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Testületi ülés február
A képviselő-testület február 6 i ülésén első napirendként a 2019 

évi költségvetés módosítását tárgyalta. A tervezetthez képest a be-
vételek 6,5 millió a kiadások 3,5 millió Ft-tal nőttek így a költség-
vetés kiadási oldala 215 millió Ft-ra a bevételek 220 millió Ft-ra 
módosultak, az általános tartalék összege 3 millió Ft. ezen kívül 
15 millió megtakarítása van az önkormányzatnak állampapírban. 
A módosítást egyhangúan fogadta el a testület. Ezek után a 2020 
költségvetést tárgyalták mely 146 milliós bevétellel és 145 milliós 
kiadással számol. A beruházások között a Szt. József Ház 2. üte-
mére valamint a közvilágítás fejlesztése és az elnyert BFT pályázat 
kapcsán a kerékpárút melletti pihenő fejlesztése szerepel. A testület 
néhány módosítási javaslattal kiegészítve a márciusi ülésen fogad-
hatja el a 2020-as költségvetést. 

Elfogadták a képviselők a polgármester szabadságolási ütem-

tervét, valamint a NIF kérésére a Balatoni Bringakör Kerékpáros 
útvonal hálózatfejlesztésével összefüggő rendezési tervmódosítás 
megindítását, melynek költségét a NIF fizeti. A Patkós Stúdiót 
bízta meg az önkormányzat a kerékpárút melletti Patak parti sétá-
ló kivitelezésével. A Kormányhivatal észrevételeit figyelembe véve 
módosította az önkormányzat a 2020-as térítési díjakat, az ingye-
nesség feltételeinek indoklásával, valamint elfogadták a Tankerület 
javaslatát a kötelező beiskolázást biztosító balatonfüredi Radnóti és 
Eötvös iskolák kijelölésére.

A napirend után a polgármester felolvasta Gergely Máté indít-
ványát a parkoló súlykorlátozásával kapcsolatban, ill. tájékoztatta 
a megjelenteket a lehetséges parkolási alternatívákról. Miután a 
testület tagjai egyelőre nem javasoltak változtatást, a kérdést nem 
bocsátotta szavazásra a polgármester.

Közmeghallgatás 2020
Az idei közmeghallgatás szokás szerint a rendőrségi beszámolóval 

kezdődött. Örkény József ftrzs zászlós tájékoztatta a megjelenteket 
a tavalyi év bűnügyi statisztikájáról és a rendőrségi tapasztalatokról. 
Szerencsére a vagyon elleni bűncselekmények száma mindösszesen 
3 volt a tavalyi évben, ebből 2 rongálás 1 lopás. Az ittas vezetések 
száma azonban négyszeresére emelkedett, köszönhetően talán a fo-
kozott ellenőrzéseknek, de ebből egy sem volt paloznaki illetékes-
ségű járművezető. 1 sérülés nélküli és egy könnyű sérüléssel járó 

közlekedési baleset volt a tavalyi évben nem Paloznakon, vadgázolás 
miatt.

A beszámoló után Czeglédy Ákos polgármester tájékoztatta a 
megjelenteket az önkormányzat tavalyi eredményeiről és idei ter-
veiről. Árvay Attila képviselő tájékoztatást adott a készülő Trianon 
emlékműről, melyről bővebben is olvashatnak az újságban. Ismét 
szóba került a Zrínyi u. közlekedésbiztonságának kérdése a gyorsan 
hajtó autók ill. a megsüllyedt burkolat.

Tisztelt Lakosság!
Paloznak Község területén több név nélküli utca van me-

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

A közterületek elnevezésére vonatkozó központi szabályo-
zás s fent nevezett törvény, valamint a helyi képviselő-testü-
let 10/2014. (IX.1.) önkormányzati rendelete a közterületek 
elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól tartal-
mazza.

Ezek alapján: 
A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a he-

lyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátos-
ságokra, 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 munkás-
sága folytán erősen kötődő, a helyi társadalom körében is 
elismert személyekről történő névadást.

Közterület nem viselhet önkényuralmi politikai rendsze-
rek magalapozásában, kiépítésében, fenntartásában részt vett 
személy, szervezet nevét. 

A fentiekre való tekintettel a képviselő-testület 2020. feb-
ruár 29-ig várja a paloznaki névtelen utcákra vonatkozó köz-
terület elnevezési javaslatokat!

