselatin (vagy 1 zacskó)
1,5 dl erôleves (kockából)
1 dl Tokaji Aszú
só, bors, kakukkfû, szerecsendió

Elkészítés:
1. A kockára vágott kacsa és csirkemellet üvegtálban

konyakkal, narancslével locsolva 1 éjszakára hûtôbe tesz-
szük.

2. A behûtött szalonnát vékonyra szeljük és kibélelünk
vele egy kb. 1 literes pástétomformát (ha nincs, jó egy jé-
nai, vagy sütôforma is).

3. A pácolt húst, hagymát, tejszínt, tojásfehérjét, fûsze-
reket aprítógépbe rakjuk, a néhány másodperc alatt ke-
letkezett habos pépbe beletesszük az egyforma kockára
vágott füstölt sonkát, majd a masszát a szalonnával kibé-
lelt formába simítjuk. (Érdemes elôtte a masszát megkós-
tolni, elég ízletes-e.) A tetejét ugyancsak szalonnaszele-
tekkel fedjük. Végül alufóliával gondosan betakarjuk.

4. A formát félig vízzel telt tepsibe állítjuk és 200 C°-on
a sütôben 1 órán át gôzöljük.

5. A zselatint elôírás szerint elôkészítjük. 1 ½  dl erôle-
vest felforrósítjuk, hozzáadjuk az aszút (ne helyettesít-
sük gyengébb minôségû borral, mert nem lesz az igazi).

6. A zselatinnal lassan „húzzuk” át a pástétomot és 12
óráig hûtsük.

7. Üvegtálon tálaljuk, háromszögletû toast-kenyérrel,
de ha friss bagettel kínáljuk, akkor is sikeres lesz.

Karácsonyi nass mindenkinek, fôleg 
akiknek sok a diójuk:

1 dl vizet 35 dkg cukorral felforralunk (1 perc forrás), le-
vesszük a tûzrôl és belekeverünk 50 dkg darált diót, lehet
mandula is. Hozzáadunk 2 db narancs reszelt héját,
vaniliás cukrot, vagy aromát. Elfelezzük. A felébe 10 dkg
70 %-os keserû csokit olvasztunk, amit egy átlátszó fóliá-
val kibélelt formába simítunk. Erre jön a világos massza,
végül pedig keserû csokoládés bevonó.

Ha megdermedt éles késsel kockára vágjuk. Garantál-
tan elfogy.

Meghitt, örömteli Karácsonyi Ünnepeket kíván:

Rajnai Magdi

�Paloznaki Hírmondó�

Meghívó
Paloznak Község Önkormányzata 

szeretettel meghív
minden paloznaki lakost és nyaralótulajdonost az

„Újévi pohárköszöntôre”
2009. január 10-én, szombaton 18 órakor

a Faluház nagytermébe.

Y Y
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HIRDETÉSEK
� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, va-

gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberende-
zési tárgyak és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés
lehet festett, patinázott és tüzihorganyzott a megrendelô
igényei szerint. Keressen bennünket a 71-es és 73-as út ke-
resztezôdésénél, ahol bemutatótermünkben választhat igé-
nyei szerint. Csopak, Falukertje u. 2. Tel./fax: 87/555-073,
87/555-074, 30/9571-585, 30/2373-664, 
e-mail: rezgo@rezgokft.hu

� Autó Perger Suzuki Márkaszervíz. Szalonunk-
ban megtalálja a Suzuki teljes típusválasztékát. Szervizünk-
ben nagy gyakorlattal rendelkezô munkatársak várják Önö-
ket. Autószerelés, javítás, mûszaki vizsgára való felkészítés
és vizsgáztatás. Környezetvédelmi mérés és zöldkártya ki-
adása, eredetiség vizsgálat, légkonditöltés, gumiszerelés.
Csopak, Kossuth u. 101. Tel. / fax: 87/ 446-944, 87/ 446-084.
Web: www.suzukiperger.hu, e-mail: pergerv@t-online.hu

� Dobó Vendéglô. Anyák és nagymamák fôztjét, s azok jó
emlékû ízeit szeretnénk mindenkinek kínálni, jó borokkal és
régi vendéglôi hangulattal. Kis és nagy társaságok összejöve-
telének bonyolításában is jártasak vagyunk, akár helyben,
akár háznál vagy másutt. Legyenek vendégeink és váljék
egészségükre! Csopak, Kossuth u. 103. Tel./fax: 87/ 446 425,
e-mail: dobovendeglo@chello.hu. Nyitva: hóban-napsütés-
ben-esôben 12-22 óráig.

