
A Karácsony megindít
A karácsony megindítja az embere-
ket. Nemcsak érzelmileg és lelkileg,
de fizikailag is.

Elôször Máriát és Józsefet láthat-
juk magunk elôtt. Elindulnak, meg-
indulnak a császári parancs és ösz-

szeírás hatására. Nehezen tudjuk elképzelni, hogy a
kétezer évvel ezelôtti viszonyok közepette min kell keresz-
tül menniük. De mennek, és Mária istállóban szüli meg a
gyermeket.

A karácsony megindítja az embereket. A történetben
ott vannak elôttünk a pásztorok. Betlehem mellett a me-
zôn tanyázva talán egy nyugodt és békés éjszakát kép-
zeltek el maguknak. Ebbôl aztán nem lesz semmi. A sö-
tétség kellôs közepén fényesség veszi körül ôket. Isten
angyala lép hozzájuk és lelkükben világosság támad.
Megvilágosodás és rémület. Ez a tiszteletteljes félelem
azonban nem bénítja meg ôket, mert az angyal örömhírt
hoz: "Üdvözítô született ma nektek ki az Úr Krisztus a
Dávid városában".

A pásztorok elindulnak, mert a karácsony megindítja
az embereket. "Menjünk el mind Betlehemig és lássuk
meg a dolgot." Sietve, így olvassuk, indulnak és keresik
meg Máriát a kisdeddel. "Amikor meglátták, elmondták
azt az üzenetet, amelyet errôl a kisdedrôl kaptak". A bet-
lehemi pásztorok viszik a hírt, ez indítja és mozgatja ôket
és lesznek az elsô evangélistákká.

A karácsony megindítja az embereket, de nem csak az
embereket. Angyalokkal is találkozunk a történetben.
Elôször eggyel, aki a pásztoroknak hirdeti az üzenetet:
"Ne féljetek, mert nagy örömet hirdetek néktek".Aztán a
többi angyal sem marad tétlen. Hirtelen mennyei seregek
sokasága jelenik meg, az angyalok kara, ha úgy tetszik kó-
rusa, és mennyei dallamokkal lesz teljes a föld: "Dicsôség
a magasságban Istennek és a földön békesség és az embe-
rekhez jóakarat." Ezen az éjszakán nem csak a földet, de
az eget is megindítják az események, jóakarat és békesség
mindenütt.

Nemcsak a pásztorok és az angyalok, Mária és József
indulnak el karácsonykor, hanem a szívek és a szavak is.
Az akkori ismert világ és civilizáció legszélén a rómaiak

által megszállt és lesajnált Palesztinában, nyomorúságos
istállóban, szegénységben, Isten megújítja a világot.

Bár törékeny és sérülékeny, kicsi szinte semmi, egy új
világ, egy új gondolat születését jelzi a kisded. Erre a vi-
lágra vártak a régiek, melyben nincs könny, gyász, halál
és fájdalom.

Ez mozgatja Mária szívét, ennek örülnek az angyalok
és ezért indulnak a pásztorok tovább, hogy hirdessék az
új korszakot.

A Karácsony megindítja az embereket. Elindult Mária
és József. Megindultak a pásztorok. Megindult a föld és az
ég. Jöttek az angyalok és híradásuk hatására Mária meg-
jegyzi és szívében forgatja mindazt, amit hallott. 

2000 év elteltével körülöttünk is minden újra mozgás-
ban van. Új, eddig ismeretlen fogalmakkal és tényekkel
kell megtanulnunk együtt élni. Terror, menekültek, glo-
bális klímaválság, bizonytalanná váló európai jövô.,

Meghalljuk e, megindít és elindít e végre minket, mint
egykor a sötétségben Máriát és Józsefet a pásztorokat az
angyali szó hitünk igazi lényege felé:

"Ne féljetek, Üdvözítô született ma nektek."
Tislér Géza

református lelkész 

Ünnepek ünnepe
„A karácsony Jézus születésének ünnepe. A szeretet és a
családok ünnepe. Karácsonykor vége a legsötétebb
éjszakának a fény gyôzedelmeskedik a sötétség felett.
Megszületett a Megváltó, akit próféták jövendöltek.
Szívünk megtelik melegséggel, elfeledjük a mindennapok
gondjait, odafigyelünk egymásra, megajándékozzuk
egymást. Ez az ünnepek ünnepe.”

