
A mi Megváltónk
„Kedveseim, ma született a mi Megváltónk, örven-
dezzünk!
Nem szabad szomorkodni akkor, amikor az Élet születés-
napját ünnepeljük.”(Ókeresztény himnusz)

A keresztény hitvilág központjában Jézus Krisztus áll. Is-
tenben sokan hisznek az emberek világban a kereszténye-
ken kívül is, pl. a mohamedánok, a hinduk, a kínaiak  és
nem szabad meglepôdni, hisznek még a pogányok is. Mi ke-
resztény római katolikusok, protestánsok és keleti ortodo-
xok egyaránt, túl azon, hogy Istenben hiszünk, hiszünk Jé-
zus Krisztusban az Isten egyszülött fiában, akit az Atya
elküldött megváltásunkra. Istenünkhöz és Atyánkhoz Jézus
Krisztus nyitotta meg az utat és csak is ôáltala, az ô segítsé-
gével juthatunk el a mennyei Atyánkhoz. Ezért bízunk ben-
ne, és hagyatkozunk Urunk Jézus Krisztus örök életet szer-
zô irgalmára. A Megváltó Krisztusba vetett hitünk nemcsak
megszületéséig, fellépéséig nyúlik vissza, hanem az Ószövet-
ségi zsidó népig. Az Ószövetség prófétáinak jövendölései, a
zsidó nép messiási reményei táplálták a megváltó Krisztus-
ba vetett hitet, ébren tartva az ádventi várakozást.

Isten kiválasztotta a zsidó népet és úgy intézkedett, hogy
ez a nép adja a Megváltót, a Messiást az egész emberiségnek
Isten különleges jó indulatát élvezte a választott nép. Jahve,
a szövetség Istene, törvényekkel és szigorú szabályokkal irá-
nyította az ô választott népét. A zsidó nép vezetô egyéniségei
a pátriárkák és próféták látnoki szavakkal nyilatkoztak az
eljövendô Messiásról. Szt. Pál apostol pedig – aki buzgó fa-
rizeus szülôktôl származik – szinte büszke öntudattal sorol-
ja föl a zsidó nép kiváltságait: „Övék az Istenfiúság, a dicsô-
ség, a szövetségek, a törvényadás, az Istentisztelet és az
ígérete. Övék az Atyák, és test szerint közülük származik
Krisztus, aki mindenekfölött való, mindörökké áldott Is-
ten.” ( Róm. 9,4-5)

A Megváltó-Messiásról szóló jövendölések meglehetôsen
homályos kijelentések. Mikeás próféta pl. így jövendöli meg
Jézus szülôhelyét: „És te Efráta Betlehemje kicsiny vagy
ugyan Júda ezrei között, mégis belôled származik majd ne-
kem Izraelnek jövendô uralkodója...” (Mik.5,2)

A zsidó írástudók számontartották ezt a jövendölést és en-
nek alapján irányították a napkeleti bölcseket Jeruzsálembe. 

Abban mindvégig bizonyosak voltak, hogy Dávid ki-
rály családjából származik a Messiás vagyis a Megváltó. A

megtestesüléskor az angyal is ezt mondta Máriának: 
„Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját és
uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz 
vége.” ( Lk.1,33)

Mit jelent ez a szó, hogy megváltó? Általános magyará-
zata: – aki megszabadítja az embereket valamitôl, ami
akadályozza a boldogságukat. Pl. Semmelweis az anyák
megváltója kitüntetô címet kapta. Megváltók pl. a sza-
badsághôsök, a társadalmi igazság harcosai stb.. Egyéni-
leg megváltásnak éreznek az emberek valami nagy sze-
rencsét, ami megszabadítja ôket gondjaiktól, más esetben
egy súlyos betegségbôl való felgyógyulást, továbbá a re-
ménytelen helyzetekben magát a halált is. 

Mindez a megváltás azonban csak részproblémákat old
meg, nem hoz egyik sem teljes boldogságot. Ezt csak az Is-
tennel való egyesülés adhatja meg. Teljes értelemben te-
hát csak az a megváltó, aki elhárítja, megszünteti Istennel
való egyesülésünk minden akadályát. Ez az akadálya pe-
dig nem más, mint a bûn. Az tehát az emberiség megváltó-
ja, aki elveszi a világ bûneit. 

Ilyen megváltót azonban csak Isten adhat, mivel a bû-
nöket is csak Isten veheti el tôlünk. Isten a sértett és egye-
dül csak ô bocsájthat meg nekünk. Istentôl, ami Atyánk-
tól küldött megváltó már eljött: aki nem más, mint a
Názáreti Jézus Krisztus. Ô az, aki elvette a világ bûneit,
elégtételt nyújtván Atyjának kereszthalálával és ô az, aki
lehetôvé tette felvételünket a Szentháromság boldogságá-
ba, mivel elküldötte az ô szent Lelkét, aki szentté, vagyis
az üdvösségre alkalmassá tesz bennünket.

Szívbôl kívánom, hogy a Megváltó Jézus töltse be
mindnyájunk szívét békességgel és szeretettel. De, hogy
ez valósággá váljék, szabaduljunk meg éppen az ô kegyel-
me által attól a bûntôl, mely megakadályozza az emberi
szívekben az Istengyermek megszületését, akit az Atya ir-
galma közénk lehozott.

Áldott szent várakozást és kegyelemteljes karácsonyt
kívánok minden keresztény, keresztyén Testvéremnek! 

„Dicsôség a mennyben Istennek és békesség a földön a
jóakaratú embereknek.”  (Lk. 2.14.)

Paloznak, 2013. Ádventjén
vitéz Ajtós József László

ker. esperes, plébános
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ÁDVENTI ÉS KARÁCSONYI SZERTARTÁSOK,
SZENTMISÉK RENDJE PLÉBÁNIÁNK TERÜLETÉN

A SZÁLLÁST KERES, A SZENTCSALÁD népi ájtatos-
ság Paloznakon december 14-én kezdôdik. Mindenkit
szeretettel várunk.

