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VASTAPS
Haumann Péter
Sose várd a jövőtől,
miként a bolond várja a folyóparton,
hogy a víz lefolyjon egyszer.
Mert a folyó, akárcsak az élet, örök,
miközben pillanatról pillanatra más és más.

Szókratész

- Jó itt lenni, oszt kész! - cseng a fülembe tizenegy évvel
ezelőtti hangja, amikor a falunaphoz kapcsolódó kiállítás
megnyitója után, egy riporter arról faggatta, hogy érzi magát Paloznakon, mint háztulajdonos és a falu díszpolgára.
Azt válaszolta: nem kell ezt hosszan indokolni… talán nem
is lehet. Akkor, tehát egy évtizeddel ezelőtt fel volt dobva,
ha valahol szóba került ez a kis település. Amint tehette,
örömmel szaladtak le feleségével, Ágnessel a lüktető-lármás városból, és békére, nyugalomra leltek a falu fölötti
erdőszél vonalába simuló nyaralóban. Aztán 2020-ban
jött a pandémia. Az előadások elmaradtak, a színházak bezártak, feladat egyre kevesebb kötötte Pesthez, így szinte
állandó tartózkodási helyükké vált ez a ház. Becsukódtak,
mint kerti hajnalka virágai estefelé, várva a másnap fényére, ám ez egy olyan embernek, akinek ugyanúgy éltető eleme a fény - a rivaldafény, s abban érzi igazán otthon magát,
megpróbáltatás lehetett.
Amikor nemrég meglátogattam őket, szomorkás volt
az idő, alkonyi szürkeség ült a Balatonra és kellemetlenül
szitált az amúgy aranyat érő májusi eső. A nappaliban,
ahol beszélgetni kezdtünk, barátságos meleg fogadott, kedélyes volt a hangulat, Ágnes boros teájával kínált. Nem
akartam ezt az idillt kellemetlen kérdésekkel megzavarni,
mégis mindjárt elsőre kicsúszott a számon: hogy bírjátok
a bezártságot?
- Rosszul – vágta rá Péter - nagyon rosszul. Gondolhatod,
itt rostokolunk hosszú hónapok óta tétlenkedve. Nincs
szakmai feladatom, nincs kihívás, sem megtanulni való
szerep, elmaradnak a fellépések. És gondolj bele, egy ideig
még a gyerekekkel és a négy unokával is csak a virtuális
kapcsolat volt lehetséges… az idő pedig könyörtelenül múlik közben. Ahogy fogy a még hátralévő, úgy értékelődik fel
egyre jobban…
- Azért tegyük hozzá – szólt közbe Ágnes - élvezzük az
ittlétet, a pihenést. Nagyokat sétálunk a környéken, legszívesebben a Koloska-völgy ösvényein, olvasunk, scrabbleözünk, zenét hallgatunk. Itt nincs nagy kínálat, de a Bartók
Rádióra bármikor számíthatunk és az Internet jóvoltából most már bármi elérhető, mint például a kedvence,

