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30 éve történt
1991 tavaszán lemondott a képviselőségről Dorogi Márton képviselő, így a megüresedett helyre Simon György lépett. A 

képviselői esküt az április 18-án tartott testületi ülésen tette le.
Az ülésen a szociális kérelmek elbírálását halasztották a képviselők miután a bizottság nem véleményezte ezeket. 

Közterületfoglalási rendelet alkotott az önkormányzat. Megállapították a polgármester és a jegyző részére a munkába 
járás költségtérítését.

Aki még nem jelentkezett az oltásra, arra biztatjuk, re-
gisztráljon a https://vakcinainfo.gov.hu/ oldalon. Ezen 
az oldalon lehet regisztrálni a koronavírus elleni oltásra. 
Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné be-
oltatni magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a 
vakcinával kapcsolatos információkról és teendőkről!

Ha az az akadály, hogy nincs még e-mailcíme a regisztrá-
cióhoz, akkor segítünk! 

Várjuk a Könyvtárban előzetes telefonos egyeztetés 
alapján a jelentkezőket, kedd-csütörtök 9-15-ig!

Önkormányzat

KIS EMLÉKEZTETŐ
Továbbra is távolságtartás, maszk használat és gyakori 

alapos kézmosás javasolt!
Vásárolni, boltba, csak a feltétlen szükséges mértékben 

menjenek és csak 1 ember, ne az egész család!
Aki beteg az maradjon otthon a teljes gyógyulásig!
Ha koronavírus gyanú merül fel (nátha, légúti tünetek, 

láz, hőemelkedés, hasmenés, hányás stb..), akkor 10 nap 
karantén és legalább 3 nap panaszmentesség kötelező! A 
karantén akkor is él, ha még nincs meg a teszteredmény!

Ha valaki pozitív lesz, az összes egy légtérben élő illet-
ve huzamosabb ideig ott megjelent (kontakt) személyre 
él a 10 nap kötelező karantén!

A karantén akkor is érvényes, ha még nem kaptak hatá-
rozatot! Amint tudomásra kerül, hogy valaki pozitív vagy 
kontakt, azonnal meg kell kezdeni a karantént, pl. azon-
nali hatállyal hazamenni munkahelyről stb..

A karantén azt jelenti, hogy nem lehet elhagyni a la-
kást/házat és vendégeket sem lehet fogadni. Kertes ház 
esetén az udvaron levegőzhetnek, ha megfelelően szepa-
rált az udvar és nem kerülhetnek közel pl. a szomszédok-
hoz...

Épp elég nagy a 
baj, ne tetézzük fe-
lelőtlen magatar-
tással!

Dr. Imre Bence

SZELEKTÍV GYŰJTÉS
A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Kft. már 

2016-ban bevezette a házhoz menő szelektív gyűjtést. 
Az Önkormányzat kérésére eddig fenntartotta a sze-
lektív gyűjtőszigetet Paloznakon, azonban az idei év-
től 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 ház-
tól szállítja el minden hónap első keddjén a szelektí-
ven gyűjtött papír, fém és műanyag hulladékot. Kérjük, 
a továbbiakban ne helyezzenek ki műanyag vagy üveg 
hulladékot a parkolóba. Az illegálisan szemetelőkkel 
szemben szabálysértési eljárást kezdeményez az ön-
kormányzat. Az üveg gyűjtésére az önkormányzati 
hivatal mellett lévő üveggyűjtő konténer áll rendelke-
zésre. Kérjük, aki eddig nem szerzett be szelektív ku-
kát, tegye meg, hogy ezzel is hozzájáruljon a hulladék 
feldolgozásához és újra felhasználásához! 

Az önkormányzat támogatásként és a szelektív gyűj-
tésre való ösztönzésként 5000 Ft/db áron 120 l-es sze-
lektív gyűjtőedényt biztosít azok részére, akik 2016. 
január 1. után kötöttek éves szerződést a hulladékszál-
lításra. A kedvezmény igénybevételéhez a szerződés 
bemutatása szükséges. Az akció a 2021 június 30-ig 
megkötött szerződésekre érvényes. Az igénylést az 
info@paloznak.hu mail címre kell eljuttatni a szerződő 
neve és címe feltűntetésével. 

A szezonális szerződéssel rendelkezők részére a szol-
gáltató 6 db szelektív gyűjtőzsákot biztosít, ami a hiva-
talban vehető át április 19-től.
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Lakossági tájékoztató a szociális rendelet
alapján igénybe vehető támogatásokról

Paloznak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. tv. felhatalmazása alapján, a pénzbeli és természetbeni 
ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. 
(III.27.) számú önkormányzati rendeletében (továbbiakban: 
rendelet), az alábbi ellátásokat szabályozza: 

a)  lakhatás támogatása
b)  gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott támogatás,
c)  születési támogatás
d)  tanévkezdési támogatás
e)  elhunyt személy eltemetésének költségeihez való hoz-

zájárulás
f)  rendkívüli települési támogatás
A rendeletet alkalmazni Paloznak közigazgatási területén 

életvitelszerűen élő: 
a)  magyar állampolgárokra
b)  bevándoroltakra és letelepedettekre
c)  hontalanokra
d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazott-

ként elismert személyekre kell 
alkalmazni. A rendeltben szabályozott ellátások közül egy 

család ugyanazon évben legfeljebb 4, az önkormányzat ha-
táskörébe tartozó ellátásban részesülhet. A támogatás éves 
összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének tízszeresét (azaz 28.500 x 10 = 
285.000,- Ft-ot). A benyújtott kérelem esetében a családban 
életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális 
helyzetét, a rászorultságot összességében kell vizsgálni.

A kérelemhez mellékelni kell:
a)  az együtt élő személyeknek a jövedelem számítására 

irányadó időszakra eső jövedelméről szóló igazolást,
b)  a gyermekek elhelyezéséről vagy a gyámrendelésről 

szóló határozatot,
c)  30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, 

önálló jövedelemmel nem rendelkező, nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal fel-
nőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról,

d)  az Szt. által szabályozott eljárások esetében a pénzbe-
li és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának szabályairól 
szóló kormányrendeletben meghatározott egyéb igazo-
lásokat,

e)  a Gyvt. által szabályozott ellátásoknál a gyámhatóságok-
ról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások-
ról szóló kormányrendeletben meghatározott igazolá-
sokat,

f)  az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat,
g)  nyilatkozatot a kérelmező és családja vagyoni viszonya-

iról.

A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:
a)  munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a mun-

káltató által kiállított igazolással,
b)  vállalkozásból származó jövedelmet a lezárt adóévről 

az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt 
időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vál-
lalkozó nyilatkozatával,

c)  nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által 

kiállított nyugdíjközlő lap és az utolsó havi nyugdíjszel-
vénnyel,

d)  gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj 
összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat 
vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat megállapító 
jogerős bírói ítélet, vagy a szülők között létrejött meg-
állapodás és a kötelezett jövedelemigazolása, vagy nyi-
latkozatával,

e)  munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátást az erről szóló határozattal,

f)  bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződés-
sel,

g)  ösztöndíjat a közép- és felsőoktatási intézmény által ki-
állított igazolás, bankszámlakivonat, vagy a kifizető iga-
zolásával,

h)  amennyiben a kérelmező jövedelemmel nem rendelke-
zik, az állami foglalkoztatási szervvel kötött együttmű-
ködési megállapodással,

i)  egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfele-
lő igazolással.

Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív 
korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a csa-
ládjában élő személy munkanélküliként a munkahelykeresés 
céljából nem működik együtt a munkaügyi szervekkel, vala-
mint a közmunkaprogram keretében felajánlott, a képesíté-
sének megfelelő közfoglalkoztatási lehetőséget visszautasít-
ja.

A kérelmező köteles a kérelem elbírálásához szükséges 
adatokat a szociális hatáskört gyakorló szerv rendelkezésére 
bocsátani, mely az adatok valódiságát környezettanulmány 
készítésével ellenőrizheti.