SZENTESTE
15.30-kor, a szabadtéri betlehemnél – BETLEHEMI
PÁSZTORJÁTÉK
24.00 órakor éjféli szentmise
A szentmisét követôen, a Jézuska elhelyezése a szabadté-
ri betlehemi istállóban. Karácsonyi mûsorral, pogácsá-
val, forralt borral és teával köszöntjük a Kis Jézus szüle-
tésének emlékünnepét.

December 26. csütörtök: Karácsony II. napja, Szent
István diakónus vértanú ünnepe
17.00-kor, Templombúcsú

December 28. szombat: Szent Család ünnepe
17.00 órakor szentmise 
Szent Család ünnepének elôestéjén Családok megáldásával!

December 31. kedd Szent Szilveszter pápa ünnepén: 
17.00 órakor szentmise és Év végi Hálaadás

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Plébániánk területén, minden keresztény testvérünknek
örömteli, a Betlehemi Kisded Jézus által megáldott, ke-
gyelemteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben bô-
velkedô, boldog újesztendôt kívánunk lelkipásztori sze-
retettel.

Dr. Szathmáry László                 vitéz Ajtós József László
állandó diakónus kerületi esperes, plébános

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 2013 KARÁCSONY
CSOPAK-PALOZNAK REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG

Ádventi vásár
December 16–21. minden nap 10–18.

Ádventi hét:
December 16 Hétfô:
5-6 osztályosok mûsora, Dr. Szabó Róbert hangversenye

December 17 Kedd:
3-4-7 osztály mûsora
Igét hirdet Steinbach József püspök
Az Istentiszteleten az MTVA felvételt készít

December 18 szerda:
1-2-8 osztály mûsora
Igét hirdet Szakács Sándor nagygörzsönyi lelkipásztor

December 19: csütörtök
Közremûködik a Paloznaki Kórus
Igét hirdet Tislér Géza Csopak
Az alkalmak 18 órakor kezdôdnek a Gyülekezeti házban

December 22 Vasárnap:
Családi istentisztelet 11 óra
A református hittanosok karácsonyi mûsora a Gyüleke-
zeti házban.

December 24. Szenteste.
Ifjúság mûsora, közremûködik a Paloznaki Kórus
17 óra templom.

December 25, Karácsony
Istentisztelet és Úrvacsora a templomban 11 óra.

December 26. Karácsony másnapja
Legátus szolgálata a Gyülekezeti házban 11 óra.

Tislér Géza
lelkész

Vásárlási tanácsok karácsony elôtt
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Fel-
ügyelôsége felhívja a vásárlók figyelmét, hogy a karácsony
elôtti termékvásárlásnál is legyenek körültekintôek. Tudato-
san, ne ötletszerûen vásároljanak, alaposan vegyék szem-
ügyre az ajándékba szánt áruféleségeket. Fontos tudni, hogy
a hibátlan terméket a kereskedô sem kicserélni, sem vissza-
venni nem köteles.

A vásárláskor mindig tegyék el a blokkot, ha nem adnak,
kérjék el. Ha a termékkel probléma van, nem mûködik, vagy
a rendeltetésszerû használat ellenére meghibásodik, a vásár-
lás tényét a nyugta, bizonylat segítségével igazolhatják, és így
az utólagos jogérvényesítés sem ütközik akadályba.

Bizonytalan eredetû, nem beazonosítható származású ter-
méket, vagy olyat, amelynek címkéjén, a csomagoláson a leg-
alapvetôbb információkat sem találjuk meg magyar nyelven,
ne vásároljanak!

Ha az ünnepek elôtt akciós termékeket vásárolnak, a leg-
fontosabb, hogy kiderüljön: miért került sor a leárazásra.
Élelmiszereknél ilyen esetekben kiemelten fontos megnézni
a minôség-megôrzési idôt. 

Amennyiben a sok átárazás miatt egy termékkel összefüg-
gésben két ár szerepel, akkor a fogyasztónak jogában áll az
alacsonyabb árat fizetni.

Az akciós termékre, ha nem értékcsökkent, ugyanúgy vo-
natkozik szavatosság vagy adott esetben jótállás, mint a nem
akciósra, így a termék meghibásodása esetén reklamálni
ilyen esetben is lehet. Kivétel ez alól természetesen az, ami-
kor egy termék olyan hibával rendelkezik, amelyet közöltek
a vásárlóval. Más hiba esetén azonban ilyenkor is érvénye-
síthetô a szavatosság.

Az NFH honlapján (www.nfh.hu) megtalálják mindazokat
az ismereteket, amelyek a fogyasztói tudatossághoz, a jogos
igényérvényesítéshez, a problémák és a vitatott ügyek megol-
dásához szükségesek.

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelôség

Értesítés lôgyakorlatról

Értesítem a község lakosságát, hogy az ORFK Csopaki
Oktatási Központ lôterén 2014. január 7–december 20.
(folyamatos, hétvégén is) között 6.00 órától 24.00 óráig
éles (pisztoly, gépkarabély, sörétes lôfegyver, távcsöves
puska, géppuska) lôgyakorlatok kerülnek végrehajtásra.

Dr. Szántód Anita
jegyzô
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A TESTÜLETI ÜLÉSRÔL JELENTJÜK…
A testületi ülés elôtt Czeglédy Ákos polgármester beszá-
molt az elmúlt idôszakban tett intézkedésekrôl és a folya-
matban lévô ügyekrôl.

