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Testületi ülés
A szokásos csütörtöki időpont helyett néhány 
nappal később november 12-én hétfőn ült össze 
a testület, hogy a Szent József Ház építésére a 
közbeszerzési kiírásra eredményt hirdethessen. 

Czeglédy Ákos polgármester beszámolt az elmúlt hónap intézke-
déseiről, szerződéskötésekről ill. a pályázati elszámolások benyúj-
tásáról.

Első napirendként a szociális tűzifa rendeletet fogadta el a tes-
tület, majd a helyi adórendelet felülvizsgálatát és módosítását. Az 
adónemek és mértékek változatlanok maradtak azonban a Kor-
mányhivatal észrevételére az adóbevallás helyett adatbejelentést kell 
használni. Az építményadónál pontosításra került a kedvezmény-
re jogosultak köre, így csak a tulajdonos és közeli hozzátartozója 
bentlakása jogosít adókedvezményre. A földadónál március 15-ről 
május 31-re és szeptember 15-ről október 31-re változott az adóbe-
fizetés határideje, azonban minden évben május 15-ig nyilatkozni 
kell az adómentesség igénybevételéről (a művelési ágnak megfelelő 
művelésről) ellenkező esetben az adóhatóság kiveti az adót.

Minden Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot támogatott a tes-

tület, így a 7 pályázó az állami 5 ezer Ft-os támogatás mellé tízezer 
forint önkormányzati kiegészítést kap havonta a felsőoktatási ta-
nulmányai folytatásához. 

Egyetlen pályázat került benyújtásra az elektronikus közbeszerzé-
si rendszerben a Könyvtár felépítésére nettó 45.5 millió Ft-os áron. 
A testület a közbeszerzési bírálóbizottság javaslatára ezt elfogadta. 
A fellebbezési határidő lejártával sor kerülhet a szerződéskötésre és 
jövőre indulhat a munka.

A Szociális Bizottság javaslatára 500-500 Ft-tal megemelte a ta-
valyi évhez képest a Mikuláscsomagok és ajándékok beszerzési árát 
az önkormányzat.

Elfogadták a képviselők az Alsóörssel közös nyertes pályázat 
(szárzúzó beszerzése) beszerzésre és lebonyolításra szóló megbízási 
szerződést, valamint a Tódi úton létesítendő bejáró kialakítását. A 
benyújtott ajánlat alapján megbízást adnak Simon Géza vállalko-
zónak a zöldhulladék lerakó bekerítésére és rendbetételére. Jövőre 
csak a háztartási mennyiség beszállítása lesz ingyenes, a nagyobb 1 
m3 felüli mennyiségért térítést kell fizetni.

1 havi illetménynek megfelelő jutalmat szavaztak meg Czeglédy 
Ákos polgármesternek az éves munkájáért és a sikeres pályázatok 
lebonyolításáért.

Megtelt a zöldlerakó
A helytelen használatnak is köszönhetően lassan 
nem lehet megközelíteni a zöldulladék-lerakót. 
Az út mellett, magánterületen is ledobálják a 
teherautóval odaszállított zöldet a felelőtlen 
emberek. Sajnos éppen a kitűzött cél, hogy a 
paloznakiak ne égessék a levelet, gallyat, hanem 
komposztálódjon a zöldhulladék, nem valósul 
meg, miután nagymennyiségben kertészeti 
vállalkozók is odaszállítják a zöldet. 

A tarthatatlan állapotok miatt rendőrségi feljelentés is született 
illegális hulladékelhelyezés ügyében ezért kérjük a továbbiakban 
senki ne szállítson oda zöldhulladékot. Az Önkormányzat körbe-
keríti a területet és rendet rakat belül, hogy kulturált körülménye-
ket teremtsen az újbóli beszállításhoz. A télen elvégzik a munkákat 
és tavasztól szabályozott rendben, meghatározott időszakban lehet 
majd beszállítani a zöldet. A paloznaki ingatlantulajdonosok ré-
szére évi egy vagy két alkalommal kisebb mennyiség ingyenesen 
beszállítható lesz, az 1 m3 meghaladó lerakásért azonban díjat kell 
majd fizetni.

