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       Vigyázzunk magunkra!
                       Vigyázzunk egymásra!

Nagyot fordult velünk a világ március eleje óta. Akkor kap-
tuk fel fejünket először a koronavírusra, de senki nem gondolta, 
hogy a 15-i megemlékezések csak szűk körben lesznek, abban 
pedig még március közepén is bíztunk, hogy megtarthatjuk a 
borversenyt. Nem így történt. A járvány elérte az országot és a 
következményekből mi sem maradhatunk ki. A megbetegedé-
sekből reméljük igen.

Paloznakon a lakosság és az itt lévő nyaralók egyaránt felelősen 
gondolkodnak. Betartani az érvényes kijárási korlátozásokat ez 
mindannyiunk érdeke. Nagyon köszönöm a közösség jogkövető, 
gondolkodó tagjainak a hozzáállását! A rövid egészségügyi séta 
megengedett, de csak az egy háztartásban élők mehetnek együtt. 
Amennyiben másokkal találkoznak kellő távolságot kell tartani 
egymástól. Az időseknek továbbra sem ajánlott elhagyni az in-
gatlanukat, még akkor sem, ha a 9–12 óra közti időszakban csak 
ők lehetnek az üzletekben. Bízzák inkább a bevásárlást másra! 
Fogadják el családtagjaik, segítségét, ahol pedig erre nincs mód, 
ott éljenek a rendelés lehetőségével, vagy kérjék az önkormány-
zat segítségét! Bízzunk benne közösen, hogy a tavasz beköszönté-
vel a kertben, napsütésben egy kicsit elviselhetőbb lesz a helyzet. 
Mindamellett pedig fogadjuk el, mi mégiscsak jobb helyzetben 
vagyunk azoknál, akik egy nagyvárosi lakásban, a négy fal között 
kényszerülnek eltölteni ezt az időszakot.

Sok balatoni településen tartanak, a nyaralóktól. Vegyük figye-
lembe, hogy az ingatlan tulajdonosai éppen úgy jogosan használ-
ják paloznaki telküket, nyaralójukat, mint a helybeliek. A tavasz 
beköszöntével rengeteg a munka a kertben és el is várjuk, hogy 
ne verje fel gaz a szomszéd telkét. Fogadjuk el, ha néhány napra, 
hétre leköltöznek a nyaralók a jó idő beköszöntével. Ők is fele-
lősen gondolkodnak, többen érdeklődtek az önkormányzatnál 
a lehetőségekről. Nem szabad kerti partit rendezni, rokonokat 
összehívni, vagy baráti összejövetelt szervezni, mert más helyzet 
van. Ha ezt betartjuk, és a kertben maradunk, illetve csak a kö-
zös háztartásban élők sétálnak, sportolnak együtt, a többiektől 

megfelelő távolságot tartva, nem fertőzzük egymást, a közérze-
tünk is jobb és az immunrendszerünket is erősítjük. Éppen ezért 
nem zárattam le a játszóteret, a parkot és más területeket, mert 
azt gondolom, szükség van a testmozgásra, az otthonról való ki-
mozdulásra persze a megfelelő formában, vigyázva magunkra és 
a többiekre is.

A veszélyhelyzet alatt nem ülésezik a képviselő-testület, a pol-
gármester gyakorolja a testületi és bizottsági hatásköröket, de 
minden fontos kérdést megbeszélünk, így a járvány miatt mun-
kanélkülivé váló paloznakiak részére biztosított segélyről is teljes 
egyetértés volt közöttünk. Az igénybevétel feltételeiről külön ol-
vashatnak az újságban ill. a honlapon. Egyelőre nem tervezünk 
megszorításokat, de lemondtunk az idén tervezett beruházások-
ról. A gépjárműadó elvonásával, az iparűzési adó várható csök-
kenésével, az idegenforgalmi adó elmaradásával 20-25 milliós 
bevételkiesésünk lesz. Ehhez járulnak a járvány elleni védekezés, 
valamint a megnövekvő segélyezés költségei. Reméljük a meg-
takarítások és a beruházások elhalasztása fedezni fogja a kieső 
bevételeket.

A járvány ideje alatt az önkormányzat gondoskodik az idős 
egyedülállók ellátásáról. A falugondnok 25-30 emberrel tartja a 
kapcsolatot, 10-15-nek bevásárol, gyógyszert vált ki, ebédet hoz, 
stb. A játszóteret és a buszmegállót naponta kétszer fertőtlenít-
jük. Mosható, textil arcvédő maszkot lehet ingyenesen igényelni 
a hivatalban. A diákoknak a tanév végéig digitális eszközöket, 
laptopot, tabletet tudunk biztosítani a digitális oktatásban való 
részvételhez. A hegyben tartózkodók csomagrendeléséhez átvé-
teli pontot biztosítunk a hivatalban. A nyaralójukba leköltöző 
idősek részére szívesen vásárolnak be, vagy intéznek ügyeket az 
önkénteseink. 