A települési támogatás részben vagy egészben természet-
beni szociális ellátás formájában is nyújtható. A természet-
beni ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító 
határozatban rendelkezni kell.

A jogosult részére megállapított pénzbeli ellátást az erről 
szóló határozat jogerőre emelkedését követő 5 munkanapon 
belül ki kell fizetni postai úton vagy a jogosult bankszámlájá-
ra utalással. A jogosult kérelmére a pénzbeli ellátást a hivatal 
pénztárában is felvehető.

A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás 
részletekben történő visszafizetése esetén a részletfizetés 
időtartama nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan 
igénybe vételének időtartama.

A készpénzben megállapított települési támogatás felhasz-
nálásáról a jogosult az összeg felvételétől számított 30 napon 
belül köteles elszámolni.

Amennyiben a jogosult a (4) bekezdésben foglalt kötele-
zettségének határidőben nem tesz eleget, mindaddig nem 
részesülhet az e rendelet szerinti támogatásban, amíg a ka-
pott támogatással el nem számol.

Amennyiben az ügy összes körülményeit mérlegelve attól 
lehet tartani, hogy a jogosult a települési támogatást nem ké-
relemben meghatározott célra használja fel, az önkormány-
zat: 

a)  15 napos határidővel kötelezi a támogatásnak a kérel-
mező nevére szóló számlákkal történő elszámolására 
vagy 

b) a támogatási összegnek a családgondozó, szociális gon-
dozó részére történő utalásról dönt.
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Bővebb felvilágosítást és formanyomtatványt lehet kérni a Polgármesteri Hivatalban Steinbachné Szabó Edina szociális 
ügyintézőnél ügyfélfogadási időben: Hétfőn és szerdán 8.00 – 15.00 óráig, pénteken 8.00 – 13.00 óráig vagy telefonon 06-
87/555-006 vagy 06-87/555-007 számon.

TÁMOGATÁSI FORMA
Jövedelmi

feltétel: 
1 főre jutó havi 

nettó jövedelem

Támogatás
összege Támogatás időtartama

lakhatás támogatása:
–  fűtési támogatás október 15. – április 

15. napjáig terjedő időtartamban, a fű-
tési időszakra,

–  közüzemi díj-támogatás a megjelölt 
szolgáltatókhoz történő utalással

85.500,- Ft/hó

–  legfeljebb 10.000,- Ft/hó

–  2.500,- Ft/hó, de nem ha-
ladhatja meg a havi számla 
összegét

–  6 hónap (X.15-IV.15.) időtartamra

–  támogatás a kérelem benyújtásának hó-
napjától számított 3 hónapra, de legfel-
jebb a lakáshoz kapcsolódó jogviszony 
fennállásának időtartamára állapítható 
meg.

gyógyszer-kiadások viseléséhez 
nyújtott támogatás:
–  kérelmező jövedelmének 15%-át meg 

kell haladnia a gyógyszerköltségnek
142.500,- Ft/hó

összege az igazolt 
gyógyszerköltség, de nem 
haladhatja meg a havi 6.000 
Ft-ot, de éves szinten nem 
haladhatja meg a 72.000 Ft-
ot

a kérelem benyújtásától egy éves időtar-
tamra állapítható meg

védőoltások támogatása:
–  akinek a kérelme a gyermekorvos 

vagy a háziorvos által javasolt védőol-
tás támogatására irányul.

142.500,- Ft/hó
A védőoltásra vonatkozó tá-
mogatás egy főre jutó össze-
ge 30.000 Ft

egyszeri alkalom

születési támogatás:
–  kérelem benyújtásakor és az azt meg-

előző egy évben paloznaki lakóhely-
lyel rendelkezik és életvitelszerűen 
Paloznakon él. Az életvitelszerű tar-
tózkodás tényét a Védőnői Szolgálat 
igazolja. Születési anyakönyvi kivonat 
másolata szükséges

–  kérelem a gyermek születését követő 
fél éven belül nyújtható be.

nincs jövedelem 
határ

gyermekenként
60.000 Ft

egyszeri alkalom
Nem állapítható meg a születési támogatás 
annak, akinek az önkormányzattal szemben 
tartozása áll fenn.

tanévkezdési támogatás:
a)  óvodai nevelésben részesülő 

paloznaki állandó lakos gyermek ré-
szére,

b)  általános iskolai oktatásban (1-8. 
osztályig) részesülő paloznaki állan-
dó lakos gyermek részére,

c)  bármely középiskolában 9-13. év-
folyamon tanuló, paloznaki állandó 
lakos, nappali oktatás munkarendje 
szerinti tanulmányokat folytató, 20. 
életévét még be nem töltött gyermek 
részére,

142.500,- Ft/hó

óvodás gyermek:
10.000,- Ft

általános iskolás:
15.000,- Ft

középiskolás:
30.0000,- Ft

egyszeri alkalom
–  kérelemhez csatolni kell a középiskolai 

tanulmányok esetén a tanulói jogviszony 
igazolását.

–  kérelem beadási határideje óvodai neve-
lés esetén az óvodai nevelés kezdetének 
hónapját követő hónap 15. napja, általá-
nos és középiskolai tanulók esetén szept-
ember 15. A határidő letelte után kérelem 
nem nyújtható be

–  Nem állapítható meg a születési támo-
gatás annak, akinek az önkormányzattal 
szemben tartozása áll fenn, kérelmező 
nem él életvitelszerűen Paloznakon.

elhunyt személy eltemetésének költ-
ségeihez való hozzájárulás:
–  aki az elhunyt közeli hozzátartozója el-

temettetéséről gondoskodik,
–  támogatás iránti kérelemhez csatolni 

kell a temetkezési szolgáltatást végző 
által a kérelmező nevére kiállított szám-
la eredeti példányát és – amennyiben a 
haláleset nem Paloznakon történt – a 
halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

család esetében:
142.500,- Ft/hó

egyedül élő eseté-
ben: 156.750,- Ft/hó

50.000,- Ft egyszeri alkalom

rendkívüli települési támogatás

család esetében:
142.500,- Ft/hó

egyedül élő eseté-
ben: 156.750,- Ft/hó

egy összegben kerül kifize-
tésre:

legkisebb összege 5.000,- 
Ft, legmagasabb összege 

50.000 Ft.

egyszeri alkalom,
egy naptári évben legfeljebb 4 alkalommal 
állapítható meg; a támogatás iránti kérelmek 
benyújtása között – a különös méltánylást 
érdemlő rendkívüli élethelyzet kivételével – 
legalább 90 napnak el kell telnie,
ugyanazon családban, egyidejűleg csak egy 
kérelmező támogatható.

rendkívüli települési támogatás:
Különös méltánylást érdemlő rendkívü-
li élethelyzetbe (pl. elemi kár, baleseti 
egészségkárosodás) került kérelmező 
esetén a rendkívüli települési támoga-
tás a kérelmező jövedelmi viszonyaira, 
valamint az e rendelet szerinti igazolá-
sok benyújtására tekintet nélkül, azon-
nal megállapítható és kifizethető.

legfeljebb
100.000 Ft.

egyszeri alkalom
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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.

2020.
Nyitóegyenleg: 2 292 499.-
Záróegyenleg: 3 095 810.-
Támogatás összesen: 2 537 152.-
Ebből
– Trianon emlékműre: 2 228 854.-
– SZJA 1 %: 118 298.-
Kivét: 1 297 000.-
Utalás: 389 550.-
Kiadás összesen: 1 686 550.-
Kezelési költség: 47 291.-

Beszámoló a Paloznak Jövőjéért
Közalapítvány 2020. évi munkájáról

Olyan egyszerűnek tűnt a 2020. év, mondván csak azt 
mondjuk: húsz-húsz.

Erre aztán a valóság hamarosan rácáfolt, elvette viccelő-
dős kedvünket, minden más lett.

Sajnos az Alapítvány munkáját is erősen befolyásolta ez 
a láthatatlan támadó. A Paloznakon megszokott, sok szép 
rendezvényt el kellett hagyni.

