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Testületi ülés
Június 6-án tartott nyilvános testületi ülést az önkormány-

zat. A polgármester beszámolt az előző ülés óta tett intézke-
désekről, majd a testület elfogadta a lejárt határidejű határo-
zatokról szóló beszámolót. 

Első napirendként a költségvetés módosítását fogadták el a 
képviselők, melyben belső átcsoportosítások voltak a testület 
eddigi döntéseinek megfelelően. Szt. József Ház közbeszerzé-
si eljárása miatt a kivitelezés pontos összegét most lehetett be-
építeni a költségvetésbe. Elfogadták a képviselők a Veszprémi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi beszámolóját, 
valamint a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány beszámolóját, 
ez utóbbit olvashatják részletesen is az újságban. 

A Zrínyi utca közlekedésbiztonságával kapcsolatban a pol-
gármester levélben fordult a Közútkezelő Igazgatósághoz 
mely, mint a közút kezelője tájékoztatta a testületet a lehetsé-
ges forgalombiztonsági beavatkozásokról, melyek tervezési és 

kivitelezési költsége az önkormányzatot terhelné. A testület 

szakértőt kér fel a probléma felmérésére és a lehetséges meg-

oldások ill. anyagi vonzatuk kidolgozására. 

Tudomásul vette a testület a Veszprém Megyei Kormány-

hivatal törvényességi felhívását az SzMSz-szel kapcsolatban 

és a következő ülésen felülvizsgálja azt. Hozzájárult az ön-

kormányzat az épülő Homola Pincészet csapadékvízének a 

mellette lévő önkormányzati tulajdonban lévő árokba veze-

téséhez. A Szt. József Ház II. ütemének statikai tervei elké-

szítésével Hock Jánost bízta meg, valamint pályázatot nyújt 

be az önkormányzat a lakossági víz és csatornadíj szolgáltatás 

támogatására.

A következő testületi ülés várhatóan 2019.07.04-én 18 

órakor lesz a faluházban.

CZÁ

Hozzászólás
Örömmel vettük az előző lapszámhoz fűzött olvasói visz-

szajelzést. Biztos más is elgondolkozott ezeken csak nem 
jelezte felénk így néhány szóban jeleznénk az olvasók felé.

A testületi ülésről szóló beszámoló csak kivonatosan 
tartalmazza a testületi döntéseket, azokat magyarázni, 
az előterjesztést és hozzászólásokat ismertetni terjedelmi 
okokból sem tudjuk. A testületi ülések jegyzőkönyvei 
tartalmazzák ezt, amik megtekinthetők a hivatalban ill. 
a honlapon. Örömmel vennénk, ha lenne egy önkéntes 
tudósító, aki eljönne az ülésekre és erről összefoglalót írna 
az újságba. A testületi ülések nyilvánosak, minden hó első 
csütörtökjén 18.00 órakor kezdődnek a faluházban. Néha 
sürgős okokból elsősorban határidők miatt rendkívüli 
ülést tartunk, ezek is nyilvánosak. Az ülések időpontjáról 
és napirendjéről a paloznaki honlapon az önkormányzat/
képviselő-testület menüpontban lehet tájékozódni. Az 
ülések anyagát és meghívóját az összes az önkormányzati 
választáson paloznakon induló képviselőjelölt megkapja 
(azok is, akik nem lettek képviselők) valamint a helyi civil 

szervezetek vezetői. Sajnos nem jellemző a meghívottak 
ill. a lakosság érdeklődése. 

Minden beruházásról nem tudunk tudósítani ezért nem 
írtunk előzetesen a Csopak Paloznak közti építkezésről, 
de talán nagyságrendben elég jelentős a fejlesztés és sokan 
érdeklődtek a földmunkákat látva mi történik, ezt pótol-
juk. A Homola Pincészet új pincéje készül, melyet a Bala-
tonfüredi Építési Hatóság által engedélyezett 600m2 alap-
területű földbe süllyesztett pince, tetején első ütemben 
egy 160m2-es irodaépület, később egy hasonló nagyságú 
vinotéka és borlugas valósul meg. Az épület gerincmagas-
sága 7 méter lesz. A tervek megtekinthetőek a hivatalban.