Kérem szükség esetén éljenek a felajánlott segítséggel, telefo-
náljanak a hivatalba a 87/555-006 telefonszámon, vagy 06/30 
916-6280 mobilon.

Czeglédy Ákos polgármester

Támogatás
A járványhelyzet miatt állásukat elvesztők részére támogatást 

biztosít az Önkormányzat. A támogatást azok a regisztrált állás-
keresők igényelhetik, akik a veszélyhelyzet kihirdetése után veszí-
tették el állásukat és családjukban az egy főre eső jövedelem nem 
haladja meg a 110.000 forintot. Az önkormányzati a kérelmező 
jövedelmét havonta 140.000 forintra egészíti ki, de maximum a 
veszélyhelyzet előtti igazolt jövedelemre, amennyiben az kisebb 
volt 140.000 forintnál. A támogatás 3 hónapra szól, de legkésőbb 
a veszélyhelyzet visszavonását követő hónapban megszűnik.

A támogatást igénylő nyomtatvány a honlapról letölthető, vagy 
átvehető a hivatalban.

Önkormányzat

Szemétszedés  
a Malom úton

Három lelkes kutyasétáltató; Béndek Edit, Szalainé Máté Ma-
riann és Szalai Imre megtisztította a Malom utca melletti, több 
mint fél kilométeres árkot a beleszórt lomtól, szeméttől. Sajnos 
felelőtlen emberek az évek során szemétlerakónak használták az 
árkot, ebből lett elege a lelkes csapatnak és ragadtak szerszámot, 
húztak kesztyűt és március 19-én összeszedték az árokba hordott 
szemetet. A zsákokba tett hulladékot az önkormányzat dolgozói 
másnap elszállították, a bokrok alatt talált heverővel együtt. Kö-
szönjük a lelkes önkénteseknek és reméljük a Malom úti árokba 
senki nem szór többet szemetet!

Önkormányzat
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Események, intézkedések  
a koronavírus kapcsán

Több lépést tettünk az orvosi rendelés biztonságos üzemelte-
tése érdekében. Jelenleg a rendelési idő nagy részében távkon-
zultációt tartunk, azaz telefonon, emailben küldött fényképek 
alapján és szükség esetén videotelefonos konzultáció segítségével 
döntünk a további teendőkről. Amennyiben gyógyszert szüksé-
ges felírni, az e-recept formájában történik, melyet akár egy hoz-
zátartozó is kiválthat a páciens részére, csak a beteg TAJ-száma és 
a kiváltó személyi igazolványa szükséges hozzá.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért van erre a változtatásra szükség?
Az ok egyszerű, csökkenteni kell lehetőség szerint, minden 

ember-ember kontaktust. Az orvosi rendelő jó hely lehetne a 
vírus számára a gyors terjedésre, mivel, ha egyszer az orvosi ren-
delő személyzete elkapja (és tünetmentesen esik át a betegségen), 
könnyen továbbadhatja mindenki másnak.

Amennyiben bármilyen kérdése, panasza van, keressen minket 
telefonon.

Kiemelten fontos, hogy légúti betegségeket, lázas állapotokat, 
amennyiben nincs életet veszélyeztető állapot (pl. nehézlégzés, 
fulladás), hanem csak enyhébb tünetek mindenképp távkonzul-

tációval személyes kontaktus nélkül lássunk el. Bármely pana-
szuk, kérdésük van, először telefonon keressenek minket, lehe-
tőleg rendelési időben a rendelő telefonszámán: 06-87-782-484

Gyógyszer felírás miatt is telefonáljanak a rendelő telefonszá-
mán, rendelési időben.

Jelenleg a teljes rendelési időben a csopaki rendelőben va-
gyunk, ennek oka, hogy így könnyebb odafigyelni a higiéniára, 
a rendelő fertőtlenítésére, hatékonyabban tudjuk felhasználni 
a rendelkezésre álló eszközöket, fertőtlenítő szereket, és ezzel is 
csökkentjük a fertőzés átadásának lehetőségét. 