Elsô napirendként a helyi adókról szóló beszámolót hall-
gatta meg a testület. A teljesítés a november 30-i állapot sze-
rint meghaladta a tervezett bevételt, mely fôleg a vendégéj-
szakák után fizetendô idegenforgalmi adó növekedésnek
köszönhetô. Ez a növekedés azonban kizárólag a kempingek
és a motoros találkozó után befizetett díjakból adódik. A
magánszemélyek és helyi szállásadók által beszedett és befi-
zetet ifa nem növekedett, ez az összes adó mindössze 4%-a.
Mindez igazán kiszolgáltatottá teszi az önkormányzatot a
nagy rendezvények és a kemping mûködése tekintetében.
Az építmény és telekadók tekintetében a kintlévôségek je-
lentôsen nem változtak, a fizetési felszólítások idén is ki-
mentek. Ez várhatóan még növeli az adóbevételeket. Né-
hány adózó esetében, megszûnt vagy felszámolás alatt lévô
cégek, az adóbehajtás reménytelen. Ezeket a tételeket évek
óta görgeti maga elôtt a hatóság így a testület a 20.000 Ft
alatti elévült és behajthatatlan adótételek eltörlésérôl dön-
tött. Ugyanígy tett a késedelmi pótlék esetében az 1000 Ft
alatti tételeknél, hiszen ezek behajtása, a felszólítás csekk,
több kiadással jár, mint a várható bevétel. A jegyzô javasla-
tára a testület az adókintlevôségek behajtására végrehajtó
irodával köt megállapodást, valamint az 500.000 Ft-ot meg-
haladó építmény és telekadók jelzálogként történô beje-
gyeztetésére tesz intézkedést. A késedelmesen fizetô gépjár-
mûadósok a gépjármûnek a forgalomból való kivonásával
számolhatnak. A testület a javaslatokat elfogadta. 

A szociális rendelet módosítását a szociális törvény vál-
tozása tette szükségessé miután az eddigi segélyezési rend-
szer a járáshoz kerül és helyben csak egyféle, ún. önkor-
mányzati segély lesz adható. Ennek tárgyalását, miután az
elôterjesztést késve kapták meg, a testület elnapolta. 

Három pályázat érkezett a Bursa Hungarica felsô-
oktatási ösztöndíjra, a testület mindhárom pályázót
havi 5000 Ft támogatásban részesíti.

A Drv levélben jelezte, hogy a Magyar Állam térítés-
mentesen átvenné az önkormányzati közmûvagyont. 
A testület egyelôre nem szándékozik a tulajdonában lévô
víziközmûveket átengedni. 

A Rákóczi utca csapadékvíz elvezetésére megállapodás
született Ódor Bélánéval, mely szerint az önkormányzat
megvásárolja és a Tó utca bôvítésére használja az ingat-
lannak a rendezési tervben kisajátításra kijelölt részét
300 Ft/m2 áron. 

Elfogadta a testület a 2014 éves rendezvénytervet mely-
nek kiemelt rendezvényei a Pünkösdi Mesenap, a Hal és
Borfesztivál, a Jóga hétvége, a Jazz Piknik és a Falunapok.
Érdekesség, hogy a Falunapok kivételével mindegyik ren-
dezvény közös rendezésben, más partnerekkel együttmû-
ködve valósul meg. A tervek szerint májusban
testvértelepülési találkozót rendezünk, melyen a korondi,
pálpatakai csoportok mutatnák be kulturális értékeiket.

A Faluházban lévô gyógyszertári helyiségre Tábori
Zoltántól, a Tájház büfére a Homola Pincészettôl érke-
zett egy-egy bérleti ajánlat, így más ajánlat nem lévén, a
testület az ajánlattévôk részére a bérbeadásról döntött. 

Némi vita után, szoros véleménykülönbséggel, de nem
támogatta a testület a Balatoni utca, Zrínyi utca sarkán
lévô ingatlan megvásárlását. 

Ötvenezer forinttal támogatta az orvosi rendelô esz-
közbeszerzését Dr, Balogh Emil háziorvos kérésére az
önkormányzat.

CZÁ

Épül a kiállítóterem
Még tavaly pályázott az önkormányzat a Szent József
Házban egy kiállítóterem létrehozására, mely új helyszí-
ne lenne az eddig a Faluház tetôterében rendezett kiállí-
tásoknak. A pályázaton 4,4 millió Ft támogatást nyer-
tünk el. Az ôsszel kezdôdtek a felújítási munkák a
színpad bontásával, az alatta lévô pince feltöltésével és
aljzatkészítéssel. A nagyterem nyílászáróit újra cseréltük
és egy ajtót nyitottunk a templom felé, hogy kijárás le-
gyen a hátul kialakítandó teraszra illetve a parkba. Je-
lenleg a terem falazata készül. Reményeink szerint a ta-
vaszra befejezôdnek a munkálatok és pünkösdkor egy
nívós kiállítás megnyitásával ünnepelhetjük az új
paloznaki kiállítótermet. CZÁ

Zárva a kocsma
Az elôzô testületi ülésen többen felvetették, hogy leépül-
nek a szolgáltatások a faluban, már a kocsma sem tart
nyitva. Ugyan nem önkormányzati feladat, de levélben
fordultunk az Észak Balatoni Kereskedelmi és Idegen-
forgalmi Zrt-hez a bolt és a kocsma nyitva tartását és a
szolgáltatást kifogásolva. Markovics elnök úr tájékoztatta
az önkormányzatot, hogy a bolt forgalomcsökkenése mi-
att kénytelenek a választékot szûkíteni, kocsma bérlôje
pedig üzleti okokból a téli idôszakban a lecsökkent forga-
lom és az ebbôl adódó gazdasági helyzet miatt kénytelen
zárva tartani. A cég hosszútávú üzletpolitikai szempont-
jai miatt értékesíteni sem kívánják az ingatlant.

Önk.

Borklub hírek – november
2013. november 8-i Borklub foglalkozáson 2013-as évjá-
ratú, saját termelésû borokat kóstoltunk. A Borklub tag-
jai közül Strasszner József, Englert Dezsô, Peng Emil,
Pohl István, Papp Miklós, Nagy Gyula, Dr. Tormási
György, Tósoki Gábor, Szele Gyula, Nyitrai Attila és Raj-
nai Árpád hozott újbort a foglalkozásra.