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog  újesztendôt
kíván minden paloznaki lakosnak, nyaralótulajdonos-
nak, tagjainak, támogatóinak a
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ÁDVENTI ÉS KARÁCSONYI SZERTARTÁSOK,
SZENTMISÉK RENDJE PLÉBÁNIÁNK TERÜLETÉN

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

December 24-én, szenteste:
15.30-kor,Paloznakon a szabadtéri betlehemnél 

BETLEHEMI PÁSZTORJÁTÉK
24.00 órakor éjféli szentmise Paloznakon

A szentmisét követôen, a Jézuska elhelyezése a szabadté-
ri betlehemi istállóban. Karácsonyi mûsorral, pogácsá-
val, forralt borralt és teával köszöntjük a Kis Jézus szüle-
tésének emlékünnepét.

Mindenkit szeretettel várunk!

December 26. Szombat Karácsony II. napja, Szent István
diakónus vértanú ünnepe és Szent Család Vasárnapja 
17.00 órakor, Templombúcsú Paloznak

Szent Család ünnepének elôestéjén Családok megáldásával!

December 31. csütörtök, Szent Szilveszter pápa ünnepén: 
Paloznakon 17.00 órakor szentmise és Év végi Hálaadás

Plébániánk területén, minden keresztény testvéremnek
örömteli, a Betlehemi Kisded Jézus által megáldott, kegye-
lemteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben bôvelkedô,
boldog újesztendôt kívánok lelkipásztori szeretettel.

vitéz Ajtós József László
kerületi esperes, plébános

RENDEZVÉNYEK 
A CSOPAK–PALOZNAKI REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZBAN

2015. KARÁCSONYÁN

� December 7-tôl 11-ig, Adventi Hét a Gyülekezeti Ház-
ban a Református Általános Iskola tanulóinak közre-
mûködésével, minden este 17 órakor.

� Karácsonyi vásár december 7-tôl 14-ig, reggel 9 órától
a Gyülekezeti Házban.

� December 24. Szenteste, 17 órakor Szentesti Istentisz-
telet a templomban a Paloznaki Kórus és a fiatalok
közremûködésével.

� December 25. , 11 óra, Istentisztelet a templomban Úr-
vacsorával.

� December 26., 11 óra, Legátus szolgálata a Gyülekezeti
Házban.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket kíván
Tislér Géza

református lelkész 

TESTÜLETI ÜLÉS DECEMBER
A december 3-i testületi ülésen a polgármester beszámolt
az elmúlt idôszakban tett intézkedésekrôl, a lejárt idejû
határozatok végrehajtásáról, a Városok Falvak Szövetség
közgyûlésérôl, a Tápiógyörgyei Falumegújító találkozóról,
kistérségi tanácsülésen hozott határozatokról, valamint a
Riviera Turisztikai Egyesület választmányi ülésén történ-
tekrôl. Az önkormányzat megvásárolta a Tó u. Malom utca
háromszögében lévô ingatlant, közfoglalkoztatás illetve ké-
sôbbi öko turisztikai fejlesztés, a „víztározóhoz” tartozó
tanösvény, állatbemutató céljára. Elkészült a vasúti gyalo-
gos átjáró terve. A Hajódi utcában 4, a Sáfrány utcában 1
újabb napelemes közvilágítási lámpát helyeztek el. 

Elsô napirendként elfogadta az utca és házszámozásról
szóló rendelet módosítását a testület, ami a jogszabályok
változása miatt vált szükségessé. Felülvizsgálta és kiegészí-
tette a Helyi Esélyegyenlôségi Programot a testület, majd
az Enerin Zrt képviselôje tájékoztatta a képviselôket a
közvilágítás korszerûsítésének új lehetôségérôl. Újabb in-
gatlan megvásárlásáról döntött az önkormányzat a Tó ut-
cában a már megvásárolt terület kiegészítésére. A „szépko-
rúak” ünnepségére a jövô évtôl kezdve a nyugdíjkorhatár
emelésével együtt, a nyugdíjjogosultságot elérôket hívja
majd meg az önkormányzat, így 2016-ban a 63 életévüket
betöltötteket várjuk majd az ünnepségre.

