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Lakatos Zsuzsa: Nőnapi köszöntő 
  
Szeretettel hoztam 
e szép csokrom, 
s köszöntőmet 
mindenkinek mondom. 
Nőket köszönt most 
az egész világ, 
hát nyíljon nékik 
a sok színes virág. 
Az életet, szerelmet 
tőlük kaptuk, 
cserébe szívünket 
az ölükbe rakjuk. 
Általuk vagyunk 
igazán valakik, 
tudom most dalom, 
messzire hallatszik. 
Kívánom, legyen                                Szabó Lőrinc: 
minden nő boldog,                                               Tavasz 
s szálljanak el végleg    
a bús gondok.    „Mi az? – kérdezte Vén Rigó 
Hulljon reájuk    „Tavasz” – felelte Nap 
jókívánságom e napon,  „Megjött?” – kérdezte Vén Rigó 
egész évben -    „ Meg ám!” – felelt a Nap. 
és minden Nőnapon. 

        „Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó. 
        „Szeretlek!” – szólt a Nap. 
        „”Akkor hát szép lesz a világ?” 
        „Még szebb és boldogabb!” 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Nagypall Község Önkormányzata február 5.-én tárgyalta és elfogadta a 2014. évi 
költségvetését.  2014 évben 82,6MFt bevétellel számolunk. Ebből az intézményeink 
működésére 36,4 MFt, szociális ellátásokra 3,6 Mft, közfoglalkoztatásra 18 MFt, és 
fejlesztésre 19 MFt-al számolunk. A fennmaradó 5,6 MFt-ot tartalékként szeretnénk 
elkülöníteni, amely esetleges újabb pályázati önerőként használható fel.  
A költségvetésben ez évre tervezett és elfogadott fejlesztések a Szabadság u. 5. 
szám alatti ingatlan teljes felújítása, valamint az elmúlt évben az esőzésekkor 
megsérült partfal és a játszótérnél lévő gyaloghíd helyreállítása. Mindegyik 
beruházáshoz 80%-os pályázati támogatást nyertünk el még az elmúlt évben.  
 
2013-ban a Budapesti Westend megkereste Magyarország valamennyi települését 
azzal, hogy csatlakozzanak a 2014-ben megrendezésre kerülő címerkiállításhoz.  A 
csatlakozás első körben anyagi hozzájárulás megfizetésével volt lehetséges, 
azonban Demján Sándor ismert vállalkozónak köszönhetően a kis településeknek 
átvállalta az anyagi hozzájárulás összegét. Községünk ezt követően csatlakozott a 
címerkiállításhoz, melynek ünnepélyes megnyitója február 20.-án volt a Budapesti 
Westend City Centerben. A csatlakozással lehetőség nyílt a helyi kézműveseknek a 
helyszíni bemutatkozására, valamint a településünkön található látnivalók, 
programok népszerűsítésére. 
 
 
Címerünk, az első emeleti folyosón található 
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Interjú dr. Hargita János országgyűlési képviselőjelölttel 

 
 
 
 
 
Világosak a célkitűzések,  
                                jó úton járunk 
 
 
 
 
 
 
Dr. Hargitai János Baranya 03-as országgyűlési választókerületében a FIDESZ 
Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltjelöltje a 
2014. április 6.-i országgyűlési választásokon. A többi párt jelöltje közül elsőnek, a 
szükségesnél hétszer több aláírással nyújtotta be ajánlóíveit a választási 
bizottságnak. A területileg kibővített mohácsi székhelyű választókerülethez 104 
település tartozik, 5 város, Mohács, Bóly, Pécsvárad, Mágocs és Villány, valamint 
99 község. E sorba tartozik Nagypall is. 
 
Könnyen ment az aláírásgyűjtés? 
 
3100 ajánlást kaptam egy nap alatt, amit minden ajánlónak köszönök. A 
rekordszámú önkéntes és a gyors aláírásgyűjtés is jelzi, hogy választóink és 
támogatóink pontosan tudják és érzik, hogy mi a választások tétje. 
 
