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Testületi ülés és közmeghallgatás 
Március 7-én tartott önkormányzati ülésen a polgármester be-

számolt a lejárt határidejű feladatokról valamint a folyamatban 
lévő ügyekről. A testület egyhangúan elfogadta a beszámolót. 
Első napirendként a 2019 éves költségvetést tárgyalta a testület 
mely 198 millió Ft bevétellel és 191 milliós kiadással 7 millió 
tartalékkal számol. A legnagyobb tétel a felhalmozási és beruhá-
zási kiadások közel 91 millió Ft-tal, melyből a legnagyobb tétel 
a Szt József ház építése. A testület egyhangúan elfogadta a 2019. 
éves költségvetést. Az előző évben nyert pályázati támogatást az 
önkormányzat a Tájház festésére ill. a nádtető cseréjére. A beér-
kezett ajánlatok alapján a nádazással Veingartner Zsoltot a festési, 
faanyagvédelmi munkákkal Spirk Lászlót bízták meg a képviselők. 
A Paloznaki Horgász Egyesület azzal a kéréssel fordult az önkor-
mányzathoz, hogy a kikötőépítést 500.000 Ft-tal támogassák. A 
támogatást az önkormányzat a kivitelezés finanszírozásával bizto-
sítja 500.000 Ft értékben. Elvi támogatásáról biztosította az új 
háziorvost a testület a NEAK letelepedési támogatás igénylésé-
hez. A külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és 
munkagépek beszerzése című pályázat keretein belül gép, eszköz 
beszerzésére szerződés megkötésére hatalmazta fel a testület a pol-
gármestert, valamint elfogadta a gépbeszerzés (padkakasza) árát. 

A testületi ülés után közmeghallgatást tartott az önkormány-
zat, melyen felmerült a Zrínyi u fokozott forgalma, a gyorshajtás 
miatti balesetveszély ill a Napsugár utcában az építkezések miatti 
megnövekedett teherforgalom. A Zrínyi utcával kapcsolatban a 
következő testületi ülésre meghívják az Állami Közútkezelő illeté-
kesét. Az egyéb problémákra pedig egy forgalmi terv készítés lehet 
megoldás mondta a polgármester. A Vörösparti soron jurtatábort 
létesíteni szándékozó vállalkozó sérelmezte, hogy a Hírmondóban 
negatív színben tüntették fel pedig ő mindenben betartja a szabá-
lyokat. A testület egyhangúan elutasította a jurtatábor létesítését 
és érvényt kíván szerezni a Szabályozási Tervben szereplő zöldte-
rületi besorolásnak, mely 2% beépíthetőséget és 85% zöldterületi 
lefedettséget enged ezen a területen.

HIRDETMÉNY
a Balatonfüredi Járási Hivatal illetékességi területén műkö-

dő általános iskolákba történő beíratásról
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre 

történő általános iskolai beíratás ideje: 

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig 
2019. április 12. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig 

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tan-
kötelezettsége teljesítését 2019. szeptember 1-jétől megkezdő 
gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott 
vagy a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti 
kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára. 

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok: 

•	a	 gyermek	nevére	kiállított	 személyi	 azonosítót	 és	 lakcímet	
igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 

•	az	iskolába	lépéshez	szükséges	fejlettség	elérését	tanúsító	iga-
zolás 

•	a	gyermek	születési	anyakönyvi	kivonata,	
•	a	gyermek	TAJ-kártyája,	
•	a	szülő/gondviselő	személyazonosító	igazolványa.	

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti 
a szülőket. 

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudo-
másra jutástól számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy 
érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A 
kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz má-
sodfokú döntést. 

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvéte-
lét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé 
válását követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt 
biztosító iskola első évfolyamára. 

A 2019/2020. tanév kötelező felvételt biztosító általános is-
koláinak felvételi körzete a http://www.kormanyhivatal.hu/
download/1/ee/15000/VJH_1_2019_sz_hivatalvezet%C5%91i_
rendelkez%C3%A9s.pdf  internetes oldalon megtekinthető.

Az iskolák fenntartójáról a https://www.oktatas.hu/hivatali_
ugyek/kir_intezmenykereso internetes oldalon tájékozódhat.

