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Nagypall Község Önkormányzatának lapja 
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Kedves Nagypalliak!   
 
 
 

        A    karácsonyi    készülődés, a várakozás ünnepi perceiben köszöntöm Önöket.  
         Az  Advent    a    karácsonyhoz    vezeti   el    az   embert, a  karácsony  pedig  a 
         szeretet  által egymáshoz vezet bennünket. Ilyenkor félretesszük az ellentéteket  
         és  ha csak rövid időre is, de békét kötünk embertársainkkal.  
         A  karácsonyt  a  legkisebb,  és  a  legnagyobb  egyaránt  várja, a  kisebbek  sok  
         ajándékot, a felnőttek inkább pihenést, nyugalmat remélnek tőle. Jó lenne, ha az  
         ünnep  szépségét  nem  az ajándékok nagysága adná, hanem  a szeretet,amiből 
         mindenki  részesülhet és  amit  mindenki adhat.  

              A Karácsony  a  legszebb, legbensőségesebb  ünnepünk, lehetőséget  nyújt arra,  
              hogy  a szeretet és az összetartozás  jegyében gyertyát  gyújtsunk.  Ilyenkor van 
              igazán  alkalmunk  arra, hogy  rohanó  világunkban  egy kis szünetet  tartsunk és  
              szeretteink  körében  békésen, meghitten  ünnepeljünk.  
              A karácsonyi készülődés még emelkedettebb, még ünnepélyesebb hangulatában 
              térjünk  vissza  az  örök  emberi értékekhez:  a családhoz,  éljük meg közösen az  
              együvé tartozás, az egymásra figyelés melengető érzését. 
 
              E  gondolatok  jegyében  kívánok  Mindannyiuknak  szeretteik  körében  eltöltött 
              meghitt, Boldog Karácsonyt és Békés eredményekben gazdag Új Évet! 
               
 

 
 
 

Grátz Erika – polgármester 

 
                          
 
 
! 
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TÁJÉKOZTATÓ A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL 

 
Tisztelt Partnerünk! 

 
Örömmel értesítjük, hogy a Dél-balatoni és Sió-völgyi Szilárd Kommunális 

Hulladékgazdálkodási Program keretén belül bevezetésre kerül a teljes körű házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtés. Mindehhez az Ön közreműködésére is szükség 
van, hiszen az új hulladékgyűjtési rendszerben már otthon, a háztartásokban külön 
kell válogatni az újrahasznosítható, a komposztálható és a lerakásra szánt 
hulladékot.  

 
A Program az Ön részére használatra bocsát egy 240 literes, kék színű 

hulladékgyűjtő edényt. Az új edényt is az ingatlanon belül kell tárolni és csak az 
elszállítás napján lehet kihelyezni az utcára. 

 
Mi kerülhet az edényekbe? 

A kék színű edényekbe tehet minden olyan háztartásban keletkező hulladékot – 
az üvegen kívül -, ami hasznosítható. Ebbe az edénybe tegye az üdítős/ásványvizes 
PET palackokat, a polietilén flakonokat (pl. tusfürdő, öblítő, sampon), tégelyeket, 
zacskókat, fóliákat, joghurtos/vajas/tejfölös dobozokat, műanyag kupakokat. Ide 
dobja az újságokat, kartonpapírt, csomagoló dobozokat, szórólapokat, hullámpapírt, 
telefonkönyvet, papírzacskót, többrétegű italos és tejes dobozokat, használt 
füzeteket, papír tojástartót. Ide kerülnek az üdítős, sörös alumínium dobozok, az 
alufólia, a fémkupakok, a konzervdobozok, vagy a kisebb fémtárgyak is. 

 
A meglévő kommunális edénybe kerül minden nem újrahasznosítható hulladék. 