Január:
–  Még szokásos módon indult az év, bár nem a szokásos 

helyen. Házavató Új Év köszöntő volt a Szt. József Ház-
ban, amelyhez dekoráltunk, termet rendeztünk, terí-
tettünk. Mindenki kapott egy katicás lóherés csokit és 
a mindenki által kedvelt kitűzőket.

–  Kultúra napja alkalmából a Dvorák Patka Színház 
előadásában Egypercesek című kamaraszínházi 
darabot láthattuk. Kedves, jó hangulatú est volt, 
amelyhez szintén teremrendezéssel, mini - háttér-
kiállítással és az Alapítvány által kiadott könyvvel 
járultunk hozzá.

Február:
–  Ha február, akkor farsang. Így volt ez most is. A Paloz-

naki Ifjúsági Szervezet farsangi mulatságot rendezett 
a Faluház nagytermében. Örömmel segítettük a terem-
díszítést, dekorációs anyagot biztosítottunk. Mindig jó 
érzés a fiatalokkal. 

Március, Április: 
–  A márciusi és áprilisi újságban megjelent a Paloznak 

Jövőjéért Közalapítvány pályázati kiírása, amely a 18-
35 év közötti fiatalokat érinti.

–  2020-ban négy fiatal pályázott, és kapott tanulmányi 
ösztöndíjat.

Május: 
–  A XXX. Paloznaki Borverseny szép eredményekkel di-

csekedhetett. A Paloznak Jövőjéért Közalapítvány kü-
löndíját Allacher Ottó kapta. Ezúton is szeretettel gra-
tulálunk az egész Borklubnak és a díjazottaknak.

Június:
–  Júniusban elindítottuk a nyári kézműves foglalkozáso-

kat. Az volt a szerencsénk, hogy a Tájház udvarán tart-
juk, így 20 foglalkozást meg tudtuk tartani, mindössze 
kettő maradt el a vírus miatt. Nagy érdeklődés övezte a 
gyerekek, szülők és nagyszülők részéről egyaránt:

• az agyagozás, korongozás
• kavicsfestés
• selyemfestés
• gyöngyfűzés
• vizes, száraz nemezelés
• mézesbáb sütés… foglakozásokat.
Huszonkét év óta szervezem, ezen a nyáron elértük a 

több, mint 500 foglalkozást. Igazán jó érzés ezt elérni. 

Július: 
–  Júliusi újságokban megjelent a középiskolásoknak szó-

ló Tanulmányi Ösztöndíj pályázati felhívása. Erre nem 
érkezett pályázat?!

–  Nyár folyamán megjelent Jutasi Sándorné: Paloznaki 
„Pillanatképek” című könyvének ötödik kiadása. 

Augusztus:
–  Örömteli felüdülést jelentett számomra Boda Balázs „A 

hatvanhatos úton” című kiállítása. Újra felidézhettem 
a kiállítás rendezés jóleső, izgalmas pillanatait. Balázs 
teljesen újszerű alkotásaival állt elő, mindannyiunk 
számára kellemes meglepetést okozott. Gratulálunk és 
nagyon köszönjük.

Szeptember:  
– Paloznaki Falunapok hónapja, amit a vírus szintén át-
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írt, de nem tudta teljesen megsemmisíteni. 2020. szeptem-
ber 27-én Trianon 100. évfordulója alkalmából a búcsúi 
Szentmisét követően Trianon emlékmű avatásra került 
sor Paloznakon. 

Árvay Attila képviselő úr kezdeményezésére, 
Dr. Zemplén Béla vezetésével működő Mandulafa Társaság 
elindította a Trianon Emlékmű megvalósítását 2020. január-
jában. Februárban kapta a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány 
a felkérést, hogy a Márffy Sebestyén által készítendő szobor-
ra az Alapítvány számláján gyűlhessen össze az emlékmű ára. 

Hatvankilenc támogatónk összesen: 2 228 854 Forin-
tot fizetett be erre a célra, ami ismét megható. Közben 
Dr. Zemplén Béla és Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úrnak 
köszönhetően a Nemzeti Kulturális Alap az emlékmű teljes 
költségét fedezte, amit ezúton is nagyon köszönünk. ennek 
következtében nekünk minden befizetőnket személyre szó-
lóan kellett megszólítani, hogy írásban nyilatkozzanak a 
befizetett összegről, visszakérik vagy az Alapítvány számlá-
ján hagyják további nemes cél felajánlására. Eddig nyolcan 
kérték vissza a befizetett összeget. Sajnos négy nyilatkozat 
még mindig hiányzik. Nagyon kérem, tegyék meg. 

Támogatóinknak még egyszer hálásan köszönjük, mert 
így sikerült még karácsony előtt ifj. Szendi György Képek 
Paloznak múltjáról és jelenéről c. könyvet megjelentet-
nünk, amit már karácsonyi ajándékként igyekeztünk is az 
illetékeseknek eljuttatni. Nagyon várom a pillanatot, hogy 
akit ez megillet, mielőbb megkaphassa.

Az ünnepélyes szoboravatás utáni fogadást a Paloznak 
Jövőjéért Közalapítvány rendezte.

Október:   
– Szomszédolás Balatonfüreden a könyvtárban, ahol 

már jó ismerősként fogadtak bennünket. Néhány éve  
Dr. Tormási György Karib kék c. könyvének bemutatója 
volt, majd ezt követte Dr. Tormási György gyűjteményéből 

készült „Étlappal a világ körül” c. kiállítás, most pedig szin-
tén Dr. Tormási György Kék órák c. könyvének bemutatója, 
amit Boda Balázs szép festményi tettek még emlékezete-
sebbé. Köszönjük ezt a szép délutánt.

–  Hét babát köszönthettünk óntállal és réztábálával sze-
rény körülmények között.

November:
–  ifj. Szendi György könyvkiadásának szervezésével telt. 

Még egyszer sok köszönet a Szendi családnak a sikeres 
könyvért.

December: 
–  Sajnos a „Mikulásozás” is rendhagyó volt. A Faluház 

nagytermében kialakítottunk egy szép ünnepi sarkot, 
amit csak fotón lehetett látni a Paloznaki Hírmondó-
ban. Vettünk egy szép karácsonyi gömb-lampiont, 
kézzel készített adventi gyertyatartót, valamint egy 
aranyos nyerítő lovacskát. Reméljük a következő Mi-
kuláskor személyesen is meglátogathatják. A Miku-
lás „házhoz ment”. Az Alapítvány minden gyereknek 
írt egy ünnepi lapot, és szép kis fából készített kará-
csonyi díszt tettünk hozzá. Reméljük, lesznek még 
SZÉP NAPJAINK! 

Az IGAZSÁGOT érteni,
A SZÉPET érezni,

A JÓT gyakorolni kell!  
(Bólyai)

Mindenkinek köszönünk minden segítséget, együttmű-
ködést, támogatást!

Munkánkat folytatjuk.

Tisztelettel: Prazsák Józsefné  
 kuratóriumi elnök

„LENNI annyi,
mint

TENNI
és

TEREMTENI!”
(Carl Gustav Jung)

Amit tettem, lélekből tettem.
Már elhiszem, de még mindig nem tudom felfogni.
Amint az elmúlt hetekben értesülhettek róla különbö-

ző forrásokból, többek közt a Paloznaki Hírmondóból 
is, Czeglédy Ákos polgármester úr felterjesztésének kö-
szönhetően:

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat állami 
kitüntetésben részesültem. Óriási titkolózás övezte, így 
még nagyobb volt a meglepetés számomra, jó értelem-
ben minden sejtem beleremegett a hír hallatán, és az 
elérzékenyülés azóta is örömkönnyeket csal a szemem-
be, és ami ezzel jár, ilyenkor a hangom is elcsuklik. Ez a 
kitüntetés természetesen nem csak engem illet, hanem 
mindazokat, akik bármilyen módon kapcsolatban vol-
tak azokkal az eseményekkel, rendezvényekkel, ame-

lyeket vagy én kezdeményeztem, vagy segítője voltam 
a megvalósításuknak. Én mindössze egy láncszem vol-
tam ebben. 

