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Kedves Nagypalliak! 
 

Novembert írunk, bár az időjárás odakint még úgy viselkedik, mintha nem 
akarná beengedni az őszi évszakot. Szinte mindennap meleg napfürdőt 
vehetünk, gyönyörködhetünk, ahogy aranyba borulnak a fák.   
Novemberben ismét gazdagabb programokkal várjuk a lakosságot 
különböző rendezvényeinkre.  
Intézményeinknek és civil egyesületünknek köszönhetően egy kis ízelítő a 
novemberi programokból. 
                                                               

 November 9. péntek  
 Márton napi lampionos felvonulás  
 November 10. szombat  
 Nagypalli Magyar- Német Barátság Klub          
 Márton napi vacsoraestje. 
 Nagypalli Német Nemzetiségi      
 Önkormányzat Libanapi batyus bálja. 
 

 
 
 
November 18. vasárnap                                                                                                                                  
Idősek Napi Ünnepség 

 
 
                                                                    

                                                                
 
November 24. szombat 
Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 
disznótoros rendezvénye 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről 

 
A vízgazdálkodásról szóló 2016. évi XLI. törvény értelmében mentesül a 
vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét 
megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító 
vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 
31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak. Azonban aki 
2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, 
annak 2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A természetes 
személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot. A 
fentiekből is látható, hogy a jogalkotó a kutak engedélyeztetési eljárását tette 
díjmentessé, de a terveztetésért fizetni kell. 
Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került 
megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell 
kérni.  
A jegyző engedélye szükséges, ha a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év 
vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a 
kérelmező, a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a kút 
nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző 
hatáskörébe tartozik. 
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, 
hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási 
engedélyezési eljárása! 
Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete: 
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt 
tervdokumentációt kell készíttetni. Fontos, hogy a tervdokumentációt csak olyan 
tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői 
jogosultságával rendelkezik.  
A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező mérnöki jogosultságát 
igazoló igazolásokat.  
A fennmaradási engedélyezési eljárás során szakértőként be kell vonni az illetékes 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem 
veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet. A Népegészségügyi Főosztályt 
szakhatóságként csak akkor kell bevonni, ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál. 
Amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy 
állatitatásra szolgál és ez nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a 
Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni. 
 Csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a szakértői vélemény esetén adhat ki a 
jegyző fennmaradási engedélyt! 
A kérelmet az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének kell benyújtani. 
Az engedélyt a jegyző adja ki. 

dr. Csernyánszky Gábor - jegyző 



2018 november 
 

3 
 

 
Gyermekvédelmi karácsonyi támogatás 

 
Tájékoztatom Önöket, hogy a Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
döntése alapján, a helyi gyermekvédelemi ellátásokról 6/2015. (II. 27.) önkormányzati 
rendeletének 6. §- alapján, alkalmazandó 37/G. §- alapján, a karácsonyi 
többletkiadások viseléséhez nyújtott támogatás folyósításáról döntött.  
A támogatásban az a szülő részesíthető, akinek 

a) gyermeke 0-3 közötti; 
b) gyermeke óvodába, vagy bölcsödébe beiratkozott és ott óvodai vagy 

bölcsődei nevelésben részesül; 
c) 6. életévét betöltött gyermeke általános iskolában; vagy 
d) 23. életévét be nem töltött gyermeke nappali rendszerű középiskolában, 

vagy szakiskolában, felsőfokú nappali képzésben vesz részt.  
 
A támogatás összege 10.000,-Ft, amely gyermekenként vehető igénybe. A 
támogatás kérelemre adható, a kérelem nyomtatvány az Erzsébeti Közös 
Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltségén a 7731 Nagypall, Szabadság u. 26. 
szám alatt igényelhető, vagy a www.erzsebetikoh.hu weblapról letölthető. A kérelmet 
az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltségén a 7731 
Nagypall, Szabadság u. 26. szám alatti címére kell személyesen vagy postai úton 
eljuttatni.  
Benyújtási határidő: 2018. november 20. 
A kérelmeket Nagypall Község Önkormányzat Polgármestere bírálja el. 
 
A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője veheti igénybe. Amennyiben 
mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön 
élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek 
elhelyezésre került. 
 

