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PALOTÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA

Értéktár kiállító terem átadása
Az első adventi gyertyagyújtást követő szentmise után került sor az új, települési értékeink bemutatására is alkalmas kiállító
terem átadó ünnepségére a Művelődési Házban. Polgármester úr köszöntő szavai után Ambrus József mutatta be „Itthon nyitott
szemmel” című fotókiállításának tablóit. A „tárlatvezetést” követően megosztotta a résztvevőkkel gondolatait a számára
nagyon fontos értékekről és felolvasta egy novelláját. Őt követték Kovács Kitti és Gyöngyösi Tamás, akik kalotaszegi páros
szólótáncukat mutatták be. Az ünnepi műsort a Szabad Élet zenekar zárta, akik akusztikus verzióban játszották el néhány
számukat. Az „értéktár pályázat” létrejöttének és megvalósulásának körülményeit a pályázó szervezet, a Palotás Ifjúságáért
Alapítvány titkára, Molnár Tamásné ismertette. Az ünnepélyes szalagátvágást Szabó Mihály polgármester úr végezte el. A
kiállító teremen kívül átadtunk a közönségnek egy tíz darabból álló, értékeinket képekben bemutató installáció sorozatot,
valamint egy hatvan oldalas fotókönyvet, „Palotás kincsei – Jelen és múlt találkozása” címmel. A kiállítások megtekinthetők a
Művelődési Ház nyitva tartási idejében, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK , ÉS A KÖZSÉG LAKÓINAK!
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PALOTÁSI HÍREK
AKTUÁLIS HÍREINK
SZOCIÁLIS TÜZIFA

A szociálisan rászorulók háztartásában a téli fűtési
problémák
enyhítése
érdekében
Palotás
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete 80/2015.(IX.17.)
számú határozatával úgy döntött, hogy támogatási igényt
nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra
kiírt pályázatra.
A támogatási igény a hatályos jogszabályok alapján 14 m3
tűzifa támogatására volt benyújtható, melynek önrészét
17.780 forint összeggel és annak szállítási költségét vállalta
az Önkormányzat.
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr Palotás Község
Önkormányzata szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatása iránti pályázatát pozitív
elbírálásban részesítette és 248.920 Ft összegű vissza nem
térítendő egyszeri támogatás került jóváhagyásra, melyet az
önkormányzat 14 erdei köbméter keménylombos tűzifa
vásárlására használhat fel.
A helyi rendelet alapján a szociális tűzifa iránti kérelmek
2015. december 1-15. között voltak benyújthatóak a Palotási
Közös Önkormányzati Hivatalban.

***
SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ
LÁTOGATÁSI IDEJE
Dr. Bercsényi Lajos főigazgató főorvos a Palotási
Önkormányzati Hivatal írásbeli megkeresésére adott 2014.
december 15-i tájékoztatása szerint Palotás, Kisbágyon,
Szirák, Héhalom és Egyházasdengeleg települések lakói
amennyiben lakcímüket lakcímkártyával igazolják a hét
minden napján 13 órától jogosultak látogatóként belépni
a kórház területére a kedvezőtlen tömegközlekedési
viszonyokra tekintettel.
Kérjük, az esetleges problémák elkerülése érdekében a
portán való belépéskor hangsúlyozzák, hogy mely
településről érkeztek látogatóba!

***
TŰZIFAVÁSÁRLÁS VESZÉLYEI
A tél közeledtével gyakorivá válnak az olyan
bűncselekmények, amelyek a fűtéssel, a fűtőanyagok
beszerzésével kapcsolatosak.
A rendőrség arra kéri az erdőtulajdonos magánszemélyeket,
valamint erdészeti társulásokat, hogy rendszeresen
ellenőrizzék területeiket. A kitermelt fát ne hagyják
őrizetlenül külterületen, azt szállítsák olyan bekerített helyre,
ahol illetéktelenek nem férhetnek hozzá.
Amennyiben az erdős területek közelében idegen
személyeket látnak teherszállításra alkalmas járművekkel,
írják fel a jármű rendszámát. Ha az erdőben idegen
személyek végeznek fakitermelést, értesítsék a rendőrséget,
vagy az illetékes erdészt.

A tűzifa kereskedelemmel kapcsolatos csalások elkövetői
általában tehergépkocsival házalnak, és tűzifát kínálnak
eladásra az aktuális kiskereskedelmi árnál olcsóbban. A
tüzelőt házhoz viszik, de a megrendelt mennyiségnél
jelentősen kevesebb, vagy sokkal rosszabb minőségű fát
szállítanak le. Előfordulhat, hogy lopásból származó fát
értékesítenek, amelyet később a rendőrség lefoglalhat.
Fontos, hogy megbízható forrásból vásároljanak tüzelőt és a
vásárlás részleteit mindig pontosan tisztázzák. Lényeges,
hogy a megrendelésben erdészeti, vagy sima köbméter
szerepel, ugyanis egy erdészeti köbméter, valamint egy sima
köbméter között jelentős különbség van.
1 erdészeti köbméter = 1,75 normál köbméter = 1 köbméter
színtiszta fa
1 normál köbméter = 0,57 erdészeti köbméter = 0,57
köbméter tiszta fa
Tisztázzák azt is, hogy milyen fajtájú a fa, illetve, hogy rönk
vagy ömlesztett formában szállítják. A megrendelést és az
árat rögzítsék írásos formában is. Tisztázzák azt is, hogy a
szállítás, valamint a rakodás költségét az ár tartalmazza-e,
vagy azt külön kell megtéríteni. A leszállított mennyiséget
mérjék le, arról kérjenek számlát.
Az idős személyek a tüzelő beszerzéséhez kérjenek
segítséget hozzátartozóiktól, vagy a helyi erdésztől. A
tűzifát tárolják zárt, biztonságos helyen. Kellő
körültekintéssel elkerülhető hogy bűncselekmény
áldozataivá váljanak.

***
NYERTES PÁLYÁZAT
A FŐZŐKÖNYHA FELÚJÍTÁSÁRA ÉS
KONYHAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE
Palotás és Kisbágyon Óvodai Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa 8/2015.(V.13.)határozata alapján a
nemzetgazdasági miniszter által a gyermekétkeztetés
feltételeit javító fejlesztések támogatására benyújtott
pályázatot a Palotási Gyermeklánc Óvoda főzőkonyhájának
infrastrukturális felújítására, fejlesztésére, az étkező
felújítására (eszközbeszerzésként bútorzat cseréjére),
akadálymentesítésére, friss helyi alapanyagok felhasználását
segítő technológia fejlesztésére (konyhai eszközbeszerzésre)
a Nemzetgazdaságért felelős Minisztérium értesítése szerint
– forráshiány miatt – ahogy az előző lapszámban hírt adtunk
róla tartaléklistára került.
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 3. melléklet II.9. Gyermekétkeztetés
feltételeit javító fejlesztések támogatása jogcímen
rendelkezésre álló 1.000,0 millió forint keretösszeg
felhasználásnak részletszabályairól szóló Pályázati Kiírás
értelmében az év közben felszabaduló keretösszeg erejéig az
eredetileg tartaléklistán szereplő érvényes pályázatokról
2015. november 15-ig új támogatási döntést lehetett hozni.
Miniszter Úr döntése értelmében Palotás Község
Önkormányzata pályázata alapján 2015. évben központi
költségvetési támogatásban részesül 17.705.585 forint
összeg erejéig, vagyis a támogatás intenzitása 95%, az önerő
5 %.
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AKTUÁLIS HÍREINK
TORNASZOBA FELÚJÍTÁSA
A Budathlon Ingatlanberuházó Kft. által meghirdetett
„Sportból a legtöbbet!” című pályázati program keretében melynek célja az iskolák rendelkezésére álló infrastrukturális
lehetőségek szélesítése volt, hogy ezáltal még több gyermek
sportolhasson megfelelő környezetben - a tornaszoba
felújítására (padlócsere, nyílászáró csere, festés, öltöző
felújítás) került sor 2.063.533 Ft vissza nem térítendő
támogatási összegben.
A kivitelezést a Bohus 2003 Kft. végezte, a felújított
tornaszoba műszaki átadására 2015. november 24-én került
sor.

A 2000 fő alatti települések pályázatait nem tudták
támogatni, így a pályázat forráshiányra hivatkozva nem
nyert támogatást.

***
ADÓTARTOZÁSOK
A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal az adótartozások
behajtása érdekében fizetési felszólítást küldött valamennyi
adótartozással
(gépjárműadó,
kommunális
adó,
építményadó, helyi iparűzési adó, idegen bevétel, egyéb
bevétel) rendelkező magánszemély, vállalkozás és cég
részére.
Kérünk minden adóst, hogy adótartozását – akár
részletfizetéssel – rendezze, ellenkező esetben az adók
behajtására
letiltással,
inkasszóval,
gépjárművek
forgalomból kivonásával intézkedni fogunk!

***
JÁRDAFELÚJÍTÁS
Az új ajtó, fal- és padlóburkolatok

***
ÉPÍTMÉNYADÓ RENDELET
MÓDOSÍTÁSA
Palotás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendeletével módosította az
építményadóról szóló 8/2013. (IX.29.) önkormányzati
rendeletét tekintettel arra, hogy 2011. január 1-je óta az
építményadó mértéke 275 Ft/m2, és az elmúlt 4 évben nem
került sor annak emelésére az infláció mértékének
megfelelően. A rendeletmódosítás alapján 2016. január 1.
napjától az építményadó mértéke 300 Ft/m2.

Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok
részére biztosított 20 millió forintos támogatási keretből az
önkormányzat az önkormányzati utak mentén található
járdák felújítását valósítja meg 10x20 cm-es térburkoló
kőből az Ady Endre úton és a Bajcsy-Zsilinszky út egy
szakaszán.
A munkálatok tervezett ideje 2015. októbere-novembere
volt, azonban az időjárási körülményekre tekintettel a
kivitelezés elhúzódik, a járdafelújítás során okozott esetleges
kellemetlenségekért elnézésüket és türelmüket kérjük.

