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KITÜNTETÉS
Nagy örömünkre március 15-én Prazsák Józsefné, 

Emmike a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat 
állami kitüntetésben részesült.

Prazsák Józsefné 1944-ben született Szilágysomlyón. Ál-
talános és középiskoláit Cegléden, a tanárképző főiskolát 
(matematika-kémia-technika szakon) Szegeden végezte. 
Szeged, Győr után a Csopaki Általános Iskolában tanított 
(16 évig) 1999-ig, nyugdíjazásáig. 1963-vásárolt a család 
Paloznakon telket, ahol a tanítási szüneteket töltötték, 
majd 1983-ban a faluban megépült házukba költözött fér-
jével és három gyermekével.

Pedagógusként kiemelt figyelemmel és törődéssel fog-
lalkozott tanítványaival. A Csopaki Általános Iskolában 
töltött időszak alatt bekapcsolódott Csopak, Paloznak kul-
turális életébe, a tanításon kívül aktív és tevékeny résztve-
vője a közösségi életnek. Rengeteg programot, eseményt 
szervezett az iskolában és az iskolai életen kívül is a ta-
nítványainak és az érdeklődő lakosoknak. Diákjai életét az 
iskolai kereteken kívül is gondoskodó figyelemmel kísérte 
és segíti a mai napig.

A művészetek iránti szeretetének és tiszteletének kö-
szönhetően a rendszerváltást követően lelkesen vett részt 
az önállósult Paloznak kulturális életének beindításában. 
Az első képzőművészeti kiállítás kezdeményezését meg-
szervezését a következő 30 évben még számtalan követte. 
Művészeti kapcsolatainak és volt tanítványainak köszön-
hetően számtalan kiváló művész és tehetséges művészpa-
lánta kapott lehetőséget önálló kiállítás megvalósítására, 
melyek berendezésében, megvalósításában nagy szerepet 
játszott.

Kezdetektől a mai napig a Paloznak Jövőjéért Közalapít-
vány kuratóriumának elnöke. A kuratóriumi munkát lelke-
sen és aktívan végzi, újabb és újabb támogatókat von be a 
finanszírozásba és talál ötleteihez támogató szponzort. Az 
Alapítvány segítségével több köztéri műalkotás létesült. 

Kuratóriumi elnökként kezdeményezője és megvalósító-
ja volt a paloznaki játszótér építésének. A helyi fiatalok 
ösztöndíjrendszerének kidolgozása és támogatásában, és 
működtetésében is komoly szerepet vállal. Több helytör-
téneti és helyi vonatkozású irodalmi alkotás megjelenteté-
sében, kiadásában vállalt aktív szerepet.

Lelkes és fáradhatatlan kezdeményezője, szervezője a 
község kulturális életének. Társadalmi szerepvállalását 
kezdetektől önzetlenül, díjazás nélkül, nagy odadással vé-
gezte és végzi a mai napig. Gratulálunk a kitüntetéshez.

Önkormányzat

Nagy örömmel tudatjuk, hogy a paloznaki kötődésű 
Pusztainé dr. Podmaniczky Erzsébet munkásságát is ál-
lami kitüntetéssel ismerték el.

A magyar egészségügy területén végzett több mint öt 
évtizedes, áldozatos munkája, az  uniós egészségügyi 
kapcsolatok fejlesztésében vállalt szerepe, valamint a  
betegeknek és rászorulóknak nyújtott önzetlen segítsége 
elismeréseként Pusztainé dr. Podmaniczky Erzsébet or-
vos, rákkutató, az  Országos Onkológiai Intézet tudomá-
nyos tanácsadója, a Magyar Orvosi Kamara Nemzetközi 
Bizottságának volt elnöke részére Magyar Érdemrend 
tiszti-keresztje polgári tagozat állami kitüntetést ado-
mányozott Áder János köztársaság elnök nemzeti ünne-
pünk, március 15-e alkalmából.

Szívből gratulálunk!
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Tilalom!
Meglehetősen nagy port vert fel február közepén a  

Paloznakon elrendelt építési tilalom. Kaptam hideget me-
leget. Kikiáltottak önkényúrnak és a haza megmentőjének 
egyaránt. Számtalan találgatás jelent meg a miértről és a 
miért éppen most-ról. 

Azt minden paloznaki, itt lakó és nyaraló is érzi évek 
óta, hogy rendkívüli mértékben megnőtt az érdeklődés a 
Balaton és ezen belül Paloznak iránt is. Ez elsősorban a 
telekárakban és az új építkezésekben nyilvánul meg, de 
ennek hosszútávú következményei lesznek, amire fel kell 
készülni, amit valamilyen formában kezelni kell. A tilalom 
ennek leglátványosabb, de nem egyetlen formája. Nem 
szeretnénk senkit megfosztani a „paloznakiságtól”, de azt 
sem szeretnénk, ha a falu kertvárossá válna. Ha a közvet-
len szomszédi kapcsolatokat a facebook helyettesítené. Ha 
és itt sorolhatnám azokat a folyamatokat, amik elindultak 
és a falusi közösség felbomlásához vezetnek.

Paloznak az elmúlt 30 évben megtalálta saját szerepét 
a Balaton parton. Egy kisközség, élő falusi szövettel, tár-
sadalmi kapcsolatokkal, sajátos rendezvényekkel, egy-

mást becsülő kisközösségekkel, egyesülettel, kórussal, 
hímzőkörrel, borklubbal, szőlőhegyiekkel és mandulafa 
társasággal. Egy XXI. századi falu a szó igazi értelmében 
emberi kapcsolatokkal. A befektetések, a mindenáron be-
építés, az alvófalu, kertvárosi státusz ezt veszélyezteti.

A beépítések ellen segíthet a tiltás. A kapcsolatokat 
viszont nekünk kell kiépíteni. Nem segít ezen sajnos a 
járvány, pedig sok mindent terveztünk. Remélem idén 
már meg tudjuk valósítani az új beköltözőkkel és régi 
paloznakiakkal tervezett sétákat, a helyieknek szóló ren-
dezvényeket, ahol megismerhetjük, nem csak a szomszé-
dot, hanem a szomszéd utcába nemrég beköltözőket is, 
mert erről van szó. Arról, hogy megismerjük egymást és 
beszélgessünk. Ne a facebook posztok félresikerült kom-
mentjeiből vonjunk le hamis következtetéseket, hanem 
érdemben vitassuk meg a közösség dolgait. Biztos külön-
bözőképp látjuk a világot, de egyvalamiben egyetértünk, 
abban biztos, hogy a legjobb csopaki bor Paloznakon te-
rem. És már meg is van a közös kiindulópontot.

CZÁ

Polgárőrség
Együttműködési szerződést kötött a Paloznaki Ön-

kormányzat és a Lovas Polgárőrség Egyesület. Az 
együttműködés célja, hogy növelje a közbiztonságot és  
Paloznakon is felélessze a polgárőr hagyományokat. A 
megállapodásnak köszönhetően az egyesület járőrei, a 
polgárőr autó Paloznakon is feltűnnek a külterületi uta-

kon. Az egyesületbe várják a paloznakiakat is. Tagként 
lehet csatlakozni ill. adományokkal segíteni az egyesü-
let működését. Bízunk benne, hogy a megállapodásnak 
köszönhetően a nemcsak a két település biztonsága, ha-
nem a kapcsolatok is erősödnek.

Czeglédy Ákos pm. 

Tisztelt Paloznaki Lakosok, 
Ingatlantulajdonosok!