A Hírmondó működési szabályzata szerint bárki közér-
deklődésre számot tartó írását ill. véleményét megjelentet-
jük ennek csak terjedelmi és jóízlésbeli korlátja van, tehát 
várjuk az írásokat, felvetéseket, véleményeket a falu életé-
hez kapcsolódóan. 

CZÁ
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  Paloznak Jövőjéért Közalapítvány 
2018 évi beszámolója

Nyitó egyenleg: 1879361 Ft.
Záró egyenleg: 1388939 Ft.

Kiadás:
Kp: 1.488.500 Ft
Utalás: 165.100 Ft.

Bevétel: 
Támogatás: 1.197.756 Ft.
Adó 1%: 147.756 Ft.

„Aki a jelenbe fektet, a jövőt kapja.”
„Nem a magaméból, hanem MAGAM-ból adtam valamit.”

Nem mindegy, mit fektetsz a jelenbe és mit adsz magadból!

Január: 
Az újévi pohárköszöntőhöz dekoráltunk, terítettünk, kitűzőket 

ajándékoztunk.
Szintén januárban volt egy disznótoros vacsorával egybekötött 

irodalmi est, melyet a Paloznaki Civil Egyesület szervezett. Dr. 
Praznovszky Mihály irodalomtörténész, a tőle megszokott szipor-
kázó stílussal szórakoztatta a közönséget disznóvágáshoz kapcsoló-
dó irodalmi műsorral. Mi rendeztünk egy mini kiállítást, terítet-
tünk és aprócska ajándékkal kedveskedtünk a vendégeknek.

Február: 
A fiatalok, PISZ által szervezett Farsangi Bálhoz segítettünk a 

dekorációban, teremrendezésben, terítésben. A fiatalok hálásan fo-
gadták.

Március:
A Hírmondóban megjelent a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány 

pályázati kiírása. A pályázathoz a Homola Pincészet biztosítja a tá-
mogatást.

Április: 
A XXVIII. Paloznaki Borversenyhez díjat ajánlottunk fel. 

Május: 
A Paloznaki Pünkösdi Napok keretén belül az Alapítvány szerve-

zésében Némethné Balogh Ildikó vezetésével mézesbáb sütés volt a 
Tájház udvarán, aminek mindig nagy sikere van. 

A Paloznaki Kórus pünkösdi koncertje utáni vendégséghez a te-
remrendezést, terítést vállaltuk.

A Paloznaki Meseközpont nyílt napjához kiállítást rendeztünk, 
„Növényeink új élete használati tárgyainkban” címmel. Nagy ér-
deklődés kísérte a kiállítást.

Június: 
A Paloznaki Szőlőhegyi Egyesülettel a Balatonfüreden a Lipták 

Gábor Városi Könyvtárban Dr. Tormási György gyűjteményéből 
„Étlappal a világ körül” címmel nagy sikerű kiállítást rendeztünk, 
melyet Boda Balázs képzőművész nyitott meg.

A Debreceni Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete búcsú-
estjéhez segítettünk teríteni, valamint „Árpád apánk paloznaki ál-

mai c. füzetet osztottuk ajándékba. Kedves családias hangulat volt.
A Paloznaki Hal és Borhétvégéhez kézműves foglalkozást szervez-

tünk (gyöngyfűzést).
A Borklub szervezésében a tapolcai borbarátok kirándultak Pa-

loznakra, a séta keretén belül többek közt felmentünk a Márffy 
kastélyba (Istvánnak külön köszönet érte), majd este a vacsorára 
segítettünk teríteni. Búcsúzóul pedig kis levendula díszítésű könyv-
jelzőt adtunk mindenkinek ajándékba. Élményekkel teli szép nap 
volt.

Július-augusztus:
Az újságban mindkét pályázati kiírásunk megjelent.
Minden szombat, vasárnap délelőtt kézműves foglalkozásokat 

szerveztünk, melyeknek továbbra is nagy sikerük van. 

Szeptember: Falunapok
Segítettünk a Paloznaki Hímzőkör 25 éves jubileumi kiállításá-

nak rendezésében, amit korondi kerámiákkal egészítettünk ki. Apró 
ajándékkal köszöntük meg Szuper Miklósné népi iparművésznek és 
a Hímzőkör tagjainak azt a csodálatos munkát, amellyel évtizedek 
óta gyönyörködtetnek bennünket.