A kitüntetés hírének hatására hatalmas
TISZTELET

és
SZERETET-felhő

vesz körbe több száz ember részéről.

HÁLÁSAN köszönök mindent, és gondolatban min-
denkinek küldök ebből a FELHŐ-ből, ne féljetek tőle, a 
SZERETETET nem tudja legyőzni a vírus.

Nagy örömömre szolgált, hogy 
Pusztainé Dr. Podmaniczky Erzsébet orvos Magyar 
Érdemrend tiszti-keresztje polgári tagozat állami kitün-
tetést kapott.

Ezúton is szeretettel gratulálok, és jó egészséget kí-
vánok. 

Nem hoztunk szégyent Paloznakra.
Még egyszer nagyon köszönöm a KITÜNTETÉST.

Prazsák Józsefné

Paloznak, 2021. 04. 15.
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Krisztus közkatonája
Pusztainé dr. Podmaniczky Erzsébet

Nem titkolom, 
érdeklődésünk fó-
kuszába egy most 
átadott magas ál-
lami kitüntetés – a 
MAGYAR ÉRDEMREND 
tisztikeresztje polgári 
tagozata – helyezte, 
pedig 1986 óta szer-
ves tagja a közössé-
günknek. Kiváló al-
kalom ez, hogy kicsit 
jobban megismerjük 

őt. A járványhelyzet veszélyei miatt azonban, rendha-
gyó módon, levélben tettem fel a kérdéseimet.

– Szeretném, ha mesélne nekünk a családja múltjáról, szü-
leiről, gyermekkoráról.

– A Podmaniczky család Anjou Károllyal jött be 
Magyarországra Dalmáciából. 1399-ben már, mint a 
vág-besztercei vár dárdás őrségéhez tartozó nemeseket 
említik őket. Ulászló király emelte őket főnemesi rang-
ra, amikor is Podmaniczky János főkamarásmestert bá-
rói rangra emelte. (Ezzel az ország első bárói családja 
lettek 1506-ban.) Édesapám podmanini és aszódi báró 
Podmaniczky Frigyes 1918-ban született Nagyvára-
don és 1943-ban vette feleségül édesanyámat verseghi 
Nagy Mária Magdolnát, verseghi Nagy Elek röjtökmuzsaji 
földbirtokos lányát, aki nyugalomba vonulása előtt dip-
lomáciai karrierjét, mint vatikáni nagykövet fejezte be. 
Így kerültünk nagyapám kastélyába, ahol én születtem 
és éltem 1952-ig, a kastély államosításáig. Mi magunk, 
a kitelepítést is itt éltük át (természetesen nem a 
kastélyban, hanem egy a falu kocsmájában kialakított 
helységben (ekkor már 6-an voltunk bátyámmal és két 
húgommal együtt).  Ahhoz, hogy iskolába járjak, át kellett 
mennem az ivóhelységen. Elmondható tehát, hogy igen 
korán kapcsolatba kerültem a borral! Szüleim ekkor 
répát egyelni jártak és selyemhernyót tenyésztettek, hogy 
eltartsanak minket. 

– A röjtökmuzsaji évek ellenére nagy ívű karriert futott 
be. Hogyan kezdődött? Miért az orvosi a pályát választotta, 
és miért  rákkutató lett? Mely munkahelyek és kollégák vol-
tak meghatározók a szakmai fejlődésére? 

– A kitelepítés felszámolása után a család még 
Magyarországon maradt tagjait anyai nagyapám 
Leányfalun gyűjtötte össze (Budapestre nem engedték 
vissza). Itt végeztem el az általános iskolát. A Szentend-
rei Ferences Gimnáziumban érettségiztem. Már 9 éves 
koromban bejelentettem szüleimnek, hogy orvos akarok 
lenni és én akarom felfedezni a rák gyógyítását – termé-
szetesen egy Nobel díjért cserébe –. Ezért a Budapesti Or-
vosi Egyetemre jelentkeztem, ahová politikai okokból csak 
az 5. próbálkozásra jutottam be. Ez nem szegte kedvemet 
és kivártam, míg végre 1974-ben beiratkozhattam az 
Általános Orvosi Karra. A diploma megszerzése után bent 

is maradtam az egyetem Kórbonctani és Rákkutató Intéze-
tében. Első főnököm prof. dr. Lapis Károly tanszékvezető 
egyetemi tanár biztosította számomra a külföldre utazást. 
Így kerültem el pl. a világ egyik leghíresebb rákkutató in-
tézetébe, a stockholmi Karolinska Intézetbe. Itt dolgoztam 
első gyermekünk Miklós megszületéséig. Ezután kihasz-
náltam a GYES adta lehetőséget és miután Gábor fiunk 
is megszületett, összesen 5 évet töltöttem velük otthon. 
Miután újra dolgozni kezdtem prof. dr. Eckhardt Sándor, 
az Országos Onkológiai Intézet főigazgatójának meghívá-
sára egy kis kutatócsoporthoz csatlakoztam, amelyik már 
akkor úgynevezett „alkalmazott rákkutatást” végzett. Ez 
azt jelenti, hogy olyan vizsgálatokat folytattunk, amelyek 
gyorsan alkalmazhatók a rákgyógyításban. A rendszervál-
tás után kitérőt tettem, és 5 évig a Népjóléti Minisztérium 
Nemzetközi főosztályának vezetője lettem, kihasználva 
Surján László miniszter úr azon törekvését, hogy a fő-
osztályt orvos végzettségű, több nyugati nyelvet beszélő 
személy vezesse. 1996-ban (a rendszer –ahogy én neve-
zem – visszaváltozásakor) visszamentem az Onkológiai 
Intézetbe, ahol az akkori főigazgató – a mostani Emberi 
Erőforrás minisztere prof. dr. Kásler Miklós felkérésére 
megszerveztem a nemzetközi osztályt. Ezt vezettem 2020-
ig, majd a vezetői tisztséget átadva az általam kinevelt 
utódnak, még tudományos főtanácsadóként dolgoztam 
2021. február 28-áig, amikor is nyugdíjba vonultam. Az itt 
eltöltött évek alatt számtalan kongresszuson vettem rész, 
sokat utaztam külföldre. Az Európai Unióhoz való csat-
lakozásunk után az Intézet sok, az Unió által támogatott 
programhoz csatlakozott, melyeket én koordináltam. 

Munkám mellett megalakulása óta tagja vagyok a 
Magyar Orvosi Kamarának, ahol „önkéntesként” a 
Nemzetközi Bizottságot vezettem 1998-tól. 2002-ben 
a közreműködésemmel társult a Kamara az Európai 
Orvosok Állandó Bizottságához, melynek központja 
Brüsszelben székel. 2004-ben teljes jogú tagságot nyer-
tünk. Azóta 2020 novemberéig a magyar delegáció veze-
tője, számos éven keresztül pedig az ottani elnökség tagja 
voltam. Erről a munkáról röviden csak annyit, hogy több 
Albizottság elnöki tisztét töltöttem be, először a „mental 
health”, majd az onkológiai hivatalos referense. Utol-
só pozícióként én képviseltem a Bizottságot az Európai 
Gyógyszerészeti Intézet (rövidített nevét -EMA- ma szin-
te mindenki ismeri, ugyanis itt kerülnek engedélyezésre a 
COVID vakcinák) egészségügyi munkacsoportjában.

– Ismert szerteágazó karitatív tevékenységéről, példá-
ul a Rákellenes Ligában betöltött szerepéről, a „piros orr” 
kezdeményezésről, vagy a Máltai Lovagrendben betöltött 
posztjáról.

– A Magyar Rákellenes Ligának alapító főtitkára vol-
tam.  Javaslatomra kértük fel Göncz Árpádnét, az akko-
ri köztársasági elnök úr feleségét társadalmi elnöknek. 
Hosszú évekig dolgoztunk együtt nagyon eredményesen. 
A „piros orr” rákbeteg gyermekek kórházban töltött éle-
tének megkönnyítését célzó kezdeményezésben csak a 
kezdetekkor vettem részt. Amikor átadtam a Rákellenes 



2021. április 7Paloznaki Hírmondó

Liga főtitkári pozícióját, akkor ezt a tevékenységet is be-
fejeztem. 

