
TESTÜLETI ÜLÉS
Február 2-án tartott nyilvános testületi ülést az önkor-
mányzat. Elsô napirendként a 2017. évi költségvetés ter-
vezetét tárgyalták a képviselôk. A tervezet 134 millió Ft
bevétellel és kiadással számol, amibe beleszámít a tavalyi
évi közel 30 milliós pénzmaradvány is. A bevételi oldalon
az idegenforgalmi adóbevételek növekedésével és az
újonnan bevezetett földadó bevételek pluszként jelent-
kezhetnek. A tavalyi évben elnyert 15 milliós pályázati
pénz felhasználása a belterületi útfelújításra, valamint a
közvilágításra kapott állami támogatásból a hálózat bôví-
tése szerepel a fejlesztési tervek között. Sajnos az állami
támogatás újra csökken mintegy 6 millió forinttal ami
részben bizonyos normatívák csökkenésébôl részben az
idegenforgalmi adó kiegészítô állami támogatásának
csökkenésébôl adódik majd. A kiadási oldalon a minimál-
béreknek, a bérminimumnak és a polgármester bérének
kötelezô emelése okoz többletkiadást. A testület a felme-
rült javaslatok és módosítások átvezetésével a következô
ülésen ismét tárgyalja a 2017. évi költségvetést.

Egyhangúan fogadták el a képviselôk a Verrasztóné
Losonczy Anna által összeállított rendezvénytervet, mely
közel 30 önkormányzati rendezvényt tartalmaz. Szintén
elfogadták az Értéktár Bizottság beszámolóját melyet
ugyancsak Verrasztóné Losonczy Anna terjesztett elô,
mint a bizottság elnöke. Döntöttek a képviselôk a minôsé-
gi szálláshelyfejlesztés pályázat kiírásáról, melyet a
Riviera Egyesület bonyolít le és erre a célra az idegenfor-
galmi adó 10%-át fordítja az önkormányzat. A DRV-Zrt
által kezdeményezett „Adósságkezelési, adatszolgáltatási
és együttmûködési megállapodás” megkötését nem fogad-
ta el az önkormányzat. Elfogadta viszont a kötelezô köte-
lezô felvételt biztosító iskolák körzethatárainak meghatá-
rozásáról” címû elôterjesztést, mely továbbra is a
balatonfüredi általános iskolákat jelöli ki a kötelezô beis-
kolázás biztosítására. Idén csatlakozik Paloznak a Ma-
gyarország legszebb konyhakertjei felhíváshoz és prog-
ramhoz. A külterületi utak fenntartásához szükséges
eszközbeszerzéssel kiegészült Paloznak gazdasági prog-
ramjának konkrét célok pontjának, Infrastrukturális fej-
lesztések alpontja.

CZÁ

Életmentôk

Futótûzként terjed a településen, hogy a fagyos Balaton-
ból kimentettek egy hölgyet, aki éppen a meleg forrást
akarta megjelölni. A nô szerencséjére három fiú és egy ta-
nár a segítségére sietett.

A csopaki strand bejáratánál felhívják a figyelmet a
fürdôtelep területén található hôforrásokra, amelyek mi-
att a strand egyes szakaszain a jég vastagsága balesetve-
szélyes, sportolásra alkalmatlan.

– Lent korcsolyáztunk a csopaki strand keleti részén,
amikor Szilvia a feleségem szólt, hogy egy nô beszakadt a
Balatonba. Észrevettem, hogy tôlünk két-háromszáz mé-
terre a paloznaki öbölben három srác jégkorongozik. Ki-
abáltam nekik, hogy jöjjenek segíteni, mert nagy a baj –
elevenítette fel a történetet Látos Jenô, aki a Báthory is-
kolában tanít angolt és informatikát. ô annak idején a
hetvenes években vízimentôsként dolgozott a strandon,
így már volt némi tapasztalata a mentésben.

A három fiú azon nyomban a jégfogságába esett hölgy
segítségére sietett. A huszonkét éves paloznaki Kövesi Ba-
lázs és Slemmer Ábel Sebestyén, valamint a húsz eszten-
dôs csopaki Németh Balázs már évek óta szoros barátsá-
got ápolnak. Szüleiktôl megtanulták, hogyha bajban van
az ember, akkor segíteni kell. A közös életmentés még erô-
sebbé kovácsolta a barátságukat.