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Balatonfüredi Járási Hivatal
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Paloznaki Hírmondó

Változik a lomtalanítás!
Az elmúlt években kialakított rend helyett az ÉBH Nonprofit Kft. 

megbízásából a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
nem közterületről, hanem előzetes egyeztetést követően, évente egy 
alkalommal, ingyenesen házhoz menő rendszerben 2 m3-es men-
nyiségig szállítja el a lomhulladékokat. A házhoz menő lomtalaní-
tás lényege, hogy az ingatlanhasználó a lomhulladékait összegyűjti, 
kerítésen belül elhelyezi, és egy meghatározott időpontban, az in-
gatlanhasználó jelentétében Társaságunk munkatársainak átadja.

Lomhulladék: háztartásokban, normál háztartási mennyiségben 
keletkező, olyan nagy darabos, ami nem fér bele a rendszeresített 
hulladékgyűjtő edénybe pl. bútor, ágybetét, kerékpár, szőnyeg, ba-
bakocsi, kerti bútor.

A természetes személy ingatlanhasználók részére az ingyenes 
házhoz menő lomtalanítási szolgáltatást az alábbi módon és felté-

telekkel nyújtjuk: A szolgáltatást csak az az ingatlanhasználó veheti 
igénybe, aki rendelkezik közszolgáltatási szerződéssel és díjtartozása 
nem áll fenn.

A szállítási nap április 23-24. melyről külön értesítést is küldünk. 
Az ingatlanhasználó a kitöltött igénylő lap határidőre történő 
visszaküldésével (személyes, postai vagy elektronikus úton) jelent-
kezik a lomtalanításra.

Társaságunk munkatársai a lomtalanítás napján 7-15 óra között 
végzik a lomhulladékok átvételét. A hulladék átadásánál személye-
sen szükséges jelen lenni az ingatlantulajdonosnak vagy meghatalm-
azottjának.

A	közterületre	kihelyezett	lomhulladékot	
nem	szállítjuk	el.

A Balatoni Riviéra arcai: Adrenalin-turizmus

Az adrenalin természet ősanyánk evolúciós eszköze, amelyre azért 
van szüksége az emberiségnek, hogy képes legyen szembenézni a 
veszélyekkel és megvédeni magát.  Szervezetünk adrenalin termel-
ése kulcsszerepet játszik a készenléti „üss vagy fuss” reakcióban. 
Amikor aztán vége a vészhelyzetnek, jöhet az édes pihenés, az en-
dorfin az adrenalin után, ami olyan érzés, amit soha nem feledsz el. 
Nem csoda tehát, hogy valamilyen szinten mindannyian adrenalin 
függők vagyunk. 

Adrenalin és turizmus kapcsolata nem újkeletű, régen is voltak 
kalandos kedvű világutazók, felfedezők, akik próbára tették magu-
kat. Viszont az élményparkok, amelyek sűrítve, játékosan és bizton-
ságos feltételek között kínálják nekünk a kihívásokat, nem olyan 
régen jöttek divatba. A Balatoni Élménypark, a Balatoni Riviéra 
Turisztikai Egyesület tagja hat éves, tavaly ünnepelte öt éves fen-
nállását. A természetbe ágyazva, Csopak és Veszprém között a 73-as 
főút mellett hozták létre megálmodói, a Nosztori autóspihenőben. 
Közvetlenül a nyitás után csatlakoztak a Balaton Riviéra Turisztikai 
Egyesülethez, mert ahogyan Fejes Enikő tulajdonos fogalmazott: 
hisznek a közösség erejében, s abban, hogy egy ilyen egyesülethez 
tartozni jó és mindenki számára előnyös. 

„Időjárástól függően április végére, május elejére tervezzük az 
idei, 2019-es nyitást – a pontos dátum fent lesz a honlapunkon és 
a facebook oldalunkon is” – tudtuk meg Fejes Enikő tulajdonostól. 
„Sok újdonsággal és nagyon izgalmas játékokkal készülünk, de ez 
egyelőre maradjon meglepetés” – fűzte hozzá

Gyönyörű természeti környezetben 3,5 hektáros zárt, biztonságos 
területen várja vendégeit a Balaton Élménypark. Az erdő közelsége 
különös hangulatot ad az egész létesítménynek, s a hatalmas fák 
árnyékában még a nagy melegben is kellemes a klíma, nyugodtan 
felgyorsulhat a pulzus.