Saint-Saëns: 2. hegedűversenye a YouTube-on, többféle
interpretálásban is. Péter egyébként maga is hegedült.
Kedveljük a barokk muzsikát, főleg Bachot, illetve Mozart
zeneműveit. Míg lehetett szívesen jártunk a Zeneakadémiára, a Kokas-Kelemen házaspár koncertjeire. A fejhallgató
nyújtotta élmény ugyan össze sem hasonlítható a személyes ottlét élményével, zenei minőségével, atmoszférájával,
de segít enyhíteni a feszültségen, amit ez a helyzet előidéz
mindkettőnkben, és gondolom másokban is. Az evés szintén kiváló stresszoldó. Mindketten szeretünk finomakat
enni. Megbeszéljük, mi legyen legközelebb, bevásárolunk
hozzá, és elkészítem. Ne gondolj különlegességekre, ilyenek ezek, mint a vőlegényleves, a székelykáposzta, vagy a
túrógombóc lekvárral, vaníliás cukorral megszórva. Ő kedveli a markáns, erős, fűszeres ízeket. Így telnek a napjaink.
Jobb időkre várunk, ha nem is startra készen.
- Péter, otthon felírtam néhány témát, amiről jó lenne
beszélni, de már kétségeim vannak, hogy találok-e egyáltalán olyat, amit még nem kérdeztek tőled, illetve tőletek.
Akit érdekel valami veletek kapcsolatos, a Net-ről könnyen
tájékozódhat. Rákerestem a nevedre. 0.45 másodperc alatt
66 ezernél több találatot jelzett a számláló. Szerintem ez a
szám önmagáért beszél.
- Mégis, milyen kérdéseket írtál fel?
- Például, hogy egykori osztályfőnöködtől, Antall Józseftől kaptál-e útmutatást az élethez? Vagy, hogy milyen érzés volt Kállai Ferenc helyébe lépni A Nemzet Színésze Díj
elnyerésével? Rendezni volt könnyebb, vagy az instrukciókat elfogadva játszani? Társulathoz tartozni, vagy szabadúszóként létezni? Előfordult-e a pályád során, hogy nem
fogadtál el egy rád osztott szerepet? Kedvenc irodalmi alakod, történelmi korszakod, szereped… rendeződ…
- Jó, várj, ez így kicsit sok egyszerre, de próbálok mindegyikre felelni. Antall tanár úr történelmet tanított nekünk a Toldy Gimnáziumban. Életbölcsességekkel nem
halmozott el bennünket, de emberségből példát mutatott. Amúgy szeretett engem, a bizalmába fogadott. Rendkívüli műveltségű volt, komoly és szigorú, ám könnyed
és szellemes is tudott lenni.
A díjról az jut eszembe,
hogy egyszer Pécsi Sándorral játszottam egy darabban,
ő mondta „függöny mögött” a játékomról Ádám Ottónak,
akit a mesteremnek tartok: úgy látom, megvan az utódom… aztán mégis Kállai nyomdokába léptem. Elismerésnek és ösztönzésnek is vettem egyúttal. A rendezésről?
Igaz, megpróbáltam, de hamar rá kellett ébrednem, hogy
ez egy másik szakma, más habitust kíván. Kikerültem a
csapatból, az akol-melegből a másik oldalra, más érdekeltségi körbe… a zsöllyébe. Nem tetszett, amit láttam, de
érvényesíteni sem tudtam az akaratomat a kollégákkal
szemben, így letettem róla. 2016-tól vagyok szabadúszó.
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Függetlennek lenni csak látszólag könnyebbség. Egy jó
társulat olyan pluszt adhat az alakításhoz, amit nehéz pótolni pusztán szakmai eszközökkel. Az összeszokottság
biztonságot ad és ezáltal improvizációra is lehetőséget
kínál. Ettől lesz könnyed és játékos a szerep. Máskor ettől lesz a megformálás elmélyült és drámai erejű… mert
ismerjük egymást, megbízunk a kollégánk tudásában. Mi
volt még? Igen, a szerepek testre szabottsága. Minden
szerepet el kell tudni játszani, mégis vannak kedvencek,
jobban-rosszabbul sikerültek… pedig a szándék minden
esetben ugyanaz – jól csinálni. Előfordult, hogy nem fogadtam el valamit, 15 évnyi mellőzés lett a következménye, később kiderült, hogy tévedés áldozata lettem. No, és
a kedvenceimről. Irodalmi alak lehet talán Thomas Mann:
Tonio Krögere, akinek az problémájával mélyen tudtam
azonosulni. Szívesen olvasom Krasznahorkai műveit,
irigylem. Ha vissza lehetne pörgetni az idő kerekét, biztos
a monarchia idejét választanám, és mondjuk helyszínéül
Triesztet, ahol ő él… Szerepek. Csak így hirtelen: Shakespeare III. Richárdja, a Szürkület, a Szenvedély filmszerepei, a Madáchban a Sok hűhó semmiért Benedekje, a Katonában Moliére Fösvénye. A Dosztojevszkij Feljegyzések
az egérlyukból című kisregényéből készült TV adaptáció,
A bosszú. És Georg Büchner Woyzeckje, amit az elejére
kellett volna tennem, hiszen a váltóőr figuráját főiskolai
vizsgafeladatként formáltam meg 1963-ban. Talán ekkor
éreztem rá arra a színészi lehetőségre, amit később sokszor alkalmaztam, hogy a sejtetés néha több, hatásosabb a
kimondott szónál. Hogy a majdnem érintés többet jelenthet egy egész határozott mozdulatsornál… és így tovább.
- Ágnes, Te kívülről is látod Pétert, neked hasonló a listád?
- Mindig is támogatóan kritikus voltam a művészetével
kapcsolatban, de nagyjából azonosan ítéljük meg az alakításait. Én viszont mindenképpen megemlíteném Füst
Milán: Árvák című darabját a Radnótiban. És a védjegyévé
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vált Platón: Szókratész védőbeszédét.
- Ja, és a Kean, a színészt is szerettem – teszi hozzá Péter.
- Azt mondtad 2010-ben, hogy pályád méltó befejezése
lenne, ha rád osztanák Willy Loman szerepét Arthur Miller:
Az ügynök halála című drámájában. Ez végül sikerült?
- Igen, két évvel később a Miskolci Nemzeti Színház tűzte
műsorára a darabot. Látod, az a baj az ilyen kijelentésekkel,
hogy ha netán megvalósulnak, tartanunk kell hozzá magunkat. De őszintén szólva nem éreztem elégtételt, megnyugvást… nem éreztem a VÉGE hangulatát. A színész mesterség
életre szóló adomány, áldás és átok egyszersmind.
- A nagy szerep tényleg a Szókratész védőbeszéde volt?
- Ez a mű az, ami állandó változásban, fejlődésben tud
tartani.
- Végül mindkettőtöktől kérdezem, hogy ha megint lehet
majd, vágytok-e utazásra valahová a világban?
- Jó itt nekünk, sokat utazgattunk már – nézett a falnyi
üvegajtó felé Péter – innen is messzire látunk. Itt a Jazzpiknik néhány napjától eltekintve csend van, szépség van,
természet van, finom mozgások, hangok, színek és fények!
Hosszan tudnám jellemezni ezt a csodát… olyan ez, mint
egy végtelenített, ám megunhatatlan mozi.
- Ha mégis külföldre vágyunk, akkor csak egy ilyen hely
van, mégpedig Dubrovnik óvárosa. Egy bizonyos szűk kis
utcában álló épület bizonyos szobájába… ahol először voltunk Péterrel együtt nyaralni. Oda még okvetlenül visszatérünk. Nosztalgiázni.
- Ugye Ádám Ottótól ered az a rendezői instrukció,
hogy amikor a porig alázott kisember eloldalgását kellett
eljátszanod, azt tanácsolta, legyél olyan, mint „érett sajt
az asztalon”. És megcsináltad. Nem vagyok rendező,
csak néző, így csak kívánhatok ezen a kerek évfordulón.
Ráadást. Péter, játszd el nekünk a „folytatást”!
Boda Balázs

