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Pálosvörösmart 
 

    

 

PÁLOSVÖRÖSMART 
 

 

Tisztelt Pálosvörösmarti lakosok! 

Fogadják szeretettel tájékoztató kiadványunkat, amit félévente 

kívánunk eljuttatni Önökhöz, hogy ezzel is segítsük a lakossági 

ügyintézések menetét és értesüljenek a települést érintő 

eseményekről, hírekről!aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Kedves Olvasó! 

Immáron harmadik alkalom-
mal köszönthetem Önöket, har-
madik alkalommal jelenik meg a 
Pálosvörösmarti Önkormányzat 
hivatalos kiadványa. Fogadják 
olyan szeretettel, amilyennel 
kollégáim összeállították az Ö- 
nök tájékoztatására és informá-
lására! 

Polgármesteri beszámoló az 

elmúlt félév eseményeiről 

Mindhárom kiadványunkat a 
járványügyi helyzettel kapcsolatosan 
kellett indítani. Sajnos, ezúttal sincs 
másképp, egy embert próbáló idősza-
kon vagyunk remélhetőleg túl, bízom 
benne nem kell ismét szembe néznünk 
a pandémiás időszak okozta helyzet-
tel. A járvány első hullámában napi 
szinten kaptunk jelentést a fertőzöttek 
adatairól, sajnos, a második és harma-
dik hullámban semmilyen hitelt ér-
demlő információnk nem volt. Itt 
szeretném megjegyezni, hogy nem-
csak a fertőzöttek számáról, hanem az  

 

átoltottság mértékéről sincs semmi-
lyen hiteles adatunk, a település 
vezetése nevében mereven elhatároló-
dom attól, amikor önkormányzati 
képviselő alacsony átoltottsági ada-
tokra hivatkozva kérte meg Önöket az 
oltakozásra. Természetesen magam is 
fontosnak tartom a minél nagyobb 
átoltottságot. 

2020. november 11-én ismét 
vészhelyzetet hirdetett a kormány, 
sajnos már második alkalommal 
kellett megtennie. A veszélyhelyzet 
teljes intézkedési joggal ruházta fel a 
polgármestereket. Ezen időszak alatt 
ennek ellenére minden döntést egyez-
tettem alpolgármester úrral és a 
testülettel. 

Azok számára, akik nincsenek jelen 
a közösségi oldalon, kérem, tekintsék 
át velem a januártól eltelt időszak 
jelentősebb fejlesztéseit, eseményeit, 
mert szerencsére ezekből volt elég. A 
község facebook oldalán naprakészen 
tájékoztatom Önöket mindenről, de 
tudom, hogy az internet az idősekhez 
nem jut el. 

A település kiemelkedően jó 
közbiztonságát növelő beruházást haj- 
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tottunk végre februárban a kamera-
rendszer bővítésével. A Pálos fogadó 
és a tanösvény forgalmát figyelik, az 
eltelt időben már többször voltak 
hasznunkra. A beruházás nem jött 
volna létre a Pálosvörösmarti Polgárőr 
Egyesület anyagi támogatása és Önök 
nélkül: a társadalmi munkákkal meg-
spórolt összegeket a település fejlesz-
tésére fordítottuk és tesszük ezt 
ezután is. 

 

 

Februártól folyamatosan lobogtak 
a kék és rózsaszín babazászlók. Itt 
említem meg, hogy folyamatban van 
az Újszülöttek Sétány hivatalos átadá-
sának szervezése, amelyben óriási se-
gítséget kapunk Blahó Ivántól és csa-
ládjától. A sétány hivatalos átadásáról 

 

értesíteni fogjuk Önöket, ez sajnos a 
Covid miatt még nem valósulhatott 
meg. Tavaly már ültettünk hársfákat 
és idén tavasszal is megrendeltem tíz 
darabot, novemberi szállítással. Nagy 
örömömre szolgál, hogy ezek közül 
szinte már mind gazdára talált. 

Nagy segítséget jelentett és ezúttal 
is hálásan köszönöm Kernya Károly 
gyógyszerész úr nagylelkű felajánlá-
sát, aki 200 db FFP2-es maszkot 
ajánlott fel a településen élő 65 év 
feletti lakosok számára. A harmadik 
hullám kellős közepén juttatták el 
polgárőreink az érintettek számára. 

A következő jelentőségteljes ese-
mény a régi COOP épületének megvá-
sárlása volt. Településünk önállóvá 
válása óta cél az épület önkormányzati 
tulajdonba vétele. Nagyon hosszú tár-
gyalássorozat előzte meg a szerződés 
aláírását: majdnem egy évig egyeztet-
tünk a tulajdonossal, amíg sikerült 
megvalósulnia. Hosszútávú terveink 
között szerepel, hogy pályázati pénz-
ből szeretnénk felújítani az épületet, 
amelyben később helyet kapna az ön-
kormányzat, addig pedig raktárként 
hasznosítjuk. 