Virágos Paloznakért díjat hárman kaptak.
Egy babát köszöntöttünk óntállal és réztáblával.
Tanulmányi ösztöndíjban egy tanuló részesült.
Tombolához ajándékcsomagot adtunk. Minden díjazottnak és 

kitüntetettnek szeretettel gratulálunk.
Vasárnap a kiállítás keretein belül teremrendezés a korondi ven-

dégek előadásához, majd újra rendezés a stockholmi vendégek kon-
certje utáni fogadáshoz. Mindkét vendégcsapatnak apró ajándékkal 
kedveskedtünk. Méltó módon zártuk a Falunapokat.

Október
Csodálatos őszi napsütésben tettünk egy kellemes paloznaki sé-

tát, amelyet Farsang-Törös Krisztina szervezett október 6-án. A séta 
során megnéztük Paloznak nevezetességeit, s közben betérhettünk 
Márffy Istvánhoz, ahol mindig nagyon felemelő megpihenni. A 
könyvtárban családi vetélkedő volt, és kedves vendéglátás zárta a 
programot, Mindenkinek köszönjük.

November: Számomra mindig a legnagyobb élmény amikor egy 
rendezvény széles összefogással jön létre. Ilyen volt többek között 
november 2. hétvégéje, az Újbor ünnepe. Szervezők: Paloznak Köz-
ség Önkormányzata, Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület, Paloznaki 
Civil Egyesület, Paloznak Jövőjéért Közalapítvány és utoljára, de 
nem utolsósorban a Borklub. Az Alapítvány ehhez „Bor és egyéb 
ital címkék” c. kiállítás rendezésével járult hozzá.

Köszönöm Varga Jánosnak és mindenkinek, akik a kiállításhoz 
anyagot adtak, és bármilyen módon támogatták ezt az emlékezetes 
hétvégét.

December:
Ha december akkor Paloznaki Mikulás karácsonyi hangulatban. 

Díszítünk, terítünk, aprócska ajándékokkal készülünk kicsiknek 
és szépkorúaknak. Meghatóan szép est volt mindannyiunk lelkét 
megérintette, mindenkinek sok-sok köszönet érte. A Paloznaki Kó-
rus elegáns adventi koncertje utáni megvendégeléshez teremrende-
zés, terítés, aprócska ajándék mindenkinek.
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A beszámolóban szó esett pályázatok megjelenéséről, ösztöndíj-
ról. Az első év, hogy a Homola Pincészet egymillió forintos támo-
gatásának köszönhetően hat fiatalunk részesülhetett ösztöndíjban, 
összesen 867.000 Ft értékben. Reméljük saját és mindannyiunk 
örömét szolgálja ez a lehetőség. Fiataljainknak ezúton is kívánunk 
sok erőt, egészséget, kitartást.

„Tiszteld az EMBERT,
Szeresd a SZÉPET,
Tanulj meg KÜZDENI,
Mert ez az ÉLET!”
(József Attila)

Hálásan köszönjük az Önkormányzat minden dolgozójának, 
minden paloznaki szervezet vezetőjének, tagjainak, magánszemé-
lyeknek, az Alapítvány kuratóriumának, felügyelő bizottságának 
az együttműködést, közös munkát, támogatást, külön köszönjük 
Szecsődi Zsuzsikának és családjának a sok segítséget. Terveink 
vannak, további támogatásukat tisztelettel várjuk és szeretettel 
fogadjuk.

Prazsák Józsefné 
Paloznak Jövőjéért

Közalapítvány Kuratórium Elnöke

P.P – az az PilótákPaloznakon
Miért járt Amerigo Tot Paloznakon? kérdeztük hajdanán Bereczky 

Lóránd művészettörténészt, a Nemzeti Galéria 28 év után nyugdíjba 
vonult főigazgatóját. Egy szórakoztató szombat délutánon kaptunk ér-
dekes választ a kérdésre, felelve a „Kicsi a világ” szlogenre is. Azóta ez a 
mondás aktualizálódott úgy, hogy Kicsi a Világ, de Paloznak a közepe.

A Paloznaki Hírmondóban megjelent, hogy 2019 június 
1-én: Paloznak Község Önkormányzata, a Paloznak Jövőjéért 
Közalapítvány és a Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület szeretettel hívja 
és várja Önt és kedves családját „Emlékrepülés 1981. Igazságért Ame-
rikából” Németh Zsigmond képvetítéssel egybekötött úti élménybeszá-
molójára. 

