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Kedves Nagypalliak!

Ismét eltelt egy év, és elérkeztünk az év legszebb hónapjához,
amely a szeretet ünnepét hozza el.
Megérint minannyiunkat a karácsony misztériuma, varázsa, ez a
titkokkal övezett megható nap, amely nemcsak a kereszténység,
hanem a család, a békesség, az életbe vetett hit ünnepe is.
A karácsony alkalmat kínál számunkra, hogy megnyissuk
szívünket az örömre, a mások iránti szeretetre. Kedves szóval, mosollyal, jó
kívánságokkal közeledünk egymáshoz. Átélhetjük azt a csodát, amire a
szeretet teszi képessé az embert. A szeretet is példamutatással terjed.
Törekedjünk arra, hogy képzeletbeli naptárunkba minden napra egy csepp
karácsonyt jegyezzünk elő, mert a karácsony és a hétköznapok karácsonyi
percei összetartoznak, mint a vetés és az aratás.
Az év végéhez közeledve felidézzük a legszebb pillanatokat és minden
szépséget és jóságot elraktározunk a szívünkben, mert ebből tudunk az
elkövetkező évben erőt meríteni. És hogy mi kerüljön a feldíszített fa alá?
Ne drága ajándékok jelentsék szeretetünket, - mert a közös
várakozás, az együttlét és beszélgetés, a szeretet és a
megbecsülés a legszebb ajándék.
Mindezek gondolatok jegyében kívánok minden Nagypalli
lakosnak szeretetteljes békés karácsonyi ünnepeket.
Kívánom, hogy az újévben váljanak valóra álmaik, teljesüljenek
vágyaik, valósuljanak meg céljaik, hogy mindennapi
sikereikben legyen erejük megtalálni a boldogságot!

Grátz Erika – polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
November 1-től 4 fő közfoglalkoztatott megkezdte munkáját a Kézműves Házban,
ahol rongyszőnyegszövést tanulnak Báling Lászlóné irányításával.

A betanulást követően értékesítésre
is készítenek szőnyegeket,
melyet
a
Kézműves Házban
lehet megvásárolni.
Ennek
időpontjáról
későbbi lapszámunkban
tájékozódhatnak.

November 10-től 19 fő kezdte meg az alapkompetencia alapismereti képzést a helyi
kultúrházban. A képzés 180 órás, mely hat hétig tart. Ezt követően januártól 12 fő
rongyszőnyegszövést fog tanulni 320 órás képzésben, majd újabb csoport szintén
320 órában sajátíthatja el a szőnyegszövést a Kézműves Házban.
Mindkét képzést a Türr István Képző és Kutatóintézet szervezi.
Önkormányzatunk a helyiséget és az eszközállományt biztosítja a képzésekhez.
LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Az őszi-téli csapadékod időben jelentős probléma a közutak beszennyeződése, a
külterületi utakról történő sárfelhordás
A téli időszak beköszöntével közös érdekünk, hogy útjaink, járdáink járhatóak,
tiszták és csúszásmentesek legyenek.
Kérjük a lakosságot, hogy ingatlanjaik előtt a járdákat tartsák tisztán, az esetleges
sárfelhordástól tisztítsák meg a közutakat.
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IDŐSEK NAPJA
November 16.-án Nagypall Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi
Önkormányzata ünnepségre hívta a község 60 éven felüli lakóit, egy kis ünnepi
műsorra az Idősek Napja alkalmából.
Az ünnepi köszöntőt ez évben Aszmann Róbertné a Nagypalli Német Nemzetiségi
Iskola vezetője mondta, majd Grátz Erika polgármester emléklappal és virággal
köszöntötte az ez évben 45-50-55-60 éves házassági évfordulójukat ünneplő
házaspárokat. Gyémántlakodalmukat ünnepelte Pörös István és felesége Kovács
Julianna. Aranylakodalmukat ünnepelte Bérces Boldizsár és felesége Bognár
Erzsébet. 55 éves házassági évfordulójukat ünnepelte Gál István és felesége Szép
Julianna. 45 éves házassági évfordulójukat ünnepelte Bacskay György és Schmolcz
Mária. A hatvanévesek, mint első „bálozók” is köszöntve lettek. Nevezetesen,
Balázs Adorjánné, Dobszai József, Féth József, Major Tibor, Orsós Rozália, Schnell
Ferenc és Simó Csabáné. Hetvenesek klubjába lépett ez évben Szirmai József.
Nyolcvanasok klubjába lépett Dombi Lajosné. A legidősebbek is köszöntve lettek. A
legidősebb hölgy Villányi Györgyné, a legidősebb férfi Aszmann Ede.

