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Tájékoztató
Tisztelt Választópolgárok!
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE A HELYI
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS
VÁLASZTÁSÁT.
A SZAVAZÁS NAPJA: 2014. OKTÓBER 12. A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00
ÓRÁIG TART.
2014. október 12-én, Magyarországon, egy napon két választás kerül
lebonyolításra: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALLÓK
A települési önkormányzat képviselő-testülete és a megyei közgyűlés tagjainak
számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása
évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni. A 10 000 vagy ennél
kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy
választókerületet alkot, amely alapján a képviselők számát a településen a helyi
választási iroda vezetője a jegyző 4 főben határozta meg.
A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. A
választás tekintetében minden megye egy választókerületet alkot, melynek nem
része a megyei jogú város, valamint a főváros.
A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2014. augusztus 25-ig
kapnak értesítést.
AJÁNLÁS
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. A választókerületben választójoggal rendelkező
választópolgár 2014. szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár több
jelöltet is ajánlhat, de csak egy településen, fővárosi kerületben, megyében fogadhat
el jelölést. Az egyéni listás (10 000 vagy ennél kisebb lakosú település) választási
rendszerben a választópolgár egyidejűleg legfeljebb egy polgármesteri, egy egyéni
listás és egy megyei listás jelöltséget fogadhat el.
Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott
választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. A megyei
választókerületben listát állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület
választópolgárai 0,5%-ának ajánlását összegyűjtötte.
Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település
választópolgárainak legalább 3%-a.
A polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselő-testülete
tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló
2

2014. augusztus
törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje - vagy több, azonos nemzetiséget
képviselő nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt -,ha
a) a nemzetiségi névjegyzékben szerepel,
b) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi
önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az
azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi
jelöltje, továbbá
c) nyilatkozatot tesz arról, hogy
c.a
a nemzetiség képviseletét vállalja,
c.b
a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és
hagyományait ismeri.
Azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni választókerületek több mint felében
közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát állíthatnak.
A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. Az a
választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási
helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a
tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2014. október 10én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve
személyesen a helyi választási irodában.
Az átjelentkezéssel és a mozgóurna igényléssel kapcsolatos kérelmek a
nemzetiségi választópolgárok esetében mindkét választásra automatikusan
vonatkoznak, ezért nem kell választásonként külön-külön kérelmet benyújtaniuk.
A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti, hogy:
- a lakóhelye szerinti szavazókör helyett a tartózkodási helye szerinti
szavazókörben adhassa le szavazatát;
- korábbi átjelentkezési kérelmét visszavonva, a lakóhelye szerinti szavazókörben
adhassa le szavazatát.
A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérelmezheti, hogy a
választási iroda
- szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson lakcímére (lakóhelyére, lakóhely
hiányában, illetve átjelentkezést követően tartózkodási helyére), vagy a lakcíme
szerinti szavazókör területén lévő, általa megjelölt egyéb címre;
- a korábbi kérelmében megjelölttől eltérő, de a lakcíme szerinti szavazókör
területén lévő címre biztosítsa a mozgóurna kivitelét;
- törölje mozgóurna iránti igényét, mert a lakcíme szerinti szavazókör
szavazóhelyiségében szeretné leadni szavazatát.