 Önkormányzat
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Borszentelés
Paloznak Község Önkormányzata, a Paloznak 
Jövőjéért Közalapítvány, a Paloznaki Szőlőhegyi 
Egyesület, a Borklub és a Paloznaki Civil Egyesület 
jóvoltából november 10-én, szombat délután 
borszentelő ünnepségre került sor Paloznakon, a 
Tájház udvarán.

A borosgazdák felsorakoztatták új boraikat, először Ifj. Tislér 
Géza csopaki református lelkész kért áldást, majd a Berhidáról ér-
kező Molnár Róbert diakónus szentelte meg a nemes nedűket.

A megáldott bort a hagyomány szerint a borospincében a hor-
dókba szét kellett osztani, hogy ne romoljon meg a hegy leve.

A bormustrán Paloznak pincészeteiből származó borokat válogat-
hattak és kóstolhattak a résztvevők.

A bor a lélek itala – vélik sokan. A szentelt bornak olyan erőt 
tulajdonítanak, amivel gyógyítani is lehet embert és állatot egy-

aránt. Megóv a testi-lelki bajoktól, az ördög kísértéseitől. Ősszel a 
betakarítás végén mindenképpen hálát kell adnunk a terményekért, 
amit kaptunk a természettől. Akik művelik, gondozzák földjeiket, 
szőlőiket, komolyan is gondolják.

Tökfaragó versenyre is sor került, nagyon gyors és szakszerű 
mozdulatokkal ügyeskedtek a résztvevők. Mécsesek által különbö-
ző arcú „tökfejek” vigyorogtak később a szürkületben a tornácról.

A Paloznaki Civil Egyesület dióval töltött sült almával, sült sütő-
tökkel és ludaskásával kedveskedett a vendégeknek. A zenét három 
tehetséges fiatal szolgáltatta, Ők voltak a 80% zenekar. 

Végül, de nem utolsó sorban egy kiállítást is megtekinthetett a 
közönség „Boros és egyéb italcímkék” címmel Varga János családi 
gyűjteményéből, valamint a Csiszár pince, a Homola pincészet és 
paloznaki borosgazdák portékáiból. Csiszár Péter Hegybíró nyitot-
ta meg, a rendkívül érdekes és gazdag, témájában és megjelenésé-
ben ritkán látható kiállítás vasárnap estig várta látogatóit.   

 Farsang-Törös Krisztina

A Paloznaki Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta.  |  Felelős kiadó: Paloznak Község Önkormányzata.  |   
Szerkesztő: Farsang-Törös Krisztina  |  Tel.: 06 30 2130 785 | E-mail: telehaz@paloznak.hu  |  Nyomtatás: OOk-Press Kft., 
8200 Veszprém, Pápai u. 37/A www.ookpress.huPALOZNAKI HÍRMONDÓ
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Másfél hónappal korábban szüretelünk ma már, 
mint régen, a globális felmelegedés következtében 
– tudtuk meg Csiszár Péter hegybírótól, akivel 
Márton-napján beszélgettünk Paloznakon, a 
Tájházban, ahol ő nyitotta meg a helyi gazdák 
boros címke kiállítását. Először az újborokról 
kérdeztem Csiszár Pétert, akinek a lénye és a 
birtokai is összekötik a Balaton Riviéra Turisztikai 
Egyesületet alkotó öt falut, Csopaktól Paloznakon 
át Alsóörsig mindenütt ismerik és becsülik a 
munkáját.

– A hagyományőrzők szerint, Márton-nap az újbor bírája. Milye-
nek az idei újborok? Ön is csak most kóstolta az idei termést, vagy a 
borászok már korábban elkezdik az ízlelgetést?

– Manapság a borászok már folyamatosan kóstolják a boraikat, 
egyébként is korábban kezdődik a szüret a hagyományokhoz képest. 
Valamikor régen október 1-jétől lehetett olaszrizlinget szüretelni a 
környékünkön, de a globális klímaváltozás hatására egyre korábbra 
tevődik ez a dátum, idén már augusztus közepén szüreteltünk.

– A klímaváltozás másban is befolyásolja a szőlészet-borászatot?
– Kisebb lesz a borok beltartalmi értéke, azért mert egyre rövi-

debb az érési idő, tehát kevesebb olyan tápanyagot tudnak felvenni 
a fürtök, ami a beltartalmi értékét növeli a bornak. Persze, a bora-
ink minősége ettől még kiváló. Illatosak, zamatosak az ideiek is, 
amennyiben időben leszüretelték a szőlőt. 