– Amikor szólt nekünk a tanár úr, egybôl elindul-
tunk segíteni. Balu (Németh Balázs) indult elôl a hoki-
ütôvel, utána én, a tanár úr, végül Ábel. Hasra feküd-
tünk, a hokiütôket egymásba akasztva biztosítottuk,
hogy nagyobb baj ne legyen. A nyakig elmerült hölgy
szerencsére megfogta a bot végét és sikerült kimente-
nünk. Ezután még megkérdeztük, hogy miben lehetünk
a segítségére, hiszen ruhája teljesen átázott – meséli
Kövesi Balázs. Az asszonyt a parton várták az ismerô-
sei, akik melegítve hazavitték. Szerencsére mentôt nem
kellett hívni. A három fiúnak azóta már nagyon sokan
gratuláltak, példaértékûnek tartják, amit tettek.

Manapság a fiatalokat többször bírálat éri, hogy nem
segítenek másoknak, csak a saját érdekeiket tartják szem
elôtt. Szerencsére Kövesi Balázs, Slemmer Ábel Sebes-
tyén és Németh Balázs mindezt megcáfolta azzal, hogy
egy embertársuk életét megmentették. Lee Taipo mondta
egykoron: a tetteid határozzák meg, hogy milyen ember
vagy. A tanár úr és a három fiatal mindebbôl jelesre vizs-
gáztak.

Szendi Péter
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Élet közösségi oldalak nélkül? 
Az alkohol- vagy drogfüggôség fo-
galma már beépült a köztudatba, a
közösségi médiától való függôséget
azonban még nehezen azonosítja a
társadalom. Fôleg, hogy az embe-
rek nagy része érintett.

Hosszan lehet sorolni a közösségi oldalak pozitív tulaj-
donságait, hiszen a social media segítségével könnyen, va-
lós idôben tudjuk tartani a kapcsolatot ismerôseinkkel,
folyamatosan tájékozódhatunk szûkebb vagy tágabb kör-
nyezetünk történéseirôl. Mindennek azonban megvan az
árnyoldala is. Erôszakos tartalom, csalás, internetes ki-
közösítés, zaklatás és függôség – csak néhány példa az kö-
zösségi oldalak lehetséges negatívumaira.

Tulajdonképpen már függôk 
Benke Valéria pszichológus azt mondta, kutatások is bizo-
nyítják, hogy ezen platformok használói tulajdonképpen
sok esetben már függôk, rengetegszer felmennek az adott
oldalra, nézik a hírfolyamot, folyamatosan követik, hogy
mi történt az ismerôseikkel. Jellemzô, hogy a közösségi
oldalak használói szeretnének minél többet megosztani
magukról, közben nagyon sokan függôvé váltak a like-
októl, vagyis a megosztott tartalmaikra kapott pozitív re-
akcióktól. Várják, hogy minél több ember jelezzen vissza,
hogy a közzétett fotón jól néznek-e ki, tetszik-e nekik a
megosztott videó vagy bármilyen más, a hírfolyamban
megjelenített tartalmuk.

Netelvonó 
Szûts Zoltán médiakutató hangsúlyozta, vannak orszá-
gok, ahol már leszoktató foglalkozásokat is tartanak. Dél-
Koreában olyan „elvonó” klinikák mûködnek, amelyek a
mobileszközökrôl és alapvetôen a közösségi médiahasz-
nálatról próbálják lehozni a fiatalokat. Nagyon komoly
tünet, ha az ember magányosnak, szinte meztelennek érzi
magát a mobilja nélkül. Azt, aki már ideáig jutott, kezelni
kell – tette hozzá a Zsigmond Király Egyetem rektori
megbízottja.

Normálisnak tekintett függôség
Benke Valéria pszichológus úgy véli, a közösségi
médiafüggôséget már az alkohol- vagy drogfüggôséghez
lehet hasonlítani. Míg utóbbi fogalmak már teljesen be-
épültek a köztudatba, a social mediától való függôséget
még nehezen azonosítja a társadalom. Fôleg mivel az em-
berek nagy része érintett, már-már normális kategóriába
tartozik, ha például valaki folyamatosan a telefonját
nyomkodja.

