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Megalakult az új testület
Október 18-án ünnepélyes alakuló testületi ülésen tették le 

az esküt és vették át a megbízó levelüket az új önkormányzat 
képviselői valamint a polgármester. Az alakuló ülésen Czeglédy 
Ákos polgármester köszöntötte a megjelenteket és felolvasta 
Kontrát Károly országgyűlési képviselő üdvözlő jókívánságait, 
majd Czilli Jánosné a választási bizottság elnöke ismertette a 
választások eredményét. Az új képviselők és a polgármester es-
kütétele után Verrasztó Ferencet választották meg alpolgármes-
ternek. Czeglédy Ákos polgármester ismertette programját és 
kérte a testület támogatását a megvalósításához. Két bizottságot 

alakított a testület. Kötelező jelleggel megalakult a Vagyonnyi-
latkozat Vizsgáló Bizottság (Árvay Attila elnök, Kristály Katalin, 
Szente Zsolt tagok) valamint újjá alakult a Szociális Bizottság 
(Kristály Katalin elnök, Árvay Attila, Szente Zsolt, Szecsődi 
Gabriella, Kálayné Végh Szilvia tagok) A főállású polgármester 
fizetését a törvényi szabályozás szerint br, 398.900 Ft-ban álla-
pította meg a testület, a testületi és bizottsági tagok lemondtak 
a tiszteletdíjukról. 

A hivatalos napirend után jó hangulatú beszélgetéssel, borozással 
ért véget az ülés, melyhez a PaCi képviselőfánkkal járult hozzá.

Testületi ülés
November 14-én tartott nyilvános testületi ülést az önkormányzat. 

Első napirendként a 2019-es költségvetés módosítását tárgyalta a testü-
let. A várható bevételek 3.3 millió Ft-tal a kiadási összeg közel 5 millió 
Ft-tal növekszik ennél fogva a tartalék összege 1,7 millióval 3,2 millió 
Ft-ra csökken. A testület egyhangúan elfogadta a módosítást.

Következő napirendként a helyi adókról szóló rendelet módosítását 
tárgyalták a képviselők. Az építményadó tekintetében 20% emelést, 
1000 Ft-ról 1200 Ft/m2, a telekadó tekintetében 50%-os, 200 Ft-
ról 300 Ft/m2 a földadó tekintetében 100% 20Ft/m2-ről 40 Ft/m2, 
az iparűzési adó 1.8%-ról 2%-ra emelésről szólt a javaslat. Az egyéb 
adónemek változatlanok maradnának. Új adónemként kerülne beve-
zetésre a medenceadó a nem belterületi ingatlanokon épült medencék 
adóztatására. Az adómentességek továbbra is megmaradnának, azon-
ban az építményadó tekintetében szigorodnak a feltételek így csak az 
ingatlanban ténylegesen életvitelszerűen legalább 5 éve ott lakó tulaj-
donos és közeli hozzátartozója vehetné igénybe a kedvezményt, vala-
mint új mentességként a 70 év feletti egyedülálló tulajdonos 120 m2-
ig adómentességet élvezne. A képviselők rövid vita és a hozzászólások 

után az adórendelet módosításáról való döntést elhalasztották és még 
novemberben rendkívüli ülésen tárgyalják újra.

5 pályázó adott be támogatási kérelmet a Bursa Hungarica felsőok-
tatási ösztöndíjpályázathoz. Az önkormányzat az alapkezelő havi 5.000 
Ft-os támogatását pályázónként 10.000 Ft-tal egészíti ki.

Egyhangúan támogatták a képviselők a Sport u-i ingatlan eladásával 
történő területrendezést, mely a Szaniszlai Sándorral 2002-ben kötött 
előszerződés realizálására történt, így Sport utcai ingatlanok jogilag is 
kiegészülhetnek az önkormányzati területtel, ami a valóságban részben 
már 2002-ben megtörtént a kerítés elhelyezésével.

A Mikulás ünnepségre a Szociális Bizottság javaslata alapján a ta-
valyihoz hasonlóan biztosít vendéglátást és ajándékcsomagot az ön-
kormányzat a 14 év alatti gyerekek és a 64 évnél idősebbek részére. A 
Partvonal Szabályozási Tervet véleményezve a csónakkikötő kijelölését 
hiányolta az önkormányzat és jelezni fogja  a tervezőknek. Az önkor-
mányzati tulajdonában és kezelésében lévő vendéglátó egységek üze-
meltetésére (Tájház, Szent József Ház) pályázat kiírásáról döntöttek a 
képviselők.