***
SIKERTELEN PÁLYÁZAT RAVATALOZÓ
FELÚJÍTÁSÁRA ÉS JÁRDAFELÚJÍTÁSRA
Palotás Község Önkormányzata a helyi önkormányzatért
felelős miniszter által az adósságkonszolidációban nem
részesült
települési
önkormányzatok
fejlesztéseinek
támogatására kiírt pályázatot benyújtotta a ravatalozó
felújítására és a járda felújítási munkálatok folytatására
20.000.000 Ft támogatási összeggel, 100%-os támogatási
mértékkel.

Járdafelújítás az Ady Endre úton
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PÁLYÁZATON NYERT FALUBUSZ ÉS
TEREPJÁRÓK ÁTADÁSA

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető
támogatások címmel kiírt pályázati felhívásra Palotás
Község Önkormányzata 51/2015. (IV.21.) számú képviselőtestületi határozata alapján Fiat Ducato 8 személyes
mikrobusz megvásárlására benyújtott nyertes pályázatának
eredményeként a mikrobusz átvételére 2015 októberében
került sor.
A Palotási Polgárőr Egyesület ugyanezen pályázat
keretében, mint civil szervezet Suzuki Vitara terepjáróra, a
Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő
Társulás szintén Suzuki Vitara terepjáró beszerzésére
pályázott, szintén sikeresen. A Suzuki Vitarák 2015
októberében átvételre kerültek, mindhárom gépjármű a
hatékonyabb feladatellátást szolgálja a településen.

RÓKÁK MEGJELENÉSE
Az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés érkezett az
Önkormányzathoz, hogy a település belterületén rókák
jelentek meg. Amennyiben rókát észlelnek a településen,
bejelentésüket a 06 32/580-055 telefonszámra, vagy a
palotas@palotas.hu e-mail címre tehetik meg.
Mivel lakott területen nem lehet engedély nélkül kilőni a
rókákat, ezért ilyen esetben az illetékes rendőrkapitányságtól
a jegyző kér kilövési engedélyt, amelynek birtokában
kizárólag hivatásos vadász lőheti ki a kárt okozó vadat. A
kárt okozó vad elejtését az elejtést végző személyek saját
tulajdonú, engedélyezett vadászat célú vadászfegyvereikkel
hajthatják végre, a fegyverhasználat szabályait betartva. A
kárt okozó vad elejtésének időpontjában biztosítani kell az
adott terület lezárását.

***
Siker az Összművészeti Fesztiválon
Ambrus József (Rákóczi út 10.) sikerrel szerepelt a IV.
Újbudai Összművészeti Szenior Ki Mit Tud Fesztiválon,
ahol a vers és prózaíró kategóriában művével III. helyezést
ért el. A zsűri elnökétől, Karinthy Mártontól vehette át az
elismerő oklevelét.
Sikeréhez őszintén gratulálunk és további eredményes
munkát kívánunk!

***
A megnyert autók

A palotási falubusz

***

Köszönetnyilvánítás
Megköszönöm minden segítőnek, támogatónak, akik férjem,
Kiss József (Szabadság út 62.) temetésén részt vettek, és
részvétüket kifejezték.
Kiss Józsefné

PALOTÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA
INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK
MEGALAKULÁSA
A Palotási Általános Iskola Intézményi Tanácsa 2015.
november 11-én alakult meg, a tagok összehívását az
önkormányzati delegált személyében bekövetkezett változás
indokolta. A Képviselő-testület az intézményi tanácsba
Uhrin János önkormányzati képviselőt delegálta. Az
intézményi tanács elnökének Szekeresné Pete Katalin
intézményvezető-helyettest, a nevelőtestület delegáltját
választották.
A Tanács tagjai: Pavkóné Kis Brigitta, a Szülői
Munkaközösség elnöke és Uhrin János önkormányzati
képviselő.

***
ÚJ ORVOSI RENDELŐ
Az orvosi rendelő használatba vételi engedélyét megkaptuk,
jelenleg a működési engedély megkérése van folyamatban.

PALOTÁSI HÍREK
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Iskolai hírek
Mi történt az iskolában?
Az új tanévet a diákok, tanárok, iskolai dolgozók egyaránt
izgatottan várták. A 2015-2016-os tanév is bővelkedik
kihívásokban, mint tanulmányi, mint nevelési szempontból.
A TÁMOP pályázat lezárult, így sajnos a mostani tanévben
lényegesen kevesebb lehetőség nyílik ingyenes programok
biztosítására.
Szeptembertől azonban számos iskolai és iskolán kívüli
rendezvényen vehettek részt a nebulók. Az alsósok
cirkuszban voltak, hetedikeseink mozi látogatáson és
kerékpáros túrán vettek részt.

Az 1956-os ünnepség közreműködői
A DÖK „Péntek 13” bulit és papírgyűjtést szervezett. A
gyűjtés végén a harmadik, negyedik és ötödik osztályok
vehettek át elismerő oklevelet. Véget ért a harmadik „Vesd
bele magad!” elnevezésű agrár-programunk. Vendégoktatók
tájékoztatást tartottak egészséges életmód fontosságáról,
végzőseink pályaválasztási kiállításra látogattak Pásztóra. A
tej élettani fontosságát mutatták be a gyerekek számára egy
előadássorozat keretében. December 4-én megjött az SZMK
Mikulása is. Köszönjük innen is.

A kerékpártúra résztvevői

A Mikulás és a Krampusz látogatása az iskolában

A nyolcadikosok egy közös éjszakát töltöttek az
iskolában
A Tókerülő futáson a nyolcadik osztály nyerte el a
legnagyobb arányban futók díját. A negyedik osztály
képviselte iskolánkat Egyházasdengelegen az Ősz színei
vetélkedőn. Együtt ünnepelte az iskola 1956. október 23-ai
évfordulót a nyolcadikosok és a Kenderike Néptánccsoport
fellépésével.

A tél folyamán az iskola hagyományaihoz híven a DÖK Téli
Vásár-t is szervez, ahol a diákok az otthon készített
portékáikat, megunt, de jó állapotban lévő tárgyaikat
értékesíthetik. Az iskola karácsonyi ünnepséggel zárja a
2015-ös naptári esztendőt, melynek házigazdája a harmadik
osztály.
Felújítások is történtek a nyár és az ősz folyamán. Az iskolai
sportpálya mellett elkészültek a padok és egy ivókút is
kialakításra került az SZMK finanszírozása jóvoltából. A
tornaszoba padlózata teljesen megújult a Decathlon kétmillió
forintos pályázatának megvalósításaként. Az iskola melletti
járda is szép új burkolatot kapott, önkormányzati beruházás
keretében. Reméljük, hogy a fejlesztések a jövőben is
folytatódnak és szépen fejlődik iskolánk.
Innen is boldog karácsonyt és eredményekben gazdag
újesztendőt kívánunk mindazoknak, akik érdeklődnek
intézményünk és a benne folyó munka iránt.
Keressenek minket az altisk-palotas.sulinet.hu és a
facebook.com/palotasialtalanos.iskola oldalon!
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Az előző számban olvashattak arról, hogy a főzőkonyhánkon
nyugdíjba vonulás miatt személyi változás történt. Szabó
Lászlóné Magdi néni 28 évig segítette a szakács nénik
munkáját, fáradozott azért, hogy a gyermekek étkeztetése a
lehetőségekhez képest a legjobb legyen. A megérdemelt
felmentési idő letöltése után elköszöntünk Tőle. Kívánjuk,
hogy erőben, egészségben töltse családja körében nyugdíjas
éveit.
Az elmúlt néhány hónap igen mozgalmasan alakult,
tartalmas programokon vagyunk túl:
Költségvetésünkből sikerült beszerezni 2 db. „Parajd” só
terápiás készüléket a két csoportszobába. A készülék
alkalmas zárt térben a levegőben lévő baktériumok,
penészgombák és atkák elleni védekezésre és a légtér sóionokkal való telítésére. A fertőtlenítő hatása annak
köszönhető, hogy kősó felülete nemesfém-oxiddal (ezüst
ionokkal)
van
átitatva.
Rendszeres
használatával
csökkenthető az óvodai csoportszobákban a felső légúti
fertőzések száma, edzettebb lesz a gyermekek
immunrendszere.
A Méhecske csoport részt vett a Cserhátalja Folklórünnepen. A szürethez kapcsolódó szokásokat felelevenítő
műsoruk nagy sikert aratott. A gyermekeket felkészítette:
Szalkai Jánosné

megtapasztalhatták a győzelem felemelő érzését és a vereség
keserű ízét is.
Európai Mézes Reggeli Nógrádban program keretében
november 20-án óvodánkban minden kisgyermek számára
Pálinkás Gábor méhészettel is foglalkozó őstermelő
biztosította a tízórait. A kezdeményezés célja: a méhek és az
egészséges életmód népszerűsítése. Figyelemfelhívás a
reggeli fontosságára és az egészséges táplálkozásra.
December 3-án a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének munkatársai
látogattak el intézményünkbe. A gyermekek felé az
egészséges
életmód,
betegségmegelőzés,
higiénia
témakörökben nyújtottak ismeretet, ezzel is kapcsolódva az
Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi programjaihoz.
(Itt hívjuk fel a figyelmüket a Tisztelt Olvasóknak, hogy a
műanyag palackok kupakjait egész évben gyűjtjük a beteg
gyermekek gyógyítását segítve ezzel.)
December 4-én izgatottan vártuk a jóságos, nagyszakállú
ajándékhozó Mikulást. Akikkel együtt izgultunk; a
kisbágyoni Kisvakond csoportosok. A Mikulást és hűséges
társát, a Krampuszt köszöntő szép dalok és versek után
bizony minden gyermek megérdemelte a csomagot. A
délelőttöt jó hangulatú „Mikulásbállal” zártuk.