Egy óra most, egy élet a középkorban
Azzal is érdemes vigyázni, hogy a közösségi oldalakon
gyorsan rengeteg információhoz juthatunk. Egy óra közös-
ségi médiahasználattal ugyanis körülbelül annyi hírt kell
feldolgoznia az agyunknak, mint egy középkorban élt em-
bernek az egész élete során. Szûts Zoltán hangsúlyozta,
változik a hírszerzés formája, mert nem széles skálán tör-
ténik már, hanem nagyon szûken. Kutatók szerint a közös-
ségi média a saját véleményeinket erôsíti meg, erôsíti fel, az
ellenvéleményeknek pedig semmilyen módon nem ad teret.

Ennek az az oka, hogy az ismerôseinket szoktuk bejelölni,
és alapvetôen azokkal szeretünk barátkozni, akik hasonló
véleményen vannak velünk – mondta a szakember. 

Tetszeni jó. 
Emellett a közösségi oldalak kedveznek az egónak is. Ha
például feltöltünk egy fotót, azért like-okat várunk, va-
gyis visszaigazolásoktól tesszük függôvé a magunkról al-
kotott képet. A pszichológus szerint a kapott dicséret
mindig jó érzéssel tölti el az embert, növeli az önbizalmát,
úgy érzi, értékes a világ számára, és ez az érzés a pozitív
megerôsítés esetén felnôttkorban is megmarad. Más kér-
dés, hogy a közösségi felületeken az ember általában nem
teljesen azt mutatja, amilyen ô valójában. A neten megje-
lenített kép kissé idealizált – tette hozzá Benke Valéria.
Szakértôk úgy vélik, egyedül a közösségi média tudatos
használata vethet gátat a negatívumoknak. Ezt pedig csak
megfelelô neveléssel és oktatással lehet elérni.

Forrás: infoter.eu
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Idôutazás a Faluházban
Beszélgetôs mûsor meghívott vendégekkel,

akik visszaemlékeznek a gyermekkorukra és fiatalságukra,
„milyen is volt Paloznak az 50-es, 60-as, 70-es és a 80-as

években?”
Március 4-én (szombaton) 18.00 órakor

a Faluház nagytermében.
Jöjjön el Ön is, hallgassa meg a történeteket!

Utána baráti beszélgetésre, egy kis koccintásra várunk
minden kedves érdeklôdôt.

A beszélgetést vezeti: Szendi Péter
A „Paloznak Jövõjéért” Közalapítvány szervezésében
az esten bemutatásra kerül  Jutasi Irén: Árpád apánk

paloznaki álmai c. írása.

MEGHÍVÓ
Paloznak Község Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 

évfordulójára rendezett

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE
és

KOSZORÚZÁSRA.
Helyszín:

Paloznak, 1848/49-es emlékmû
Idôpont:

2017. március 15. szerda 10 óra
(Rossz idô esetén helyszín a Faluház nagyterme.)



HAMAR MEGADTA MAGÁT A TERMETES HÍZÓ 
Igazi falusi disznóvágást tartottak Paloznakon 

Már korán reggel gyülekeztek a
férfiak, várták a nap „fôszerep-
lôjét”. Kisvártatva be is gördült
a Tájház udvarába az a 160 ki-

lós hízó, melyet Nemesvámosról hoztak. A településen ti-
zenkettedszer tartották meg a Paloznaki Civil Egyesület
és az önkormányzat szervezésében a falusi disznóvágást.
A nagy hidegre való tekintettel a szervezôk gondoskodtak
fogópálinkáról, forralt borról és teáról.

Mint azt Sövényházi Balázs, Nemesvámos polgármes-
terétôl megtudtuk, ô hizlalta az állatot. Kezdetben még
nagyon hangosan tiltakozott az ellen, hogy belôle ma
ebédeljenek az emberek. Szegény pára azonban hamar
kilehelte a lelkét, köszönhetô annak a csapatnak, akik
már évek óta együtt dolgoznak. Pauer Lajos böllér az
elôírásoknak megfelelôen elôször elkábította a sertést,
hogy az állat szenvedéseit a lehetô legkisebbre csökkent-
sék. A csapat tagjai a munkavédelmi elôírásokat betar-
tották. Megkezdôdött a pörzsölés, a tisztítás, a mosás és
a bontás.