A lakosság részéről is sok pozitívumot tapasztalunk, egyrészt 
a praxis betegei betartják kéréseinket és nagyon együttműködő-
ek, ezt ezúton is köszönjük. Másrészt egyre több olyan kezde-
ményezéssel találkozunk, amely segíti munkánkat. Egy kedves 
csopaki házaspárnak köszönhetően például hozzájutottunk egy 
mosógéphez, amelyben elkülönítve moshatjuk munkaruhánkat, 
így azt nem kell hazavinnünk. Emellett a paloznaki Mágusta-
nya kölcsön adott nekünk egy ózongenerátort a járvány idejére, 
mellyel minden nap fertőtleníthetjük a rendelőt.

Egyházi online elérhetőségek:
Szentmise-közvetítésekről Veszprémből bővebben a www.

veszpremiersekseg.hu oldalon tájékozódhat.
A Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházból közvetített szent-

misékbe az érsekség facebook oldalán:
Veszprémi Érsekség Facebook, illetve YouTube csatornáján: 

www.youtube.com/Veszprémi Érsekség kapcsolódhatnak be.
A Tihanyi Bencés Apátság Facebook- (https://www.facebook.

com/T.Apatsag) és YouTube-csatornáján (https://www.youtube.
com/channel/UCiKFS02Fo96lEJvUBOcYAzw) is követhe-
tő a szentmise minden vasárnap 10 órakor. Bővebben: www.
tihanyiapatsag.hu

Szíves figyelmükbe ajánljuk még a UPC kábel TV előfizetéssel 
rendelkezőknek a BONUM TV-t, ami egy amerikai katolikus 
vallású adó (EWNT) magyar csatornája.

Református Istentiszteleteket a www.csopaktv.hu -n láthatnak 
minden vasárnap 11.00-kor.

A Balatonfüredi Református Egyházközség hivatalos honlap-
ján is tájékozódhatnak online Istentiszteletekről és reggeli áhíta-
tokról. Istentisztelet minden vasárnap 9.30-kor.

www.balatonfuredireformatus.hu

Tisztelt Paloznakiak!
Február végén gyűjtést indítottunk a Trianoni békediktátum 

100. évfordulójára állítandó emlékszoborra. Örömmel jelentem, 
hogy – Emmi néni tájékoztatása alapján – Húsvétig 1 386 500 
Ft érkezezett be a „Paloznak Jövőjéért” Közalapítvány bankszám-
lájára.

Mint mindannyian tudjuk, ez nem a legszerencsésebb időszak 
az adományok gyűjtésére, hiszen március közepén megállt az idő 
Magyarországon. Így kiemelten szeretném megköszönni az ada-
kozóknak, hogy e nehéz időkben is szívükön viselik a nemzeti 
emlékezést!

A szobor tervezett költsége mintegy 2 500 000 Ft. Az eddig 
beérkezett összeg majdnem fedezi a bronzöntés költségét, így ezt 
meg is rendeljük. Folytatni kell az adományok gyűjtését, hogy a 
mészkő talapzat és a parkosítás is megvalósulhasson.

Az adományokat továbbra is a „Paloznak Jövőjéért” Közalapít-
vány (cím: 8229 Paloznak, Fő u. 10., adószám: 18932296-1-19) 
11748069-20023371 számú bankszámlájára átutalással, vagy 
csekken várjuk. Kérjük a megjegyzésbe beleírni: TRIANON! 
Csekket tőlem, vagy az önkormányzattól lehet kérni.

Kérjük, segítse adományával a szobor felállítását, a nemzeti 
emlékezést!

Árvay Attila
Önkormányzati képviselő, Paloznak

ADÓNK 1%-áról
Ismételten fel lehet ajánlani adónk 1%-át valamely

társadalmi szervezetnek, illetve egyháznak

Magyar Katolikus Egyház 0011; 
Magyar Református Egyház 0066;

Paloznak Jövőjéért Közalapítvány 18932296-1-19;
Paloznaki Civil Egyesület 18938766-1-19.
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A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben is tovább kell működtetni az oktatási rendszert, a tanulóknak biztosítani kell  
a tanulási lehetőséget, az iskoláknak és a pedagógusoknak alkalmazkodniuk kell a váratlanul kialakult szituációhoz.

A tanulást támogató további hasznos anyagok
2020. április 9.

BOOKR Class (bookrclass.com): 1000+ angol nyelvtanulást 
segítő digitális anyag, amelyhez tanári adminfelület is tartozik; 
BOOKR Suli (www.bookrsuli.hu): 100+ interaktív ajánlott és 
kötelező olvasmány, animált hangoskönyveket tartalmazó alkal-
mazás és egy tanári adminfelület, ahol a tanulók előrehaladása 
követhető. Minden könyv végén 4-6 szövegértés- és különböző 
kompetenciafejlesztő feladat található,

Darts Matek (teszt.dartsmatek.hu): interaktív, játékos módon 
segít elsajátítani és készségszintűre fejleszteni az alap matema-
tikai műveleteket (összeadás, kivonás, szorzás, osztás); közben 
pedig a digitális kompetenciákat is fejleszti. Sokrétűen felhasz-
nálható bármely eszközön: PC, tablet, telefon, laptop,

Digitális hadtörténelem címmel (http://militaria.hu/) Had-
történeti Oktatási Csomag érhető el a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum honlapján, amely a történelem tantárgyhoz kínál ko-
ronként és témánkét forrásokat és adatbázisokat.