� Valve-Tech Mérnöki Iroda Kft. Fal-és mennyezet-
fûtés és hûtés, geotermikus hôszivattyú, központi porszí-
vó, öntözôrendszer. Paloznak, Zrínyi u. 12. Tel.: 87/ 446-
900 és 20/ 9576-004.

� Szôlôfürt Gazdabolt. Virágföldek, mûtrágyák, nö-
vényvédô szerek, vetômagok, festékek, tömítôanyagok, kö-
tôelemek (csavarok), zárak. Minden, ami egy gazdának
kell! Paloznak, Zrínyi u. 44. tel.: 87/ 446-869. Nyitva: no-
vember 1-tôl szombat 8-12 óráig

� Szent Donát Pince és Borház. Csopakon az Öreghe-
gyi dûlôben található, páratlan szépségû természeti környe-
zetben. Hûvös pincéjében a csopaki lejtôk legjobb borait kí-
nálja, köztük a méltán híres csopaki olaszrizlinget. Borkósto-
lókon kívül rendezvények, esküvôk, kulturális programok
helyszínéül szolgál. Tel.: 20/ 333-81-11. Fax: 87/ 446-325. E-
mail: kovin@t-online.hu

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

� Jásdi Pince. Csopak és Paloznak határán épült majd
200 éve a klasszicista Ranolder, ma Jásdi Pince. A 2000. év
legszebb pincéje címet kapta a Balaton-felvidéki Nemzeti
Parktól. Ranolder püspök 18 fôs körpanorámás borkósto-
lójában bejelentkezésre fogadunk látogatókat. Nyitva: hét-
fô-szombat. Pincelátogatás, palackos bor eladás. Jásdi Ist-
ván 2001. 2002. 2003. 2006. évben elnyerte az „év boros-
gazda” címet. 2005-ben a csopaki borvidék legjobb
pincészete, 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban az év 12 leg-
népszerûbb pincészete közé válogatták Magyarországon.
Csopak, Arany J. u. 2.  Tel./ fax: 87/ 446-452, 
web: www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.hu

� Üvegezés! Hôszigetelt üveg készítése és beépítése, ha-
gyományos nyílászáróba is. Tükörvágás, akváriumkészí-
tés. Helyszíni munka hétvégén is.
Tel: 30/237-4456.

�Paloznaki Hírmondó�

KEREKEDI CSÁRDA 
Csopak 71-es fôút, ott ahol a babák állnak!

Egész évben várjuk vendégeinket neves pincészetek bo-
raival, szolid árakkal, házias ételekkel. Üdülési csekk,
ticket restaurant, chéque déjeuner elfogadóhely, vala-
mint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, boros-
pince, látványkonyha, gyermekeknek játszótér. Baráti,
családi összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel.: 87/705-842 és 30/944-1921 

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. Szerkesztô és felelôs kiadó: 

Sári Annamária. Tipográfia: Kováts Imre. 
Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. Megjelenik havonta.

A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület 
együttmûködés céljából továbbra is várja 

Alsóörs-Csopak-Felsôörs-Lovas-Paloznak területérôl
szálláskiadók, vendéglátók és egyéb szolgáltatásokat

végzôk jelentkezését.
Információ: Keresztes Éva tel: 06-70-371-8501

TISZTELT ÜGYFELEINK!

A Polgármesteri Hivatal nyitvatartási rendje az Ünnepek
alatt a következô:
December 20-án (szombat), december 22-23-án 

(hétfô, kedd) munkanap.
December 24-28-ig munkaszüneti nap.
December 29-30-ig (hétfô, kedd) 8-12 óráig ügyelet.
December 31-e (szerda) munkaszüneti nap.
Január 1-je (csütörtök) Újév, munkaszüneti nap.
Január 2-4-ig (péntek, szombat, vasárnap) 

munkaszüneti nap.
Január 5. (hétfô), Ünnepek utáni elsô munkanap.

Minden kedves paloznaki lakosnak, 
nyaralótulajdonosnak és ügyfelünknek 

Kellemes Ünnepeket kívánunk!

Tóth Gáborné
jegyzô