A köszöntések után az óvodások és az iskolások műsorát nézhették meg a szép
korúak, majd Ribizli Bohóc felnőtt műsorral szórakoztatta a közönséget. Ezt
követően vacsorát szolgáltunk fel és jöhetett a tánc. A bált, mint minden évben az
ünneplő házaspárok nyitották meg. A kellemes hangulatú zenét Lakatos Károly
szolgáltatta. Volt, aki csak hallgatta zenét, de sokan táncra perdültek elfelejtve a
fájós lábakat. Ismét sikerült egy kellemes hangulatú délutánnal-, estével
megörvendeztetni az időseket. További fotók a honlapon találhatók.
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Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat
Nemzetiségi önkormányzatunk ez éven is megajándékozza helyi intézményeink
gyermekeit tanulóit a Mikulásünnepségen.
December 30-án szilveszteri futóversenyt, december 31-én óévbúcsúztató bált
szervezünk.

December 30. Kedd
Gyülekező és regisztráció a Kézműves Ház udvarában 14 órától.
Rajt 14:30 órakor a Petőfi utca bejáratánál Sunyi söröző oldalán. Távolság: 750 m.
A következő korcsoportokba várjuk a jelentkezőket: baba-mama, óvodások, alsó
tagozatos iskolások, felső tagozatos iskolások, fiatal titánok (14-20 évesek),
húszasok, harmincasok, negyvenesek, ötvenesek, nagymamák, nagypapák.
A futóverseny résztvevőit az eredményhirdetés után megvendégeljük a Kézműves
Házban. (virsli, forró tea, forralt bor, puncs,)
A futóversenyre jelentkezni december 29-ig lehet az alábbi elérhetőségeken:
Bérces Attila 72-466-713 illetve, 30-237-4348 mobilszámon valamint a
Polgármesteri Hivatal 72-466-752 és 72-565-001 telefonszámon.