Az olaszrizling, tramini, muskotály, sauvignon blanc,
szürkebarát, rosé, vegyes és különbözô cuvée borokat Fo-
dor Gyula borász és Fodor Dorina borász, egyetemi hall-
gató bírálták el és adtak hasznos tanácsokat a borok to-
vábbi kezeléséhez.

Bemutatásra került a Varga Kft, Badacsonyörs 2013-as
évjáratú csabagyöngye bora, száraz és félédes minôség-
ben, valamint a Fodorvin aszófôi borászat 2013-as évjá-
ratú rizlingszilváni és cserszegi fûszeres bora is.

A 21 résztvevô a foglalkozáson 25 fajta bort kóstolt.
Megállapíthatjuk, hogy a 2013-as évjáratú borok, fôleg a
borok szép savtartalma miatt jó minôségûek. Érlelés so-
rán kiváló minôségûek lesznek.

Englert Dezsô
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A zene palotái
Nincs olyan zenét kedvelô ember, aki nem örült a Zene-
akadémia felújításának és megnyitásának. A csodaszép
épület a régi pompájában látható és mind a nagyterem,
mind a kisterem naponta ad magyar és külföldi zenészek
közremûködésével élményt a zenekedvelôknek. 

1964-ben léptem be Veszprém Város Vegyeskarába, ahol
sikeresen tagja lettem az olaszországi Arezzoi Kórusverseny
versenycsapatának. Három aranyérmet nyertünk. Akkori-
ban a pénznek más értéke volt, a nyeremény elegendô volt
Róma, Firenze, Velence alapos megtekintésére. Mégis ami-
kor hazajöttünk legalább ekkora örömöt jelentett, amikor
karnagyunk bejelentette, hogy decemberben önálló estünk
lesz a Zeneakadémián. A koncert nagyon jól sikerült, s a ko-
rona még csak utána következett: KODÁLY ZOLTÁN bejött
az öltözônkbe és dicsérô szavakat mondott a Kórus teljesít-
ményére. Megihletôdve hallgattuk szavait. Sajnos pontosan
egy év múlva eltá-vozott…

És most ott áll a Zeneakadémia. Lehetôséget teremtve
professzorok, zenetudósok, tanárok és tanítványai számára,
hogy KODÁLY örökségét méltó módon tovább vigyék.

Veszprémnek ezidáig nem volt koncertterme és Kóru-
sunk is több helyen próbált és koncertezett a városban.

Egy nagyot álmodó fiatal mérnök, a Kórus tagja, a Kó-
rus elnöke és a Baráti Kör vezetôje a mozi helyén (sok-
sok segítséggel és támogatással) felépítette a HANGVIL-
LA koncert és közösségi épületet, amely máris naponta
örvendezteti minden mûfajban a zenekedvelôket. Remé-
lem a Paloznaki Kórus is hamarosan bemutatkozhat.

A zene mindenkié – mondta Kodály Zoltán, legyen a
paloznakiaké is, szeretettel kívánom. Rajnai Magdi

Paloznaki Egészségmûhely
Decemberben újabb színnel gyarapodik falunkban a szolgál-
tatások palettája.

A Hivatal épületének oldalszárnyában megnyitott az
Egészségmûhely.

Tulajdonosát, Tábori Zoltánt kérdeztük, mit is takar az el-
nevezés, mik az elképzelései és egy forgalmas nagyváros he-
lyett miért egy kis települést választott tevékenysége színhe-
lyéül.

„Hogy a végén kezdjem, magam is paloznaki vagyok, ennél
gyönyörûbb helyet keresve sem találni, és nem utolsó sorban
itt megkaptam minden támogatást a hivatalos ügyek intézésé-
ben.

Több éve foglalkozom masszázskezelésekkel és a tapaszta-
latok alapján fogalmazódott meg bennem, hogy szükség van
egy olyan „mûhelyre”, ahol a masszázs mellett egészséges
életmód tanácsadást, a váltáshoz szükséges segítséget is
nyújthatok vendégeimnek.

Néhány szót kell ejtenem a masszázsról.
Évezredes gyógymód, aminek hasznosságát – bármerre is

fordult az orvostudomány – soha nem vonták kétségbe, sôt,
kifejezetten javasolták az alkalmazását, kiemelten, mint pre-
venciót is.

A mozgásszegény életmód, a rossz táplálkozás következté-
ben már a fiatalkorban jelentkezô gyenge vér és nyirokkerin-

gés, testi fájdalmak, túlsúly, a fizikai és szellemi teljesítmény
jelentôs csökkenéséhez vezetnek. És akkor még nem beszél-
tünk az önbecsülésünk megcsappanásáról, a különféle lelki
gondok megjelenésérôl.

A jól végzett masszázskezelésekkel megelôzhetôk és orvo-
solhatók ezek a problémák. A masszázs gyorsítja a vérkerin-
gést – ezzel javul az oxigén ellátottság –, a nyirokkeringést
(gyorsabban távoznak a méreganyagok), – jelentôsen javul az
anyagcsere. Ezért hívják passzív tornának is, hiszen az izmok
tónust kapnak, sôt sok esetben enyhe izomlázat is érzünk.

Jól alkalmazható húzódások, becsípôdések kezelésére, fáj-
dalmak enyhítésére, megszûntetésére, megelôzésére.

Fôleg hölgyeknek hozhatnak gyors és látványos eredményt
a cellulit és alakformáló kezelések.

Az Egészségmûhellyel egy helyet és lehetôséget szeretnék
teremteni mindazoknak, akik már elhatározták vagy egy kis
segítségre vártak ahhoz, hogy lelküket és testüket saját meg-
elégedésükre formálhassák.”

Bejelentkezés: 30-429-0007
Masszázsok: svéd, alakformáló, cellulit, wellness (méz, cso-

ki, bounty)

Koccint-Csunk-Csak!
címmel kancsó, pohár, korsó kiállítást rendezünk a 2014.
január 25-i Faludisznóvágáshoz. 