Beruházások
Ugyan a járvány harmadik hulláma sok mindent félresöpört a tervekből mégsem teltek tétlenül a napok az
önkormányzatban. A Hivatal a jegyzői rendelkezéseknek
megfelelően személyes ügyfélforgalom nélkül működött,
azonban a levélben és telefonon érdeklődések, ügyintézések, jócskán megszaporodta és volt jó néhány halaszthatatlan csak személyes közreműködéssel ellátható ügy
is. Az önkormányzati ülések novembertől szüneteltek, de
a képviselő-testület többször egyeztetett, ennek megfelelően születtek meg a polgármesteri határozatok, intézkedések. Az idei évben is több fejlesztés indult a tavas�szal. Befejezéséhez közeledik a Szent József Ház felújítása.
Májusra elkészült a Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott Patakparti sétáló a kerékpárút mellett, amit nagy
örömmel vettek bírtokba a gyerekek. A Népi Építészeti
Program támogatásával sikerült felújítani a Tájház járdáját és a szín tetejét. Ponori Thewrevk Aurél születésének
100. évfordulójára felújítottuk az általa tervezett napórát

a Millenniumi Parkban. Új földkábeles betáplálású energiatakarékos ledes közvilágítást kapott a Sáfrány utca.
Az itt lévő napelemes közvilágítási lámpatesteket a beérkezett javaslatok figyelembevételével a Kihegyi utcába
telepítettük át. A horgászkikötőhöz vezető utat és a Deák
Ferenc utca murvás részét a kerékpárút felújításából származó mart aszfaltos zúzalékkal tömörítettük. A Szépkilátó
köz ingatlantulajdonosai finanszírozásában a Nagyhegyi
u. végén új közkút készült Szintén az érintett tulajdonosok hozzájárulásából az Ibolya utcában 200m-rel bővült
a szennyvízcsatorna és a vízvezeték hálózat, ami 7 ingatlan ellátását biztosítja. A lestrapált kistraktor helyett
egy elektromos meghajtású, környezetkímélő és főként
csendes elektromos platós kikocsit vásároltunk az önkormányzati közterületi munkákhoz, szemétgyűjtéshez, a
munkaeszközök szállításához.
CZÁ
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Szent József Ház
A járványhelyzet javulásával lassan, lassan visszatér az
élet a Szent József Házba. Ugyan a Venyige Porta télen is
működött, de mégis más a teraszon jó társaságban élvezni a napsütést és meginni egy pohár bort vagy sört, mint
hóban, fagyban az elviteles pizzára várni. Május közepétől a könyvtár a régi nyitvatartással és új programokkal,
könyvekkel várja az érdeklődőket. A kiállítóterem felújítása is a végéhez közeledik, talán mire ezeket a sorokat
olvassák a belső munkákkal is végzünk. A külső felújítást
a Magyar Falu program pályázatán elnyert 30 millió forintos támogatásból valósulhatott meg. A bontást közös
összegfogással, közösségi munkával végeztük, az építést
födém, tető, és külső szigetelést a Mintech Kft. kivitelezte.
A kiállítóterem villanyszerelését Kállay Szabolcs és Dani
ingyen végezte. Köszönet érte. A belső vakolás, álmen�nyezet, parketta az önkormányzat dolgozóinak Steinbach
Zoltánnak és Tóth Ábelnek a keze munkája. A festéshez és
a terasz felújításához a fiatalok ajánlották fel segítségüket.
A falu közepén álló épület igazi közösségi ház, ahogy a
megvalósításában is nagy szerepet játszott a közösségi
munka, úgy a használatában is a paloznaki közösséget fogja szolgálni.
CZÁ

Debreceni Grafikusok paloznaki
művésztelepe
Évek óta visszatérő vendégek a Debreceni Ajtósi Dürer
Egyesület grafikusai Paloznakon. Május elején egy hetes
alkotótáborban voltak Tamus István vezetésével nálunk.
Idén a pandémia miatt kissé mostohább körülmények között, sajnos a nyilvánosság kizárásával valósulhatott meg
a tábor, ahol ennek ellenére a Balaton és Paloznak által
inspirált gyönyörű alkotások születtek. Az elkészült grafikák, metszetek egy része itt maradt, hogy az önkormány-

zat gyűjteményét gyarapítsa, valamint reményeink szerint
egy jövőbeni kiállításon bemutathassuk a nagyközönségnek is. Jövőre újra találkozhatunk Debreceni barátainkkal
és újra nyithat egy igazi a művészetkedvelők előtt is nyitott, alkotói művésztelep!
CZÁ

30 éve történt
1991 május 23-i testületi ülésen tájékoztatták a testületet, hogy a paloznaki kempinget a megyei önkormányzat a Balatontourist idegenforgalmi részvénytársaságba
apportként bevonja. A készülő rendezési tervvel kapcsolatban tervezik üzemanyagtöltő állomás kiépítését a 71-es
út mellett Csopak felé a TSZ tulajdonában lévő ingatlanon.
Az új sportpálya kijelölésre került a falu keleti felén, így a
régi lakóövezetben lévő pálya megszűnhet. A Tódi út mellett 12 lakóingatlan kerülhet kialakításra. A sportpálya és
a lakótelkek területével bővülne a belterület.