„A Balatoni Élményparkba minden korosztályt szeretettel várunk. 
A pici gyerekektől egészen a szenior korosztályig mindenki megta-
lálja a kedvére való játékot és elfoglaltságot. A drótkötélpályát már 
három éves kortól szoktuk ajánlani, de a kisebbeknek is akad játék 
bőven, például mini játszótér, hintapark, kisvonat” – részletezte 
Enikő. „Valamennyi játékunk népszerű, de látogatóink különösen 
szeretik a drótkötélpályát, mászófalat, quadot, íjászatot, lövészetet, 
na és persze a közel egy kilométer hosszú pályán közlekedő kis-
vonatot.”

Akár egy egész napot is el lehet tölteni a Balatoni Élménypark-
ban Csopakon családdal, baráti társasággal, vagy felnőttnek egy-
magában is. Aki egyszer megtapasztalja fentről, a fák koronájából, 
a drótkötélpályáról a környék látványát, annak egészen más rálátása 
lesz talán az egész életre is, a hétköznapokban adódó egyéb más 
kihívásokra.

Fejes Enikő tulajdonos is szívesen kipróbálja az élménypark esz-
közeit, nem csak azért, mert így hitelesebben tudja ajánlani, hanem 
mert ő maga is élvezi különösen a drótkötélpályát és a quadot. A 
Balaton Élménypark látogatottsága évről-évre növekszik. „Egyre 
többen ismernek és keresnek fel minket. S ami még nagy öröm, 
hogy évről évre nő a visszatérő vendégeink száma, ami nagyon jó 
visszaigazolás számunkra” – nyugtázta Enikő.

Bartuc	Gabriella
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Mély fájdalommal búcsúzunk életének 90.évében elhunyt 
Prof. Dr. Vörösmarthy Dániel szemészprofesszortól, 

Paloznak díszpolgárától.
Vörösmarthy Dániel egyedülálló módon 62 évig gyógyított, 86 

éves koráig rendelt a Szent Rókus Kórházban. Szemorvosként, a 
Debreceni Szemklinikán kezdte pályafutását, később a Szent Rókus 
Kórház és Intézményei osztályvezető főorvosa lett. Habilitációját 
Németországban szerezte, ott írta meg a szemészeti műtéttan-
könyvet, amely számos országban a szemészeti szakvizsga anyagát 
képezi ma is. Nemzetközileg is elismert hályogsebészként számos 
új műtéti eljárást ismertetett meg a világ szemorvosaival. 1970 óta 
a Rókus Kórház szemészetének osztályvezető főorvosa volt, a Mag-
yar Műlencse-implantációs és Refraktív Sebészeti Társaság alapítója. 
1987-ben Budapesten elnyerte a Tudomány Doktora címet. Több 
külföldi klinika hívta vezetőjének és munkatársának, ő azonban 
úgy érezte, hogy itthon van a helye, és ebben az országban szeretne 
az orvostudomány szolgálatában állni. Nyarait javarészt Paloznaki 
nyaralójában töltötte, aktív részese volt a falu életének, számos 
előadást tartott munkájáról és kedvenc hobbijáról a vadászatról. Az 
önkormányzat 2003-ban díszpolgári címmel tűntette ki. Emlékét 
megőrizzük.

Czeglédy Ákos polgármester

Fájdalommal búcsúzunk az életének 74.évében elhunyt 
Török Imrétől, volt önkormányzati képviselőtől.

