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Testületi ülés
Május 8-án tartott nyilvános testületi ülést az önkormány-

zat elsőként a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületével kö-

tött együttműködési megállapodást a paloznaki művésztábor 

megrendezéséről. Ezt követően a 2018. évi költségvetés végrehaj-

tásáról szóló önkormányzati rendelet megvitatása volt napirenden. 

A Kormányhivatal felhívására a Településkép védelméről szóló 

15/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítását végezte 

el a testület. Az üdülőtulajdonosok részéről felmerült problémák 

miatt a Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft. beszámolójának 

elfogadását a 2018. évben történt nem közművel összegyűjtött ház-

tartási szennyvíz elszállításáról elnapolta a testület, miután a tár-

saság képviselői nem jelentek meg az ülésen. Elfogadták viszont a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó ér-

tékelése – 2018. évi beszámolót. és határidő módosítási kérelem-

mel fordultak a Közgyűjtemények Kollégiumától elnyert Paloznaki 

könyvtár fejlesztésére vonatkozó támogatási szerződéssel kapcsolat-

ban. Megerősítették az helyi választási bizottságba delegált bizottsá-

gi tagokat tisztségükben. A testület támogatásáról biztosította Egei 

Júlianna és Pusztási Attila kérelmét a Rendezési Terv módosításával 

kapcsolatban. Jóvá hagyták a képviselők a Kishegyi utca aszfaltozá-

sával kapcsolatban felmerült plusz költségeket és elfogadták a Víz-

Csat Kft.-nek a. Bringa pont vízellátására beadott árajánlatát.

Tájékoztató
2019. május 26-án tartandó Európai parlamenti 

képviselők választásáról
Szavazás ideje: 2019. május 26.(vasárnap) 06.00-tól 19:00 óráig

A szavazóhelyiség címe:  Paloznak, Fő u. 10. (Faluház)

Az alábbi szükséges iratokat hozza magával: 

» Személyazonosság igazolására: személyazonosító igazolvány 
vagy régi típusú, könyv formátumú személyazonosító igazolvány 
vagy ideiglenes személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély 
vagy útlevél vagy ideiglenes útlevél vagy Európai Unió más tagál-
lamának hatósága által kiállított útlevél vagy személyazonosító 
igazolvány vagy vezetői engedély, ha tartalmazza a választópolgár 
nevét, születési idejét, arcképmását és aláírását.

» Személyi azonosító / lakcím igazolására: személyi azonosítót 
igazoló hatósági igazolvány (a lakcímkártya túloldala) vagy hatósági 
bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyazonosító jelről vagy lakcí-
met igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

Átjelentkezési kérelemmel, kérheti a szavazását másik 
szavazókörbe: az európai parlamenti választáson az ország bármely, 
szabadon választott településének kijelölt szavazókörében leadhatja 
szavazatát átjelentkezési kérelmet benyújtva online (ügyfélkapun és 
honlapon) vagy papír alapon. Benyújtási határidő: 2019. május 
22 (szerda) 16:00 óra.

Külképviseleti névjegyzékbe vétel (vagy törlés) iránti kére-
lemmel kérheti külképviseleti névjegyzékbe vételét (vagy törlését), 
amennyiben szavazatát a külföldi magyar nagykövetségek, konzu-
látusok valamelyikén kívánja leadni. Benyújtási határidő: 2019. 
május 17 (péntek) 16:00 óra.

Szavazás a külföldi lakóhelye szerinti jelöltekre: amennyiben 
nem a magyarországi pártlistákra kíván szavazni, hanem a külföldi 
lakóhelye szerinti jelöltekre, úgy a fogadó állam jogszabályai szerint 
kérheti, hogy vegyék fel az adott uniós tagállam névjegyzékébe. Eb-
ben az esetben a Nemzeti Választási Iroda a magyarországi névjegy-
zékből törli, kizárva ezzel a kettős szavazás lehetőségét. Benyújtási 
határidő: 2019. május 16. (kedd) 16:00 óra.

Mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be, ha a szavazás napján 
mozgásában korlátozott, ezért a szavazóhelyiségben megjelenni 
nem tud. A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés 
okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet 
is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri a településen belül. A sza-
vazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt 
lakóhelyén vagy az Ön által megadott más címen annak érde-
kében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be. Figyelem! Aki 
mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz 
személyesen nem szavazhat! Benyújtási határidők: személyesen 
vagy meghatalmazott útján 2019.május 24-én (péntek) 16:00 
óráig vagy a szavazás napján 12:00 óráig; Ügyfélkapun keresztül 
2019. május 24. (péntek) 16:00 óra, honlapon keresztül 2019. 
május 22 (szerda) 16:00 óra. A választásokkal kapcsolatos ké-
relmeket online a honlapon (www.valasztas.hu) vagy ügyfél-
kapun keresztül tudja benyújtani, továbbá személyesen leadni 
ill. postára adni a paloznaki vagy a csopaki önkormányzati 
hivatal részére: 8229 Paloznak, Fő utca 10.; 8229 Csopak, Pe-
tőfi utca 2.
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Láttad már a Balatont hőlégballonból, felülről? Érdemes kipró-
bálni! A hőlégballon repülés izgalmas, bámulatos és örök emléket 
adó program, nagyban különbözik minden más kikapcsolódási for-
mától. Ezért is örülünk, hogy újabb attrakcióval bővült a Balaton 
Riviéra idén áprilistól. 

A Ballooning4YOU-nak hála, idén tavasztól október végéig, akár 
1500 méteres magasságból gyönyörködhetünk a Balaton-felvidék 
káprázatos látványában. Mint megtudtuk, a program körülbelül 3-4 
órás, amely egy 50-70 perces repülést, transzfert a találkozópontról 
a felszállás helyszínére és leszállást követően vissza, valamint pezsgős 
ünneplést és névre szóló emléklapot foglal magában. Továbbá min-
den résztvevőt megajándékoznak a repülésről készült összefoglaló vi-
deóval, mellyel a hőlégballonos élményeiket bármikor felidézhetik. 
A találkozó helyszíne Balatonfüreden van, a felszállóhelyet minden 
esetben a széliránynak megfelelően választják ki.

Welker Péter pilóta elmondta, szenvedélyük a hőlégballonozás. A 
Ballooning4YOU csapatában van, aki majdnem hőlégballon kosár-
ban született és van, aki harmincas éveiben kezdte a ballonozást, de 
annyiban nagyon egyformák, hogy nem tudnak betelni vele. Újra 
és újra repülni szeretnének, magasba emelkedni, érezni a szabadsá-
got, a csendet és a szépséget, ami a repüléssel jár. A Balaton látvá-
nyát ők is nagyon élvezik.

A repülés szenvedélyét édesapjától örökölte Péter, előbb utasként, 
aztán később már pilótaként tette próbára önmagát. Már mintegy 
kétszáz önálló repülés van mögötte. „ Nagyon sokban különbözik 
ez az élmény más repülési formáktól – magyarázza –, hiszen archai-
kus és természetközeli, közvetlen együttműködésben a széllel.”

A Ballooning4YOU évek óta a hőlégballonos élményrepülések 
egyetlen és legnagyobb professzionális szolgáltatója Budapest köze-
lében. A cég alapításakor Welker Péterék arra vállalkoztak, hogy ezt 
az élményt egy biztonságos és nyugodt környezetet teremtve minél 
több emberrel meg tudják osztani. Ezért teszik idéntől elérhetővé 
szolgáltatásukat a Balatonnál is. Pilótáik tapasztalt, több száz órát 
repült oktatók, eszközeik a legmodernebb technikát képviselik, 
szolgáltatásuk a biztonságra épül.

A repülésekkel és időpontfoglalással kapcsolatban bővebb felvilá-
gosítás: az alsóörsi Tourinform Irodában vagy a Ballooning4YOU 
elérhetőségein (+36 70 944 4488, info@ballooning.hu).

A Balaton Riviéra arcai: 

Repülj velünk szabadon!

Megest egy jó kis rébusz cím, miután elsőre, sőt másodikra sem 
tudja senki mi a pék ez, hátha elolvassák. Borklubunk nemes tagjai 
őszinte meglepetéssel tapasztalták a Szent György hava naptárára 
tékintve, hogy itten bizony torlódás támadt. Ugyi második péntek, 
az csak borclub, node másnap van a méltán nagymultu paloznaki 
borverseny. Mi lészen emigyen? Ugyan kérem, az ember nehogy 
má rossz szokásait feladja, vagy a jókat, ugyhogy két nap egymást 
követően fogunk jó borokat a gallér mögé dönteni. Egy jó rizlinges 
gyövel Pécselyről,már piszok jól hangzik. Erre mit ád Isten, nem 
Esterházy Péter, zseniális írónk egy storyja ugrott be. Ő ugye sörös 
lévén, mikoris az esze meggyütt, egyből boros lett, sőt a Borkollé-
giumnak is tagja lett. A riport udvarias kérdésire, miszerint heten-
te hányszor iszik, lakonikus válasz érkeze: „Nem hányszor, hanem 
mindig...”Itt emelkede a szimpátia, de csak a következő mondatig: 