Az átfogalmazott mondásra kerestük a választ, hogy mekkora is ez 
a mi kis világunk. Választ két pilótától várunk. elsőnek Németh Zsig-
mondtól, akinek névjegye: Vitéz, óceánrepülő, a Szent György Lovag-
rend tagja. Még email címe szerint is óceánrepülő. Szentgyörgyi Dezső, 
a következő rendezvény előadója igy emlékezik a június 1-i paloznaki 
látogatásra és óceánrepülő barátja előadására. 

 Hétvége Paloznakon
„Itt élni és meghalni” - ragadta meg a kezemet ciprusi barátom, 

aki először pillantotta meg a Badacsony hegyét és a Balaton víz-
tükrét. Ez jutott eszembe múlt pénteken aranyérmes bort szopo-
gatva, a Paloznak fölé emelkedő hegyoldal mesébe illő kilátásában 
gyönyörködve. A tornác alatti szőlős lenyúlik a gyufásdoboz mé-
retűnek látszó házakig, az ősi templom tüzelő fehérsége rögtön 

átvált a Balaton türkiz-zöld ragyogásába. Ezt lehatárolja a Tihanyi 
Félsziget, majd a türkiz folytatódik, míg a szemed ellát. Hát igen, 
már csak ezért is meg kellett születni.

Pedig előtte pár órával a Márffy kastély vendégeként még egyik 
ámulatból a másikba estem a „kegyúr” gyűjteményére rácsodálkoz-
va. Akkor még azt hittem, ez lesz a nap fénypontja. De már Petőfi 
is figyelmeztet: „Ó természet …”. De azért sajnálom, hogy nem 
kérdeztem meg Istvánt: vajon van pallósjoga is?

Elkéne…
Majd elérkezett a szombat délután, és a híres paloznaki előadás-

sorozat aktuális meglepetése. Ritka vendéget sikerült a szervezők-
nek becserkésznie: a ma is háromszoros világrekordot tartó Németh 
Zsigmondot. Előadásában vele szorítottunk az ötlet megszületésé-
től – mármint, hogy az 1931-es „Justice for Hungary” 50. évfordu-
lója alkalmából az Óceánrepülést megismételjék – kezdve az anyagi 
alapok megteremtésén és a gép átalakításán, felkészítésén át a szo-
cialista magyar Média „segítőkészségének” a legyűrésén keresztül. 
És végül a trükk, mellyel a vonatkozó Külügyet sarokba lehetett 
szorítani: „Ha nem kapok engedélyt, leszállok Bécsben, de akkor a 
sajtótájékoztatón …”

Persze az ominózus felirat, a „Justice for Hungary” nem kerül-
hetett a gépre. Így csak a két repülés dátumát írták a tankokra: 
1931-1981.

Ott voltunk mellettük a pilótakabinban, amikor 1981. július 
18-án a nagy elődök (Endresz György és Magyar Sándor) nyomán 
New Fundlandról mégiscsak felszálltak az agyonterhelt géppel. Vé-
gigizgultuk a majd hétórás viharban való repülésüket, az örömöt 
az ír partok megpillantásakor, a „nagy testvér” utasszállító óriások 
gratulációit, majd az itthoni fogadtatásokat. –Nem csak a társa-
dalmi szervezetek és az Amerikai Nagykövetség részéről. A hiva-
talos magyar elismeréshez egy rendszer- és számos kormányváltás 
kellett. Ez a Magyar Érdemkereszt Ezüst fokozata képében jelent-
kezett. Németh Zsigmond és Krug László, köszönjük, hogy volt 
miről beszélni ezen az estén. Az alig több, mint 18 órás repülés, az 
átlagsebességük, a kontinens belsejébe behatolásuk távolsága azóta 
is megdöntetlen világrekord.