Imre bácsi igazi paloznaki volt, ide született és a halál is Palozna-
król ragadta el. Az általános iskola befejezése után kőműves tanuló 
lett, a mestervizsga megszerzése után ebben a szakmában dolgozott. 
Munkája mellett igazi tevékeny alkotó közösségi ember volt. Nem 
lehetett olyan közösségi munkát, megmozdulást szervezni, amiből 
ne vette volna ki tevékenyen részét, legyen szó faluszépítésről, 
játszótér építésről, vagy a focipálya karbantartásáról. Az ő keze 
nyomát őrzi a templomhoz vezető lépcső. Testvérével közösen vé-
gezték a templom belső és külső felújítása az 1970-es évek máso-
dik felében. A rendszerváltás után aktívan bekapcsolódott az újra 
önállósodó falu közösségi életébe. 1994-1998-ig önkormány-
zati képviselőként vett részt Paloznak életében. Az önkormány-
zat 2010-ben Paloznakért-díjjal ismerte el a közösségért végzett 
munkáját. Derűs nyugalmára, segítőkészségére, baráti tanácsaira, 
sokáig emlékezni fogunk.

Czeglédy Ákos polgármester
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„A borban bölcsesség van, a sörben szabadság, a vízben pedig bak-
tériumok.”

/Benjamin Franklin/

Az úr a pokolban is úr!
Hát még a mi Pistánk. /Háttal nem kezdünk mondatot.../ Bár 

süldőkorunkban Paloznakán a Pista sipista, Pista sipista mondóka 
volt használatos, de persze ez az öreg szó akkor mán azt jelentette, 
hogy huncut, vagy huncfut nem pedig az eredeti hamiskártyást. Ma 
pedig semmit, mert nem használjuk. No, de ennyi dicséret után a 
lényegre Adalbertus, szóval borklubunk kincses bányájának talán 
legfényesebbik gyémántja, Éles Pista barátunk csak a fejibe vette, 
hogy márpedig a borklub nobilis tagjait meghívja. Pedig, ha ő a 
fejibe veszi. Akadály csak egy akadt, inkább korlát, ugyanis a dor-
bézolás tervezett helyszínén az ülőhelyek, vagy a züllőhelyek száma 
korlátozott. Semmi gond, győzzön a jobbik /ajaj ez nem politika/ 
ugyanis, aki gyorsan jelentkez, annak jut, a többinek meg nem. 
Emigyen verődött össze két busznyi legénység, asszonyságokkal 
tűzdelve úgy 32-en a tihanyi Sylvia kúriában. A hosszú út után 
vagy 15 perc, a boldogabb fele tárasaságunknak már friss meleg, 
káposztás pogácsával és jó pájinkával fogadtatott. A maradék sem 
ese kétségbe Paloznakán, mert hát az időt kitöltendő csak betértek 
a Sáfránkert vendéglátóipari egységbe az üdőt mulatni, meg mu-
lattatni. Forgott a szorgos buszkerék és máris együtt a csapat, sőt 
a fő asztalnál nobilitások vártak minket. Varró János, a település 
alpógármestere, Punk János és Salánki Sándor két meghitt pince-
mester és a mi bölcs Elnökünk tisztelt meg bennünket. A pincemes-
terek csak ismerősek valának, tekintettel arra, hogy mindkét mű-
helyben a borklubunk már kiemelkedő "foglalkozáson" vett részt. 
Hozzá is fogtunk, előszörként bölcs Elnökünk és az Alpolgármester 
úr és természetesen Házigazdánk köszönte minket keresetlen sza-
vakkal. Ezt úgy értem, hogy soká keresgélték őket, de ennek oká 
lehetett az istenhozott, vagy sokak által istenvert pájinka. És máris 
előkerült a nagy tepszi, melyet a borklub csüllög királya cipelt se-
gítséggel persze. Ugyanis, ha már van csüllögkirálunk, mint tudjuk 
Kovács Zoli személyiben, akkor ezt köll enni. Egyrészt főként, mert 
ez van, másrészt meg fenséges vagyon a kemencében sült étek. Bor 
is akadt hozzá, jó tihanyi olaszrizling, meg aki a vereset szereti, an-
nak cabernet sauvignon. A borokat a helyszínelő borgazdák látták el 
érdekes és megszívlelendő tanácsokkal, információkkal. Fogyott az 
étek, fogyott a bor, meg valahogy a pogácsás tányérok is terülj-terülj 
asztalkámhoz hasonlóan csak nem akartak kifogyni, mindig újra-
termelődtek, mind a kapitálizmus. A hangulat bevált szokás szerint 
emelkede és ez általában kedvez a háziborok megjelenésének, mert 
kérem millen borklub tag azon, aki bor nélkül indul egy illen nagy 
útnak neki. És ha lerobban a busz, stb. Ezeket is megiszogattuk 
gondosan, mikor minden má a tetőfokán állott, jövel a szomorkás 
bejelentés, miszerint a busz megy vissza fatornyos falunkba. Hogy 
ne üresen menjék, egyféleképp tudtuk elkerülni, hogy beleülénk. 
Megelőzőleg persze érzékeny búcsút vettünk nemes házigazdánk-
tól, kinek ingmellit könnyesre áztattuk köszönetünk tolmácsolása 
közben. Otthon drága jó sofőrünknek mán csak egy tiszte maradt, 
felébresztgetni az úri társaságot és Paloznak cityben kipenderíteni 
minket. /meg még iparkodni, hogy a második kollekciót nehogy 
Tihanyban felejtse/.