– Ön mióta foglalkozik ezzel a szép hivatással?
– A pályaválasztásom óta. 1975-ben azzal a feltett szándékkal 

iratkoztam szakközépiskolába, hogy borász leszek. Anyai nagy-
apám, idősebb Varga Kálmán itt volt vincellér Paloznakon. Nagyon 
szerettem vele a szőlőben dolgozni, ezért nem volt kérdés, hogy mit 
válasszak, a véremben volt.

– Nem bánta meg?
– Szép szakma, csak nem lehet belőle megélni. Talán elegendő, 

ha annyit mondok, idén például tíz évvel ezelőtti árakon vásárolták 
fel a szőlőt. 

– Ennek ellenére egyre többen borászkodnak. Divat lett saját bort 
tenni az asztalra.

– Igen, vannak a hivatásos borászok, akik ebből próbálnak 
megélni és a hobbiborászok, akiknek nem számít a bevétel, mert 
alapvetően másból van jövedelmük. Én csak ezzel foglalkozom. A 
legidősebb fiammal jelenleg 12 hektáron gazdálkodunk, ebből 7 
hektár a saját, a többi bérlemény. Ez már egy kicsit sok is olyan 
családi gazdaságban, ahol nem igazán van alkalmazott. Csopaktól-

Felsőörsig vannak birtokaink, mindegyik faluban valamennyi. Ott 
vásároltunk területet, ahol meg tudtuk fizetni. Három fiam közül, 
ahogy mondtam, a legidősebb viszi tovább a családi hagyományt, 
másik két fiam külföldön dolgozik, a középső vendéglátós, a kiseb-
bik informatikus.

– Ön igazi „Riviéra-ember”, mind az öt faluhoz kötődik, amelyek 
turizmusát a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület fogja össze.

– Alsóörsön élek, de a borászatunk Paloznakon van, a falu Lovas 
felöli részén. A paloznaki Tájházban van a borozónk, ott rendsze-
res nyitva tartással dolgozunk, a pincészetet bejelentkezés alapján 
nyitjuk ki. Forgalom szempontjából az idei nyár nagyon jó volt, 
négy éve nyitottunk és folyamatosan növekszik a látogatottságunk. 
Vannak visszajáró vendégeink, helybeliek és turisták egyaránt. 

– Ön szereti a bort?
– Kóstolni szeretem, „inni” nem. A mértékletesség híve vagyok 

mindenben. Vacsora után szívesen elfogyasztok egy-egy pohár bort 
alkalmanként, például a Márton-napi libasülthöz olaszrizlinget 
vagy zenitet, aromájával és a frissességével mindkettő harmonizál 
ezzel a kiváló eledellel.

 Bartuc Gabriella

A Balaton Riviéra arcai:

A hegybíró

Jó bornak is kell a cégér! Csiszár Péter borász, hegybíró nyitotta meg 
Paloznakon a boros címke kiállítást
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Erdély
Október 18-án, csütörtökön az esti órákban 
indult el az alakulat Paloznakról a jól 
megszokott falubusszal. Komoly várakozás 
előzte meg ezt a pár napot és nem véletlenül. 
Szinte már mindenki érezte a Hargita „éles” 
frissítő levegőjét, a tőzegáfonya pálinka (piros) 
édeskés és a friss tehénsajt enyhén sós és füstös 
ízét.

Őry Zoli és Szente Ádi vezetésével indultunk neki a közel 
750km-es útnak. A kezdeti traccsparti hamar elcsendesedett 
és átadtuk magunkat a sokszor monoton és fárasztó virrasz-
tásnak, Tóth Fecóval minden megyehatárt sajátos módon kö-
szöntöttünk. Jó pár alvással töltött óra után ismerős szerpen-
tin bukkant fel a román falvak sokasága között, végre elértük 
Erdély kapuját, a Király-hágót. Végül napfelkelte után egy 
órával értünk Pálpatakára ahol a meleg fogadtatást követően 
reggeliztünk meg, igazi erdélyi reggeli volt, szalonnával, kol-
básszal és persze a már említett sajttal az asztalon. 