Dover Nyelviskola E-learning (https://doverelearning.com): 
angol és német nyelvoktató e-learning program,

Az e-Palatábla Alapítvány honlapján (http://www.epalatabla.
hu/) a matematika tantárgyhoz találnak az érettségire készülők 
és az általános iskolások is önállóan feldolgozható tananyagot,

Ének-zene (https://kodaly.hu/megerintazene): általános és 
alapfokú művészeti iskoláknak az ének-zene és a szolfézs ta-
nításához: a zenei hallás, a zenei írás-olvasás és a többszólamú 
készségek fejlesztésére. A gyermekközpontú, élményszerű, köny-
nyen kezelhető és játékos alkalmazás vonzóvá teszi a feladatok 
elvégzését és az otthoni gyakorlást. Az oktatócsomag az info@
megerintazene.hu címen, az iskola pontos nevének és e-mail-cí-
mének megadásával igényelhető,

Free myON Hungary program – Renaissance (https://www.
myon.com/school/freemyonhungary – A belépéshez szükséges 
username: hungary, password: myon). Az angol nyelvi olvasást, 
szövegértést támogató program az 1–12. évfolyamnak készült. 
Az eltérő nehézségi szinthez és érdeklődéshez illeszkedő program 
5.556 könyvből álló, felolvasó programmal kiegészített digitális 
könyvtárat is tartalmaz. Az angolból érettségire készülőknek kü-
lönösen ajánlható,

iDoctum (https://ujgeneracio.idoctum.hu): természettudo-
mányos oktatási tananyagok fizika, kémia, matematika, földrajz 
és biológia tantárgyakhoz felső tagozatos tanulók részére. Ingye-
nes belépési kód: DIGITALIS,

A KórházSuli Alapítvány (http://korhazsuli.klippe.hu/login/
index.php) főként általános iskolás korosztálynak, osztályok és 
tantárgyak szerinti csoportosításban szakmailag ellenőrzött tan-
anyagok tartalmaz feladatsorral együtt a Moodle rendszerben,

LearningApps (https://learningapps.org): különböző tantár-
gyakhoz és tanulási szintekhez, a felhasználók által készített in-
teraktív feladatok, ún. tankockák,

Matek Oázis (https://www.matekmindenkinek.hu/tananya-
gok/tudastar): a digitális munkarend idejére ingyenesen hoz-
záférhetővé tette számos otthontanulásra fejlesztett, az 1–11. 

osztályosoknak szóló interaktív videóját, gyakorló feladatsorát és 
készségfejlesztő játékát, valamint az érettségire felkészítő interak-
tív matematika-tananyagát is,

MatematicA (https://matematica.hu): Érettségire és felvéte-
lire készülőknek az elmúlt másfél évtized központi írásbeli fel-
adatsorai azonnal elérhető javítókulccsal elsősorban matematiká-
ból, mellette pluszban történelemből, biológiából, kémiából és 
magyar anyanyelvből is. Mintegy tízezer címke alapján azonnal 
lekérhető feladatsorokkal. Óriási segítség a felkészülésben,

Matematikai gondolkodást fejlesztő módszerek az ELTE TTK 
Matematika Tanuláselméleti és -Pszichológiai Kutatócsoportjá-
tól. A távoktatáshoz is alkalmas projektek részletes leírása és az 
e-mail-cím, amelyen a projekttel kapcsolatos kérdéseiket várják, 
itt érhető el:

1. A játékkal való tanuláshoz (5–11. osztály);
2. A problémafelvetési és modellalkotási képesség fejlesztésé-

hez (5–12. osztály);
3. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztéséhez (7–10. osz-

tály).
Okosdoboz (http://www.okosdoboz.hu): a tananyag megér-

tését, gyakorlását támogató grafikus feladatsorok, képességfej-
lesztő játékok érhetők el,

Suli TV – Mobilis Győr (videók: (https://www.youtube.com/
user/MobilisGyor/playlists); feladatlap minták: (http://mobilis-
gyor.hu/suli-tv). A győri Mobilis Diáklabor munkatársai által 
2-11. évfolyam számára forgatott természettudományos kísérlet-
videók és azokhoz kapcsolódó feladatlapok érhetők el, kifejezet-
ten a tantermen kívüli digitális oktatás időszakában a diákok és a 
pedagógusok támogatására,