Húsvét előtt megoldódott a telepü-
lés életveszélyes fáinak kivágása, ez a 
temető és a kerékpárút helyszíneit 
érintette. Februárban jeleztem az 
egyház felé, hogy a templomkertben is 
veszélyes fák vannak, egy kivágásra 
került, még hármat az erdészet szak-
emberei életveszélyesnek minősítet-
tek és azonnali kivágásukat javasolták. 
Azóta a fák belombosodtak, kivágásuk 
még nehezebb feladattá vált és sajnos 
nem rendelkezhetem az egyházi terü- 
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let felett, ez az egyház kötelessége és 
felelőssége. 

Folyamatosak az utakkal kapcsola-
tos problémák: a lakóparkhoz vezető 
úton az övárok csapadékvíz elvezető 
folyókája nem bírta az építkezésekkel 
járó terhelést és azonnali javításra 
szorult, amely összeg a település 
egyetlen fahidjának felújításától vonta 
el az anyagiakat. A híd felújítása 
rövidesen elkezdődik, leszerződtünk a 
tervezővel, folyamatban van a tervezés 
és engedélyeztetés. Mivel a hídépítő 
mérnök megállapította, hogy a jelen-
legi fahíd semmilyen szabványnak 
nem felel meg, ezért acélszerkezetű 
hidat tervez a településre, amely 
elkészítése lényegesen drágább lesz, 
mint egy fahíd, viszont hosszútávon 
lényegesen kevesebb karbantartást 
igényel és az élettartama többszöröse 
lesz a fahídnak. Kérem türelmüket, 
néha dönteni kell és elsőséget élvez-
nek olyan beruházások, amelyek nem 
megvalósítása miatt például építkezé-
sek állnának le. A vízelvezetés Rákóczi 
úton történő problémájáról tudok, a 
bolttal szemben szintén fontos volt 
sürgősen cselekedni, mert a Hagyóka 
útról befolyó víz folyamatos gondot 
okozott. Minden nagyobb esőzéskor 
látom, hogy a vízelnyelők nem mű-
ködnek megfelelően, a 2419-es út (Rá-
kóczi) a közútkezelő kezelésében van, 
ezért nem rendelkezhetünk felette. Az 
elkészült folyóka az önkormányzat tu-
lajdona, ezért tehettem meg. 

Április hónapban vásároltuk meg a 
Rákóczi út 77. szám alatti ingatlant. A 
helyszín adta magát, hisz terveink 
között szerepelt egy lejáró kialakítása  

 

a kerékpárútra, erre is vannak 
ötleteink. A telek a kerékpárút felénél 
található, ennél ideálisabb helyet nem 
is találhattunk volna. A ház átalakítása 
szállássá, illetve a lejáró kialakítása 
szintén hosszútávú terveink között 
szerepel és itt is biztos szükségünk lesz 
az Önök társadalmi munkájára. 

Májusban szintén megvásároltunk 
egy ingatlant, amellyel már nagyon 
sok probléma volt eddig, a Rákóczi út 
49. szám alatt. A problémás helyzetet 
szerettük volna a vásárlással orvosol-
ni, az ingatlant bontás és telekalakítás 
után építési telekként kívánjuk értéke-
síteni. 

 

Szintén ebben a hónapban lecseré-
lésre kerültek a hivatal felújításra 
szoruló kerítéselemei és helyükre egy 
időt álló kovácsoltvas kerítés került, 
amely tapasztalatom alapján az 
Építők útjáról történő könnyebb és 
biztonságosabb kihajtást is lehetővé 
teszi. 

A hónap végén pályázatot nyújtot-
tunk be a legszebb kerékpárút címre 
és nagy meglepődéssel tapasztaltuk, 
hogy a több mint 45 pályázat közül 
bekerültünk a legszebb 11 közé. Itt 
szeretném megköszönni a Mátra Biker  



 A Községi Önkormányzat Tájékoztatója 2020./2 

 
segítségét és az Önök szavazatait, 

amellyel a kerékpárutunk a nyolcadik 
helyen végzett. Óriási elismerés ez, 
amikor a Tisza tavi kerékpárút nyerte 
meg a címet. 

 
Május elején megérkeztek a kora 

tavasszal megrendelt virágpalánták. 
Az idei tavasz különösen hideg volt, 
Fagyosszentek után kerültek ki a 
növények, ezen jövőre sem fogunk vál-
toztatni, szakember tanácsára. Öröm-
mel számolhatok be arról, hogy ta-
valyról sikerült sok virágot átteleltet-
ni, az idén pedig ismét gyarapítottuk 
az évelők számát. 