Jellemzően ide tartoznak az élelmiszerrel szennyezett olajos vagy zsíros 
csomagolóanyag, fedőfóliák, papír zsebkendő és egyéb higiéniai/egészségügyi 
hulladékok, takarításból származó, továbbá egyéb konyhai hulladékok. 

 
Milyen MÓDON GYŰJTSE? 

A kartondobozokat hajtsa szét, vagy tépje kisebb darabokra, az 
élelmiszermaradékkal szennyezett dobozokat öblítse ki, mielőtt beleteszi a gyűjtőbe. 
Fontos, hogy a hulladék ne legyen élelmiszerrel, olajjal, zsírral szennyezett! A 
palackokat, flakonokat, alumínium italos- és konzervdobozokat laposra taposva 
helyezze a gyűjtőedénybe. 

 
HOVA TEHETI AZ ÜVEGHULLADÉKOT? 

Az üveghulladékot a központi, forgalmas helyeken kihelyezésre került szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett zöld színű üveggyűjtő edényekbe dobja. 
Ahogy a műanyag, a fém és a papír esetében is, ide is csak a tiszta, ételmaradéktól 
és olajtól, zsírtól mentes üveghulladékot helyezze el. 

 
 



2015. december 
 

3 
 

 
Az Önök közreműködése feltétlenül szükséges a saját környezetünk tisztasága 

és élhető jövője érdekében, valamint azért, hogy unokáink számára egy tisztább, 
élhetőbb, ezáltal értékesebb települést hagyjunk örökül. Ennek érdekében kérjük 
aktív közreműködésüket! 

A szelektív edények ürítése 2016. Január 1. napjától havonta egy alkalommal 
történik. Az ürítési napokról a 2015. IV. negyedéves hulladékgazdálkodási díj 
számla mellékleteként megküldött tájékoztatón értesítjük a lakosságot. 

 
Együttműködésüket előre is köszönjük! 

 
Dél-Kom Nonprofit Kft. 

 
 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 
 

 
Nagypall Község Önkormányzata megvásárolta a Nagypall, Szabadság u. 61. 
számú családi házat. Az épületet a hozzá tartozó melléképületekkel együtt a 
közfoglalkoztatási programokhoz szeretnénk használni. Az épület felújítását a jövő 
évi Start program keretein belül tudjuk elvégezni.  
 

 
 

IDŐSEK NAPJA 
 
Nagypall Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkormányzata november 
22-én rendezte meg az Idősek Napi ünnepséget, melyre a község 60 éven felüli 
lakosságát hívták meg. 
Az ünnepi köszöntőt ez évben Moschnitzka Zsuzsanna a Nagypalli Német 
Nemzetiségi Óvoda óvónője mondta, majd Grátz Erika polgármester emléklappal 
köszöntötte a 40 és 45 éves házassági évfordulójukat ez évben ünneplő 
házaspárokat.  45 éves házassági évfordulójukat ünnepelték Arnold János és 
Janettka Erzsébet, Dobszai János és Kácsor Julianna valamint Siklósi József és 
Schneider Julianna. 40 éves házassági évfordulójukat ünnepelték Dobszai József 
és Gál Mária, Nidling József és Villányi Ilona valamint Somogyvári István és Sárközi 
Katalin. 
A hatvanévesek, mint első „bálozók” is köszöntve lettek. Nevezetesen Baricsa 
Ferencné, Boros József, Csilléné Maduda Katalin, Gerner Józsefné, Kissné Tihanyi 
Katalin, Kocza János, Nagyházi Sándorné, Nidling József, Somogyvári István és 
Szalai Béla.  Nyolcvan évesek klubjába lépett Csille Istvánné, Kovácsics Józsefné, 
Pörös István és Pörös Istvánné. A legidősebbek is köszöntve lettek. A legidősebb 
hölgy Dobszai Józsefné, a legidősebb férfi Bíró István. 
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A köszöntések után az óvodások és az iskolások műsorát nézhették meg a szép 
korúak.  Ezt követően vacsorával vendégeltük meg a jelenlévőket, melyet az óvoda 
szakács asszonyai készítettek el. A süteményt ez évben Bérces Erzsi és Mező 
Katica néni készítették, kemencében sült diós- és mákos kalácsot. 
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A bált, mint minden évben az ünneplő házaspárok nyitották meg. 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. Szerda 
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 28-ig lehet az alábbi elérhetőségeken: 
Bérces Attila 30-237-4348 mobilszámon valamint 
Polgármesteri Hivatal 72-466-752 és 72-565-001 telefonszámon. 