A Biomed Tókerülő Futónapon való részvételre sikerült
megnyerni minden családot. Örömmel töltött el bennünket,
hogy az apukák büszkén álltak gyermekük mellé a
startvonalnál. A futónaphoz kapcsolódóan a gyerekek
meghallgatták a védőnő mozgás fontosságáról szóló
előadását. A gyermekeket elkísérte: Szalkai Jánosné és
Krekács Istvánné.
Idősek köszöntése most sem múlhatott el az óvodások
fellépése nélkül. A Méhecske csoportos gyermekek szívhez
szóló műsorukkal könnyet csaltak az ünnepeltek szemébe. A
gyermekeket felkészítette: Szalkai Jánosné.
Nagycsoportos gyermekeinkkel – a Méhecskékkel –
megtekintettük Ambrus József lokálpatrióta és „ezermester”
fotókiállítását – a községünkben fészkelő és átvonuló
madarakról - a művelődési házban. Élmény volt hallgatni a
képekhez fűződő történeteit. A közmondás szerint: „aki a
virágot szereti rossz ember nem lehet”. Vajon, hogy szólna a
közmondás arról az emberről, aki a madarakat annyira
szereti és védi, mint Józsi? Az előadásán készült fotókat
elküldtük a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesületnek is.
Óvodánkban nincsenek szürke hétköznapok, de a
megszokott óvodai napirend szerinti tevékenységeket az idén
ősszel is színesítették, gazdagították a művelődési ház által
szervezett bérletes mese előadások, emellett a népmese- és
diafilm világnapján a gyermekek kedvenc meséikből
válogathattak.
A Bozsik-program ovis korcsoportja – a Méhecske
csoportból 12 fiú – túl van az első fordulón, melyet
Palotáson rendeztek. A környékbeli településekről érkező
ovis csapatokkal mérkőztek meg. A versengés hevében

A megérdemelt mikuláscsomag átvétele
A községi adventi koszorúnál a második gyertya
meggyújtásánál a méhecske csoportos gyermekek a „négy
gyertya meséjével” és az adventi dalokkal elnyerték a
jelenlévők tetszését.
Kellemes meglepetés ért bennünket az ünnepek előtt. Vincze
Barbara, - volt óvodásunk - 20.000 Ft-al ajándékozta meg
gyermekeinket. A felajánlott összeget egy tavaszi
kiránduláshoz fogjuk felhasználni. Ezen kívül még építő
játékokkal, meséskönyvekkel örvendeztette meg a
gyerekeket. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az
adományért!
Advent idején illik átgondolni (jó) cselekedeteinket és
számba venni azokat, akik bármilyen formában is segítették
óvodánkat. Elsősorban az óvodás gyermekek szüleit illeti
köszönet.
Köszönjük, hogy partnerek elképzeléseink, programjaink
megvalósításában, köszönjük, hogy az óvodapedagógusokkal együttműködve segítették a csoportok munkáját!
Reméljük, hogy a már hagyománnyá
köszöntéssel idén is kedveskedhetünk
partnereinknek.

vált adventi
segítőinknek,

PALOTÁSI HÍREK
Hagyománnyá vált, hogy intézményünket minden karácsony
előtt meglátogatja Becsó Zsolt országgyűlési képviselőnk.
Az idén sem jött üres kézzel. Játékokat, édességet és almát
kaptunk tőle.
Köszönjük a gyermekek nevében is.

Ajándékok, amelyek nem kerülnek semmibe!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

egy jó szót szólni
egy beteget felvidítani
óvatosan csukni be az ajtót
apróságnak örülni
mindenért hálásnak lenni
jó tanácsot adni
egy levél megírásával örömet szerezni
jogos panaszt nem melegíteni fel újra
nem tenni szóvá, amit a másik hibázik
a levert hangulatot nem venni komolyan
nem sértődni meg egy félre sikerült szó miatt
megtalálni a dicsérő, elismerő szót a jóra
megtalálni az együtt érző szót a megalázottnak
találni egy tréfás szót a gyerekeknek
elismerni az elkövetett helytelenséget
örülni a holnapi napnak
bizonyos dolgokra aludni egyet
mindenre rászánni a kellő időt és gondot

és
Az ajándékok átvétele
Kedves Szülők!
Az elmúlt évekhez hasonlóan óvodánk az iskolai téli szünet
idejére bezár, azaz 2015. december 21-től 2016. január 3ig. Január 4-től várjuk vissza a gyermekeket.
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MINDIG ÉS MINDENBEN
SZERETETBEN LENNI!

***
Régi idők emlékei

Az óvoda és a főzőkonyha dolgozói nevében minden kedves
olvasónak áldott Karácsonyi Ünnepeket és boldog, békés Új
Évet kívánok az alábbi idézettel:
„Harangok tisztán zengő hangja
Kísérjen minden éneket.
Csituljon el szíved haragja,
Várjuk a legszebb ünnepet!”
(Tóth János István – Z. Horváth Gyula)
Krekács Istvánné
óvodavezető

Helytörténeti kiállításon 1974

***

Érdeklődők egy csoportja 1974

8

PALOTÁSI HÍREK
Községi rendezvények, közösségi programok

Visszatekintve a 2015. év utolsó negyedévére, a következő
programokról,
rendezvényekről,
eseményekről
szeretnék
beszámolni a tisztelt olvasóknak.
Szeptember 26-án rendeztük meg Cserhátalja Folklórünnep és
Szüreti Vigadalom elnevezésű rendezvényünket. Az időjárás sajnos
nem volt kedvező, így a hagyományos szüreti felvonulást nem
tudtuk megtartani. A programoknak a művelődési ház adott otthont.
Szabó Mihály polgármester úr megnyitó beszéde után Becsó Zsolt
országgyűlési képviselő úr és Skuczi Nándor a Nógrád Megyei
Közgyűlés elnöke mondták el köszöntő szavaikat. Ezt követően a
kisbíró, György Szabolcs dobolta ki a 2015. év eseményeit. A bíró
és a bíróné, Pap Szilveszter és felesége a Rimóci rezesbanda
talpalávaló zenéjére ropták a nyitótáncot, a közönség tagjaival
együtt.

résztvevők. Vendégünk volt Bukovics János mesemondó, aki
humoros történetekkel, tréfás mesékkel szórakoztatta a közönséget.
Ingyenes beiratkozásra és ingyenes internethasználatra is
lehetőségét adtunk az érdeklődőknek a hét folyamán. Október 7-én
került megrendezésre az Idősek napja rendezvénye. A község
hatvan évet betöltött lakosságát látta vendégül az Önkormányzat
Képviselő-testülete, a Közös Hivatal és a Művelődési Ház
dolgozói. Szabó Mihály polgármester úr köszöntő beszéde után a
Palotási Gyermeklánc Óvoda növendékei és a Kenderike
Néptánccsoport adott műsort községünk idősebb lakosai
tiszteletére, valamint vendégünk volt Molnár Orsolya énekesnő, aki
dalaival teremtett jó hangulatot a közönség körében. A szervezők
estebéddel is megvendégelték a megjelenteket.

Az óvodások köszöntő műsora
A bíró és a bíróné, a kisbíró és Rimóci rezesbanda
A helyi Őszirózsa Nyugdíjas Klub Nótakörén, a Kenderike
Néptánccsoporton, valamint a szólótáncot bemutató Kovács Kittin
és Gyöngyösi Tamáson kívül több település hagyományőrzői is
bemutatkoztak a színpadon: a Kéknefelejcs Népdalkör Csécséről, a
Szarvasgedei Népdalkör, az egyházasdengelegi Táncoló Talpak, a
Herédi Néptánccsoport, Nagy Nándor mesemondó Érsekvadkertről,
Köböl Gábor tárogatós Bátonyterenyéről, valamint a Vidróczki
Néptáncegyüttes táncosai Gyöngyösről. A gyermekek a
Csillagszemű juhász című bábmesét tekinthették meg Tatai
Veronika előadásában. Sztárvendégünk Péter Szabó Szilvia volt. A
színpadi programok mellett helyi- és meghívott alkotók, termelők,
kézművesek, civil szervezetek egyaránt gondoskodtak a gazdag
programkínálatról: a mustkészítés bemutatása, kovácsolás,
korongozás, arcfestés és a népi játszótér egyaránt népszerűek voltak
a rendezvény látogatóinak körében. A gasztronómia területén is
szerettük volna kielégíteni az igényeket: megkóstolhatták a Szűcsi
mézet, Siposné Kiss Mónika sajtkülönlegességeit, az Adorján
Aranka által készített kecsketej termékeket, a palotási Őszirózsa
Nyugdíjas Klub hagyományos tócsniját és laskáját. Az ifjúsági klub
tagjai palacsintát készítettek, a község mobil kemencéjében pedig
az elmaradhatatlan kenyérlángos sült, Kékesi József és családja
segítségével. A napközbeni programok zárásaként a Lobbanáspont
Tűzzsonglőr Egyesület mutatott be színvonalas produkciót. A
rendezvény a hajnalig tartó szüreti bállal ért véget.
Szeptember 28-án Palotás Község Önkormányzata Képviselőtestülete tartotta közmeghallgatását a Művelődési Házban.
Október 1-4-ig lakodalmi rendezvény céljára bérbe adtuk az
intézményt.
Október 5-11-között ismét csatlakozott könyvtárunk az Országos
Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz. Felolvasóest, baba-mama
találkozó, mese mozi, kézműves foglalkozás és ifjúsági találkozó
egyaránt szerepelt a programok között. A felolvasóest alkalmával
saját írásaikat, valamint kedvenc költeményeiket olvasták fel a

Október 9-én a kisbágyoni Köménymag Színjátszó Csoport mutatta
be Dzsungel könyve című színdarabját, amely óriási sikert aratott
az igen nagyszámú közönség körében.
Október 18-án rendeztük meg községünkben a IX. Biomed
Tókerülő Futást, melyre ismét több mint 400-an neveztek az ország
több pontjáról. Részletes beszámolót olvashatnak az eseményről az
újság hasábjain.

Rajtol a rövidtáv mezőnye
Október 20-án a Békaherceg című gyermekszínházi előadást
nézhettek meg a gyerekek a Pódium Színház előadásában.
Október 21-én az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tartotta
klubfoglalkozását.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére a Palotási
Általános Iskola tartott megemlékező műsort a Művelődési Házban,
melynek keretében a nyolcadik osztályosok adtak színvonalas
műsort október 22-én.
Október 29-én a Palotás Ifjúságáért Alapítvány kuratóriumának
tagjai Halloween party-t rendeztek gyerekeknek. Töklámpást
faragtak és különböző papírdíszeket készítettek. A rendezvény
gyerek diszkóval zárult.