Tabello (https://www.tabello.hu/): általános iskolásoknak fej-
lesztett ingyenes interaktív online nyelvoktató szoftver mestersé-
ges intelligenciával,

Tanuló Társadalom (https://www.tanulotarsadalom.hu): 
szaktanárok által kidolgozott tananyagok, közép- és emelt szin-
tű érettségi és nyelvvizsga tételek találhatóak minden tárgyból, 
témakörből,

Ügyesedni képességfejlesztő szoftverek (https://ugyesedni.
hu): Alsó tagozatos tanulók és tanítók részére képességfejlesztő 
feladatok. Ingyenes belépési kód: DIGITALIS,

Xeropan (https://www.xeropan.com): interaktív angolnyelv-
tanító számítógépen és okostelefonon használható applikáció, 
amely több mint 1600 videós, szótanuló és nyelvtani leckét tar-
talmaz alapfoktól felsőfokig (A1-től C1-ig),

Zanza.tv (https://zanza.tv/) A portál az érettségire történő fel-
készítést támogatja 7 tantárgy esetében,

forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_
digitalis_munkarendhez/tanulast_tamogato_hasznos_anyagok

(További segédanyagok elérhetők.)

Az Önkormányzat digitális eszközként két táblagépet tud 
felajánlani az otthoni oktatáshoz.
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Paloznak Jövőjéért Közalapítvány
pályázati kiírása

A Paloznak Jövőjéért Közalapítvány ösztöndíjprogramja a ta-
nulásban, a művészetekben, illetve a sportban tehetséges diákok-
nak, a szakmájukban új tapasztalatot szerző fiataloknak nyújt le-
hetőséget tudásuk elmélyítésére, tehetségük kibontakoztatására, 
továbbképzésre, további tapasztalatok megszerzésére. 

A Közalapítvány céljai között szerepel a tehetség kibontakoz-
tatása, a hagyományok őrzése és gazdagítása. Ennek érdekében 
olyan támogatási rendszert működtet, amely megfelelő szakmai 
követelmények teljesülése esetén biztosítja a már eredményesen 
működő tehetségsegítő programok folytatását és emellett lehető-
séget ad új kezdeményezések támogatására is.

1. Pályázhatnak, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
•  18-35 év közötti fiatalok, akik legalább három éve paloznaki 

állandó lakhellyel rendelkeznek és azt folyamatosan fenntartják.
•  Nappali tagozaton, államilag támogatott vagy költségtéríté-

ses (önköltséges) formában folytatják tanulmányaikat Ma-
gyarországon, illetve az Európai Unió bármely országában.

•  Művészeti képzésben, illetve sportképzésben vesznek részt. 
Szakmai tanulmányokat folytatnak, illetve továbbképzésen, 
szakmai gyakorlaton vesznek részt.

•  A befogadó intézménytől, szervezettől, cégtől igazolással ren-
delkeznek, hogy ott szakmai, sport vagy művészeti tevékeny-
séget, illetve egyéb tanulmányokat folytatnak. 

•  Tanulmányi ösztöndíj esetén az oktatási intézménybe, a pá-
lyázat beadását megelőző egy éven belül felvételt nyertek, 
illetve ott eredményes félévet zártak.

•  Tudományos munkát végeznek.
2. A támogatás időtartama:
• A támogatás legfeljebb 6 hónapra szól.
• A támogatott nem jogosult a támogatásra, ha 

–  hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel,
–  szakmai gyakorlatát, képzését a támogatási időszak alatt be-

fejezi, vagy megszakítja,
– szakmai ösztöndíj esetén megszűnik munkaviszonya. 

3. Pályázatok beadása:
•  A pályázatokat a tárgyév január 1. napjától december 31. 

napjáig bezárólag folyamatosan lehet benyújtani. 
• A pályázathoz szükséges adatok:

– név, lakcím, adószám
– születési hely, idő
– a pályázaton igényelt összeg
– az elnyert összeg tervezett felhasználása
– az igénylés indoka, egyéb körülmények

•  A pályázatokat a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány Kuratóri-
umához címezve, Paloznak Község Önkormányzatának Hi-
vatalában lehet személyesen leadni, vagy postai úton a 8229 
Paloznak, Fő u. 10. címre eljuttatni.

4. Pályázatok elbírálása:
•  A pályázatokat a beadást követő 30 napon belül az Közala-

pítvány kuratóriuma bírálja el. Erről az elbírálást követő 15 
napon belül postai úton értesíti a pályázót. 

