
TESTÜLETI ÜLÉS
A napirend tárgyalása elôtt Czeglédy Ákos polgármester be-
számolt az elmúlt idôszakban tett intézkedésekrôl, valamint
a testület elfogadta a lejárt idejû határozatokról szóló be-
számolót. Zujev Andrej népszavazás-aláírásgyûjtés kezde-
ményezését a Vörösparti sor Alsóörshöz való csatolása
ügyében a Helyi Választási Iroda vezetôje elutasította, bala-
toni kulcsprojektekkel kapcsolatban tett javaslatot az ön-
kormányzat a BFT felé, valamint a BME Urbanisztikai Tan-
székkel együttmûködve faluprojekt kidolgozását végzik
majd az egyetemisták. 

Kéri Katalin fôépítész beszámolt a rendezési terv jelen ál-
lásáról, a testület az Állami Fôépítész véleményét figyelem-
be véve felülvizsgálta a honvédségi eü. bázist érintô övezeti
besorolást. Szintén az Állami Fôépítész javaslatára szóba
került a kertes övezetekben az építési tilalom meghosszabbí-
tása, melyrôl a Kormányhivatal véleményének kikérése
után a következô ülésen döntenek a képviselôk. Elsô olva-
satban elfogadta a beterjesztett költségvetést a testület, mely
90 millió Ft bevétellel és kiadással számol. A nagyobb beru-
házásokat, fejlesztéseket a 9 millió Ft általános tartalékból
egyedi döntéssel lehet finanszírozni.

A teljesítésnek megfelelôen módosította 2014 éves költ-
ségvetését az önkormányzat.

Molnárné Mile Anikó beszámolt a Teleház, Könyvtár
munkájáról, a 2014 éves programokról. A beszámoló után
ismertette az idei tervezetet, melyet a testület egyhangúan
elfogadott. Czeglédy Ákos polgármester beterjesztette az
önkormányzat 2015-2020-ig tartó gazdasági programját,
melyet a honlapon (www.paloznak.hu) megtalálnak. Dr. He-
gyi Zsófia aljegyzô tájékozatta a testületet a szociális ellátó-
rendszer változásairól, helyi szociális rendelet újraalkotásá-
nak szükségességérôl. A rendeletet a Szociális Bizottság
javaslata alapján a testület a következô ülésén fogadhatja
majd el. Nem változtatott a testület az eddigi térítési díja-
kon, de az esküvôkért kért szolgáltatási díjat a Csopaki Ön-
kormányzattal egyeztetve állapítja meg, hiszen a Közös Ön-
kormányzati Hivatal végzi az anyakönyvezést és az esketést.

Elfogadta a testület a polgármester szabadságolásának
ütemezését, a törvényességi eljárások lezárásáról szóló tájé-
koztatót, valamint az Észak-Balatoni Térség Regionális Te-
lepülési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás
2014. évi tevékenységérôl szóló beszámolót.

CZÁ

Pályázaton indulunk
A Csopak környéki Borút Egyesület a paloznaki önkor-
mányzat támogatásával pályázatot ad be egy bortúra-köz-
pont létrehozására. A központot Paloznakon hozzuk létre, a
jelenlegi Tájház-büfében. A bortúra-központból a vendégek
könnyen elérhetik a környék pincéit, pincészeteit, boros-
gazdáit. A központ segít a vendégeknek, hogy megtalálják a
pincéket, melyik fogadóképes, melyik van nyitva, szükség
esetén odaszállítja ôket. A borosgazdáknak és kis pincésze-
teknek segít a termékeik eladásában, a piacra lépésben, ér-
tékesítésben.

A központ kialakításánál figyelembe vesszük a helyi civil
szervezetek, csoportok, cégek és magánszemélyek vélemé-
nyét. Egyeztetô fórumokon alakítjuk ki a központ mûködési
szabályait a résztvevôk érdekeinek, céljainak megfelelôen. 

A pályázat eszközbeszerzést támogat, így mi is eszközök-
re pályázunk. A jelenlegi elképzelések között szerepelnek
tájékoztató, esetleg interaktív táblák, weboldal, Facebook-
oldal kialakítása, szóróanyagok, egységes arculati elemek.
Felmerült továbbá közösségi használatú palackozóberen-
dezés, az értékesítést segítô gépek (borhûtôk, poharak),
vendéglátóipari eszközök beszerzése a pályázat segítségével.

Az elképzelés központi eleme, hogy a programban részt-
vevô gazdáknak segítséget nyújtunk az adminisztratív fel-
adatokban (amelyek a bor palackozásához, forgalomba ho-
zatalához, értékesítéséhez szükségesek), a hatóságokkal
egyeztetett formanyomtatványok kialakításával és képzések
szervezésével.