CZÁ

Kocsmapótló
2015. december 31.

Már megint zárva a „kocsma”, vagy tán nincs is meg? így ígé-
retünkhöz híven az év utolsó napján “kinyitjuk”! Szeretet-
tel, forralt borral, kávéval, teával és bundás kenyérrel vá-
runk mindenkit december 31-én 10 órától 13-ig a kocsma
elôtt kocsmapótló óévbúcsúztatóra. A kocsmapótlón a részt-
vevôk hozzájárulására (házipálinka, pogi, süti és bármilyen
kocsmába és kocsma elé illô enni, innivaló) és mások kínálá-
sára a hazaiból lehetôséget biztosítunk és várunk.

Idén a forralt bor mellett, két kitûnô zenekar biztosítja
a forró hangulatot. 11 órakor fellép a már a falunapokon
is bemutatkozó Tilos a B együttes utána pedig a májusban
a tájház udvaron fergeteges sikert aratott Crazy Rogues.

Szerk.
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Meghívó
Paloznak Község Önkormányzata szeretettel meghív

minden paloznaki lakost és nyaralótulajdonost az

„Újévi pohárköszöntôre”
25 éves az újra önálló Paloznaki Önkormányzat

2016. január 9-én, szombaton 18 órakor
a Faluház nagytermébe.

�Paloznaki Hírmondó�



Egy egész napot töltött Paloznakon a Mikulás
December 5-én, szombaton délelôtt közel 80 gyermek és
az ôket kísérô szüleik, nagyszüleik gyûltek össze az ön-
kormányzat meghívására a Faluházban, hogy együtt vár-
ják a Mikulás érkezését.

Az ünnepi mûsorban a Ramazuri Bábszínház mûsorát
láthattuk, ahol a gyermekek maguk is bekapcsolódtak a
játékba. Havat varázsoltak, majd hóembert építettek, kö-
telet húztak az ördöggel, lelkesen biztatták a suszter ma-
nóit, ...A mese végén énekszóval hívták a Mikulást, aki
szerencsére meghallotta,  így Manó és Krampusz kísére-
tében megérkezett a Faluház nagytermébe. Nagy izgalom-
mal várták kicsik és nagyok, hogy mit rejteget a zsákja,
de az ajándékosztás elôtt még sok találós kérdésre kellett
válaszolniuk. Így az anyukák is megtudták, hogy hány
rénszarvas húzza a Mikulás szánját, mi a nevük, és miért
világít a fô rénszarvasnak, Rudolfnak az orra.

Mire elérkezett az ajándékcsomagok átadása a legtöbb
kicsi odakuporodott a Mikulás köré, sôt többen fény-
képezkedtek vele.

Hamar eltelt a délelôtt, a búcsúzkodás után megkezd-
tük a készülôdést a délutáni ünnepségre, amire a szépko-
rúakat invitálta a képviselô-testület.

Csordulásig megtelt a gyönyörûen feldíszített nagyte-
rem, amit ebben az évben is fôként Prazsákné
Emmikének köszönhetünk. Miután mindenki elhelyezke-
dett Czeglédy Ákos polgármester úr üdvözölte a vendége-
ket, majd Kovács Emese képviselô asszony kedves sza-
vakkal köszöntötte a falu szépkorú lakóit.

Az ünnepi mûsorban gyönyörû karácsonyi dalok csen-
dültek fel a Paloznaki Kórus elôadásában.

Ezután Tóthné Évi Wass Albert, Kurucz Marika Ady
Endre egy-egy karácsonyi versével ajándékozta meg a je-
lenlévôket. Megérkezett a Mikulás is, a kórus és az ünne-
peltek lelkesen énekelték neki a „Nótás Mikulás, flótás
pikulás” c. dalt. A hidegtálas vacsora után Nádasi Elemér
„húzta a nótánkat”.

Bizonyára minden szépkorú jó volt ebben az évben,
mert mindenki szép ajándékcsomaggal térhetett haza az
est végén.

Verrasztóné Panni

Kedves Szépkorúak!
Eltelt egy év, ismét találkozunk: Önkormányzatunk foly-
tatja a hagyományt, és köszönti a szépkorúakat. 