ZB

MEGHÍVÓ 
BORVERSENYRE

Tisztelt	Paloznaki	Szőlősgazdák,	Kedves	Bortermelők!

Önkormányzatunk és a Borklub az előző évek hagyományainak 
megfelelően ismét megrendezi a borversenyt, amelyre minden ér-
deklődőt szeretettel meghívunk és várunk.

Ideje: 2019. április 13. szombat 15 óra
Helye:	Paloznak,	Faluház	nagyterme

A	borverseny	célja: Paloznak község szőlősgazdái és lakosai ta-
lálkozásának elősegítése, a bortermelői tapasztalatok kicserélése, a 
minőségi bortermelés ösztönzése.

Nevezés feltételei:
1. Részt vehet minden olyan bortermelő, akinek Paloznak és kör-

nyékén bortermelésre alkalmas szőlője van, illetve Paloznakon 
bortermelést folytat.

2. Nevezni fehér, vörös és rosé borokkal lehet.
3. A	benevezett	mintát fajtánként 2 db 7 dl-es, zöld színű boros-

üvegben kell elhelyezni, parafa dugóval ledugaszolva.
4. A	mintaüvegeket az önkormányzat megbízottja címkével látja 

el, a címkét megszámozza. A versenyző nevét és címét lezárt 
borítékba helyezi, a számot feltünteti a borítékon.

5. Nevezési díj: Fajtánként 800 Ft, amelyet a nevezéskor kell befi-
zetni. A nevezési díj összegét a Paloznaki Etalon bor készítésére 
használjuk fel.

6. Leadási határidő: 2019. április 12. pénteken 8-12 óráig a pol-
gármesteri hivatalban, 13-án szombaton 10-13 óráig a Faluház 
tetőterében.

7. Értékelés: A versenyre pártatlan bírálóbizottságot hívunk, aki a 
verseny végén eredményt hirdet.

8. A	verseny	nyilvános, amelyen bárki részt vehet, esetleges ész-
revételeit a bírálóbizottság elnökénél megteheti. A jelenlévők 
lehetőséget kapnak TÁRSADALMI	 BÍRÁLÓBIZOTTSÁG 
megalakítására, max. 15 fő. A bizottságba jelentkezni lehet a 
verseny kezdete előtt negyedórával Farsang-Törös Krisztina ren-
dezvényszervezőnél. (Nagyobb számú jelentkezés esetén sorsolás 
dönt.)

9. Díjazás:	A bíráló bizottság a benevezett borokat négy kategóriá-
ba sorolja: arany, ezüst, bronz oklevél, emléklap. A bírálat ered-
ményeiről a résztvevők díszes oklevelet kapnak. Az arany foko-
zatú 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 érté-
kelése és díjazása nem jelent egyben hivatalos borminősítést. A 
borversenyt követően a rendezőbizottság a hagyományos batyus 
bálhoz zenét biztosít 22 óráig. Mind a borosgazdák, mind pedig 
az érdeklődő vendégek részvételével „összehasonlító” borbírálat-
ra lesz lehetőség.