A pályázati kiírás egyik elônye, hogy modellprogramot
vár el a jelentkezôktôl. Így más adottságokkal rendelkezô
falvak, tájegységek számára is példaként szolgálhatnak a
gazdaságfejlesztéssel foglalkozó központ kialakításának ta-
pasztalatai és eredményei. Ez azt is jelenti, hogy a program
önmagában is vendégeket fog vonzani.

Elképzelésünk a helyi gazdák együttmûködésén áll vagy
bukik. A program csak akkor lehet sikeres, ha van elegendô
gazda, aki részt vesz a bortúra-központ mûködtetésében. Az
együttmûködés kereteiben nagyon rugalmasak vagyunk:
szívesen megbeszéljük minden egyes gazdával, hogy ô mi-
lyen módon tud részt venni a központ munkájában.

Kovács Emese

Együttmûködési felhívás
Várjuk azon gazdák, termelôk, pincék jelentkezését, akik
érdeklôdnek a bortúra-központ létrehozásában. Egyelô-
re elkötelezettség nélkül, igényfelmérés céljából keressük
a kapcsolatot. 

Amennyiben Önt érdekli a bortúra-központ, és keresi
az együttmûködés lehetôségeit, kérjük hívja az alábbi te-
lefonszámok egyikét vagy írjon e-mailt:

Czeglédy Ákos polgármester (+36 30 9166280,
pm@paloznak.hu). Kovács Emese képviselô (+36 30 385
98 01, kovacs.emese.amalia@gmail.com)
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Rendhagyó tantestületi értekezletet tartottunk
Rendhagyó tantestületi értekezletre gyûltek össze a Cso-
paki Általános Iskola volt tanítói, tanárai „Régen volt,
hogy is volt” címmel, a Paloznaki Faluház nagytermében.
2015.január 23-án.

A találkozás gondolata évek óta húzódott, mígnem
Prazsákné Emike megvalósította azt. 36 fô (házastársak
is) vett részt az összejövetelen, ahol „Csak a szépre emlé-
kezem” címmel Héhn Gyula volt igazgató mondott pár
gondolatot.

Czeglédy Ákos polgármester köszöntôje, illetve
Prazsákné Emike bevezetôje után az elmúlt harminc év
történéseit videó felvétel megtekintésével is felidézték.
Kitûnô tanulói teljesítmények között elôkerültek az or-
szágos tanulmányi versenyeken elért eredmények, a nép-
tánc csoport sikerei, bemutatói, valamint a sportverse-
nyek eseményei. Képileg is megjelentek az erdélyi,
ópusztaszeri tantestületi kirándulások. Az iskola kultu-
rális életét meghatározó néptánc, kórus, zenei, irodalmi-
összeállítások különös hangsúlyt kaptak a beszélgetések
során. 

Közös vacsorával, kitûnô hangulattal folytatódott az
este. Nádasi Elemér egykori gazdasági-tanulmányi tanfel-
ügyelô harmonika illetve Héhn Gyula hegedû- és szaxo-
fon muzsikájával. Ez az összejövetel tovább erôsítette az
összetartozás gondolatát a közel 30 évig együttmûködô
tantestület számára.

Köszönet Czeglédy Ákos polgármester úrnak és a kép-
viselô testületnek, valamint Prazsákné Emikének.

Héhn Gyula
ny. igazgató

Fórum
2015. március 5-én, csütörtökön este 7 órakor (a nyilvá-
nos képviselôtestületi ülést követôen) lakossági fórumot
tartunk a 2015-ös paloznaki Jazz Piknikrôl. Meghívtuk a
szervezôket, akik bemutatják elképzeléseiket, majd ezt
követôen lehetôség lesz megvitatni a helyi lakosok meglá-
tásait, javaslatait, kérdéseit, kéréseit.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!   

Önkormányzat

10. Jubileumi disznótor Paloznakon
A falusi disznóvágás, mint a közösséget
összetartó, hasznos, s egyszersmind kel-
lemes hagyománya feledésbe merülni
látszik, bár itt garantálható, hogy élel-

miszerszínezék, mûanyag, lóhús, nem kerül az alap-
anyagba. A kolbász, hurka, pecsenye pedig egészséges,
mindenki által kedvelt finomság! Szerencsére Paloznaki
Civil Egyesület szervezésében immár 10. alkalommal is-
mét részesei lehettünk e hagyománynak január utolsó
napján.