A Szuverén Máltai Lovagrend Magyarországi Szövetségének 
1996-ban lettem tagja, majd 10 éven keresztül kancellárja. 
Ennek az érdekessége, hogy én voltam a világon az első női 
kancellár, ami ékesen bizonyítja a magyar férfiak bátorsá-
gát – igaz, ekkor már nem kellett a Szentföldön csatázniuk, 
„elég” volt, ha itthon segítették a szegényeket és betegeket. A 
Szövetség Tanácsának még most is tagja vagyok és szorosan 
együttműködöm segélyszervezetünk a Magyar Máltai Szere-
tet Szolgálat, annak is elsősorban kecskeméti szervezetével.

– Gábor fia egyszer a szerénységére utalva „Krisztus köz-
katonájának” nevezte Önt, ám függetlenül ettől, nyilván jól-
eső érzés az elismerés, melyben részesült. 

– A most kapott kitüntetés nagy megtiszteltetés. Büsz-
keséggel tölt el, hogy ez a mostani már a második állami 
elismerés (2012. március 15-én a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztjét kaptam meg). Bár sosem azért dolgoztam, 
hogy díjakat gyűjtsek, de egy szakmai karrier befejezése-
kor átadott ilyen magas kitüntetés azért nagyon jólesik, 
különösen a laudáció utolsó sora, ami így szól: „… a be-
tegeknek és rászorulóknak nyújtott önzetlen segítsége 
elismeréseként!” Ez igazolja egész életem munkáját, mert 
bár nem voltam, mint kutató közvetlenül gyógyító orvos, 
mégiscsak tettem valamit a betegekért.

– Mit tudhatunk a családjáról, Istvánról és a borászatról, 
illetve a két fiúról?

– Férjemmel Pusztai Istvánnal - akit a faluban sokan ismer-
nek, mert Ő állandó lakos és a Borklub lelkes tagja - 1979-
ben házasodtunk össze. Mint már korábban utaltam rá, két 
fiunk van. Miklós, aki 1980-ban született és ma is velünk él. 
Ő nagy szerelmese Paloznaknak. Gyakran kérdezi, mikor je-
lentkezhet már be ide lakosnak, hogy itt is szavazhasson. Ki-
sebbik fiunk Gábor, 1982-ben született. Jelenleg Londonban 
él és dolgozik a feleségével. Nagy örömünkre május elejére 
várják első gyermeküket. Bár London nincs túl közel, ami-
kor csak tehetik, hazajárnak. Főleg a szüret egy biztos pont. 
Ilyenkor hozzák a „nemzetközi rabszolgacsapatot” ahogy én 
hívom a barátaikat, akik segíteni jönnek. A paloznaki szüre-
teknek olyan híre van közöttük, hogy versengés folyik a he-
lyekért. István egész életét a borszakmában töltötte. Ezért is 
nagy öröm számunkra, hogy nyugdíjas éveiben sem kellett 
elszakadnia a szőlőtől és a borkészítéstől. Nagyon büszkék 
vagyunk, hogy rizlingje szinte minden évben aranyérmet 
nyer a falu borversenyén. Engem kevésbé ismer a falu népe, 
bár a templomban sokakkal találkozom. Élvezem a kulturális 
életet is. Amikor csak tehetjük, részt veszünk a falu rendez-

vényein, a koncerteken és kiállítás-megnyitókon. Rendszeres 
könyvtárlátogatók is vagyunk.

– Mit csinál szívesen a szabadidejében, milyen könyveket 
olvas? Úgy tudom könyveket is örökbe fogadott. Van-e hob-
bija, például az utazás? 

– Szabad időmben - amiből sajnos sosincs elég - első-
sorban olvasok. Igyekszem minden könyvet eredetiben, 
bár már többször megállapítottam, hogy milyen jók a 
magyar fordítók. Amikor kedves gyermekkori barátom 
Náray Szabó Gábor lett a Magyar Tudományos Akadémia 
könyvtárának főigazgatója, ő keresett „örökbefogadókat” 
az általa kijelölt listán felsorolt könyvekhez. Ez azt jelen-
tette, hogy az örökbefogadó megvette és a könyvtárnak 
ajándékozta a kiválasztott kötetet/eket. Én három angol 
nyelvű könyvet választottam. Az volt a fontos számomra, 
hogy az írója nő legyen. 

Az utazás annak ellenére mindig vonzott, hogy hivatalo-
san is sokat jártam külföldre. Szinte nincs is olyan európai 
ország ahol ne jártam volna.

– Milyen kötődésük van a faluhoz? Mikor épült a házuk, 
menyi időt tudnak itt tölteni?

– Paloznakot akkor ismertük meg, amikor a család rend-
szeresen nyaralt Csopakon férjem munkahelyi üdülőiben. 
Az onnan tett kirándulások, biciklitúrák során jutottunk el 
ebbe a kis faluba. Elsősorban a csend és a nyugalom, va-
lamint a varázslatos virágos kertek fogtak meg. Így nagy 
öröm volt, amikor szeretett anyósom, aki sajnos már rég-
óta nincs köztünk, egyik születésnapomra egy telekkel 
ajándékozott meg 1986-ban. 1990-1994 között építettük 
fel házunkat, ami nem csak nekünk nyújt sok örömet, ha-
nem azt is lehetővé tette, hogy fiaink baráti köre élvezhes-
se a szép tájat és a Balatont.

– Mik a jövő tervei, milyen beteljesítésre váró vágyak él-
tetik?

– Bár nyugdíjba vonultam, a szakmától teljesen sosem 
fogok elszakadni. Nem csak az Onkológiai Intézet, hanem 
a korábban említett brüsszeli Bizottság is igényt tart taná-
csaimra, véleményemre és segítségemre, ami természete-
sen nagy megelégedéssel tölt el. Az azonban biztos, hogy 
ez már csak kis százalékát fogja az időmnek lekötni. Nagy 
várakozással készülünk első kis unokánk fogadására és 
reméljük, hogy sok időt tölthetünk majd el együtt ebben a 
csendes kis faluban. A karitatív munkáról sem fogok soha 
lemondani, hiszen nincs annál szebb, mint amikor az em-
ber segíteni tud.

Boda Balázs

Kedves Olvasók!
A járványhelyzet miatt a Könyvtár zárva tart, mobilkönyvtárként viszont ismét működhetünk!
Továbbra is kedden és csütörtökön 9.00-15.00-ig ügyeletet tartok. Aki szeretne könyvet, folyóiratot kölcsönözni, kérem, 

írjon e-mailt a telehaz@paloznak.hu-ra, messenger üzenetet a Faluház Paloznak facebook oldalra vagy hívjon a +87/555-
063-as, illetve a +3630/213-0785-ös telefonszámon ügyeleti időben. Összekészítem a kiválasztott könyveket, újságokat 
és kihordjuk a megadott címre vagy az ügyeleti időben személyesen átvehető. 

Nyomtatást, scannelést, laminálást, spirálozást is elkészítek. 

Napilapok, folyóiratok:
Napló, Magyar Nemzet, HVG, Figyelő, National Geographic, Praktika, 
Családi Lap, Turista Magazin, Veranda, Otthonok és Kertek
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Mi újság a Szőlőhegyen?
Hírekről
A márciusi Hírmondóban a paloznaki rozsdafarkú ma-

dár elcsicseregte, hogy március 15 -én jó hírt kapunk. Ne 
bántsuk a madarat, hogy több örömöt okozó jó hírről 
kellett volna csicseregnie. A Nemzeti Ünnep alkalmából 
Prazsák Józsefnén, Emmikén kívül dr. Podmaniczky Erzsébet 
is kitüntetést kapott. A Szőlőhegyiek nevében is gratulá-
lunk, köszönjük áldozatkész munkájukat, amivel Palozna-
kot, embertársainkat segítették.

