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Testületi ülés
Január 6-án tartotta idei első ülését a képviselő-testület. A 

képviselők döntöttek a Szent József Ház II. ütemének elindításáról. 
Ennek keretében az épület déli fele is új födémet, tetőt, valamint 
külső hőszigetelést kaphat. Ismét napirendre került a 241/2 hrsz 
(Hampaszkút csatorna) ingatlan megvétele, melyet a Nemzeti 
Vagyonkezelőtől 328.900-Ft-os áron vásárolna meg az önkormány-
zat út céljára. A testület a becsült árat elfogadta és megerősítette 
vételi szándékát. A beérkezett pályázatok és a személyes megbeszé-
lések alapján az önkormányzat Schalbert Dávid csopaki lakossal köt 
szerződést a Szt József Ház vendéglátó egységének üzemeltetésére. A 
bérlő feladata a helyiség berendezése, és állja a teljes épület áram és 
fűtési költségét a nyitást követően. A bérlet 5 évre szól, a feltételeket 
3 év után újratárgyalják a felek. 

Hosszas vita alakult ki a Kishegyi utcai parkoló igénybevételével 
kapcsolatban, miután több paloznaki teherautósofőr is parkolóhe-
lyként használja otthonléte alatt. A környező ingatlantulajdonosok 
esztétikai, zaj és hang problémákra hivatkozva kérték a teherautók 
kitiltását a parkolóból. A vita után a kérdést a testület elnapolta 
azzal, hogy megvizsgálják hol lehet máshol teherautók számára par-
kolót kijelölni, ahol az a környéket nem zavarja.

Árvay Attila képviselő úr beszámolt az erdélyi testvértelepül-
ésünkön Pálpatakán tett látogatásáról, a nyári jótékonysági gyűjtés 
eredményéről valamint a Mandulafa Társaság által kezdeményezett 
Trianon emlékműről.

CZÁ

Tisztelt Lakosság!
Paloznak Község területén több név nélküli utca van melyek 

elnevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. tv. alapján a Képviselő-testületi hatáskörből át nem 
ruházható feladat. 

A közterületek elnevezésére vonatkozó központi szabályozás s 
fent nevezett törvény, valamint a helyi képviselő-testület 10/2014. 
(IX.1.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a 
házszám-megállapítás szabályairól tartalmazza.

Ezek alapján: 
•	 A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kul-

turális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, a 
magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az 
elnevezés közérthető legyen.

•	 A közigazgatási területen belül egy közterület elnevezés csak 
egyszer szerepelhet.

•	 Élő személyről közterület nem nevezhető el.
•	 Kiemelkedő, köztiszteletben álló személyről, annak halála után 

20 év elteltével lehet közterületet elnevezni.
•	 A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a helyben jól 

ismert, a településhez születése, vagy munkássága folytán erősen 
kötődő, a helyi társadalom körében is elismert személyekről 
történő névadást.

•	 Közterület nem viselhet önkényuralmi politikai rendszerek ma-
galapozásában, kiépítésében, fenntartásában részt vett személy, 
szervezet nevét. 

A fentiekre való tekintettel a képviselő-testület 2020. február 29-
ig várja a paloznaki névtelen utcákra vonatkozó közterület elnevezé-
si javaslatokat!

A közterület (utca) elnevezésére vonatkozó javaslatot írásban kell 
eljuttatni az Önkormányzati Hivatalba (Fő u. 10) vagy e-mailben 
a hivatl@paloznak.hu címre. A javaslatban kérjük feltűntetni a 
javaslattévő nevét, elérhetőségét, az elnevezendő utca helyrajzi 
számát és a javasolt elnevezést.

Az eddig el nem nevezett utcák jegyzéke ill. térképe megtekinthető 
a Hivatalban ill. a paloznaki honlapon, az önkormányzat/hirdet-
mények menüpontban. https://www.paloznak.hu/onkormanyzat/
hirdetmenyek 

Közmeghallgatás
A Paloznaki Önkormányzat 2020. február 6-án, csütörtökön 

18.00 órakor közbiztonsági fórumot és közmeghallgatást tart a Fa-
luház nagytermében.