Ez alatt az egy év alatt sok változás történt a faluban: a
kocsma végleg bezárt, és új vendéglô nyílt helyette, a Tájház
büfébôl PinczePont lett, a gyermekek, akiket egy éve még
babakocsiban tologattunk, mára már úgy szaladnak, hogy
nem gyôzzük utolérni ôket. És ez csak egy év, ha vissza-
tekintek a közel tízévnyi idôszakra, amióta itt lakunk, a falu
rengeteget fejlôdött, változott, utcák aszfaltburkolatot
kaptak, házak épültek és újultak meg, egyre több, egyre
hangosabb program szórakoztat minket egész nyáron. Önök
közül sokan itt élték le egész életüket, a változás pedig, amit
megélhettek bár kicsi faluról van szó, hatalmas.

Paloznakot kedves, együttmûködô, befogadó emberek
közösségének ismertük meg, hála önöknek, és reméljük
ez így is marad!

Morus Tamás mondja, hogy „a hagyomány nem a hamu
ôrzése, hanem a láng továbbadása.” Paloznak élô falu,
van kinek tovább adniuk a lángot, a lakosság lélekszáma
növekszik, gyerekek töltik meg a játszóteret, miközben
aki ismeri a magyar vidéket, tudja, hány olyan falu van,
amely mára kihalás szélére sodródott.

Akik ideköltöznek, azoknak is tetszik Paloznak, hiszen
a mi falunk egy vonzó település és elsôsorban az itt élô
közösség miatt. Ezt a közösséget pedig Önök teremtették
meg, és Önök tartják össze, kedves szépkorú polgárok.
Ahogy fejlôdik a falu, egyre inkább szükség van Önökre. 

Néhány éve Márffy Pista, Tormási Gyuri és a fiatalon 
elhunyt Siklós Laci írtak egy ajánlást a paloznaki
építkezôknek. Nem törvény, nem kötelezô, nincsenek benne
szabályozási övezetek, szintterületi mutatók, de benne van
a hagyomány, a közösen ôrzött kultúra: a láng, amire Morus
Tamás utalt. Az ajánlást lapozgatva arra gondolok, sok ilyen
segítség kellene.

Idén már kezdjük belakni a megújult Szent József-
házat is, egyre több kiállítás nyílik, elkészült a terasz.
Emmike kitartásának és eltökéltségének hála megújult a
kálvária, és olyan kisplasztikák kerültek a megrepedezett
festmények helyére, amelynek sokan csodájára járnak. 

Ezek mind arra példák, hogyan lehet a falut a
hagyomány megôrzése mellett megújítani. Életünk tele
van a hagyomány és megújulás megannyi példájával,
akár éppen az adventi idôszakban is: Tavaly a gyerekek
„modern” Betlehemest adtak elô, amelyet a magukénak
éreztek, de a közösségi élmény, az ünnep üzenete
évszázadok, évezredek óta nem változott. Lehet, hogy
elektromos izzó világítja meg az adventi koszorút, de a
gyertyák színe a hagyomány szerint lila és rózsaszín. A
színek jelentése is századok óta változatlan: hit, remény,
öröm, szeretet.

És a gyertyák lángja nem csak a hagyományt jelképezi,
hanem az egyre növekvô fényt is: Közeledik az ünnep,
készítjük és megvesszük az ajándékokat, elkezdünk
sütni, fôzni, készülni az ünnepre, hogy az családunk
körében minél szebb és emlékezetesebb legyen. Ahogy
Márai mondja: „Karácsonykor az ember mindig hisz egy
kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ,
az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep,
mert nem lehet a csoda nélkül élni.”

A mai délelôttel a gyerekeknek is elkezdôdött a csodák
idôszaka, ma az önkormányzati Mikulásnak örültek,
holnap reggelre pedig teli lesznek az ablakba kirakott
csizmák is. Az is lehet, hogy erre az ünnepségre is
betoppan a Mikulás bácsi.

Önöknek is rengeteg dolguk lesz még karácsonyig.
Ezzel a kis ünnepséggel most azt szeretnénk, ha nem
Önök sürögnének-forognának. Köszönjük amit ezért a
közösségért tettek, hálánk jeleként fogadják a mai estét,
élvezzék a mûsort, a vacsorát, az ajándékot és gyûjtsenek
erôt a további készülôdéshez. 