Engedjék meg, hogy pár szóban bemutassam Önök-
nek a Lovasi Polgárőrség egyesületet. Immár több mint 
20 éve működik a helyi lakosok által alapított, civilszer-
vezetként működő egyesület, ami a helyi közrend és köz-
biztonság védelme miatt jött létre. Taglétszámunk mára 
elérte a 22 főt, akik önkéntesen látják el feladataikat a 
település és a térség biztonsága érdekében. Gépjárművel 
és segédmotorkerékpárral egyaránt rendelkezünk, de 
nem ritka, hogy gyalogosan látunk el szolgálatot. Kiemelt 
figyelmet fordítunk a téli „holt” időszakra, amikor a nya-
ralótulajdonosok/pincetulajdonosok nem tartózkodnak 
a településen és az ingatlanjaik akár hónapokig felügye-
let nélkül vannak. Az elmúlt napokban többször láthatták  
Paloznakon, főleg a külterületen a polgárőrségünk fel-
iratozott Opel Astra gépjárművét. Ez a Paloznaki Önkor-
mányzattal kötött megállapodásnak köszönhető, ami-
nek célja, hogy a Paloznaki külterületre/szőlőhegyre is 
terjesszük ki a figyelmünket és rendszeresen lássunk el 
figyelő-járőrszolgálatot. Jelenlétünkkel szeretnénk visz-
szaszorítani az illegális szemétlerakásokat és megelőzni a 
besurranásos eseteket, növelni a közbiztonságot. Szívesen 
fogadjuk új tagok jelentkezését Paloznakról is, akik úgy 

érzik, hogy csatlakoznának hozzánk és tennének a telepü-
lésükért. Lehetőségük van támogatni a munkánkat az adó 
1% felajánlással a 18936757-1-19 adószám alapján és a 
B3 Takarékbanknál vezetett 72900068-10500233 számú 
számlaszámra támogatói utalással. 

Reméljük, hogy jelenlétünkkel hozzátudunk járulni  
Paloznak közbiztonságához!

Simon Róbert Lovas Polgárőrség Egyesülete elnöke
 06-70/324-2252
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30 éve történt
1991 márciusában két alkalommal is ülésezett a testü-

let. Március 7-én a volt játszótér (Napsugár u) területén 
3 db lakótelek kialakítását határozta el a testület, továbbá 
megrendelték az értékbecslését. Megtárgyalta a testület 
a helyi adók kérdését. Az üdülőhelyi díj (idegenforgalmi 
adó) összegének emeléséről Vörösparti soron 50 Ft/fő/
nap a faluban 30 Ft/fő/nap összegben határozták meg. A 
beszedésre jutalékos rendszerben megbízottat kívántak 
foglalkoztatni. A helyi adókat 1992 januárjától tervezte 
bevezetni az önkormányzat, ennek kidolgozásával meg-
bízták a jegyzőt. Megbízást adtak a szennyvízcsatorna terv 
elkészítésére. Március 23-ra köztisztasági akciót hirdet-

tek, valamint a buszmegálló áthelyezéséhez bérleti szer-
ződést kötöttek a Zrínyi utcai telektulajdonossal.

Március 28-i ülésen elfogadta a testület a nem lakás 
céljára szolgáló építmények adójáról szóló rendeletet.  
Paloznak területét üdülőterületnek nyilvánították. Elfo-
gadták az önkormányzat 1991. évi költségvetését. Kez-
deményezték a Kishegyi úton kiépítendő vízvezetékhez 
az anyagbeszerzést. Bérbe adták a Zrínyi utcai buszváró 
egy részét. A Napsugár utcai önkormányzati ingatlanokból 
cseretelket ajánlott a templom dombon lévő (Millenniumi 
park) ingatlanért.

TISZTELT SZÜLŐK!
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2021/2022. tan-

évre történő általános iskolai beíratás rendje a következő:
Iskolánkban jelenlegi járványügyi helyzetre való tekin-

tettel a beiratkozást online módon valósítjuk meg.
Ennek rendje a következő:
Beiratkozás időpontja: 2021. április 6. – 2021. április 16. 
A Csopaki Református Általános Iskola honlapjára 
https://refiskolacsopak.hu
feltöltésre kerülnek a beiratkozáshoz szükséges 
nyomtatványok, ezek visszaküldése szükséges az 
iskolatitkar@csopak.hu email címre.

Beiratkozási dokumentumok a következők:
•	 Beiratkozási lap
•	 Nyilatkozat felügyeleti jogról
•	 3 gyermekes kedvezmény nyilatkozat
•	 Nyilatkozat hittanoktatásról
•	 Nyilatkozat	az	étkezés	befizetésének	módjáról
•	 Nyilatkozat házirend elfogadásáról
•	 Nyilatkozat annak elfogadásáról, hogy a gyere-

kekről	fotók,	kamerafelvétel	készület

Ezen felül az első évfolyamra történő beíratáshoz 
szükséges dokumentumok:

•	 a gyermek nevére kiállított személyi azono-
sítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya)

•	 adóazonosító számot tartalmazó kártya
•	 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
•	 a gyermek TAJ-kártyája
•	 a	szülő/gondviselő	személyazonosító	igazolványa
Ezen dokumentumokat lehetőség szerint kitöltve, aláírva 

beszkennelt vagy lefotózott formában szíveskedjenek visz-
szaküldeni a fent megjelölt email címre, a dokumentumok 
szerkeszthető formában is elérhetőek a honlapon, így, ha 
nem megoldható az aláírt visszaküldés, természetesen alá-
írás nélkül is érvényesek a géppel kitöltött dokumentumok.

A gyermek és szülő igazolványai, ha lehetséges 
beszkennelt vagy lefotózott formában email-ben szíves-
kedjenek küldeni.

Akinek bármilyen segítségre van szüksége, azt a 
0687789565 telefonszámon jelezze. 

Ha nem megoldható a dokumentumok visszaküldése, 
akkor az iskolának biztosítani kell lehetőséget a beiratko-
záshoz, melyhez telefonon kérhet időpontot a fent megje-
lölt számon.

A tankötelezettsége teljesítését 2021. szeptember 
1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban 
köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye – ennek hi-
ányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt 
biztosító általános iskola első évfolyamára.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban 
értesíti a szülőket.

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a 
tudomásra jutástól számított 15 napon belül – jogszabály-
sértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati 
kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az isko-
la fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek fel-
vételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés 
jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beírat-
ni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Csopak, 2021. március 17.
Tisztelettel:

Huszár Péterné igazgató

ADÓ 1% FELAJÁNLÁS
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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Szelektív gyűjtés
A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Kft. már 2016-

ban bevezette a házhoz menő szelektív gyűjtést. Az 
Önkormányzat kérésére eddig fenntartotta a szelektív 
gyűjtőszigetet Paloznakon, azonban az idei évtől nem 
tudja biztosítani annak fenntartását és külön ürítését, 
így március 16-tól megszűnik a Kishegyi úti parkolóban 
lévő szelektív gyűjtő sziget. A szolgáltató a továbbiakban 
csak a szerződéses partnerektől a háztól szállítja el min-
den hónap első keddjén a szelektíven gyűjtött papír, fém 
és műanyag hulladékot. Kérjük, a továbbiakban ne helyez-
zenek ki műanyag vagy üveg hulladékot a parkolóba. Az 
illegálisan szemetelőkkel szemben szabálysértési eljárást 
kezdeményez az önkormányzat. Az üveg gyűjtésére az ön-
kormányzati hivatal mellett lévő üveggyűjtő konténer áll 

rendelkezésre. Kérjük, aki eddig nem szerzett be szelektív 
kukát, tegye meg, hogy ezzel is hozzájáruljon a hulladék 
feldolgozásához és újra felhasználásához! 

Az önkormányzat támogatásként és a szelektív gyűjtésre 
való ösztönzésként 5000 Ft/db áron 120 l-es szelektív gyűj-
tőedényt biztosít azok részére, akik 2016. január 1. után kö-
töttek éves szerződést a hulladékszállításra. A kedvezmény 
igénybevételéhez a szerződés bemutatása szükséges. Az ak-
ció a 2021. június 30-ig megkötött szerződésekre érvényes. 
Az igénylést az info@paloznak.hu mail címre kell eljuttat-
ni a szerződő neve és címe feltűntetésével. 

A szezonális szerződéssel rendelkezők részére a szolgál-
tató 6 db szelektív gyűjtőzsákot biztosít, ami a hivatalban 
vehető át április 19-től.

Tájékoztató a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtésről

A szelektív hulladékot tartalmazó edényt, minden hó-
nap első keddi napján reggel 7 óráig kell kihelyezni az in-
gatlan előtti közterületre, ahonnan annak tartalmát aznap 
elszállítják. 

Kérjük, hogy az alábbiakban felsorolt hulladékokat szí-
veskedjen a 120 l-es vagy 240 l-es edényben gyűjteni. 