Várjuk észrevételeit, javaslatait az önkormányzati munkával, a 
falu életével, jövőjével kapcsolatban!

FELHÍVÁS
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a tél, a havazás, az 
utak, utcák lefagyása az alábbi kötelezettségek teljesítését jelen-
ti a Lakosság számára.

A közterületek és a járdák tisztántartásával kapcsolatban:
- A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek az 

ingatlanuk határvonalától az úttest széléig, szegélyvonaláig terjedő 
területük gondozását elvégezni.

- Az ingatlan előtti járda, illetve a gyalogos közlekedésre szolgáló 
gyalogút tisztán tartása (hóeltakarítás) az ingatlan tulajdonosának, 
illetve a tényleges használójának kötelessége.

- Az ingatlan tulajdonosa köteles az ónos esőtől, jégtől síkossá vált 
járdát szükség esetén akár naponta többször arra megfelelő anyaggal 
felszórni.

- A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó 
szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell 
használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérüléso-
kozásra alkalmas anyagot használni nem szabad. A szóróanyag 
beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. 
- A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra 
kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.

- A nem helyi lakosok (ingatlantulajdonosok) személyesen vagy 
megbízottjuk útján kötelesek elvégezni az ingatlanuk előtt húzódó 
járda seprését, hótól, jégtől való megtisztítását.

Dr. Szántód Anita jegyző
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Adventi gyertyák
A korabeli írások szerint, az első adventi gyertyákat egy német evangé-

likus lelkész gyújtotta egy felfüggesztett szekérkeréken, hogy az emberek 
érezzék az Úrtól érkező növekvő fényt. Kezdetekben karácsonyig minden 
nap meggyújtott a 24 gyertyából egyet. A mai szokásrend szerint már csak 
vasárnapokon lobbannak fel szép sorban a hit, a remény, a szeretet és az 
öröm szimbolikus fényei Szent András napjához legközelebb lévő vasárn-
aptól kezdődően. A gyertyák színe is jelentőséggel bír katolikus körökben. 
A harmadik vasárnap rózsaszín gyertyája az örömé, a többi lila színű. És 
nemcsak a színek szimbolizálnak. A hagyomány szerint az egyes gyertyák 
személyekre, illetve közösségekre is utalnak.

Mintha ezt ültették volna át kis falunkban hagyománnyá. Az Úr 
eljöveteléig az egyes vasárnapokon házigazdaként a falu közösségei vállalták 
fel, hogy műsorral készülnek, étellel itallal kínálják az érkezőket, és meg-
gyújtják az adventi gyertyát. Az elsőt a falu fiataljai, másodikként a Borklub 
és a Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület. A harmadik vasárnapot a Paloznaki 
Civil Egyesület és a Kórus vállalta fel. A negyedik gyertyát a falu önkor-
mányzata gyújtotta, a műsorban a Kórus működött közre.

Isten tartsa meg jó szokásunkat!
PG

December 24-én eljött az adventi várakozás egyik utolsó állomása 
Paloznakon: a Fő téren felállított betlehemnél a hittanos gyerekek 
remek műsorral örvendeztettek meg minket. Rengetegen eljöttek, 
kicsik, nagyok, még nagyobbak, hogy megnézzék az apróságok 
betlehemi pásztorjátékát. A gyerekek nagyon ügyesen felkészültek, 
nagy beleéléssel igazi ünnepi hangulatot teremtettek. A legkiseb-
bek szemében ott volt ugyan az aggodalom, hogy vajon nem fog-e 
megfázni Kis Jézus a jászolban :), de otthon, a karácsonyfa alatt 
várakozó ajándékok hamar feledtették velük az összes félelmüket. 
Köszönjük, hogy 2019-ben is ilyen családias légkörben hangolód-
hattunk rá a Karácsonyra.