Ön 1998 óta országgyűlési képviselő. 
 
Igen, itt a mohácsi egyéni választókerületben nyertem először országgyűlési 
képviselői mandátumot 1998-ban. Az állampolgárok, azóta is megtiszteltek 
bizalmukkal, így a 2002-es, a 2006-os és a 2010-es parlamenti választásokon is 
lehetőséget adtak a térség képviseletére.  
 
Mire a legbüszkébb közéleti tevékenységében? 
 
Arra, amiről előzőleg beszéltem. Arra, hogy négyszer választottak meg a mohácsi 
országgyűlési választókerületben országgyűlési képviselővé, saját falumban 
Nagynyárádon pedig háromszor polgármesterré. Ez, a kihívások mellett sok erőt is 
adott, de még fontosabbak azok az emberi kapcsolatok, nevezzük őket egyszerűen 
kézfogásoknak, amelyek Baranyában, és itt a választókörzetemben az elmúlt két 
évtizedben köztem és sok ember között megköttettek. 
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Emellett nagy felelősséggel járó feladatokat is kapott… 
 
Nagynyárád polgármestereként 1990-ben lettem a Baranya Megyei Közgyűlés 
tagja. Az elmúlt több mint két évtizedben dolgoztam nagynyárádi polgármesterként, 
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnökeként, majd elnökeként. 
Aztán 2011-ben a Baranya Megyei Kormányhivatal vezetőjének, 
kormánymegbízottnak neveztek ki. Nemrégiben a magyar kormány kiemelt 
jelentőségű beruházássá nyilvánította a Déli Áramlat földgázvezeték megépítését, 
amely érinti Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyék területét. A teljes 
magyarországi szakasz építéséhez, üzemszerű működéséhez kapcsolódó 
közigazgatási ügyek koordinációjával a kabinet engem jelölt ki.      
 
Ettől a parlamenti ciklustól a polgármesteri, valamint a kormánymegbízotti 
munka összeférhetetlen az országgyűlési képviselői munkával. Mi lesz, ha a 
választók többsége ismét Önre adja le voksát? 
 
A válaszom egyszerű: ha így lesz, nagyon megtisztelnek. De erről többet is kívánok 
mondani. Nehéz döntést kellett meghoznom. A jelenlegi 386 parlamenti képviselővel 
szemben 2014-ben az országgyűlési választásokat követően 199 főállású képviselő 
jut a parlamentbe, illetve a nemzetiségiek voksaitól függően további néhány fő. Ma 
is szívesen és nagy kedvvel végzem a képviselői munkát, de a kormány megbízotti 
tevékenységet is megszerettem. Mégis azt mondhatom, hogy az országgyűlési 
képviselői munka igen közel áll hozzám.  
 
Szabad idejében mivel foglalkozik szívesen? 
 
Rendkívül kevés a szabadidőm. Az elmúlt években az élet kényszerített rá, hogy 
megtanuljam: csak fegyelmezetten élve, szigorú időbeosztással jut a 
magánszférámra idő. Sok órát töltök a választók között, intézem a kisebb és 
nagyobb közösségek ügyeit, dolgozom a megyei kormányhivatalban, és végzem a 
parlamenti tevékenységet az Országházban, valamint a képviselői irodaházban. 
Ingázom Nagynyárád, Mohács és körzete, Pécs és Budapest között. És vissza. 
Tréfásan azt szoktam mondogatni, hogy a négy fal között sokat vagyok 
értekezleteken, de leginkább egy Skodában ülök. Korábban Nagynyárádon 
szívesen töltöttem szabadidőmet szőlőműveléssel, borkészítéssel, azonban erről 
épp az időhiány miatt le kellett mondanom. Járva a választókerületet, egy-egy 
rövidebb szakaszon szívesen ülők kerékpárra. Rendszeresen látogatom Pécs-
Baranya első osztályú labdarúgócsapatának, a PMFC hazai mérkőzéseit. Sokat 
olvasok, ami segít a mindennapi feltöltődésben. Kedvenc könyvemet, amit 
egyébként gyakran forgatok, Tony Judt neves brit történész írta. A szerző 1989 
decemberében Bécsben értesült Ceausescu bukásáról és ekkor el is döntötte, 
újraírja a kontinens két felének a históriáját, mint egésznek a történetét. A 
Magyarországon 2007-ben „Háború után” címmel megjelent két kötetes munka 
hangsúlyozottan személyes értékelés.  
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Melyek a mohácsi választókerületben az országgyűlési képviselő 
legfontosabb megoldandó feladatai? 
 