 
Folyamatosan kevesebbet kell a 

költségvetésben erre szánni, települé-
sünk pedig gyönyörűen virágos. 
Szeretném megköszönni alpolgármes- 

 

ter úr és az Önök szervező munkáját, 
mivel még nem lehetett közösen 
virágot ültetnünk ő szervezte meg a 
virágok kijuttatását a lakosság-hoz. 
Nem kis feladat volt. 

Ebben az időben zajlott az 
óvodáskorúak beiratkozása. Örömmel 
tapasztalható, hogy igen pozitív válto-
zások történtek a gyerekek létszámát 
illetőleg. Fontos számomra, hogy jó 
kapcsolat legyen az önkormányzat és 
az óvodai dolgozók között, ez a 
mindennapi munkát könnyíti meg. 
Ahol csak lehet, segítjük az óvoda 
munkáját, falubuszunkat rendszeres-
en igénybe vehetik egy játszóházi vagy 
környékbeli kiránduláshoz. Február 
hónapban költségcsökkentő változás-
ként az egyik álláshelyet megszüntet-
tük. 

Óriási munka volt a fogadó pályá-
zatának kiírása, az ebben nyújtott 
segítséget szeretném képviselőtársa-
imnak, a projekt jelenlegi menedzse-
rének, jegyző- és aljegyzőasszonynak 
megköszönni. Márciusban kezdődött 
a pályázati anyag összeállítása, amely 
elbírálására május 15-ig lehetett 
pályázni. Különlegesen nehéz feladat 
egy olyan időszakban, amikor a Covid 
alapjaiban rengette meg a vendég-
látást. A szerződés aláírására 2021. 
június 14-én került sor Bányai Tamás-
sal, a Bányai Házak kft. vezetőjével. A 
fogadó nyitására az engedélyek be-
szerzése után, várhatóan július 10-én 
szeretné a vállalkozó, ha sor kerülne. 
Rengeteg ötlettel álltak elő, amely a 
település fejlődése szempontjából is 
meghatározó lehet. Fogadják őket 
szeretettel, a főzőnapon bízom benne,  
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hogy be tudnak mutatkozni illetve pár 
sorban itt is meg fogják tenni. 

 
Pályázatokat nyújtottunk be a 

Magyar Falu Program keretein belül. 
Az „Óvodai játszótér és közterületi 
játszótér fejlesztése” című kiírásra, 
benyújtott pályázat által 4.909.395.- 
ft-ot kap a település. Így idén az 
óvodai udvar életveszélyes játékai 
helyett egy korszerű és a gyerekek 
igényeit maximálisan kielégítő 
játszóteret szeretnénk kialakítani. 
Azon leszünk, hogy ezek az eszközök 
minél hamarabb kihelyezésre kerülje-
nek. A régi játszótér elemeit árverésre 
bocsátottuk: egy része sikeres liciten 
új tulajdonoshoz került. A település 
rendezett képének megőrzéséhez já-
rulna hozzá másik pályázatunk tárgya, 
egy traktor, amely a fűnyírásban, a 
hóeltakarításban és az útsöprésben 
jelentene jelentős megtakarítást 
Pálosvörösmartnak. 

Terveink, céljaink vannak, meg-
valósításukhoz azonban Önökre is 
szükségünk van. Egy-egy fűnyírás 
alkalmával nem is hinnék el, hogy 
mekkora megtakarítást érhetünk el, 
ami nálunk marad és a fejlesztésekre 
fordíthatjuk. Társadalmi munkáinkat 
folyamatosan hirdetjük a falu hivata- 

 

los facebook oldalán: mindenkire 
szükségünk van! Nem győzöm tisztel-
ettel megköszönni, azt a sok segítsé-
get, amelyet kérés nélkül Önöktől 
kapunk. Napi szinten járom esténként 
a falut és ilyenkor mindig örömmel 
tölt el, hogy vannak a településért 
tenni akaró emberek, akik szorgalmas 
munkájukkal mindig hozzátesznek 
ahhoz, hogy Pálosvörösmart esztéti-
kailag mindig a maximumot nyújtsa. 

Ősszel a terveim között szerepel 
egy falugyűlés meghirdetése, ahol a 
napi problémás kérdésekkel illetve 
Önöket érdeklő témákkal készülhet-
nénk, ami a mindennapi kommuniká-
ciót tehetné könnyebbé! 

Addig is köszönöm kollégáim és a 
testület bizalmát, az Önök megtisztelő 
figyelmét! Ne felejtsék: mindenkire 
szükségünk van, együtt minden 
könnyebb! 