December 31.-én óévbúcsúztató szilveszteri batyus bált szervezünk a nagypalli
kultúrházban.
Belépő: 1.000.-Ft/fő
Bővebb információ és asztalfoglalás: Bérces Attilánál a 30-237-4348-as
telefonszámon.
A Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok minden nagypalli lakósnak.
Wir wünschen Ihnen eine frohe Weinachten und ein glückliches neues Jahr!
Bérces Attila - elnök
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl
Sűrű időszaka ez az ősznek, már javában hullanak a falevelek, a szekrény mélyéről
előkerültek a télikabátok, csizmák.
Az óvoda épülete, előkertje, a helyiségei az
óvodások és a dolgozók keze munkáitól őszi
díszben pompáznak.
Magunk mögött hagyva az őszi szünetet lassan
kezdetét veszi a karácsonyi készülődés, a
mézeskalács-és
bejgli
sütés,
az
ajándékötleteken való töprengés.
November 3-án, az őszi szünet utáni első
munkanapon
gyermekszínházba
mentünk
Zengővárkonyba, ahol a „Fukar gazda és a
csalafinta
szolga”
című
kétszemélyes
színdarabot nézhettük meg.
Az előadás után a zengővárkonyi óvoda
vendégül látott minket, és a gyerekek közösen
játszottak az óvoda udvarán.
November 11-én ünnepeltük a Márton napot.
16,30-kor
gyülekeztünk
a
Református
templomnál,
majd
onnan
lampionos
felvonulással értünk a Katolikus templomba, ahol először Márton- napi versikét
olvastam fel, majd az iskolásokkal közösen elénekeltük az alkalomhoz illő dalokat.
Somogyi Betti hitoktató az óvodások rajzainak vetítése közben, röviden ismertette
Márton püspök történetét.
A Kultúrházban Ribizli Bohóc
Márton- napi műsorával várt
bennünket. A gyermekek aktívan
részt vettek és együttműködtek
Ribizli Bohóccal.
Néhány gyermek szüleivel otthon
tököt
is
faragott,
őket
csokoládéval
jutalmazta
az
Önkormányzat.
Az
est
további
részében
libazsíros kenyér, tea, forralt bor
és tábortűz mellett folyt a
beszélgetés.
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November 13-án Pécsre utaztunk a Bóbita Bábszínházba. Óvodásaink első
bérletes előadása a „Terülj,terülj asztalkám ” volt. Időben elindultunk, hogy a szép,
őszies időben csöppségeinknek kellő idejük maradjon játszani a Zsolnay Negyed
játszóterein.
Sok élménnyel tértünk vissza az óvodába.
A fuvarokat köszönjük Kófiás Endre tankerületi igazgatónak és a sofőrnek,
Rumszauer Gábornak!
November 16-án a nagypalli Idősek ünnepére versikékkel, táncokkal készültünk az
óvodásokkal.
Elkészültek népviseleti ruháink,
így a magyar
táncos
ruhákat
mindjárt be is
mutathatták
a
gyermekek
a
fellépésen.
Minden szereplő
csokoládét kapott
ajándékba
az
Önkormányzattól.
November 20- án az „Epson Europe B.V. Magyarországi Fióktelepétől” kifestőket
nyertünk.
A Facebook kiírásnál megkaptuk a kellő szavazatot az elnyeréséhez.
Ugyanezen a napon kezdődtek meg a logopédiai foglalkozások is az óvodában.
Keresnyeiné Keller Ágnes logopédus, a szakszolgálat munkatársa, végzi heti
rendszerességgel a gyermekek fejlesztését.
November 30-án Advent első vasárnapján megrendezésre került ” Kézműves
Karácsonyi Vásár és Játszóház” rendezvényen karácsonyi műsorral kedveskedtek
óvodásaink az érdeklődőknek.
A Mikulás december 5-én jön óvodánkba, Arnold Tamás személyében.
Közreműködését előre is köszönjük!
A mikulás csomag a nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása lesz.
Karácsonyi ünnepségünket december 18-án délelőtt tartjuk az óvodásoknak.
A téli szünet 2014. december 22.-től 2015. január 4.-ig tart.
Szünet előtti utolsó munkanap 2014. december 19 (péntek).
Szünet utáni első munkanap: 2015. január 5. (hétfő).
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A téli szünet idejére óvodásainknak pihenést, örvendetes karácsonyi készülődést,
szép
karácsonyozást
kívánunk
és
sok-sok
ajándékot
a
fa
alá!
Remélhetőleg fehér lesz a karácsony és a téli örömöket is élvezhetik az Apróságok!
Nagypall lakóinak, valamint a Nagypalli Hírhozó minden olvasójának szeretetteljes,
békés, boldog Karácsonyt és az Új Évre a legjobbakat kívánják szeretettel a
nagypalli óvoda óvodásai és dolgozói!
Illésné Speiser Mária
óvodavezető

Nagypalli Magyar-Német Barátság Klub
A Nagypalli Magyar Német Barátság Klub 2014. november 13.-án megtartotta a
hagyományos Márton napi vacsoraestet a klubtagok részére.

Az idei menü sült liba, fasírozott,
párolt
káposzta
és
hagymás
burgonya volt. Köszöntöttük a 4.
negyedévi névnaposokat, akik a
finom vacsora után a süteményekről
és az italokról gondoskodtak. Ezután
kötetlen beszélgetéssel folytattuk az
estet, ami ismét sikerrel zárult.