A közterület (utca) elnevezésére vonatkozó javaslatot írás-
ban 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 elne-
vezendő utca helyrajzi számát és a javasolt elnevezést.

Az eddig el nem nevezett utcák jegyzéke ill. térképe meg-
tekinthető a Hivatalban ill. a paloznaki honlapon, az önkor-
mányzat/hirdetmények menüpontban.

https://www.paloznak.hu/onkormanyzat/hirdetmenyek 
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Trianon 1920-2020 
Tisztelt Paloznakiak, kedves Barátaink!

A 100. évfordulóra Márffy Sebestyén 
Nagy-Magyarországra emlékeztető lomb-
koronájú bronz tölgyfa szobrát szeretnénk 
felállítani, fehér mészkő talapzaton. A szo-
bor körül a történelmi határvonalat fém 
gyepszegéllyel fogjuk megformázni, belül 
kőzúzalékkal, kívül gyepesítéssel. A szobor 
a paloznaki templomkertben, a kettős ke-
reszttől jobbra kerül majd felállításra.

Az emlékszobor tervezett költsége mint-
egy 2 500 000 Ft.

Az emlékszobor felállítását közadakozás-
ból tervezzük megvalósítani.

Az adományokat a „Paloznak Jövőjéért” Közalapítvány (cím: 
8229 Paloznak, Fő u. 10., adószám: 18932296-1-19) 11748069-
20023371 számú bankszámlájára átutalással, vagy csekken vár-
juk. Csekket a könyvtárban és az Önkormányzatnál lehet kérni.

Kérjük a megjegyzésbe beleírni: TRIANON!
A határidő feszes, legalább 2 hónapot kell szánni a kivitelezésre, így 

az adományokat legkésőbb Húsvétig kérjük felajánlani!
A szobor makettjét kiállítottuk a könyvtár előterében, a teraszról 

is jól láthatóan.
Kérjük, segítse adományával a szobor felállítását, a nemzeti emlé-

kezést!
Árvay Attila

önkormányzati képviselő

Egypercesek
A magyar kultúra napja alkalmából január 24-én az Egypercesek 

című kamaraszínházi darabot láthattuk a Dvorák Patka Színház jó-
voltából.

„A darabot Örkény István Egyperces novellák című kötete, vala-
mint az író szellemisége ihlették.

Az Egyperces novellák – Örkény szerint – egész regényekkel, sőt, 
regényciklusokkal felérő alkotások, annak ellenére, hogy szembe-
tűnően rövidek. Őszerinte nem azért rövidek, mert kevés a mon-
danivalójuk, hanem mert kevés szóval szeretnének sokat mondani.

Ehhez hasonlóan az előadásban szereplő egy vagy pár perces jele-
netek is egyenként egy-egy kis drámát sűrítenek magukba. A rövid 
humoreszkszerű epizódok az élet egy-egy kiragadott eseményének, 
villanásnyi gesztusoknak, mozdulatoknak rendkívül tömör, lényeg-
re törő ábrázolásai.”

(www.dvorakpatkaszinhaz.hu)
Nagy érdeklődés fogadta az előadást, kicsitől a nagyig minden 

korosztály képviseltette magát. A pantomim színjátszás eszközeivel 
jelentek meg előttünk a rövid történetek, amelyek egyben voltak 
vidámak, drámaiak, vicces és megható pillanatokkal. A zenei aláfes-
tések remekül tükrözték a különböző szituációk hangulatát. 

Paloznakra legközelebb a költészet napja alkalmából április 3-án, 
pénteken látogatnak el, akkor a 

„De szeretnék gazdag lenni…” című József Attila esttel örvendez-
tetnek meg bennünket!

FTK

Üzenem az erdőnek: ne féljen, 
ha csattog is a baltások hada. 
Mert erősebb a baltánál a fa 

s a vérző csonkból virradó tavaszra 
új erdő sarjad győzedelmesen.