PALOTÁSI HÍREK
November 11-én a Márton-nap hagyományait felelevenítő
kézműves játszóházba invitáltunk kicsiket és nagyokat egyaránt.
November 17-én baba-mama találkozóra hívtuk az érdeklődő
kismamákat, kisgyermekes anyukákat.
November 18-án az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tartotta
összejövetelét a Művelődési Házban.
Ugyanezen a napon gyermekszínházi előadásra invitáltuk a
gyerekeket, melynek keretében a Jancsi és Juliska című
mesebalettet tekinthették meg, a VSG Kamarabalett előadásában.
November 21-én az Ifjúsági Klub tartotta összejövetelét a
Művelődési Házban, melynek során filmet néztek és közösségi
játékokat játszottak.
November 25-én ismét „dianapot” rendeztünk. A délelőtt folyamán
diafilmeket vetítettünk a palotási óvodásoknak.
November 29-én került sor az első adventi gyertya meggyújtására a
község adventi koszorújánál. Az ünnepi rendezvényen verseket
hallgathattak meg a résztvevők Demján Mónika, Molnár Tamásné
és Jakubecz Erika előadásában. Szabó Mihály polgármester úr
ünnepi gondolatait követően Marti József plébániai kormányzó
szentelte meg a koszorút.

Marti József plébániai kormányzó úr megszenteli az adventi
koszorút
A gyertyagyújtást követő szentmise után a Művelődési Házba
vártuk az érdeklődőket, ahol az új, települési értékeink
bemutatására is alkalmas kiállító terem átadó ünnepségére került
sor. Polgármester úr köszöntő szavai után Ambrus József mutatta
be „Itthon nyitott szemmel” című fotókiállításának tablóit. Ezeken
a tablókon Józsi bácsi szeretett lakótársain, a füstfecskéken és azok
mindennapjain kívül azok az élőlények, növények, tájak,
történések, természeti értékek is láthatók, melyeket, ha itthon,
nyitott szemmel járunk, s persze szerencsénk van, láthatunk. S, ha
látunk talán még erősebb lesz a törekvés, hogy megóvjuk
környezetünket, természeti értékeinket. A „tárlatvezetést” követően
megosztotta a résztvevőkkel gondolatait a számára nagyon fontos
értékekről és felolvasta egy novelláját. Őt követték Kovács Kitti és
Gyöngyösi Tamás, palotási fiatalok, akik kalotaszegi páros
szólótáncukat mutatták be, melyet szinte az elejétől a közönség
tapsa kísért végig. Az ünnepi műsort a Szabad Élet zenekar zárta,
akik akusztikus verzióban játszották el néhány számukat. Az
„értéktár pályázat” létrejöttének és megvalósulásának körülményeit
a pályázó szervezet, a Palotás Ifjúságáért Alapítvány titkára,
Molnár Tamásné ismertette. Az ünnepélyes szalagátvágást Szabó
Mihály polgármester úr végezte el. A kiállító teremen kívül
átadtunk a közönségnek egy tíz darabból álló, értékeinket képekben
bemutató, installáció sorozatot, valamint egy hatvan oldalas
fotókönyvet, „Palotás kincsei – Jelen és múlt találkozása” címmel.
A kiállítások megtekinthetők a Művelődési Ház nyitva tartási
idejében. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
November 30-án szakfelügyeleti vizsgálatra került sor
könyvtárunkban. A szakfelügyelők mindent rendben találtak, a
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szakmai munkát, a könyvtár állapotát, rendezettségét, működését
megfelelőnek ítélték és javasolják könyvtárunkat a nyilvános
könyvtárak jegyzékében maradásra.
December 5-én került sor a második adventi gyertya meggyújtására
a község adventi koszorújánál. A remény gyertyáját a Palotási
Gyermeklánc Óvoda „fogadta örökbe”, erre az Adventre. Az
ünnepség alkalmával Koreny Tiborné és Vidáné Zachar Ildikó
versmondása után, Krekács Istvánné mondta el felemelő ünnepi
gondolatait, majd meggyújtotta a remény gyertyáját. Az óvodás
gyerekek szívet-lelket melengető műsora zárta az ünnepséget.
A Művelődési Házban tovább folytatódtak a programok. Az
óvodások bemutatták a Mikulás köszöntésére készült kis
műsorukat, majd „A hóember és a kiskutya” címmel interaktív
zenés-mesés játékban vehettek részt a gyerekek. A műsorok után
megérkezett a várva várt Mikulás és társa, a Krampusz, akikhez
idén két manócska is csatlakozott a gyerekek örömére. Minden
gyermek ajándékcsomagot kapott. A programot kézműves
foglalkozással zártuk.
December 10-én gyermekszínházba hívtuk és vártuk a gyerekeket.
A Hókirálynő Meseszínpad előadásában a Holle anyó című
mesejátékot tekinthették meg az érdeklődők.
December 12-én került sor a harmadik gyertya meggyújtására a
községi adventi koszorún. Az öröm gyertyáját a Palotási Általános
Iskola „fogadta örökbe” erre az időszakra. Az iskolás gyerekek
emelkedett hangulatú ünnepi műsora után Szekeresné Pete Katalin
intézményvezető-helyettes mondta el adventi gondolatait és
meggyújtotta a gyertyát. A programok a Művelődési Házban
folytatódtak tovább, ahol a Luca-napi népszokásokat,
hagyományokat elevenítettük fel, Luca búzával, gombócfőzéssel és
játékokkal. Sütöttünk és díszítettünk mézeskalácsot és
karácsonyfadíszeket is készítettünk a gyerekekkel. Vendégünk volt
Szajlai Szabolcs bűvész, aki a varázslás rejtelmeit mutatta meg a
gyerekeknek.
A Palotási Polgárőr Egyesület december 12-én, az Őszirózsa
Nyugdíjas Klub december 16-án, a Karate Klub december 18-án, a
Kenderike Néptánccsoport december 22-én tartotta, tartja meg
évzáró karácsonyi ünnepségét intézményünkben.
Az adventi időszak programjai a Községi Karácsonyi Ünnepséggel
zárulnak, melynek helyszínei a Palotási Római Katolikus Templom
előtti tér, valamint a Művelődési Ház és az előtte lévő tér. Az
ünnepi programokra mindenkit nagy szeretettel várunk!
Községi programjaink mögött nagyon sok ember gondos,
összehangolt, lelkes és szeretetteljes munkája áll. Ezúton is
szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a magánszemélyeknek,
a civil szervezetek aktivistáinak, az önkormányzati intézmények
dolgozóinak, akik munkájukkal, anyagiakkal, természetbeni
hozzájárulással vagy akár a jelenlétükkel támogatták a programok
megvalósulását. Remélem, hogy jövőre még több érdeklődőt,
kedves vendéget köszönthetünk a község rendezvényein.
Ezúton kívánok magam és a munkatársaim nevében is minden
kedves olvasónak Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket, jó
egészséget és eredményekben gazdag Boldog Új Esztendőt!
2016-ban is szeretettel hívunk és várunk mindenkit a művelődési
házba és a könyvtárba, községi rendezvényeinkre, valamint a civil
szervezetek programjaira.
Polonkai Katalin
igazgató
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PALOTÁSI HÍREK
IX. Biomed Tókerülő Futás

Szerencsésnek mondhatták magukat a IX. Biomed Tókerülő
Futás résztvevői és szervezői, hiszen hosszú idő után először
derült ki az ég, mégis a napokig tartó esőzések miatt a
verseny történetének legnehezebb pályája várta a
versenyzőket. A körülmények és a versenykiírásban történt
változtatások nem szegték kedvét a résztvevőknek, hiszen
idén is jelentős számú nevező készülődhetett a rövid és a
hosszú táv rajtvonala mögött. A hosszútávnak (12,6 km)
139-en a rövidebbik távnak (3,8 km) 235-en vágtak neki és
többségük célba is érkezett. A verseny és a versenyzők
biztonságáról a Pásztói Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai és természetesen a
Palotási Polgárőr Egyesület gondoskodott. Legfontosabb
célunk továbbra is az, hogy futásra, mozgásra ösztönözzük a
palotásiakat, ezért különösen örömteli, ha a helyiek
magukénak érzik a rendezvényt. Ennek ékes bizonyítéka,
hogy idén is közel 100 palotási, illetve palotási általános
iskolás vett részt a rendezvényen, ők mindannyian
megkapták a verseny emblémázott pólóját és természetesen
vendégeink voltak egy tál gulyásra. A gulyáslevest idén is a
Palotási Gyermeklánc Óvoda főzőkonyháján készítették,
mindenki megelégedésére. Az eredményhirdetésre 140 díjjal
készültünk, melyek nagy része gazdára is talált. Az abszolút
kategória dobogósainak értékes díjait Farkas Gusztáv
ajánlotta fel. Minden korosztályban külön jutalmaztuk a
legjobb palotási futókat, ezen kívül a Palotási Általános
Iskola díjat ajánlott a legjobb palotási általános iskolás lány,
illetve fiú részére (Reichardt Laura, Gyöngyösi András). A
Biomed Kft. idén 30.000 Ft különdíjjal jutalmazta azt az
általános iskolai osztályt, akik a legnagyobb arányban
vesznek részt a versenyen. Első ízben ezt az összeget a
2015/2016 tanév nyolcadikosai vehették át, külön köszönet a
díj ötletgazdájának és felajánlójának a Biomed Kft.-nek.
Nagy megtiszteltetésnek éreztük, hogy országgyűlési
képviselőnk Becsó Zsolt ellátogatott a versenyünkre és
elrajtoltatta a hosszú táv mezőnyét, a rövidebb távon pedig
versenyzőként is részt vett. Idén is elmaradhatatlan része
volt futóversenyünknek az óvodás futás, melyre jórészt
palotási óvodások neveztek, de egyre több távolabbról
érkező versenyző hozza magával óvodáskorú gyermekét. Az
„ovisok” közül nem hirdettünk helyezetteket, hiszen ők
mindannyian győztesek, ezért jól megérdemelt jutalmul
átvehették a díjaikat, amiket a Coop ABC, illetve a Palotás
Ifjúságáért Alapítvány is támogatott. Mint mindig most is
színes programokkal szórakoztatta a várakozókat, kísérőket
és az érdeklődőket a Mihályfi Ernő Művelődési Ház. A
programok közül a felnőttek a Nógrád Megyei
Népegészségügyi Intézet tájékoztatóját és szűréseit
látogatták nagy számban, a gyerekek számára pedig a
legnépszerűbb program a tűzoltó-, illetve mentőautók
„külső-belső” vizsgálata volt. Helyi alkotók és termelők,
úgymint Adorján Aranka, Takács Ilona és Szűcs Ferenc idén
is bemutatták portékáikat az arra érdeklődők számára, és
felajánlásaikkal gazdagították a tombolasorsolás díjait.
Végül, hiszen nem lehet elégszer, szeretném megköszönni
névadó szponzorainknak a Biomed Kft.-nek és Palotás
Község Önkormányzatának kezdetek óta tartó támogatását,
segítségükkel versenyünk egyre fontosabb állomása az

országos futónaptárnak. Köszönet mindenkinek, aki
bármilyen formában segítette, támogatta versenyünket.
Jövőre várunk mindenkit a jubileumi 10. Biomed Tókerülő
Futásra, Palotáson.
Eredmények:
Rövidtáv legjobb női futói:
1. Csuta Dorottya (Pusztazámor)
2. Burai Virág (Salgótarján)
3. Nagy Linett (Hatvan)