Legközelebb december 15.-én találkozunk este 5 órakor, amikor a szokásos
karácsonyváró estet tartjuk.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk mindenkinek.
Bérces Boldizsárné - elnök
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Mozgókönyvtár
Decemberi könyvtárhírek

Nagy megtiszteltetés érte könyvtárunkat, ellátónk Pécsi Csorba Győző megyei
könyvtár referensünk felkérésére
„A Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer” (BKSZR )készített kiadványához kértek fel, hogy készítsek egy cikket a
Könyvtárellátási szolgáltatásról. A kiadványban arra kértek fel, hogy röviden a
településünket majd magát a könyvtárt elindulásától- napjainkig mutassam be.
Bemutatva a könyvtár napi életét, rendezvényeit. Pécsváradi 25 Ellátási Térségből
két település lett felkérve erre a célra, köztük Hosszúhetény és Nagypall könyvtár.
BKSZR kiadvány így említ meg minket:
Pécsváradi Ellátási Térség – Az ET-be tartozó 25 település Baranya megye
észak-keleti területén fekszik. Két főközlekedési útvonal mentén lehet megközelíteni
ezeket a falvakat. Gyurák Orsolya referens vagy a Pécsváradot érintő úton egészen
a Tolna megyébe tartó főúton közlekedik, vagy a Pécsvárad-Komló útvonalon
Szászvárig járja be az ellátási térséget. 2014-ben a két kiemelkedő könyvtári
tevékenységet folytató település Hosszúhetény és Nagypall.
BKSZR -hez írt rövidített cikkem:
A Nagypalli Könyvtári Szolgáltató hely 2010. október 28-tól látogatható a Nagypalli
Német Nemzetiségi Önkormányzat helyiségében. Az általános iskolával egy
udvaron belül helyezkedik el, így a diákok tanítás után rögtön igénybe vehetik a
könyvtári szolgáltatásokat. 1200 könyvvel rendelkező BKSZR állományból áll. A
könyvek mellett DVD filmekkel, mesefilmekkel is várják a látogatókat, valamint
időszaki kiadványok is járnak az olvasók nagy örömére. Fenntartónk Csorba Győző
megyei könyvtár 2013-ban számítógépet, multifunkcionális nyomtatót helyezett ki a
könyvtárunk részére. A 2013-as LEADER program keretében felújított szolgáltató
helyre polcrendszert és fejlesztőjátékokat szerezhettünk be. Nyitva tartása kedd szerda - csütörtök: 15.00- 18.00 óráig van, mindemellett rendszeres az iskolai és
óvodai könyvtári órák, foglalkozások, amik délelőttönként vannak. A könyvtár
elérhető a 72/466-752-es telefonszámon, munkanapokon 8:00-tól 16:00 óráig
valamint a szavicse@freemail.hu e-mail címen.
A könyvtári szolgáltatásokon túl havi rendszerességgel programokat,
rendezvényeket tartunk. (mesemondó délelőttök, könyvári különórák, Falunap és
Pogácsafesztivál stb.). A szolgáltató helyre 114 lakos iratkozott be (a település
lakosságának több mint 30 %-a), akik közül 5 fő nyugdíjas, 42 fő 14 év alatti, míg
többiek az aktív korosztályból kerülnek ki.
A gyermekeiket iskolába kísérő szülők, nagyszülők betérnek a könyvtárba, így
állandó könyvtárhasználóvá váltak.
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Programjairól a helyi újság rendszeresen beszámol, s a http://www.nagypall..hu
honlapon illetve https://www.facebook.com (mozgó könyvtár Nagypall) oldalán
megtalálhatók a könyvtárral kapcsolatos információk.
Jól működik a könyvtári szolgáltatás településünkön, mely azzal is bizonyítható,
hogy óvodástól nyugdíjasig van olvasója a szolgáltató helynek. Mindenki talál
kedvére való a dokumentumok közül. Kisebbek szeretettel készítik a szebbnélszebb rajzokat a könyvtári faliújság részére. A lakosság a könyvtári hírekről a
havonta megjelenő „Nagypalli Hírmondó” című újságban olvashatnak. Facebook
oldalunkon, napi szinten követhető a könyvtár és a település élete. A jövőben is
várom az olvasni vágyókat! Találkozzunk a könyvtárban!”
Kis visszatekintő ez elmúlt egy évre: Március hónapban Nagypalli Német
Nemzetiségi óvoda csoportja látogatást tett kis könyvtárunkban. Pár szóban
elhangzottak a könyvtár használat szabályai, majd a közeledő ünnepünk miatt egy
húsvéti történetet " Húsvéti mese: A három festőnyúl" történetét hallgathattak meg.
Április 16.-án: Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Nagypalli Általános Iskola
tanulói számára Szabó Zsoltné- kulturális szervezővel és pedagógusokkal egy
közös program keretében egy Húsvétváró programot szerveztünk. Hagyományokkal
kapcsolatos történetek és kiszebáb égetéssel készültünk a résztvevőknek.
Köszönöm a közreműködök közreműködését!
Június 3: Harmadik alkalommal tartottam iskolásoknak könyvtári nyíltnapot. Ez
alkalommal ezt a könyvtár órát a tanulók örömére is a szabadban tartottuk meg és
egy kedves kis történet után felavathatták tanulóink ellátónktól kapott szabadidő
játékokat, mint a társast, tollast és új könyveket.
Szeptember 12: Iskolai könyvtár nyíltnap: A foglalkozás az őszre épült.
Évszaknak megfelelően egy őszi verset hallgathattak meg a diákok és tanár nénik,
majd ősszel kapcsolatos kérdéseket tettem fel a tanulóknak, amire nagyon ügyesen
válaszoltak. Könyvtáróránkon belül további 4 új taggal bővült a beiratkozóink száma.
November 11: Márton napi rendezvény Ribizli Bohóccal. Fenntartónk Pécsi
Csorba Győző megyei könyvtár által támogatott idei rendezvényeinkre gyerekek
nagy kedvencét Ribizli Bohócot választottuk. Első zenés- táncos fellépésre
november 11.-én került sor Mártin- napi lampionos felvonulásunk után
kultúrházunkban. Rendezvényünk nagyon jól sikerült, gyerekek egy jót bulizhattak
November 16. Idősek napja Ribizli Bohóccal: Idén kis új színt szerettünk volna
vinni a szép korúak műsorába. Vidámságot, nótát, így második zenés- táncos
rendezvényünkre is Ribizli Bohócot hívtuk meg, melyet a könyvtár finanszírozott.
Vendégeink arcán láttuk mennyire jól sikerült az előadás. Mindenki jól érezte magát!
Utóbbi két támogatott rendezvényünkkel zárnám ezt a szép évet és kívánok előre is
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!
Jövőre is Találkozzunk a Könyvtárban!
Szávics Edina - könyvtáros
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája
Az őszi szünet után ellátogattunk az első és második osztályos tanulókkal, a
Kézműves Házba, ahol Báling Aranka fogadott bennünket. A látogatás, a nép- és
honismereti tanóra keretein belül történt és a célja az volt, hogy a gyerekek
természetes anyaggal dolgozzanak, megismerjék az azzal való munkálkodást.
Amikor a házhoz értünk, Aranka kedvesen fogadott bennünket és megmutatta a ház
különböző helységeit. Beszélt a gyerekeknek a falu történetéről, a nagypalli
utcanevekről, a házban kiállított tárgyakról. Majd leültette a gyerekeket és elmondta,
hogy egy faág és csuhé segítségével virágot fogunk készíteni.
A faág volt a virág szára, a csuhéból készültek a virágszirmok. A gyerekek könnyen
vették az akadályokat és lépésről lépésre megfogadták Aranka tanácsait. Csak
néhány gyereknek kellet segíteni a virágszirmok faágra erősítésénél. Így hamarosan
mindenki a kezében tarthatta a csuhéból készült virágokat.