Igazi tavaszt idézô napsütés várta a vendégeket a Táj-
ház udvaron. Az összeszokott böllércsapat Pauer Lajos
vezetésével pillanatok alatt elvégezte a bontást és már ké-
szülhettek is a disznótoros finomságok. A vendégek eköz-
ben a Faluházban lévô „Egy kis népmûvészet” kiállítást
tekinthették meg, melyet Prazsákné Emike a „Paloznak
Jövôjéért” Közalapítvány elnöke rendezett be. Itt a Somodi
Mézeskalács mûhely szemetgyönyörködtetô munkáit, Szabó
Karola szalmafonó, Czefernekné Tenk Bernadett lószôr-
ékszer-készítô, valamint Gáspár Marianna bôrmûves al-
kotásait nem csupán csodálni, de akár vásárolni is lehe-
tett. A gyermekek és szüleik 12 és 15 óra között kézmûves
foglalkozáson tölthették el az idôt Szántiné Zsuzsi vezeté-
sével a Faluház könyvtárszobájában, ahol gyermekfel-
ügyeletet is igénybe lehetett venni. 
A délelôtt folyamán többen indultak a kilátóhoz a tor-tú-
rára, melyet sikeresen teljesítve jutalomban is részesültek.

A Faluház nagytermében 11 órától Englert Dezsô Bor-
kóstolás mindenkinek- Helyi borok címmel tartott elô-
adást, majd a borkedvelôk Borfelismerô versenyen ve-
hettek részt.

A sátorban elôször Vass Gyula zenész és zenekara,
majd Nádasi Elemér muzsikája szórakoztatta az egybe-
gyûlteket. Az estet a PaCi ifjúsági csoportja által szerve-
zett disznó- disco zárta.

A kolbásztöltô verseny elsô helyezett csapata: Horváth
András Bendegúz és Jekler Rudolf, második Csortos Fe-
renc és Szeberényi Attila, versenyen kívül a profi Kövesi
Tünde Pauer Krisztina páros bizonyította, hogy 2 perc
alatt akár másfél méteres kolbászt is meg lehet tölteni. 

A borfelismerô versenyt hibátlan teljesítménnyel ma-
gabiztosan nyerte Murai Tamás, második helyezet egy-
egy hibával. Hatvári Lajosné és Seeman Ingrid. 

Szerk
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KÖZMEGHALLGATÁS
A Paloznaki Önkormányzat 2015. február 26-án

csütörtökön 18.00 órakor 
nyilvános testületi ülést, majd azt követôen

közbiztonsági fórumot,
és közmeghallgatást tart a Faluház nagytermében.
Várjuk észrevételeit, javaslatait az önkormányzati
munkával, a falu életével, jövôjével kapcsolatban!

Felhívás
A Paloznaki Kálvária képei sajnos az idô folyamán

tönkrementek, ezért cserére szorulnak. A festmények
helyett Petrás Mária keramikus alkotásai kerülnének. 
A megvalósításhoz várjuk a stációkat állító családok és

az érdeklôdô adományozók jelentkezését.
A felújítással kapcsolatban 

2015. február 26-án, csütörtökön 18.00 órakor
a közmeghallgatás alkalmával tájékoztatást,

megbeszélést tartunk.
Prazsák Józsefné 

„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány kuratóriumi elnök



PALOZNAKI SPORTEMBER A 2014. ÉVI
IRONMAN VILÁGBAJNOKSÁGON

Kindl Gábor paloznaki sportember 2014 októberében
vett részt a triatlonsport Mekkájában, a hawaii Kona szi-
getén megrendezett hosszú távú triatlonversenyen. A
verseny 3,8 kilométer úszás – 180 km kerékpározás –
42,2 km futás szünet nélküli teljesítését jelentette.

Gábor, a paloznaki Rákóczi utca 7-bôl a hawaii Ali
Drive-ig vezetô útról, a felkészülésrôl és a versenyrôl
2015. február 20-án este 6 órai kezdettel tart élmény-
beszámolót a Faluház nagytermében.

A triatlonsport legnagyobb presztízsû eseményérôl
szóló képes beszámoló elôtt a hallgatók egy rövid történe-
ti kitekintést kaphatnak meglepô tényekkel és érdekes
történetekkel a triatlon és az „Ironman” világából.

Sok szeretettel várunk minden érdeklôdôt! 

Pohárköszöntô
Az idei év sem kezdôdhetett mással, mint a megszokott
Újévi Pohárköszöntôvel, mely január 3-án, szombaton
került megrendezésre a paloznaki önkormányzat szerve-
zésében.

A „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány és segítôi által
ízlésesen feldíszített terem, az alkalomhoz illôen megterí-
tett asztalok várták a vendégeket és az ilyenkor már ha-
gyományossá vált kis szerencsét hozó kitûzôt kapott min-
denki. Az önkormányzat aprósüteménnyel és pezsgôvel
kínálta az eseményre érkezôket.