Szociális tűzifa igény 
 
Értesítjük a lakosságot, hogy Önkormányzatunk ez évben is sikeresen pályázott a 
szociális tűzifa programban.  
Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában élő 
személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 130%-át (jelenleg 37 050.-Ft). 
Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, akinek az 
önkormányzat felé adó tartozása van, kivéve, ha a kérelem benyújtásáig 
tartozást kiegyenlíti, továbbá erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, vagy az elmúlt 
két évben engedéllyel fakitermelést végzett; olyan ingatlanban lakik, amely nem 
tűzifával fűtött; üresen álló nem lakott ingatlanra igényli, amelyben 
életvitelszerűen nem lakik, vagy lakhatásra alkalmatlan. 
A kérelmekhez a nyomtatványt a Nagypalli Önkormányzati Hivatalban lehet átvenni. 
Benyújtási határidő: november 20. 

http://www.erzsebetikoh.hu/
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Közmeghallgatás – Falugyűlés 

 
Nagypall Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. 
november 21-én szerdán 18 órakor nyilvános közmeghallgatást tart a kultúrházban. 
 
 

Grátz Erika – polgármester 
 

 
 
 
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha 

 Kindergarten und Küche Pahl 

 

Kedves Olvasó! 
 
Ősszel a természet még egyszer utoljára eláraszt bennünket gazdagságával, 
sugárzóan ragyogó színeivel. Az erdők, a mezők összetéveszthetetlen őszi 
fényekben pompázva legszebb arcukat mutatják. Fényes, színes levelek, 
fenyőtobozok és más természetes apróságok segítségével csempésztük be az 
aranysárga őszt csoportszobánkba. 
Októberben gyermekeink már izgatottan készülnek a különböző novemberi 
programokra. 
Szeptember 30-án a „Népmese napján” izgalommal vártuk az iskolásokat, akik a 
Medvebocs királyfi mesével leptek meg bennünket. Saját készítésű bábokkal 
mutatták be a darabot. Ovisainkkal mi is népi játékokat előadva emlékeztünk meg 
erről a napról. 
A legtöbben egyetértünk abban, hogy a zene fontos szerepet játszik az életünkben. 
Szinte nincs olyan ember, aki ne kedvelné a muzsikát, ne hallgatna valamilyen zenét 
minden nap. Október 1-én a „Zene világnapján” különösen sokat beszélgettünk arról, 
hogy fontos számunkra a zene megszerettetése élményátadással, valamint a 
különböző kultúrák zenéinek megismertetése. Az iskolásokkal közös énekléssel, 
zenéléssel indult a program. Ezt követte a zeneiskolás növendékek és tanáraik 
szabadtéri koncertje. 
A „Boldog Óvoda” címet és a vele járó szakmai csomagot is e napon kapta meg 
óvodánk. Szeptemberi és októberi feladatainkat teljesítettük, a foglalkozásokon 
készült fotókat feltöltöttük a Boldogság óra program honlapra. Gyermekeinkkel 
közösen barkácsoltuk a Boldogság várat. Kifestettük, majd egy tíz lépésből álló mese 
utat készítettünk eléje. Ebbe a várba úgy lehet bejutni, ha a csoport teljesíti a hónap 
feladatát. Havonta egy lépéssel jutunk közelebb. Így látjuk, hogy hol tartunk az úton. 
A hónap témájának feldolgozása mesével kezdődött. Minden meséhez kapcsolódik 
egy-egy pozitív érzelmeket erősítő ének és mondóka, majd különböző játékos  
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feladatokon keresztül dolgozzuk fel az adott anyagot. A programhoz kapcsolódó 
játékos feladatokat napi szinten is alkalmazzuk. Beszélgető- kör alkalmával végezzük 
az érzékenyítő gyakorlatokat. 
Október 2-án Zsuzsi óvó néni részt vett Drávaszabolcson a Dráva Kincse Óvoda 
Tehetségközpont által szervezett „Meséstehetség” szakmai napon. Az óvoda 
bemutatása után különböző foglalkozásokat láthattak a résztvevők. Tapasztalatokat, 
ötleteket szerezhettek egymás munkájának megismerésén keresztül. A következő 
szakmai nap januárban kerül megrendezésre. 
Október 3-án kirándulni mentünk az erdőbe, mezőre. Fontos, hogy óvodásaink minél 

közelebb kerüljenek a 
természethez. Megcsodáltuk az 
ősz színeit, gyönyörködtünk a 
színesedő falevelekben, 
terményeket gyűjtöttünk, a kökényt 
meg is kóstoltuk. A kirándulás 
során sok tapasztalatot, ismeretet 
szerezhettek a gyerekek. Alkalmuk 
nyílt egy jó kis örömteli mozgásra 
is a szabadban: futás, mászás, 
gurulás, egyensúlyozás, 
függeszkedés. Élményeiket 
apróságaink le is rajzolták. 
 