15p:00m
16p:03m
16p:03m

Rövidtáv legjobb férfi futói:
1. Holló Szabó Martin (Kiskunfélegyháza) 13p:05m
2. Kadlót Zoltán (Salgótarján)
13p:09m
3. Kepes Máté (Hatvan)
13p:28m
Hosszútáv legjobb női futói:
1. Soós Fanni Kinga (Abony)
2. Forácsné Licz Márta (Budapest)
3. Laczkó Rozina Luca (Salgótarján)

55p:31m
56p:52m
57p:29m

Hosszútáv legjobb férfi futói:
1. Pápai Márton (Gödöllő)
2. Galamb Csaba (Kecskemét)
3. Beda Szabolcs (Budapest)

45p:29m
45p:30m
47p:05m

Legjobb palotási futók rövidtávon:
Nők:
06-10 év: Baráth Emese
11-14 év: Reichardt Laura
15-19 év: Veszelszki Andrea
20-29 év: Zsiga Petra
30-39 év: Pálinkásné Mizera Mónika
40-49 év: Román Krisztina
50-59 év: Kovácsné Varga Katalin

24p:17m
20p:47m
25p:14m
19p:30m
24p:16m
23p:46m
23p:65m

Férfiak:
06-10 év: Kresák Márton
11-14 év: Gyöngyösi András
15-19 év: Gyöngyösi Tamás
20-29 év: Borsos Zoltán
30-39 év: Baráth Zoltán
40-49 év: Csorba József
50-59 év: Vincze Zsolt
70-99 év: Tóth Barna

18p:26m
17p:59m
18p:13m
17p:01m
24p:18m
18p:25m
21p:27m
24p:37m

Legjobb palotási futók hosszútávon:
Nők:
11-19 év: Dobrota Gitta
Dobrota Fanni
20-29 év: Kovács Veronika Luca

1ó:13p:22m
1ó:13p:22m
1ó:17p:47m

Férfiak:
20-29 év: Kovács Balázs

1ó:07p:22m
Hasznosi Norbert

PALOTÁSI HÍREK
MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk és szeretettel
várjuk a tisztelt lakosságot

2015. december 19-én (szombaton)
14.30 órától
PALOTÁS KÖZSÉG KARÁCSONYI
ÜNNEPI PROGRAMJAIRA.
14.30 Ünnepélyes gyertyagyújtás
Marti József plébániai kormányzó által
a községi adventi koszorúnál a Palotási
Templom Énekkara közreműködésével.
15.00 Vendégek fogadása
a Művelődési Háznál
15.30 Karácsonyi ünnepi műsor a
Művelődési Ház színháztermében
17.00 A Mojo Workings zenekar koncertje
/Cseh Sándor felajánlása/

18.00 Halászlé vacsora
/A Palotás és Vidéke Sporthorgász Egyesület
felajánlása/
A Horgász Egyesület vezetősége szeretettel vár
mindenkit!

18.30 Csillagszórógyújtás
a község karácsonyfájánál,
a Művelődési Ház előtti téren.

Községi programok
2016. I. negyedév
Január 20.
Január 23.
Január 29.
Január 30.
Január
Január

Február 5.
Február 6.
Február 9.
Február
Február

Március 4-6.
Március 6.
Március 12.

Majd térzene a Mojo Workings Együttes
közreműködésével
forralt borral és sült gesztenyével.
Kézműves- és baba-mama játszóház is
várja az érdeklődőket.
Szeretettel várjuk programjainkra!
2015. december 19-én megrendezésre kerülő
„Falu karácsony” alkalmából a Palotás és
Vidéke Sporthorgász Egyesület a rendezvényen
résztvevőket szeretettel meghívja egy tányér
halászlére a készlet erejéig.
Komáromi Tibor
horgászegyesületi elnök
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Március 12.
Március 15.
Március 16.
Március .
Március
Március

Klubfoglalkozás (Magyar Kultúra
Napja megünneplése)
Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Magyar Kultúra Napja
Művelődési Ház
Dudás műsor
Művelődési Ház
Horgász közgyűlés
Palotás és Vidéke Sporthorgász Egyesület
Színházlátogatás gyermekekkel
Palotás Ifjúságáért Alapítvány
„Pótszilveszteri” találkozó
Ifjúsági Klub

Farsangi délután
Általános Iskola
Jótékonysági bál
Általános Iskola
Klubfoglalkozás - Farsangi vigasság
Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Korcsolyázás Hatvan
Ifjúsági Klub
Gyermekszínház
Művelődési Ház
Palóc edzőtábor
Karate csoport
Színházi előadás
Művelődési Ház
XV. Sárvár Kupa
Karate csoport
Ifi Klubok találkozója
Ifjúsági Klub
Nemzeti ünnep
Önkormányzat, Művelődési Ház
Klubfoglalkozás (Nőnap)
Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Ifjúsági Találkozó
Ifjúsági Klub
Gyermekszínház
Művelődési Ház
Színházlátogatás
Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Művelődési Ház

A rendezők a változtatás jogát fenntartják!

12

PALOTÁSI HÍREK
EGYHÁZI HÍREK

KARÁCSONYI IDŐ
ÜNNEPI MISEREND

Kedves Testvérek!
Advent és Karácsony. Nekünk római katolikusoknak
összetartozó szavak. Adventtel, azaz a Karácsonyt megelőző
negyedik vasárnapon kezdődik az új egyházi esztendő. Szép
hagyomány, hogy az első vasárnapon a templomokban és
nagyon sok családi otthonban állítanak adventi koszorút,
amit négy gyertya ékesít (az igazi az három lila és egy
rózsaszínű). A lila szín a megbánás, a bűnbánat színe, a
rózsaszín az örömé, az örvendezésé. A rózsaszínű gyertyát a
harmadik vasárnapon gyújtjuk meg, mert azért örvendezünk,
hogy már közeleg a kis Jézus Eljövetele. Adventi időben
"Roráte", harmatozzatok, hajnali miséken vehetünk részt. A
buzgó iskolások a szentmisét követően reggeliben
részesülnek a plébánián. Az időszak meghatározója a
bűnbánat és a bűnbocsánat, hogy a várakozás időszakát
követően embertársainknak megbocsátva, tiszta lélekkel
tudjuk átélni Jézus születésének misztériumát.
Egyházközségünkben a miserend és a közösségi programok
a megszokott rendben zajlanak, ami a Hitéletünk újságban
olvasható.
Örömmel számolhatunk be a templom freskó tisztítási
munkálatainak befejezéséről. A munka még májusban
kezdődött és november végére minden freskókép javítása és
tisztítása befejeződött. Bízunk benne, hogy Karácsonyra a
Szentkúti kegyhelyről kapott mellékoltár és a műemlék
szószék képei is teljes szépségükben várják testvéreinket az
ünnepkör szentmiséire. A mester vállalta, hogy meghitelezi
munkája költségeit. Mi azonban nem szeretnénk adósa
maradni, ezért kérjük a falu jóérzésű embertársait, hogy
anyagi segítségükkel támogassák a felújítást.
Így év végén mindenki visszatekint a lassan elmúló évre.
Voltak szép és voltak benne nehezebb idők is. Azt kívánom
minden palotási lakosnak, hogy a közelgő karácsonyt és az
újesztendőt is a jó Isten áldása kísérje, legyen részük
örömben, szeretetben, egészségben, jókedvben. A születendő
kis Jézus óvja mindannyiukat.
Dicsőség mennyben az Istennek, békesség földön az
embernek.
Harmos Ferenc
egyházközségi világi elnök

***
MEGHÍVÓ!
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt

Kegye János pánsíp művész koncertjére
a Római Katolikus Templomba

2015. december 27-én (vasárnap)
15 órára!

December 24. szenteste: 22:30 KARÁCSONY
ÉJJELI MISE
December 25. karácsony: 09:30 ÜNNEPI
NAGYMISE
December 31. szilveszter: 16:00 ÉV VÉGI
HÁLAADÁS
Január 1. Újév: 09:30 ÜNNEPI NAGYMISE
Január 6. Vízkereszt: 17:00 ÜNNEPI
NAGYMISE

Karácsony, 2014.

***

Felhívás!
Ne feledkezzünk el, (akik kijárták az
iskoláikat, azaz keresőképesek) a 2015. évi
egyházfenntartói járulék (egyházadó)
befizetéséről!
A Püspöki kar és a váci egyházmegyei zsinat kívánalmai
szerint az egyházadó kérdésében 2015. január 1-től,
áttértünk az 1%-os rendszerre, tehát az éves egyházfenntartói
járulék összege az államilag megállapított öregségi
nyugdíjminimum (2008-tól: 28.500 Ft/hó) éves 1%-a, azaz:
3500 Ft/fő!
Az
egyházfenntartói
járulékot
nem
fizetők
visszamenőlegesen mindig az aktuális év összegével
számolva tartoznak az egyházadót megfizetni, az
egyháztanács gyűléseken elfogadott és megszavazott
mértékben, egyösszegben, mindenek előtt!