A pénteki napot a faluban töltöttük, sok régi ismerőssel 
találkoztunk, meglátogattuk a helyi vendéglátóipari egysége-
ket, ahogy ott nevezik bodegákat, és belestünk pár istállóba 
is, a „tehenegelés” idén elmaradt. Késő délután a helyi fiata-
lok igazi székely babgulyást készítettek nekünk bográcsban, 
ami meglehetősen jól fogyott, nem véletlenül. Estére aztán 
megtelt kocsikkal a vendégház udvara, még Korondról is jöt-
tek fiatalok köszönteni minket és megtartottuk a „welcome 
partyt”.  Másnap aztán mindenki egy kicsit nyúzottan, fej-
fájósan ébredt, de az ottani levegő csodákra képes, így hát a 
reggeli után nekivágtunk az aznapi korán sem zökkenőmen-
tes, de annál inkább szórakoztató „székely-szafarinak”. Lacika 
és Zsolti kocsival jöttek értünk, és büszkén állíthatom, hogy 
nekem az első osztályra foglaltak helyet. 

Hamar be is fészkeltem magam abba a hátsó ülések nélküli 
terepjáróba, aminek néha menet közben még a hátsó ajtaja 
is kinyílott, de ettől volt teljes a kirándulás. Szinte el sem 
indultunk, de máris a fenyőkúti szüreti felvonulásba botlot-
tunk. Népviseletbe öltözött csőszök lóháton állták el utunkat 
és helyi szokás szerint inni kellett velük egy pohár bort, sze-
rencsére erre már felkészítettek minket, így jóféle paloznaki 
borral tudtuk őket kínálni. Megtartották a hagyományos tán-
cot, majd mindenkit az esti szüreti bálba invitáltak (ezt mi 
sem hagyhattuk ki). 

Poros, kátyús úton vágunk át a végtelen erdőn, aztán egy-
szer csak Székelyvarságban kötöttünk ki a jó félórás út után. 
Megtekintettük a Csorgókő-vízesést, majd a Parlament nevű 
vegyesboltba vezetett az utunk. A falon régi fekete-fehér fotók 
a környékről, népviseltbe öltözött emberekről, Budapestről. 
A frissítő után értünk el az újonnan épített kilátóhoz, aminek 
megmászása után szemünk elé került Székelyvarság, Hargita 
megye legnagyobb szórványtelepülése a maga 77km2-es te-

rületével (9-szer nagyobb, mint Paloznak). A kilátó lábánál 
rengeteg kőből kirakott személy és településnév van feltün-
tetve, a Paloznak kiírás sem maradhatott el, a csapat egyik 
fele a köveket szedte össze, majd rakta a helyére, a másik fele 
pedig a kilátóból koordinálta a munkát, ami igazi csapatmun-
ka volt. Ezután Fenyőkút fele úttalan utakon tértünk vissza 
Pálpatakára, ahol már meleg káposztalevessel és pörkölttel 
vártak minket. Ismét megtelt a vendégház, hiszen elkezdő-
dött a készülődés az esti bálra, ahová kocsikkal vittek minket. 

A nyitótánc után, hajnalig tartó bál kerekedett és a hajnali 
órákban keveredtünk ágyba.  A reggeli közben megbeszéltük 
a bál történéseit, majd nekiindultunk, hogy időben felérjünk 
a Madarasi-Hargita csúcsára (1801m). 

Dél körül értünk a Madarasi Menedékházhoz, ahonnan 
közel egyórás gyalogtúra végén értünk fel a székelyek Szent 
hegyének tetejére. A felhős, szeles idő ellenére kicsit min-
denki átszellemült a kopjafák tengerének közepén, ott, ahol 
igazán otthon és igazán magyarnak érezheti magát az ember. 
Aznap még egy kiadós „csapatösszerázós” traktorozás is bele-
fért vacsora után a pálpataki naplementében, ahol mindegyi-
kőnk elsajátíthatta azoknak a bizonyos piros román gyártású 
traktoroknak a vezetését, amiket csak UTB-650-esnek csú-
folnak. Hamar nyugovóra tértünk, másnap igazi székelyföldi 
körutazás várt ránk. A majd 400km-es távnak reggel 8 órakor 
vágtunk neki, első úticélunk a gyimesi csángók földje, azon 
is belül Gyimesbükk volt, ahol megtekintettük a történelmi 
Magyarország legkeletibb vasúti őrházát, itt sok érdekességet 
tudtunk meg Bilibók Ágoston bácsitól, aki a 30-as őrház tár-
latvezetője. Megmásztuk azt a 95 lépcsőfokot, ami az igen-
csak romos Rákóczi-várhoz vezetett minket, innen kitűnő 
rálátásunk volt az ezeréves határra és a Tatros folyó völgyére. 