A Paloznaki Kórus köszöntötte a közönséget, majd a
község polgármestere Czeglédy Ákos mondta el újévi
köszöntôjét.

A köszöntô beszéd után nyíltak a pezsgôsüvegek, min-
denki koccintott mindenkivel, boldog új évet kívánva,
majd következett az elmúlt év eseményeinek bemutatása
vetítéssel egybekötve, mindenki nagy örömére.

A rendezvényen Tóthné Éva ismét szerencse sütiket
osztogatott a megjelenteknek, melyekben mindenki meg-
találhatta 2015 évre a jókívánságokkal, jó tanácsokkal,
útmutatásokkal teli gondolatokat.

A zenérôl idén is Jehoda Ferenc gondoskodott. Sokan
ropták a táncot, mindenki jól érezte magát.

Szerk.

„Carpent tua poma nepotes”
(„Gyümölcsfádat unokáid fogják élvezni”) 

Közeledik a tavasz, amikor sok feladat vár a kertészke-
dôkre. Hogy melyek is ezek a „jégbontó” havában?

Kertünkben a legfontosabb tennivaló februárban a
gyümölcsfák metszése, és ezt követôen a lemosó permete-
zés. A metszéshez ismernünk kell a gyümölcsfák termôré-
szeit, az egyes fajok élettani tulajdonságait, a koronafor-
mákat. A helyesen megmetszett korona szellôs (befelé
növô ágakat eltávolítjuk), nem túlságosan sûrû, de nem is
kopasz. Ôszibaracknál a levélsodrosodás, kajszinál és a

szilvánál a monília károkozása csökkenthetô a körülte-
kintôen elvégzett metszéssel. A sebkezelés (fa géllel) és a
metszô szerszámok fertôtlenítése sem elhanyagolandó.

Tegyünk ellenôrzô körutat a kertben. Némely gyom
(pl. egyéves perje) már irtható. Az évelô ágyban és a szik-
lakertben a fagy hatására felemelkedett gyökereket
nyomjuk vissza a talajba. Fagymentes napokon örökzöld
vagy nyáron, illetve ôsszel virágzó fák, cserjék ültetését
elvégezhetjük. Az évelô ágyakat szedjük rendbe, az öt év-
nél idôsebbeket felásás és talajjavítás után fiatal növé-
nyekkel ültessük be. Már kijuttathatjuk a komposztot és
a komplex mûtrágyákat a gyümölcsfák köré, és a zöldsé-
geskertbe. 

Ha a föld fagya kiengedett, a felszín megszikkadt, ne
késlekedünk a korai zöldségek vetésével. Csak az ôsszel
felásott talajba lehet - gereblyézés után - idejében vetni.
Azokat a magvakat vethetjük korán, amelyek alacsony
hômérsékleten is csíráznak és az átmeneti talaj menti fa-
gyoktól nem károsodnak. Ilyen a borsó, a sárgarépa, a
petrezselyem, a spenót, a vöröshagyma, a hónapos retek,
a fejes saláta és a mák.

Hozzá kezdhetünk a palántaneveléshez is, mert annyi
palántát, amennyire szükségünk van, a konyhában is fel
lehet nevelni. A korai fejes saláta, karalábé, korai fejes
káposzta, korai kelkáposzta és brokkoli magot még feb-
ruár végéig vessük el! A magvetésbôl hat hét alatt serdül-
nek kiültetésre alkalmas palánták.

Végül ne feledkezzünk meg az énekesmadarak etetésé-
rôl se. Kevés ember tudja közömbösen szemlélni a fagyos,
téli napokon eleséget keresô madarakat. Az etetéshez leg-
jobb a napraforgó mag, ezt a legtöbb madár szívesen
megeszi. Ne adjunk a madaraknak sózott szalonnát, sem
kenyeret!

Ötleteiket, kérdéseiket a telehaz@paloznak.hu címre
írják meg, vagy a Teleház postaládájába is bedobhatják, s
igyekszünk szakember bevonásával megválaszolni a kö-
vetkezô számban!

Szerk.

Borklub hírek 
Január

2015.01.09-én tartott Borklub foglakozáson az aszófôi
Fodorvin pincészet borait kóstoltuk: Olaszrizling 2013-
as; Rajnai rizling 2013-as; Chardonnay 2013-as.

Borozgatás közben értékes, és érdekes elôadást hallot-
tunk Fodor Dorina borász németországi tanulmányútjá-
ról, melyet a rajnai borvidéken töltött el. Ismereteket
kaptunk az ottani borászati technológiáról, az ott elôállí-
tott borok bortörvény szerinti besorolásáról, elnevezésé-
rôl. Bemutatásra került egy rajnai borvidék 2013-as év-
járatú rizling tájbora,  valamint egy minôségi rizling
2013-as évjáratú bor. 