5. A támogatás folyósítása:
•  Az Közalapítvány a támogatottal a döntés meghozatalát kö-

vető 30 napon belül támogatási szerződést köt. 
•  A támogatás folyósítása egy összegben, vagy rendszeres havi 

utalással történik, a felhasználás módjától függően.  
6. A támogatás lezárása:
• A támogatás lezárultával a támogatott köteles egy hónapon 

belül írásban az Közalapítványnak beszámolni.

Paloznak, 2020. március 10.
Paloznak Jövőjéért Közalapítvány Kuratóriuma

Szent József ház

Húsvét előtt az önkormányzat dolgozói kicsinosították a Szent 
József ház bejáratát. Térburkolás történt, és parkosítottak. Fákat, 
virágokat ültettek, füvesítettek és muskátlik kerültek az ablakokba. 
Az eredménnyel mindenki elégedett lehet, a Fő tér elnyerte díszes 
pompáját.  
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Tiszapartján mandulafa virágzik,
a virágja vízbe hull és elázik.

                                          (népdal)

Vannak itten dógok, mire lehet hivatkoznyi. Például, hogy ezt 
az idézetet már eccer felhasználtam-tam. Lehet, de öreg vagyok, 
már a szépre sem emlékezék. Végül is pozitív meg negatív ho-
zadéka is van. Egyrészt Balaton, semmi Tisza, másrészt meg az 
elázás, arra még kitérek, meg betérek, ha van hova.

Szóval az üdőnek ő számítása. Számtalan van. Nézzünk egy-ket-
tőt. Ugye a zsidó időszámitás Ádám születésitől számol, midösszesen 
3760 évet kell a maihoz hozzáadagolni. A mi időszámításunk 
Krisztus Urunk születésitől számol, úgy 2020-at. Mi meg itt a vi-
rágos Paloznakon a Covid-virus előtti meg utáni időket számoljuk. 
No szóval ez még a vírus előtti idők hős vagy ki tudja története.

Szóval szenátorunk /kis falu nagy címek/ álljon itt a neve 
Árvay Etele megálmodta, hogy bájos Mandulafa Társaságunk 
mandulavirágzás táján, meg Paloznak táján, híja meg a falu ap-
raját nagyját a világhírű /már szeréntünk/ Mandulafa uccába 
megkóstintani az üdei borokat. Kérgyünk e pézet ezér a mu-
tatványér? Óriási vita keveredék, sok borral, oszt levontuk a 
rezümét /ma sem tuggyuk, mit jelent/. Dönténk, valószénüleg 
helyesen, hogy nem, nem vagyunk mi ollan omolafélék, hogy 
ezér pézet kérjünk. Maradt a gratis. /ez valami sóféle lehet, a 
tengerbül/. Szóval beindult a mutatvány.

Hol kezdénk, persze, hogy az elejin, azaz Szenátorunk tera-
szán, hű párja, Eszercita /a spanyolok így becézik/ frissen sütött 
lángosival, meg a mi Zsuzskánk /van-e, ki e nevet nem ösmeri?/ 
kiváló boraival. Pohárot is lehetett jó pézért bérelni, mint a na-
gyoknál /ld. előbb/ Dodusz és Matyi   kezelésiben. Ha lenyom-
tuk, márpenég lenyomtuk, gyütt a következő grádics. Csak egy 
aranyérmes borász. Ádi a jól bevált rizlingjival, meg zweigelt bo-
rával, még rozé színezetben is. Hu, csodás vala. 

Bandukolánk és máris Tündi varázslatos olaszrizlingjival ön-
töztük kiszáradt/egy fenét/ torkainkat. Ez oly fenséges vala, nem 
kisebbítve Dezső testvérünk tanácsait, hogy még Nyúl Papa is 
szeretettel tekinte ránk odafentrül. A mag jó talajba hulla. 

És máris Jocinál landolánk, ahol igazi meglepi sorozatok. Évi-
ke zsidó tojás költeménye és Teremtőm, kétféle kéknyelű. Egy 
hordós érlelés, meg egy reduktív fajta. Sőt egy kvíz, vagy micso-
da-babszemeket kellett dobálni a verseny során, most már be-
vallhatom, honnét a Joci kéknyelűje, hát tőlem és lenyomott 14 
a 12 babszemhez aránba. No de győzzön a jobbik.