 
 
 
 

 
 
 
 
December 31.-én óévbúcsúztató szilveszteri batyus bált szervezünk a Nagypalli 
kultúrházban. 
Belépő: 1.500.-Ft/fő 
Bővebb információ és asztalfoglalás: Bérces Attilánál a 30-237-4348-as, illetve 
Szávics Edina 30-418-4206-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 Magyar Német Barátság Klub 

 
A hagyományos Márton napi vacsoraestet 2015. november 14-én tartottuk. Az idén 
a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat a vacsora költségéhez nagyban 
hozzájárult így egy igazi lakoma kerekedet ki belőle. Köszönjük a szakácsoknak a 
vacsorát és ígérjük, jövőre sem cseréljük le őket. 
Ezután köszöntöttük a negyedik negyedéves névnaposokat, akik a finom 
süteményeiket szolgálták fel a vacsora után. Szép este volt.  
Klubunk hagyományos karácsonyváró ünnepsége december 16-án, szerdán 17 
órakor lesz megtartva. 
Szeretnék minden kedves klubtagnak és nagypalli lakosnak áldott ünnepeket és 
eredményekben gazdag újévet kívánni. 
 

                                                                    Bérces Boldizsárné  klubvezető 
 
 
 

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 
 

Lement a Halloween, a már-már nálunk is hagyományossá vált amerikai csoda, 
elcsendesültünk és megemlékeztünk hagyományos magyar módon szeretteinkről. 
Azóta minden ünnepi lázban ég, a boltok polcai roskadoznak a mikulás és 
karácsonyi termékektől. 
Óvodásainkkal is sokat beszélgettünk a Hallowenről, a Mindenszentekről, a Halottak 
napjáról. 
Zsuzsi óvónénivel november 5-én meghívást kaptunk a mohácsi Boldog Gizella 
Általános Iskolába, ahol Mihálovics Petikét, a tavalyi nagycsoportos óvodásunkat 
nézhettük meg két tanórán. Ezt követően kerekasztal beszélgetést folytattunk Petike 
mindkét első osztályos tanító nénijével és az osztályba járó többi első osztályos 
tanuló volt óvónőivel.  
Október 27-től lampionkészítő versenyt hirdettünk óvodásaink és szüleik részére. 
Közülük néhányan több lampiont is készítettek. A versenyre így összesen 19 db. 
lampion érkezett be, melyekkel kiállítást rendeztünk november 6.-án az óvoda 
folyosóján. A lampionokat november 10.-ig tekinthették meg az arra járók.  (Szabó 
Vivienék és Somogyvári Lilienék tököt is faragtak. Köszönjük szépen Nekik)! 
Célunk volt, hogy minél többen láthassák a lampionokat és minél több szavazat 
érkezzen rájuk. 
Az érdeklődők összesen 266 db szavazatot adtak le a gyermekek és szüleik 
munkáira. 
Köszönjük kedves Anyukák és Apukák az aktív együttműködéseteket! 
A lampionkészítő versenyt, a nyeremény írószercsomagokat, a tábla csokoládékat,a 
Márton napi libazsíros kenyereket, teát, forralt bort a Nagypalli Német Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatta. Köszönjük szépen Bérces Attilának, a Nagypalli Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének!  
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Őszi dekorációnk díszítéséhez Dobszai Jánosné (Juliska) kisméretű dísztököket, 
Börcsök Erzsike és Somogyvári Vera pedig színes kukoricacsöveket ajánlott fel az 
óvodának. Köszönjük szépen! 
A kisfiúk népviseleti ruhájához Csille Istvánné 2 db. férfikalapot ajándékozott 
óvodánknak.  Köszönjük szépen!  
Elkészültek a Bergmann Marianna fotós által készített karácsonyi fotók. 
November 10-én Zengővárkonyba kirándultunk, ahol a Kultúrteremben „A fukar 
gazdasszony és a csalafinta szolga” interaktív előadást néztük meg. 
Az őszi témájú gyermekszínházi darabot követően közös játék volt az óvoda 
udvarán az erdősmecskei és a zengővárkonyi óvodásokkal. Mi óvónők szakmai 
megbeszélést tartottunk. 
A gyermekszínház díja a Szülői Szervezetünk támogatása volt. Az utaztatást 
köszönjük Kófiás Endrének a Pécsváradi Tankerület Igazgatójának, valamint 
Rumszauer Gábor sofőrnek. 
 