Tisztelt Paloznakiak!
Ezúton is szeretném megköszönni a választásokon való aktív részvé-

telt mindenkinek, aki eljött és véleményt nyilvánított a közösség legfon-
tosabb ügyében, a helyi választásokon. Külön köszönöm azoknak, akik 
rám adták szavazatukat, hiszen a polgármester választásnak nem volt 
nagy tétje, miután egyedüli jelölt voltam, azonban örömteli számom-
ra, hogy 2002 óta egyre többen erősítenek meg szavazatukkal ebben a 
tisztségben.

Szeretném megköszönni az eddigi képviselő-testület tagjainak, alpol-
gármester úrnak és külön Kovács Emese volt képviselőnek, (aki nem 
indult újra) az elmúlt ciklusban végzett munkáját és bizalmát. A vá-
lasztópolgárok, miután az eddigi testületi tagokat újraválasztották, elé-
gedettek voltak munkánkkal és ígérem Kristály Katival kiegészülve a 
következő 5 évben is megszolgáljuk a bizalmat.

A következő években az általam Paloznak 20-30 program megva-
lósításán kívánok dolgozni. Azon leszek, hogy Paloznak ügyeiben a 
paloznakiak dönthessenek és döntsenek. Egyik legfontosabb feladatunk 
új településfejlesztési koncepció és településfejlesztési stratégia készítése, 
melyet közösségi tervezés módszerével szeretnék elkészíttetni.

Ennek egyik alapköve a zöld falu koncepció, kevesebb beépítési 
lehetőséggel, több közösségi zöldterülettel, a falut körülvevő gondosan 
művelt mezőgazdasági területekkel. A kerékpárút mellett, a tündérkert 
mozgalomhoz kapcsolódó, őshonos gyümölcsössel megvalósított, 
patak parti pihenő, mely összeköti a meglévő kerékpáros pihenőt a 
patakkal. Erre a célra 4 milliós BFT támogatást nyertünk el, melyet 
kiegészítve jövőre elkészülhet a megvalósulás első fázisa. Terveink 
között szerepel a Tó utcai „Vízi világ” öko bemutatóhely a nádasba 
vezető stéggel, madárlessel, bemutatóhelyekkel, pihenőparkkal. Meg 

kell szervezni a zöldhulladék begyűjtését és elszállítását, hogy megtilt-
hassuk a belterületen a lombok, gaz, stb. égetését. A lehetőségek szerint 
az önkormányzati épületek villamos energia felhasználását megújuló 
napenergiával, napelemekkel kellene biztosítani.

A másik fontos pillére a programnak a kulturális és közösségi falu. 
Ennek érdekében minél hamarabb be kell fejezni a Szent József Ház tel-
jes átépítését, hogy egy XXI. századi közösségi teret tudjanak használni 
a paloznakiak. Fontos számomra a helyi kisközösségekkel való együtt-
működés, a helyi egyesületek, alapítvány támogatása, közös programok 
szervezése. Ezekkel a közösségekkel együtt erősíthetjük a paloznaki 
identitást, segíthetünk az időseken, támogathatjuk a fiatalokat. Fontos 
cél az újonnan betelepülők bevonása a közösségbe, hogy ne csak a szép 
környezetet élvezzék, hanem aktív részeseivé váljanak a paloznaki kö-
zösségnek.

2023-ban Veszprém lesz Európa kulturális fővárosa. A város a kör-
nyező településekkel, a bakonyi és balatoni falvakkal közösen készül a 
feladatra, ehhez mi 5 projektet dolgoztunk ki melyek hosszú távra szól-
nak, előzménnyel rendelkeznek Paloznakon és az EKF projekt remélhe-
tően olyan lökést adhat mely hosszú távon biztosítja a fennmaradást és 
az ismertséget.

A következő időszakban meg kell teremteni a mindennapok színvo-
nalas működésének és fenti programok finanszírozásának alapját, mely-
hez az állami támogatások, a pályázati források felhasználása mellett a 
helyiek és nyaralók hozzájárulása is szükséges.