Ezt a kérdést ilyen rövid interjúban szinte lehetetlen megválaszolni. Szívesen állok 
rendelkezésre a későbbiekben olyan beszélgetésre, amely nem velem, hanem csak 
az elért eredményekkel és a közeljövő teendőivel foglalkozik. 
Választókerületemben, - amely most Villány, valamint Mágocs térségével is kibővült 
-, a feladatok számosak és szerteágazóak. Rengetek a teendő az agrárium 
fejlesztésében, a közlekedési feltételek javításának területén, amelyekben benne 
van az autópálya továbbépítése, de az alsóbbrendű útvonalak javítása is, van, ahol 
szennyvízcsatorna kell, van, ahol az oktatásba, a kultúrába, vagy az 
idegenforgalomba kívánnak beruházni, van, ahol a belvízi vízelvezetést fontos 
megoldani. A munkahelyek számát mindenhol növelni szükséges, a legtöbb helyen 
tovább lehet csökkenteni a munkanélküliek számát. A települések vezetőivel való 
összefogás persze segíti az országgyűlési képviselő munkáját, így az akadályozó 
tényezők ellenére számos fejlesztés valósult meg a mi körzetünkben is. Ennek 
során mindig bebizonyosodott, hogy csak együtt sikerül, nevezetesen a 
polgármester, az önkormányzati képviselőtestületek kezdeményezése, 
szervezőkészsége, összefogva a térség országgyűlési képviselőjével, közös 
erőfeszítéssel. Képviselői munkámnak mindig ez volt az iránymutatója.    
Lépésről-lépésre kell haladni, világosak a célkitűzések, jó úton járunk. 
 

Grátz Erika 
 
 
 
 
 

                                             Anyakönyvi Hírek 
 
                                                                 

                                                   Születés 
 

 

                                                      Gulyás Emma Nóra 
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HÍREK INTÉZMÉNYEINK  ÉLETÉBŐL 

 
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda-Kindergarten Pahl 

 
Weöres Sándor:A medve töprengése 

Jön a tavasz, megy a tél, 
barnamedve üldögél, 
Kibújás vagy bebújás, 

ez a gondja óriás. 
Barlangból kinézzek-e? 

Fák közt szétfürkésszek-e? 
Lesz-e málna,odú-méz? 
ez a kérdés, de nehéz. 

Január 31-én Mackó-napot tartottunk az óvodában. Az ötletet a medve napi (febr.2.) 
időjóslat és a tavaszvárás adta. Mackó úr, ha kibújik a barlangjából kinn marad-e, 
vagy visszavonul még tovább aludni. 
Második éve tartjuk meg a Mackó-napot óvodánkban.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kis apróságok lelkesen készültek egész héten az eseményre. Maci álarcokat 
készítettek, ezeket vágták, festették, ragasztották. 
 A napján elhozták az összegyűjtött plüssmackókat, képes könyveket, CD-ket, 
macis kifestőket.  
Volt olyan óvodásunk, aki macit ábrázoló pólóban, pulóverben, nadrágban vagy 
zokniban jött aznap az óvodába. A gyűjtőmunka során játékos keretek között sok 
ismeretre, tapasztalatra tettek szert a gyerekek. Az ünnepléskor pedig képeket 
nézegetve megismerkedhettek a medvefajokkal, a medve külső jegyeivel, 
lakhelyével, életmódjával, táplálékával. Utánozták a medve járását, hangját. Az 
építőjátékokból maguk által épített „medvebarlangba” bújtak.  
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Méz csurgott a reggeli kenyérre, málnalekvár a kalácsra, tízóraira és a délelőtt 
folyamán jóízűen majszolták a maci formájú sütiket, itták a málna-szörpöt és a 
mézzel ízesített teát. 
 