A nagy hidegre való tekintettel a szervezôk gondos-
kodtak fogópálinkáról, forralt borról és teáról. - Annak
idején egy baráti társaság indította el a falusi disznóvá-
gást, hogy az érdeklôdôknek megmutassuk, miképp tör-
ténik mindez. Az egyesület egy idô után felkarolta ezt a
most már hagyományosnak mondható rendezvényt.
Minden évben egyre többen látogatnak el Paloznakra.
Természetesen a sok helybélin kívül, a környék lakói is
eljönnek a disznóvágásra, de vannak olyanok is, akik
Gyôrbôl, Budapestrôl vagy éppen Szolnokról jönnek,
immár évek óta - nyilatkozta lapunknak Hernádi Péter,
az egyesület elnöke.

Akik azonban nemcsak a kulináris élvezetekért jöttek,
azoknak a szervezôk gyalogtúrát tartottak. Délben került
sor a pecsenyekóstolásra, miközben ifj. Vass György és
cigányzenekara szolgáltatta a jó ebédhez elengedhetetle-
nül fontos zenét. Egy idô után már lehetett kolbászt, hur-
kát és orjalevest is kóstolni.

Kísérô rendezvények is voltak a faluházban. Az érdek-
lôdôk egy gyönyörû szép kiállítást tekinthettek meg „Fal-
védôk, kenyérruhák, szalvéták” címmel, melyet a
Paloznak Jövôjéért Közalapítvány szervezett.

Englert Dezsô, a Paloznaki Borklub vezetôje jóvoltá-
ból pedig borfelismerô versenyre is sor került. A tíz ver-
senyzôbôl végül, a visszakóstolások után Hatvári Lajosné
Rózsika került ki gyôztesen. A disznóvágás szervezôi
gondoskodtak arról, hogy a gyerekek is jól érezzék magu-
kat. A Teleházban kézmûves foglalkozás, diafilmvetítés és
játszósarok volt. Miután a résztvevôk megkóstolták a fi-
nom borokat és pálinkákat, valamint a disznóból készí-
tett finomságokat, késô délután már rophatták a vendé-
gek a táncot a fûtött sátorban. A jó zenérôl a Sa-Si Duó
gondoskodott.

Szendi Péter

PÁLYÁZAT A SZÁLLÁSHELYEK MINÔSÉGI FEJLESZTÉSÉRE

A paloznaki szálláshelyek minôségi fejlesztésére pályáza-
tot ír ki az Önkormányzat megbízásából a Riviera Egye-
sület. A pályázatok 2017. február 28-ig nyújthatók be. A
részletes pályázati kiírás és adatlap a honlapon elérhetô
(www.paloznak.hu) , vagy átvehetô az Egyesület irodájá-
ban illetve az Önkormányzati Hivatalban.

A pályázati támogatás minimum 100 000 max 500.000
Ft. A pályázaton a már engedéllyel rendelkezô, a pályá-
zat benyújtásakor egyesületi tagsággal rendelkezô szál-
láskiadók vehetnek részt. A támogatás utófinanszírozás-
sal valósul meg és minimum 50% önerô szükséges.

MEGHÍVÓ 
Tisztelt Horgásztárs!
Meghívom önt, a Vezetôség és a ma-

gam nevében, a Paloznaki Horgász
Egyesület 2017. március 11. – én
(szombat) 9 órakor kezdôdô éves ren-
des közgyûlésére.

Helyszín: 8229. Paloznak Fô u 2. Szent József ház ter-
me. (A bolttal szemben)

Amennyiben a közgyûlés nem határozatképes, úgy a
megismételt közgyûlés idôpontja a fenti címen 2017. már-
cius 11. – én 9 óra 30 perkor, kezdettel, a meghirdetett
változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra. A
megismételt közgyûlés a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes.
Napirendi pontok:
1. Elnöki megnyitó.
2. A határozatképesség megállapítása, a jegyzôkönyv 

vezetô és hitelesítôk megválasztása.
3. Elnöki beszámoló az egyesület 2017. évben végzett 

feladatokról.
4. 2016. – évi gazdasági beszámoló, valamint a 2017. – 

évi költségvetés tervezet ismertetése.
5. Felügyelô bizottsági beszámoló.
6. Horgászstég (kikötômester) gondnok beszámoló.
7. Szervezeti Mûködési Szabályzat ismertetése, annak 

elfogadása.
8. Felügyelô Bizottsági tagválasztás.
9. Vezetôségi tagválasztás.