Műanyaghulladék: műanyag (PET) italos palack kimos-
va, kilapítva; flakonok: tisztító és kozmetikai szerek fla-
konjai kiöblítve, kilapítva (mosogatószer, tusfürdő, test-
ápoló stb.), műanyag zacskó, fólia

Italoskarton-doboz: tejes, gyümölcsleves többrétegű 
italoskarton-doboz tisztán és kilapítva.

Fémhulladék: alumínium italos dobozok; alufólia, alu-
mínium tálca; konzervdoboz és egyéb fém élelmiszercso-
magolások tisztítva, lehetőleg kilapítva.

Papírhulladék: kisebb papírdobozok, hullámpapír, színes 

vagy fekete-fehér újság, irodai papírok, szórólapok, könyvek.
Ezeket a hulladékokat az edénybe vegyesen rakhatja, 

mert begyűjtés után válogatócsarnokban választják szét 
anyag fajtánként. A nagyobb kartondobozokat a gyűjtőna-
pokon kilapítva, kötegelve az edény mellé szíveskedjen el-
helyezni. Ha más, oda nem illő hulladék kerül az edénybe, 
úgy azt munkatársaink nem szállítják el.

Az üveg hulladékot a polgármesteri hivatal mellett lévő 
gyűjtőkonténerbe lehet elhelyezni! A műanyag és papír 
gyűjtő konténerek a gyűjtőszigeteken megszűnnek.

A szezonális hulladékszállítási szerződéssel rendelke-
zők 6 db gyűjtőzsákot igényelhetnek és átvehetik azt az 
önkormányzati hivatalban április 19-től.

Amennyiben kérdése van, kérjük munkanapo-
kon, az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében hívja a 
87/342-633	telefonszámot!

Lomtalanítás
Az elmúlt években kialakított rend helyett az ÉBH Non-

profit Kft. megbízásából a Balatonfüredi Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. nem közterületről, hanem előzetes 
egyeztetést követően, évente egy alkalommal, ingyenesen 
házhoz menő rendszerben 2 m3-es mennyiségig szállítja 
el a lomhulladékokat. A házhoz menő lomtalanítás lénye-
ge, hogy az ingatlanhasználó a lomhulladékait össze-
gyűjti,	kerítésen	belül	elhelyezi,	és	egy	meghatározott	
időpontban,	 az	 ingatlanhasználó	 jelentétében	Társa-
ságunk munkatársainak átadja.

Lomhulladék: háztartásokban, normál háztartási meny-
nyiségben keletkező, olyan nagy darabos, ami nem fér bele 
a rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe pl. bútor, ágybe-
tét, kerékpár, szőnyeg, babakocsi, kerti bútor.

A természetes személy ingatlanhasználók részére az in-
gyenes házhoz menő lomtalanítási szolgáltatást az alábbi 

módon és feltételekkel nyújtjuk: A szolgáltatást csak az az 
ingatlanhasználó veheti igénybe, aki rendelkezik köz-
szolgáltatási	szerződéssel és díjtartozása nem áll fenn.

A szállítási nap április 6. kedd, Zrínyi u. páros és a Zrínyi 
utcától északra, illetve 7. szerda Zrínyi u. páratlan és a Zrí-
nyi utcától délre, melyről külön értesítést is küldünk. Az 
ingatlanhasználó a kitöltött igénylő lap határidőre törté-
nő visszaküldésével (személyes, postai vagy elektronikus 
úton) jelentkezik a lomtalanításra.

Társaságunk munkatársai a lomtalanítás napján 7-15 
óra között végzik a lomhulladékok átvételét. A hulladék 
átadásánál személyesen szükséges jelen lenni az in-
gatlantulajdonosnak vagy meghatalmazottjának.

A közterületre kihelyezett lomhulladékot nem szállítjuk el.
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Bőg a tehén
Olvasója vagyok az egyik hetilapnak és abból tudtam 

meg, hogy Franciaországban hoztak egy olyan törvényt, 
amely beiktatta, hogy a falvakat, a vidéket megvédik az 
újonnan beköltöző elégedetlenkedőkkel szemben. Ott bele 
kell törődni abba, hogy a vidék más. Ott lehet tehenet, lo-
vat, disznót, tyúkokat tartani, és természetes, hogy az ál-
latoknak van hangjuk, zajuk, „illatuk”, sőt még ugatnak is. 
Lényeg az, hogy ennek tudatában költöznek vidékre.

Milyen jó lenne, ha ilyen törvény már Magyarországon is 
megszületett volna! Így talán a gyerekek is tudnák, hogy a 
tehenek nem lilák, hanem „fehérek, feketék, tarkák…”, és a 
csirke az udvaron nő fel, nem a hűtőben terem. 

Már ott tartunk, hogy a falun is a virágos portákat díjaz-
zák, nem azt a szép háztáji növénytermesztést, azt a ker-
tet, amiben nő a sárgarépa, uborka, tök; és itt Paloznakon 
főleg a híres paradicsom. Anyukám 1939-ben (veszprémi 
lévén) a piacon hallott először Paloznakról, mert egy ide-
valósi néni a portékáját dicsérve reklámozta falunkat. 

Sajnálom, hogy nincs már bennem az a felemelő érzés, 
hogy falunk egy irigyelt ékszerdoboz, úgy tűnik ez már a 
múlt… Én szeretnék falusinak maradni!

Bakonyiné Mari 

Kedves Olvasók!

Március 15.
Idén a járványhelyzet miatt sajnos elmaradt az ünne-

pi megemlékezés. Az önkormányzat nevében Czeglédy 
Ákos polgármester és Kristály Katalin képviselőasszony 
a Szociális Bizottság elnöke helyezte el a megemlékezés 
koszorúját az 1948-as emléktáblánál.

2021. március 8-tól a könyvtári és levéltári szolgáltatá-
sokra vonatkozóan a Korm. rendelet 6.§-a fogalmaz meg 
egyértelmű rendelkezéseket, amely szerint a személyes 
megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség 
vagy helyszín köteles zárva tartani. Ezen rendelkezés ér-
telmében a könyvtár és levéltár által személyes megje-
lenést igénylő szolgáltatást nyújtani nem lehet. A Korm. 
rendelet 14. §-a szerint ezen rendelkezések 2021. március 
29-ig alkalmazandók, ebben az időszakban tehát kizárólag 
online szolgáltatás nyújtható. Sajnos ebben az időszakban, 
március 8-tól 29-ig nem adhatunk ki könyvet, de reméljük, 

hogy minél hamarabb újra teljes-körű könyvtári szolgálta-
tással várhatjuk kedves olvasóinkat! A kölcsönzési határ-
idő automatikusan meghosszabbodik!

Online elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtár: 
https://mek.oszk.hu/

Mindenkinek kitartást kívánok, és jó egészséget!

FTK
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Sajtóhiba, helyreigazítás
A februári Paloznaki Hírmondóban megjelent 
Zemplén Béla: Paloznaki harangolás című vers sajnálatos mó-

don nem teljes terjedelmében jelent meg. A nyomdai tördelés-
ben hiba történt és a vers egyharmada nem olvasható.