Kedves paloznaki szépkorú polgárok! Ezzel a kis
ünnepséggel szeretnénk kifejezni a szeretetünket és az
Önök iránt érzett tiszteletünket. Kellemes ünnepeket és
sok örömöt, jó egészséget kívánok mindannyiuknak!

Kovács Emese képviselô

32015. december
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Csináld magad!
Ádventi ötletbörze

Régóta motoszkált a fejemben a gondolat, hogy össze kel-
lene hívni az ügyes kezû asszonyokat, hogy ráhangolód-
junk, és együtt készülôdjünk az ünnepre, mutassunk meg
egymásnak apró trükköket, technikákat az ünnepi készü-
lôdéshez.

A rendezvény megszervezése jó ötletnek bizonyult, a
Hírmondóban megjelent felhívásra sok hölgy gyûlt össze
a Faluház tetôterében. Mindenki elhozta az ádventi, kará-
csonyi ötleteit a lakásdíszítéshez, apró ajándékok készíté-
séhez.

Nagy volt a zsongás, ahogy érkeztek a résztvevôk, min-
dig egy újabb csoda került elô a táskákból, kosarakból.
Lestük egymás jól begyakorolt mozdulatait, így megtanul-
tunk villával szép, szabályos kis masnit készíteni, befôttes
üvegbôl csipkékkel, szalagokkal mécsestartót varázsol-
tunk. Készítettünk szódabikarbónából és keményítôbôl
házi porcelánt, melybôl karácsonyfa díszeket, porcelán
rózsát, függôket, formáztunk, néhányra szalvétatechni-
kával angyalkákat varázsoltunk. Ötleteket kaptunk az
ádventi koszorúink megújításához is.

A férfiak is kreatívak voltak, nagy meglepetésünkre
egy kis lélekmelegítôvel leptek meg bennünket, mely a
nagy munka közepette mindenkinek jólesett.

A közös alkotás olyan jól sikerült, hogy egy hét múlva
ismét összejöttünk az ádventben, és elhatároztuk, hogy
februárban elkezdünk készülôdni a tavaszra, a húsvéti
ünnepre.

Addig is örvendezzünk a saját magunk készítette alko-
tásoknak, és gyûjtsük az ötleteket a következô összejöve-
telre. 

Csináld magad!
Mindenkit szeretettel várunk:

Verrasztóné Panni

MÁRTON NAPI KIRÁNDULÁS AZ ÔSZI BAKONYON ÁT

2015. november 14-én a PACI Márton-napi libavacsorá-
val egybekötött kirándulást szervezett. Nagyszerû ötlet
volt összekötni a két programot, amely sokak tetszését el-
nyerte. 

A szeles, hûvös reggel nem szegte kedvünket: az ellen-
szer a belsô melegítés! Koccantak a poharak és „elindul-
tak útjukra” a háziasszonyok sós és édes remekei. 

Utazásunk óramû pontossággal zajlott, köszönhetôen
az alapos elôkészítésnek, Hernádi Peti határozott irányí-
tásának és a csoporttagok fegyelmezettségének.

Elsô megállónk a Bakony fôvárosában, Zircen volt. Itt
a III. Béla király által 1182-ben alapított cisztercita apát-
ságot tekintettük meg.

A templomba belépve egy kedves kérés ötlött sze-
münkbe: „Ha hívô vagy: imádkozz! Ha nem vagy hívô:
csodálkozz! Ha intelligens ember vagy: viselkedj tiszte-
lettudóan!”

A csodálatos, aranyban tündöklô templombelsô ki is
érdemelte az áhítatot. A székesegyház kiváló akusztikáját

maroknyi kis kórusunk Szabó Lajos vezetésével ki is pró-
bálta: a már-már himnuszunknak számító „Úton” címû
ôsi ír áldást énekeltük el, mely a hallgatók szerint csodá-
latosan hangzott.

A buszon apró figyelmesség várt bennünket: Bakonyiné
Marika – a Márton-napra emlékeztetve – egy Ludas Matyis
szalvétát ajándékozott mindenkinek.