HZs

Kocsmapótló 2019
Spanyolországban másodpercenként 1-1 szőlőszemet fogyasztanak de-

cember 31-én 23:59:48-tól, hogy az újév minden hónapjában mellettük 
álljon a szerencse. Eközben a dánok otthonuk magasabb pontjairól (asztal-
ról vagy kanapéról) szimbolikusan beleugranak az új esztendőbe. Mi mag-
yarok kevesebb egészségügyi kockázatot vállalunk és virslis lencsével, illetve 
Sas-kabaréval várjuk január 1-jét. Paloznakon ennél tovább mentünk: az 
óévbúcsúztató kocsmapótló mára olyan elengedhetetlen hagyomány, mint 
a pohárköszöntő, disznóvágás vagy a falunapok. Miért is kellene délutánig 
várni, hogy letegye az ember az autót december 31-én? És különben is, 
este úgyis minden generáció más-más helyre megy bulizni; miért ne ün-
nepelhetne a falu népe közösen délelőtt? A paloznakiaknak a forralt bor, 
a pezsgő, a bundás kenyér, a lencse és nekünk már a The Crazy Rogues is 
kicsit a sajátunk, mint Miskolcnak az EDDA, Debrecennek a Tankcsapda, 
Csepelnek Zámbó Jimmy. Olyan hagyománnyá vált ez, hogy idén, ha lesz 
kocsma, még akkor is pótolni fogjuk. Köszönjük az Önkormányzat lelkes 
dolgozóinak, hogy az év utolsó napját megszínesítik nekünk ezzel az össze-
jövetellel, és ígérjük, rajtunk nem fog múlni, hogy a kocsmapótló Palozna-
kon továbbra is hagyomány maradjon. Kívánok a helyi fiatalok nevében 
mindenkinek boldog ‚20-as éveket!

Wrhovina Péter
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A Borklub 8. évzárója a veszprémi Gizella Hotelben
December 15-én délután „hosszú sorokban” gyülekeztünk a 

paloznaki Főtéren, hogy beszállhassunk az ismert Vattantyú fe-
liratú nemesvámosi autóbuszba. Veszprém felé menet még össz-
eszedtük a csopaki tagtársakat. Tele lett a busz vidám emberek-
kel, klubtagokkal, hozzátartozóikkal, falusi barátokkal. 

A Veszprémben már ott vártak a festői környezetben álló 
Gizella Hotel Éttermének bejáratánál Házigazdánk, Frici és 
Elnökünk, Dezső, jobbjukon feleségeik. 52-en ültük körbe az 
elegánsan, ünnepélyesen megterített asztalokat. Amíg elhelyez-
kedtünk, forró pogácsával és Olma Frigyes törkölypálinkájával, 
no meg híres meggylikőrjével kínáltak a pincérek.

Sajnálatos módon az idén ugyanarra a napra esett a paloznaki 
kórus Karácsonyi koncertje és a Borklub évzáró vacsorája. (Sőt 
az adventi 3. gyertya gyújtása is, melyet a PACI celebrált.) Jó pár 
Borklub-tagot nélkülözni kellett. Hiányoztak. 

Frici köszöntőjét követte a „hivatalos Borklub foglalkozás”. 
Balatonfelvidéki borok bemutatója volt.

Elnökünk először a dörgicsei Pántlika Pincészet 2018-as olas-
zrizlingjét (13%-os) mutatta be, amit a pincérek szorgalma-
san töltöttek poharainkba. Ezt követte a szentantalfai Dobosi 
Pincészet 2018-as 14%-os juhfark bora. Utána következtek Fodor 
Gyula 2019-es borai Aszófőről. Előbb az Irsai Olivér (11,5 %), 
majd híres Rozéja (12,5%). A Feind Pincészet (Balatonfőkajár) 
2018-as (13,5 %) vörös Cuvée-je zárta a bemutatót. Nagyon 
szép borok voltak. Nem is öntöttük a gyűjtőkancsókba, sőt a 
vacsoráig még éltünk a visszakóstolással is.

Englert Dezső megköszönte a Borklub legaktívabb tagjainak 
év közbeni munkáját és egy-egy üveg borral jutalmazta Őket. 

(Rózsa, Éva, Klári, Jóska, Árpi, Sz. Béla, Ottó, Csaba, Pista, 
Zoli, Z. Béla) 

Vicces rigmus volt az egyik italos tasakon:
 „Borban az igazság, sörben az erő, vízben a baktérium!”
Házigazdánknak, Fricinek egy üveg 2011-es évjáratú vörös-

borral köszönte meg Dezső, hogy immár 8. alkalommal az Ő 
Báltermében lehettünk. 