Majd ezután, az udvaron megszemléltük, hogy milyen házakat építettek régen az
emberek, az egyes részei milyen célt szolgáltak. Aranka arra is felhívta a gyerekek
figyelmét, hogy régen majdnem minden ház udvarán állt egy kút. Miután mindent
megnéztünk és körbejártunk, elindultunk az iskolába, mert a gyerekeket várta a
többi tanítási óra.
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Még októberben meghívást kaptunk a zengővárkonyi Általános Iskolától egy
színházi előadásra. Erre most novemberben került sor. Diákjainkkal részt is vettünk
a programon, ahol egy makrancos királykisasszonyról néztünk meg egy előadást. A
gyerekek számára az volt a legélvezetesebb, hogy a szereplők bevonták őket az
előadásba. Elmondhatták véleményüket, együtt énekeltek a színészekkel, segítették
az egyes szereplőket az előadás folyamán. Így sokkal élvezetesebb, gyerek
központibb lett az előadás.
November 11-én rendeztük meg a már hagyománnyá vált Márton napi
megemlékezést. A Református templomtól indult a lámpás felvonulás a Katolikus
templomig. Közben a gyerekekkel Márton napi énekeket énekeltünk. Majd ezután a
Kultúrházban megnézhették kicsik és nagyok is Ribizli bohóc műsorát. Ezután
Márton napi tűzgyújtásra került sor az udvaron. Libazsíros kenyeret, teát kínáltunk a
vendégeknek, a felnőttek pedig forralt borral melegedhettek. A gyerekek a
tökfaragási verseny alkalmával egy-egy csoki jutalomban részesültek.
Ez
alkalommal is jól érezték magukat gyerekek, felnőttek egyaránt és egy újabb
élménnyel lettek gazdagabbak.
A nagypalli iskola diákjai és pedagógusai nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kívánok mindenkinek!
Aszmann Róbertné - iskolavezető
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület
November 30-án Advent első vasárnapján került megrendezésre a hagyományos
karácsonyi kézműves vásár és játszóház. A rendezvény első alkalommal az
egyesület házában a Kézműves Házban került megrendezésre. Nagy izgalommal
készültünk, hiszen a mi feladatunk is, hogy megtöltsük tartalommal a házat. A
rendezvény szervezésében és anyagi támogatásában egyesületünkön kívül
Nagypall Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkormányzata is segített.