Wass Albert

Látványterv
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Köszönjük vitéz Potyondi János
2019. augusztus 10-

én, délutánra előadást 
szervezett a Paloznaki 
Szőlőhegyi Egyesület 
és a Paloznak Jövőjéért 
Közalapítvány.  Meg-
telt a Faluház nagyter-
me. Elhangzott a cím-
adó mondat:

„Kérjük az öve-
ket becsatolni” Saj-
nos a repülőgépeken 
megszokott kellemes 
klimatizáció nincs a 
teremben. Előadón-
kat nem a lámpaláz, 
hanem a megtelt te-
rem hőmérséklete iz-
zasztotta meg már az 

előadás megkezdése előtt. Az előadás után a hallgatóság körbeveszi 
az előadót. Köztük van Mónika és János is. Családjukban pilóta 
rokon is volt. Vitéz Pottyondy László százados a híres Puma vadász 
századnál harcolt a második világháború légi csatáiban. János Édes-
apja is második világháborús hős volt. Vitéz Pottyondy János Don 
kanyar túlélője. 

Vitézi címet, rangot örökölte, amit hivatalosan csak 1997-ben 
kaphatott meg, azaz vitézzé avatták. Erre rettentő büszke volt egész 
életében, akár csak szeretett Édesapjára. Ez valami elégtételt jelen-
tett számára és erkölcsi kárpótlást a családnak. Van miről kérdezni 
Dezsőt, kinek szintén híres vadászpilóta volt az Édesapja. Egy szá-
zadnál szolgált vitéz Potyondi Lászlóval.  

Alig tudunk néhány mondatot váltani. Régen találkoztunk, 
örült, hogy meghallgathatta az előadást. Köszöni, jól van, kisebb, 
nagyobb munkák voltak a nagyvázsonyi ház rendbehozatalával, 
de már minden rendben van. Terveiről beszél. Dolgozik, készül a 
2018-as, sikeres csopaki kiállítás folytatására, újabb bemutatkozás-
ra.

Dicsérem grafikáit, többek között, Jásdi István Szerenád a sző-
lőben című könyvének illusztrációit, a Paloznaki Naptárt, Jutasi 
Sándorné: Paloznaki „Pillanatképek” című kiadvány grafikáit stb.

Prazsák Emike rendezte sikeres kiállításait 2006-ban Paloznakon, 
majd 2007-ben Csopakon, a Dobó vendéglőben.

-- Szerettem csinálni, a szőlőről, az itteni vidékről szól.
Hazafelé eszembe jut, milyen jókat beszélgettünk amikor vizs-

láját, Vitézt sétáltatta ott, ahol most a Pisze pad van. Megkértem, 
hogy tervezze meg a Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület jelvényét. Töb-
ben készítettek terveket, amikből a Közgyűlés egyhangúlag János 
munkáját választotta. Ma is büszkén használjuk. Van, aki logónak 
nevezi, de a tetszés közös.

Otthon megkerestem honlapját: „Potyondi János grafika:
Potyondi János vagyok. Magyarországon, Budapesten születtem 

1948. február 11-én. Nős vagyok, egy lányom van. Családom Győr 
Sopron megyéből származik. Fiatalabb éveimben 10 évig a Közpon-
ti Múzeum Igazgatóságnál kiállítás rendezőként dolgoztam, alkotó 
módon közreműködtem pl. a gyöngyösi Orczy kastély, a Göcseji 
Falumúzeum és több más múzeum történeti, néprajzi és természet-
tudományi témájú rendezésében és kivitelezésében. Ezt követően 
antik képkeretek restaurálásával foglalkoztam olyan neves aukciós 
házak számára, mint pl. a Nagyházi Galéria. A fenti munkáimmal 
kapcsolatos feladatok mind közelebb vittek a különböző művészeti 

ágakhoz, a szobrászathoz a művészi faragáshoz /fa, csont, elefánt-
csont alapanyagok felhasználásához/ és a rajzoláshoz. Ez a kifejezé-
si forma áll jelenleg legközelebb hozzám. Különböző vékonyságú 
ceruzaheggyel igyekszem tökéletesre vinni műveim ábrázolását. 
Intenzív természet és állat szeretetem /különösen lovak/ már-már 
rajongásom, hatalmas inspirációt ad, hogy ezeket a témákat visz-
szaadjam rajzaimban. Kedvenc témáim még a népi építészet régi 
emlékei, valamint a mediterrán világ jellegzetes hangulata, épület 
részletei. Művészi törekvésem a látvány minél hűebb visszaadása, 
hozzátéve saját „művészi” látásmódomat.