A Gyôr közelében fekvô Lébényt nagyon kevesen is-
merték, igazi csemege volt! A XIII. században épült 
román stílusú, bencés apátsági templom Magyarország
legjelentôsebb románkori építészeti emléke. Tömbhatá-
sában is lenyûgözô, háromhajós, kerek apszisokkal lezárt
templom, a magyarországi Szent Jakab zarándokút utol-
só állomása.

A bazilika legdíszesebb része a nyugati homlokzat dísz-
kapuja. A kapu bélletének mindkét oldalán díszített osz-
lopok vannak. A kétoldalt ábrázolt emberfejek a Jó és a
Rossz megtestesítôi.

A felszentelés emlékére a kapu fölötti carrarai már-
ványból készült táblán aranybetûs latin felirat olvasható.
A déli kapun különösen szép a jobboldalon látható an-
gyalszobor.

13 órakor a folyók illetve a sarokerkélyek városának is
nevezett Gyôrbe érkeztünk. A település római kori neve:
Arrabona. 5 folyó találkozik itt: Duna, Mosoni-Duna, Rá-
ba, Rábca és a Marcal. Az avarok gyûrû alakú sáncához
köthetô a Gyôr elnevezés.

A városháza, amely elé érkeztünk, 1896-1898-ig épült
Bisinger József gyôri üveges-mester hagyatékából. A ha-
talmas, neobarokk, U-alakú épületet egy 58 m magas to-
rony koronázza meg.

Gyôr sétálóutcája, a Baross út sok látnivalót rejt, szép
köztéri szobrokkal. Láttuk a Kisfaludy Színház épületét 
(kívül Viktor Vasarely, belül Szász Endre faliképei).

A Széchenyi téren látható a Bencés-épületegyüttes: a
templom, a rendház, a gimnázium és a patika. A gimnázi-
um jeles tanárai között tiszteljük Czuczor Gergely nyel-
vészt, költôt, Jedlik Ányos fizikust, a dinamó és a szóda-
víz feltalálóját.

A tér közepén áll a Mária-oszlop,  a tér körül a régi Vá-
rosháza, az Apátúr-ház, a Vastuskós-ház említésre méltó.
Elhaladva a Frigyláda szobor és a Kreszta-ház mellett
érünk a Dunakapu térre a vaskakasos kúthoz, majd a
Káptalandombra sétálunk. Gyors pillantás a papneveldé-
re, a székesegyházra (Szent László herma, Boldog Apor
Vilmos síremléke). Elhaladunk a Karmelita templom, a
Napóleon-ház, a Püspökvár, a kettes-híd, a napóleoni
ágyúk, a Radó-sziget mellett és megérkezünk a termálfür-
dôhöz.

A mozgásszervi betegségekre javasolt, 66 fokosan fel-
törô gyógyvízben több mint két órát töltöttünk el.

A dögönyözés után felfrissülve vártuk a libavacsorát. A
nyúli Platán Vendéglôben elfogyasztott omlós libasült ízét
még sokáig ôrizzük. A buszon jókedvûen énekeltünk,
mert a kiránduláson a szellem, a lélek és a test is kellôen
felfrissült.

Jövôre Veletek, nem ugyanitt, de ugyanígy! Köszönjük
a szervezôknek! 

László Péterné

�Paloznaki Hírmondó�
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Interaktív kiállításon jártunk
2015. november 26-án a Csopaki Református Általános
Iskola 7. és 8. osztályos tanulói meglátogatták az elsô vi-
lágháború járási vonatkozásait bemutató helytörténeti
kiállítást Paloznakon. Az iskolában  már sokat tanultunk
történelem órákon a háborúról. A gyerekek az interaktív
tárlaton belehallgattak a frontról írt magánlevélbe, meg-
tekintették az emléktárgyakat, a régi fényképeket, az egy-
kori tábori pénzeket. Füredrôl és a térségbôl nagyon sok
férfit vezényeltek ki a frontokra, ahol óriási veszteségek
voltak. A kiállítás során néhányan felismerték egykori ro-
konaikat a képeken, vagy a hôsök nevei között. 

Köszönjük a lehetôséget a Paloznaki Önkormányzat-
nak és Verrasztóné Losonczy Annának, aki a tárlatról be-
mutatót tartott a diákoknak.