Nehogy a jó híreket csicsergő rozsdafarkú hibájába es-
sünk, hogy nem mondott el mindent: Dr. Kariko Katalin 
Széchenyi díjat kapott a korona vírus elleni vakcina kuta-
tásáért, alkalmazhatóvá tételéért. Nobel díj esélyeseként 
is beszélnek Róla.

Húsvéti ünnepek
Szép, gazdagon díszített volt az idei Tojásfa. 

A Szőlőhegyi Egyesület nagy, piros tojásának története van, 
amíg a fára került. A történet helyett a legkisebb unoka, Sári 
fényképét küldjük, amint a tojáson kívüli fontos szereplő-
nek, a nyúlnak örül. Emlékszünk, hogy régebben alig kisebb 
nyúlpár járt le az erdőből a kertekbe friss zöldet keresni. A 
kedves ötlettel elkészített nyulat köszönjük. Bízunk benne, 
hogy Sárinak nem csak ilyen nyúl marad emlékében.

Mandulavirágzás
A Templom dombra ültetett mandulafa csemete szeren-

csésen áttelelt. Fajtájának megfelelően később virágzott. 
Reméljük megúszta a fagyot. A Szupernova nevet kapta 
nemesítőjétől. Lehet, hogy ezért a 100 évvel ezelőtt szüle-
tett Pomori Thewrewk Aurél csillagászt akarta virágaival 
köszönteni Paloznak ege alatt, ahova bekerült?  

Rendhagyó faluszépítő Barka-túra
Húsvétkor Paloznakon

Kedves paloznakiak, balatoniak, 
nyaralós barátaink!

Ha akár csak egyetlen egy jó ho-
zadéka is van a tavaly kezdődött 
világjárványnak az az, hogy sokan 
ráeszméltünk arra, hogy mennyire 
törékeny a bolygó és életünk egyen-
súlya, mennyire a feje tetejére tudja 
állítani a megszokott dolgokat egy 
hirtelen jött járvány, amely még csak 
nem is olyan horrorisztikus, mint a 
hollywoodi katasztrófafilmekben.

Ennek a vírusnak az egyik ellensze-
re a mai napig az, hogy az emberek 
lelassítanak, az abnormálisan, vég-
letekig felgyorsított világunk pedig 
tempójában újra megközelíti az élhe-
tő szintet. És emiatt többen elkezdenek figyelni olyan 
dolgokra, amikre eddig egyszerűen nem volt idő, nem 

állt érdekükben, vagy a figyelmünket 
direkt tereltük el róla, mondván ez 
nem a mi gondunk. Mi ez?

Az, hogy mennyire kihasználtuk, az 
élőhelyünket, közvetlen környezetün-
ket, teleszemeteltük, vagy hagytuk, 
hogy mások teleszemeteljék. Mivel 
most kicsit több ideje van mindenki-
nek észrevenni az apróbb dolgokat, 
így nem csak azoknak tűnik fel ez, aki 
korábban is foglalkozott ezzel. Nem 
tudom van-e még visszaút, de ha meg 
se próbáljuk, akkor nem is fog kide-
rülni.

2021. Április 2-án a paloznaki fiata-
lok ezúttal szemétszedéssel kötötték 
össze a hagyományos húsvéti progra-

mot, a Barka-túrát.

Sajnos, és egyben szerencsére is, jó sok szemét össze-
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gyűlt, a hivataltól kapott 20 darab 200 literes zsákból 
nem sok maradt üresen.

Ezzel a pár erdőszépítő képpel szeretnék mindenkit 
arra biztatni, hogy szedje, vegye észre a szemetet, szer-
vezzen szemétszedéseket, szóljon a barátainak, és ne 
fordítsa el a fejét, ha szemetelőt, illegális hulladékot és 
más környezetkárosítást lát!

Mi se állunk meg ennyinél!

Slemmer Bence Manó

Naplórészlet:
2010. november 27. szombat

Kicsi a világ, de jó, hogy Paloznak valahogy a közepén 
van…

A kedves, „ablakos” meghívó szerint Boda Balázs és 
Oláh Kati hagyományos adventi tárlatát a Színhely 
Galériában november 27-én 10 órakor nyitja meg 
dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész Nemesvámosról.

     Átrendeztük az adventi programot, csak jövő hét 
végén megyünk Paloznakra. Még nincs hideg és reméljük, 
nem késünk el a víztelenítéssel. Szombaton, még a 
sötét hajnalban, gyanakvóan kinéztem az ablakon. Az 
örökzöldek roskadoztak a hó alatt…

Ébredezve új szabályt találtam a meteorológusokra. 
Lényege, hogy csak akkor lehet hinni nekik, ha rosszat 
mondanak. Háromnegyed órát szántunk a húsz perces 
útra, hogy a Várfok utcába érjünk. A busz menetrend 
szerint érkezik. Napsütésben sétálunk fel a galériához. 
Olvad a hó, szinte tavasz van. Ismerőssel találkozunk a 
bejáratnál. Örömmel üdvözöljük a „háziakat”, akikkel 
nehéz a megnyitóra gyülekezők körében néhány mondatot 
váltani. Mondom Vikinek, hogy elég öreg vagyok hetven 
évemmel ahhoz, hogy ahol 30-40 ember összejön, ott 
ismerősökkel találkozom. Elméletemet statisztikailag már 
a bejárati, majd további ismerősök igazolják. Paloznaki is-
merősöket is látunk a megtelt teremben. Három teremben 
férnek el az idei alkotások, mert az adventi tárlat szám-
adás is az ezévi munkáról. Örülünk a szép napnak, jó hogy 
a kinti napsütés élővé teszi a képek hangulatát, szinte ki-
egészítik egymást. A képek többet mondanak a napsütés-
nél, mert sejtelmes őszi ködökről, mandulavirágok tavaszi 
békéjéről mesélnek. A képeken, mint ablakokon nézünk ki 
a békés, érintetlen természetre vagy szeretnénk belátni a 
meghívó kettős ablakán keresztül egy belső világra, ahol 
emberek élnek. Mintha arc derengene válaszul kíváncsisá-
gunkra ott, ahol a virágfüggöny színesíti a szegényes abla-
kot. Többször körbe járjuk a képeket, újabb megszólításo-
kat találunk. Új ismerősöket Pestről, Paloznakról.

     Kati finom süteményeket készített a beugróban lévő 
asztalra. A másik asztalon több üveg bor van, szép bor-
cédulákkal. Arra gondolok, hogy kínáló borok. Balázsnak 
megígérem, hogy következő kiállításukra néhány palack 
Paloznaki olaszrizlinget adok a saját termésből. Balázs 
szerényen mosolyogva mondja, hogy a borcímkéket Ők 
festették, ezért állították ki a palackokat. Tokaji borok is 
vannak, elegáns címkével. Paloznaki, látásból ismerős, 

kínálja nekem is a félszáraz fehéret. Mondja, hogy ő is a 
szárazat szereti. Az ismerős tavaly lett Paloznak díszpol-
gára. Idősebb, szimpatikus, különösen, amikor elmondja, 
hogy 15-20 éve nem iszik vizet, csak száraz fehér bort. Be-
mutatkozom, beszélgetünk, iszogatunk. Nevét nem értem, 
csak a végét, hogy Aurél. Tudom, hogy csillagász, van miről 
hallgatnom. Nagyon jókat mesélt, amikor a díszpolgár ava-
tási beszédét mondta. Több könyvet írt. Nagyon érdekesen 
mesél most is, a távoli csillagokról.

     A következő koccintáskor javaslom, hogy arra igyunk, 
hogy tíz év múlva megint koccinthassunk. Aurél kisfiúsan 
mosolyogva mondja, hogy az szép kerek szám lenne, mert 
akkor érné meg a 100. évet. Legyünk optimisták, mondom. 
Optimista ő - de csak 2-3 évre.  