A Tagok nevében Klári kedves versben mentegetődzött, hogy 
„üres a kassza”, így csak szép szavakkal köszönte Elnök úr fárad-
hatatlan tevékenységét.

Következett a vacsora, Dezső felolvasta a Menüt, íme:
Préselt csirkecombfilé kacsamájjal
Malac császár, vaddisznótarja gyöngyhagymás vargányával
Dödölle, petrezselymes rizs
Gesztenyés eklerfánk feketeribizli fagylalttal
Csodálatos ételkompozícióval remekelt a konyha. Művészi 

volt a tálalás és az ízek! Fantasztikus!  A vacsorához Frici 2018-
as olaszrizlingjét ittuk, no meg aki másra vágyott, a borbemu-
tatóból maradtakat is kérhette. 

Asztalbontás után kezdődtek a baráti beszélgetések, mindenki 
igyekezett mindenkivel pár szót váltani. A pincérek kérésre még 
kávét, pálinkát, likőrt szolgáltak fel. 

Tíz óra is elmúlt, mire visszaszállította „házi buszunk”a 
jókedvű társaságot, kit-kit a maga falujába. 

Nyugtázhatjuk: Ez az év is jól telt el, jó borokat ittunk. Várjuk 
az új esztendőt!

Az est eseményeit lejegyezte: Gimesi Viktória

Ilyen esti fényben a Várból letekintve a hotelre.
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Házavató, pohárköszöntő

Mintegy nyolcvanmillió forint értékű beruházással alakították ki 
a tágas, korszerű Szent József Közösségi Házat Paloznakon, amit az 
elmúlt hétvégén ünnepélyes körülmények között adtak át. 

Czeglédy Ákos polgármester külön köszönetet mondott a támo-
gatásért Kontrát Károlynak, a térség országgyűlési képviselőjének, 
aki „kiharcolta”, hogy az épületet fel tudták építeni.

Méltatta a közösségi ház jelentőségét Kontrát Károly, és öröm-
mel szólt arról, hogy segíteni tudta a megvalósítását. Czeglédy Ákos 
polgármester egy új korszak kezdetének is nevezte az ötszáz lelket 
számláló falu életében a beruházást a zsúfolásig megtelt közösségi 
házban. Felidézte, hogy az épület a Paloznaki Római Katolikus Egy-
házközség tulajdona, és az önkormányzat használja 2004-óta. A 19. 

század végétől iskola működött benne, egészen 1975-ig, és tanítói 
lakás is volt a házban.

Az épületet az önkormányzat közösségi céllal használta, amelyben 
könyvtár, teleház és kiállítóterem működött.2000-től felmerült az 
épület bővítése, korszerűsítése, tervek is készültek a felújításról, de 
a teljes beruházásra nem volt pénz. Kisebb átalakítások, felújítá-
sok történtek, de a növekvő igényeket már nem tudta kiszolgálni a 
ház. 2016-ban a jég tönkretette a palatetőt, a felújításról 2017-ben 
döntött a testület, amelyhez 35 millió forint vissza nem térítendő 
kormányzati támogatást kaptak. A bontást közösségi munkában a 
helybeliek végezték.

Mára megújult a könyvtár, és új aula épült, melyben helyett ka-
pott egy közösségi helyiség is. A kiállítótermet az épület déli részén, 
a második ütemben újítják fel, reményeik szerint tavasszal, ami 
körülbelül 35 millió forintba kerül majd, és terveik szerint szintén 
támogatással. 

Czeglédy Ákos polgármester köszöntőjében külön kitért az össze-
tartó, együttműködő közösségre, ami jellemzi Paloznak mindennap-
jait. Úgy fogalmazott, hogy a falut a helybeliek teszik Paloznakká, 
ami egy különleges hely, és ahol jó élni. Ennek igazolására vetítette 
le a tavalyról szóló filmet, ami félszáznál is több eseményen át mu-
tatta be a település mozgalmas, változatos, télen-nyáron pezsgő éle-
tét. Így betekinthettek a megjelentek egyebek mellett a falunapok 
vidám mozzanataiba, az országos hírű jazz piknikbe, és láthat-
ták Paloznak kitűnő közösségi rendezvényeit, a borkóstolókat, a 
kórushangversenyeket, az adventi gyertyagyújtásokat. A faluban 
rendkívül aktívak a civil egyesületek, ilyen mások mellett a Borklub 
és a Mandulafa Társaság, amelynek tagjai havonta találkoznak.