Üdvözlettel: 

Bodócs Attila 
polgármester 
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A közösségi együttélés 

szabályai 

Pálosvörösmarton 
 

A Pálosvörösmart Községi 

Önkormányzat 2021. május végén 

alkotta meg a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól, valamint ezek 

elmulasztásának jogkövetkezmény-

eiről szóló 6/2021. (V. 28.) 

önkormányzati rendeletet. A 

jogalkotásra azért került sor, mert a 

helyi rendeletekben szereplő lakossági 

magatartási szabályok kikényszeríté-

sére nem állt rendelkezésre eszköz. A 

község lakóinak nyugalma, a 

közösségi, közhasználatú területek 

rendje, tisztasága, egyes életviszonyok 

rendezettsége céljából most önálló 

rendeletben kerültek felsorolásra azok 

az élethelyzetek, amelyek betartását az 

Önkormányzat fontosnak tartotta. 

Ezek olyan magatartások, cselekvések 

és mulasztások, amelyeket központi 

jogszabály nem minősít sem 

bűncselekménynek, sem szabálysér-

tésnek, egyéb magasabb rendű 

szakmai jogszabály sem szankcionál, 

és amelyek zavarják a lakosság, 

egyének vagy közösségek nyugalmát, 

zavarják a közterületek rendjét, 

biztonságát, és szabályozásuk alkal-

mas lehet a jogkövető magatartás 

elősegítésére. A jogszabály 2021. 

június 15-én lépett hatályba, 

legfontosabb rendelkezéseit az 

alábbiakban foglaljuk össze. 

 

Lakossági kötelezettségek, amelyek 

elmulasztása szankcionálásra 

kerülhet:  

 

1. Környezetvédelem 

- a közterület rendben tartásának, 

tisztántartásának elmulasztása 

kereskedelmi, szolgáltató, építé-

si tevékenység közben, 

- a belterületi ingatlan tisztántar-

tásának, rendben tartásának, 

gyommentesítésének elmulasz-

tása, 

- magántulajdonú ingatlan előtti, 

melletti járdaszakasz tisztítás-

ának, síkosságmentesítésének 

elmulasztása, 

- az ingatlan körüli zöldfelület 

tisztántartásának gondozásának 

elmulasztása legalább 5 m 

szélességben, 

- az ingatlan melletti árok, nyitott 

csatornák, folyókák, átereszek 

tisztántartásának elmulasztása -  

- ingatlanról közterületre túlnövő 

növényzet eltávolításának elmu-

lasztása, 

- a közterületre kihelyezett 

hulladéktárolóban való kutatás, 

válogatás, 

- a tűzgyújtási tilalom megsértése, 

- a közkifolyóból termőföld-

locsolása, járműmosás, 

- a robbanómotoros eszköz, 

motoros fűínyíró gép, fűrészgép, 

rotációs kapa zajjal járó 

használata munkanapokon 20 

óra és 7 óra között, június 1-től 
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augusztus 31-ig 21 óra és 7 óra 

között, illetve szombaton 19 óra 

és hétfő 7 óra között, 

- erős zajjal járó ipari, kisipari 

tevékenység (különösen gépjár-

műjavítás, faipari tömegcikkek 

gyártás) gyakorlása, 

- gondozott zöldterületre járművel 

történő ráhajtás, parkolás. 

 

2. Közterületek rendeltetéstől eltérő 

használata 

- közterület közterület-használati 

engedély nélkül, vagy az 

engedélyben foglaltaktól eltérő 

módon történő igénybe vétele, 

- zöldterületen erre irányuló 

engedély nélkül gépjármű 

parkoló létesítése, 

- üzemképtelen, vagy hatósági 

jelzéssel nem rendelkező jármű 

10 napon túli, közterület-

használati engedély nélküli 

tárolása közterületen, 

- jármű javítása, szerelése közte-

rületen (azonnali hibaelhárítás 

kivételével). 

 

3. A temetők, egyéb kiemelt közös-

ségi területek használata 

- temetőbe és a Mária parkba 

kutya bevitele, kivéve a 

vakvezető kutya, 

- falugondnok előzetes hozzájáru-

lása nélkül a temetőbe 

építőanyag beszállítása, építési 

vagy bontási munka végzése, 

- hulladékot, koszorú- és a virág- 

 

maradvány lerakása arra ki nem 

jelölt helyen, 

- hangoskodással, zajkeltéssel a 

szertartások rendjének megza-

varása, a temetőlátogatók 

kegyeleti érzéseinek megsértése, 

- a temetőbe gépjárművel, motor-

kerékpárral történő behajtás, 

közlekedés (kivéve mozgás-

korlátozottak és engedélyezett 

munkálatot végzők). 