Az arácsi pogácsa, a finom enni-innivalók, Emmike és Lenke ki-
állítás háttér rendezése, hogy ne csak a nagy kalandról essen szó…

És ez „csak” egy hétvége Paloznakon.
Szentgyörgyi Dezső

Várjuk Szentgyörgyi Dezső előadását. Addig is elmondhatjuk, 
hogy a múlt héten két pilóta járt Paloznakon és ez nemcsak mese, 
mert Prazsák Emmike szervezésében Farkas Bertalan űrhajós, va-
dászpilóta, nyugalmazott dandártábornok már korábban volt Pa-
loznak vendége.
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Over the rainbow
A Földközi tenger medencéjében élő népek akkor emelkedtek ki a 

barbárságból, amikor megtanulták a szőlőt és az olajfát termeszteni. 
 (Thuküdidész)

Május, illatokkal terhes részegitő levegő, kérem, aki evvel sem 
érné be, és rátromfolna, annak ott a borclub hasonló irányult-
ságú, csak más csatornán, borral elérhető állapota, már ha ezt a 
lebegést a szférák gyönyörei közt, ennek nevezhetjük. /no jól ki-
böktem/ Íme Pünkösd hava és második péntek, ugye ógörögül 
ötödik nap, ógörög nélkül egy métert se, megest szárba szökken 
és bimbózik clubunk, de most már oly magasságokban, hogy az 
előbb említett szférát, lehet esetleg fentről nézni. No, de Nagy-
uram, mi ez az emelkedett stílus, erről lehet nagyot pottyanni, 
pedig dehogy, vidéki, sőt mi több falusi klubunk történetének 
eme fényes naptyán. Történe vala. hogy az borivásokat megelőző 
szakmai előadások grádicsa oly magasra emelkedék, hogy na-szó-
val a szivárvány felett. Ugyanis szerény összejövetelünket illuszt-
ris, magas szakmai kompetenciával bíró asszonyság látogatá meg 
és még fejeinket is tágítgatá. Őkelme nem más, mint klubunk 
jeles tagjának /áldassék a neve/ rokona: Nyitrainé dr. Sárdy Diana 
a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar dékánja, a Bo-
rászati Tanszék vezetője. Irigylésre méltó pozíció, nap mint nap 
ilyen természeti remekkel, mint a bor foglalkozni, hogy persze 
még remekebb legyen. A téma rutinosan a falusi kistermelők szá-
mára érthető és méltán érdeklődésre számot tartó téma az orga-

nikus borkészítés és ennek rejtelmei. Oly szinten, hogy érthető 
legyen, meg hasznos. Így is lőn. Nagy örömünkre egy didaktiku-
san jól felépített, értékes összefoglalást kaptunk eme remekekről 
és még ráadás is vala. Aki a kénezés remek exponálásábul még fel 
tudott ocsudni, annak ott az új téma, ami ugye már vagy 8000 
éves, lévén Grúziában, a bor őshazájában készült a narancsbor úgy 
Kr.e.6000 évvel. Ezt sikerült életre lehelni, angolul amber, bo-
rostyánbor-földbe beásott hatalmas amforákban /ami majdnem 
olyan, mint az anorák/ készült, meg készül kvevri technológiával, 
natúr belehelyezve ebbe a szerkezetbe és jó sokáig békén hagyva. 
Meg is kóstolhattuk, sajátságos. A Bortársaság errül annyit írt, na-
rancsbor, ami narancsot sohasem látott és eredménye gyakrabban 
érdekes, ritkábban élvezetes. Kb. ennyi, viszont jó drága. Végül is 
vissza lehet kanyardani a kövön sütött, égetett mammuthúshoz 
is, némely éttermünk már feszegeti, ugyanis lávakövön sült mi-
csodákat szolgálnak fel, persze szigorúan molekuláris alapon, eh-
hez gondolom jól megy a borostyánbor. Mindeközben a torkokat 
nedvesen tartandó kiváló borok álltak rendelkezésünkre, Angyal 
Gyuri /akit ugye csak Fröccsös Gyurinak hívunk, mert az általa 
szervezett fröccsparty már itt van a kertek alatt/ olaszrizlingje és 
Fodor Dorina jó kékfrankos rozéja. Kortyolgattuk, kortyolgattuk, 
meg fejlődtünk közben rettenetesen, milyen egy nap. Most van 
feltéve a fejtörő bölcs Elnökünknek, ugyan a következő grádics 
mi lészen.