Bízom benne, hogy Paloznak a következő években is egy szerethető, 
családias, élhető település marad, ahol mindenki jól érezheti magát!

Czeglédy Ákos polgármester
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Kedves Paloznakiak!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a 2019-es önkormányzati választás során kapott szavazatokért, 
megtisztelő számomra a bizalom, mellyel megillettek.

Üdvözlettel: Happ Gergely

Felhívás
A Paloznaki Önkormányzat pályázatot ír ki a Paloznak Fő u. 2 Szent József Ház vendéglátó egységének üzemeltetésére. A 

bérlő feladata a berendezés kialakítása, a helység berendezése. A pályázat első körében az üzemeltetési elképzeléseket írásban várja az 
önkormányzat, mely alapján meghívásos tárgyalást folytat a jelentkezőkkel. A bérlemény megtekinthető előzetes egyeztetés alapján 
munkanapokon 9-12 ó között. A pályázat beadási határideje 2019. december 3-ig beérkezően.

A vendéglátó egység 11m2 eladótér, 8m2 raktár + wc mosdó helység 50m2 vendégtér melyből a könyvtár és a kiállítóterem meg-
közelíthető. Érdeklődni Czeglédy Ákos polgármesternél lehet. Tel:+36/87/555-006

Továbbá a Paloznaki Önkormányzat pályázatot ír ki a Paloznak Fő u. 6. Tájház vendéglátó egységének üzemeltetésére (8m2 
berendezve). A pályázat első körében az üzemeltetési elképzeléseket írásban várja az önkormányzat, mely alapján meghívásos tár-
gyalást folytat a jelentkezőkkel. A pályázat beadási határideje 2019. december 3-ig beérkezően. A bérlemény megtekinthető 
előzetes egyeztetés alapján, munkanapokon 9-12 ó. között. Érdeklődni Czeglédy Ákos polgármesternél. Tel  :+36/87/555-006

Részlet Dr. Regős Ferenc október 23-i ünnepi beszédéből
„...56 szellemét ott kell keresni a Bem szobornál, október 23.-án, 

vagy még előbb. A közösségbe tömörítő nagy-nagy elégedetlenség-
ben, amit a pőrére vetkőzött kommunizmus váltott ki, néhány év 
alatt. Elképzelni is nehéz ma, mekkora elszántság kellett ahhoz az 
október 23-hoz egy olyan korban, amikor ijesztő méretekben tom-
bolt idehaza a diktatúra. Amikor 
tömve voltak a börtönök, éjszaka 
pedig bármikor jöhetett az embe-
rért a nagy fekete autó, az AVH, 
és vitte el minden jogalap nélkül 
bárhová, ahonnét aztán legtöbb-
ször hír sem érkezhetett róla. Ami-
kor padláslesöprések, koncepciós 
per, kitelepítés, Recsk és a cenzú-
ra bénított meg mindent. Faludi 
György Kossuth díjas költőnk írta 
meg a magyar történelem egyik 
legsötétebb korszakának történe-
tét, A pokolbeli víg napjaim című 
könyvében. Szűk évtized elég 
volt a háborút még ki sem hevert 
országnak, hogy rádöbbenjen, 
milyen is a kommunizmus igazi 
arca, mennyire aljasok a jelszavai. 
Volt itt minden, kék cédulás választástól a pártok felszámolásán át az 
egyházüldözésig. Volt, mert lehetett- Rákosiék bátorságát a szovjet 
szuronyok garantálták.  Nem akadt embercsoport, társadalmi réteg, 
amely nem szenvedte volna meg a vörös ámokfutást még magában a 
nagybetűs Pártban, az akkor Magyar Dolgozók Pártja kommunista 
bűnszervezetben is mozgolódás kezdődött. A hatalom gátlástalansá-
ga-minden igyekezet, szankció, terror, besúgás ellenére-egységet te-
remtett a túloldalon.1956 október 23-nak el kellett jönnie.

Azonban 56-ban mégsem győztünk, mert nem győzhettünk. A 
magyar sorsról -mint már annyiszor-a határon túl döntöttek. A hely-
tartók visszajöttek, igazából el se mentek. mi pedig újból láncszemmé 
taposódtunk. A gonosz összezárt. Hiába érzett együtt velünk a világ, 
azzal nem sokra mentünk. De tudta e egyáltalán az aggódó Nyugat, 

mi az a barbár kommunizmus, 
amire nemet mondtunk? Hon-
nan is tudta volna? Ma sem tudja.