Találok méltatást a Csopaki 2018. július 4-én megnyitott 
kiállításról:

„A kiállítást Balázs Árpád zeneszerző, az Európai Tudományos 
és Művészeti Akadémia rendes tagja nyitotta meg. –Potyondi mű-
vészete egy régi kor kompozíciós technikáját idézi meg és tölti fel 
mai mondanivalóval. A fényképezés előtt születtek Dürer és társai 
természetelvű, sőt hiperrealistának nevezhető grafikái. Ám amíg a 
Dürer-műhely tagjai zömében rézkarcba vésve örökítették meg a 
való világot, János barátom tűhegyes ceruzákkal viszi tökélyre az 
ábrázolást, de mindig hozzáteszi azt, amit a látvány elrejt. A saját 
tudatán, ízlés- és formavilágán átmosva kel új életre a táj, az ember, 
az állatok, mindenekfelett a lovak kecses, eleve képköltészetre ter-
mett látványa”.

Eszembe jut, hogy a Potyondi Grafika bekerült a Paloznaki Ér-
téktárba is.

Nyár vége lett, a szüreti gondokkal, majd az adventi készülődés. 
Jött a megdöbbentő hír halálodról. De hiszen mintha tegnap talál-
koztunk volna.

János, 
köszönjük, amit művészeteddel
Paloznakért tettél. 
Grafikáidban közös emlékünkként
örökítetted meg szűkebb világunkat.
Köszönjük jelvényünket.
Nem búcsúzunk, csak köszönünk.
Fekete Istvánt idézzük:  
„Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá” 

Tormási György, Szemethy Tivadar
Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület

Temetés napja 2020.február 7. (péntek) 11:15 h-kor a Farkasréti 
temetőben, a Makovecz teremből.
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Nicsak beborut-akkor borut! 
(hosszu u-val kellene, de nem tanálom)

„...a bor kitűnő kísérője az ételnek, de még jobb társa a gondolkodás-
nak. És ha bor társaságában elmélkedünk, idővel már nemcsak, hogy 
isszuk a gondolatokat, de kortyonként gondolkodunk.”

 Roger Scruton: Iszom, tehát vagyok.

Új év, új remények. Csak eljöve Nagyboldogasszony havának má-
sodik péntektye és a borult ég alatt egészséges áramlás indula a tető-
tér irányiba. Összve is gyülekezénk vagy 50-en, meg még kicsinyég 
többen-Szöged városátul Barnagon át, Füred és Lovas mellett az ör-
dög tudja még hány település érdeklődő borbarátai szerencséltettek 
bennünket. Bölcs Elnökünk penderüle és máris az éves terv varázsla-
tit ecsetelgeti, miközben azér a berepülő borocska/jó borász kifejezés, 
az a bor, mely a kezdeti tétovaságon átallököd/ asztalunkra kerüle 
fürge és egyre fiatalabb sommelier-ink felvezetésében. Az érdekfe-
szítő évi programunk első grádicsa, most má szokás szerint fénylő 
csellagunk Szele Gyula borútja lész. Ezennel az Ibériai félszigeten 
repít minket a képzelet és a jó ibériai borok. Hogy némiképp felfelé 
mérjük Gyulánk fejszéjét, melyet belevága -ugye Spanyolhon csak vi-
lágelső bor termelésiben azon a szerény egy millió hektáron. No meg 
az árak fekvése, ugye jó választás esetén 1 üveg bor lenullázná szerény 
borklubunk egész évi költségvetésit, no de nyújtózkodánk addig, míg 
a takaró ér. Emigyen a magyar áruházlánczokbul történt szemezgetés, 
de miután nem szőlőszemeket evénk, hát legyen üvegezgetés történe. 