ZB

Újraéled a jógahagyomány
Paloznakon

Nyolc éven át 2009 és 2016 között a júliusi első hétvége a jó-
gáról és a jóga szellemiségéről szólt Paloznakon. Pénteken kiállí-
tást nyitottunk, estére koncertet szerveztünk a rk. templomban. 
Szombaton reggel már hajnalban kezdődtek a jógafoglalkozások 
meditációval és gyakorlással a templomkertben. Két napon át 
több helyszínen és különböző korosztálynak tartottunk jógafog-
lalkozásokat (8 év alatt több, mint 120-at.) Előadásokat hallgat-
tunk a jógagyakorlásról, jógafilozófiáról, különböző kultúrák-
ról, családról és egészségről. Kiváló előadóművészek táncoltak, 
zenéltek, énekeltek és meséltek kicsiknek és nagyoknak. 

Jó érzés visszatekinteni a sokszínű programokra, történések-
re és emlékezni a sok érdekes emberre, aki itt járt. 2015-ben 
békefát ültettünk a Millenáris Parkban, amelyre emlékezve és 
szellemiségét megerősítve, idén emlékkövet és táblát helyezünk 
el. Az ünnepség a mellékelt program szerint 14.30-kor kezdő-
dik a Római Katolikus Templomban, amelyre szeretettel vár-
juk a paloznaki lakosokat. 2016-ban vendégünk volt Mr. Rahul 
Chhabra India akkori magyarországi nagykövete és neje, akik 
többórás ittlétükkel támasztották alá azt a mondatot, hogy Ma-
gyarországon sehol nem érezték olyan jól magukat, mint Paloz-
nakon. 

A nyolc jógahétvége Paloznak Község Önkormányzata a 
Paloznaki Civil Egyesület és a Regionális Jóga Mindennapi 
Életben Érd rendezésében, a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány 
és a Paloznaki Kórus támogatásával jött létre.

Köszönet mindazoknak, akik befogadtak és helyet adtak a 
templomban, a major udvarban és a kálvária fölötti kertben, 
akik munkájukkal és adományokkal járultak hozzá a rendezvé-
nyek sikeréhez. Továbbá köszöntés illeti azokat is, akik eljöttek 
és részt vettek a programokon.

Két év szünet után megújulva idén 2019. június 22-én és a 
következő években is a Nemzetközi Jóganap alkalmából újra ta-
lálkozunk. A program ideje lerövidül, de igyekszünk, hogy az 
egy napot tartalmasan tölthessük el. Legyenek újra velünk! 

A részvétel változatlanul térítésmentes és idén az étkezés is 
szeretetvendégség lesz.

Örömmel várunk mindenkit!

Nagy Julianna Pushkar 
JMÉ jógaoktató, Paloznak 
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Paloznaki programok
2019. június 22-én, szombaton

8.00 - 9.30  Jógagyakorlás
 Nagy Julianna Paloznak JMÉ jógaoktató, Faluház nagyterem

10.00 - 11.30 A légzés fontossága a jógában – előadás, gyakorlással egybekötve
 Kaderják Gyula JMÉ jógaoktató, Könyvtár

12.00 - 13.00 Étkezési kultúra Dél-Indiában – előadás és szertartás
 Raman M. Sundaram, Tájház udvar

13.00 - 14.15 Szeretetvendégség – Közös étkezés vegetariánus ételekkel Tájház udvar

14.30 - 15.30 Közös ima a békéért a Paloznaki Római Katolikus Templomban
 v. Ajtós József László c. prépost, kerületi esperes, plébános
 Mahamandeleshwar Swami Vivek Puri
 Közreműködik a Paloznaki Kórus és Raman M. Sundaram.
 Emléktábla avatás a Békefánál a Milleniumi Parkban
 Köszöntőt mond: Kovács Emese Amália Paloznak Község Önkormányzata
 képviselőasszony és Szakács József Regionális JMÉ Egyesület érdi elnöke.

16.00 - 17.00 Klasszikus Dél-indiai táncok Kúcsipúdí stílusban
 Tóth Gabriella Garima táncművész és a Tarangam Dance Art Stúdió. 
 Tájház udvar

10.00 - 10.45 Játékos jóga gyerekeknek és családoknak
 Szántiné Váradi Zsuzsanna óvodapedagógus, Faluház nagyterem

11.00 - 13.00 Játszóház és kézműves foglalkozás, Tájház udvar

11.30-kor
és 15.30-kor Tájház megtekintése bemutatással.

A gyakorlásokra mindenki kényelmes öltözetben, lehetőség szerint polifoammal (pléddel),
és ne tele gyomorral érkezzen!