10. Egyben szeretettel meghívjuk a szőlősgazdák feleségeit, barátait, 
valamint az érdeklődőket, hogy tiszteljék meg rendezvényünket 
és jó szokásukhoz híven „borkorcsolyáról”, „alapozó” ételekről 
gondoskodjanak.

Czeglédy	Ákos	polgármester	és	Englert	Dezső	Borklub	elnök



2019. március 5Paloznaki Hírmondó

Farsangi álarcosbál
Az idei Farsangi álarcosbál a Paloznaki Ifjúsági Szervezet (PISZ) 

szervezésében került megrendezésre.
Farsang farka címmel a Paloznaki Kórus nyitotta meg az estét, 

vidám összeállításukkal megalapozták a remek hangulatot.
A 3 tagú zsűri előtt jelmezes felvonulás következett, a legötlete-

sebb jelmez címet a LEGO páros „kockáiba” bújt Szecsődi Gabri-
ella és Németh Gábor nyerte el, a legjobb egyéni jelmez címet Végh 
István kapta, aki a Guns ’N Roses zenekarból, Slash brit-amerikai 
gitárosnak öltözött.

Hatalmas sikert aratva a legjobb csoportos jelmez oklevelet Né-
meth Balázs, Végh Krisztián, Végh Kristóf és Szente Dávid vehették 
át a Vissza a jövőbe nagysikerű film szereplői megformálóiként.

Idén is nagy sikert aratott a fánkevő verseny, plusz nehézségként, 
hogy a logó fánkokon tejszínhab is volt. ☺

Éjjel kettőig tartott a vígasság, DJ Roadman szolgáltatta a régi 
és új slágereket.

Köszönetet mondunk az Önkormányzatnak a támogatásért!

PISZ	Szervezők	

 
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

nagyböjti hangversenyünkre, 
melyet 2019. március 23-án szombaton 

15.30 órakor rendezünk  
Paloznakon a Faluház nagytermében. 

Műsor:  
G. B. Pergolesi: Stabat Mater részletek 

továbbá A. Vivaldi, J. S. Bach zeneművek,  
versek, szonettek hangoznak el. 

Előadják:  
Halas Adelaida 

Farsang-Törös Krisztina 
Sforzato Rézfúvós kvartett 

 

Barka	túra
A Paloznaki Ifjúsági Szervezet (PISZ)

az idei évben megszervezi a hagyományos

Barka	túrát
2019. április 20-án nagyszombaton.

Gyülekező:
9.00-kor a Fő téren.

Úti cél:
Király-kút, ahol kiépített pihenő, szalonnasütő, 

igény szerint sütögetésre és bográcsozásra alkalmas.
 (kb. 3 km a paloznaki hegyoldalban)

Minden kirándulni vágyót szeretettel várnak a
PISZ tagjai!

További információ 
Szente Ádám +3670/317-2926
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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!

Kedves Olvasók!

Az előző havi Hírmondóban a Mandulafa társaság he-
lyett Mandulafavirág társaság jelent meg illetve a Ván-

dorbölcső cikkben Klopp h elyett Klapp-ot írtunk.
A helyesírási hibákat kijavítva kérem elnézésüket!

FTK

Március havi operalátogatásunk alkalmával 

Kacsóh Pográc: János vitéz című operát néz-

hetjük és hallgathatjuk meg!

Az előadást március 30-án, szombaton 11.00-

kor az Erkel Színházban tekintjük meg. Utána 

kirándulást tervezünk, múzeumlátogatással 

egybekötve. Mindenkit szeretettel várok! 
FTK

Kedves Olvasók!

Első szombati nyitvatartás a Könyvtárban március 23.!
Digitális Jólét Pont mentor továbbképzés miatt március 

29-én, pénteken a Könyvtár nyitvatartása szünetel.
Március 30-án operalátogatás miatt a Könyvtár zárva!

Köszönöm szépen megértésüket és türelmüket!

Farsang-Törös Krisztina

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)

Közmeghallgatás a nyaralóknak
A	Paloznaki	Önkormányzat	2019.	április	13-án,	szombaton	10.30	órakor	

közmeghallgatást	tart	a	nyaralótulajdonosoknak	a	Faluház	nagytermében.

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