Nagyon ízlett a süti, a kalács, a málnalekvár, a méz. 
(Az isler macik és a kalács az Illés Kft, a csokis maci süti Molnárné Knopf Brigi, a 
méz Mihályné Knoch Erzsike, a málnalekvár Zsuzsi óvó néni felajánlása volt). 
KÖSZÖNJÜK NEKIK AZ ÓVODÁSOK NEVÉBEN! 
Az összegyűjtött mackósereglet elrendezése közben németül és magyarul 
számláltak, összemértek, összehasonlítottak melyik a legnagyobb, legkisebb, melyik 
a legpuhább, melyiknek milyen a színe. 
A délelőtt folyamán előadták a tanult mackós dalokat, mondókát, verset. Macimesét 
néztek és macimesét hallgattak a gyerekek, mackós rajzokat készítettek és macis 
képeket színeztek,(melyet az Önkormányzati Hivatal dolgozóitól kaptunk). 
Köszönjük szépen! 
Brummogástól volt hangos a terem egész délelőtt, járták a medve táncot, dalolták a 
medvenótákat. 
Medve alakú gumicukorral is meg lettek kínálva kis mackó ovisaink, melyet a szülői 
szervezet ajánlott fel. Ebéd után kanalazhattak még a mézből és málnalekvárból. 
Sok mókával, kacagással, élményekben gazdagon zárult a Mackó-napunk. 
 
A pécsváradi óvodában Mackó-hét a hagyomány, így február 4-én  Sanyi bácsi 
buszával ellátogattunk egy délelőttre hozzájuk. Köszönjük a buszt Erika, és Neked 
Sanyi a fuvart! 
Adri óvodavezető néni nagyon-nagy szeretettel fogadott minket érkezésünkkor. 
Megmutatta a maci kiállításukat, macis mesét vetített óvodásainknak, végül mézes 
teával kínálta meg őket. Végigjártuk az óvodát és egy kis időre játszottunk az 
udvarukon is. 
Meghívtuk mi is a pécsváradi ovisokat tavaszra, a falu játszóterére, egy közös 
délelőttre.  
 
 
A február 14-e programmal teli volt óvodánkban. 
 
Február 14-e Valentin nap és a beteg gyermekek különleges napja is. Csatlakoztunk 
a Szemem Fénye Alapítvány „Öltözz Pirosba!” elnevezésű kampányába. Erre az 
alkalomra minden óvodás valamilyen piros színű ruhadarabba, vagy piros 
kiegészítővel érkezett reggel az óvodába. 
Délelőtt Valentin nap alkalmából a gyerekek megajándékozták egymást az előző 
napon készített piros szívvel. 
Mi felnőttek is készítettünk szíveket, melyekkel az esti felnőtt bálra feldíszítettük a 
kultúrházat. 
A báli belépő is szívformával díszített volt az alábbi felirattal: „Jó szórakozást!, 
„Köszönjük a támogatást!”. 
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A délutáni pihenőt lerövidítettük, ezen a napon korábban kelhettek gyermekeink a 
megszokottnál és megkezdtük a farsangi készülődést. A szülők is folyamatosan 
érkeztek, hogy a bálra jelmezbe öltöztethessék csemetéiket. Vidám hangulatban telt 
ez is, lázasan sminkeltünk, öltözködtünk, nevetve rácsodálkoztunk egymásra, 
közben énekelgettük a gyermekkarneválra tanultakat. 
 

„ Karnevál van az óvodában 
,mindenki táncol álruhában, 
az álarcodat el ne felejtsd, 

ezt az éjszakát a szívedbe rejtsd!” 