A következő állomás, a gyimesfelsőloki bobpálya volt, ahol 
Fecóval valószínűleg pályacsúcs körüli időeredményt siklot-
tunk. A pályáról egészen különleges panoráma tárult elénk, 
a domboldalban juhok és tehenek legelésztek, a völgyben fát 
szállító szekerek andalogtak, mintha csak megállt volna az 
idő. Ebben a békés környezetben ebédeltünk, az ételt hideg 
csíki sörrel fojtottuk le. 

Újabb 2 órás autóutat követve értünk a Szent Anna tó med-
véktől hemzsegő partjára, bár mi csak medvenyomokkal és 
veszélyre figyelmeztető táblákkal találkoztunk, de azt egyhan-
gúan meg állapítottuk, hogy a tavat körül ölelő erdő igazi 
„medverdő”.  Sötétben értünk vissza Pálpatakára, vacsorára 
pedig tökéletes töltött káposztát ettünk, bizton állíthatom, 
hogy mindenki gömbölyű hassal alhatott el az utolsó vacsora 
után. Másnap kora reggel indultunk haza sok szép emlékkel, 
friss házi tehénsajttal és persze jóféle áfonyapálinkával felvér-
tezve.

Ezúton is szeretnénk megköszönni pálpataki, békástanyai, 
fenyőkúti és persze korondi barátinknak a szívélyes vendéglá-
tást és mindenkinek, aki valamilyen formában támogatta az 
utazásunkat. Németh Balázs   
 csopaki „átvándorló”
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Lombhullató
November 17-én, szombaton a 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) 
támogatásával Halas Adelaida színművésznő 
látogatott el a paloznaki Könyvtárba. 

Lombhullató… barangolás a balladák birodalmában 
címet adott a teadélutánnak, őszhöz kötődő balladák és 
versek hangzottak el igazán szívmelengető előadásban. 

A Könyvtárba teaházi hangulatot próbáltunk be-
csempészni, meleg tea, édes kekszek illatával, őszi levél-
lámpások fényével. Egy csendes, nyugodt, meghitt órát 
tölthettünk együtt. Egy-egy vers aláfestéseként gitár is 
megszólalt Nagy Miklós jóvoltából. 

Köszönjük, hogy itt voltak, remélem lesz még lehető-
ségünk máskor is vendégül látni Őket!

 Farsang-Törös Krisztina
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Jurtatábor a Balatonnál?
A képviselő-testületi ülésen is felmerült, hogy miféle jurták épül-

nek a Vörösparti soron. Czeglédy Ákos polgármester tájékoztatta 
a képviselőket, hogy egy vállalkozó jurtatábort próbál létesíteni, 
azonban a helyi szabályozás ezt nem teszi lehetővé. Az Önkormány-
zat nevében a Járási Építési Hivatalhoz fordult levélben bejelentve 
a hatóságnak az illegális építést még az építkezés megkezdésekor, 
azonban reagálás nem történt. A tulajdonossal történt egyeztetés 
során tisztázták a szabályozási tervnek megfelelő lehetőségeket, mi-
után a terület zöldterületi besorolásban van 2% beépíthetőséggel 
és 85% minimum zöldterületi lefedéssel, a vállalkozóígéretet tett, 

hogy 2018. november 16-ig ennek megfelelően alakítja a területet. 
Amennyiben ez nem történne meg az Önkormányzat településképi 
kötelezést bocsát ki és bírságot is kiszabhat a jogszerű állapot hely-
reállításához.

Az ülésen felmerült, hogy semmiképp nem szeretné a testület, 
hogy a kerékpárút mellett vurstlis, bazáros, kitelepülős vendéglá-
tós sor alakulhasson ki. A területet zöldterületként szeretné kezelni, 
ahol csak minimális vendéglátó funkció képzelhető el, kulturált és 
a Balatoni tájhoz illő formában.