 

4.  A reklámhordozók és hirdetmé-

nyek elhelyezése 

- közterületen engedély nélküli 

reklámhordozó-elhelyezés, 

- reklámhordozó folyamatos kar-

bantartásának elmulasztása, 

- plakátelhelyezése nem plakát 

elhelyezésére szolgáló reklám-

berendezésen, közterületen lévő 

növényzeten, 

- közszemérmet és közízlést sértő 

feliratokat, hirdetmények 

kihelyezése, 

- idejét múlt hirdetmény eltávolít-

ásának elmulasztása. 

 

5.  Állattartás 

- közterületen, közforgalom szá-

mára megnyitott helyen 

gazdátlan, kóbor állat etetése, 

itatása, tartása, 

- kedvtelésből tartott állat (kutya, 

macska, stb.) bevitele tiltott 

helyre, vendéglátó egységbe, 

kulturális, köznevelési, szociá-

lis, sport- vagy egészségügyi in- 
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tézmény területére, ügyfélfor-

galmat lebonyolító közintéz-

mény épületébe, 

- bekerítetlen ingatlanon eb szaba-

don engedése, tartása, 

- közkifolyóknál kedvtelésből 

tartott állat, vagy haszonállat 

fürdetése, mosdatása, 

- haszonállattartás körében trágya, 

trágyalé külön jogszabályokban 

meghatározott módon történő 

gyűjtésének, a tároló szükség 

szerinti kiürítésének elmulasz-

tása, 

- trágya közterületen való elhe-

lyezése, 

- közterületen haszonállatot tartá-

sa, legeltetése, zárt ingatlanról 

felügyelet nélküli kiengedése. 

 

6.  Önkormányzati jelképek hasz-

nálata 

- Pálosvörösmart község címeré-

nek, zászlajának, vagy a 

„Pálosvörösmart” névnek előze-

tes önkormányzati engedély 

nélkül, vagy engedélytől eltérő 

módon történő használata, alkal-

mazása. 

 

A rendeletben szabályozott 

cselekmények megsértőivel szemben 

közigazgatási hatósági eljárás kere-

tében történhet felelősségre vonás. Az 

eljárás hivatalból történő észlelés vagy 

bejelentés alapján indulhat. Az 

elkövetővel szemben természetes 

személy elkövető esetén 10.000 forint-

tól 200.000 forintig, jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező 

szervezet elkövető esetén 10.000 

forinttól 2.000.000 forintig terjedő 

közigazgatási bírság szabható ki. 

Csekély súlyú cselekmény esetén, 

valamint ha az elkövető ellen még nem 

indult hasonló tárgyban eljárás, az eset 

körülményeinek mérlegelésével fi-

gyelmeztetés is alkalmazható. Az 

eljárás lefolytatására a Képviselő-

testület átruházott hatáskörében a 

jegyző rendelkezik hatáskörrel. 

 

A rendelet teljes terjedelmében 

elérhető a település honlapján 

(www.palosvorosmart.hu), valamint a 

Közös Önkormányzati Hivatal 

Pálosvörösmarti Kirendeltségén. 

Dr. Kozma Katalin 
Gyöngyösi Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.palosvorosmart.hu/
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HIRDETMÉNY 

a Településfejlesztési Koncepció elkészítéséről 

és a Településrendezési Eszközök felülvizsgálatáról 
 

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdekeltek! 

 
Tájékoztatom Önöket, hogy Pálosvörösmart község Településfej-

lesztési Koncepciója, valamint Településrendezési Eszközei felülvizsgá-
latának véleményezési dokumentációi elkészültek, melyek a község 
teljes közigazgatási területét érintik. 

A véleményezési dokumentációk tervezete megtekinthető honlapun-
kon (https://palosvorosmart.hu/), valamint személyesen a Pálosvörös-
mart Községi Önkormányzat hivatali épületében (Pálosvörösmart, 
Rákóczi u. 116.). 

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (IX.3.) 
önkormányzati rendelet értelmében a véleményezési dokumentációk 
tervezetével kapcsolatban, a rendelet 1. mellékletét képező partneri 
adatlap felhasználásával írásbeli észrevételt tehetnek. 

A partneri adatlap letölthető a https://palosvorosmart.hu/ honlapról, 
vagy személyesen átvehető a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 
hivatali épületében. 

Észrevételeiket, javaslataikat a partneri adatlap postai úton történő 
megküldésével, személyes leadásával, vagy elektronikus levél 
mellékleteként történő megküldésével 2021. augusztus 15-ig, az alábbi 
elérhetőségeken várjuk: 

Levélcím: Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 
3261 Pálosvörösmart, Rákóczi u. 116. 

e-mail cím: hivatal@palosvorosmart.t-online.hu 

 

Bodócs Attila s.k. 
polgármester

   

https://palosvorosmart.hu/
https://palosvorosmart.hu/
mailto:hivatal@palosvorosmart.t-online.hu
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A Pálosvörösmarti Polgárőr Egyesület mindennapjai a 

járványhelyzet újabb szakaszában 

 

A pandémiás időszak nem volt a 
polgárőrség számára pihenő, sőt 
többrétű feladatot is felvállaltunk. 
Részt vettünk karitatív tevékeny-
ségekben: gyógyszerkiváltások, él-
elmiszerbevásárlások, oltópontra 
történő beszállítások, helyi karan-
ténok ellenőrzése. 