A húsz év korkülönbség elég ok arra is, hogy tegeződ-
jünk, javasolja. Lehet, hogy megtudom a hosszú élet min-
den titkát - gondolom én. Elárulom, de ne mond el sen-
kinek. Meghallgatom. Betartom, amit ígértem. Le sem 
írom. Jókat koccintunk. Szárazabb bor jobb lenne, mond-
juk mindketten. Elmondta még, hogy könyvet tervez írni, 
valószínűleg a Vénuszról.  Sokadikat, bízik abban, hogy 
tartani tudja, hogy 2-3 évente új könyve megjelenjen. El-
köszönünk Auréltól, akire kora ellenére sem illene a bá-
csi megszólítás. Kevesen vagyunk már, mikor Katinak és 
Balázsnak megköszönjük a meghívást. Még karácsony 
előtt lesz Pesten egy másik kiállításuk. Néhány megkésett 
vendégtől búcsúzkodnak, amikor végleg elköszönünk. Dél-
felé, jó érzésekkel buszozunk haza a napsütésben. Otthon 
a számítógéphez ülök, hogy kiegészítsem szégyenletesen 
kevés ismeretemet Aurélról. Aurél a csillagász teszem 
fel a kérdést. 0,23 másodperc alatt közel 6000 választ 
kapok. Ponori Thewrewk Aurél - neve sem hétköznapi. 
Hunyadi János török elleni harcaiban az egyik őse török 
fogságba esett. Évek múlva török feleséggel tért haza, 
török ruhában járt, ezért kapta a török nevet. A magyar 
nyelvben ekkor még nem volt „ö” - betű, ezért az akkori 
helyesírás szerint írták a család nevéhez a ma még kiejteni 
is nehéz nevet.

Könyveket lehetne írni Aurél életéről. Csillagász, 
kronológus, szakíró, természettudós. Három napóra 
Paloznakon: Nagyhegyi út 2 és a Mandula utcai Boda-
Ponori villa kertjében. 2000-ben kisbolygót neveztek el 
róla: 45300 Thewrewk azonosítással.

Tormási György
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A karantén szabályokra emlékeztetve
locsolkodtak Paloznakon

Idén sem her-
vadtak el a lá-
nyok, asszonyok 
a községben. Pfi-
zer Ottó, Szput-
nyik Szabolcs, 
Moderna Márton 
egy kis erősí-
téssel legyőzték 
Covid Lalát, majd 
m e g l o c s o l t a k 
mindenkit, aki az 
útjukba került.

Nem könnyű a 
mostani helyzet-
ben betartani a 
szabályokat és 
ápolni a hagyo-
mányokat, főleg a kisebb falvakban, ahol minden-
ki ismer mindenkit. Messziről köszöntjük egymást 
az utcán, mindig van egy-két kedves szavunk a 
másikhoz. Szokatlan, hogy minden olyan csendes, 
kihalt. Paloznakon négy bátor fiatalember lelemé-
nyességének köszönhetően idén sem hervadtak el 

a lányok, asszo-
nyok.

Tavaly még 
elegendő volt a 
szájmaszk vise-
lése, most azon-
ban alaposan be-
öltöztek, – nem 
kevés mosolyt 
csalva az embe-
rek arcára – fél-
ve a harmadik 
hullámtól, be-
tartva a rendkí-
vüli járványügyi 
szabályokat. 

Egy-egy lányos 
háznál megáll-

va szódával locsoltak, cserébe pedig berzselt to-
jást és fertőtlenítő pálinkát kaptak. Lapunknak 
elmondták, hogy jövőre már szeretnének ünnepi 
ruhában, szájmaszk nélkül locsolni.

Szendi Péter

Köszöntünk, emlékezünk…
Paloznakon azt mondhatjuk, szinte hagyomány, hogy a 

kerek évfordulós „neves” embereket köszöntjük, vagy em-
lékezünk rájuk. 

A Paloznaki Hírmondó februári számában 
Dr. Tormási György a Szőlőhegyi Egyesület idei tervei-
be bevette az ebben az évben 80. születésnapját ünnep-
lő Haumann Péter színművész úr köszöntését, valamint 
Ponori Thewrewk Aurél világhírű csillagász (szerintem 
polihisztor) 100. születésnapjára való méltó emlékezést.

Régi vágyam azonnal újraéledt bennem, amit Gyurival 
közöltem is. 2014. augusztusában egy kiállításmegnyitó 
után Aurél bácsival való beszélgetés során (akkor még 
nem gondoltuk, hogy ez az utolsó találkozásunk) nagy 
kéréssel fordultam Hozzá. Alig mertem elmondani, de Ő 
mindig nagy-nagy szeretettel mondta, hogy eddigi élete 
94 nyarából 93 nyarat Paloznakon töltött, és az Ő hazája 
Paloznak, hosszú életét is Paloznaknak köszönheti. 

Drága Aurél bácsi tessék nekünk megírni „Paloznak ege 
alatt” című könyvet, és az Alapítvány kiadja. Ő teljesen el-
érzékenyült, hangja elakadt, szemébe könny szökött, jobb 
kezét a szívére tette: 

„Drága Emmike, szívemből szólt, óriási megtiszteltetés. 

Boldog, felszabadult mosollyal, öleléssel váltunk el. 
Sajnos Ő októberben elmentközölünk, illetve véglegesen 
„Paloznakra költözött”.

Erre szokták mondani: „Ember tervez, Isten végez.”
Aurél bácsi, mint ember, mint tudós pótolhatatlan. Mi 

most ezt a beígért könyvet szeretnénk pótolni a családdal 
összefogva. Ehhez tisztelettel kérjük azokat, akiknek bár-
milyen kis történetük, emlékük van Aurél bácsiról, írásban 
adják le!  

Köszönettel várjuk azok támogatását, akik szívesen hoz-
zájárulnak tervünk megvalósításához. Segítségüket előre 
is köszönjük!

Prazsák Józsefné
kuratóriumi elnök

Paloznak Jövőjéért Közalapítvány

Levélcím:
Paloznak Község Önkormányzata
Prazsák Józsefné
Paloznak, Fő utca 10.
8229
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Fogadják szeretettel mini sorozatunkat folytatását, mellyel Haumann Péter Művész Úrnak szeretnénk kedvesked-
ni, a közelgő születésnapja alkalmából! 

Haumann Péter
Ez egy gyerekkori szerelmi történet. Azzal a kislánnyal 

a zene révén ismerkedtem meg. Nagyon jót zenéltünk.
Abban a zenekarban ahol ő is játszott, volt F-tuba. 

Nem lettem volna én, ha a hegedű mellé nem az F-tubát 
választom. Ménkű nagy hang-
szer volt, állandóan vittem a 
Hajós utcába javíttatni, mert 
ha leléptem a járdáról, min-
dig odavertem az alját, behor-
padt.

Terebélyes hangszer, igen, 
ölben kell tartani, szokták 
mondani, hogy olyan, mint egy 
Moszkvában végzett trombita.

Gyönyörűség volt a dolog, 
mert ugye én is a kíséretben 
voltam, és a kislány is a kísé-
retben volt. A fúvós zenekar-
ban ennek a hangszernek az 
a szerepe, hogy időnként – ha 
van egy kis jó érzés a zene-
szerzőben – pár taktusnyi fel-
adatot ad, hogy örömöt okoz-
zon a hangszer kezelőjének, 
mert hiszen az F-tuba több-
nyire csak ezt tudja csinálni: 
rotty, rotty, rotty, rotty, rotty, 
na – most jön az ajándék – és 
legföljebb: ro-po-po-po-po-
po-pom. Ezzel aztán ki is fújt.

A kislány eufóniumon ját-
szott, az is fúvós kísérő hangszer. A szerelem ott kezdő-
dött, hogy én azt mondtam:

– Rotty, rotty!
Ő meg azt:
– Pam-pam.
Tehát így hangzott: rotty-pam-pam, rotty-pam-pam… 

és valahányszor én belefújtam, minden rottynál átnéz-
tem oda, hogy pam-pam. Rotty-pam-pam, rotty-pam-
pam… és már alig vártam azt a bizonyos részt: ro-po-po-
po-po-po-pom. Akkor viszont ő billentette félre a fejét, 
és nézte az ő emberét. Aki majdnem eltűnt az ormótlan 
hangszere mögött.