Kiss Zoltán történelem tanár

Bormustra
Az évente esedékes újbormustrára gyûltünk össze no-
vember 13-án, usque 35-en.

Elnökünk megnyitóját és bevezetôjét követôen kezdô-
dött a nagy megmérettetés. A borokhoz a Paloznaki Szô-
lôhegyi Egyesület elnökének felesége libazsíros kenyere-
ket készített, igen ízletesek voltak. 5-6 házasított fehér és
vörös bort Dezsô értékelt, majd megérkezett Simon Cecí-
lia a bátaapáti Tûzkô Birtok borásza, és átvette a kor-
mánybotot. A házasított borokat különbözô fehérborok
(chardonnay, irsai olivér, tramini, cserszegi fûszeres, kék-
nyelû, sauvignon blanc) követték, majd következett az
olaszrizling parádé. Mintegy 15 féle olaszrizlinget kóstol-
hattunk különbözô termôhelyekrôl, különbözô technoló-
giákat ismerhettünk meg. Végül a rosé és vörös borok zár-
ták a sort. Megcsodálhattuk a borász páratlan részletes
értékeléseit, melyek gyakran borkémiai alapokon nyugod-
tak. A leglényegesebbek azonban a borokhoz fûzött gya-
korlati tanácsok voltak, melyek megszívlelése esetén igen-
csak minôségi emelkedésre lehet számítani. Persze nem
mindenki fogad el tanácsot, klubunk színfoltja Csopakról
Cecília kérdésére „Ugyan mondja meg már, hogy milyen
borok vannak ebben a házasításban?” a lakonikus válasz
„Mittom én” volt. A javaslatra miszerint ezt igencsak fej-
teni kéne már, a válasz „Ehhez karácsonyig nem nyúlok”
volt. A pengeváltás nagy derültség közepette folytatódott
még egy darabig. A 32 borminta között mindösszesen 3 hi-
bás borkezelés volt, de ezek a hibák sem voltak irreverzi-
bilisek, megváltoztathatatlanok – a borász véleménye és
útmutatása alapján még helyrehozhatóak voltak. Összes-
ségében 4-5 csúcsbort kóstolhattunk tagjainktól, kik a
versenyeken is rendre élen járnak. Ezek a borok megítélé-
sem szerint a nagy borászatoknak is feladnák a leckét cso-
dás zamataikkal, egységes ízvilágukkal. A bormustra leg-
nagyobb hasznát mindenki a tarsolyában vihette haza,
hiszen a borász rendre személyre szabott kiváló javaslato-
kat adott igen megfontolt és részletes értékelés alapján. A
mustra zárásaként kötetlen beszélgetés mellett borozgat-
tunk békésen.

Zemplén Béla

A könyvtár hírei
FELNÔTT IRODALOM:
� Mrs Hemingway / Naomi Wood
� Kukockij esetei / Ljudmila Ulickaja
� Médea és gyermekei / Ljudmila Ulickaja
� Rozsban a fogó / J. D. Salinger
� A dzsihád jegyese / Anna Erelle·Vér a havon / JoNesbo
� Ének évada / Vámos Miklós
� Úton hozzád / Fejôs Éva
� A Musza Dagh negyven napja / Franz Werfel
� Az 5 szeretetnyelv: egymásra hangolva / Gary Chapman
� Szörényi: rohan az idô / Stumpf AndrásPegazus /

Danielle Steel
� A halálsoron / Stephen King
� Ki a legjobb?: Messi, Neymar, Ronaldo

GYERMEKIRODALOM:
� Bogyó és Babóca segít / Bartos Erika
� Állatkerti kalamajkák / Malter György
� Bori a tanyán / Liane Schneider
� Amíg repülünk / Gévai Csilla

A Guden Okmány az értéktárban

A Paloznaki Települési Értéktár Bizottság decemberi ülé-
sén tárgyalta vitéz Ajtós József László esperes plébános
úr beterjesztését, melyben javasolja a Guden Okmány
felvételét a Paloznaki Értéktárba.

A Guden Okmány az elsô magánokirat, melyben a
Paloznak név szerepel. Az okirat 1079-ben íródott, 20 évvel
késôbb, mint a Tihanyi Alapítólevél. Egy virágzó életrôl szá-
mol be, utal a paloznaki szôlészeti hagyományokra is. 