Természetesen a legfontosabb 
feladatunk, amit az alapszabály is 
rögzít: a település közbiztonsága és 
ennek fő része az itt élőkkel való 
szoros kapcsolat, ami nagyban 
segíti a munkánkat. 

Egyesületünk egy összeforrott, 
családias csapat, amit a megyei 
szövetség évek óta értékel. Ezért is 
kerülhetett sor arra, hogy 2020-
ban a megyei szövetség ajánlásával 
megkaptuk  az  Év  Polgárőr  Egye- 

 

sülete címet, amit az OPSZ vezet-
ése adott át a Nádudvaron megtar-
tott éves értékelőn. 

Nyilván továbbra is részt 
vettünk a mátrai rendezvényeken, 
az Ajándékdoboz Alapítványnak öt 
településen hordtuk szét a 
segélycsomagokat, biztosítottuk a 
helyi rendezvényeket, valamint a 
Tour de Hongrie kerékpáros 
verseny helyi szakaszait. 

Végül, de nem utolsósorban, 
szeretném megköszönni a telepü-
lés lakóinak az adójuk 1 %-át, 
valamint azon nyugdíjasoknak is, 
akik szintén segítették egyesüle-
tünket, hogy működésünk biztosít-
va legyen. 

Repa József 

polgárőrparancsnok 
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Megnyílik a Pálos Fogadó

Pályázat keretein belül felépült a 
Pálos Fogadó, amit a COVID miatt 
eddig nem volt lehetséges meg-
nyitni, mostanra azonban való-
színűsíthető az üzembe helyezés 
időpontja. 

Megtalálta végre az üzemeltetőit 
is, akiknek nem idegen ez a 
település. Két jászberényi úr, név 
szerint: Bányai Tamás és Deme 
Gábor vették kezükbe a fogadót! 

Céljuk, hogy egy jó hangulatú 
szociális központ alakuljon ki az 
épületben, nem csak a helybéliek 
számára, hanem turisztikai szem-
pontból is jelentőséget kaphasson  

 

a vendéglő. Hozzájáruljon a tele-
pülés fejlődéséhez, bekapcsolódjon 
a község mindennapjaiba, vala-
mint kellemes kikapcsolódási lehe-
tőséget biztosítson helyben a 
lakosság számára. 

A nyitás tervezett időpontja: 

2021. július 10. 
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Ovinkról röviden… 

Kis óvodánk tavasszal, az 
intézmények bezárása alatt is 
biztosított ügyeletet, hogy a dolgo-
zó szülők biztonságban tudják 
ekkor is gyermekeiket, így intéz-
ményünk ezen időszak alatt is 
szinte teljes létszámmal működött. 

Április elején már teljes lét-
számmal érkezhettek a kicsik 
közösségünkbe. 

A mindennapok tevékenységei 
mellett, elkezdtünk Anyák napjára 
készülni, így versekkel, dalokkal, 
tánccal tudtuk az édesanyákat 
köszönteni online formában. 

Májusban egy kislány kezdte 
meg nálunk óvodai életét, aki 2,5 
éves létére könnyen vette az 
akadályokat, problémamentesen, 
beilleszkedett közösségünkbe és 
azóta is egész nap vidáman vesz 
részt minden tevékenységünkben. 

Május végén ballagással egybe-
kötött évzáró műsorral búcsúz-
tattunk el egy kisfiút. Ő szeptem-

bertől iskolába fog járni, ezúton is 
kívánunk neki vidám iskolás 
éveket. 

Gyermeknapra állatkerti ki-
rándulást szerveztünk a kicsiknek. 
Nagyon sok állatot tudtunk 
megfigyelni, nagyon aranyosak 
voltak, mert amikor megkérdeztem 
őket, melyik volt a kedvenc állatuk, 
mindenkinek más tetszett és meg is 
indokolták, hogy miért. 

A nyári szünet beköszöntével is 
változatos szabadidős tevékeny-
séget biztosítunk számukra 
(élményséta a kerékpárúton, a 
játszótérre, a Mária-parkba, 
erdőbe stb.). Futóbiciklik, rollerek, 
labdák segítik az önfeledt 
nagymozgásos játékokat, melyek 
során kiemelten figyelünk arra, 
hogy délelőtt 11 óra körül már benti 
tevékenységeket, játékokat szer-
vezzünk klímával felszerelt 
termünkben. A tartósan forró 
napokon, az udvaron, párakapu 
segítségével tesszük hőérzetüket 
kellemessé, valamint folyamatosan 
biztosítjuk gyermekeink számára a 
hűsítő ivóvizet. 