Hadd idézzem a nagy francia 
író Camus szavait: A legázolt, bi-
lincsbe vert Magyarország többet 
tett a szabadságért és igazságért, 
mint bármelyik nép a világon az 
elmúlt 20 esztendőben., Ahhoz, 
hogy ezt a leckét megértse a fülét 
betömő, a szemét eltakaró nyuga-
ti társadalom, sok magyar vérnek 
kellett elhullnia

Antal József figyelmeztetett: Ha 
nem fogunk össze mindannyian, 
ha nem mozgósítjuk magunkban 
mindazt. ami a legjobb, elsza-
lasztunk egy történelmi esélyt. 
A helyzet ma is így áll. Ha a kü-

lönböző világnézeti meggyőződések ellenére erőinket nem tudjuk 
az ország érdekében egyesíteni, elszalasztjuk az esélyét annak, hogy 
Magyarország nem csupán szabadon, de gyarapodva, megerősödve, 
és megbecsüléssel kerüljön ki abból a fenyegető helyzetből, amellyel 
ma a földrész valamennyi állama szembenéz.

Csak akkor lehetünk méltó örökösei 1956-nak, ha felismerjük kö-
zös felelősségünket és jóra fordítjuk az általuk megszolgált szabadsá-
gunkat.”
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Boráldás
November 9-én délután boráldásra, borkóstolásra és tökfaragásra 

hívta az érdeklődőket a Paloznaki Civil Egyesület, a Paloznaki Sző-
lőhegyi Egyesület és a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány. Szerencsé-
re délutánra elállt az eső, így a hűvös idő ellenére is sok érdeklődő 
jött el a programokra. A gyerekek lelkesen faragták a tököket, míg 
az idősebbek az új borokkal ismerkedtek és megkóstolhatták Sze-
csődi Zsuzsa és Kövesiné Tünde konyhájából a ludaskását. Englert 
Dezső megnyitó szavai után Tislér Géza tiszteletes áldotta meg a 
borokat, és méltatta a bor és szőlőtermelők fáradságos munkáját. 
A Faluház tetőterében Prazsák Józsefné, Emmike „Legjobb 
hal a bor, mert abban nincsen szálka” mottóval megrendezett 
kamarakiállítását lehetett megtekinteni. CZÁ

Tökfaragás
Szombat reggel arra éb-

redtünk, hogy esik az eső és 
fúj a szél. El is határoztuk, 
a testvéreimmel, hogy pizsi 
napot tartunk. Ebéd után 
mondta anya, hogy öltöz-
zünk fel, mert megyünk tö-
köt faragni. Nagy duzzogva 
tettünk eleget a kérésének, 
de legalább már nem esett 
az eső. 

A Tájház udvarán finom 
illatok fogadtak minket. 
Zsuzsa néni teát és valami 
furcsaságot főzött egy üst-
ben. Segítettünk Petinek és 
Marika néninek felállítani az asztalokat, ahol majd a tököket 
lehet faragni. Hamarosan jöttek a gyerekek, választottak tököt, 
és neki láttunk a munkának.

Mi Mazsola és Tádé házikóját készítettük el anyával és Móni 
is segített. Jópofa figurák készültek, például egy macska, vi-

rág, és volt, aki még fúrót 
is használt! Közben finom 
cukorkát és forró teát kap-
tunk. Ezalatt a felnőttek 
körülálltak egy asztalt, 
ahol a gazdák kirakták az 
újbort, és Géza bácsi meg-
áldotta.

Az eredményhirdetést 
izgatottan vártuk, nem 
hiába, mert mi lettünk az 
elsők! Nagyon örültünk 
neki! 

A furcsa dolog, amit 
Zsuzsa néni főzött, lu-
daskása volt, amit meg-

kóstoltunk és nagyon ízlett. Mialatt az emberek beszélgettek 
kellemes zene szólt. Végül nem bántuk meg, hogy hallgattunk 
anyára, és elmentünk a rendezvényre.