A tervezett rendezési terv módosításával kapcsolatban
lakossági kérdések és kérések fogalmazódtak meg, melyre
a polgármester és a tervező válaszolt.
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a leendő lakótelkek vízellátásának tervezéséről, a Fő utcai árok befedése és a zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése
folyamatáról, a kábel tv kivitelezéséről, valamint a Mázsa
tér, Rákóczi u. és a Szőlőkalja u. csapadékvíz elvezetésének
terveztetéséről.
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Születésnapi köszöntő
A Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület PiSZE szeretettel
köszönti születésnapján a 80. éves,
kétszeres Jászai Mari-díjas (1970, 1972), Érdemes művész
(1980), SZOT-díjas (1984), Kossuth-díjas (1985), Örökös
tag a Hallhatatlanok Társulatában (1997), Színikritikusok
díja a legjobb férfi alakításért (1997), Gundel művészeti
díj (2001), Súgó Csiga díj (2001), Paloznak díszpolgára
(2006), A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje
a csillaggal (2006), Prima Primisszima díj (2009), A Nemzet
Színésze (2010), a Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület alapító
tagja, Haumann Pétert, Pétert, Petyát.
Kedves Ünnepelt, utólagos engedelmed kérjük, hogy
Petyának is szólítottunk. Onnan ered, hogy (azóta már
doktor), Pócsik Andrea a Pajtamoziban, Sára Sándor
rendezte filmet vetített. Vetítés közben Sára Sándor
szólított meg így Petya, emlékszel... Akkor történt, amikor
Emmike Sára Sándor indiai fotóiból rendezett nagysikerű
kiállítást a Faluházban. Megtudtuk „szakmai neved”. Mi
Péternek szólítunk az Egyesületben, amelynek 2007 óta
vagy alapító tagja.
Születésnapokon szokás, hogy összejönnek a köszöntők. Most erre még nincs lehetőség, de készülünk rá, hogy
személyesen mondhassuk el jókívánságainkat. Az ünnepi
asztalnál szóba kerülnek az emlékek is. Elkezdtük összegyűjteni a Hozzád kapcsolódó történeteket, emlékeinket.
Több oldalnyi gyűlt össze ezalatt a közel húsz év alatt. Néhánnyal köszöntünk most, a régi módon, leírva őket.
Valamikor húsz évvel ezelőtti hideg télen történt. Felmentünk a hegyre karácsonyt, szilvesztert ünnepelni. Óvatosságból a Nagyhegyi út fordulójánál álltunk le a kocsival.
A levél nélküli fák között láttuk, hogy Haumannék is lent
vannak. Segítőm, a sárga szuzukis Géza bácsi már régen elmondta képzeljük, Haumann Péter házat épít a Pincesoron.
A ház elkészült. Karácsony előtt fél méteres hó esett, majd
megenyhült az idő és megolvadt. Ezért mertünk belevágni a
paloznaki ünneplésnek. Karácsony után nagyon hideg lett,
a megolvadt hó keményre fagyott. Veszélybe került az újévi
hazajutásunk. Szilveszter délutánján ásót lapátot fogtam,
hogy feltörjem a jeget. Mire felértem, Haumann már törte
fel a jeget. Együtt kapartunk, jégtelenítettük az út kritikus
szakaszát. Neki előadásra kellett Pestre menni. Szilveszteri bulitól kezdve Paloznakig sok mindenről beszélgettünk,
mint ismerkedő szomszédok. Felhívtad az építkezéseden
dolgozó vállalkozót, hogy az útról a szélfútta vastag havat
gépével tolja le. Megjött a segítség, gyorsan végzett a hóval.
Boldog újévet kívánva köszöntünk el. Szürkület volt, amikor
hallottam Pétert az örömről szavalni, monológot mondani
házuk előtt a szilveszteri éjszakában.

Rendszeresen részt vettél a tavaszi útkarbantartáson.
Söpörted a téli avart, homokot vagy a kistraktort vezetted
a Nagyhegyi úton és a Pincesoron. Volt, hogy színészi elfoglaltságod miatt nem tudtál eljönni. Fiaidat küldted, akik
derekasan dolgoztak. Hideg volt, ezért a közelben termelt
különböző védőitalok kóstolgatása után, hátuk mögött
megjegyezte egy PiSZE tag: Rendesen dolgoznak, pedig
még Kossuth díjuk sincsen.
Az Egyesülettel megkerestük Paloznak legöregebb mandulafáját, ami Pulai Ildikó kertjében él. 2019-ben volt 80
éves. A három legöregebb fa gazdája oklevelet kapott. Tagja voltál a háromtagú Bizottságnak, amely intézte a témát.
Kis ünnepségen előadtad Janus Pannonius ,,Egy Pannóniában nőtt mandulafáról” című versét, amely Tóthné Kovács
Éva Mandula összeállításában a Paloznaki Értéktárban
is megtalálható. Átadtad az okleveleket a díjazottaknak.
Megbeszéltük a jövőre vonatkozó javaslatokat, majd elénekeltük a Paloznakon mandulafa virágzik Paloznakra
értelmezett népdalt.
Óda a padhoz (Vissza már nem érvényes) írtad az Egyesület 10 éves évfordulójára készített PiSZE pad avatására. A Pajtában olvastad fel, mert a vihar elverte Rudi Zoli
diófájánál az ünnepséget. Közléséhez nem járultál hozzá,
ezért a PiSZE irattárában őrizzük. Engedélyed nélkül a pad
feletti táblára vésve mégis felkerült, HP aláírással. Sajnos
ma már alig olvasható, de az Ódában említett vándorok
mosolyogva, tetszéssel böngészgetik.
Családomtól karácsonyra színházjegyet is kaptam ajándékba. Jobban megnézve a jegyet, éppen születésnapomra
szólt. Majd’ egy sort betöltöttünk a színházban. Tudtam
már, hogy Moliere: A fösvény című előadását fogjuk látni, Veled, Máté fiaddal és Petra lányoddal. Ha jól tudjuk,
ilyen szereposztás nem volt, mióta hazánkban színházi
előadást tartanak. A szünetben megbeszéltük, hogy az
előadás végén bekiabáljuk, hogy Éljen a Haumann család, éljen Paloznak. Meglepetésnek gondoltuk, hálának a
gyönyörű előadásért. Az előadás végén több mint negyedóráig dübörgött a taps. Betartottuk elhatározásunkat. Kiabálásunkat elnyomta a tapsvihar. Mellettünk egyetértően
mosolyogtak. Ti nem hallhattátok, ezért most 80. születésnapodon is elmondjuk: Éljen a Haumann család! Éljen
Paloznak!