Ezzel a kislánnyal eltévedtem egyszer, az nagyon szép 
volt, és én úgy sajnálom, hogy a mostani srácoknak ta-
lán nincs ilyen történetük. Elcsavarogtunk, messzire a 
többiektől, és a bokrok között kutatva fölfedeztünk egy 
bányabejáratot. Hát, oda be kell menni, ahogy az benne 
van a Tom Sawyer-ben, az Indián Joe barlangját föl kell 
fedezni, naná!

Hihetetlen érzés volt Parádsasváron a meleg nyárból 
bekerülni ebbe a hűvös, finom bányába, csöpögött a víz, 
lógtak a denevérek az ácsolatról, még át is másztunk 
egy szűk résen, ott, ahol már beomlott a bánya – mint-
ha csak tudtam voltna, hogy hova kell menni. Volt egy 
elemlámpánk. Többfelé ágazott a bánya, mentünk-men-
tünk, eltévedtünk. Ösztönösen követtem azt az irányt, 

amerről valamennyi fény derengett, de kiderült, hogy 
a domb végén már lezárták a bányát, befalazták, berá-
csozták.

Vissza kellett fordulnunk, az elemlámpa pedig kialudt. 
Ő elkezdett egy kicsit félni. És 
hozzám bújt. Egyfelől, hogy 
megvédjem, másfelől, hogy az 
én testem melegével melen-
gessem. Így aztán egy darabig 
elvoltunk. Kezdtem aggódni, 
hogyan jutunk ki innen, ő oda-
bújt hozzám, én pedig érez-
hettem, amit az igazi férfiak 
élnek át:

– Ne félj, majd én téged meg-
védelek!

Még most is olyan jóleső 
érzés tölt el, hogy belebor-
zongok. Ránk akadtak, hála 
az Istennek, és utána életem 
legcsodálatosabb reggelijét 
ettem, ugyanis megbüntettek 
minket azzal – már a regge-
lizési idő lejárt –, hogy egy-
másnak háttal kellett regge-
liznünk, hogy ne vethessünk 
egymásra még egy pillantást 
sem. Ez az ötvenes években, 
a komoly retorziók korában 
volt. De én soha ilyen buján, 
titkosan szafaládét nem ettem 

még, serclivel, meg egy vacak kávéval… Isteni volt!
Mi lett azután? No, elmondom azt is.
Találkoztam vele, jóval később. Akkor már megroskadt 

az én arcom, talán az övé is egy kicsit. A belvárosban fu-
tottunk össze. Egyszerűen lehullott rólunk az utca, a zaj, 
a kellemetlenség, és ennyi év után megörültünk egymás-
nak. Azt mondta:

– Beszélgessünk már egy picikét… én most épp revizor 
vagyok, a Pénzügyminisztérium revizora, itt a környéken 
van egy vállalat, amelyik sáros egy kicsikét, ott nekünk 
mindent át fognak adni a kávétól kezdve a rövid italig, 
gyere föl velem, egy picit kibeszélgetjük magunkat…

Egyszer csak azon kaptam magam, hogy – a feleségem, 
Ica biztosan meg fogja érteni ezt az ellágyulást – kinyúj-
tottam a karomat, és magamhoz ölteltem, elfeledkezve 
mindenről, arról is, hogy három gyerek apja vagyok. Ez 
az egyszerű, ösztönös mozdulat édes dolgot eredménye-
zett, ő eltolt magától, elkezdett dörömbölni a mellemen 
és azt mondta:

– Te vén szamár, te…
Na, mondom, záróra. Ennyi idő telt  volna el?
Akkor láttam utoljára. Gondolom, szanálták azt a bizo-

nyos vállalatot.

(Vámos Miklós: 135 Lehetetlen történet 1997.
– Haumann Péter)
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Április
A latin aperire szó jelentése: megnyitni. 

Aperire volt a mitológiai Venus másik neve, 
ebből származik április. A népi kalendárium 
szerint Szent György hava. A XVIII. század 
nyelvújítói nyilonosnak keresztelték. Való-
ban a megújulás, a kivirágzás időszakát je-
lenti. A kereszténység legnagyobb ünnepét, a 
Húsvétot idén e hónap elején tartjuk. Jézus 
Krisztus – a szigorú böjti megtartóztatásokat 
igénylő Nagyhétben végig kifejeződő - húsvéti 
története igazolja, hogy a feltámadás hírének 
többszörözését képviseli, hiszen áprilisban 
megújul a természet. Tetszhalottukból fel-
támadnak és megélénkülnek a fák, a bokrok, 
a rétek. 

Magunkon is megtapasztalhatjuk Isten cso-
dálatos képességét, hiszen testünket-lelkün-
ket hirtelen frissnek érezzük a fagy markai-
ból kimenekülve. Hosszabban nevetnek ránk 
a Nap sugarai, eltüntetik arcunk hidegben 
merevedett ráncait, melyek helyébe a napsu-
garak által küldött mosolyok ülnek. „Zsong a 
szigetcsúcs barna berke, / a harkály részegen 
nevet. / Az ifjú nap: Dávid, leverte / a lom-
ha Góliát-telet.” Költők láthatnak így, mint 
Áprily a Tavaszi vizek című versének első 
szakaszában láttatja a tavasz küzdelmét a 
téllel, s minden tavasz győzelmét hirdeti gyö-
nyörűen.. 

Élénkebb életre biztató üzenet rejlik 
a rigók füttyében, az énekesmadarak 
dalában, az enyhe szellők simogatásában. 
Kiterjedtebb lehetőséget ad ez a hónap 
emberi küldetésünk kiteljesítéséhez, 
méltóbb alkalmakat a szeretetre. 
Áprily Lajos, akinek neve a tárgyalt 
hónaphoz illeszkedik, költészetében a ter-
mészet minden apró mozdulatával pontosan 
együtt rezdült. Áprilisi hangulat című négy-
sorosa egyetlen pillanat lírai jegyzőkönyve: 

„Egyszerre szólaltak meg, egy napon / (- ó, 
április csodája, nagy duett -): / A fülemüleszó 
az ágakon / s a mennydörgés virágzó fák fe-
lett.” Áprilyt természethívő emberként és mű-
vészként tiszteli az utókor, számos versében 
örökítette meg az Isten teremtette élőlénye-
ket, az erdők állatai közvetlenül megfigyelt 
barátaivá váltak, mint a Tavaszi pillanat-ban 
is: „Új rügy s új fű, és újra mondhatom / és 
örvendezve mondhatom, hogy élek. / Kékes 
vihar-fekete alapon / a cseresznyefa-gömbök 
habfehérek.” Megható, ahogy a feltámadás 
vágyát idézi meg Anyám hangja című versé-
ben: „Fekszem a farkasréti hó alatt. / Rossz 
alvó voltam, súlyos most az álom. / De ha ta-
vasz jő, azt a sugarat / s a szél jószagát újra 
megkívánom.” 

Könyörgés és vigasz egyaránt bujkál az 
Áprily-versekben. Előbbre tanú például a 
Kívánság című négysorosa: „Uram, ha ólmos 
füllel aluszom, / varázsolj hallóvá, ha teheted, 
/ egy pillanatra minden tavaszon: / hadd hall-
jam első mennydörgésedet.” Utóbbira pedig 
az Új fény záró szakasza: „Vén ember, új fény 
hull reád, / fakadhatsz-é panaszra? / Hallod? 
kurjant az unokád / s kiront a vad tavaszba.”

Tóth Árpád a hónap vidámságát kottázza 
le az Áprilisi capriccio kezdő soraiban: „Az 
útszél: csupa pitypang, / A bokrok: csupa 
füttyhang. // Rigó fuvoláz; rája tíz / Zugból is 
felcsivog a csíz.” A ritmikusan dallamos, bo-
londos, szeszélyes hónap első napja hagyo-
mányosan a tréfálkozásé. Az elmaradhatatlan 
telefonugratások sorozata komor időben is 
előhívja odújából a nevetést, kiprovokál-
ja a mosolyt az ember arcára. Ám nehogy 
bedőljünk, bárki bárhogyan erősködik, 
spagettibokor és -szüret nem létezik…

Zsirai László