A köszöntő után Szendi Judit, aki a helyi tanító lányaként a ház-
ban élt, és néhány éve Németországból költözött vissza Palozna-
kra, felidézte az épületben eltöltött éveket, majd köszönettel szólt 
a felújításról, amivel az egész falu egy tágas és korszerű közösségi 
házat kapott. Méltatta a beruházást vitéz Ajtós József László esperes-
plébános, és külön üdvözölte, hogy a művészetek, a kultúra háza 
lesz az épület. – Van igény arra, hogy egymáshoz találjunk mag-
yarságunkban és szent hitünkben – mondta.

Az átadás ünnepi hangulatáról a Paloznaki Kórus gondoskodott 
Szabó Lajos karnagy vezényletével. Az átadást hajnalig tartó bál 
követte, ahol a SaSi Duó szolgáltatta a talpalávalót.

Kovács Erika (Napló)
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Újév reggelén 
Az út túlfelén

A tó fölött
Dereng a fény

S mi éjjel
Ködbe öltözött
És ködmönét

Befedte sűrű dér
Most csendben ébredez

Az útra párás
Csillogás terült
S mi békésen

Aludni szenderült
Álmát korai harangszó

Rebbenti szét

Milyen zajos is volt
Ez a múltév

Jöttek innen is
Onnan is bajok
De tettük amit
Kellett s hittel

Jártak templomba
Az asszonyok

Új Év
Új bor

Asztalon friss kenyér
Kályhádban
Tűz lobog

Mert hitted hogy
A bajban van ki

Gyámolítson téged
Házadban

A mi Urunk volt
A te vendéged

pégé 2020. január 1.

Tisztelt és kedves 
Paloznakiak!

Ezzel a megszólítással kezdem minden hónapban a Mandulafa 
Társaság meghívóját. Társaságunk minden hó első péntekén tartja 
összejöveteleit télidőben a Márffy Kúria lovagtermében vagy a Sz-
engofszky Kúria Udvarházában. Nyáron persze open-air sectiók 
dívnak. Februárban a negyedik évünket kezdjük meg. Mostanság 
úgy 70 e-mailt és 5-6 sms-t küldünk ki az érdeklődőknek. Baráti 
társaságunk mentes minden hivatalosságtól, cégbejegyzésektől, 
elnököktől és kuratóriumoktól. /szerencsére/ Nem is tervezzük. 
Célunk fórumot biztosítani polgárainknak egy kötetlen beszél-
getésre, borozgatásra. Általában egy bevezető előadás nyitja meg 
a gondolatsort, hihetetlen változatos témákban /pld. barokk 
lantművészet, informatika, repülőgép irányítás, az energetika kér-
dései, Zarathustra életműve és fel sem tudom sorolni a 3 év alatt 
terítéken levő témákat/. Átlagosan úgy 30 körül vagyunk, mint 
pld. most januárban, de nem ritka a 40 sőt 50 fős érdeklődés. 
Amennyiben kedves polgártársunk felkeltettük érdeklődését a 
meghívó elküldésére feliratkozhat a zemplendrbela@gmail.com e-
mail vagy sms igény esetén a 70 451 12 85 telefonszámon. Zárjuk 
sorainkat, mint minden meghívó végén: Vendéget és bort senki ne 
szégyelljen magával hozni.

Mandulafa Társaság

A Paloznaki Civil Egyesület vásárolt egy 
pingpongasztalt, és játszani hívja a tisztelt 

lakosságot. 

Helyszín a Teleház. 

Időpontot egyeztetni a Teleházban, 

illetve a +3630213-0785-ös telefonszámon lehet. 

PaCi
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Tisztelt Paloznakiak!
2020. június 4-én lesz a Trianoni békediktátum 100. évfordulója, 

mely értelmében Magyarország elvesztette területe 2/3-át, lakosságának 
több mint felét. Úgy gondolom, Paloznaknak, mint a történelmi 
Magyarország ezer éves falujának, és mint az erdélyi Pálpataka testvér-
településének, méltóan meg kell emlékeznünk e nemzeti tragédiánkról.