Miután az üdő rövid vala, nosza töltsük ki tartalommal, a pohara-
kat meg borval. Indul a Szelexpress, s máris Galiciából jövel az első 
2018-as sauvignon blanc a maga selymességivel és zamatival. Ami 
turistának lehetetlen, sőt vagyonokba kerül, mi máris az Ebro völgy-
ben vagyunk egy 2017-es tempranillo társaságában, mely aragonez 
segédnévvel könnyíti helyzetünk, meg nagy potenciálu, alkohol, tan-
nin tartalmú gyümölcsös borával. Ez borvidék tengermenti részirül 
gyüve egy Magallon Vespra Terra Alte Reserva 2015-bül, mely 
tempranillo és garnache /ugye francuzul grenache/ házasítás. És már-
is Katalónia meg bikavér, ami helyileg csak sangre de toro, 2017-es 
garnache és mourvedre házasítás. Miközben eltűnődhetünk a tyúk és 
tojás örök problematikáján, már, hogy mellik volt előbb, pld. a sok 
bikavér közül is csak elfogya. Stílusosan egy tempanilloval zártuk, 
persze Katalóniábul, a villámkörutat és végül egy kacsintás a szom-
széd luzitánokhoz, jellegzetesen egy Royal oporo Ruby, csemegebor, 
vagy 19-es alkoholfokkal. Mindeközben Gyulánk precíz térképekkel, 
némi történelemmel és a spanyol terroir ismeretével traktála minket, 
hogy ne csak az ivósejtek, hanem az agysejtek is pendüljenek. Vége-
zetül zutty lezárta a kérdést egy saját rozéval és máris a buszon üle, 
mert mene haza Veszprém városába. Mi még egy csöppet maradánk, 
pontosabban amíg az általunk hozott házi borok csöppjei kitartának, 
oszt zutty, mi is hazamenénk.

ZB

Disznót vágott
Paloznak apraja-nagyja

Pauer Lajos böllér irányításával Paloznak lakóinak jelentős ré-
sze és sok nyaralóvendég is részt vett a disznóölésben az elmúlt 
hétvégén, ahol borfelismerő-, és kolbásztöltő versenyt is rendez-
tek a Tájház udvarán.

A szokásos disznóvágást a Paloznaki Civil Egyesület és a helyi 
önkormányzat szervezte meg azzal a céllal, hogy akit érdekel, 
megnézhesse, és kedve szerint részt is vehessen a hagyományos, 
régi disznóvágásban, amikor a családok ilyen alkalmakkor töl-
tötték fel kamrákat. Pauer Lajos böllérrel az élen darabolták fel a 
160 kilós disznót, ezt követően pedig sütötték a vért, a húst és a 
zsírt, utóbbiból készült később a finom tepertő.

Hurkát és kolbászt is töltöttek, utóbbinál még külön versenyt 
is szerveztek. A leghosszabb kolbászt, amely meghaladta az egy 
métert, Németh Balázsnak és Németh Bencének sikerült elké-
szíteni. A nagy munkálatok mellett az asszonyok finom sütemé-
nyeket, egyebek mellett farsangi csörögefánkot sütöttek és azzal 
kínálták a többieket. Közben többen borfelismerő versenyen 
is részt vettek, amit végül Farsang-Törös Krisztina, Kamondy 
László, Somogyi István, nyert meg. Az eszem-iszom után be-
szélgetéssel, zenével és tánccal ünnepelték meg a hagyományos 
disznótort Paloznakon.

Kovács Erika (Napló)
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/disznot-vagott-

paloznak-apraja-nagyja-3324582/

11 éves kislány a Kilimandzsáró 
tetején.

Hogyan csináltuk?

2020. 03. 13. péntek 18.00 Könyvtár
Happ Anna és Happ Gergely előadása

Afrika csúcsának tavalyi megmászásáról.
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Disznóvágás 2020
Az irodában töltött hét után, melynek során minden félórában 

alkoholos törlőkendővel és kézfertőtlenítővel tisztogattam kezei-
met, a kollégáim által elvárt sterilségi szint elérésének érdekében, 
már nagyon vártam, hogy a hétvégén pont ennek az ellenkezője 
történjen, és akkor legyek megdicsérve, ha a ruhámon és szabadon 
levő végtagjaimon jól látható a mészárlás ténye.

Szegény életét, és húsát a közjóért feláldozó sertés aztán meglehe-
tősen nagy túlerővel találta magát szemben már a hajnali órákban, és 
utolsó zűrös és absztrakt gondolatai minden bizonnyal egy jobb, vegán 
világról, Greta Thunbergről és nem csak a színházban megelevenedő 
orwelli állatfarmról szóltak. A jövőt nem ismerhetjük, azt azonban 
tudjuk, hogy ez még nem valósult meg, így Pauer Lajos utolsó – a mi 
gyomrunk – előtti nyughelyére szállította az állatot, hogy az a tájház 
udvarán tradicionális módszerekkel feldolgozásra kerüljön.