Az adománylevélbôl tisztán kivehetô az ego Guden, (én
Guden) aztán az in poloznic (Paloznakon) szavak.

Az eredeti okmányt a Veszprémi Érseki és Fôkáptalani
Levéltárban ôrzik.

Az értéktár bizottság egyhangú szavazással döntött ar-
ról, hogy a javaslatot elfogadja, és a Guden Okmányt fel-
veszi a települési értéktárba.

Továbbra is várjuk a javaslataikat az értékeink felku-
tatására, felvételükre a helyi értéktárba.

Verrasztóné Losonczy Anna
értéktár bizottság elnöke

�Paloznaki Hírmondó�

„Az emberi lélek egyik legszebb virága a HÁLA:”
(Dr. Antal Albert)

Áldott Karácsonyi Ünnepeket,
HÁLAVIRÁG-ban gazdag,
Békés Új Esztendôt kíván

Paloznak állandó lakosainak,
nyaralótulajdonosainak és az idelátogatóknak,

Prazsák Józsefné
Hálásan köszönünk minden eddigi és

ezutáni segítést, támogatást.
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány

vezetôsége
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� December 24-én 15.30 órakor Betlehemi pásztorjáték
a szabadtéri betlehemnél

� December 31-én „Kocsmapótló a Fô téren 10 órától
� Újévi pohárköszöntô a Faluházban 2016. január 9-én

18 órakor

BÔVÜLT A KÖZVILÁGÍTÁS
Az idén tovább bôvült Paloznakon a közvilágítás. A kor-
szerû, ledes technológiával szerelt napelemes közvilágítá-
si lámpákkal a Hajódi utca és a Sáfrány utca megvilágítá-
sa egészült ki. A 2,5 millió forintos beruházás megújuló
(napelemes) energiát használ, mûködtetéséhez nincs
szükség a hálózati áramra, így az áramfogyasztása sem
terheli a villanyszámlát. 

CZÁ

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET,
hogy a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal Paloznaki
Kirendeltségén 2015. december 23. napjától 2015. 31.
napjáig IGAZGATÁSI SZÜNET lesz. Ezen idôszak alatt a
Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel. 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
sürgôs ügyekben még az igazgatási szünet elôtt keressék
fel a Önkormányzati Hivatalt.

Megértésüket megköszönve: Dr. Szántód Anita jegyzô

Hírdetés
� Autó Perger Suzuki Márkaszerviz és Ford Partner Club

Több, mint 20 év tapasztalatával várjuk Önöket – új és használt
autók értékesítése, általános autószerviz. 8229 Csopak, Kossuth
u. 101. Tel. / fax: 87/ 446-944, 30/205-9889.

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

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adása! 
Balatonfüred - Csopak - Paloznak - Lovas - Alsóörs térségébôl
várom eladási - vételi szándékát. Fizetni csak a sikeres lebonyolí-
tás után kell! Egy hívást megér! Telefon: 06-20-991-6842. Hon-
lap: 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-fel-
vidéki Nemzeti Parktól. Ranolder püspök 18 fôs kör-
panorámás borkóstolójában bejelentkezésre fogadunk
látogatókat. Nyitva: hétfô–szombat. Pincelátogatás,
palackos bor eladás. Jásdi István 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 legnépszerûbb pincé-
szete közé válogatták Magyarországon. Cso-
pak, Arany János u. 2. Tel. / fax: 87/446-452, web:
www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.hu

� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, vagyon-
védelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési tárgyak
és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés lehet festett, pati-
názott és tüzihorganyzott a megrendelô igényei szerint. Keressen
bennünket a 71-es és 73-as út keresztezô-désénél, ahol bemutató-
termünkben választhat igényei szerint. Csopak, Falukertje u. 2.
Tel./fax: 87/555-073, 87/555-074, 30/9571-585, 30/2373-664, e-
mail: rezgo@rezgokft.hu

�Paloznaki Hírmondó�
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.

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: Verrasztóné Losonczy Anna
Tipográfia: Kováts Imre.

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal.
Megjelenik havonta.

�� JÓ TUDNI!