„Azt gondoltam egy ideig, hogy soha életemben nem fogok rizlin-
get inni, mert ugy tudtam, az akkori hazai tapasztalataim alapján, 
hogy az valami savanyu, az ember pofáját összerántó rémálom.” 
Egyedi,nemde, de a tárgyra Nótárius Uram a tárgyra.

Pécselyről Kálmán József borász jövel, kitűnő rizling hirivel. No 
nem csalatkozánk. A műhely Megyhelyen fekszik,10 hektár, cso-
dás panoráma és egy egyedülálló mikroklíma. Van itt kérem zöld 
gyík, fakopács, hermelin, szarvasbogár és a fő attrakció az Arias. 
Errül azért még csak nem is hallánk, nem csoda mert ritka rovar 
vagy bogár/szörnyű ezeket miután nem borok, mindig keverem/ 
meg védett 10 ezer forint, ha rálépne egy borklub tag, minek azért 
vannak nehézségi fokozatai is, ugyanis rovarbogarunk a tölgyfélék 
tetejen rendezkedett be, itt viszont viszonylag nehéz rájuk lépni. 
Később el is gurulánk barátnémmal eme festői helyet megnéz-

Felvezető kör az Ariasra
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ni, meg persze bort inni, mindenkinek csak ajánlani tudom. És 
kezdőde a kavalkád, elsőként egy füredi 2018-as olaszrizling kö-
szönt be és őt követte a 2018-as Arias rovarbogár olaszrizling. No 
én itt le is tanyázék. Ez a minerális ízkaraktereket hordozó bor igen 
jellegzetes, mondhatni a szívem szerinti. De ugye kit érdekel az én 
szívem, no kérem más is jutott hasonló következtetésre, emigyen 
kis kedvenc lett belüle. Egy hasonló jegyekkel rendelkező 2018-
as chardonnay, majd ugyanez évjáratbul egy kékfrankos következe. 
És ekkor beütött a minden jó, ha jó a vége szindroma egy 2017-
es cabernet franc formájában. Illenkor értjük meg a villányiakat, 
mikoris a franc-t zászlóshajóvá tették. Eme bordeaux-i fajta fanyar, 

bársonyos és emitt a Balaton parton persze minerális. De mi a cso-
da ez a minerál is, ez kérem, ugye a felvidék sziklás, mészköves 
talajaiból nyert. a szőlő által persze, ízkombináció jelzője. Ez így jó 
bonyolult lett, de kiböktem. Miután pincemesterünk nem nagyol-
ta el a borok mennyiségét sem, még visszakóstolásra is futotta, még 
Józsinknak is, aki 6-ra gyütt, mondván a mise is 6-kor van, viszony-
lag jó indok, de így ő is helyre tudta tenni a sorrendet. Mi meg újra 
és újra, csakhogy a bor elfogya, mint mindig. Mit tehettünk, jól 
elpolemizálgattunk egymás, azaz a szorgalmasabbak borain, akik 
hoztak, oszt hazamentünk.

ZB

Védőoltások támogatása
Paloznak Község Önkor-
mányzata a paloznaki 
lakosok egészsége, a 
betegségek megelőzése 
érdekében támogatja a 
nem kötelező védőoltá-
sok beadását. A támo-
gatást kérelemre bizto-
sítjuk. 

Védőoltásra vonatkozó 
támogatásra jogosult az a paloznaki állandó lakos, 
akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 500%-át, (142500Ft) és aki-
nek a kérelme – saját részére – a gyermekorvos és 
a háziorvos által javasolt védőoltás támogatására 
irányul. Az egy főre jutó támogatási összeg nem le-
het több 30.000 forintnál. A védőoltás támogatásá-
nak igényléséhez (házi)orvosi javaslat szükséges.

A védőoltások támogatására benyújtható kérelmek 
benyújtási határideje folyamatos.

Önkormányzat

Nyári Diákmunka
az Önkormányzatnál

Várhatóan az idén is lehetőség lesz a Belügyminisz-
térium támogatásával diákmunkások alkalmazásá-
ra az Önkormányzatnál. A foglalkoztatás a 16–25 év 
közötti nappali tagozaton tanuló diákok számára 
lehetséges. 