3

2014. augusztus
AZ EREDMÉNY NEGÉLLAPÍTÁSA
Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható
képviselők
száma
szerint
a
legtöbb
érvényes
szavazatot
kapták.
Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú
szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Az egyéni listás
szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni
listás mandátum kiosztható. Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek
megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és helyébe a következő legtöbb
szavazatot elért jelölt lép.
A megyei közgyűlés tagjai választásának szavazólapján a választópolgár egy listára
szavazhat. A megyei listák a leadott szavazatok arányában, a 17. § (5)
bekezdésében meghatározott számítási mód alapján jutnak mandátumhoz.
Nem kap mandátumot
a) a jelölő szervezet megyei listája, ha a megyei listákra leadott érvényes
szavazatok öt százalékát nem érte el, vagy
b) a közös megyei lista, ha a megyei listákra leadott érvényes szavazatok tíz
százalékát, kettőnél több jelölő szervezet által állított közös megyei lista
esetében tizenöt százalékát nem érte el. E vonatkozásban összesíteni csak az
ugyanazon jelölő szervezetek által összeállított közös megyei listákra leadott
érvényes szavazatokat lehet.
Ha a lista több mandátumot kap, mint a listán szereplő személyek száma, a
mandátum betöltetlen marad.
KÉPVISELŐ, POLGÁRMESTER, FŐPOLGÁRMESTER MEGBÍZATÁSÁNAK
MEGSZŰNÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK
Ha az egyéni listán kevesebb jelölt indul, mint a megválasztható képviselők száma,
vagy az egyéni választókerületben nem volt jelölt, vagy nem volt polgármester- vagy
főpolgármester jelölt, a választást nem lehet megtartani, és időközi választást kell
kitűzni. Ha az egyéni választókerületben a legtöbb szavazatot két vagy több jelölt
egyenlő számú szavazattal érte el, időközi választást kell kitűzni. Ha két vagy több
polgármesterjelölt vagy főpolgármester jelölt egyenlő számú legtöbb szavazatot
kapott, időközi választást kell kitűzni. Ha az egyéni listás választáson az e
törvényben meghatározottnál kevesebb képviselőt választanak meg, a be nem
töltött képviselői helyekre időközi választást kell kitűzni. Ha az egyéni
választókerületi képviselő vagy a polgármester, főpolgármester megbízatása
megszűnik, időközi választást kell kitűzni. Ha az önkormányzati képviselő-testületet
feloszlatták vagy feloszlott, időközi választást kell tartani.
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Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt, vagy
forduljon a Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalban működő választási irodához.
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLLASZTÁSA
Az egyes nemzetiségek közvetlen választással a községben, a városban és a
fővárosi kerületben települési, a fővárosban és a megyében területi (a továbbiakban
együtt: helyi), valamint országos nemzetiségi önkormányzatot hozhatnak létre.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három fő, ha a
nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás
kitűzésének napján a településen kevesebb, mint száz fő, négy fő, ha a nemzetiségi
névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a
településen legalább száz fő.
A választáson választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. A nemzetiségi
névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt, aki a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik, az e törvényben
meghatározott nemzetiséghez tartozik, és e nemzetiséghez tartozását e törvényben
meghatározott tartalommal és a választási eljárásról szóló törvényben
meghatározott eljárási rendben megvallja. Egy személy egyidejűleg csak egy
nemzetiség névjegyzékében szerepelhet.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a
településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma - a legutolsó
népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott
adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint - a harminc főt eléri.
A választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. Két vagy több nemzetiségi
szervezet közös jelöltet is állíthat. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő
jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő
választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása
szükséges. A választópolgár azon a településen szavazhat, amelynek nemzetiségi
névjegyzékében szerepel. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
választása eredményes, ha legalább annyi jelölt kap szavazatot, mint a
megválasztható képviselők száma.
Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a
megválasztható képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják.
Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú
szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Ha a települési
nemzetiségi önkormányzati képviselő helye megüresedik, a helyére a következő
legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Az a jelölt, aki egyetlen szavazatot sem kapott,
nem lehet képviselő.
Erzsébet 2014. augusztus 3.
Dr. Tóth Sándor HVI vezető
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Falunap és IX. Pogácsafesztivál
A hagyományoknak megfelelően július első hétvégéjén került megrendezésre nyári
fesztiválunk, melyet Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Nagypalli
Magyar-Német Barátság Klubbal és a „Tett-Hely” Ifjúsági Egyesülettel közösen
rendeztünk meg.
Július 5.-én szombaton kulturális műsorral vártuk az érdeklődőket. Felléptek a
Lippói Ifjúsági Fúvószenekar, a nagypalli óvodások és iskolások, a Fordan Táncklub
növendékei, a Decsi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület és Veszelovszki
Gábor harmonikás.
A kulturális műsort követően este hét órától a Harold zenekar húzta a talpalávalót
hajnalig. Este fél kilenckor tombolasorsoláson a sok értékes nyeremény közül a
wellness csomag is gazdára talált. Ez évben a nagypalli Keszler Károly volt a
szerencsés nyertes. A tűzijáték fényeit 10 órától csodálhattuk meg.