Ponori Thewrewk Aurél 1921. május 2-án látta meg a
napvilágot. Az emlékezések sorát a fehérvári csillagászok
Aurél fiával, Ajtonnyal nyitották. Vele sugároztak egy több,
mint egy órás emlékezést. Ennek szerkesztett változata
hamarosan elérhető lesz.

Az évforduló kapcsán a Magyar Csillagászati Egyesület május 5-én az „Élő csillagászat Kiss Lászlóval” című
internetes műsorában az Egyesület elnöke és főtitkára
méltatta szakmai és emberi érdemeit. Az Egyesület lapja a Meteor májusi száma is több emlékezést tartalmaz.

Isten éltessen sokáig, egészségben, Szeretteid körében.
Várjuk, hogy találkozva is köszönthessünk jókívánságainkkal.
A Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület –a PiSZE Tagsága.

Megemlékezés

PALOZNAKI HÍRMONDÓ
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Az igényes kiállítású, színes lap teljes belső oldala szeretett, örökös elnöküket mutatja.
Az első oldalon egy volt tanítványa (ma csillagászprofesszor) beszél arról, miként hatott tanítónak és példaképnek. A 4. oldalon „Aurél üstököse” című cikk fényképén
a 17 éves Aurélt látható Paloznakon, első távcsövével és
unokahúgával a Mandula utcai Pongrácz nyaraló erkélyén.
Hátrébb a szakcikkek közt, az észlelők közt is elemzik
Ponori Thewrewk Aurél tevékenységét.
A kéziratban maradt A legfelső bolygó c. könyvének
gondozása is finisbe fordult. Hamarosan megjelenik
a Szaturnusz bolygóval és annak kultúr-históriájával
foglalkozó könyve
Megkeresett a Klub-rádió. Hosszú beszélgetésben emlékeztünk meg Édesapámról.
Az évforduló tiszteletére, a Paloznak Önkormányzat
erkölcsi és anyagi támogatásával felfrissült a Templom
dombon, Ponori Thewrewk Aurél tervezte, süttőí mészkőtömbből készült napóra. Művészi, szakmai irányítója a
Képíró Műhely, Boda Balázs.
A további tervek a lehetőségektől függően realizálónak.
A „Paloznak ege alatt” gondolat megvalósításához információk gyűjtése a Paloznaki Hírmondón keresztüli felhívással és személyes kapcsolatok keresésével is folyik.
Ponori Thewrewk Ajtony

MEGHÍVÓ BORVERSENYRE

Tisztelt Paloznaki Szőlősgazdák, Kedves Bortermelők!
Önkormányzatunk és a Borklub az előző évek hagyományainak megfelelően ismét megrendezi a borversenyt
a járványveszély miatt kissé rendhagyó módon. A bírálat:
Ideje: 2021. május 28. péntek 15.00 óra
Helye: Paloznak, Faluház nagyterme
A borverseny célja: Paloznak község szőlősgazdái
és lakosai találkozásának elősegítése, a bortermelői
tapasztalatok kicserélése, a minőségi bortermelés
ösztönzése.
Nevezés feltételei:
1.)

2.)
3.)
4.)

5.)
6.)

Részt vehet minden olyan bortermelő, akinek
Paloznak és környékén bortermelésre alkalmas
szőlője van, vagy a Paloznaki Borklub rendes
tagja, illetve Paloznakon bortermelést folytat.
Nevezni fehér, vörös és rozé borokkal lehet.
A benevezett mintát fajtánként 2 db 7 dl-es,
zöld színű borosüvegben kell elhelyezni, parafa
dugóval ledugaszolva.
A mintaüvegeket az önkormányzat megbízottja
címkével látja el, a címkét megszámozza. A
versenyző nevét és címét lezárt borítékba helyezi,
a számot feltünteti a borítékon.
Nevezési díj: Fajtánként 800 Ft, amelyet a
nevezéskor kell befizetni. A nevezési díj összegét
a Paloznaki Etalon bor készítésére használjuk fel.
Leadási határidő: 2021. május 27. csütörtök
9-12 óráig 28-én pénteken 9-12 óráig a Faluház
tetőterében.

7.)