A
délután
az
óvodások műsorával
kezdődött,
majd
megérkezett a télapó,
aki minden gyermeket
megajándékozott.

A házban Tamásné Erzsike
közreműködésével mézeskalácsot,
Négyes Tímea és Heimné Márika
közreműködésével csuhé karácsonyi díszeket, míg Báthory Ildikó
közreműködésével
méhviasz
gyertya asztaldíszeket készítettek
kicsik nagyok egyaránt. Eközben
az udvaron felállított fűtött sátorban
Dékány Szabó Ildikó és Gungl
Jánosné kézműves termékeiket
lehetett megvásárolni.
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A karácsonyi manók
forró teával, forralt
borral, punccsal és
zsíros
kenyérrel
kínálták
a
vendégeket, akik kellemes karácsonyi zene
mellett beszélgettek,
ajándékot
készítettek. A kemencében első alkalommal sütöttünk, ezért a
sült tök kicsit késve
készült el, de aki
megvárta
azt
gondolom nem bánta
meg.
Köszönöm a támogatásokat, a karácsonyi manók (önkormányzati dolgozók)
közreműködését, Dobszai Krisztiánnak és feleségének Tündének, a tea, forralt bor
és puncs készítését a
képviselőtestületi
tagok,
Nagyházi
Sanyi
és
a
közmunkások
munkáját, akik az
előkészületekben
sokat munkálkodtak.
Köszönöm,
hogy
sokan részt vettek
ezen a jól sikerült
délutánon. Jó volt
látni és átérezni,
hogy összefogásban,
közösségben az erő.

Az egyesület minden tagja névében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben
Gazdag Boldog Új Évet kívánok.
Bérces Boldizsárné – egyesületi tag
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Étkezési díj befizetési időpontok

Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak rendelkezésükre:
December 11 – 12 ( csütörtök – péntek)
Csütörtök: 12:30 – 15:30 között
Pénteken: 8:00 – 12:00 között
Hely: Nagypall Község Önkormányzata
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (9:00 óráig).
Megértésüket köszönjük!
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését!
Szávics Edina - élelmezésvezető

ANYAKÖNYVI HIREK
HALÁLOZÁS
Gál Lajosné született: Szabóka Mária élt 82 évet
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December 15. Hétfő 17 óra
Nagypalli Magyar- Német Barátság Klub karácsonyváró estje
December 18. Csütörtök 17 óra
Nagypalli iskolások karácsonyi műsora a kultúrházban
December 30. kedd
II. Szilveszteri futóverseny

December 31. Szerda
Óévbúcsúztató bál
Szilveszteri programokról bővebben az 5. oldalon olvashat
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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