Két klubtagunk Nelli és Pitt Verbunt Hollandiából
hoztak bemutatásra egy fehér minôségi, és egy vörös mi-
nôségi dél-afrikai bort. Minden bemutatott bor elnyerte a
klub tagjainak tetszését. A foglalkozáson résztvevôk szá-
ma 30 fô volt. Englert Dezsô

Borklub vezetô

3Paloznaki Hírmondó2015. február



4 Paloznaki Hírmondó 2015. február

CSALÁDBAN MARAD
KOVÁCS EMESE AMÁLIA

„Hogy rátaláljon saját útjára -
ez a legfontosabb minden ember életében.”

Borisz Akunyin

Február közepe van, most már valamivel hosszabbak a
világos délutánok, s ezen a vasárnapon még a Nap is meg-
ajándékozott bennünket egy kis fénnyel. Emese ponto-
san, csinosan és céltudatosan érkezett, ami megvallom,
zavarba ejtett itt a galéria falai között, mintha a mûvészet
és a racionalitás adna egymásnak randevút.  Aztán lazí-
tott egy keveset és én is összeszedtem magam annyira,
hogy érdemleges beszélgetésbe kezdjünk. Elôre készül-
hettem volna kérdésekkel, de úgy gondoltam, talán köny-
nyebb egy embert megismerni, ha hagyjuk, hogy arról
meséljen, amirôl szeretne, amit fontosnak tart elmondani
magáról és ô partner volt ehhez.  

Veszprémben született 1977. december 21-én, az év
legsötétebb napján, ám ahogy a férje mondani szokta: az
égiek általa küldték a Földre a fényt.  Szép gondolat. 

De ki is ô valójában? Megnéztem, az Emese ôsi magyar
név, jelentése anyácska, viselôje felelôsségteljes, nyugodt,
kifinomult diplomáciai érzékkel rendelkezik, stílusa ked-
ves, könnyed, társasága szórakoztató. Magas érzelmi in-
telligenciával rendelkezik, családcentrikus, megértô, tü-
relmes. Rendben – gondoltam – ezek szerint az égiek
képviselônek is teremtették.

– Tavaly olvastam a kortes szövegedet a különszám-
ban, ebbôl, ha konkrétumokat nem is fogalmaztál meg,
nagyjából körvonalazódott, mit is szeretnél képviselni a
testület munkájában. Most az elsô néhány hónap után
milyen tapasztalatokra tettél szert? 

– Tényleg rövid idô telt csak el, egyedüli nô vagyok a
testületben, ráadásul a legfiatalabb is.  Úgy vélem, befo-
gadott a falu, és ha András, a férjem nem is annyira szoci-
ális ember, nekem vannak felesleges energiáim. Három
gyerek mellett nem vállalkoznék nyolc órás munkára, de
szívesen dolgozom a közösség javára. Szeretném, ha aktí-
vabb lenne az önkormányzat, ehhez talán szemléletvál-
tásra van szükség.  Támogatom, hogy Paloznak megma-
radjon olyan szellemiségûnek, amilyenné mostanra
alakult, de szerintem kiaknázatlan lehetôségei is vannak.
Elvégre a világ változik körülöttünk és ezzel együtt ma-
gunk, az igényeink, a szokásaink is. Minden állandó vál-
tozásban van, ráadásul most az is kedvez a fejlôdésnek,
hogy a Balaton megint felkapott lett. Sokat adott nekünk
a falu, és kötelességemnek érzem, hogy lehetôségeim sze-
rint ezt viszonozzam. Remélem, a képviselô testület mun-
káját friss gondolatokkal fogom tudni támogatni. Azt is el
kell mondjam, hogy tapasztaltabb képviselôtársaim na-
gyon sokat segítettek abban, hogy gyorsan belerázódjak a
mindennapi munkába.

– Kérlek, beszélj magadról, a családodról, a tanulmá-
nyaidról és arról, hogy jutottatok arra az elhatározásra,
hogy itt éljetek?   

– Édesanyám hivatalnok, édesapám vegyész volt, egy
bátyám és egy húgom van, 6-6 év van közöttünk. Gyer-
mekkoromban Veszprémben éltünk. Ének-zenei általá-