Hagyományos folyamat lévén a tapasztaltabb segítősereg flottul 
és pontosan, valamint gyorsan hajtotta végre a böllér utasításait, 
melynek eredményeként a malac először egy teljes körű epiláláson 
esett át, és vesztette el bundáját. A mondás, miszerint a szépségért 
szenvedni kell, disznónknál megbukott, mert ekkor ő már fájdalom 
nélkül esett át a beavatkozáson. 

Mintha csak egy kisebb darabszámú puzzle lett volna, a coca 
seperc alatt alkotóelemeire bomlott, megkockáztatom, hogy anno 
sok olyan kiskatona volt, aki nem tudta olyan gyorsan szétszedni 
az AK-47-es gépkarabélyt, mint ahogy a mester szelte és nyeste a 
még nyers hízót. Ezen részesedés után aztán további munkamene-
tek indulhattak, melyeket már nem maga a böllér végzett, hanem jó 
multicég módjára kiszervezett a féltető alatt álló munkacsoportok-

nak, amilyen például a kolbász- vagy hurkatöltő bizottság is volt. 
Ezzel egy időben a sátor alatt is elkezdtek rotyogni a friss ételeket 
készítő fazekak és sercegett az olaj a pecsenyék alatt is, hiszen a Kel-
ler Joe által – magát Sztahanovot megszégyenítő szorgalommal és 
hatékonysággal – osztott, olykor alkoholos italok igencsak éhséget 
idéztek elő sokunknál.

A hölgyek, lányok, és asszonyok nekiálltak a csörögefánknak is, 
melyet nem lehetett olyan gyorsan készíteni, hogy legyen akár egy 
szem is belőle, aminek még nincs gazdája, és erős mezőnnyel le-
zajlott a kolbásztöltő verseny is, melyet újfent a csopaki (ám gyak-
ran sok téren paloznakiaknak is példát mutató, és bármilyen falusi 
programban élen járó) Németh fivérek nyertek meg, hatalmas kol-
bászukkal. Mármint az általuk töltöttel.

A tájház udvara már kora délelőttre megtelt érdeklődőkkel, helyi-
ekkel és közeli vagy épp messzebbi látogatókkal, és újfent Paloznak 
társadalmi életének középpontjává vált a zenével, friss finomságok-
kal és ezernyi ki- és megbeszélt témával.

Jó volt látni a teljes sokszínűséget, nőket, férfiakat, gyermekeket, 
idősebbeket, és fiatalabbakat, főleg azért, mert nem mindenki csak 
a saját korosztályával, hanem másokkal is mulatott, beszélgetett és 
eszmét cserélt.

Igazán különleges és kivételezett helyzet egy ilyen gyönyörű és 
aktív faluban élni. Ez volt az, amit senki nem vont kérdőre a cseve-
jek során. Kivétel egyedül talán a röfi lehetett volna, aki áldozatot 
hozott Paloznak társadalmi életének oltárán, és a tájház bontóasz-
talán.

Slemmer Bence Manó

Paloznak Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az

1848/49-es forradalom és szabadságharc 
172. évfordulójára rendezett

ÜNNEPI MŰSORRA és KOSZORÚZÁSRA

Helyszín: Faluház nagyterem, 
1848/49-es emlékmű

Időpont: 2020. március 15-én, 
vasárnap 10 óra
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Ulti és más huncutságok

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt 2020. március 7-én és 28-án szom-
baton 17.00-ra a Faluház nagytermébe az ötödik és a szezonzáró hatodik alkalommal 
megrendezésre kerülő felnőtteknek szóló játékestekre. Magyar és francia kártyajátékok, 
scrabble és sakk lesz terítéken. Akinek van otthon kártyája, kérjük hozza magával!

GERINCTORNA!
Folytatjuk a gerinctornát minden héten,

hétfőn 17 óra 30 perckor a Faluház tetőterében.
Szervezők: Podráczky Gabi és Hatváriné Rózsa

VÁRUNK! GYERE!

J Kedves gyerekek! J
Mozidélután

Szeretettel várok kicsit és nagyot 2020. március 6-án, 
 és március 27-én pénteken 

16.00-kor filmvetítésre! 

Találkozzunk a könyvtárban! 
Szólj a barátodnak is!