 

Október 4-én Komlóra utaztunk a Mini ZOO-ba. Így ünnepeltük meg az „Állatok 
Világnapját”, mely nagyon vidám hangulatban telt el. 
Célunk, hogy gyermekeink ismerete gyarapodjon az állatokról és azok életmódjáról. 
Az állatok védelmére neveljük őket, és arra, hogy fejlődjön az állatokhoz való 
viszonyuk, felelősségérzetük. 
Beszélgettünk e nap 
fontosságáról, értelméről, a 
felelős állattartásról, az 
állatvédelem jelentőségéről. 
Megismerkedtek az állatorvos 
hivatásával, az állatvilágban 
betöltött szerepével, a védett állat 
fogalmával. Képeskönyvet 
nézegettünk, állatképeket 
gyűjtöttünk, állatos mondókákat, 
versikéket mondogattunk, dalokat énekeltünk, meséket hallgattunk. Játékaink az 
állatvilághoz kapcsolódtak, eldugott plüss állatokat kerestünk, utánoztuk hangjukat, 
mozgásukat. Gyermekeink fecskét barkácsoltak és lerajzolták kedvenc állataikat. 
Október 13-én tartottuk első Nevelés nélküli munkanapunkat. 
Október 16-án Bergmann Marianna karácsonyi fotózása volt az óvodában.  
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Október 19-én nemzeti ünnepünkre hangolódtunk. Az óvodások még nem értik az 
ünnep értelmét és társadalmi tartalmát. A külsőségek, az ünnepi hangulat 
megéreztetése már elegendő ahhoz, hogy később megértsék a jelentését is. 
Meneteltek versekre, mondókákra, magyar népmesét néztek, ezzel is alakítva a 
magyarságtudatukat. 
E napon látogattak el a pécsváradi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 
is óvodánkba, akik megismertették velünk a 2018. szeptember 1-én bevezetésre 
került óvodai-iskolai szociális segítő tevékenységeket 
Óvodás és iskolás szülők, valamint a gyermekek részére „Lampionkészítő-és 
Tökfaragó versenyt” hirdetünk 2018.október 29-től. 
Az elkészült lampionokat, faragott tököket legkésőbb november 5-ig adhatjátok le az 
óvodában és az iskolában! 
Mindenki tetszőleges anyagból, bármilyen technikával készíthet lámpácskát. 
A verseny bírálata az alábbi módon történik: 
Az elkészült, sorszámozott lámpásokat, faragott tököket az óvoda előtti folyosón 
állítjuk ki.  
Szavazatát bárki leadhatja a kihelyezett szavazó dobozba! A falu lakosságának 
szavazatát is várjuk! 
A szavazás időpontja: 2018. november 6.-tól november 8.-ig tart. 
A szavazat számlálásához a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak segítségét is kérjük. 
Az eredményhirdetés 2018. november 9-én, a Márton napon lesz. 
A nyertes, rajzeszközt kap jutalmul. Sok sikert és jó barkácsolást kívánnak az óvó 
nénik, a tanító nénik, a tanító bácsi és a dadus néni!  
 
PROGRAMJAINK NOVEMBER HÓNAPBAN: 
November 9 :  Márton napi lampionos felvonulás 
Gyülekező: Lampionokkal 16, 30 órakor, a Református Templom előtt. 
November 10 :. Második NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP  
November 18: Idősek Napja 
A 2018 december 2-án megrendezésre kerülő „Karácsonyi kézműves vásár és 
Játszóház” programon az idei évben óvodásaink is készülnek az adventi-ünnepi 
műsorral. Kérem a szülőket, nagyszülőket, vegyenek részt az ünnepségen! 
 

         Illésné Speiser Mária 
         óvodavezető 
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LAMPIONKÉSZÍTŐ- ÉS TÖKFARAGÓ 

VERSENY 
 
 
 

Óvodás és iskolás szülők, valamint a gyermekek részére „Lampionkészítő-és 
Tökfaragó versenyt” hirdetünk 2018.október 29-től. 
Az elkészült lampionokat, faragott tököket legkésőbb 2018. november 5-ig adhatjátok 
le az óvodában és az iskolában!  
Mindenki tetszőleges anyagból, bármilyen technikával készíthet lámpácskát. 
A verseny bírálata az alábbi módon történik: 
Az elkészült, sorszámozott lámpásokat, faragott tököket, az óvoda előtti folyosón 
állítjuk ki.  
Szavazatát bárki leadhatja a kihelyezett szavazó dobozba! A falu lakosságának 
szavazatát is várjuk! 
A szavazás időpontja: 2018. november 5.-től november 8.-ig tart. 
A szavazat számlálásához a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak segítségét is kérjük. 
Az eredményhirdetés 2018. november 9-én, a Márton napon lesz. 
Minden résztvevő ajándékban, a nyertes, rajzeszközt kap jutalmul. 
Sok sikert és jó barkácsolást kívánnak az óvó nénik, tanító nénik, tanító bácsi és a 
dadus néni! 