10. A fizetési kötelezettségek (tagdíj, csónak kikötési díj,
elsô belépési díj, társadalmi munka megváltási díj.) 
meghatározása.

11. Egyebek.
Kérem valamennyi horgásztársamat hogy az elmaradt,

ill. az aktuális fizetési kötelezettségének tegyen eleget a
közgyûlés megkezdéséig. A fenti napirendek fontosságá-
ra, valamint az alapszabályban rögzített tagi kötelezett-
ségek elôírásainak (taggyûlésen való részvétel) betartásá-
ra való tekintettel, feltétlen számítunk megjelenésére.

Paloznak, 2017. 02. 20.
Horgásztársi üdvözlettel: 

Papp Gábor László, elnök
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Borklub
Azért Boldogasszony havának 13. naptyán csak
összejövénk, csikorogva. Már a fagy csikorgott, mi meg
összeverôdtünk bélelve a hideg miá, ki bélelt kabátban,
ki jó pájinkával bélelt gyomorral. A csikorgás azért a
gondolatokra nem vonatkozék, áldottuk a bölcs
önológusokat Noé apánktól Hamvas Béláig és felrémlet-
tek ugyancsak a múltból Platon intelmei: “A bor melletti
közös idôtöltés, ha helyesen történik, jelentôs tényezôje a
nevelésnek és a mûvelôdésnek.” A szeánszot igen bölcs
Elnökünk nyitá meg, köszöntva a jó harmincfôs kemény
magot, valamint vázolván az év nevezetes naptyait, fôleg
a hónapok második péntekét, mikoris klubunk számos
sokrétû, érdekes és izgalmas programot rendez, vagy vesz
részt azon. És következék Szele Gyula nemes borbará-
tunk, ki elvállalta, hogy kézen fog bennünket és végigve-
zet néhány francia borvidéken, miközben eme tájak bor-
különlegességeit kóstolhatjuk. Franciaország hatalmas,
borkultúrája is, borvidékei is. Csak a bordeaux-i borvi-
déken vidáman termelnek annyi bort, mint mi itt a Kár-
pát medencében. A borfajták meg százezer hektárokon
termelnek oly borokat: cavignan, ugni blanc, grenache,
mourvedre- melyekrôl mi leragadt borrajongók még nem
is hallottunk, ízlelhettük vóna. A borklub szerény nótári-
usa hetvenkedvén /már ne a hetvenkedô katona Plautus
müre tessék gondolni, hanem a 70.évbe lépésre/ részt ve-
hetett szeretô gyermekei jóvoltából egy bordeaux-i bor-
túrán és ott azt hitte az Olympuson van-tévedett, mert a
Csomolungmán volt. No de visszakanyarodván a téma ve-
zérfonalához, Gyula testvérünk elsôként a Beaujolais vi-
déket vette célba és igen alapos, képekkel illusztrált tájé-
koztató tartott, mi több poharainkba 2016-os száraz,
primeur gamay /no még egy szôlôfajta/ került. Ez a borvi-
dék borán kívül hihetetlen reklám tevékenységével is ki-
emelkedik, valószínûleg az egyetlen bor Európában, mely
ilyen széles körben kerül terjesztésre, gyakorlatilag egész
Európát lefedik. És máris a burgundi borvidék, hasonló
alapossággal elmesélve és egy Macon Bourgogne 2013-
ból. Következett a Rhone vidéke és hires pápák bora,
Chateauneuf du Pape 2012-es. Ez a különlegesség mind-
össze grenache, syrah, mourvedre, cinsault házasítás,
méltán világhírû. És máris a bordeaux-i borvidék mutat-
kozott, elôször egy Graves Bordeaux-val, ez cabernet
sauvignon és franc, valamint merlot házasítás. Saint-
Émilion két borral jelent meg egy 2013-as Chateau les
Ablilles és egy 2011-es Chaeau Martinell merlot-cabernet
cuvée-vel. Mindeközben a mi Gyulánk halkan duruzsola
és elrepíte minket gondolatban eme remek helyekre, sôt
képeken is nézhettük, hogy még hol nem voltunk. Na
most már meseszerû ez az egész hol volt, hol nem volt, de
el kell hinni az olvasónak, hogy az is volt. Ez szintén nem
jelenti azt, hogy most már mindenkinek rohanni kell a
borklubba, mert a kóstoló borok mennyisége adott és ha
nô a létszám, kevesebb jut. úgyhogy hátrább az agarak-
kal. Az estve emígy nézett ki vázlatosan és ha beleszámít-
juk, hogy a kiváló borok egyenként kerültek igen értô
szakemberek által értékelésre, melyet helyhiány miá itt
nem részletezek, kiemelkedô volt. Természetesen figye-