A diákmunka június 18. és augusztus 31. között, napi 
6 órás foglalkoztatásban történik. Egy-egy diákot egy 
hónapig tudunk foglalkoztatni. A szerződés, kiközve-
títést, bérfizetést a munkaügyi központokon keresz-
tül történik A munkavégzésre Paloznakon az Önkor-
mányzatnál kerül sor, parkgondozási, Tájház ügyelet, 
rendezvénysegítői feladatokat kell végezni. 

A napi hatórás foglalkoztatásra a bruttó bér

111.750 Ft/fő/hó.

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban
Steinbachné Szabó Edinánál,

ügyfélfogadási időben személyesen,
telefonon a 87/555-006-os számon vagy

a hivatal@paloznak.hu email címen lehet.

Lackfi János érkezett Pa-
loznakra a Faluház nagy-
termébe április 26-án, 
pénteken egy író-olvasó ta-
lálkozóra. Prazsák Józsefné 
a Paloznak Jövőjéért Közala-
pítvány elnöke nyitotta meg 
az előadást és köszöntötte a 
szerzőt. Szép számmal képvi-
selték magukat a falu lakói. 
Szóvihar és az Emberszabás 
című könyveinek bemuta-
tója volt, de más írásaiból 
is olvasott fel az író, melye-
ket hihetetlen humorral és 
színészi játékkal közvetített 
felénk. Mindannyiunknak 
tartalmas és élménnyel teli 

délutánt jelentett. Az előadás után beszélgetéssel és dedikálással 
fejeztük be ezt az emlékezetes találkozót. 

(A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) 
keretében valósult meg.)

FTK

Tartalmas, élménnyel teli délután
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Pünkösd havának 6. napján lelkes csapat gyülekeze a 
paloznaki óra alatt, hogy bébocsátást nyerjen a Vattantyú 
nevű táltos busz belsőjébe és kezdetét vehesse az újabb ka-
land. Nemhiába májust az ígéret havának is említik a régi 
krónikások, hiszen mielőttünk is ígéretes utazás állott a 
badacsonyi borok rejtel-
mes világába. De, hogy ne 
szaladgyunk oly hirtelen a 
történet elejbe „in medisas 
res” mint tevé azt Homé-
rosz, el kell regélnem a 
nyájas olvasónak, hogy 
nélkülözni kényszerülénk 
derék krónikásunkat, mely 
néki is nem kevés gondot 
okozott, hogy gyengélkedvén nem tarthatott vélünk, s 
kinek fájdalmas hiánya miatt, - méltatlan ám - elhivatott 
helyettesítőjeként én szolgálom ki nyájas olvasónk kíván-
csiságát, révén, hogy a Paloznaki Borklub vendégeként eme 
kirándulás részese lehettem.

Minekutána nekiindulánk ígéretes utunknak rögvest 
meg es szakítánk jónehány helyen, hogy klubunk szerteága-
zó tagsága bébocsátást nyerjen buszunkba, így megtöltvén 
azt, hamarost Badacsonyba érkezénk, hol már vártak ránk 
a Badacsonyi Kutató Intézet s Tapolcai Borklub jeles veze-
tői, kik rögvest szózatot intéztek a derék egybegyűltekhez, 
bémutatván derék foglalatosságukat, azaz a szőlő és borok 
kezelésének és kóstolásának magasztos tudományát, mely-
nek, mármint inkább ez utóbbinak hamarosan részesei le-
hettünk. Annak előtte azonban bé kellett járnunk a mélység-
ben lévő pincze járatokat, hol egymás mellett sorakozának 
az isteni nektár gömbölyű palaczkjai, merthogy kutatókról 
lévén szó számtalan formáját őrzik a szőlőknek és az ezek-
ből készült boroknak és folytonos kóstolás eredményeként, 
melyet mai divatos szóval monitoringozásnak is nevezének, 
nemesítik a szőlőfajták sokaságát. Mily dicső és felelőséges 
munka ez! Sóhajtánk fel a butéliák sorát látván, s hamarost 
felbukkanánk a pincze mélyéről a kóstolóterembe, hol egy-
más után sorakozának ízlelőbimbóinkhoz a nedük. Kezd-
vén zefír-zenit házasítással, mely érzékenyen csiklandozá 
ínyünket, felkészítve az olaszrizling béfogadására, ezt követi 
a szürkebarát, s kóstolánk a badacsonyi kéknyelűt, mely 
szőlő hasonlóan a női nemhez, csak akkor érlel termést, ha 
hímivarú szőlővirág béporozza, ezért is a bölcs szőlősgazda 
a kéknyelű sorokat a rózsakő fajtával váltogatva több legyet 
(mit legyet bort) üthet egy csapással, nemcsak a béporzást, 
hanem a kétfajta bort is létrehozá.