Szeretettel várom azok jelentkezését, akik erre az alka-
lomra szívesen kölcsönzik a tulajdonukban lévô ilyen jel-
legû tárgyaikat.

Jelentkezés 2014. január 15-ig
06-87/446-880; 06-20/479-3044 telefonszámokon.

Köszönettel:
Prazsák Józsefné alapítványi elnök

FELHÍVÁS!!!
Kedves paloznaki lakosok fiatalok, idôsebbek!

Ha szeretitek a természetet járni, és szeretitek a 
kihívásokat gyertek és csatlakozzatok hozzánk.

A Paloznaki Polgárôr Egyesület létszámbôvítést tervez. 
Aki úgy érzi, hogy van elég szabadideje és elég ambíciója
ahhoz, hogy havonta legalább 2 alkalommal körbejárja a
falut segítve a bûnmegelôzést, a rendfenntartást, vala-
mint az egyedül élô idôsek segítését, jöjjön és csatlakoz-
zon hozzánk.

Jelentkezni a Paloznaki Polgárôr Egyesületnél:

Kisházi Istvánnál 20/952-4946
Diénes Edinánál 70/313-8305
Szimics Mónikánál 20/488-1078

lehet.
Ha tehetünk valamit településünk biztonságáért, miért

ne tennénk együtt?

Paloznaki Polgárôr Egyesület

�Paloznaki Hírmondó�
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Egy dal a háborús emlékeimbôl

Somogy megye kellôs közepében
Fekszik egy kis fatornyos falu
Fehér házak egymás mellett szépen
Minden házon kicsi, zöld zsalu.

Minden férfi elment onnan régen
Az asszonyok csendben sírnak ott
Mikor este fenn a magas égen
Kigyúlnak a fényes csillagok…

Özvegyasszony a kicsi fiával
Kiül este a pitvar elé,
Áhitatos, ábrándos orcával
Néznek ketten fel az ég felé.

Édesanyám mondja meg azt nékem,
Hogy odafent vajon mi ragyog?
Mit jelentenek ott fenn az égen
Azok a sok fényes csillagok?

Két szemébôl sûrû könnyek jönnek
Megszólal a somogyi anya
Az ottan egy szakaszvezetônek
Amaz meg egy káplár csillaga.

Gallérjukra volt az rája téve,
Ám de most már szegény mind halott,
Az angyalok felvitték az égbe,
S ott ragyognak most a csillagok…

J-né Irén

Mikulás kicsiknek és „nagyoknak”
December 7-én reggel mindenki hóesésre ébredhetett és ki-
tekintve az ablakon csodálhatta a havas tájat. A gyerekek
Mikulásünnepségének reggele nem is kezdôdhetett volna
különbül. 

Németh Imréné képviselôasszony köszöntötte a megjelent
vendégeket a Faluház nagytermében, majd dalokkal, hívo-
gató énekekkel várták a gyerekek a Mikulást.

Miután mindenki megkapta az ajándékát egy kis vendég-
séggel: süteményekkel és üdítôvel kedveskedtünk a kicsik-
nek, szüleiknek és nagyszüleiknek, melyeket az anyukák,
nagymamák készítettek el erre az alkalomra.

A Mikuláscsomagok mellé a „Paloznak Jövôjéért” Köz-
alapítványtól kis kosárkákat kaptak a gyermekek melyek-
ben karácsonyfadíszek voltak elrejtve.

Nagyon jól telt a délelôtt.
A program koraeste a szépkorúak ünnepségével folytató-

dott. Czeglédy Ákos, polgármester köszöntötte az idôseket,
majd Prazsákné Emike az alapítvány elnöke adta át a falu
ajándékát, melyet Barkos Bea keramikus készített és Szente
Zsolt keretezett be. Az ünnepi mûsor Szabó Ivett fuvolajáté-
kával kezdôdött, mely után a Paloznaki Kórus Szabó Lajos
karnagy vezetésével csodálatos karácsonyi és templomi éne-
kekkel köszöntötte a „nagyokat”. A dalok közben a novem-

berben a megyei négykezes zongoraversenyen Ezüst fokoza-
tú minôsítést kapott Órás Martin és Szabó Donát játszott el
két nagyon szép darabot zongorán.

A mûsor zárásaként Tóthné Kovács Éva adta elô nagy át-
éléssel Janikovszky Éva Vendégváró tanácsait. Nem unat-
kozhattak a férfiak sem a humorral telített tapasztalatok
megosztása alatt.

Majd megérkezett a Mikulás is, aki télapó-dalra fakasz-
totta a kórust és a megjelenteket. Kérdésére, hogy készült-e
még valaki a Mikulás fogadására Prazsákné Emike jelentke-
zett, aki Bódi Irén egyik karácsonyi versét olvasta fel.

A mûsor után a képviselôk átadták a megjelent vendégek-
nek az ajándékcsomagokat, majd egy kis vacsorával, hideg-
tállal és a hölgyek által sütött süteményekkel láttuk vendé-
gül a szépkorúakat.

A programot meghitt, baráti beszélgetések és Nádasi
Elemér harmónika-muzsikája zárta.

Ezúton is köszönjük a „Paloznak Jövôjéért” Közalapít-
ványnak és kis segítôinek a szépen feldíszített termet.

Szerk.

�Paloznaki Hírmondó�

Meghívó
Paloznak Község Önkormányzata szeretettel meghív

minden paloznaki lakost és nyaralótulajdonost az

„Újévi pohárköszöntôre”

2014. január 4-én, szombaton 18 órakor
a Faluház nagytermébe.

„Szólj, gondolj. Tégy jót,
S minden szó, gondolat és tett
Tiszta tükörként fog
Visszamosolyogni Rád!”