Gacza Karolina és Georgina

Bormustra újragondolva
Még arra is merek gondolni borozgatás közben,
hogy még ember lehet belőlem.  
(Krúdy)

Sokunk agytekervényiben felmerülhete ez a magvas gondola, 
jaj az nem jó, az hajó-gondolat, bár meg nem fogalmazódék. Va-
lószínűleg emiá töltöttük meg zsúfolásig a tetőteret Szent András 
havának második péntekén. A borok sokasága is előkerüle, vagy 
32 borminta ácsingózott a pulton, várva nemes sorsát. Ujjuj még 
a tartozás a múltkori írásból: hát persze, hogy a 13-as számtól való 
babonás félelmet jelzi a szó.

Bölcs Elnökünk penderüle, magvas gondolatok sora és már-
is megtudánk, hogy Cecília Asszont megest nélkülöznünk köll, 
ám de van, aki eme űrt (vagy zűrt) betöltse: Szabó István nemes 
barátunk, ki a Balatonvin Borrend elnökségi tagja. Ám ha va-
lakinek a női nem hiányozék, íme falunk rokonsági körébe tar-
tozó Vrhovina Éva, nemzetközi borakadémikus is megtisztelte 
nemes szándékú összvegyövetelünket. Embörök, hisz ez már az 
Olympus. De legalábbis a feljáró és mi kézműves kis borgazdák 
csak érdekesek leheténk, mert még ipari kémek is szerencséltettek 
bennünket Nagyváradi Péter pincemester személyében, ki a falu 

nagy jótevőjének-ki ne ismerné-pincészetében mesterkedik. Ezek 
és a mesés pogácsák után indula a szeánsz, két sommeliénk Csaba 
és Ottó értő kézzel locsolgaták a szent nedűt, mi meg kortyolánk. 
Nagytudású borbírálónk eközben, miután meghallgatá a szer-
ző sirámait, bölcs értékelését adta az aktuális italnak. Mi eköz-
ben, mint egy pszichiátriai kis csoport terápia, az asztalok körül 
művelénk ugyanezt. Telt múlt az üdő és a borok egyre javulának, 
a hangulattal karöltve. Persze adódtak korai érési stádiumban lévő 
nedvek, de ez tekintve az időpontot, természetes. Szerény nótá-
rius uramnak, már jómagamnak és aranyérmes hitvesének borai 
pld. még békésen forrnak a pincénkben. A szüreti időpontokból 
adódóan a cserszegi fűszeres kiemelkedő volt és némely rizlingek, 
főként a Mandula ucca tájiak már most meresztgették oroszlán-
körmeiket. Az ősi rituálé szerént a fehéreket a rozék és a veres-
borok követték. Miután megköszöntük a nemes borbírálónknak 
kiemelkedő szívességét, hogy egész estvéjét ránk meg borainkra 
szánta, a megszokott forgatókönyv szerént folytattuk az estvét, 
azaz mindenki büszkén, volt, akinek volt mire, kínálgatta saját 
borocskáját, vagy borkezdeményét. Viszont ismerve a maligán és 
a taligán közti összefüggéseket, meg figyelembe véve a másnapi 
borszentelőt is-idejiben abbahagytuk.
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Nyílt levél -féle
Részt vettem a nyilvános képviselő testületi ülésen, részvétem 

(szörnyű, ezt a kettőt mindig keverem) Sok minden érdekeset meg-
tudtam. A hanyag, szervezetlen gazdálkodásnak a megoldása pld. 
az adóemelés. Meg, hogy külterületi pógárok, mezőgazdasági épü-
lete, főleg, ha benne él, meg még mezőgazdászkodik-adómentes. 
Mi meg benne éldegélünk pincénkben (a fszt. 2/3-a pince), van 
egy művelt szőlőnk és 10 éve külterületi bejelentették vagyunk, vi-
szont adózunk. Meg hogy a Probio külterületen nem köt szemét 
szállítási szerződést, meg nem szállít. De, a mi kis utcánkban. Meg, 
hogy adóztatni kék az úszómedencéket, nem csak a kékeket, pedig 
a Balaton törvény értelmében építeni sem szabad külterületen. No, 
de ezek tűzoltó víztárolók. Ja! Szóval sok-sok lényegtelen aprófa, 
csak a lényeg nem akaródzik előbúvni. Meg valami influencer, asz-
szertív kommunikatív startup jőne, valahonnan a völgy zugából 
minket csodásan megszervezni, de csak nem akar ideérni. Egyik 
civil szervezetünk elnöke egy fertályóra multán meg is jegyzé, hogy 
ilyen szervezők önmagukat minősítik, biccentett, oszt hazamént. 
Másik jelenlevő civil szervezetünk, már a Mandulafa Társaság egy 
tagja, mármint én, nekünk ugyanis nincsenek elöljáróink, csak Fő-