 A rendezvény helyszínei táblával jelzettek, pár perc sétára vannak egymástól! 
 A rendezvény ingyenes! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

 Főszervező: Nagy Julianna Pushkar +3620/9418763, pushkarjuli@gmail.com 

Rendezők:
Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd

Paloznaki JMÉ Jóga Csoport

Támogatók:
Paloznak Község Önkormányzata

Paloznaki Civil Egyesület

A JÓGA VILÁGNAPJA
Június 21-ét 2014-ben az ENSZ a Jóga Világnapjává nyilvánította.

Ebből az alkalomból Magyarországon is, mint világszerte,
ingyenesen tartunk jógaórákat és egyéb programokat
a Jóga a Mindennapi Életben Rendszer szervezésében.
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Debreceni grafikusok 
művésztelepe Paloznakon

Ebben az évben is Paloznakon tartotta hagyományos művészte-
lepét a debreceni Grafikus Művészek Ajtósi Dürer Egyesülete, de a 
barátságtalan időjárás miatt nem a Tájház udvara, hanem a Könyvtár 
adott helyet az művészeknek. Az idei alkotótáborban 10 napig élvez-
hették településünk vendégszeretetét.

Impozáns, linometszés technikájukat egyik nap a Csopaki Refor-
mátus Általános Iskola diákjainak is megmutatták, akik nagy lelkese-
déssel vetették bele magukat az alkotás örömébe.

A tábor résztvevői között két japán képzőművészt is köszönthet-
tünk, akik példamutató munkavégzésükről tanúbizonyságot tettek 
minden nap. 

Hagyományos szombat esti slambuc vacsorájuk is elkészült, és 
ugyan nem volt túl meleg, akik ellátogattak a Tájház udvarra, meg-
kóstolhatták és a finom paloznaki borok mellett jókat beszélgethet-
tek.  

Mint, minden évben ajándékokat is átvehettünk Tamus István 
grafikustól, aki az egyesület elnöke. A 10 nap alatt elkészült festmé-
nyekkel köszönték meg a szíves vendéglátást. Az intézmények falait 
díszítik majd az alkotások, és egy nagyobb kiállítást is szeretnénk ren-
dezni a jövőben, hogy a falu lakói is megtekinthessék a gyűjteményt.

FTK

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. 

A kiállítás június 30-ig megtekinthető.

A 80 éves paloznaki mandulafa ünnepe

18.30-kor mandulafa csemete ültetésére kerül sor
a Millenniumi Parkban, szimbolizálva az időt,

összekötve a múltat, a jelent és a jövőt.
Este, Szent Iván napjának, az esztendő legrövidebb

éjszakájának előestéjén a paloznaki legöregebb 
mandulafa emléktáblájának avatására kerül sor 

19.30-kor a Kálváriánál az 5. stáció mellett. 

Prazsák Józsefné Emmike
Tormási György
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Felhívás!
Paloznaki
néptánctábor
július 15-21.

 
Az önkormányzat meghívására ebben az évben is Pa-
loznakon nyaralnak az erdélyi Pálpatakáról testvér-
településünk néptáncos fiataljai.

A Tájház udvarán július 19-én, pénteken 20 órakor 
néptáncbemutatót tartanak, melyre szeretettel vár-
nak minden érdeklődőt! 

Várjuk azoknak a jelentkezését, akik az adott héten 
segíteni tudnak a fiatalok vendéglátásában, ill. bár-
mi módon hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy emlé-
kezetesebb legyen a Pálpatakáról érkező fiatalok 
paloznaki táborozása.

A jelentkezéseket várja Czeglédy Ákos polgármester 
+3630/916-6280, ill. Farsang-Törös Krisztina a Tele-
házban +3630/213-0785.

Nyári Diákmunka
az Önkormányzatnál

Várhatóan az idén is lehetőség lesz a Belügyminisz-
térium támogatásával diákmunkások alkalmazására 
az Önkormányzatnál. A foglalkoztatás a 16–25 év kö-
zötti nappali tagozaton tanuló diákok számára lehet-
séges. 

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 keresztül 
történik A munkavégzésre Paloznakon az Önkormány-
zatnál kerül sor, parkgondozási, Tájház ügyelet, ren-
dezvénysegítői 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.

Meleg nyári napok…
egy hűsítő fröccs…

Újra nyitva a Pincze Pont!