Utunkat folytatván, a zord időjárás elől a Varga pincé-
szet, mit pincészet, egész kombinát, mélyére menekültünk, 
hol a modern technológia csodái és a régi korok hordós 
hagyományai vegyülének. Mi is vegyülénk és hamaro-

san felsorakozának elibénk a pinczészet nedüi, melyek az 
aranymetszésről vagynak elnevezve, úgymint a 2018-as 
irsai olivér és a 2017-es olaszrizling, melyet debrői hársle-
velű követett, megédesítvén életünk 24 cukorfokkal szü-
retelve. Bár szívesen időztünk volna, elnökünk és vendég-

látónk biztatására útnak 
indulánk Tapolca Diszel 
felé, hol a helyi borklub 
tagsága felcsigázva várta 
lelkes csapatunkat. 

Hamarost megérkezénk 
a diszeli Artemisz vadász-
házba, hol letelepedve 
tapolcai barátaink közé, 
köszönte minket nagysá-

gos Knolmayer Ferenc urunk, mely köszöntés nem marad-
hatott viszonzatlanul elnökünk részéről sem. A beszédeket 
gyors ütemben követte az ismerkedés, no nem kell rosszra 
gondolni, hisz a Szent György hegy s környéke boraival ke-
rültünk közeli kapcsolatba, s kóstolhattuk a 10 kiválasztott 
nedűt, úgymint Sajtos József 2018-as és Hatvani István 
2017-es olaszrizlingjét, melyet követe egy a Szent György 
hegyről való szürkebarát Bakos György gondozásában és az 
Ujvári birtok 2017-es szürkebarátja. Ezután Horváth Árpád 
friss rajnai rizlingje ingerkedék vélünk, majd a már említett 
férfiúi virágú –rózsakő- száraz formájával kötöttünk szo-
rosabb ismertséget házigazdánk pincészetéből. Fáradságun-
kat a Borbély család fahordós erjesztésű kéknyelű borának 
kóstolásával tompítván eljutottunk végre a roséhoz a Páhi 
családi pincészetből. Végezetül a vörösborok közül először 
egy 2017-es cabernet savignon került poharainkba a Csiz-
madia családi pincészetből, ami serdülő évi volt, majd a 
Tóth család csobánci bormanufaktúra pinot noir bora zár-
ta a sort. Gigánk olajzása mellett nem maradhatának el a 
kulináris élvezetek, s gyomrunk savasságát enyhítendő ha-
marost finomságoktól roskadozó asztalt találánk fel a terem 
végibe. Az idő haladásával bévezettettünk a tapolczai borok 
rejtelmes, ám ígéretes világába. 

Ámde minden jónak vége szakadván, számos búcsúpohár 
felhörpintése árán, bölcs elnökünk biztatására felkerekede 
újabb tudásokkal felvértezett csapatunk, hogy a hazafelé 
vezető úton, hangos nótázás borzolja gondos sofőrünk ide-
geit, ki bölcs nyugalomról téve tanúságot kormányzá bu-
szunk hajóját a Káli-medence „Szküllái és Kharübdiszei” 
között a hazai vizekre.

Epilógus:
Végezetül nem hagyhatom ködbe burkolni kedves segítőm 

kilétét, mint tevé azt a bölcs Athéné Odüsszeusszal a phajákok 
földjén, álljon hát itt Farsang-Törös Krisztina neve, ki a bo-
rok sorrendjét feljegyezvén tanúságot tett a mértékletességből. 
 CZÁ

Borklub
Badacsonyi kirándulás
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A Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület
szeretettel hívja és várja Önt és kedves családját

Emlékrepülés 1981.
Igazságért Amerikából

Németh Zsigmond
képvetítéssel egybekötött úti

élménybeszámolójára.

2019. június 1-én, szombaton 17.00 órakor
Paloznakon a Faluház nagytermében.