Elnézést kérünk a szerzőtől érte! 
Farsang-Törös Krisztina 

felelős szerkesztő
Az alábbiakban a teljes vers olvasható:

Zemplén Béla: Paloznaki harangolás
Paloznaki harangolás, olyan ez, hogy illen nincs más, 
ha megszólal hajnalonta, tárogató felel vissza. 
Hát ez hogyan lehetséges, hiszen alig ezer éves. 
Történelme csak egyedi, van, aki ezt nem ismeri?
Valamikor réges-régen, mikor még a kő is lágy, 
volt falunknak ékessége, ma is büszkék vagyunk Rád. 
Gudenz Vitéz, vagy magyarul Gödény Úr a jó neve, 
fogta magát, s Paloznakon szőlőkertet nevele. 
Első volt ő efféleként, legalábbis így írták, 
ezer éves okiratok, ezt bizony tanúsítják. 
Balatonnak ékes partján tel-múlnak a századok, 
egy-két száz év, s máris látszik, hogy mi a hiányotok. 
Templom kéne jó testvérek, ez lenne a megoldás, 
ne baktassunk a szomszédba imádkozni, miegymás. 
Hogy ki miből építkezik, egyszerű a feladat, 
gondolkozz el, nézz körül és ismerd meg a faludat. 
Akármerre nézel körbe, akár hegy, völgy vagy mező, 
terméskő van garmadával, zsúfolva a legelő. 
Ki babonás, istentelen, ez időtájt nem épít, 
hisz a XII. század ez, van, akit ez megrémít. 
Nem így a paloznakiakat, Isten háza épüle, 
sőt mi több, a toronyba szép harang is kerüle. 
Ez a dolog ma is vóna, hisz semmi sem végtelen, 
de sajnos közbe-közbeszól a fránya történelem. 
A 700 év, csak 700 év, akárhogy is figyeljük, 
a háborúk, meg a török, osztrák, mind valahogy idegyütt. 
Régi szokás, meg baráti, felégetni falvakat, 
égett minden, templom, házak, felgyújtják a kazlakat. 
Az ember az optimista, mindent újra felépít, 
igy történt a templommal is, s az üdő mindent megszépít. 
Építkezés meg háborúk, váltogatják csak egymást, 
a templomnak felkínálja a gyakori változást. 
Román stílus, román falak, háború jön, s máris rom, 
a rekonstrukció pedig már gótikus, csupa orom. 

Égnek tör az ablak dísze, meg a szép ajtóé is, 
a csúcsíves vonalakban már mindenki nagyon hisz. 
Ámde ezt is lerombolják, mert az ember oly gyarló, 
következik most a barokk, legyen az, mert nagyon jó. 
Végül is ez rajtunk maradt, mint kofferon fülecske, 
az egyik fal ősi román és a régi sekrestye. 
Harangolás versem címe, tehát még harang is kéne, 
van harangláb, templomtorony, nagy a falu igénye. 
Ám az egyik református, a másik katolikus, 
a harangokat nem érdekli a sok emberi susmus. 
Csengnek, bongnak, felelgetnek, egyik szebb a másiknál, 
de az évszázadok sora már más megoldást kínál. 
A sok dúlás, háborúzás csak pusztítja ezeket, 
hisz a harang jó fémből van, beolvasztani lehet. 
Így alakul lassan-lassan a falusi status quo, 
üres már a vén harangláb, nem szól már a harangszó. 
A katolikus templom bezzeg megőrizte hangszerét, 
csilingel az este, reggel, így hirdeti az Igét. 
Kicsiny falu, különleges, ezeréves s egyebek, 
a választ csak kitalálták a furfangos emberek. 
Falunk egyik büszkesége, nagy falukép tervező, 
Golgotára, hős kútjára, szép szobrokra emlékez ő. 
Átgondolta a hangokat, harangjáték zenéjét, 
s odaálmodta melléje a tárogató énekét. 
Megszólalnak reggel, este, sőt még délben is, 
Felelgető, szép játékuk így valódi kincs. 
Összesimul szépen-szépen bámulatos énekük, 
ha meghallod egyszer is, csak felemeli lelkünk. 
Így öleli egymást által a közel és régmúlt, 
tanúságként leírható, sosem idejétmúlt. 
Így figyelmez eleinkre ez a nemes páros
Tiszteld, őrizd történelmed, ez most már világos?

Paloznak, 2019. február

Mindannyiunk számára fontos, hogy méltó módon ün-
nepeljünk. Jeles nap közeledik. Paloznak közösségének 
egy olyan ikonikus tagja ünnepeli hamarosan kerek szüle-
tésnapját, akit egy egész ország ismer és szeret, nagy örö-
münkre mégis paloznaki lelkületűnek vallja magát.

Sokunknak jó ismerőse, barátja, kedvenc színművésze: 

Haumann Péter. A színes virágcsokor mellé az ünnepelt 
számára kedves írásokból válogattuk össze ajándékunkat.

Fogadják szeretettel mini sorozatunkat, mellyel a Mű-
vész Úrnak szeretnénk kedveskedni, a közelgő születés-
napja alkalmából!

HA
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Rudolf Péter
Laudáció 

Haumann Péter akadémiai székfoglalójához (2014. október 10.)
Szeretettel köszöntök mindenkit e körben e jeles na-

pon! Megtiszteltetés itt állnom és különösen nagy meg-
tiszteltetés Haumann Péter felkérésének eleget tennem. 
Amennyiben ez a szertartás egy székfoglaló, jómagam élő 
tisztelettel tolom az asztalhoz ezt a széket vagy, ahogy egy 
barátom fogalmazott szellemesen, meghallván, hogy mire 
készülök, szívesen foglalom, míg Péter megérkezik.

Őszintén szólva, első hallásra szinte felesleges szósza-
porításnak tűnt fel előttem a feladat, felfesteni, ki is ő va-
lójában. Nem hiszem, hogy bárkinek ebben a teremben 
be kellene őt mutatni, de a szertartások lényege, hogy 
megtartatnak minden körülmények között. A résztvevők 
minőségén múlik, hogy megtöltetik-e tartalommal. Hát ez 
egy elég közhelyes gondolatmenet, ezt elismerem, és nem 
is merném megfogalmazni, ha nem hatott volna rám ily 
nagy erővel a felkérés felelőssége. Nem első pillanatban, 
megmondom őszintén, szép lassan alakult ki bennem. 
Talán szégyellem is, hogy mit is jelent számomra ez a pár 
perc itt Önök között és mit is jelent számomra, mit változ-
tatott rajtam ez az utóbbi pár nap, melyet átvitt és valósá-
gos formában is vele töltöttem.

Színészi eszmélésem óta vagyok tisztelője vagy némi 
képzavarral ámulója. A kor vívmányait használva termé-
szetesen kigyűjtöttem, mennyi színházi szerep, mennyi 
mozifilm, mennyi tv-film van a háta mögött. Százas nagy-
ságrendek, lenyűgöző színességgel és műfaji kalandozá-
sokkal. Nekem mindig is imponált a játékos ember, aki III. 
Richárd és Törppapa széles skáláján éli színészi életét, de 
játékosság ide, játékosság oda, belepusztul, ha bármely 
ponton hiányérzete van önnön magával szemben. Tegnap 
estig úgy gondoltam, hogy ezzel a pár mondattal a méltatás 
szakmai részét majd le is tudom, áttérek néhány személyes 
élményre és anekdotákkal fűszerezve igyekszem hangula-
tos bevezetője lenni a fő műsornak. Tegnap éjjel azonban 
tetőzött bennem az addig is emelkedő érzelmi és intellek-
tuális árhullám. Tegnap éjjel a felkészülés jegyében ugyanis, 
megnéztem néhány, Péter által figyelmembe ajánlott fon-
tos színészi pillanatot az életművéből. Bocsánat a pesties 
slendriánságért, de úgy maradtam. Persze, hogy tudtam, 
hogy ki ő és persze, hogy igaz az előbb elhangzott mondat, 
miszerint: „színészi eszmélésem óta tisztelem.” Mégis, eb-
ben a tömény dózisban felkavaró, lenyűgöző, szinte sokko-
ló volt látni, hogy ki is ő. Mentségemre, ritkán találkozik az 
ember ilyen összeállítással. Önző módon, nekem magam-
nak van szükségem magyarázatra, mért hatott így rám ez 
az összeállítás? Mitől kuriózum Haumann Péter? Az anek-
dotázási szándék így változott át kétségbeesett kutatássá. 
Roppant nehéz a színészi munkáról beszélni, két jelentős 
csoportnak okoz ez nehézséget, azoknak, akik csinálják és 
azoknak, akik nézik. Kinn is vagyok, benn is vagyok, jaj de 
nagyon boldog vagyok. Ösztönösség és tudatosság különös, 
megfoghatatlan egyidejűsége működteti, az bizonyos. És 

talán itt rejlik a nagy színész titka, itt rejlik Péter titka: az 
arányokon. Három főnevet dobott ki az agyam, mikor befe-
jeztem a mozizást: intellektus, energia, technika. A sorrend 
sem véletlen. Fogalmazhatnék így is: gondolat, szív és in-
dulat, eszközök. Összegezve a képletet, ez nem más, mint 
a jól szervezett ösztön. Lehet, hogy sok kollégám számára 
kellemetlen, de én magam nem misztifikálnám önnön ma-
gunkat. Ez egy szakma. Megvannak a szabályai, trükkjei és 
képletei. Ezek betartásával adunk esélyt a csodának, amikor 
valóban minden a helyére kerül, és egyszerre van jelen az 
ösztön és az értelem. Ilyenkor a színész egyszerre Einstein 
és éles érzékű vadállat. Megszületik a katarzis és a néző ha-
zavihet egy darabot abból az estéből, amire talán egy életen 
át emlékezik. Van színész, akinek az életébe soha nem kö-
szön be ez az áldott állapot, van, akinek ritkán, de találkozik 
vele. Én úgy láttam, Haumann Péter életében ez egy hétköz-
napi randevú. Az az érzésem, hogy az ő személye feloldja a 
Popper Péter által állított kategóriákat. Haumann Péter va-
rázsló és játékos egy személyben. Ez a dolog szakmai része.