Értékelés: A versenyre pártatlan bírálóbizottságot
hívunk. Zártkörű eredményhirdetés május 29-én
szombaton 17.00 órakor a Tájház udvaron.
8.) A bírálat zárt körben lesz megtartva, amelyen
előzetes jelentkezés alapján az első 10
jelentkező részt vehet és a TÁRSADALMI
BÍRÁLÓBIZOTTSÁG-ban bírálhat. A bizottságba
jelentkezni lehet a Farsang-Törös Krisztina
rendezvényszervezőnél május 28. 12.00 óráig
mailen telehaz@paloznak.hu vagy személyesen.
9.) Díjazás: A bíráló bizottság a benevezett borokat
négy kategóriába sorolja: arany, ezüst, bronz
oklevél, emléklap. A bírálat eredményeiről a
résztvevők díszes oklevelet kapnak. Az arany
fokozatú borok I – III. helyezettje a rendezőség
és a támogatók által felajánlott ajándékokban
részesül. A társadalmi bírálóbizottság különdíjat
ad. A Paloznaki Borklub a legmagasabb
pontszámot elérő olaszrizlinget külön díjazásban
részesíti. A borverseny értékelése és díjazása nem
jelent egyben hivatalos borminősítést.
10.) Az eredmény hirdetésre május 29-én 17.00
órakor a Tájház udvarán kerül sor melyet
követően a benevező borosgazdákat 1 fő kísérővel
előzetes jelentkezés alapján, vendégül látjuk
halászlé vacsorára. Az eredményhirdetést követő
vacsorára való jelentkezést legkésőbb a borok
leadásakor kérjük jelezni!
Czeglédy Ákos polgármester
Englert Dezső Borklub elnök
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Szelektív gyűjtés
A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Kft. már 2016ban 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 megszűnt a Kishegyi úti parkolóban lévő szelektív gyűjtő sziget. A szolgáltató a továbbiakban csak a szerződéses
partnerektől a háztól szállítja el minden hónap első
keddjén a szelektíven gyűjtött papír, fém és műanyag
hulladékot. Az üveg gyűjtésére az önkormányzati 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
újrafelhasználásához!

Az önkormányzat támogatásként és a szelektív gyűjtésre
való ösztönzésként 5000 Ft/db áron 120 l-es szelektív gyűjtőedényt biztosít azok részére, akik 2016. január 1. után kötöttek éves szerződést a hulladékszállításra. 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 szolgáltató 6 db szelektív gyűjtőzsákot biztosít, ami a hivatalban
vehető át április 19-től.

Küllemre és árukínálatban egyelőre ugyanazzal találkoznak majd, nem is beszélve Monáról, aki ahogy eddig
is, nagy szeretettel várja majd Önöket, ugyanazzal a nyitva
tartással. Csatlakozik még hozzánk Zsófi, akit esetleg már
az alsóörsi közértből néhányan ismernek.

hamarosan egy kérdőívet fognak találni a postaládáikba,
melyben jelezhetik felénk, hogy milyen termékeket látnának szívesen a kínálatban és várjuk a javaslataikat, hogy
mivel egészítsük ki a jelenlegit. Szeretnénk arról is érdeklődni, hogy kinek lenne esetleg szüksége házhozszállításra, ugyanis ezzel a szolgáltatással szeretnénk megkönnyíteni azok életét, akiknek nehézséget okoz a mindennapos
boltba járás és cipekedés.
Minden erőnkkel azon leszünk, hogy színvonalas és
minden igényt kielégítő kisboltot tudjunk a Paloznaki lakosok és a nyaralók részére biztosítani.

Önk.

Kedves Paloznaki Lakosok és Nyaralók!

Mivel az épület már nagyon elavult és rossz állapotban
van, mindenképp fel szeretnénk majd újítani és átépíteni, hogy Paloznak Fő utcáján méltó szomszédja legyen a
Szt. József háznak. A felújítást követően szeretnénk majd
bővíteni a bolt árukínálatát nagyobb választékkal és számos frissen sült pékáruval, de közben megőrizve minden
terméket, amelyeket Önök szeretnek. Ennek érdekében

Ifi-Valde Orsolya és Homola Szabolcs
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Mi újság a Szőlőhegyen?
Május 10. Madarak és fák napja
Több, mint 100 éve Hermann Ottó javaslatára zöld ünnepe
az országnak.

Madarak
Repülnek, de nem madarak, hanem gépek. Környezetünk
szennyezői. 30 évvel ezelőtt Géza bácsi, ha két csíkot látott,
felháborodva mondta, hogy össze csíkozzák a paloznaki égboltot. Most Pesten látom, - szerencsére messziről - a ferihegyi Liszt Ferenc repülőtérre érkező, onnan induló és átrepülő
gépeit. Jó hírem kettő is van. Májusban hetente csak egy gépet láttam. Sajnos Paloznaki statisztikám nincs, gondolom az
sem lenne már vagy még rosszabb.
Remélem, hogy rövidesen látni fogom a Balatont. Mostanában Emmike meséli, hogy milyen szépen csillog kék vize.
Újsághír, hogy sikeresek a kísérletek, amikor cápabőr mintázatú fóliával vonják be a repülőket. Üzemanyag fogyasztásuk
5-6 százalékkal csökken és így a légszennyezés is kisebb lesz.
Kapcsolódó hír, hogy a hajók vízalatti részét is cápás fóliával
borítják be. Gyorsabbak lesznek és nem kerül algagátló festékbevonat a vízbe, ami nemcsak az algákat ölte meg, hanem szép
lassan oldódva mérgezte a Balaton gyönyörűen kék vizét is.
Eleven nevű szalakóta ismerősünk a dél afrikai Botswana
fővárosának közelében szokott az itthoni tél alatt üdülni. Idén
is elindult, hogy 8000 kilométeres, közel három hónapos
repülés után hazatérjen fészket rakni. Ezen a tavaszon a
műholdas követőrendszer április 26-ig jelezte, hogy ötödik
útján már Kenyából repült Dél-Szomáliába a tengerpart felé.
Innen nincs hír, hogy tovább repült volna. Reméljük nem
esett baja. (további információk Google „szalakóta Eleven”

kereséssel és Paloznaki Hírmondó, archív alatt)
Faragó Laura meséli, az M3 Lyukasóra 2002 évi egyik adásának ismétlésében, hogy a csángók a bogaras emberekre azt
mondják, hogy madaras. Mielőtt bogarasnak neveznek áttérek a fák napjára. (ha oda-vissza igaz a csángók elnevezése?)