Augusztus 02-27-ig intézmény-
ünk zárva tart. 

Kívánok nagyon jó pihenést és 
feltöltődést minden óvodás kis-
gyermeknek, valamint Pálosvörös-
mart minden kedves lakójának! 

Nagy Zoltánné, Judit óvó néni 
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Tisztelt Lakosság! 

A koronavírus-járvány miatt 

korábban elrendelt több korlátozás 

feloldásának újabb szakasza lépett 

életbe 2021. július 3. napjától. A 

lakosság magas átoltottságának 

köszönhetően a járvány harmadik 

hulláma elvonult, az aktív fertőzöttek száma folyamatosan 

csökken, így az élet fokozatosan visszatérhet a normális 

kerékvágásba. 

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának 

hatodik fokozatáról szóló kormányrendelet értelmében 

védettségi igazolvány és maszk használata nélkül újra 

látogatható a Pálosvörösmarti Közösségi Színtér és a 

Könyvtár. 

A zártkörű rendezvények és klubfoglalkozások 

tekintetében nem történt enyhítés, maradnak a hatályos 

szabályok, vagyis ezeken a rendezvényeken továbbra is 

csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. A 18 év 

alattiak is csak védettségi igazolvánnyal vagy védett 

személy felügyelete mellett vehetnek részt ezeken a 

rendezvényeken. 

Dr. Rédei Rita 

Gyöngyösi Közös Önkormányzati 

Hivatal Aljegyzője  
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A Bródy Sándor Városi és Megyei Könyvtár 

támogatásával megvalósuló programok 

a Pálosvörösmarti Közösségi Színtér 

Könyvtártermében 

2021. III. negyedév Babszem Jankó Gyermekszínház 

„Színház a gyermekek nyelvén.” 2021.07.10. 17 00 -kor 

2021. IV. negyedév Egészség a kamrából  

Erősíteni szeretné immunrendszerét? Megfázott? Nagymamáink ki 

se mozdultak otthonról, mégis orvosolni tudták a bajokat. Kutassunk 

együtt a könyvekben és a kamra polcain, hogy mi is megtaláljuk a 

megoldást! 

2021. IV. negyedév  Otthon a világhálón  

Egyre több időt töltünk online, mint offline, így nem csak a „való 

élet” veszélyeire kell felkészülnünk, hanem a netes támadásokra is! 

Mozogjunk otthonosan a világhálón, használjuk tudatosan és 

biztonságosan az internetet! 

Bővebb információ folyamatosan a plakátokon, az önkormányzat 

honlapján, illetve a közösségi színtérben!  
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A főzőverseny lebonyolításáról  
 

A versenyzőket a főzés helyén a zsűri fel fogja keresni, hogy megbeszéljék 

az értékelés időpontját, valamint az esetleges szakmai kérdéseket megvitassák. 

A versenyre nevezett 3 adag ételt a zsűri asztalához szükséges vinni a 

megbeszélt időre. (Ha valaki nem tudott elkészülni a megadott időre, lehetséges 

másik csapattal időpontot cserélni!) 

A zsűri röviden értékeli az elkészített ételt, nem csak az íze alapján, hanem 

az alábbi szempontok figyelembevételével: 

 tálalás 

 felhasznált nyersanyagok újszerűsége 

 elkészült étel állaga 

 esztétikai benyomás. 

Az eredményhirdetésre 18 00 - kor kerül sor. 
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Egy feltöltő, lazító, 

meditációs programra 

hívlak! 

Ha már próbálkoztál a meditációval, vagy ha még nem, de szeretnéd 

megtanulni hogyan csendesítsd le a zakatoló gondolataidat, akkor tarts velünk! 

Tibeti hangtállal, relax zenével, vezetett meditációval segítek Neked 

abban, hogy el tudd lazítani a testedet, ki tudd kapcsolni a gondolataidat, és a 

Benned lévő kreatív teremtőerődet az Életed szolgálatába tudd állítani. 

Havonta egyszer, szombat délutánonként Pálosvörösmarton találkozunk a 

Közösségi Színtérben, következő alkalom július 24. 

Nincs szükség "előképzettségre", bárki jöhet, aki úgy érzi, hogy jó 

társaságban, kellemes hangulatban szeretne eltölteni elcsendesedve egy órát. 

A program ingyenes, és azért jött létre, hogy közösen tegyünk bele valami 

nagyszerűt a kollektívbe, ezzel is hozzájárulva a saját mikrokörnyezetünk és a 

nagy közös energiatér boldogításához. 