PALOTÁSI HÍREK

13

CIVIL SZERVEZETI HÍREK
Ifjúsági találkozók, Palotás
A Palotási Cserhátalja Folklórünnep és Szüreti Vigadalom
alkalmával 2015. szeptember 26-án ismételten egy remek
csapat állt össze egy kis palacsintasütésre. A palotási
vállalkozók, magánszemélyek, intézmények nagylelkű
támogatásával jöhetett létre ez a megmozdulás. A befolyt
összeget az Ifjúsági Találkozók további működéséhez,
programjaihoz használjuk fel. A palacsinták sütése során
három kisebb csoport váltotta egymást. Nagy örömünkre új
fiatalokat is köszönthettünk, akik nagyon lelkesek és
segítőkészek voltak. A sütögetés jó hangulatban telt és sok
nevetéssel. Ifjúsági Találkozóink fiataljaira nagyon büszkék
vagyunk! Ezúton is szeretnénk minden nagylelkű támogatást
még egyszer megköszönni, amivel bárki, bármilyen módon
segítette palotás fiataljait!

A programok között alkalmazkodva a modernitáshoz, az
ifjúsági találkozón, a könyvtárban selfie készítés volt a
könyvekkel, illetve közösség építő játékokat játszottunk,
mint például az activity. Ezután a klasszikus gyilkosos
stratégiai játékkal folytattuk. Zárásként egy bizalomjátékot
játszottunk.
Novemberben ismét összegyűltünk a fiatalokkal. Pozitív
visszajelzés számunkra, hogy a találkozókra van igény, a
fiatalok érdeklődnek, mikor találkozunk legközelebb. Úgy
látjuk bevált az a módszer, hogy az esti órákban tartjuk az
alkalmakat. Ezúttal november 21-én, szombaton gyűltünk
össze este fél 9-kor a Művelődési Házban. Az este folyamán
lehetőség volt zenehallgatásra, beszélgetésre, biliárdozásra.

Biliárdozás

A palacsintasütők egyik csoportja
A Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár idén is
csatlakozott
az
Országos
Könyvtári
Napok
programsorozathoz. Ennek keretén belül a művelődési ház
dolgozói számos szórakoztató és hasznos programot kínáltak
a helyi és környékbeli lakosoknak. A gyermekek és felnőttek
megszólításán kívül több éve fontosnak tartják az ifjúsági
korosztály bevonását az ilyen és ehhez hasonló
rendezvényeikbe, így 2015. október 9-én este 21 órától 24
óráig várták a helyi fiatalokat a könyvtárba.

A találkozó vége felé egy közös stratégiai jellegű játékot
játszottunk, ami megfelelő zárása volt az estének.
Kihívás megtalálni azokat a programokat, amik felkeltik a
fiatalok érdeklődését, viszont úgy véljük, nem lehetetlen.
Többféle szervezettől, magánszemélytől kaptunk/kapunk
támogatást az ifjúsági találkozók megszervezéséhez.
Nagy öröm számunkra, hogy minden találkozón
köszönthetünk új embereket. Reméljük, hogy a
következőkben megrendezendő ifjúsági találkozók során is
velünk lesznek.
A teljesség igénye nélkül köszönjük: Polonkai Katalinnak és
Szabó Mihálynak a bizalmat, különféle hozzájárulásukat; a
fiataloknak a részvételt; a helyi civil szervezeteknek és
magánszemélyeknek a felajánlásaikat, továbbá az Egyesek
Ifjúsági Egyesület Nógrádi Yfjúság a Jövőért projektjén
belül a Norvég Civil Támogatási Alap és a Nemzeti
Együttműködési Alap segítségét.
www.norvegcivilalap.hu www.egyesek.hu
Minden fiatalt szeretettel várunk a következő találkozóra a
téli szünetben. Pontosabb információért a művelődési
házban vagy személyesen nálunk lehet érdeklődni.
A találkozók szervezői:
Szűcs Henrietta, Reichardt Gabriella

Az Országos Könyvtári Napok rendezvényén
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Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub életéből

Kenderike Néptánccsoport

Az év utolsó hónapjai is mozgalmasan teltek klubunkban.
A betervezett program szerint szeptemberben megtartottuk a
már hagyományossá vált sportnapot.
A csapatok nagyon lelkesen, és sportszerűen teljesítették a
feladatokat. Akik nem versenyeztek, azok buzdították őket.
Ezen a napon köszöntük meg Markolt Gergelynének, a klub
élén eltöltött 16 évet, azt az áldozatos vezetői munkát,
amivel a megalakulástól, 2015-ig összefogta, irányította a
közösséget. Vezetői tapasztalatára, tanácsaira továbbra is
számítunk.
Ha szeptember, akkor Cserhátalja Folklórünnep, és szüreti
vigalom. Sajnos az időjárás erre nem volt tekintettel, szakadt
az eső, így a szabadtérre tervezett rendezvény be kellett,
hogy költözzön a Művelődési Házba. A Nótakör szüreti
dalokkal lépett fel a műsorban, egy csapat pedig sütötte a
tócsnit, meg a laskát. A hangulatra a borús, esős idő nem
volt hatással, mert az nagyon derűs, vidám volt.
Még mindig szeptember: Egerbe kirándultunk. Az
idegenvezetőnk több olyan dolgot is megmutatott a
városban, amit eddig nem láttunk, pedig már mindegyikünk
járt ott néhányszor.

A csoport az őszi és az Adventi időszakban sem pihent. A
próbákon két csoportra osztódtunk. A kicsik hétfőnként a
nagyok péntekenként járnak próbára. Ha fellépésre
készülünk, akkor közös próbákat tartunk. A csoport fellépett
az Idősek napi rendezvényen, majd ez után egy kissé
nyugalmasabb idő jött. A december azonban újra
bővelkedett programokban. December 4-én ellátogatott a
próbánkra a Mikulás és minden gyereknek egy kis
csomaggal kedveskedett. December 10-én a budapesti
Adventi vásár üvegszínházában, december 16-án a Lear
gödöllői üzemében léptünk fel, utóbbi helyen kétszer is
előadtuk karácsonyi műsorunkat. Az év lezárásaként
december 19-én a Falusi karácsonyon szerepelünk, reméljük
népes nézősereg előtt! Majd december 22-én tartjuk a saját
karácsonyi bulinkat, ezzel lezárjuk a 2015-ös évünket.

Októberben rendezték meg Balassagyarmaton a Szépkorúak
versmondó versenyét, melyen Kékesi József, és Tóth
Andrásné képviselte Palotást. Kékesi József a zsűritől
különdíjat kapott, ami az erős mezőnyben nagy eredmény.
Tóth Andrásné is jól szerepelt, nagy átéléssel, lelkesedéssel
adta elő az általa kiválasztott verset.
Még ebben a hónapban 17-én a Nótakör Pásztón, a Múzsa
Fesztiválon lépett fel. Palóc dalokat énekeltek.
Október 21-én klubfoglalkozás keretében előadást
hallgathattunk Palotás közrendjéről, és közbiztonságáról.
Gyetvai Mátyás a Palotási Polgárőr Egyesület elnöke volt az
előadó.
Novemberben vidám vetélkedővel kezdtük klubdélutánunkat. Nagyszerűen szerepeltek a csapatok, alig volt különbség
az összpontszámokban. Jó hangulatban telt az idő, még az
áramszünet is csak hozzátett ehhez, gyertyafény mellett ettük
a zsíros kenyeret, a sok süteményt, ittuk a finom teát.
Átbeszéltük a jövő évi programunkat, amit kisebb
módosítások után a tagság elfogadott.
Mire ez az újság megjelenik, már túl leszünk az év utolsó
klubfoglalkozásán. A mi közösségünk december 16-án
köszönti a karácsonyt. Erre a napra kis műsorral készülünk,
felidézzük vele a régi ünnepek hangulatát.
Beszámolóm végére érve, kívánok békességben,
szeretetben eltöltött szent karácsonyt mindenkinek!
Ambrus Nándorné
megbízott klubvezető

és

Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet Kívánunk!
Mindenkit szeretettel várunk a jövő évi fellépéseinken is!
Jeléné Almási Ágnes
csoportvezető

***
SZJA 1 %
Községünkben több civil szervezet és intézmény is gyűjti a
személyi jövedelemadó 1 %-át, melyet működésükre,
programjaikra használnak fel.
Kérünk mindenkit, akinek lehetősége van, ajánlja fel
részükre adójának 1 %-át!
Támogatásával lehetőségük lesz a szervezeteknek,
intézménynek arra, hogy még több programot, színvonalas
rendezvényt valósítsanak meg a palotási lakosok részére.
Községünkben az alábbi civil szervezeteknek, intézménynek
ajánlhatják fel a SZJA 1 %-át:
Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár 15454450-1-12

Palotás Ifjúságáért Alapítvány
Palotási Sportegyesület
Palotási Polgárőr Egyesület
Palotás és Vidéke Sporthorgász Egyesület

18635597-1-12
19929259-1-12
18644942-1-12
19926098-1-12

Köszönjük támogatásukat!

PALOTÁSI HÍREK
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CIVIL SZERVEZETI HÍREK
KARATE HÍREK
A PSKK Palotási csoport versenyzői szeptember hóban
elkezdték az őszi versenyidőszakot.
Ennek során a következő versenyeken vettek részt:
2015. 09.19. Táplánszentkereszt, Atarashii kupa
JKA Országos Bajnokság
Eredmények:
Vajvoda Anna kata 3. hely.
Pintér Réka kata 2. hely, kumite 3. hely.
Varga Lili kata 3. hely, kumite 1. hely, kötött kumite
1. hely
Czibolya Kristóf kata 1. hely, kumite 3. hely
Bedő Anna kata 1. hely, kumite 2. hely, kötött kumite
1. hely
Bedő András kata 2. hely, kumite 3. hely
Barna Boglárka kata 4. hely, kumite 3. hely
Gáspár Viktória kumite 3. hely
2015. 09. 26. Szolnok TSKSZ Szövetség meghívására
részt vettünk a Szolnokon megrendezett nyílt
Stílusbajnokságon
Eredményeink:
Vajvoda Anna kata 1. hely, kumite 1. hely.
Pintér Réka kata 2. hely, kumite 2. hely.
Varga Lili kata 2. hely, kumite 1. hely.
Czibolya Kristóf kata 2. hely, kumite 2. hely
Bedő Anna kata 1. hely, kötött kumite 1. hely
Bedő András kata 1. hely.
Barna Boglárka kata 3. hely, kumite 3. hely
Gáspár Viktória kata 1. hely, kumite 2. hely
Jele Máté kata 1. hely, kötött kumite 3. hely
Muhari Bálint kata 2. hely, kötött kumite 2. hely
Vajvoda Anna- Pintér Réka- Czibolya Kristóf kata csapat
1. hely
Varga Lili- Jele Máté- Muhari Bálint kata csapat 1. hely
Bedő Anna- Barna Boglárka- Gáspár Viktória kata csapat
2. hely
Vajvoda Anna elnyerte a legeredményesebb női versenyző
különdíjat három aranyérem szerzésével.
2015. 10. 17-én Salgótarjánban első alkalommal
rendezték meg Palóc Kupa néven, JKA Karate Országos
Bajnokságot
A következő eredményeket érték el versenyzőink:
Vajvoda Anna kumite 1. hely.
Pintér Réka kata 1. hely
Varga Lili kumite 3. hely.
Czibolya Kristóf kata 1. hely, kumite 3. hely
Bedő Anna kata 2. hely, kötött kumite 1. hely, kumite
1. hely