nosba jártam és emellett népi táncoltam is. Amikor elvé-
geztem az iskolát, arra kértem a szüleimet, egyezzenek
bele, hogy Budapesten folytathassam a tanulmányaimat.
A Vörösmarty Gimnázium Drámatagozatos osztályába
jelentkeztem. Bár az önállóságot, amire addig annyira
vágytam, nehezen szoktam meg, és a kollégiumban is vol-
tak feszültségek a diáktársaim között, végül 1996-ban si-
keresen leérettségiztem. Viszont a bizonytalan ottlét és a
belsô konfliktusok miatt már nem akartam mindenáron
színész lenni. Nem kudarcnak éltem meg ezt az eltávolo-
dást addigi céljaimtól, hiszen hasznos dolgokat tanultam
meg, mint például a beszédkészséget, a szerepbe helyez-
kedést, a színpadi kiállást.  Inkább egy életszakasz lezá-
rásának tekintettem, amelyet egy új érdeklôdési terület
váltott fel, s amit talán édesapámtól vettem át, a vegyésze-
tet. A gimnáziumban jó tanuló voltam, jelesre vizsgáztam,
egyetemi elôkészítôre mentem, és ezután sikeresen felvé-
teliztem az ELTE Természettudományi Kar, vegyész sza-
kára. Ez erôteljes reál irányba fordulás volt, de nem je-
lentett problémát, sôt, élveztem az új kihívásokat. Sokat
kellett tanulnunk, nagyon komoly matematikát, ami azért
gondot okozott az elején. Az elméleti szaktantárgyak mel-
lett sok idôt töltöttünk laborban is, és a kedvenc kurzu-
som a biokémia volt. Egy barátnômmel 2001-ben indul-
tunk az OTDK-n, (Országos Tudományos Diákköri
Konferencia) ahol a szakdolgozatunkkal 2. helyezést ér-
tünk el.

– Ekkor már ismerted a férjedet?
– A gimnáziumi évek alatt ismerkedtem meg András-

sal, aki akkor még magyartanár volt, és szabad idejében a
Szabadesés nevû rock formáció basszusgitárosaként ját-
szott, de zeneszerzôje, illetve szövegírója is volt a csapat-
nak. Aztán felhagyott a tanítással és a zenéléssel is és egy
humánpolitikai tanácsadó cégnél kezdett dolgozni tanács-
adóként, majd késôbb önálló vállalkozásba kezdett.
2001-ben házasodtunk össze, és továbbra is Budapesten
éltünk. 2003-ban szereztem meg a diplomámat, az Egis
Gyógyszergyárban helyezkedtem el, mint technológus,
bár csak egy évig dolgoztam ott, mert megérkezett elsô
gyermekünk, Bandi.

– Akkor már volt saját otthonotok?
– Igen, vettünk egy új lakást Zuglóban, szerettünk ott

lakni, de miután 2006 áprilisában megszületett Magdika,
a tér kicsinek bizonyult és Andrást sem kötötte már Bu-
dapesthez a munkája. Vidéken kezdtünk nagyobb élette-
ret keresgélni. Gyerekkori élményeim vezettek erre a táj-
ra, hiszen annak idején sokat strandoltunk Csopakon,
Lovason is béreltünk  nyaralót, kézenfekvô volt, hogy a
környéken keresgéljünk. Találtunk is egy ház építésére
alkalmas telket Paloznakon a Zrínyi utcában, szép kör-
nyezetben, nagy kerttel, gyümölcsfákkal. 2008-ban egy év
alatt épült fel a házunk. Eközben Bandika már a csopaki
óvodába járt. Szép lassan megvalósult az álmunk. Aztán
2013-ban Elza is világra jött.  Jó itt lenni, jól érezzük ma-
gunkat, végleg otthonra találtunk. Paloznak olyan, mint
egy nagyobb család, s tudjuk, a család a legfontosabb.
Anyuka vagyok, optimista, és a jövôképem rendben van.

Boda Balázs
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A NAGY UTAZÁS – Brno
Hétfô reggel indultam el Pozsonyból ugyanis szállásadóm-
nak Yousra-nak dolgozni kellett menni 8-ra, így rám is korai
kelés várt. Szerencsére már este bepakoltam mindent, így
csak a hálózsákot kellett összecsavarnom és útrakész vol-
tam. Nagyon az elején jártam még a túrának, így nem is
akartam ragaszkodni, sem városhoz, sem az emberekhez,
akiket megismertem. Közel van az országhoz, mármint oly-
annyira szeretett édes kisházamhoz, Magyarországhoz, szó-
val egy ilyen viszonylatot bármikor könnyen vállal az em-
ber. Nem volt könnyes a búcsú, de megkedveltük egymást,
egy hosszú ölelés, és mentem az utamra.

Elôzô nap már nagyjából felderítettem a Brno felé tartó
utat, így elindultam a sejtett irányba. Az irány jó volt, de az
út hosszú. Pozsony belvárosától az autópályáig van pár ki-
lométer, de úgy voltam vele, hogy már 3 napja nem gyalogol-
tam a túrazsákommal a hátamon, szóval most edzem magam
egy kicsit. 