16,30-ra elkészültek a kis maskarások, a felnőtt boszorkányok. Összeálltunk egy 
csoportkép erejéig, majd elindult a GYERMEKKARNEVÁL!!!  
A vendégek nagy számban gyűltek össze. Sokan voltak kíváncsiak a jelmezes 
ovisokra és műsorunkra. 
A műsoron apróságaink jól szerepeltek. A legfiatalabbtól a legidősebbig mind bátran 
és ügyesen adták elő a farsangi dalokat, verseket, névcsúfolókat, táncokat. Az óvó 
nénik és a dadus néni meglepetés műsorszámmal kedveskedtek kis óvodásaiknak. 
(Banya dal- banya tánc, mellyel az esti felnőtt bálon is felléptek éjfélkor. 
Rengeteg értékes tombola felajánlás gyűlt össze és nagyon finom sütiket, 
szendvicseket, szörpöket hoztak az Anyukák a gyermek farsangra. Molnár Brigi és 
Zsuzsi óvó néni farsangi tortát sütöttek tombola felajánlásnak. Nekik a fáradozásért 
külön köszönet jár!A műsort követően táncolhattak, mulathattak a gyerekek és 
vendégeink. Volt nagy vígasság, Fliegerlied, kacsatánc, vonatozás stb. 
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A gyermekarcokon visszatükröződött, hogy nagyon jól érzik magukat. 
Hári Petra, Lasszer Szandika, Mihály Gergő, Szirmai Noel és Ormándlaky Bence 
igazi kis gyermekművészként egyéni ének produkcióval is felléptek a szünetekben. 
 A tombola sorsolást követően az udvaron elégettük boszorkány KISZE bábunkat, 
melyet Nagyházi Sanyi bácsi ásott be az udvaron még délelőtt és a gyerekek a 
tűzbe dobták az általuk készített kis boszikat is. Közben énekeltük az „Elmúlott a 
rövid farsang …” kezdetű dalt. 

Köszönjük Sanyi a szalmabáb elhelyezését! Úgy néz ki jól elégettük a telet, mert az 
óta egész tavaszias az időjárás. 
 A konyhás néniknek, Ili és Erzsike néninek köszönjük a finom szendvicseket és 
segítségüket a szörpök elkészítésében. Élelmezés vezetőnknek Edinának 
köszönjük a segítségét a tombolaárusításban. 
Szívből köszönöm a Szülői Szervezet Elnökének Hári Móninak és tagjainak, Mihály 
Erzsikének, Szirmai Évinek, Ingrid dadus néninek, Zsuzsi óvó néninek, valamint 
minden segítő Anyukának az aktív közreműködését! 
Az ovis farsang nettó bevétele: 15 000.-Ft, mely összegből ballagási tarisznyákat, 
ajándékot vásárolunk, valamint a tavaszi kirándulásokhoz is hozzájárul a Szülői 
szervezet. 
Az esti Valentin-napi batyus bál, mely első kezdeményesünk volt, az Ovis- 
farsang után,21 órától vette kezdetét. Kevesen voltunk, de úgy gondolom, hogy 
nagyon jól érezték magukat, akik eljöttek és szórakozni vágytak. 
 

Illésné Speiser Mária 
óvodavezető 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 
Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 

 
Február első hetében a pécsváradi Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola német vers- és prózamondó versenyt rendezett. 
Iskolánkat Dékány-Szabó Míra és Laki Menyhért 2. osztályos tanulók és Dékány-
Szabó Maja 4. osztályos tanuló képviselte a megmérettetésen. Ebben az évben 
tanulóink nem értek el helyezést, de bátran és lelkiismeretesen vettek részt a 
versenyen. 
 
Február 26-án második alkalommal jártak diákjaink a Nagypalli Mozgó Könyvtárban. 
Szávics Edina könyvtáros erre az alkalomra egy tréfás húsvéti mesével készült a 
gyerekeknek, akik nagyon élvezték a történetet.  