Bedő András kata 2. hely.
Barna Boglárka kata 3. hely, kötött kumite 1. hely, kumite
2. hely
Gáspár Viktória kötött kumite 2. hely, kumite 1. hely
Muhari Bálint kata 3. hely, kumite 1. hely
2015. november 7-én a Magyar Karate Szövetség felkérésére
SKS-SKDUN Szövetség rendezte az Ippon Shobu Magyar
Bajnokságot Egerben. Versenysorozatunk legrangosabb
itthoni versenyén vagyunk túl, mely mind a négy Ippon
Shobu versenyszabályokat alkalmazó szövetség/ 35 klub 282
versenyző - 460 nevezéssel/ képviseltette magát.
Csapatunk következő eredményeket érte el:
Vajvoda Anna kata 4. hely, kumite 1. hely.
Pintér Réka kata 3. hely, kumite 3. hely.
Varga Lili kumite 3. hely.
Czibolya Kristóf kata 1. hely, kumite 1. hely
Bedő Anna kata 1. hely, kötött kumite 1. hely
Bedő András kata 3. hely, kumite 2. hely
Barna Boglárka kata 4. hely, kumite 3. hely
Gáspár Viktória kata 3. hely, kumite 2. hely
Jele Máté kata 4. hely.
Muhari Bálint kata 3. hely, kumite 1. hely
Vajvoda József
edző

***
Szabad Élet zenekar
A Szabad Élet zenekari felállás mellett elindítottunk egy
akusztikus hangzású, könnyebb, lazább zenekari műsort is,
amivel 2015. november 29-én a Művelődési Házban a
kiállító terem megnyitón be is mutattunk pár számot.
Továbbiakban terveink vannak ezzel a felállással is
koncertezni.
Kis zenekarunk életének eljött a 2. éves szüli napi bulija is,
amit 2015. december 12-én tartottunk a Santos Music Hallban egy remek SKA zenekarral karöltve ünnepeltünk,
mégpedig a Skarabeus Superheroes-sal.
Emellett öt koncertünk volt még a napokban a
domonyvölgyi Lázár Lovasparkban a karácsonyi
ünnepségek keretein belül, ahol fergeteges hangulatú bulik
alakultak a hálás közönségnek köszönhetően.
Ezekkel egy időben neki kezdtünk egy hangfelvétel
rögzítéséhez egy stúdióban. Szóval január végére tervezzük
a promóciós CD elkészítését. Közben megérkeztek a Szabad
Életes zenekari pólóink is, úgyhogy lehet válogatni.
Ez után vár a nyár, bulik, koncertek kezdete!
Varga Tamás
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Sajnos továbbra sem Palotás sporthagyományához
méltóan szerepelnek együtteseink a Nógrád megyei
labdarúgó bajnokságokban. A felnőtt csapat Vitányi
László játékos-edző vezényletével a táblázat alján
végzett. A 2015-2016. évi bajnokság kezdete előtt
néhány nappal sikerült a Garvittax SE segítségével
megmenteni a palotási futballt. Sajnos a mai világban
már nem igazán vonzóak a jó állapotú létesítmények,
felszerelések. Pedig az elmúlt időszakban megújult a
sportöltöző, a sportpálya és minden labdarúgó új
felszerelést kapott.
Az ifjúsági csapat edzéseit Lánczi Imre vezeti. Sajnos
továbbra is létszám gondokkal küszködünk.
A serdülő csapat felkészítői Hegyi Tamás és Krácser
Péter. A létszám gondok leginkább itt jelentkeztek.
Sajnos volt egy olyan mérkőzés, ahol létszám hiányosan
kellett kiállni a csapatnak. Különböző okok miatt
(iskolai elfoglaltság, szakkörök, próbák, rendezvények
stb.) a csapat játékosai igen leterheltek.
A Bozsik programban résztvevő U-7, U-9, U-11 és U13-as csapatokat továbbra is Varga Lajos irányítja. A
labdarúgó tornákon és fesztiválokon a részvétel itt sem
mindig megfelelő. Előrelépés, hogy már a déli
körzetben is rendezhettünk tornákat, így nem kellett
mindig távolabbra utazni.
A rendezői feladatokat az őszi szezonban a Palotási
Polgárőr Egyesület látta el Gyetvai Mátyás elnök
vezetésével. A mérkőzések jó színvonalú biztosításáért
ezúton is köszönetet mondunk.
Jövőbeni feladatok: sportközgyűlés összehívása, új
elnökség választása, a szakosztályvezetés megerősítése,
minél több sportaktíva bevonása, valamennyi csapat
megerősítése.
Kérjük a sportszerető közönséget, hogy a
sportegyesület munkájában minél többen vegyenek
részt, támogassák az új elnökség munkáját. Együtt,
összefogva sokat tehetünk azért, hogy az
egyesületünk csapatai a palotási sporthagyományoknak megfelelően szerepeljenek a bajnokságokban.
Palotási Sportegyesület Elnöksége

A serdülő csapatok őszi végeredménye
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szécsény
Héhalom
Rimóc
Vanyarc
Érsekvadkert
Nőtincs
Berkenye
Buják
Palotás

8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
6
6
4
3
3
1
1
1

0
1
0
0
3
1
1
0
0

0
1
2
4
2
4
6
7
7

54-12
41-10
36-17
28-18
42-30
20-40
27-32
9-40
11-69

24
19
18
12
11
10
4
3
3

Az ifjúsági bajnokság őszi végeredménye
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rimóc
Cered
Szécsény
Mátranovák
Nőtincs
Berkenye
Érsekvadkert
Palotás
Héhalom
Nagybátony
Karancslapujtő

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
8
8
6
6
5
5
3
2
2
1

0
1
0
2
0
1
1
0
2
0
1

1
2
3
3
5
5
5
8
7
9
8

74-7
44-22
50-17
40-23
30-19
51-32
47-51
29-33
12-32
14-85
17-87

30
25
24
20
18
16
15
9
8
6
3

A felnőtt bajnokság őszi végeredménye
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Berkenye
Mátranovák
Cered
Nőtincs
Balassagyarmat
Szécsény
Pásztó
Érsekvadkert
Salgótarjáni BTC
Karancslapujtő
Héhalom
Palotás
Rimóc
Nagybátony

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
11
11
11
10
9
6
6
5
5
4
2
2
1

2 1
1 2
0 3
0 3
1 3
0 5
1 7
0 8
2 7
0 9
0 10
0 12
0 12
1 12

49-12
45-13
42-8
35-8
35-9
37-31
32-35
28-36
21-28
27-33
31-36
18-56
14-55
11-65

35
34
33
33
31
27
19
18
17
14
12
6
6
1

***
A Palotási Híreket szerkeszti:

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG
Elnök: Vinczéné Pálinkás Erika
Tagjai: Komáromi Tibor,
Polonkai Katalin, dr. Tóth Gabriella,
Vidáné Zachar Ildikó
Felelős szerkesztő: Vinczéné Pálinkás Erika
Készült: 700 példányban
Felelős kiadó: a Képviselő-testület

PALOTÁSI HÍREK
MELLÉKLETE
A Palotási Hírek legutóbbi 2015. évi 3. számában a
Képviselő-testület 2015. június és 2015. augusztus
hónapokban hozott döntéseiről adtunk tájékoztatót.
2015. szeptember 17. és november 26. között a képviselő-testület a következő döntéseket hozta:
6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott döntés:
77/2015.(IX.17.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Palotási Gyermeklánc Óvoda 2014/2015 nevelési évről
szóló beszámolóját elfogadja.
6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott döntés:
78/2015.(IX.17.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Palotási Gyermeklánc Óvoda részére két darab
sóterápiás készülék megvásárlásához hozzájárul.
7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
79/2015.(IX.17.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Palotási Gyermeklánc Óvoda főzőkonyhájának nyersanyag beszerzésére vonatkozóan felkéri az óvodavezetőt, hogy ismételten kérjen árajánlatot minden helyi és
helyben működő vállalkozástól és a beérkezett árajánlatok ismeretében az október havi ülésén a nyersanyagbeszerzés felülvizsgálatát újratárgyalja.
7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
80/2015.(IX.17.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatási igény nyújt be a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásra.
A támogatási igényt 14 m3 tűzifa támogatására nyújtja
be, melynek önrészét 17.780 forint összeggel és annak
szállítási költségét az Önkormányzat vállalja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási igény benyújtására.
6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott döntés:
81/2015.(IX.17.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz,
hogy támogatja Hévízgyörk Község Önkormányzatának csatlakozását a Társuláshoz.
7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
82/2015.(IX.17.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz,

XVI. évfolyam
4. szám
2015. december 17.

hogy a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás jelen határozati
javaslat mellékletét képező 2015. I. félévi beszámolóját
jóváhagyja.
7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
83/2015.(IX.17.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz,
hogy jelen határozati javaslat melléklete szerint elfogadja a KEOP 1.1.1/B/10-11-2013-0004, valamint a
KEOP 1.1.1/C/-13-2013-0011 azonosítószámú projektjeihez kapcsolódó közbeszerzési terveket.
7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
84/2015.(IX.17.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz,
hogy jelen határozati javaslat melléklete szerint elfogadja a Társulási megállapodás változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét.
7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
85/2015.(IX.17.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy rendezvénysátrát önkormányzatoknak, intézményeknek, civil szervezeteknek térítésmentesen, Művelődési Házban tartandó esküvőkre magánszemélyeknek pedig 20.000.-Ft-os díjon kölcsönzi.
7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
86/2015.(IX.17.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a tóparti gát alatti
területről és a zártkerti övezetből az ingatlantulajdonosok által az ingatlanuk tulajdonjogának átruházására
érkezett ajánlatokat fogadja, a felajánlott ingatlanok
tulajdonjogát ajándékozás jogcímen vagy jelképes
vételáron az Önkormányzat részére megszerezze, a
tulajdonjog megszerzése érdekében az ajándékozási
vagy adásvételi szerződést megkösse vállalva az ezzel
járó ügyvédi költségeket.
7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
87/2015.(IX.17.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szintai Építő Kft helyi iparűzési adó elengedése tárgyában előterjesztett kérelmét elutasítja.