Elég rossz helyen stoppoltam ezért nem vettek fel, így az-
tán kigyalogoltam a benzinkúthoz, ami az autópálya feljáró-
jánál volt. Jó döntésnek tûnt, mert egybôl rám dudált egy
hullaszállító szerû autó, és a sofôr szlovákul kiabált valamit.
Közelebb mentem, megkértem ismetelje meg angolul is. Sze-
rencsémre azt mondta elvisz Brnoba. Hálát adtam az égnek,
mert gyakorlatilag stoppolás nélkül szereztem ingyen fuvart.

Egy mackós szlovák családapa volt, aki azért ment
Brnoba mert csak ott tud a gyerekeknek „hodujcsikot” ven-
ni. Máig nem tudom mi az, mutatott róla egy képet, de attól
nem lettem okosabb. Kerti játék, és fejleszti a gyerekeket. Ja
és van rajta egy kerék is. Nagyon örültem neki hogy Po-
zsonyban nem árulnak ilyet, mert akkor nem jutok el ilyen
könnyen Brnoba, így alig egy óra alatt már Csehországban
is voltunk. Ekkor még nem döntöttem el, hogy imádom az
országot, az egy késôbbi történet. Az apa, akivel fôleg a gye-
rekeirôl beszélgettünk nosztalgiázott kicsit a stoppolást ille-
tôen. Ezt illik megjegyezni, aki stoppolt már életében, az fog
felvenni stoppost. Nagyon-nagyon törte az angolt, de még
megértettük egymást. Mutatott egy szédületes akusztikus
hipp-hopp bandát, a Fun Lovin Criminals-t. Nem rossz,
nem rossz.

Brnoban megkérdeztem egy fiatal pártól hol lehet stop-
polni. Mint kiderült egyetemisták voltak, szlovákok, és a
Hradec Kralove-i egyetemre mentek, Erasmusszal. Nem egy
nagy váltás, Szlovákiából Csehországba, de oké. Azt mond-
ták ne stoppoljak sehol, mert szerveztek egy buszt itt van a
találkozó, ha van hely felszállhatok. Volt hely. A buszon nem
igazan akadt társaságom, mindenki elég „antiszoc” volt,
akikhez meg odamentem, egy idô után dobták az angolt, és
csehül tolták, vagy szlovákul. Magyar legyen a talpán, aki
megkülönbözteti.

Négy órára Hradec Kralove-ba értünk. Megvolt a cím
ahova mennem kell, beütöttem a GPS-be és elindultam. Ma-
gyarországon nem divat, de körülöttünk furcsa a számozás.
Minden egyes számnak van házszáma is meg utcaszáma is.
Ezért aztán nehezen, csak nagy szerencsével 
találtam meg a lakást. Bementem, ráköszöntem Frantisekre,
aki kicsit furcsán nézett, mert nem hívtam elôtte, hogy mik
a szándékaim, de örült nekem. Saját számítógépes boltja

van, ahol játékokat is árul, felette pedig a lakása. Tökéletes.
Vele volt a kollégája Teszter is, aki furcsa egy figura. Enni,
aludni sohasem láttam, csak dolgozni. Háromkor is dolgo-
zott éjszaka, és reggel tízkor is. ô tudja. Elsô este kimentünk
a centrumba. Hradec Kralove egy 100 ezres, cseh szintén je-
lentôs varos. A centruma és az óvárosa ötször akkora, mint
Pozsonyé. És a város maga sokkal szebb. Itt már tudtam,
hogy nagyon bírni fogom Csehországot.

Késôbb a szórakozóhelyen kiderült, hogy Frantisek is
nagy punk rajongó. Jó helyre vitt, a zenegépben csehszlo-
vák punk zenekarok számai voltak, egy letûnt kor, ma már
alig megérthetô zenészeié. És 12 féle sört adtak, a legolcsób-
bat 250 forintnyi koronáért, a legdrágábbat, 450 forintért.
Igaz ahhoz lehet járt egy külön itató ember is. Mindenesetre
a két decis kóla a 3 olcsóbb sörnél drágább volt. Azt mond-
ták itt tényleg ez van, egyrészt, mert a coca-cola itt amúgy is
másodlagos a Kofola-val szemben, másrészt a sör olcsó. Hát
köszi, rájöttem. Késôbb odaültünk néhány grafikus hallga-
tóhoz, jó fejek voltak, hasonló zenei ízléssel, mint mi. Az az
igazság, hogy elsô látásra a cseh nôk nem lopták be magukat
a szívembe. Azt mondanám róluk, hogy a cseh csajok olya-
nok, mint egy magyar válogatott focimeccs. Távlatból nézve
reménykeltônek tûnik, de ahogy közeledik, majd pedig el-
halad, a meccs és a lány is, általában nagy a csalódás, de ez
már egy másik történet.