A Csiszár Család Pincészete,
aranyérmes boraival várja vendégeit.

A borok mellett, kávéval és üdítővel is szolgálunk.

Kedd - péntek 12:00 – 22:00

hétvégén 10.00 – 22.00 között,

a Tájház udvarán

várunk mindenkit sok szeretettel!

Strandbelépő 
A paloznakiak részére a Csopaki Önkormányzat 
kedvezményes szezonális strandbelépőt biztosít 
a csopaki strandra. A bérlet ára 10.000 Ft. Kivál-
tani a csopaki strand nyugati pénztáránál lehet 
a kiváltáshoz személyi igazolvány és lakcímkár-
tya bemutatása szükséges. A tavalyi bérlethosz-
szabbításához is szükség van a lakcímkártyára. A 
Paloznaki Önkormányzat a bérlet árának 50%-át 
megtéríti a paloznaki lakosoknak, ehhez a bérlet-
vásárlást igazoló számla bemutatása szükséges.

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

 Önkormányzat
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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 min-
denkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
500%-át, (142500Ft) és akinek a kérelme – saját ré-
szére – a gyermekorvos és a háziorvos által javasolt 
védőoltás támogatására irányul. Az egy főre jutó tá-
mogatási összeg nem lehet több 30.000 forintnál. A 
védőoltás támogatásának igényléséhez (házi)orvo-
si javaslat szükséges.

A védőoltások támogatására benyújtható kérelmek 
benyújtási határideje folyamatos.

Önkormányzat

Kézműves foglalkozások
a Tájház udvarán

Június 10-11-én ismét elindultak a kézműves foglal-
kozások a „Paloznak Jövőjéért” Közalapítvány szer-
vezésében, az önkormányzat anyagi támogatásával 
a Tájház udvarán.
Nyáron minden szombaton és vasárnap 10 - 13 óra 
között várják a gyermekeket, és kísérőiket a Szege-
di Napsugaras Népművészeti Egyesület tagjai, akik 
különböző kézműves technikákkal ismertetik meg a 
résztvevőket. A foglakozásokon gyöngyfűzéssel, szö-
vés-fonással, agyagozással, csuhézással, nemeze-
léssel, stb. készíthetnek ékszereket, apró tárgyakat, 
emlékeket az érdeklődők.
A foglalkozásokon a részvétel ingyenes!

Szerk.

Paloznaki Etalon
Június 29-án 18.00-kor a Tájház udvaron borkostoló 
keretében Englert Dezső a Borklub elnöke bemu-
tatja a Paloznaki Etalont, azaz a falu borát, ami a 
paloznaki borverseny aranyérmes borainak házasí-
tása. A borkostolón az aranyérmes borászok bemu-
tatják saját boraikat is, így össze lehet vetni a Paloz-
naki Etalont az alkotóelemeivel. A kóstolón érkezési 
sorrendben lehet részt venni. Önkormányzat

Klassz a pARTon! 2019
PALOZNAK, Fő tér

Esőhelyszín: Katolikus templom
Július 20. 20 óra

Lakatos György és tanítványai fagott koncertje

„Egész életemet annak szenteltem, hogy bebizo-
nyítsam: bármelyik hangszerrel ki lehet állni – akár 
egyedül is –, és egy egész estén át le lehet kötni a 
hallgató figyelmét.” Lakatos György tanítványaival 
rendszeresen bizonyítja, mennyi lehetőség, han-
gulat, szín rejlik a fagottjátékban. A fagottművész 
rendkívüli karriert futott be, egyike a világ ismert 
fagottos szólistáinak. Miközben világszerte híres 
előadótermekben koncertezik, rendszeresen el-
látogat kisebb településekre, iskolákba is, hogy 
népszerűsítse a zenét és közvetlen stílusával iga-
zi élménnyé varázsolja a művészettel való talál-
kozást. Életre hívója a kalocsai Kék Madár Feszti-
válnak, melyen minden évben egy meghatározott 
jótékony cél érdekében, honoráriumukról lemond-
va örömzenélnek az ország vezető művészei.                                                                                                
Lakatos György ezúttal is tanítványaival, a fiatal 
fagottos generáció kiváló képviselőivel érkezik a 
Klassz a pARTon! fesztiválra.
A koncert megtekintése ingyenes.