Javaslok egy emlékszobrot állítani, valamint vendégeket hívni a ha-
táron túli országrészekből (nemcsak Erdélyből), meséljék el mit is jelent 
nekik az elmúlt 100 év.

Gondolatomat a Mandulafa társaság felkarolta, így felkértem 
Márffy Sebestyént egy látványterv kidolgozására. Sebi tavaly végzett a 
Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán.

Január 12-én Sebi bemutatta nekünk a művészi koncepciója alapján 
készült makettet. A tervezet egy Nagy-Magyarországot formázó lomb-
koronájú tölgyfa, mint az összetartozás, és megújulásra képes nemzet 
jelképe. Életnagyságban ez 80cm nagyságú bronz szobor lenne fehér 
mészkő alapon.

Élénk vita bontakozott ki a társaságban a tervezetről. Abban marad-
tunk, hogy apróbb módosításokat kérünk Sebitől, és február 7-én 
pénteken délután 6 órakor találkozunk újra a Szengofszky Udvarház 
pincéjében. Folyamatosan várjuk a javaslatokat a talapzatra kerülő 
versrészletre vagy szövegre. A határidő feszes, legalább 2 hónapot kell 
szánni a kivitelezésre.

Ezúton szeretném kérni az érdeklődő paloznaki polgárokat, főleg a 
fiatalokat, hogy jöjjenek el, és mondjanak véleményt!

Árvay Attila
önkormányzati képviselő

Paloznak Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját egy hazaváró hagyományos 
disznótorra

2020. február 8-án, szombaton 8 órakor 
 a Tájház udvarra.

Nagy szeretettel várjuk a Paloznakról elszármazottakat 
és messzi földön tanulmányokat végző fiatalokat is! 

Az egész napos rendezvény alatt zene, kóstolók, for-
ralt bor, pálinka a Tájház udvarán, 11 órától a gyere-
ket játszósarok várja a Könyvtárban! 

ULTI éS MÁS HUNCUTSÁGoK

Szeretettel meghívunk minden kedves érdek-
lődőt 2020. február 15-én, szombaton 17.00-
ra és 28-án, pénteken 18.00-ra a Faluház nagy-
termébe a harmadik és negyedik alkalommal 
megrendezésre kerülő felnőtteknek szóló já-
tékestekre. Magyar és francia kártyajátékok, 
scrabble és sakk lesz terítéken. Akinek van 
otthon kártyája, kérjük hozza magával! 

J Kedves gyerekek! J

Diafilm klub
Szeretettel várok kicsit és nagyot 

2020. február 14-én, 
február 21-én és február 28-án 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!
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GERINCTORNA!
Folytatjuk a gerinctornát 

minden héten, 
hétfőn 17 óra 30 perckor a 

Faluház tetőterében.
Szervezők: 

Podráczky Gabi és Hatváriné 
Rózsa

OperaláTOgaTás
Február havi operalátogatásunk alkalmá-
val Gioachino Rossini: Olasz nő Algírban 

című vígoperáját hallgathatjuk meg!

Az előadást február 29-én, szombaton 
19.00 az Erkel Színházban tekintjük meg. 

Mindenkit szeretettel várok! 

FTK

VÁRUNK! GYERE!

JÓGA
A MindennApi Életben  

foGlAlkozások
pAloznAkon

HELYSZÍN:
Faluház, Nagyterem

Paloznak, Fő u. 10. (feljárat hátul)

IDŐPONTOK:
Szombat: 8.00 – 9.45

Augusztusban a foglalkozások szünetelnek

FOGLALKOZÁSOK HAVI DÍJA: 4.500 Ft,
Diákoknak, Nyugdíjasoknak: 3.500 Ft

EGY ALKALOM: 1.200 Ft
Diákoknak, nyugdíjasoknak: 1.000 Ft

ELSŐ ALKALOM: 500 Ft

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Nagy Julianna Pushkar, jógaoktató - Tel: 06 20/941 8773, 

E-mail: pushkarjuli@gmail.com

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.