 
 
 

 
 

 
Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit, Márton nap alkalmából 

megendezett lampionos felvonulásra. 
 

 
Időpont: 2018. november 9. - péntek 
 
Helyszín: Nagypall község, Kultúrház 
 
Gyülekezzünk együtt fél 5-kor a Református 
Templom előtt, majd a Kultúrházban az 

iskolásokkal és óvodásokkal együtt elevenítsük fel a 
Márton napi népszokásokat. 

Ezután libazsíros kenyér és meleg tea várja az érdeklődőket. 
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Nagypalli Magyar Német Barátság Klub 

 
 

Egyesületünk október 7-8-án két napos kirándulást szerveztünk Szeged- Tápé-
Mórahalomra. 

Első nap megtekintettük a 
szegedi Zsinagógát, 
ezután két részre vált a 
csapat.  Egyik része meg 
tekintette Szeged főterét 
és a Tisza partot, a másik 
része elment Tápéra ahol 
megtekintették a gyékény 
múzeumot. 
Délután visszaindultunk 
Mórahalomra, ahol 

Nagypall Önkormányzata 
és Nemzetiségi 
Önkormányzata ebédre 
hívta meg a csoportot. Ezt 
követően elfoglaltuk a 
szállást és estig 
fürödhettünk a 
gyógyfürdőbe. Másnap 
egész napos fürdés volt, 
délután 4 órakor indultunk 
haza.  
Ismét egy szép és gazdag kiránduláson vehettünk részt. 
 
 

 
Egyesületünk a hagyományos Márton napi vacsora estet 

2018. november 10-én, szombaton 16 órától tartja a 
kultúrházban. Minden kedves klubtagunkat szeretettel 

várjuk.   
A süteményről a IV. negyed éves névnaposok 

gondoskodnak. 
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
Egyesületünk október 25-26-án, kétnapos konferencián vett rész Szentendrén, ahol 
egy 15 perces prezentációban kellett bemutatni minta projektünket. A projekt 
bemutatóra egy 2 perces kisfilmet is készítettünk, ahol bemutattuk tevékenységünket. 

 
 
 

Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás  
EFOP-1.3.1-15-2016-00001 
 

CSUHÉ, GYÉKÉNY, SÁS PROJEKT 

NAGYPALL 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
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 Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 

Szerencsére az elmúlt egy hónap is bővelkedett programokban az általános iskolás 
gyermekek életében. Szeptember 28-án rendhagyó tanítási napot tartottunk a 
Népmese napja alkalmából. A reggeli kvíz és kincskeresés után meglátogattuk az 
óvodásokat, és előadtuk nekik A medvebocs királyfi című mesét. Ezt követően 
vendégül láttak minket az óvodások, amit ezúton is hálásan köszönünk! 
Október 13-án Lovászheténybe kirándultunk és nagy örömünkre több szülő is elkísért 
minket. Lehetőségünk nyílt, – hála a polgármester úrnak, Winkler Rolandnak – hogy 
közelebbről is megtekinthessük a szürkemarhákat. Ezután szendvicsekkel és üdítővel 
vendégelték meg a gyerekeket, később újult energiával tesztelhették tanulóink a helyi 
műfüves focipályát. Nagyon tartalmas napot zárhattunk. 
Október 18-án a Pécsváradi EGYMI-be látogattunk. A náluk már hagyománnyá vált 
Tök jó! tök bulin vettünk részt. Tanulóink kézműveskedtek, vetélkedőkön vettek részt, 
majd telepakolták a pocakjukat mindenféle süteménnyel. Köszönjük a meghívást, jó 
lehetőségnek tartjuk, hogy más intézményekkel is ápolhatjuk a kapcsolatot. 
Október 19-én kolléganőmmel, Ózsvár Zsófiával részt vettünk a Pécsváradi 
Leányvásár alkalmából meghirdetett rajpályázat díjátadó ünnepségén. Díjat ugyan 
nem kaptunk, de nagyon boldogok voltunk, hogy minden beküldött rajzunkat 
kiállították. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fischer Dóra - tanító 
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KÖNYVTÁRHÍREK 

 
 

„A könyvtárunkban ülve akár a világ összes sarkába 
eljuthatunk.” 