pohárnokunk, még maradék kicsinyég, de azért, mikor a völgyzug 
kezdődék csak biccenték, stb. 

Araszoljunk, Araszoljunk. Kertemben sürgölődve megáll mel-
lettem egy automobil, ollan 18 karátos, no jó, legyen 17, ablak 
leteker, kicsit és a fehér ember ajkirul pereg az üveggyöngyök, mint 
hajdanán a bennszülötteknek. Magvas gondolatok, úgy egy per-
cen belül 3-szor kérdi, hogy hogy vagyok. Nini meg akarja venni a 
pincét, vagy a szőlőt, vagy tényleg ily rosszul nézek ki. Meg mikor 
lejővének a rezervátumba, akkor viselkedünk persze. Mondjuk ha-
lottak napján dübörgő zene a hegyoldalban. De tudjuk... a mocsár 
lecsapolását ugye a békákkal nem kell konzultálni.

No jó az irány. Szóval a meghallgatás csak megvolt, csak egyről 
nem szólt, a lényegről. Ugyanis másnap van 2-3-ig megbeszélés a 
falu nagy jótevőjével, mikoris eldől a falu jövője. Persze zárt ülé-
sen. Ahogy kell. Emigyen főpolgármesterünk hangzatos demokrata 
szólama az honlap elején csak nem akara működni. Pedig működ-
hetne.

Név és cím a szerkesztőségben
bár úgyis mindenki tuggya

Tisztelt Név és Cím a Szerkesztőségben!
(kiegészítés féle)

Nagy örömünkre szolgál, hogy többen részt vettek a testületi-
ülésen, azonban biztos az idő, meg az ősz hajszálak sokasága, mely 
redőzé az homlokot néhány dolgot elfelejte vélük. Hanyag szer-
vezetlen gazdálkodásról nem esék szó, pusztán a kőtség vetésének 
módosításáról, mely a bevételek és kiadások növekedésével együtt 
járnak, mint a saját háztartásunk tájékán. Miután a betervezett ki-
adások közül néhány pályázat önrésze felszabadula, lévén az nem 
nyeré el az bírálók tetszését, másutt pediglen rendkívüli kiadások 
keletkezének az gépek elromlása, vagy diák- és köz munkások al-
kalmazása okán. Az adók emelkedése pedig jóval alatta marad a 
bérek és nyugdíjak elmúlt évek béli növekedésének, miután az 
állami támogatások nem emelkedének csak az árak és bérek, vagy 
elhagyánk bizonyos feladatokat, vagy saját bevételeket kell keres-
nünk. 

A bizonyos influencer, asszertív kommunikatív startup a megke-

reséskor jelzé, hogy az ülés végére érkezik, mivelhogy éppen a szom-
szédban tart megbeszélést a lakosság széles körével, melyet elébb 
hirdetének mint a paloznakra szóló meghívó szóla, mely tényt a 
polgármester az ülés elején ismertetett. (biccenék jómagam) 

A Jazz Piknik és egyéb szerződések ügyében folyó tárgyalások szá-
mos egyeztetésen esnek át melyeket a testület folytat le a másik félel. 
Ez esetben a mikéntjéről a bérleti díjról és a helyiek ingyenes részvéte-
léről folynak egyeztetések. A döntést ugyanúgy, mint eddig nyilvános 
testületi ülésen hozza meg a testület ahol a kialakult megállapodásról 
bárki véleményt alkothat és a megállapodás ismeretében akár el is 
utasíthatja azt. A választás előtti gyűlésen feltevődék a kérdés a jelöl-
teknek, támogatják é a „felfordulást” és bizony mindenek (az összes 
jelölt) egybehangzólag igennel válaszolának, Ennek tudatában válasz-
tották meg őket és tárgyalnak a rendezvény mikéntjéről.