Július 7.-én két helyszínem tartottuk rendezvényünket. A parkban délután kettő
órakor a bográcsok alatt meggyújtották a tüzet, valamint a pogácsákat is hozták a
versenyzők zsűrizésre. A versenyzők hangulatát a Stílus Határok Nélkül Egyesület
kulturális műsora majd a Pécsvárad Big Band koncertje tette színesebbé. A
főzőversenyre 8 csapat jelentkezett, míg pogácsát 27-en hoztak zsűrizésre.
A fesztiválsátorban mindez idő alatt már a gyermekeket várták a „Tett-Hely” Ifjúsági
Egyesület által szervezett gyermek programok. Kézműves foglalkozások, ügyességi
játékok, arcfestés és Ribizli Bohóc szórakoztató műsorán is részt vehettek mind a
kicsik, mind a nagyok.
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A parkban eközben a zsűri megkezdte munkáját. A zsűri tagjai ez évben Kreutz
András, Őry Borbála és Keller Ferenc voltak. Három órakor a pogácsák értékelése
kezdődött, öt órára kértük az asztalok terítését, majd fél hatkor a megfőzött finom
ételekből kértünk mintát.
A zsűrinek ez évben sem volt könnyű dolga, hiszen finomabbnál finomabb pogácsák
és ételek közül kellett kiválasztani az első három helyezetteket. Az asztalok terítése
is ötletes és szép volt.
A pogácsasütők helyezettjei:
1. Dobszai Józsefné
2. Bérces Pálné
3. Simó Csabáné
A legszebben megterített asztalt ez évben a Tanker csapata nyerte el.
A főzőverseny helyezettjei:
1. Nidlingné Buzsics Diána
2. Tanker (Pécsváradi Tankerület)
3. Fakanál Forgatók
Az eredményhirdetések után vacsora és beszélgetés következett.
A kétnapos rendezvény ismét nagyon sok embert megmozgatott, hiszen mindkét
napon nagyszámú résztvevő volt jelen programjainkon.
TÁMOGATÓINK:

„NK” Építő Kft, Bakóné Mező Zsuzsanna és a Sunyi Söröző.
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A győztes főzőcsapat

A legszebben terített asztal

A legfinomabb pogácsa-sütő
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Látogatóban Báling Aranka népi iparművésznél.
Örömmel figyeltem fel egyik este a tv híradóban, hogy kiosztották az idei
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara díjakat, és Téged látlak, hogy átveszed.
Mi is ez a díj pontosan?
Ezt a díjat 2001-ben alapította a Kamara, amely egy megkülönböztető cím a
termékforgalmazásnál, a hagyományőrzésben fontos szerepet betöltő mesterek
munkájának magas rangú elismerése. A kezdeményezés azzal a céllal jött létre,
hogy elismerje a magyar kézművesség értékeit és mestereit.
Én erre a pályamunkára 12 db a járásunkban gyűjtött - Kátoly, Erzsébet, Martonfa,
Zengővárkony - hímes tojás minta feldolgozással készültem, amely kb. 15 éves
gyűjtő munkám egy szelete. Az alkotás címe: " Csillaga az élet szimbóluma" amely
minta feldolgozás kétszínű pirosra festetett normál méretű metszett technikával
készült alkotás.
A zsűri így értékelt: "magas színvonalú és művészi kivitelezést ötvöző kézműipari
munka. A termék eredetisége, a kivitelezés kiváló minőségű és kiemelkedő
esztétikai színvonalú alkotás.