Ha most lehetek némileg személyes, áttérnék az em-
berre. Nem ismerem. Nem tudom, hogy nyír füvet és nem 
tudom, rá tudja-e venni a család egy mosogatásra. Nem 
voltunk egy színháznál és nem üdültünk együtt Ibizán. 
Dolgoztunk együtt. Megadatott forgatni együtt Erdélyben, 
apa-fiú viszonylatban. Itt azért pálinkáztunk esténként, 
szóval ezt azért visszaszívom, azért ismerem. Végigcsi-
náltunk sok részt egy irodalmi tévésorozatból és tavaly 
nyáron több hónapot dolgoztunk együtt a Kossuthkifli 
című tévésorozatban. Megmondom őszintén, én féltem. A 
tisztelet bénító is tud lenni. Féltem, hogy ez blokkol majd 
rendezői minőségemben. Félelmem az első pillanatokban 
foszlott ketté. Ilyen alázattal, munkabírással nem nagyon 
találkoztam még életemben. Pedig nem egy abszurd hely-
zetbe keveredtünk az egyenlítői nyárban, és én ezúton is 
köszönöm minden segítségedet.

Végül egy röpke történet, hogy fontoskodásomat né-
mileg oldjam. Csak egy példa arra, hogy milyen hasznos 
tanácsot adhat a túlélés érdekében egy nagyszabású szí-
nész egy ifjabb kollegának, ha beszáll egy darázs a kocsi-
ba. Megpróbálom visszaadni, nagyon nehéz. Természete-
sen nem tudom úgy létrehozni, de nem szeretném, ha úgy 
menne innen el most bárki, hogy ezzel a mondattal nincs 
tisztában. És ezt most Péter engedélyével mindenkinek a 
figyelmébe ajánlom. Tehát a darázs beszáll a kocsiba, ami 
kellemetlen és veszélyes. Pétertől tanultam negyven fok 
melegben eltöltött nyolc órán át bezárva egy Passatban. A 
darázs beszállt, és akkor a Péter, megpróbálom színleltet-
ni: „Nem mész ki! Így kimegy!” És a darázs kiment.

Köszönöm szépen!
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A tanár úr
Jávori Tibor
A méh számára a virág az élet forrása, 

és a virág számára a méh a szeretet követe, 
és mindkettőjük számára, méhnek és virágnak egyaránt, 

örömöt adni és kapni egyszerre szükség és boldogság.

Kahlil Gibran

Séta közben az egyik hirdetőtáblán szokatlan üze-
netre lettem figyelmes, melyben valaki albérletet keres  
Paloznakon. Furcsa, gondoltam, mennyire városias jelen-
ség az albérlő fogalma, elhatároztam hát, hogy utánajárok 
a dolognak. Már többször láttam őt valamelyik padon ül-
dögélni, közös ismerőseink vannak, pedig egyikünk sincs 
a Facebookon. Felhívtam a megadott számot és találkozót 
egyeztettünk a Galériába. Óramű pontossággal érkezett, 
maszkban, táskával és hátizsákkal felszerelve, mintha 
utazni készülne. - Csak a legfontosabbakat hurcolom ma-
gammal – mondta mosolyogva. Lepakolt, aztán a kávénk 
mellé telepedve beszélgetni kezdtünk.

Tibor 1951-ben született Győrben, egy munkáscsalád 
egyetlen gyermekeként, szülei 3 éves korában elváltak, ő 
édesanyjával maradt a belvárosi bérlakásukban. Az ele-
mi iskola elvégzése után a Jedlik Ányos Gépipari Techni-
kumba járt, majd 12 hónap előfelvételis katonai szolgálat 
következett. A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem, Gé-
pészmérnöki Karán diplomázott ’75-ben. Ugyanabban az 
évben megnősült, és óvónő feleségével Győrbe költöztek. 
A Mezőgépnél helyezkedett el géptervezőként. Két gyer-
mekük született (’76-ban és ‘81-ben). A házasságuk idő-
közben megromlott, elváltak egymástól, ám a nagyobbik 
gyermek gondozását a bíróság az apára bízta. 10 éves lá-
nyát tehát egyedül nevelte tovább, albérletbe kényszerül-
tek, emiatt munkahelyet is váltott, kollégiumi nevelő-óra-
adó tanár lett, gépszerkezettant és műszaki rajzot tanított 
az Alma Mater diákjainak. Ott ismerkedett meg új felesé-
gével a tantestületből egy iskolai ünnepségen. Igazi, nagy 
szerelem volt, kárpótlás az előzőben elszenvedettekért, a 
csalódásért, a nehézségekért. A szintén elvált asszony két 
gyermeket hozott, így már öten kezdtek saját otthon épí-
tésébe. Minden szépen alakult, az állami támogatásnak kö-
szönhetően az építkezés jól haladt. Egy év elteltével azon-
ban, amikor a munkák nehezén már túl voltak, konfliktus 
kezdett kialakulni a felesége gyerekei és közötte, amit nem 
tudtak enyhíteni sem, kezelni sem. Előbb a lánya költözött 
vissza az édesanyjához, majd a helyzet tarthatatlansága 
miatt másodszor is válásra kényszerült.

Bokszhasonlattal élve, szerintem ezek megrendítő erejű 
ütések voltak. Tibor nem volt felkészítve a konfliktusok ke-
zelésére, az élet ilyetén nehézségeinek elviselésére. Nem 
volt otthonról hozott szülői példa, ami irányt mutathatna, 

vagy épp rossz példa volt. Az asszonyt még mindig szeret-
te, mégis el kellett hagynia a békesség, a nyugalom kedvé-
ért. A maga jólelkű, érzékeny módján azt remélte, idővel 
majd változnak, jobbra fordulnak a dolgok és megint 
együtt lehetnek. Lovason volt egy nyaraló, ahová a család 
járt, itt töltötték a szünidőket a válásukig, ezért jött ide al-
bérletbe. Akkor ez a hely jelentette a kapaszkodót, a közel-
séget, a reményt az újrakezdéshez. De a bokszmeccs foly-
tatódott és az ellenfél egyáltalán nem akarta megkímélni 
őt. Miközben képesítésének megfelelő munkát keresett, az 
asszony is átköltözött Győrből Almádiba, ahol több iskolá-
ban is tanított. Tibor kerékpárral járt a városba az aktuális 
lovasi albérletéből, és házaknál korrepetált. Egy telefon-
fülke oldalára ragasztott hirdetéssel kezdődött, melyben 
azt ajánlotta, hogy matematika-fizika felkészítést vállal 
hetedikesektől - érettségizőkig. Jó ötletnek bizonyult, rö-
videsen komoly igény mutatkozott erre, úgy jellemzi: a fél 
város felkészítő tanára voltam. Részben emiatt települt át 
Almádiba… emiatt is. A másik ok talán a volt felesége lehe-
tett. Kérdezem, hogy ennek hatására mi történt akkor ket-
tejük között. Fanyarkás mosollyal válaszol: addigra kihűlt 
a kapcsolat közöttünk… 
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Mi újság a Szőlőhegyen?
Kell-e építkezni? https://youtu.be/Q6YHXzZw78g  
A Szőlőhegyieket is közelről érinti a falu régi hangu-

latának, arculatának megőrzése. Érdeklődéssel néztük 
a Youtubon ma is megtalálható beszélgetést, amelyen 
Czeglédy Ákos polgármester úr képviselte a már megfo-
galmazott, rendeletben rögzített jószándékot. A kezdemé-
nyezés túlmegy Paloznak határain. Az érdekek ütközése 
kihat sok területre. Meghatározó Paloznak jövőjére is. A 
jelenleg napirenden lévő rendezési terv felülvizsgálata 
sok lehetőséget ad a szándékok megvalósítására. Jó érzés 
volt a beszélgetésben hallani polgármester úrtól, hogy  
Paloznakon már 2009-ben két civil szervezet közösen ké-
szített ajánlást a Paloznakon építkezőknek.