PALOTÁSI HÍREK
MELLÉKLETE
7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
88/2015.(IX.17.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező 3042 Palotás, Kossuth út 1. szám alatti ingatlanon cégek, vállalkozások székhelyet létesíthessenek.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a székhely létesítéséhez az önkormányzat képviseletében a hozzájáruló nyilatkozatot megadja.
7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
89/2015.(IX.17.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező Palotás, Bajcsy-Zsilinszky út 2. szám alatti
ingatlanon az Euro Motors Autóház Kft és a Flottapartner Kft fióktelepet létesíthessenek.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a fióktelep létesítéséhez az önkormányzat képviseletében a hozzájáruló nyilatkozatot megadja.
7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
90/2015.(IX.17.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Palotási Polgárőr Egyesület (3042 Palotás, Kossuth út
1.) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a
21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások
jogcímre – terepjáró beszerzésére - benyújtott eredményes pályázata megvalósítását – annak utófinanszírozása miatt - visszatérítendő támogatás formájában
5.734.686 Ft összeggel támogatja.
Felhatalmazza továbbá a Képviselő-testület a polgármestert a visszatérítendő támogatási szerződés megkötésére.
A támogatás utalásának feltétele a szervezet 2014. évi
beszámolójának bírósági letétbe helyezésének igazolása.
7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
91/2015.(IX.17.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Türr István Képző és Kutató Intézettel a Községháza
tanácskozó termére 2.500 Ft/óra terembérleti díjjal
kötendő szerződéshez hozzájárul, és felhatalmazza a
polgármestert a szerződés megkötésére.
7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
92/2015.(IX.17.) Képviselő-testületi határozat
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Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2014. évben támogatott Vöröskereszt Nógrád Megyei
Szervezete Palotás Ifjúsági Vöröskereszt elszámolását
elfogadja.
6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott döntés:
93/2015.(IX.17.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Palotási Általános Iskola Intézményi Tanácsába Uhrin János önkormányzati képviselőt delegálja.
6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott döntés:
94/2015.(IX.17.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Komáromi Tibor alpolgármestert bízza meg a Palotási
Hírek Szerkesztőbizottságának tagjaként.
7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
95/2015.(IX.17.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
szociális szövetkezetből való kilépésről az alábbi határozatot hozza:
Palotás Község Önkormányzata (3042 Palotás, Kossuth út 1.) kilép az Aktívan a Munkáért Szociális Szövetkezetből (2173 Kartal, Mártírok útja 31.).
7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
96/2015.(IX.17.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Palotás Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi
Tervét (2015-2020) a mellékelt tartalommal elfogadja.
6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
97/2015.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata a Márkus és társai Kft
által 10/2015. munkaszámon készített „Vanyarc és
térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció lehatárolási
tanulmány” és a héhalmi szennyvíztisztító telep üzemeltetőjének nyilatkozata alapján támogatja, hogy
Erdőtarcsa Község a települési kommunális szennyvizek elvezetésének és tisztításának megoldása érdekében a 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. számú mellékletében feltüntetett Héhalmi központú meglévő
szennyvíz-elvezetési agglomerációhoz csatlakozzon.
7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
98/2015.(XI.10.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz,
hogy jelen határozat javaslat 1./ számú melléklete szerint elfogadja a Társulás és Hatvan és Térsége Hulla-
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dékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötendő vagyonkezelési szerződés szövegét.
Palotás Község Önkormányzata képviselő-testülete
felhatalmazza Szabó Mihály Urat, mint Palotás Község
Polgármesterét, hogy a Társulás Társulási Tanács tagjaként Palotás Község Önkormányzatát képviseletében
a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja kötelezettséget
vállal arra, hogy az önkormányzat vagyonrendeletét
felülvizsgálja és a megjelölt vagyonkezelési szerződés
rendelkezéseivel azt összhangba hozza.
7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
99/2015.(XI.18.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti
és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
100/2015.(XI.18.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár szakértői
vizsgálatához szükséges fenntartói nyilatkozat kiadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja a Mihályfi Ernő Művelődési
Ház és Könyvtár nyilvános könyvtárak jegyzékén való
szerepléshez szükséges fenntartói nyilatkozatot, egyidejűleg felkéri a polgármestert a nyilatkozat aláírására
és annak megküldésére a Mihályfi Ernő Művelődési
Ház és Könyvtár igazgatója részére.
4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
101/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Palotás Község Önkormányzata vagyonnyilvántartásában szereplő 61 392 674 forint bruttó összegű, 2014.
december 31-ei állapotnak megfelelő 42 583 020 forint
értékcsökkenéssel csökkentett vagyonból, 2012. január
1-ei lakosságszám alapján (Palotás 1658 fő, Héhalom
1006 fő) 23 183 570 forint bruttó összegű tárgyi eszközt, valamint 17 398 128 forint értékcsökkenést kivezet. A megosztott Héhalom Község Önkormányzata
tulajdonát képező 23 183 570 forint bruttó összegű
13 415 811 forint értékcsökkenéssel csökkentett nettó
értéken szereplő kötelezettséget forrás oldalon kivezeti
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Palotás Község Önkormányzata vagyonnyilvántartásából.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy Palotás Község Önkormányzata képviseletében
az ügyben eljárjon.
4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
102/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Palotás Község Önkormányzata vagyonnyilvántartásában szereplő 159 084 568 forint bruttó összegű, 2014.
december 31-ei állapotnak megfelelő 47 725 369 forint
értékvesztéssel csökkentett követelés összegét forrás
oldalon kivezeti.
Palotás Község Önkormányzat 159 084 568 forint
bruttó összegű 47 725 369 forint értékcsökkenéssel
nyilvántartott tulajdonrészét eszközoldalon tárgyi eszközök között veszi fel az önkormányzat vagyonnyilvántartásába.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy Palotás Község Önkormányzata képviseletében
az ügyben eljárjon.
4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
103/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Palotási Gyermeklánc Óvodában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése
és a törvény 4. számú melléklete alapján engedélyezi a
2015/2016. nevelési évre a csoportlétszám (25 fő)
20%-kal történő túllépését (30 fő).
3 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott döntés:
104/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Palotási Gyermeklánc Óvoda főzőkonyhája részére
49/2015.(IV.9.) határozatával elrendelt nyersanyagbeszerzés felülvizsgálatát elfogadja.
5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
105/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Palotás Község Önkormányzata 2015-2019. évekre
szóló Stratégiai ellenőrzési tervét elfogadja.
5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
106/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata megismerte Erdőkürt
Község Önkormányzata, Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társuláshoz 2016. január ljével a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatási feladatok ellátására való csatlakozási szándékát - melyben
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nyilatkozott, hogy elfogadja a társulás célját, vállalja a
költségek megállapodás szerint viselését és a megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri
el -, valamint Kozárd Község Önkormányzata Palotási
Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulásból 2015. december 31-i hatállyal való kilépését elfogadja.
A képviselő-testület a megállapodás 2016. január 1-i
hatályú – Erdőkürt Község Önkormányzata csatlakozása, Kozárd Község Önkormányzata kilépése, a szolgáltatás irodái címének pontosítása, valamint a társulás
által ellátott szolgáltatások módosítását és az egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
módosított és az egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására.
A Társulási Tanács elnökét felkéri a társulási megállapodás módosításának törzskönyvi nyilvántartásban
történő átvezetésének megkérésére.
5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
107/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Palotási Általános Iskola 2016/17. tanévre vonatkozó
felvételi körzetének kijelölésére tett Nógrád Megyei
Kormányhivatal javaslatát megismerte.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Palotási
Általános Iskola felvételi körzete Palotás, Kisbágyon
és Szarvasgede települések közigazgatási területe legyen a 2016/2017. tanítási évben is.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy az egyetértést tartalmazó döntésről a Nógrád
Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási
és Törvényességi Felügyeleti Főosztályát tájékoztassa.
5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
108/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja, hogy György Szabolcs nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Forró Katalin) Palotás település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára.
Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János
Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez
készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által a kiválasztott középiskola részére
küldje meg.
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5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
109/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Önkormányzat Groupama Garancia Biztosító Zrtnél kötött vagyonbiztosítási szerződést 2016. január 01.
hatállyal, évfordulóra felmondja.
Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a
legkedvezőbb ajánlatot adó Union Biztosító Zrt-vel az
önkormányzat vagyonbiztosítási szerződését megkösse.
4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott döntés:
110/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Kiara Sk Bt (3042 Palotás, Bajcsy-Zs. út 14.) képviseletében Siposné Kiss Mónika által előterjesztett kérelmére a 2014. május 27-én létrejött Palotás 1137/2 hrszú külterületi szántó művelési ágú ingatlan bérbeadásáról létrejött földhaszonbérleti szerződés 6. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
A szerződő felek a haszonbérleti szerződést nem 2019.
december 31-ig, hanem 2021. december 31-ig szóló
határozott időre kötik. A bérleti díj összege a költségvetési rendeletben meghatározott díj, mely évente a
költségvetési rendeletben meghatározott mértékben
emelkedik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a
földhaszonbérleti szerződés módosítás aláírására.

Rendeletalkotásról
2015. szeptember 17. és
november 26. között
- 11/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelete
az építményadóról szóló 8/2013. (IX.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
- 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete
az építményadóról szóló 8/2013. (IX.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
- 13/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete
a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015.
(II.20.) önkormányzati rendelete módosítására