A Jóga Világnapja Paloznakon

Június 21-ét 2014-ben az ENSZ a Jóga Világnapjává nyilvání-
totta. Ebből az alkalomból Magyarországon is, mint világszerte, 
ingyenesen tartunk jógaórákat és egyéb programokat a Jóga a 
Mindennapi Életben Rendszer szervezésében. 

Paloznakon 2019. június 22-én, szombaton lesz egész napos 
eseménysorozat, hogy minél többen el tudjanak jönni, mind a 
falubéliek, mind a hétvégén idelátogatók. 

A jóga a test, a lélek és a tudat harmóniája. Eszerint készülünk 
mi is jógafoglalkozásokkal, előadásokkal, kulturális programok-
kal és vegetáriánus ételekkel. 

A Jóganap kiemelt programjaként idén június 22-én 15.00-
kor emléktáblát helyezünk el a Templomkertben a 2014-ben 
ültetett Békefánál. Ezt a hársfát v. Ajtós József László c. prépost, 
kerületi esperes, plébános úr és Mahamandeleshwar Swami 
Vivekpuri, a Horvátországi Hindu Egyház szerzetese ültette 
együtt a világbéke jelképeként.

Reméljük sokan eljönnek, a részletes és teljes programot ha-
marosan közzétesszük a falu honlapján és a jövő havi Hírmon-
dóban.

Nagy Julianna Pushkar
jógaoktató, Paloznak

A 80 éves paloznaki mandulafa ünnepe
Paloznak Jövőjéért Közalapítvány

és a Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület

NÉGY ÉVSZAK 
címmel Takács Miklós naptárgyűjteményéből

kiállítást szervez.

Megnyitó 2019. június 22-én szombaton
17 órakor a Faluház nagytermében.

Este, Szent Iván napjának, az esztendő legrövidebb 
éjszakájának előestéjén a paloznaki legöregebb 

mandulafa emléktáblájának avatására és mandula-
fa csemete ültetésére kerül sor – szimbolizálva az 

időt, összekötve a múltat, a jelent és a jövőt.

Prazsák Józsefné Emmike,
Tormási György

Strandbelépő 
A paloznakiak ré-
szére a Csopaki Ön-
kormányzat kedvez-
ményes szezonális 
strandbelépőt bizto-
sít a csopaki strand-
ra. A bérlet ára 10.000 
Ft. Kiváltani a csopa-
ki strand nyugati pénztáránál lehet a kiváltáshoz 
személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása 
szükséges. A tavalyi bérlethosszabbításához is 
szükség van a lakcímkártyára. A Paloznaki Ön-
kormányzat a bérlet árának 50%-át megtéríti a 
paloznaki lakosoknak, ehhez a bérletvásárlást 
igazoló számla bemutatása szükséges.

Az alsóörsi strandon továbbra is igénybe vehető 
a tavalyihoz hasonlóan a kedvezményes szezon-
bérlet vásárlás.

Önkormányzat

GERINCTORNA!
Folytatjuk a gerinctornát minden héten,

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

VÁRUNK! GYERE!
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Játékos családi piknik
Paloznak Község Önkormányzata szeretettel hívja és 
várja a kicsiket és NAGYOKAT május 25-én, szomba-
ton 9.00-kor kezdődő családi délelőttre.  Helyszín: 
Játszótér. Rossz idő esetén a vetélkedő elmarad, a 
Patka Színház előadása 11-órakor a Könyvtárban lesz.
9.00  Gyülekező
9.30  Családi vetélkedő,
 Kréta rajzverseny
 Tűzoltóautó bemutató
11.00  Patka Színház
 „Játszunk pantomimet!”
12.00 Eredményhirdetés

Hófehérke és a 7 törpe
Június havi operalátogatásunk alkalmával

Ifj. Harangozó Gyula/Kocsák Tibor

Hófehérke és a 7 törpe című balett előadását tekintjük meg!

A színdarab vasárnap 11.00-kor az Erkel Színházban lesz. Mindenkit szeretettel várok! 

FTK

A világ egyik leghíresebb Grimm-meséje szinte balettszínpadra termett, és a 2004-es bemutató óta minden évad-
ban szó szerint elvarázsol kicsiket, nagyokat egyaránt. A hét botladozó törpe, az ártatlan Hófehérke és a gonosz 
mostoha figurája ifj. Harangozó Gyula koreográfiájában, Velich Rita jelmezeiben, Kentaur szenzációs díszletei-
ben, Kocsák Tibor mesés zenéjére elevenedik meg bravúros színpadi megoldásokkal.