Itt idézünk az Ajánlás bevezetőjéből: „Törekvésünk, 
hogy Paloznak jellegzetességei megőrződjenek és a falu 
jelenlegi és jövőbeli lakosai a modern élet kényelmében és 
a hagyományokat megőrizve éljenek. Szeretnénk, ha alap-
elvvé válna, hogy a népi építészet hagyományainak inspi-
rációja, de nem másolása nyomán a modern építészetben 
a nemzeti, népi jelleg jusson kifejezésre. Márffy István, 
Siklós László, Dr. Tormási György” A Szőlőhegyi Egyesület 
továbbra is részt vesz a fenti célok megvalósításában.

Tavaszi munkák. Nem volt igazi hideg tél, nem pusz-
tultak el a szőlő kártevői, ezért a metszés sürgős munka 
lett. Várhatóan a rügyfakadás hirtelen kezdődik. Ez már a 
következő munka, a lemosó permetezés ideje.

Emlékkő	a	Templom	kertben. A kipusztult mandulafa 
helyére tavaly elültetett mandulafa csemete rügyezik. Jó 
hír, ahogy Boda Balázs megfogalmazta „A múlt emléke - a 
jelen	tette	-	a	jövő	reménye” felirat köve a Szőlőhegyről 
került elő „őshonosként”.

Rossz és jó hírek. Az elsőből sajnos sok van, de ezek 
a régi mondás szerint maguktól és gyorsan terjednek. A 
jó híreket mondani kell. Tavaly júniusban a Paloznaki 
Hírmondóban szerepelt az Eleven nevű szalakóta, másik 
nevén kékcsóka. Az érdekes nevű madár (Eleven tizenegy 
az angolban) hírt adott magáról. 8000 kilométer őszi re-
pülés után Afrika csücskén Botswanában várja a hívóje-
let, hogy a fészek és tojásrakás idejére hazaérjen. Annyira 
meseszerű ez, hogy elmondom, hallottam, amikor magát 
megnevezni nem kívánó itthon, Paloznakon telelő rozs-
dafarkú elcsicseregte, hogy nagyon jó híre van. Örülni fog 
mindenki, ha hivatalosan megtudja. Igaz a másik mondás 
is a jóhírre sokszor várni kell március 15-ig.

Villamosított vasútvonal Balatonfüredig. A Palozna-
ki Hírmondó megjelenéséig már elhangzik élőben a ZSKH 
csapata szervezte előadás Zoom közvetítéssel. Érdemes 
használni a Zoom számítógépes programot. A karanténos 
elzártságot könnyíti oldani. A Szőlőhegyi Egyesület szeret-
né segíteni a későbbi érdekes előadásokon való részvételt. 

Tormási György, Szemethy Tivadar

Később megint Lovason élt, dolgozott a Postás Üdülő-
ben recepciósként, futballpálya gondnokként, az alsóörsi-
paloznaki Európa kempingben mindenesként, az eredeti 
szakmáját azonban már nem tudta semmire használni. Ha 
kitudódott valahol, a munkatársai tanár úrnak kezdték 
szólítani, nem tiszteletből, inkább gúnyosan. Aztán mire 
mentél a sok tanulással? – kérdezték, és Tibornak munka 
végeztével egyre többször száradt ki a torka. Azt mondja, 
ebben semmi kivetnivaló nincs, olyan ez, mint ahogy má-
sok dohányoznak. Viszont kell a pozitív életszemlélet is, 
a jó hozzáállás. Minden napban ott van az apró örömök 
lehetősége, csak észre kell venni.

Nyugdíjas lett. Visszatekintve az életére úgy érzi, az első 
házasságának sikertelensége törte meg igazán, ma mégis 
békésen szemlélődve, nyugodt lelkiismerettel él. Vannak 
barátai, van családja, s hetven éves kora ellenére ez fiata-
lon tartja. Szenvedélyesen falja a könyveket, zenét hallgat, 
klasszikust és rockot egyaránt – mint ahogy egész életé-
ben tette. A szeretet fontosságáról beszél, a gyerekeivel 
ápolt szoros kapcsolatáról, látogatásokról és a reményről, 
hogy hamarosan unokája lesz. Azt mondja, a nélkülözések 
ellenére ragyogó gyerekkora volt, mégis szeretne mindent 

bepótolni, ami az ő gyerekkorából hiányzott. Szívesen 
adná át a jövő generációjának mindazt a tudást, amit szer-
zett, ami felhalmozódott benne. Nem irigyli a mai ifjúsá-
got, szerinte sokféle támogatásra van szükségük. A szülők 
egyik legfontosabb feladata az, hogy visszaemlékezve a 
saját gyerekkorukra előbányásszák a jót, az értékeset és 
azt továbbadják, kamatoztassák – vallja. 

Tibor, a kedélyes és derűs ember mára szó szerint be-
lakta a környéket. 2014 óta szívességből egy paloznaki 
házikó az otthona a hegyoldal mandulafái között, pusztán 
a környezet rendben tartásáért cserébe. Az idén nyártól 
azonban mennie kell, a tulajdonosnak tervei vannak az in-
gatlannal. A kevéske nyugdíj, az önkormányzati támogatás 
és a baráti segítségek megannyi formája elégséges ugyan 
visszafogott életviteléhez, de fedél kell a feje fölé. Tehát is-
mét albérletet keres.
„Leinformálható,	 szolid	 életvitelű,	 nyugdíjas	 gé-

pészmérnök keres külön bejáratú, szerény albérletet 
Paloznakon,	házkörüli	teendők	ellátásával	is.
Jávori	Tibor,	06	20	3210738”

Boda Balázs
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Március
Amikor tavaszba lép az ember a tél küszöbéről, hirte-

len fáradtságra kezd panaszkodni. A szürkés-borús egek 
komor hangulata nem marad nyomtalanul. Tablettákba 
igyekszik kapaszkodni, „depressziójából” kimentést re-
mélve. Miközben rohanni kell, törekednie megélhetési for-
rásainak megkeresésére. 

Pedig éppen a nyugalom segíthet! 
A folyamatos mókuskerék-hajtás ugyanis megbosszulja 

magát. Ott leselkedik alattomban megbújva, sokszor éve-
kig a lelki betegség gyötrelme, egyszer aztán lecsap áldo-
zatára és összeomlasztja, hihetetlen módon még a leggaz-
dagabbakat is legyűrheti. 

Vakít a márciusi Nap? 
A téli hónapok időnként szűrt fényei után persze, hogy 

így érezhető. Ellenében megerősítő imákkal vérteződik a 
hívő. Hogy áldozni tudunk a belső ragyogás észlelhetősé-
gének fenntartására télen is, sötét éjszaka is, ez Isten leg-
nagyobb ajándékai közé tartozik. Egy-egy klasszikus szim-
fónia dallamai, egy-egy megnyugtatóan lélekemelő vers 
mondatai, és/vagy egy-egy festmény nyugalmat árasztó 
és ébresztő színei mind-mind ezt szolgálják – a belső lelki 
fény és derű épségét. 

Olyan időszakaimban, amikor erősen kiábrándulok a 
felnövekvő (inkább feltörekvő) kortárs költőnemzedék 
zömének nagyotmondó (inkább önmutogató szándékkal 
nagyot akaró) tartalmatlan fecsegéseiből, klasszikusok 
felé fordulok. Olyan költőkhöz, akiktől távol állt minden-
féle hivalkodás. Az emberi lélek állapotának ismerőiként, 
egyszerűen csak továbbították az isteni sugallatokat, mint 
például az áldott emlékű Sík Sándor. Esetében is fürkész-
hetik-kereshetik verseinek titkát az elemzők, tulajdon-
képpen feleslegesen, hiszen a jó vers maga a példa, s nem 
kíván magyarázatokat. Áll, csak elénk áll soraival, ritmu-
sával, gondolataival-vigaszaival. Él. Mi pedig elolvassuk és 
belénk költözik. A költő lelkéből a miénkbe. Idő- és térbeli 
korlátoktól sem tartva. „… minél inkább a Lélek ragyog, 
magában, annál inkább vet ránk sugarat.” – írta vagy negy-

ven esztendeje Vasadi Péter az Új Ember szerkesztőségé-
ből nekem címzett levelében. 