Czeglédy Ákos

SZÁLLÁSADÓK FIGYELEM!
Új kötelező regisztráció és adatszolgáltatási rendszer!

Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület tájékoztatót szervez a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltatási Központ által 
előírt kötelező regisztrációról és adatszolgáltatásról.

Időpont: 2019. december 10. kedd 16.30.
Helyszín: Alsóörs, Eötvös Károly Művelődési Ház Endrődi Sándor u. 49.

Részvétel: ingyenes, a helyszínen regisztrációhoz kötött
Várjuk Csopak, Alsóörs, Felsőörs, Paloznak és Lovas településekről az érdeklődő szállásadókat!

Részvételi szándékát kérjük e-mailben, telefonon, személyesen
vagy a Facebook eseménynél szíveskedjen jelezni.

Bővebb információ: Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület
Alsóörs, Vasút u. 3. E-mail: info@balatonriviera.hu
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Kedves
Paloznaki Gyerekek!

Sok szeretettel várlak Benneteket
2019. december 7-én, szombaton
délelőtt 10:00 órakor a paloznaki

Faluház nagytermében.
A Kispárna Mesezenekar előadása

után érkezem hozzátuk.

MIKULÁS

MEGHÍVÓ
Paloznak Község
Önkormányzata

szeretettel meghívja
a 

Paloznaki 
Szépkorúakat 

a 2019. december 7-én, 
szombaton

 
17 órakor tartandó

MIKULÁS ünnepségre.

Az ünnepség helye:
Paloznak, Faluház

(Fő utca 10.)

Sok szeretettel hívunk és várunk
mindenkit az adventi ünnepkör
első programjára, a Könyvtárba
2019. november 29-én, pénteken
16.00-kor adventi koszorúkészítésre! 

Minden kelléket, kiegészítőt,
díszítőelemet rendelkezésre bocsátunk!

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

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

Adventi gyertyagyújtások
Paloznak Község Önkormányzata adventi koszorút állít fel Paloz-
nak központjában, a Faluház előtti téren.

Az adventi időszak kezdetét jelképező első gyertyagyújtás 2019. 
december 1-én advent első vasárnapján 18 órakor lesz, mely alka-
lomra szeretettel hívunk minden paloznaki lakost és nyaralótulaj-
donost.
December 1-én 18 órakor az első adventi gyertyát meggyújtják a 
Paloznaki Fiatalok.

December 8-án 18 órakor a második adventi gyertyát meggyújtja 
a Borklub és a Szőlőhegyi Egyesület (Pisze).
December 15-én 18 órakor a harmadik adventi gyertyát meg-
gyújtja a Paloznaki Civil Egyesület és a Paloznaki Kórus. 
December 22-én 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!
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Korlátozott nyitvatartás
Építési munkálatok miatt a Könyvtár november 5-től

január 15-ig korlátozott nyitvatartással várja az olvasókat
az alábbiak szerint!

Szerda-péntek 14.00-18.00. 
Szombaton az adventi foglalkozások idejére.

GERINCTORNA!
Folytatjuk a gerinctornát minden héten,

hétfőn 17 óra 30 perckor a Faluház tetőterében.

Szervezők: Podráczky Gabi és Hatváriné Rózsa

VÁRUNK! GYERE!

MÉZESKALÁCS
SÜTÉS

Sok szeretettel várok kicsit és NAGYOT
Paloznakon a Könyvtárba december 11-én, 

szerdán 15-kor kezdődő,
vidám hangulatú mézeskalács sütésre! 

Kreativitásotokra, kézügyességetekre és a jó 
kedvetekre lesz szükség, a többi kellék itt lesz!

ADVENTI
KÉZMŰVES DÉLUTÁN

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 
adventi kézműves délutánunkra

december 18-án, szerdán 16.00-tól
a Könyvtárba. Karácsonyfadíszeket,
karácsonyi mécseseket készítünk. 

Alkossunk együtt!

Ulti és más huncutságok

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt
december 14-én, szombaton 17.00-ra a Faluház nagytermébe

egy felnőtteknek szóló játékestre.
Magyar és francia kártyajátékok, scrabble és sakk lesz terítéken.

Akinek van otthon kártyája, kérjük hozza magával!