és fák napja
A Füredi Históriában Takács Miklós elnök úr bejegyzéséből
megtudjuk, hogy Rabindranath Tagore 1926-ban ültetett
hársfát. Balatonfüreden, ahol gyógykezelték. Hazájában máig
prófétaként tisztelt költő, zeneszerző, filozófus hatalmas
életművének egyik verse, amelynek zenéjét is ő szerezte,
-India nemzeti himnusza. Első nem európai, aki irodalmi
Nobel-díjat kapott 1913-ban. Születésének 160. évfordulóján
megkoszorúzták szobrát. A hársfa 95 éves. Akik 2019
őszén részt vettek kirándulásunkon, tudják, hogy Kriszti
idegenvezetésével meglátogattuk kb. 700 éves Szőkedencsi
öreg hársat. A szépkorúak talán emlékeznek a kabaré tréfára,
hogy addig szabad inni, amíg Rabindranath Tagore nevét ki
tudjuk mondani. Higyje el Kedves Olvasó, véletlenül került
ez a hír a szőlőhegyi gazdáknak nagy örömöt okozó mellé,
hogy Czeglédy Ákos polgármester úr és Englert Dezső úr,
a Paloznaki Borklub elnöke megbeszélték a borverseny
megtartásának lehetőségét. A meghívó már eljutott az
érintettekhez.
Segítségként az iváspróbához elmondom, mire kell figyelni: a keresztnévnél d betű van, nem g. A másik: Tagor, a helyes
kiejtés. Nem ejtik sem az indiai angol nyelvben, sem a bengáliban a szó végi e betűt.
Remélem hasznos volt, de koccintsuk már végre!

Május

Szűz Mária szentelt hónapját, az orgonavirágzós májust
Pünkösd havaként jelöli a népi kalendárium, de Ikrek havának is nevezik. A hónap elnevezése Maia görög istennő római mitológiai alakjától, az ősi termékenységistennőtől, Maia
Maiestastól eredeztethető. A 18. századi nyelvújítók igen találékonyan keresztelték át zöldönösre.
Ilyenkor még hideg éjszakák váltakoznak langyos nappalokkal, mint ahogyan Radnóti Miklós idézte meg e hónapot:
„Szirom borzong a fán, lehull; / fehérlő illatokkal alkonyul.
/ A hegyről hűvös éj csorog, / lépkednek benne lombos fasorok. / Megbú a fázós kis meleg, / vadgesztenyék gyertyái
fénylenek.” Bizony, a fagyos szentek is meglátogatnak minket
ebben a hónapban, ahogy Gulyás Pál láttatja Májusi köd című
versében: „Jönnek már a fagyos szentek, / ködöt fújva közelegnek. / Fuldoklik a Nap sugára, / bejön a fagy a szobámba.
// A temető alig látszik, / a torony ködöt pipázik. / Jön lassan
a ködön át / Pongrác, Szervác, Bonifác...” Sok fagyos gond
elviselését követően egy Váci-vers üdít fel biztatóan: „Széles
szeleket / az ég tereget: / kibomlik a fény lobogója. / Tapsos
levelek / csapnak tenyeret: / fellép a Nap a magas dobogóra.”
Karantén-szobák kínoztató magányából az ember a természetbe vágyik, mihamarabb magába szívni a friss levegőt,
látni a megnyugtató zöldet, a virágok mosolyát. Érzékelni
mindazt a derűt, amit Isten napfénybe csomagolt a betegség
okozta bezártság bilincséből ki- és felszabaduló teremtményei számára. A nyugalom pontos kottája vagy akár mintázata
is Sík Sándor verse, a Balatoni csend: „Májusi béke mosolyog
az égen, / Arcán angyalka-felhők könyökölnek. / Fehér-kék
árnyak hangtalan suhannak / Komoly színén a hallgató tükörnek. // Szellő se rebben, fűz ága se rezzen, / Boldogan,
némán mosolyog a csend, / Hullám hullámra bodorodik
mégis: / Valami nagy szív dobog odalent! // Egy szívverésből
szívja dallamát / Zsongó lelkem s a zsongó tiszta mélység. /