Majd ezután tanulóink könyveket kölcsönözhettek. A könyvtár különféle 
társasjátékokkal bővült, amelyeket a gyerekek ki is próbáltak. Néhányan Uno 
kártyákkal játszottak, különböző bűvészmutatványokat sajátítottak el és voltak 
gyerekek, akik az Activity társasjátékkal ismerkedtek. A legközelebbi látogatásunk a 
könyvtárban, előreláthatólag április végén lesz.  
Egy kis szünet után február közepén újra elindult az „alma program”. A program 
keretein belül, a gyerekek minden héten kettő almát és egy gyümölcsitalt 
fogyaszthatnak el. 
 
                                                                                                       Aszmann Róbertné 
                                                                                                         intézményvezető  
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MOZGÓKÖNYVTÁR 

 
Nagypalli Általános Iskolások második nyílt napja a könyvtárban 
Bár a húsvét odébb van, de a közelgő ünnep miatt a gyerekek és tanító nénik  
A Húsvéti mese - A három nyúl történetét hallgathatták meg.  
A mese és hozzá képek már a könyvtár oldalán is megtalálhatók. 
 
Kisiskolások szorgalmasan válogattak a könyvek közül, legnagyobb sikere az ÚJ 
KÖNYVEK –nek volt. Beiratkozónk száma is bővült kettővel.  
Könyvtár óra alatt kis csoportokban alkotva páran a könyves polc előtt, míg addig a 
többiek kipróbálták a különböző játékokat. 

Már játszásra is alkalmas a Könyvtár, mivel fenntartónk Pécsi Csorba Győző Megyei 
Könyvtár különböző játékokat hozott a kis beiratkozóink számára. 
Már be lehet ülni és lehet játszani! A játékokat kizárólag csak a könyvtáron belül 
használhatják a gyerekek, 
Játékok között szerepel: Activity, Tollas szett, Dominó, kártyajátékok, mint Uno.. 
Februártól már DVD - filmeket is kölcsönözhetnek.  
Mivel még kevés készlet áll rendelkezésünkre, így egyenlőre  1 DVD-t kölcsönözhet 
ki a beiratkozó. Kölcsönzési idő: 2 hét.  
A kölcsönzés feltételeiről, szabályairól bővebb felvilágosítást a könyvtárban. 
 
Találkozzunk a könyvtárban! 
 
 

Szávics Edina – könyvtáros 
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KÖZÖSSÉGI ÉLET 
 

Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 
 
 

Klubunk február 23-án tartotta a hagyományos Fánksütő versenyét. 
Szeretném megköszönni a klubtagoknak és a nem tagoknak is a részvételt. 
Tizennyolc fő vett részt a megmérettetésen.  

A fánkok értékelését ez évben is Pusztai Zoltánné Zsuzsi vállalta, akinek nem volt 
könnyű dolga.  
Díjazottak: 
I. helyezett: Grátz Miklósné  
II. helyezett: Simó Csabáné  
III. helyezett Benkő Györgyné   
Ezúton is gratulálunk nekik. 
Minden fánksütő ajándékban részesült. 
Az eredményhirdetés után pedig kötetlen beszélgetés következett, és 
természetesen a fánkokat is elfogyasztottuk. 

Bérces Boldizsárné - klubvezető 
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Községünk is csatlakozott a 2014. évi Kultúrházak éjjel-nappal akcióhoz, melynek 
meghirdetője és lebonyolítója a Magyar Népművelők Egyesülete. Partnerük a 
Közösségfejlesztők Egyesülete és a Nemzeti Művelődési Intézet. Támogató az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma. 
A program célja a művelődési házak és terek, valamint az abban folyó közösségi 
művelődés népszerűsítése. Az egész országot érintő akcióval szeretnék ráirányítani 
a figyelmet a közművelődési terek nyitottságára, az intézmények és szervezetek 
sokszínűségére, a helyi társadalomban betöltött közösségépítő szerepére. 
A programhoz csatlakozók száma meghaladta a 400-at. 
 
Nagypallon a program „Farsangzárás reggeltől – estig „ nevet kapta, mely március 
1.-én lett megrendezve és nagy sikerrel zárult. 