(Vörösmarthy Mihály)

Áldott Ünnepeket,
MOSOLYOK-ban gazdag,

Békés, Új Esztendôt
Kíván

Paloznak állandó lakosainak, nyaraló tulajdonosainak
és minden idelátogatónak

Prazsák Józsefné
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány

kuratóriumi elnöke
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A Könyvtár hírei
ÚJ KÖNYVEK
FELNÔTT SZÉPIRODALOM:
Maggie Stiefvater: Linger - várunk
Gerald Durell: Aranydenevérek, rózsaszín galambok
Ninni Schulman: Lány a hóban
Mark Twain: Egy jenki Arthur király udvarában
Dan Brown: Digitális erôd
Papp Diána: Bodza bisztró
Papp Diána: Szerdán habcsók
Fejôs Éva: Most kezdôdik
Rideg Sándor: Indul a bakterház
Ken Follett: Teherán
Ken Follett: A harmadik iker
Charles Martin: A szentjánosbogarak fénye
Lackfi János: Milyenek a magyarok
Dan Brown: Inferno
Cecilia Ahern: Életed regénye
Paulo Coelho: Az accrai kézirat
Vaszilij Grosszman: Élet és sors
Marian Keyes: Rachel vakációja
Susan Wiggs: Pizza Rosa
Peter James: Rögeszme
Mókás kötött gyereksapkák
Edgar Wallace: A bíró vétke
E. L. James: A szürke ötven árnyalata
Müller Péter: Örömkönyv
Mia March: Meryl Streep filmklub
Beth Hoffman: Déli álmok
Tasmina Perry: Titokzatos idegen
Elizabeth Strout: A Burgess fiúk
Stephen King: Minden sötét, csillag sehol
Barbara Kyle: A király lánya
Timur Vernes: Nézd, ki van itt
Ken Bruen: London Boulevard
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM:
Móricz Zsigmond: Pipacsok a tengeren
Jack London: A maják kincse
Tetoválások – Szimbólumok és írásjelek
Rudyard Kipling: Az elefántkölyök
Krúdy Gyula: A macskavári sasok
Böszörményi Gyula: Zsófi és az ôsboszorkány
Zelk Zoltán: Egy kutya emlékei
Elfelejtett lények boltja – mai szerzôk ünnepi antológiája
Dániel András: Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém)
J. K. Rowling: Bogár bárd meséi
ISMERETTERJESZTÔ IRODALOM:
Sabine Koch: Gyöngyállatok – mókás figurák
Kispál Zsuzsanna, Vincze Eszter: Anyák napi ajándékok
Vincze Eszter: A gyöngyfûzés alapjai
Dombauer Lászlóné: Horgolt csillagok
Ingrid Moras: Csomózott karkötôk
Martos Csilla, Vincze Eszter: Csodálatos gyöngyékszerek
Ingrid Moras: Üvegfestés
Gyenis Anett, Gyenis Lajosné: Bábok és játékok készítése
Vincze Eszter: Ékszerek Swarovski-gyöngybôl
Csecsôdi Mária: Karácsonyi enteriôrök
A kötés iskolája: kötésminták leírásokkal

Leigh Toselli: Manikûr & pedikûr
Daniela Guaiti: A méz: a hazai gyógyászatban, a szépség-

ápolásban és a konyhában
A gyümölcsök táplálkozás-élettani hatásai és receptek
Gabriele Lehari: Házi tartósítás, tárolás: befôzés, 

szárítás, pácolás, füstölés
Neil Nedley: A gondolkodás elveszett mûvészete
Ruzsa Dóra: 25 kiemelkedô magyar sikerképlete
Boldogkói Zsolt: A szabad elme illúziója: válogatott 

írások a gének hatalmáról
Ranschburg Jenô: Szülôk könyve: a fogantatástól az 

iskolakezdésig
Philippa Gregory – Michael Jones – David Baldwin: 

Asszonyok a rózsák háborújában
1000 bemelegítô játék és gyakorlat (Dialóg Campus 

szakkönyvek)
Rakonczay Gábor: Átkelés a végtelenen: tudatos átkelés

önmagunk óceánján
Szicília (Városjárók zsebkalauza)
Ben Macintyre: A Vagdalthús hadmûvelet: egy fantaszti-

kus történet igaz krónikája
Ulf Lüdeke: Terence Hill: exkluzív életrajz
Csáki Judit: Alföldi színháza: Öt nemzeti év
Az Univerzum feltérképezése: méretek a kozmoszban
A Kárpát-medence régiói: Kárpátalja
A Kárpát-medence régiói: Nyugat-Dunántúl

DVD:
A Vaslady 

�Paloznaki Hírmondó�

A Teleház és Könyvtár ünnepi nyitva tartása:
December 22-tôl január 1-ig zárva tart.

Kellemes Ünnepeket Kívánok Mindenkinek!
Sári Annamária

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET
hogy a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatalban
2013. december 23. napjától 2013. december 31. nap-
jáig IGAZGATÁSI SZÜNET lesz. 
A szünet után 2014. január 2-án lesz újra nyitva a
hivatal.
Ezen idôszak alatt a Polgármesteri Hivatalban az
ügyfélfogadás szünetel.
Rendkívüli helyzetben a 30/9166280 ügyeleti szám
hívható.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
sürgôs ügyekben még az igazgatási szünet elôtt keres-
sék fel a Polgármesteri Hivatalt.

Megértésüket megköszönve.

Dr. Szántód Anita jegyzô

A Paloznaki Civil Egyesület vezetõsége
békés, boldog karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag új esztendõt kíván

Paloznak egész közösségének!
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Felhívás
A Paloznaki Horgász Egyesület tájékoztatja a kedves hor-
gásztársakat, hogy a horgászjegyeket (állami és területi) a
Teleházban elôre egyeztetett idôben lehet kiváltani Sári
Annamáriánál. 

A kiváltás feltétele a 2013 évi fogási napló leadása. 
A fogási naplót legkésôbb 2014. január 8-ig kell leadni

ugyanitt abban az esetben is, ha csak késôbb szándékoz-
nak jegyet váltani.

Idôpont egyeztetés: 30/213-0785
Papp Gábor elnök

Karácsony a paloznaki konyhában
Évtizednél többször írtam a Karácsonyról és közöltem recep-
teket: halat, vadat, egyéb ünnepi húsféleségeket, salátákat,
köreteket, süteményeket és tortákat.