Ezt épp, hogy észlelénk és máris újabb csoda, Géza testvérünk 
varázslatos olaszrizlingjeit köllött megkülönböztetnünk a veres 
földes, meg a nem veres földes variációban. Sokan rámentünk, 
de az összhatás felemelő volt. Szemben penig örök emlékű Miki 
testvérünk fia, Zoli ölelte tágra karjait és ez még semmi egy újabb 
olaszrizling variáció következék. Ki tuggya hányadék? Jesszusom, 
ezt kissé elírám.

És a vége, mint minden mesének a legjobbja, vagy nem, Frici 
testvérünk varázslatos olaszrizlingje és szendvicsei. Már eddig is 
számtalan kiváló pogácsát és szendvicset fogyasztánk, elnézést, 
hogy mindösszeset név szerént nem említém. És emitten jöve a 
népdal meg elázás, magam a jó Nótárius is bűnbe esék és kezde 
az anyaföld imbolyogni. Örök hála Tamás testvérünknek és pár-

jának Krisztinkének, hogy két oldalrul belém karolva haza navi-
gáltak. Sajnos legendás udvariasságom nem hagya el és behívám 
őket egy János áldásra, no ez kissé bűn vala. Emlékeimben még 
felmerüle Krisztinke a pince padlóján üldögélve Luca cicánkat 
simogattya, vagy fordítva-de erre már nem emlékezék. Szóval így 
zárula a szeánsz, hogy a többiekkel mi lett-légyen volt, ki tuggya.

ZB

Hidat építettek
Új híd épült a Lovasi Séden a paloznaki határban. A Happ, a 

Kindl, és a Kirják család fogott össze (a járványveszély miatt ter-
mészetesen az egymástól való távolságot betartva) és kedvenc séta-
helyükön felújították a kissé korhadt gyaloghidat a patakon. Kö-
szönjük az arra járó kirándulók, kutyafuttatók és futók nevében is.

Önkormányzat

Mandulavirág  
a Mandulafa Társaság rendelésire
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Hogyan kell a kertben magaságyat építeni?
A magaságyás építé-

sének lépéseit mutatjuk 
be. Aki kedvet érez, 
maga is megépítheti 
otthonában és élvezheti 
a gyors termés és köny-
nyű, élvezetes kertész-
kedés előnyeit.

Keressük meg az ideális 
helyet

A magaságy készíté-
sét koratavasszal célsze-
rű elkezdeni. Az első 

lépés a hely kijelölése. Minthogy naponta van vele dolgunk, 
célszerű, ha könnyen megközelíthető, napos, szélvédett helyre 
kerül. Legyen a közelben a kút, vagy a vízcsap és legyen hely a 
komposztérlelő számára is.

Mekkora legyen?
A magaságy legcélszerűbb mérete: 120 cm szélesség, 80 cm 

magasság és 5-10 méter hosszúság. A kerete készülhet használt 
deszkából, széldeszkából, bőrdeszkából, téglából, faforgács la-
pokból, vagy bármilyen más, természetes anyagból. (Fém és be-
ton a ridegsége miatt kevésbé használható.) Ügyelni kell arra, 
hogy a keret egyes részei között hézag maradjon, ami a légmoz-
gást az anyagban lehetővé teszi.

Fontos a rétegzés
A magaságy építése azzal kezdődik, hogy a helyén a talajt 20 

cm mélységben ki kell ásni; ide kerül a legalsó, talajképző réteg: 
fák, bokrok metszési nyesedéke, szőlővenyige, nádtörmelék, ku-
korica- és napraforgószár, kifőzött szőlőtörköly, stb. Az anyagot 
taposással kell megtömöríteni.

A következő, 20 cm vastag réteg a kertben és környezetében 
keletkező, komposztálandó, lehetőleg felaprított szerves hulla-
dékból áll, majd erre kerül egy ugyancsak 20 cm vastagságú réteg 
lehullott levelekből. Erre terítsünk 20 cm vastag érett komposzt-
réteget, amelybe lehetőleg keverjünk érett istállótrágyát is, majd 
legfelül egy 20 cm vastagságú, jó minőségű, friss kerti föld réteg 
helyezkedik el.

Karbantartás
Az egész talajtömegnek kissé nyirkosnak kell lennie. A szerves 

anyagok korhadási folyamata rövidesen megkezdődik, amelynek 
következtében széndioxid és hő keletkezik; mindkettő elősegíti 
a növények vegetációját, ezért a jól előkészített magaságyba ko-
rábban lehet elkezdeni a magvetést és a palántázást. A talajtömeg 
a keret pereméig töltse ki az ágyat, mert a korhadási folyamat 
következtében a talaj a nyár folyamán meg fog süllyedni, amit a 
szükséges vastagságú kerti föld réteggel kell pótolni.