 
 
 
A délelőtti kéz-
műves foglal-
kozáson ügyes-
kedtek a gye-
rekek, melynek  
segítését kö-
szönöm Dékány 
Szabó Ildikónak.  
 
 
 
 
 
 

A délutáni ügyességi és sport foglalkozáson is aktívak voltak. A résztvevők 
bebizonyították, hogy közösség építő készségük milyen jó. Itt Szabó Szimonetta 
segítségét szeretném megköszöni.  
Az esti bállal zártuk a napot ami nagy sikert aratott kicsik és nagyok számára 
egyaránt,hisz jobbnál jobb ötletek kerültek elő a tarsolyból. Az apácáktól a-Chaplinig 
igen nagy repertoárral jelentek meg a résztvevők. 
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Köszönöm minden kedves résztvevőnek a jelenlétét és a lehetőséget egy ilyen jó 
közösségi csapat össze kovácsolásához.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Remélem, több ilyen programmal szépíthetjük egymás életét a jövőben. 
 

Szabó Zsoltné 
rendezvényszervező 
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VI. Nagypalli Bormustra 
 
 

 
Tisztelt szőlősgazdák, kedves 

borbarátok! 
 

Nagypall község megrendezi VI. borversenyét, 
melyre minden érdeklődőt szeretettel meghívunk és 
várunk. 

 
Ideje: 2014. március 08. szombat 
Helye: Nagypall kultúrház 
 

A részvétel feltételei: 
Fajtánként kettő palack 0.75 L-es minta leadása, melyen fel kel tüntetni a bor 
fajtáját, évjáratát. 

 
A minták leadási ideje:  2014. március 06. csütörtök 17-órától 20-óráig.   
    helye: Nagypall kultúrház 

 
A megadott időpont után nem áll módunkban mintát, nevezést elfogadni! Ha a 
nevezés időpontja gondot jelent más elfoglaltság miatt, akkor a megadott időpont 
előtt, telefonos egyeztetéssel tudunk mintát átvenni! 

 
Részvételi díj: 600 Ft fajtánként, melyet a nevezéskor kell befizetni 
Eredményhirdetés: 2014. március 08. szombat 18 óra, nagypalli kultúrház 
 

Borversenyünk részeként minden résztvevőt szeretettel várunk egy kötetlen 
beszélgetéssel egybekötött vacsorára. A vacsorán való részvételi szándékát kérjük 
a minta leadásával egy-időben jelezni. A vacsora díja: 1.200.- Ft / fő. 

 
Kérjük az érdeklődő boros gazdákat, hogy vegyenek részt a versenyen, mutassák 
meg boraikat. 
Mindenkinek sok sikert, eredményes részvételt és felhőtlen szórakozást kívánunk. 

 
Bővebb információ: Dobszai Krisztián Tel.:30/244-0190 
 

Dobszai Krisztián    szervező 
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Örömmel tájékoztatjuk a Nagypalli termőhellyel rendelkező gazdákat, hogy az idei 
évtől kezdve életre hívjuk a „Nagypall bora” díj elismerést. 

 
A díjért csak Nagypallon termelt szőlőből készült, és a verseny évét megelőző, friss 
évjáratú borral lehet részt venni! A kategóriába sorolt borminták közül a 
legmagasabb pontszámot elért bor lesz a borverseny évének „Nagypall bora”. 
(Pl. idén: 2014. év Nagypall bora) 

 
A díjért járó elismerés vándorserleg lesz, amit mindig az adott év nyertes termelője 
birtokol a következő évi borversenyig. A serleg mellé átadásra kerülő okleveles 
elismerés marad a termelő birtokában az „idők végezetéig”! 

 

Bízunk benne, hogy csábító minden nagypalli termőhellyel rendelkező 
gazda számára a díj elnyerésének lehetősége! 

 

Várjuk nevezéseiket! 
 
 

Nagypall Község Önkormányzata 
 

 
 
 
 

 

 
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 

 

http://www.nagypall.hu/