Most kímélni szeretném a háziasszonyokat, tegyék sutba a
bekövesedett hagyományokat, fôzzenek, süssenek elôre, hogy
ne kelljen az ünnep nagy részét a konyhában tölteni, hanem a
jó öreg rántott csirke és sült kacsa helyett vegyék elô a mély-
hûtôbôl azokat az ételeket, amit az asztalra szánnak.

Házi gnocchi (nyokki):
Kedvencem ez a krumplinudlihoz hasonló köret, pár héttel
elôbb elkészíthetô, jól fagyasztható!

1 kg héjában fôtt, majd áttört krumpli, 40 dkg rétesliszt
(kevés a szóráshoz), 5 tojássárga, 1 kávéskanál só.

A hideg, áttört krumplit a többi hozzávalóval összegyúr-
juk, 2 cm átmérôjû rudakat sodrunk és másfél cm-es dara-
bokra vágjuk. Villával mindegyik darabra 2 db vágást te-
szünk. Forrásban lévô vízbe tesszük, ha feljönnek a felszínre,
kiszedjük, szûrjük. Valamennyi szaftos húshoz illik. Olaszo-
san paradicsommártás hússal kiválóan illik hozzá. De erdei
gombás marhasülttel is nagy sikere lesz.

Mustáros, hagymás szûzpecsenye:
2 db nagyobb szûzpecsenye (kb. 1 kg), 20 dkg bacon szalon-
na, vagy házi füstölt húsos szalonna, ½ kg barna sampinyon
gomba, 2 fej hagyma, 8-10 dkg vaj, olívaolaj, só, bors, 2-3 dl
sûrû tejszín + 2 evôkanál liszt, 2 evôkanál csípôs mustár, 1
kis csokor petrezselyem.

A hagymát szeletre vágjuk, a szalonnát felcsíkozzuk, gom-
bát felszeleteljük, a szûzpecsenyét 4-be vágjuk. A húst a vaj-
ban, olívaolajban körbesütjük (kb. 10 perc, legyen szép szí-
ne). A szalonnát, hagymát, gombát megpirítjuk, majd 2-3 dl
vízzel felengedve fûszerezzük, hozzáadjuk a liszttel elkevert
tejszínt, 4-5 percig forraljuk. A húst felszeleteljük, a gombás
mártásba tesszük. Lefagyasztjuk. Karácsonykor sütôben
180 ºC-on sütjük. Tetejére petrezselymet teszünk és tálaljuk.
Még jobb, ha a gombás mártásba erdei gomba is kerül, pl.
vargánya.

Jó étvágyat és Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kíván:
Rajnai Magdi

MEGYEI ÉRTÉKTÁRAK KIALAKÍTÁSA
A Nemzeti Mûvelôdési Intézet Veszprém Megyei Irodájával
közösen november 29-én a Megyei értéktárak kialakítása
címmel módszertani és gyakorlati program került megren-
dezésre Paloznakon a Faluház nagytermében.

A Balatonfüredi járásban mi adtunk otthont e nemes ren-
dezvénynek.

Nagy erôkkel elkezdtük begyûjteni a környékbeli
településekrôl és Paloznakról azt az anyagot, amirôl úgy
gondoltuk, hogy értéket képviselhet. Így Paloznak mellett
Alsóörs, Csopak és Lovas mutatkozhatott be a programon.
A „kiállításra” szánt tárgyak Prazsák Józsefné, az „Paloz-
nak Jövôjéért” Közalapítvány elnöke és Szuper Miklósné a
Paloznaki Hímzôkör vezetôje segítségével, munkájával ke-
rültek a helyükre.

Az érkezô vendégek megtekinthették a települések kiad-
ványait, képzômûvészek, mûvészek által készített festmé-
nyeket, grafikákat, fotókat, szobrokat és nem utolsó sorban
a Paloznaki Hímzôkör és az Alsóörsi Csipkemûhely nagyon
szép munkáit.

A program kezdetén Czeglédy Ákos, polgármester, majd a
Nemzeti Mûvelôdési Intézet részérôl Mihalcsik Márta, me-
gyei módszertani referens köszöntötte a vendégeket.

Utánuk dr. Horváth Zsolt országgyûlési képviselô, a Me-
gyei Értéktár Bizottság elnöke tárta elénk a helyi és megyei
értéktárak kialakításának fontosságát, beszélt a Hungari-
kumokról és az értéktár program létrejöttérôl, majd Bazsó
Gabriella mutatott be egy jó példát arra, hogyan lehet be-
gyûjteni a helyi értékeket, akár fiatalok bevonásával. 

Az utolsó szakmai elôadást Szuperné Judit, népi iparmû-
vész, szakoktatótól hallhattuk, aki a környékbeli és helyi ké-
zimunkakörök bemutatásán keresztül beszélt a Balaton-fel-
vidéki értékek megôrzésérôl és újrafogalmazásáról.

A rendezvény a Csopak Táncegyüttes nagysikerû bemu-
tatójával zárult. 

A program végét egy kis gasztronómiai kóstoló koronázta. 
Sokan eljöttek az eseményre, és jól érezték magukat ezen

a hangulatos délutánon. Szerk.

MEGHÍVÓ

2014. január 25-én, szombaton 
a Paloznaki Civil Egyesület 

FALUSI DISZNÓVÁGÁST
rendez a paloznaki Tájház udvarán.

(Paloznak, Fô u. 6.)

Aki szereti a fimon ételeket, akik jó programokra vágy-
nak, azoknak itt a helyük!

A programok között a korábbi évekhez hasonlóan lesz
kolbásztöltés, pecsenyesütés, pecsenyekóstolás mellé „Jó
ebédhez szól a nóta”, kolbászkóstoló, hurkatöltés, zene,
tánc, mulatság kifulladásig!