Ízlelgetem a Sík Sándor Csend című kötetébe 1924-ben 
összegyűjtött versek egyikét, az éppen aktuális Március-t, 
s hamar rájövök, hogy az egyszerűség micsoda csoda! 
Emígy: „Nézd: földben, szélben, erekben / Hogy lüktet a 
tavaszi láz! / A mélység ritmusa rebben, / Szíven, rügyön 
az furulyáz. / Friss szélben, bíboros érben / Megzendül a 
tártölű távol, / A lélek lobban a vérben, / És szállani, szál-
lani vágyol.” Nem bombáz agyonbonyolított képekkel, úgy 
rajzolja meg a természetet, ahogy az eredendően termé-
szetes. Mégis kibontja szívünkből az érzelmek rózsabok-
rának szirmait úgy, hogy érezzük a bizonyos belső lelki 
fényben ragyogás derűjét. Mindannyiunk mélyen rejtett 
vágyát dalolja ki: „Szökelleni, szállani vágyom / A szűz föld 
szíve felett, / Én, én a gyerek-rügy az ágon, / Én, én a kelő 
kikelet. / Mosolyomtól serken a pázsit, / És rezzen a tava-
lyi dudva / S búvó pici szarvacskáit / Félénken a napra ki-
dugja.” Segít, hogy ébredjen téli álmából, akárcsak medve 
a barlangból, felszínre jöjjön sokaságunk rejtett önbizal-
ma: „Rám nyisson most, aki kóró, / Rám nézzen most, aki 
vak: / Énbennem az életszóró, / Ibolyáslehű tavaszi Nap. / 
Bontsátok mind meg a kelyhet / Szürcsölni a jó melegecs-
két, / Holtszirmú, télbeli lelkek, / Testvérek, árva rügyecs-
kék.” Mert ‒ ne legyünk önteltek! ‒ nem vagyunk egyedül.

Versterápia. 
Ideggondozók foglalkozásain gyakran történik, utólagos 

kezelésként. Vajon megelőzésként miért ne szolgálhat-
nának a versek? Jóleső picike szünettel a teremtmények 
zsongó hétköznapjaiban.

Zsirai László
(A Keresztény Élet című hetilap, 

2016. március 27. – április 3-i számából)

Tormási György: Csúszós a pálya 
(folytatás)

Gyuszi kora dél előtt megérkezett. Együtt gondolkoz-
tunk, mértünk. Kékes körzetében hamarabb fejeződött 
be a műsor sugárzása, hogy több időnk legyen dolgozni. 
Az országos televíziós adóhálózat telepítéséről 1971-ben 
Érik a fény címmel játékfilm készült. A történet a kékesi 
telepítési munkák gondjaiból indult, szép havas képekkel. 

Csütörtökön éjjel jó eredményeket kaptunk. Péntek reg-
gel napsütéses időre ébredtünk. Pirkadatkor Gézával be-
öltöztünk síelőnek. A déli pálya elején csoszogtunk, botla-
doztunk. A sikeres talpon maradás után jöttek a gondok.  
Csúsznak a lécek vagy a pálya mozog? Autodidakta módon 
tanultunk, ami azt jelentette, hogy megtanultunk elesni, 
majd felállni. Közben csúsztunk, hol így- hol úgy. Ha szét-
csúsztak a lécek, biztos volt az esés, mert önként oldalra 
feküdtünk. 

Délig próbálkoztunk a síeléssel. Utána átöltöztünk, mert 
a sikeres munka örömére lementünk Kányai úr Fogadójába 
ebédelni. A lementünk Kékesen körülbelül 10 méter szint-
különbséget jelentett, mert a bükkös erdő ösvényén eny-
nyivel  volt lejjebb az étterem. Az ebéd alatt is munkánkról 
beszélgettünk. Úgy láttuk, hogy határidőre befejezhetjük 
az adó telepítését. Aludtunk a műsor végéig, majd reggelig 
dolgoztunk. Ezután, alvás helyett Gézával síelni mentünk. 
Mire a nap felkelt, elállt a hóesés. Előbbre jutottunk, mert 
hóekézve megtanultunk balra fordulni. Rájöttünk, hogy ha 
rádőlünk a jobb lábunkra a hóeke formában tartott léce-
inken balra fordulunk. A csúszás is egyre könnyebb, mert 
ha talpon maradtunk csúsztunk a bal oldali erdőszélig. Ott 
eldobtuk magunkat, hogy ne kerüljünk be a bokrok, fák 
közé. Jobb oldal felé fordulva álltunk fel és csúsztunk a pá-
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lya jobb széle felé. Odaérve balra fordultunk és csúsztunk 
vissza a baloldalra. Másnapi gyakorlásunk végére, nagy vé 
betűket leírva, el - elesve jutottunk lejjebb, lejjebb.

Nagyon örültünk, amikor visszanéztünk és láttuk milyen 
messze jutottunk lefelé. Jó érzésünk hasonló volt ahhoz, 
amikor az adómérésben előbbre jutottunk. A leejtőn való 
visszamászás nem volt könnyű, de ez volt a lecsúszás örö-
mének az ára. Ez erőt adott hozzá. Délig több vé betűt telje-
sítettünk egy alvás nélküli éjszaka után. Elfáradtunk, jó volt 
visszamenni az épületbe, pihenni az éjszakai mérések előtt. 

Jól haladtunk előre a mérésekkel, a síeléssel lefelé a Déli 
Lejtőn. A képadó beállítása, műszaki jellemzői közeledtek 
az előírásokhoz.

A hajnali síelés tanulás nem csak izzadtságot, hanem sí-
elni tudást is eredményezett. Ez a tudás alig volt több mint 
a balra, majd később a jobbra fordulás és a lécen mara-
dás biztonsága. A hóekés fordulásokkal egyre lejjebb ju-
tottunk a lejtőn, minden erkölcsi mellékgondolat nélkül. A 
Kis Halál a pálya elejének rövid, de meredekebb és kanya-
rodó szakasza. A meredekség miatt nőtt a sebesség, a ka-
nyar miatt csökkent a lécen maradás biztonsága. Nekünk 
nőtt az önbizalmunk, amikor többszöri próbálkozás után 
túljutottunk a Kis Halálon. Gyakorlottabb síelők dicse-
kedtek ezzel, ettől húztuk ki magunkat. Óvatosan, hogy a 
hírtelen mozdulattól hanyatt ne essünk. Egy hét gyakor-
lás után, túl a Kis Halálon, hosszabb, enyhe kanyarokkal 
a pálya kiért az országúthoz. Itt voltak a tv adót tápláló 
elektromos hálózat transzformátorai. Trafóház volt a neve 
ennek a kicsit szélesebb résznek. Innen már nehezebb 
volt vissza gyalogolni a tetőre, mint lecsúszni idáig. A pá-
lya innen ferde volt, kevés fagyott hóval. Így itt a haránt-
csúszást kellett megtanulni. Egyik hétvégén kis könyvet 
kaptunk a síelés ABC- je címmel. Ebből szakkifejezéseket 
is tanultunk. A Trafóháznál néha megállt a felfelé kapasz-
kodó síbusz, amelyik visszavitt minket a tetőre. A buszon 
megtudtuk, hogy a Trafóház után nem sokkal erdős részen 
kell átjutni, ami után a Nagy Halálon lecsúszva már Mátra-
házára jutunk. Ez a célnak számító meredeken ferde mező, 
lekopott, megfagyott hóval a legveszélyesebb része a Déli 
Lejtőnek. Ez a Nagy Halál. Az alján csőkorlát védett az or-
szágútra csúszástól, ezzel még veszélyesebb lett a megér-
kezés. Innen indul a Kékestetőre a busz. Itt éreztük, hogy 

kezdünk síelni, pedig hol volt ez az igazitól?
A tegnap esti műsort már az új adó sugározta a 

rácsszerkezetű acéltornyon lévő antennákkal. Szombaton 
reggel kisütött a nap és esik a hó. Léccel megyünk 
Mátrafüredig. Nem mondom a Nagy Halált, mert bizarrnak 
érzem. Ilyennel kezdő síelők ne vicceljenek.