 Önkormányzat

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit  
az adventi ünnepkör első programjára,  

a könyvtárba 2018. november 30-án, pénteken 16.00-kor 

adventi koszorúkészítésre! 
Minden kelléket, kiegészítőt, díszítőelemet megtalálnak majd 

az asztalokon, és a meleg tea sem hiányozhat!

Az adventi koszorú közös elkészítése jó mulatság  
és segít ráhangolódni az ünnepekre is.

A kézműves délután a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
(KSZR) támogatásával jön létre.

MEGHÍVÓ
Paloznak Község Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt
a 2018. december 1-én , szombaton

 17 órakor tartandó

MIKULÁS ünnepségre .
Az ünnepség helye:

Paloznak, Faluház (Fő utca 10.)

  
Az ünnepi műsorban közreműködnek  

a Csopaki Mandulavirág Óvoda gyermekei . 
19.00-tól a zenét

a T-Boys együttes szolgáltatja.
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GERINCTORNA!
FOLYTATJUK A GERINCTORNÁT

minden héten, hétfőn 17 óra 30 perckor a Faluház tetőterében.
Szervezők:Podráczky Gabi és Hatváriné Rózsa VÁRUNK! GYERE!

Paloznak Község Önkormányzata 
adventi koszorút állít fel 

Paloznak központjában, 
a '48-as emlékparkban 

Az adventi időszak kezdetét jelképező első gyertyagyújtás 
2018. december 2-án advent első vasárnapján 18 órakor lesz, 

mely alkalomra szeretettel hívunk  
minden paloznaki lakost és nyaralótulajdonost. 

December 2-án 18 órakor
az első adventi gyertyát meggyújtják a Paloznaki Fiatalok.

December 19-én 18 órakor
a második adventi gyertyát meggyújtja a Borklub és  

a Szőlőhegyi Egyesület (Pisze).

December 16-án 18 órakor 
a harmadik adventi gyertyát meggyújtja a Paloznaki Kórus. 

December 23-án a 18.00 órakor
 a negyedik adventi gyertyát meggyújtja Paloznak Község 

Önkormányzata.

December 24-én 15. 30-kor 
betlehemes pásztorjátékot adnak elő  

a hittanos gyermekek.

AZ ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOKRA  
MINDENKIT  

NAGY SZERETETTEL VÁRUNK!

Kedves Gyerekek!

Sok szeretettel várlak Benneteket
2018. december 1-én, szombaton

délelőtt 10.00 órakor  
a paloznaki Faluház nagytermében.

A Napraforgó Meseszínház  

Télországi kaland 

című előadása után érkezem hozzátok.
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December havi operalátogatásunk alkalmával

G. Puccini: Bohémélet 
és

P. I. Csajkovszkij: Diótörő
című művét hallgathatjuk meg. 

Az előadásokat december 8-án, szombaton 19.00 és dec-
ember 22-én, szombaton 18.00 az Erkel Színházban te-
kintjük meg. Mindenkit szeretettel várok! 
 FTK

J Kedves gyerekek! J
Diafilm klub

Szeretettel várok kicsit és nagyot DECEMBER 7-ÉN ÉS  
DECEMBER 14-ÉN, PÉNTEKEN 16.45-KOR 

DIAFILMVETÍTÉSRE!  
Az alkalmak 17. 30-ig tartanak!

Hozd el a kedvenc diafilmed és levetítem!  
Ha nem találtál otthon, sebaj, a könyvtárban is találunk!

Találkozzunk a könyvtárban! Szólj a barátodnak is!

Kozmetika
Szalon

Csilla

Bejelentkezés: EGYHÁZY CSILLA
Tel.: +36 20 9533 603

Csopak, Simoga köz 8.
e-mail: csilla.kozmetika8@gmail.com

www.facebook.com/Csilla Kozmetika Szalon

• VAGHEGGI � tokozmetikai kezelések
• Testmasszázs
• Masszírozás
• Mezoterápia
• Hydroabrázió
• Gyantázás
• Sminkelés
• HYAMATRIX hyaluronplasztikai kezelések
        (tű nélkül)

Szíves megértésüket kérem: Farsang-Törös Krisztina  

Kedves Olvasók!
Szabadság miatt a könyvtár november 23-án, pénteken, 

december 4-én, kedden, 21-én, 22-én pénteken, szombaton és 
27-én, 28-án, 29-én csütörtökön, pénteken, szombaton  

ZÁRVA LESZ