Számomra ez nagy elismerést jelent. A több éves munkám gondolatának kiforrása,
amelyet megelőzött a négyszeres, a Magyar Kézműves alapítvány által
adományozott elismerő alkotói díj. Amelyet Varga Mihály Nemzetgazdasági
miniszter Úr és dr. Parragh László Iparkamara elnöke adta át. A 97 pályaműből 39en kaptuk meg az elismerést, amely jelzi azt is, hogy a szakmák magas rangú
képviselői méretették meg a tudásukat.
Amire különösen büszke vagyok, hogy Fekete Ildikó tanítványom 22 évesen kapta
meg ezt a rangos elismerést. Ilyen fiatalon még alkotó ebben a díjazásban nem
részesült. Az alkotások megtekinthető a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban július
27-ig.
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Kedves Aranka! Mi a következő lépés, a jövő tervek?
Jelenleg Japánban vetítenek egy Magyarországot bemutató filmet, amit Eimi
Yamaga-val készített, és az élő népművészetünket mutatja be kiemelve a
tojásfestést a húsvéti népszokásokat a munkásságom által.
A héten kétszer is utazom Budapestre, mert a Csillaghegyi Művelődési központban
szintén filmfelvétel lesz ahol a szövésen, és a csuhé munkákon lesz a hangsúly. Ez
a film a Karácsonyi Vörösmarty téren megrendezendő vásár kivetítőjén lesz
folyamatosan látható, továbbá a mi kézműves sátrunknál is lesz kint egy monitor,
ahol zenei aláfestéssel mutatja be a műhely munkákat. A felvételen Verebes
Ildikóval, aki népi gyöngy ékszerkészítő alkotói tevékenysége is bemutatásra kerül.
Remélem, hogy már a Mesterségek Ünnepére elkészülünk ezzel a munkával.
Több alkalommal találkozhatnak velem szombatonként Budapest belvárosában a
Városháztéren tartok kézműves bemutatót.
Augusztus 11-én ér véget két éves munkám Himesházán a tájházban
gyermekeknek szövést oktattam, amely egy TÁMOP-os pályázat volt a "Kreatív
iparral kapcsolatos késség kompetencia fejlesztése". Ilyen magas színvonalú
összetett munka sehol nem volt az országban, mely a Tájház szövetség, és a
Himesháza Önkormányzatának összefogása alapján jött létre.
Aztán az egyik legszebb, szívet melengető munkánk a nyári kézműves táborunk
Nagypallban, a Mesterségek Ünnepe augusztus 16-20-ig a Régi Mesterségek
Egyesületével a Budavári Palotában. Amit valóban Ünnepnek tekint a magyar alkotó
kézművesség, és mi ott vagyunk az Oroszlános udvar bejáratánál. Meglehet mutatni
az otthonról hozott, örökölt, és a tovább fejlesztett tudásunkat.
Az alkotói tevékenység amely" belűről jön” nagy megértést kell, hogy kapjon a
családtól.
Nagyon sok segítséget kapok a "hivataltól" Mező Zsuzsitól, aki az adminisztrációs
feladataimat segíti. Szávics Edina a szakkönyveket biztosítja a számomra. Amikor
elmondom sok helyen, hogy milyen háttér munka segítséget kapok, csodálkoznak.
Nekem ez nagyon sokat jelenet. Köszönöm a sok segítséget!
Szeretettel várjuk az idén is a Nagypalliakat az Oroszlános udvarnál, lepjetek meg
bennünket.
Aranka! Az elismerésedhez még egyszer gratulálok! Sok sikert és jó egészséget kívánok terveid további megvalósításához.
Grátz Erika
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda -Kindergarten Pahl
Óvodánkban a nyári udvari élet júliusban is folytatódik,-és tart augusztus 1.-ig-, bár
sokat tartózkodtunk a csoportszobában is a gyakori esőzések miatt.
Július 1-től július 31-ig Balog Eszter diák dolgozik napi 6 órában óvodánkban és
segíti mindennapi munkánkat. A gyerekek nagyon megszerették Esztert.
Köszönjük Grátz Erika polgármester asszonynak, hogy a diákmunka lehetőségét
biztosította az óvodában!
A „Falunap és Pogácsafesztivál” mindkét napján aktívan részt vettünk.
Július 4-én a falunap előtti pénteken Ingrid dadus nénivel segédkeztünk a
fesztiválsátor feldíszítésében.
Konyhai dolgozóink Schnell Ferencné és Mihályné Knoch Erzsébet július 5-én
pogácsát sütöttek a szereplők részére.
Délután a kulturális műsoron szerepeltünk óvodásainkkal. A fellépésért gyermekeink
csokoládét és hókristály vásárlási jegyet kaptak. Mi dolgozók töltött káposztával
lettünk megvendégelve.
Köszönjük szépen a Szervezőknek!

Július 6-án „Fakanál
Forgatók” csapatnévvel
neveztünk be a terítő-és
főzőversenybe. Csapatunkból
Gál
Lajosné
(Panni
óvónéni)
és
Lasszerné Schnell Ingrid
(dadus
néni)
a
pogácsasütő versenybe
is beneveztek.
Csapatunk a főzőverseny
3.-ik helyezettje lett, mely
köszönhető
„szakácsainknak”, Gál Lajosnak
és Schnell Ferencnek.
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Nyári szünet időpontja az óvodában: 2014. augusztus 4.- 2014. augusztus 31.-ig.
Ez idő alatt a konyhában a főzés szünetel.
Szünet előtti utolsó munkanap: 2014 augusztus 1. (péntek)
Szünet utáni első munkanap: 2014. szeptember 1. (hétfő)
Nyári nagytakarítás időpontja az óvodában: 2014. augusztus 25. (hétfő)- 2014.
augusztus 29.(péntek).
A nyár hátralévő részében remélhetőleg minél többen nyaralnak, pihennek, élvezik
nyári szabadságukat!
Mindenkinek kellemes nyarat, feltöltődést kívánok!
Illésné Speiser Mária
óvodavezető