Magamról annyit szeretnék most megosztani Veletek, hogy amellett, hogy 

kozmetikus mesterként dolgozom, sok éven keresztül Indiában volt szerencsém 

a meditáció több formáját megtanulni, élezvezetési tanácsadói, természet-

gyógyászati tanulmányokat folytattam. Indiában egy Ayurvedikus klinikán és 

egy Tibeti orvosnál sajátítottam el a keleti masszázsok alapjait. 

Ezek a tanulmányok mind beépültek a hétköznapjaimba, és most egy kedves 

felkérésnek eleget téve másokkal is megosztva a tapasztalataimat indítom 

útjára ebben a csodás környezetben a meditációs programot. 

A tematika szerint bárki bármikor becsatlakozhat, vagy kihagyhat 

alkalmakat, bármiféle elkötelezettség nélkül. 

Ha kedvet érzel hozzá, hogy velünk tarts, szeretettel várlak! 

Kanzler Andrea  
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PÁLOSVÖRÖSMARTI IRODALOMBARÁT 

KÖR MEGALAKULÁSA 

Kánikulai nap délutánján alakult meg az irodalmat kedvelők köre, 2021. június 

25-én. A nagy meleg, a nyári szünidő, és a járvány okozta bezártság lassú 

megszűnése éreztette hatását. A létszám lehetett volna nagyobb is, de lelkes kis 

csapat jött össze. Házi pogácsa is készült az alkalomra, valamint üdítő italok és 

sütemények tették irodalmi kávéház jellegűvé az összejövetelt. 

Megbeszéltük a társasági összejöveteleinek célját, tevékenységének területeit, 

és lehetséges programjait. A fő cél irodalmi élményeink megosztása egymással, 

ötletek csereberéje az olvasnivalók tekintetében. Felkutatjuk környezetünkben az 

esetleges aktív amatőr alkotókat, hogy lehetőséget biztosítsunk számukra 

irodalmi tevékenységük ismertetéséhez. 

Irodalmi bemutatkozás során megosztottuk kedvenc íróink – költőink nevét, 

valamint legkedveltebb műveiket. Néhány vers is elhangzott, spontán előadásban. 

Ezután megbeszéltük a kör következő összejövetelének dátumát. Tekintettel a 

nyári szabadságokra, szeptember 6-án, hétfőn fél hatkor lesz a következő 

összejövetel, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Koncz Ferenc 
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Hitélet: Római Katolikus Egyház 
Plébánia Hivatal 

3261 Abasár, Fő–tér 19. 

Plébános: Iváncsy Balázs 

főszentszéki bíró, érseki tanácsos 

Miserend: vasárnap 9.45 
 

Háziorvosi szolgálat 

Háziorvos: Dr. Faragó Tibor 

Orvos telefonszáma: 

+36 30/3022-306 

Orvosi rendelő telefonszáma: 

+36 37/360-185 
Rendelési idő: 
Hétfő, szerda, péntek: 13 00-15 00 

(Vérvétel minden második szerdán 
előjegyzés alapján.) 

Kedd, csütörtök: 8 00-10 00 

A rendelés betegelőjegyzés alapján 
történik! Előjegyzés kérhető a +36 37/ 

360-185-ös telefonszámon rendelési 

időben. 

Orvosi ügyelet: +36 37/311-727 

Gyöngyös, Dózsa György út 18. 

Fogorvos: Dr. Prohászka Éva 

+36 37/ 360-073 

Abasár, Egészségház köz 3. 
 

Pálosvörösmartért Alapítvány 

Elnöke: Szabóné Magyari Sára 

Adószám: 18576494-1-10 

Számlaszám: 61500011-10300545 

 

Pálosvörösmarti Polgárőr 

Egyesület 

Székhelye:3261 Pálosvörösmart, 

Rákóczi út 106. 

Elnöke: Repa József 

Telefonszám: +36 30/2605-597 

Adószám: 18281071-1-10 

Számlaszám: 11739030-20057877 
 

Pálosvörösmart Községi 
Önkormányzat 

3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út 116. 
Elérhetőség: +36 37/560 - 072 
E-mail: 

hivatal@palosvorosmart.t-online.hu 
 

 

Pálos Óvoda 

3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út 116. 
Elérhetőség: +36 37/560 - 072 
E-mail: palosovi@gmail.com 
 

 

Pálosvörösmarti Közösségi 
Színtér 

3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út 106. 
Elérhetőség: +36 30/9060-764 
E-mail: paloskultur@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szerkesztette: Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 

Felelős kiadó: Bodócs Attila polgármester 
Fotók: Repa József 

Pálosvörösmart 2021. július 
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