lembe veendô, hogy klubunk szerény anyagi lehetôségeit
figyelembe kellett venni a borok beszerzésénél, mi szerint
itt alapborokat iszogattunk, esetleg a középborok alját
kapargattuk. Na képzeljük el, mikor több száz eurós, sôt
több ezer eurós borok kerülnek a pohárba. Szóval
Mouton-Rotschildet azért nem ittunk. Összességében
fantasztikus estét tudhattunk a magunkénak és Gyula
borbarátunknak csak a legnagyobb tisztelettel gratulál-
hatunk. ZB

Jeles napok: NEMZETKÖZI NôNAP 
március 8.

1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer textil- és kon-
fekcióipari munkásnô sztrájkolt a béregyen-
lôségért és munkaidô csökkentésért.

1889-ben a II. Internacionálé alakuló köz-
gyûlésén beszédében hirdette a nôk jogát a
munkához, az anyák és gyerekek védelmét és
a nôk széles körû részvételét az országos és
nemzetközi eseményekben. Erre emlékezve 1910. au-
gusztusában Koppenhágában, a II. Internacionálé Kong-
resszusán határoztak arról, hogy a nôk választójogának
kivívása érdekében az Egyesült Államok után nemzetkö-
zileg is nônapot tartanak. 

Magyarország a nônapi felhíváshoz elôször 1913-ban
csatlakozott, amikor az Országos Nôszervezô Bizottság
röplapokat osztott. A következô évben, 1914-ben már or-
szágszerte rendezvényeket szerveztek. A a nônap ünnep-
lése kötelezôvé vált, és az eredetileg különbözô
idôpontokban rendezett nônapot 1948-tól szovjet mintá-
ra március 8-án tartották meg.

1977-ben az ENSZ is elismerte, és felvette a világnapjai
közé.

A rendszerváltás után a nônap Magyarországon is el-
vesztette eredeti munkásmozgalmi hangulatát, helyette
ezen a napon a férfiak kiemelt figyelemmel, virágajándé-
kozással fordulnak a HÖLGYEK felé.

Szerk.

ILLYÉS GYULA: DITIRAMBUS A NÔKHÖZ (RÉSZLET)
Ajánlás
Nem a zablák, nem a csengések,
hanem a kosáron a fül:
nem az ostromok, a bekerítések:
hanem a korall-sor a nyak körül,
meg a tûzhely körüli székek:
nem a viharok, a mének, a diadalzengések,
hanem a szitaszél-veregetések,
ha a liszt megtömörül,
hanem a néma kitekintések
a téli ablak függönye mögül:
nem a havasok, a jeges meredélyek,
hanem a kézimunkázó vetések,
a vasárnap is orsópörgetôk,
hanem a csecsemô lebegtetések,
hanem a csermelyek, a csevegôk,
nem a vezényszó: Rohamra! s Imához!
Hanem a megfordított vánkos.

2017. február
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Február közepétôl már ébredeznek a fák

Ebben az idôszakban kevéssé érzékenyek
az idôjárás szélsôségeivel szemben, a ná-
lunk elôforduló mínusz 15-16 fokos hide-
get is károsodás nélkül átvészelik. Febru-
árban kezdôdik az ébredezés idôszaka.
Ha ilyenkor enyhe, fagymentes az idô, ak-
kor megindul a gyökértevékenység, a szö-
vetek vizet vesznek fel, a rügyek duzzadni

kezdenek, ennek következtében a sejtállományuk hígabb
lesz, és - ha ismét zord idô következik – a termôrügyek
érzékeny szövetei elfagynak, virágot nem nyitnak, gyü-
mölcsöt nem érlelnek. Ezért aggódnak a kertészek, attól
tartva, hogy a februári tavaszt márciusi tél követheti!