MEZŐGAZDASÁGI START PROJEKT

Ez évben is eredményesen zajlott a közfoglalkoztatási programunk keretein belül a
mezőgazdasági termelés.
Június, július hónapban betakarított zöldségeinkkel az óvoda konyhájának a
következő évi igényeit tudtuk megtermelni.
Program keretében ismét konyhakerti növényeket termesztettünk.
Az eddigi betakarítás során spárgatök, zöldbab, zöldborsó, spenót, eper, meggy,
újburgonya, fokhagyma került raktározásra.
Megkezdődött a paprika és uborka besavanyítása is.
A
program
keretében
megvásárolt
ingatlannál
állattartás folyik, sertés illetve
tojó tyúkok tartásával. A tojó
tyúkok által a napi tojás
szükségleteink is biztosítva
lettek
Elért eredményeinkről bővebb
információt
októberi
számunkban olvashatják.
Szávics Edina
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület
Kézműves tábor - 2014
A hagyományainkat követve ez évben is július harmadik hetében július 21-től 23-ig
tartottuk az idei kézműves tábort.
Az idén a szalma és a sás volt a fő téma. Ebből készítettek sünit, és varrtak
szakajtót.
Az utolsó délután szerveztünk egy két órás német foglalkozást. Az óvódásokkal
együtt három német táncot tanultak a gyerekek melyet Marika óvó néni tanított meg
nekik. Ezúton is szeretném neki megköszönni a segítségét.
Az igazi meglepetés csak ezután következett, mert a táboros és óvodás
gyerekeket frissen sült kemencés lepénnyel, üdítőkkel és egy-egy jégkrémmel
vendégeltük meg.
A tábor jól sikerült és már sokan jelezték, hogy jövőre is szeretnének részt venni a
nyári táborunkban, melyet már az új kézműves házban tudunk megrendezni.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Nagypalli Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak, akik a tábor költségeihez hozzá járultak. Ez a sok meglepetés
nélkülük nem valósulhatott volna meg.
Reméljük ismét egy feledhetetlen tábort sikerült megtartanunk.
Bérces Boldizsárné – egyesületi tag –szervező
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Pillanatképek a kézműves táborból
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AUGUSZTUSI KÖNYVTÁRHÍREK

Kedves Olvasóink!
Könyvtárunk augusztusban az alábbi nyitvatartással várja Önöket!

Augusztus 05 Kedd: 16:00- 18:00
Augusztus 07.-08.- ZÁRVA!
Augusztus 12 Kedd: 16:00 – 18:00
Augusztus 14. Csütörtök: 16:00- 18:00
Augusztus 15 péntek: 13:00- 15:00
Augusztus 19. Kedd: 16:00- 18:00
Augusztus 21-22 ZÁRVA!
Augusztus 26. Kedd: 16.00- 18.00
Augusztus 28: Csütörtök: 16.00-18.00
Augusztus 29. Péntek: 16.00-18.00

Díszítsük fel a könyvtárt szebbnél – szebb képekkel.
Szeptembertől megújuló faliújságra várnám a gyerekektől a rajzokat:
Címe: „ Nyári élményem”
Statisztikák szerint a legtöbb könyvet épp nyáron „fogyasztjuk”. Egy könyv igen
hasznos lehet, mind a strandoláshoz, kiránduláshoz és piknikhez is, persze csak ha
kellően jó könyvet választunk és leköti figyelmünket.
Jó olvasnivalóért találkozzunk a Könyvtárban!
ÚJ KÖNYVEK ÉRKEZTEK!!!
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Könyvajánló

Joeyt csikó kora óta nagy szeretettel neveli gazdájának
fia, Albert. Ám nehéz idők jönnek: kitör a háború, és a
gazda pénzszűke miatt kénytelen eladni a lovat a
hadseregnek. Albert képtelen belenyugodni barátja
elvesztésébe, és megfogadja, mindent megtesz azért,
hogy egy nap újra együtt lehessenek.

A barátoknak szánt bejegyzésekből mára több mint
tizenötezer olvasót vonzó kulturális ismeretterjesztő sorozat
lett. A szerző célja, hogy a tankönyvi életrajzok papírmasé
figurái helyett a valós, izgalmas, de kevesek által ismert
párkapcsolati történetek felidézésével szerethető, hús-vér
embereket mutasson be, és ezzel kedvet csináljon a művek
olvasásához. 40 történet Petőfitől Vas Istvánig, Benedek
Elektől Szabó Magdáig, múzsákról, megcsalt szeretőkről,
örök hűségről és a szerelem sokféle arcáról.

Szávics Edina - könyvtáros

A Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzata által szerkesztett és
nyomtatott havonta megjelenő ingyenes lap.
Elektronikusan megtekinthető: www.nagypall.hu oldalon.
Kiadásért és szerkesztésért felelős: Grátz Erika
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