Elsóhajtom a tómorajba lelkem / És hallgatom az Isten pihegését.” A Balaton mindig képes elfeledtetni velem a nyugtató
tabletták nélkülözhetetlenségét, hiszen önmagában áldás és
keg yelem, hogy üldögélhetek egy tóparti padon, tekintetemet siklatva a hatalmas víztükör belátható szakaszán.
Bárhonnan nézve remek irányzék a levendulás Tihany
bencés apátsági templomának kettős tornya, melyeket a
magyar szépirodalomban a Tihanyi tornyok című Gyurkovicsvers őriz: „A karcsú két torony örökké idelátszik / reggel ha
fölkelek s erőre kap a nap / s megindul a világ a visszavonulásig
/ szökellő kúpjaik lángolni látszanak // Pirosló pontjaik
csupán egy gyufahegynyi / tüzet ha tartanak Én óriás vagyok
/ Majd megfordul a kép: én kezdek kicsinyedni / és ők
lesznek az ég előtt hatalmasok”. A leírást kitágított szellemi
tér egészíti ki: „Ez a történelem. A templom és az ember /
mindegyik maga áll kétséges őrhelyén / legenda kő ideg
az elmúlással szemben: / engem őriznek ők és őket őrzöm
én”. Isten házai, a templomok valóban történelmet őriznek.
Tihany esetében az altemplomban nyugszik I. András király.
Az útikönyv szerint: az ő sírja az egyetlen eredeti helyén levő
és ma is látható Árpád-házi királysírunk.
Hajdók János Gyalog zsoltár című versének hálasorai jutnak
eszembe mindig, amikor jó közérzetem megőrzésében támaszom a szép természeti környezet: „Legyen áldott a neved / a
kis nádereszű házért / hol vesződségem s botlásom sebhelyeit
/ hosszú békés álomban / simította le kezed megkarcolt szívemről / s hol csendeskén zubog a tea a tűzhelyen / míg kioldom fáradtságom görcseit / s kimosdom a tegnap gondjaiból
/ hogy felfrissülten a világra / szeplőtlen arcod villanásait /
tisztábban verjem vissza rád / Uram”.
Imányi elmélyülések a versek, szépség és jóság visszhangját keltik bennünk, akár a májusi litániák.
Zsirai László
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Újra indulnak a
Jógafoglalkozások!
Jóga a Mindennapi Életben
foglalkozások Paloznakon.

HELYSZÍN:
Faluház, Nagyterem
Paloznak, Fő u. 10. (feljárat hátul)
IDŐPONTOK:
Szombat: 8.00 – 9.45

A Jóga a Mindennapi rendszer célja az emberek testi, lelki,
szellemi egészségének megteremtése. A foglalkozásokon hangsúlyt helyezünk a gerinc és hátgyakorlatokra, a tudatos légzésre,
valamint a stressz oldására.
A gyakorlatok 12 éves kortól, fizikai állapottól függetlenül
mindenki által végezhetőek.
FOGLALKOZÁSOK HAVI DÍJA (4 alkalom):
Diákoknak, Nyugdíjasoknak:
EGY ALKALOM:
Diákoknak, nyugdíjasoknak:
ELSŐ ALKALOM:
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Nagy Julianna Pushkar, jógaoktató
Tel:		
06 20/941 8773
E-mail:		
pushkarjuli@gmail.com

4.500 Ft
3.500 Ft
1.200 Ft
1.000 Ft
500 Ft

Kedves Olvasók!
Örömmel tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a Paloznaki Könyvtár 2021. május 11-től újra kinyitotta kapuit!
Az alábbi (régi) nyitvatartás szerint:
Hétfő:		
Kedd:		
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

Zárva
9.00-15.00
14.00-18.00
9.00-15.00
14.00-18.00
9.00-12.00
Zárva

Aki esetleg még nem szeretne a zárt térbe bejönni, de 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 a nyitvatartási időben.
Napilapok, folyóiratok:
Napló, Magyar Nemzet, HVG, Figyelő, Praktika, National
Geographic, Családi Lap, Turista Magazin, Veranda, Otthonok és
Kertek
Ezen kívül nyomtatást, scannelést, laminálást, spirálozást is
elkészítünk.
Szeretettel várjuk vissza olvasóinkat a Könyvtárba!
FTK, HA

X. Paloznaki Jazzpiknik július 29-31.
Ingyenes 3 napos belépőt azoknak a paloznaki lakosoknak
tudunk biztosítani, akik 2021. január 1-én állandó bejelentett
lakcímmel rendelkeztek Paloznakon. A belépő igénylés regisztrációhoz kötött június 1-től június 30-ig a www.paloznak.hu
honlapon elérhető linken. A regisztrációról néhány napon belül
e-mailben visszaigazolást küldünk. Regisztráció nélkül nem tudunk bérletet biztosítani.
Akinek csak tartózkodási címe van Paloznakon, vagy 2021 január 1-je utáni a paloznaki bejelentett lakcíme, az nem jogosult a
belépőre.
Megértésüket köszönjük.

Önkormányzat

STRANDBELÉPŐ
Az idei évben továbbra is biztosított a csopaki strandra a ked-

vezményes idénybérlet a paloznaki állandó lakosok részére. Az

idénybérlet ára 16.000 Ft, melyből 6000 Ft-ot visszatérít számla
bemutatása ellenében az önkormányzat. A kedvezményes bérletet
lakcímkártya bemutatásával lehet kiváltani a strand pénztárnál. Az

Alsóörsi Önkormányzat szintén kedvezményes szezonbérletet biz-

tosít a paloznaki állandó lakosok részére. A szezonbérlet ára 2500
Ft. Az alsóörsi bérletekre nem vonatkozik a visszatérítés.

A kedvezmények a Paloznakon tartózkodási helyre bejelen-

tettekre nem vonatkoznak!

Önkormányzat

Önkormányzat által tervezett
nyári programok Paloznakon:
Június 5-én
Június 19-én
Július 24-én
Augusztus 7-én

Nyárindító buli
Zenés, táncos mulatság.
Paloznaki Etalon
Fuss Fotózz Mosolyogj!

Kézműves foglalkozások június 19-től minden hétvégén
a Tájház udvarán.