 
Nem véletlenül John Lubbock szavait idéztem. A lehetőségek 

tárháza a könyvtár, ezért vigyáznunk kell rá, és folyamatosan fejleszteni. 
Október hónapban sikeresen fejlesztettük könyvtárunkat. Megérkeztek az új bútorok, 
ami lehetővé teszi azt, hogy átláthatóbb és egyszerűbb legyen mindenki számára a 
könyvkeresés és a könyvkölcsönzés. Jelenleg is folyik a könyvtár rendezése, ez a 
kölcsönzést nem befolyásolja, ez idő alatt is várok mindenkit sok szeretettel! 
Szerencsére vannak nagyon lelkes segítőim a nagypalli iskolások személyében, 
akiknek szívügyük a könyvtár. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az új bútorok lehetővé teszik azt is, hogy egy televíziót helyezzünk el a 
könyvtárunkban. Üzembe helyezése és tesztelése után van lehetőségünk filmnéző 
napokat tartani. Ezeknek az időpontjaival és részleteivel kapcsolatban minden 
érdeklődőt értesíteni fogok. 
Ahogy említette, az iskolások szeretik a könyvtárat, és sokan járnak a könyvek közé. 
Szívesen játszanak is itt, ezért indítottunk egy kockapóker-bajnokságot. A kockapóker 
egyszerűsített verzióját játsszák, ami a szorzást is, összeadást is, illetve a stratégiai 
gondolkodást is fejleszti. 
Ezt mindenki nagyon élvezi a számolások ellenére is. Ezen felbuzdulva ezt a 
bajnokságot a tanév végén fejezzük be, addig mindenki játszhat mindenkivel. 
 
 

Jusztin Levente - könyvtáros 
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Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
 

Nagypall Német Nemzetiségi 
Önkormányzata 

2018. november 10-én 20 órától 
Libanapi batyus bált szervez.   

A bál jó hangulatáról a Millich Zenekar 
gondoskodik.  

Belépő: 1000.-/fő 
 

Asztalfoglalás: Bérces Attila 36-30/237-4348 
 

    Mindenkit Várunk Szeretettel. 
 

        Bérces Attila – elnök 
 

 
             

 
Étkezési díj befizetési időpontok:  

 
 

 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak 

rendelkezésükre: 
 

November 20 Kedd: : 10:00.-11:00- óráig   
November 22 Csütörtök: 14:00.-15:00- óráig  

 
Hely: Nagypall Könyvtár épülete Nagypall, Szabadság u. 37. 

 
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:00-ig). 

Megértésüket köszönjük! 
 

 
GYÁSZHÍR 

 
Szántó János Nagypall Község Díszpolgára életének 77 évében elhunyt. 
 
Emlékét megőrizzük! 

 
Nagypall Község Önkormányzata 

Nagypall Német Nemzetiségi Ónkormányzata 
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Szeretettel hívunk mindenkit 2018. december 2-án advent első vasárnapján 
14:00 órától megrendezésre kerülő kézműves karácsonyi vásárra és 

játszóházra. 
 

Az érdeklődök különböző kézműves foglalkozáson vehetnek 
részt, valamint kézműves termékek vásárlására is lehetőség 

lesz. 
 
 
 
 

A karácsonyi manók, forró teával, punccsal, forralt 
borral, zsíros kenyérrel és édességgel kínálnak 

mindenkit. 
 

17:30 órától a Hangerdő Társulat  
„A Mikulás és Krampusz kalandjai”  

zenés előadását láthatják. Az előadás végén a 
Mikulás mindenkinek ajándékot ad. 

 
A Nagypalli Kézműves Műhelyben készült termékek is megvásárolhatók lesznek. 

 
 

Helyszín: Kézműves ház - Nagypall Szabadság u 5. 
 
 

Készüljünk együtt a legszebb ünnepünkre! 
 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
Nagypall 
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 II. Halloween Parti 

 
Ez évben második alkalommal került megrendezésre a Halloween Parti a Nagypalli 
gyerekek számára, ahol zenével, szendviccsel és különböző finomságokkal vártuk 
őket. Sötétedés után útnak indultunk bekopogtatni azokhoz, akik jelezték, hogy 
szívesen fogadják a gyereksereget, ahol egy kis verssel kedveskedtünk a ház 
lakóinak. Cserében finomabbnál finomabb csokit, cukrot kaptak jutalmul. Reméljük ez 
évben is mindenki jól érezte magát.  
Köszönjük a támogatást a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. 
Köszönet Háriné Tisza Mónikának az előkészületi munkáért. Köszönet azoknak a 
családoknak, akik beengedték és megvendégelték a gyerekeket.  
 

Nagypalli óvoda és iskola dolgozói 

 
 
 

 
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/