Folytatása következik…
(Slemmer Bence)

GERGELY NAPTÁR 2015
Dávid Mihály, nyíregyházi mérnök immáron 43. alkalom-
mal készítette el híres-neves Dávid naptárját. Íme, az elôre-
jelzés a várható éves idôjárásról.

Január közepe tartósan hidegnek ígérkezik, és a február
második felében is mínusz tizenöt fokos éjszakai lehûlés
várható, míg nappal mínusz öt fok is lehet. Csalóka lesz a
március a 20-ai tizenöt fokos hômérséklettel, hiszen a hónap
végén újra hûvösebbre fordul az idô. Április közepén jön az
enyhülés, majd a hónap végén melegebb idô valószínûsíthe-
tô. Május, június és július második felében jellemzôen hide-
gebb idô prognosztizálható. Ami viszont jó hír, hogy július
10-22. között tartósan harminc fok fölé kúszik a hômérô hi-
ganyszála! 

Augusztus második fele hûvösebbnek mutatkozik és a
szeptember sem a hôségrôl szól majd, hiszen a hónap végén
már megérkezhet az elsô fagy is. Október közepén viszony-
lag melegebb lesz, így 10-20-a között jön a vénasszonyok
nyara, ám november közepétôl fokozatosan csökken a hô-
mérséklet. Igazi hideg várható december 22-23-án, az ünne-
pekre jön a felmelegedés nappal 0 fok fölött lesz a hômér-
séklet, így jó eséllyel elmarad a fehér karácsony.

Az évi csapadékösszeg várhatóan 600mm közelében lesz.
A csapadék nagyobbik része március, április hónapban és
június-október között fog hullani. Az utolsó tavaszi havazás
március 10, az elsô ôszi havazás december 5 után érkezhet.

Részletesebb idôjárás elôrejelzésért látogassanak el Dá-
vid Mihály honlapjára.

Forrás: http://www.bulvaros.hu/cikk/david-naptar-
2015-tkxdo7

Szerk.
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Hirdetés
� Autó Perger Suzuki Márkaszerviz és Ford Partner

ClubTöbb, mint 20 év tapasztalatával várjuk Önöket – új és
használt autók értékesítése, általános autószerviz. 8229 Cso-
pak, 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, Ta-
karítógép bérbeadás. Földmunkagépek kezelôvel, beton új-
rahasznosítás. Web: www.bergepkolcsonzo.hu E-mail:
info@bergepkolcsonzo.hu  Árak, Árlista, mûszaki infor-
mációk tekintetében keresse WEB oldalunkat, vagy hívjon
bizalommal!

� 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 szerint.
Csopak, Falukertje u. 2. Tel./fax: 87/555-073, 87/555-074,
30/9571-585, 30/2373-664, e-mail: rezgo@rezgokft.hu

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adása! 
Balatonfüred - Csopak - Paloznak - Lovas - Alsóörs térségébôl
várom 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 pin-
céje címet kapta a Balaton-felvidéki Nemzeti Parktól. Ranolder
püspök 18 fôs körpanorámás 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 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

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, 
valamint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, 
borospince, látványkonyha, gyerekeknek játszótér. 
Baráti, családi összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel./Fax.: 87/ 705-842 és 30/ 994-1921,
web: www.kerekedicsarda.hu

e-mail: toth.sandor19@chello.hu

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

Mandulafa osztás!
Az önkormányzat idén is biztosít 

– korlátozott számban – 
mandulafákat a lakosság részére. Kérjük, aki vállalja 
a mandulafák kiültetését, akár a saját kertjébe, akár a
háza elôtti közterületre jelezze 2015. március 10-ig az

Önkormányzati Hivatalban telefonon: 87/555-006
Steinbachné Szabó Edinánál

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.

„„KKöözzééppppoonnttbbaann  aazz  eeggéésszzsséégg!!””
Paloznak Község Önkormányzata

EGÉSZSÉG DÉLUTÁNT
tart a Faluház nagytermében

2015. március 5-én, csütörtökön 14–17 óráig 

Ingyenes szûrôvizsgálatokkal, illetve tanácsadással
várunk minden kedves érdeklôdôt!

MESEKLUB
a Könyvtárban (Paloznak, Fô u. 2.) .

Meseolvasás, mesemondás, 
játszóház gyerekeknek és szüleiknek.

Idôpontok:
Március 7., szombat 10–12 óráig.

Kikelet
A Kikelet mondókái, meséi, versei.

Tavaszi virágfüzérek készítése.
Március 21., szombat 10–12 óráig.

A Víz Világnapja
Hogyan lesz az esô?- társasjáték.

Szeretettel vár a Könyvtár minden érdeklôdôt!