A néphit szerint a változás Pál napjához (január 25.)
köthetô, ezt a napot pálfordulásnak nevezték és azt tar-
tották, hogy ha a télire betárolt élelem és takarmány fele
még a kamrában és a magtárban van, akkor már nem lesz
semmi baj: a család és az állatállomány gond nélkül kite-
lel. Pálnak fordulása, fél tél elmúlása – szólt a bölcs mon-
dás.

Elôbb a csonthéjas gyümölcsfák, késôbb az almáster-
mésûek kezdenek ébredezni, legérzékenyebbek a korai
fagyokra a mandulafák, a kajszi- és az ôszibarackfák vi-
rágai, valamint a szôlô termôrügyei. Ha a rügyeket a
hossztengelyük mentén éles késsel felmetsszük, és a szö-
vetek élénkzöldek, akkor nem érte ôket fagykár. Ha a
rügy tövén vagy az egész metszlapon elbarnult a szövet,
akkor a rügy elpusztult.

Forrás: balintgazda.hu

A könyvtár hírei

A Rettenetes Kartal / Rónaszegi Miklós
A Jonatán Könyvmolyképzô könyv
ajánlása fiataloknak

Rónaszegi Miklós a lebilincselô törté-
netfûzés, a megkapó jellemábrázolás
mestere. Évtizedek óta méltán mondhat
magáénak népes rajongótábort.

A Rettenetes Kartal népszerû regényciklusának elsô
darabja, mely a mai könyvbarátokat is rabul ejti. Izgal-
mas kérdések tartják állandó feszültségben az olvasót,
miközben élvezettel halad a pergô cselekményû, izgalmas
történelmi regényében.

Vajon ki az igazi király? Megtartja-e szavát Lóránd, a
szavatartó lovag?

Hol rejtôzik a sokszor emlegetett Rettenetes Kartal?
Megkerül-e végre a híres királyi ékszer: Szent István

koronája?
Öreg és fiatal, felnôtt és gyerek, higgadt és kalandvá-

gyó, mindenevô és válogatós mind-mind belefeledkezhet
az olvasásba, ha ezt a kötetet választja.

A kötet megtalálható és kikölcsönözhetô a Községi
Könyvtárban.

Szerk.

Paloznak Község Önkormányzata szeretettel hív és vár
minden érdeklôdôt

a
Magyar Filmhét (2017. február 27-március 5.) alkalmából

A Lovasíjász c. 

magyar dokumentumfilm vetítésére 
2017. március 2-án, csütörtökön 19 órakor a

Faluház nagytermében (Fô u. 10.)

A belépés ingyenes!

A film Kassai Lajos tevékenységével, az általa újraterem-
tett – csak az elôdeinkre jellemzô ôsi harci képességgel –
a lovasíjászattal, ennek szellemi hátterével, az abból lét-
rejött, a világban futótûzként terjedô sporttal, Kassai La-
jos kulturális életünkben betöltött szerepével foglalkozik.
Mindezekrôl számtalan anyag található az írott és elekt-
ronikus médiában. Hasonló témával foglakozó könyve
már több kiadást megért, több nyelvre lefordították. Kí-
nában sztárként ünneplik mind a bemutatókon, mind a
televízióban. Ha Hollywood olyan szuper produkciót for-
gat, amiben lovasíjászok szerepelnek, akkor ôt kérik fel
szakértônek és ô tanítja be a sztárokat, mint a legutóbb
Kínában forgatott filmben, Matt Damon-nak.

Országos bemutató dátuma: 2016. január 21.
Rendezô: Kaszás Géza
Szereplôk: Kassai Lajos, Dr. Obrusánszky Borbála
115 perc

„Nem az ôsöket kell követni, hanem azt, 
amit az ôsök követtek”

2017. február

 

FARSANGI BÁL
A Paloznaki 

Ifjúsági Szervezet (PISZ)

február 25-én, szombaton 19 órától

FARSANGI BÁLT
rendez a Faluház nagytermében. (Fô u. 10.)

Programok:
Jelmezverseny

Tombola
Élôzene, batyus bál!

Belépô: 300 Ft. Jelmezben a belépés ingyenes!
Szeretettel várunk mindenkit!

 

 



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.

� 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

� 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

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

�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, pa-
lackos bor eladás. Jásdi István 2001. 2002. 2003. 2006. évben el-
nyerte 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
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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.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

Szerkesztô és felelôs kiadó: Verrasztóné Losonczy Anna. 
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, 
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