A buszmegállóban öltözünk át és ülünk be a kisbuszba.
Szállingózik a hó a Kékestetőn. A Niza busz vezetője óva-

tosan indult, finom mozdulatokkal vezet.. Mátraháza után, 
a hosszú, egyenes szakaszon könnyebbültünk meg, Nincs 
zsigeri szorongásunk.

-- Koma, mikor síelünk legközelebb, kérdezem Gézát.
-- Megmaradok a focinál, ott nem síkos a pálya, válaszolja.

1981-ben elkészült a kékesi új betontorony. Felesleges-
sé vált a régi épület és az acéltorony. Munkám lett a régi 
építmények sorsának intézése. Készültek a tervek, hogy a 
szürke bazaltkő épületből szálloda legyen.  A legfelső eme-
let alapterülete kicsi volt, hogy oda szoba kerüljön. A finn-
országi kedvező tapasztalatok alapján sikerült meggyőzni 
a tervezőt, hogy a hazai népszerűsítés segítésére ide sza-
unát tervezzen. Ez volt a legmagasabban lévő szauna az 
országban. Lehet, hogy ma is az.

A régi, közel 100 méter magas, rácsos, acélszerkezetű 
torony bontására is elkészültek a tervek. A három irányba 
kikötött torony bontása közel annyiba kerül, mint egy új 
építése. Környerezében épült az új torony és ott volt még a 
régi épület is, amik nem sérülhettek a bontás közben.

A déli sípálya helyett a Magas Tátrába jártunk síelni, él-
vezni a napsütést, havat, a tiszta levegőt, a sípályákat. Ott-
hon ezalatt fújt, süvöltött a Mátra szele. Egy ilyen viharos 
éjszaka után hallottuk a Kossuth rádióban, hogy Kékes 
- tetőn kidőlt a vastorony. Személyi sérülés nem történt. 
Kollegáim telefonon elmondták, hogy vizsgálják a baleset 
körülményeit. Hazautaztunk. Hétfőn tisztázódott, hogy az 
egyik kikötőkötél alkatrésze törött el a viharban. A másik 
két kötél húzta el és döntötte le a tornyot. Szerencsére a 
két épület közzé, a csupasz földre, ezért semmilyen kárt 
nem okozott. Lezárult a vizsgálat. Megállapította, hogy 
nem gondatlanság okozta a balesetet. Az összefoglalóban 
szerepelt, hogy a közel félmillió forint bontási költségmeg-
takarításként jelentkezik.

Húsvétra készülve 
Tagjainknak, paloznaki 

lakosoknak Áldott Ünnepet 
kíván a PaCi vezetősége.  
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Fokozatosan lépegetett előre a szakmai ranglétrán 
– Vancsura Miklós lett a füredi rendőrkapitány

Vancsura	Miklós	rendőr	alezredest	a	Balatonfüredi	
Rendőrkapitányság	 vezetésével	 bízta	meg	 dr.	 Fellegi	
Norbert	rendőr	ezredes,	a	Veszprém	Megyei	Rendőr-
főkapitányság	vezetője	január	1-jei	hatállyal.	A	múlt-
ról,	a	jelenről	és	a	jövőről	beszélgettünk	az	új	rendőr-
kapitánnyal. 

- Mikor és a kinek a hatására döntötte el, hogy rendőr 
lesz? Soha nem bánta meg, hogy így döntött?

- Édesapám Somogysárd közigazgatását vezette több 
mint harminc évig, először tanácselnökként, majd pol-
gármesterként. Rajta keresztül beleláttam a közigazgatá-
si feladatokba, s belém ivódott az emberek irányítása és 
a felelősségtudat. Elkezdtem az idegenforgalmi főiskolát, 
de nem tetszett, viszont annál inkább érdekesnek talál-
tam az egyik barátom munkáját, aki bűnügyi technikus 
volt. Mondhatjuk, hogy az ő hatására döntöttem úgy, hogy 
rendőr leszek. Nem váltanék, ha újra kezdhetném, akkor is 
ezt választanám. Sokat kellett érte dolgozni, de valahogy 
mindig többet akartam kihozni magamból. Kielégít és bol-
doggá tesz a munkám. Rengeteg a tennivaló, de nyugodtan 
jövök be és nyugodtan is megyek haza, ahol vár a csalá-
dom. A telefont viszont otthon is felveszem és intézkedek, 
éjszaka, és ünnepnapon is. Szóval nem bántam meg, hogy 
rendőr lettem.

- Kérem, hogy az olvasók számára röviden mutatkozzon 
be! Szakmai karrierjét és a családot is illetően!

- 1978-ban születtem Kaposváron, de Somogysárd a 
szülőfalum, itt jártam általános iskolába, itt töltöttem a 
gyerekkoromat. Az érettségit és egy rövid idegenforgalmi 
főiskolai kitérőt követően 2000-ben kezdtem a rendészeti 
szakközépiskolát Csopakon, és már akkor beleszerettem 
ebbe a vidékbe. Kaposváron kezdtem meg a hivatásos 
szolgálatomat, járőrként. A rendőrtiszti főiskola elvégzése 
után, Siófok érintésével, tíz évvel ezelőtt kerültem Bala-
tonfüredre. Érdekesség, hogy a feleségem is somogysárdi, 
de ő már itt élt és dolgozott, mikor megismerkedtünk. 
Teljesen véletlen volt, hogy Balatonfüred hozott össze 
minket. Most már 3 gyermekünket neveljük együtt. A 
rendőrségen a legalacsonyabb beosztásban kezdtem a pá-
lyafutásomat. Voltam járőr, körzeti megbízott, és nyomozó 
is. Majd következtek a vezetői beosztások, voltam körze-
ti megbízotti és nyomozó alosztályvezető, hivatalvezető, 

rendészeti osztályvezető. Most pedig rendőrkapitányként 
kell bizonyítanom.

- Január 1-jétől önt bízták meg a Balatonfüredi Rendőrka-
pitányság vezetésével. Hogyan fogadta mindezt? 

- Megtisztelőnek érzem a megbízást. Boldog és büsz-
ke vagyok, hogy dr. Fellegi Norbert rendőr ezredes, a  
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője alkal-
masnak talált a feladat ellátására.

- Milyen célokkal vág neki az idei esztendőnek? Mit remél 
a 2021-es évtől? 

- A járás közbiztonsági és bűnügyi állapota jó, azonban 
a közlekedés rendjében problémák vannak, nincs rend 
az utakon, de ez országos probléma is. Önző az autós tár-
sadalom, legtöbben a saját érdekeiket tartják csak szem 
előtt és sok az agresszív vezető. Ezen a téren mindenkép-
pen javítást szeretnék elérni, ennek érdekében nagyobb 
számban lesznek jelen kollégáim a közutakon. Ezen kívül 
nagy hangsúlyt fektetünk az illegális hulladékot elhelye-
zők szankcionálására is, ami az elmúlt években nagy prob-
lémává nőtte ki magát. Mivel az eredeti szakmám szerint 
kereskedő vagyok, ahol a vevőnek mindig igaza van, ezért 
szeretném még inkább a szolgáltató-jelleg irányába vinni 
az általam irányított szervezetet. Ezt akarom a beosztott-
jaimmal is elfogadtatni, hogy kerüljünk közelebb a helyi 
lakosokhoz, tudjunk a problémáikról, segítsünk, akinek 
csak tudunk, hiszen ezért lettünk rendőrök.

Szendi Péter

Egyházi szertartások:
A húsvéti katolikus misék és szertartások a járványhelyzet 

függvényében lesznek megtartva. 
A szentmisék rendjét a hirdetőtáblán kísérjék figyelemmel.

A húsvéti református istentiszteletek online formában 
tekinthetők meg a csopaktv.hu-n és a youtube.com 

csatornán.  