Forrás: https://hobbikert.hu/magazin/hogyan-kell-a-kertben-
magasagyat-epiteni.html

Dr. Bálint György

ÁPRILIS A KERTBEN
Gondolatok, feljegyzések az áprilisi kert körüli tennivalókról
Dúskálunk a tennivalókban. Teljes az eufória. Újra órákat 

lehet kint tölteni a kertben. Bódulni az illatoktól, a természet 
zenéjétől, a lassan előmerészkedő színektől. Újra csak azt mon-
dom, akármilyen undok is, de kell az a tél. Nem hiszem, hogy 
valaki, aki olyan helyen él, ahol nincsen hideg évszak, ugyan-
olyan extázisba tud esni az első melegebb tavaszi napon. Meg 
az a sok lakásban töltött tunya hét annyira feltöltött tettvággyal, 
hogy ilyenkor hetekig tudnék molyolni kint. És szükség is van 
erre az extra energiára, mert rengeteg az olyan tennivaló, amit 
csak most tavasszal lehet megcsinálni. Konkrétan jegyzetelni 
szoktam a feladatokat, hogy ne vesszek el köztük.

Például szegény gyepecském, a kemény nyár rendesen megté-
pázta – idén már muszáj lesz megcsinálni azt az öntözőrendszert! 
– a csapadékos tél kicsit rehabilitálta ugyan, de azért így is bőven 
van mit restaurálni rajta.

Néhány bokrot és fát is át kell ültetnem, mert kinőtték a helyü-
ket. Az igazság az, hogy már ősszel meg akartam csinálni, de csak 
néhányra jutott idő. Sebaj, idei nagy elhatározás, hogy pontos, 
éves tervet fabrikálok a teendőkről és szigorúan betartom őket.

Ott vannak a mediterrán cserjéim is! Ha a zsályát nem nyírom 
meg, akkorára nő, hogy mindent elnyom, a levendula meg nem 
lesz olyan kis helyes gömböc, ha most nem kap egy kis fazoníro-
zást. Oh igen, a rozmaringot is újra kell ültetni. Sajnos tavaly té-
len teljesen kifagytak, pedig hatalmasak voltak. Egyszer egy egész 
lakodalmat láttam el a faluban rozmaring ágakkal, és még úgy is 
bőven maradt a bokorból. Sebaj, itt a déli lejtőn egy-két év alatt 
újra megnőnek majd.

Idén is vetek korai zöldségeket a magaságyásba. A spenót, a 
hónapos retek, a dughagyma meg a sali pont szépen beérik, mire 

jönnek a nyári kollégák. Így nem áll parlagon hónapokig a ve-
teményes.

Persze nem csak a szokásos, rutin feladatok várnak rám. Min-
den évben igyekszem valami új projektet is megvalósítani a kert-
ben. Ezekre is a tavasz az ideális időszak, hisz a frissen ültetett 
növényeknek és nekem is sokkal kevésbé megterhelő az ilyen 
enyhébb időben a telepítés.

A kertemnek van egy olyan zuga, ami korábban nagyon napos 
volt, így remekül megélt ott a pázsit, de időközben szépen meg-
nőtt a közelébe telepített sövény és fenyőfa, így a terület napos-
ból árnyékossá avanzsált. Ezért ide a kopott gyep helyett egy szép 
árnyékkerti bordűrt szeretnék kialakítani.

Ezekben az árnyékos, félárnyékos kertekben egészen egyedi 
hangulatot lehet kialakítani és szerencsére már rengeteg olyan 
fajta kapható nálunk is, amik kifejezetten ezt a miliőt kedvelik. 
Jöhet árnyliliom, tollbuga, páfrányok, bőrlevél, meténg, tűzeső, 
hunyor, díszcsalán, hortenzia, rododendron, harangvirág, ha-
rangláb vagy a gólyaorr, hogy csak néhányat említsek.

Valamiért idehaza még nem annyira népszerű ez a műfaj, pe-
dig minden kertben vannak árnyékos zugok, amiket ki lehet 
használni egy ilyen árnyékkertecskével. Amolyan erdei hangu-
latot lehet csinálni mohás kövekkel, esetleg egy öreg farönkkel.

A mi éghajlatunknál kevésbé napos országokban, mint pl.: 
Nagy Britannia vagy Hollandia már igazán mesteri szintre fej-
lesztették a kertészetnek ezt a válfaját, így szerencsére van hon-
nan inspirálódni. Mert nem szégyen az, tessék nyugodtan fel-
menni a netre és megnézni, hogy csinálják ezt a profik!

Ez a cikk a BBC Kertvilágban is olvasható.
forrás: http://kert.tv/aprilis-a-kertben/

Németh Balázs