Kísérôprogramként Koccint-Csunk-Csak! címmel kan-
csó, pohár, korsó kiállítás, gyerekprogramok, versenyek!

A kedves vendégeket fûtött sátorban látjuk vendégül.

Mindenkit szeretettel vár a „PACI”

A rendezvényt támogatja Paloznaki Önkormányzat és a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány.

�Paloznaki Hírmondó�
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HÍRDETÉS
� Autó Perger Suzuki Márkaszervíz. Szalonunkban megta-

lálja a Suzuki teljes típusválasztékát. Szervizünkben nagy
gyakorlattal rendelkezô munkatársak várják Önöket. Autó-
szerelés, javítás, mûszaki vizsgára való felkészítés és vizsgáz-
tatás. Környezetvédelmi mérés és zöldkártya kiadása, eredeti-
ség 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

� Ügyvédi iroda Csopakon. 8229 Csopak, Sport utca 18. tel:
06-20-3 277-772, e-mail: ugyved@dr.com, www.koczkasdr.hu.
Tanácsadás mellett teljes körû ügyvédi szolgáltatás, képviselet,
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adása! Bala-
tonfüred - Csopak - Paloznak - Lovas - Alsóörs térségébôl vá-
rom eladási - vételi szándékát. Fizetni csak a sikeres lebo-
nyolítás 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
borosgazda” címet. 2005-ben a csopaki borvidék legjobb
pincészete, 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban az év 12 leg-
népszerûbb pincészete közé válogatták Magyarországon. Cso-
pak, Arany János u. 2. Tel./ fax: 87/446-452, web:
www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.hu

� Milek Vasipari Bt. Kerítések, kapuk, kovácsolt díszrá-
csok, épületlakatos munkák, fémbútorok. Elérhetôségek:
5700 Gyula, Budai Nagy Antal u. 15. Tel.: 20/244-0837, e-
mail: milekbt@freemail.hu 

� Bérgép-kölcsönzô Alsóörs. 8226 Alsóörs Gárdonyi
G. u. 6. Tel: 20/447-1200. Kisgép, Utánfutó, Takarítógép bér-
beadás. Földmunkagépek kezelôvel, beton újrahasznosítás.
Web: www.bergepkolcsonzo.hu E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Árak, Árlista, mûszaki információk tekintetében keresse
WEB oldalunkat, vagy hívjon bizalommal!

� Frizura Szalon Mikrokamerás hajvizsgálat, Hajgyógyászat,
Gyógynövényes fejbôrkezelés. Férfi – nôi – gyermek fodrászat.
Megújult környezetben várom kedves vendégeimet, Paloznak
Zrínyi utca 3. szám alatt. Bejelentkezés +36-70-433-1856

� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, va-
gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési
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 keresztezô-
désénél, ahol bemutatótermünkben választhat igényei sze-
rint. Csopak, Falukertje u. 2. Tel./fax: 87/555-073, 87/555-
074, 30/9571-585, 30/2373-664, e-mail: rezgo@rezgokft.hu

� Hidrovill 2008 Kft – Teljes körû épületgépészet (víz-,
villany-, fûtés-, gáz) tervezés, kivitelezés. Automata öntözô-
rendszerek telepítése, karbantartása, javítása. Ingatlanok,
nyaralók gondnoksága, kertek, medencék karbantartása.
Paloznak, Ady E. u. 1. Tel.: +3630 9867655

� Négy Évszak Gazdabolt Növényvédô szerek, mûtrá-
gyák, vetômagok, virágföldek, virágpalánták, kerti szerszá-
mok, öntözéstechnika, kötözôszerek, hobbi-állat eledelek.
Nyitva tartás: hétfô-péntek: 8-16 óráig, szombat: 8-12 óráig. 
Elérhetôség: Alsóörs, Endrôdi u. 1. Tel: 06-20/473-0169. 
E-mail: balogh-juci@freemail.hu

�Paloznaki Hírmondó�

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

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

Szerkesztô és felelôs kiadó: Sári Annamária. 
Tipográfia: Kováts Imre. 

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 
Megjelenik havonta.

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

Egész évben várjuk vendégeinket neves pincészetek borai-
val, szolid árakkal, házias ételekkel. Üdülési csekk, ticket
restaurant, chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely, vala-
mint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, borospin-
ce, látványkonyha, gyerekeknek játszótér. Baráti, családi
összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel./Fax.: 87/ 705-842 és 30/ 994-1921,
web: http://www.csopak.hu/index.php?option=com
content&view=article&id=34&Itemid=200038,

e-mail: toth.sandor19@chello.hu

Orange Cafe, Pizzéria.
Pizzák, koktélok és minden, amit akartok!

Egész évben várjuk vendégeinket olasz, kemencében sütött
pizzákkal és más meleg ételekkel, hideg koktélokkal.

Mediterrán hangulat, hangulatos kerthelyiség, hajnalig
szórakozás. Gyertek el hozzánk!

Ingyenes pizzakiszállítás! Üdülési csekk, ticket restaurant,
chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely. Cím: Csopak,

Gyöngyvirág u. 1.; Tel: 87/ 788-179 és 30/ 994-1921.

Felhívás
Szeretettel és tisztelettel kérjük a paloznaki lakosokat
és vállalkozókat, amennyiben tehetik, adományukkal
támogassák a Paloznak Népmûvészete II. (1993-2013)
c. könyv megjelenését
Hozzájárulásukat a „Paloznak Jövôjéért” Közalapít-
vány bankszámlájára tudják befizetni (11748069-
20023371). 
Csekket lehet kérni:
Polgármesteri Hivatal, Paloznak Fô u. 10.
Paloznaki Teleház és Könyvtár, Paloznak, Fô u. 2.
A közlemény rovatban az alábbi szöveget tüntessék
fel: Paloznak Népmûvészete.
Az adományokat megköszönve támogatóként a könyv-
ben szerepelni fognak.
Tisztelettel és köszönettel: 

Szuper Miklósné
Paloznaki Hímzôkör vezetôje