A Márton napi ünnepséget november 11-én tartottuk.  E napon 16. 30 órakor 
gyülekeztünk a Református templomnál. Innen indultunk dalolva  „ Ich geh mit 
meiner Laterne”,  „ Laterne, Laterne…” „ Szent Mártonnak ünnepén” ….) a 
Kultúrházba, ahol előadtuk kis műsorunkat.  Az iskolások előadását követően Zsuzsi 
óvónéni által megtörtént a lampionkészítő verseny eredményhirdetése. 

1. Első helyezett Schnell Ádám kiscsoportos óvodás és Anyukája 40 db. 
szavazattal. 

2. Második helyezett (holtversenyben) 28-28 db. szavazattal Ormándlaky Bence 
és Pécsi Izabella nagycsoportos óvodás. 

Gratulálunk a nyerteseknek itt a Nagypalli Hírhozóban is!  
November 13-án őszi kirándulást szerveztünk Nagypall határában. A séta folyamán 
ismételgettük németül és magyarul az őszről tanultakat.  A kirándulás 
befejezéseként Szabó Vivien nagymamája és nagypapája megvendégelte 
udvarukban óvodásainkat. Köszönjük szépen!  
 
Elvégeztük az óvodai dokumentumok felülvizsgálatát, a szükségesek újra 
készítését.  
Beszámolót terjesztettünk elő a Képviselő-testületnek a 2015/ 2016-os tanév 
indításáról. 
Az ILLÉS KFT támogatásával megtörtént az óvodai dokumentumok színes 
nyomtatása és bekötése. 
Darabántné Heil Anett anyuka 25 db nagyméretű plüss állatot ajándékozott 
óvodánknak, melyeknek óriási sikere van a gyermekek körében. A délutáni alváshoz 
közülük választják ki gyermekeink a nekik leginkább tetszőt. 
Dobszai Krisztián játékokat ajánlott fel karácsonyra óvodánknak. Köszönjük szépen!  
November 22-én az Idősek Napján Zsuzsi óvónéni ünnepi beszédével, óvodásaink 
pedig kis műsorukkal köszöntötték a nagypalli Szépkorúakat.  
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A szereplésért jutalmul táblacsokoládét kaptak fellépőink az Önkormányzattól. 
 
A finom ünnepi vacsorát az Idősek Napjára az  óvoda konyhai dolgozói (Schnell 
Ferencné szakácsnő, Mihályné Knoch Erzsébet konyhai kisegítő és Pátkai Anett) 
főzték.  
 
November 26-án Pécsre utaztunk a Bóbita Bábszínházba, ahol a „Bagolykisasszony 
meséje” című bábelőadást tekinthették meg gyermekeink.  Az előadás előtt 
megnéztük az Árkádban a karácsonyi dekorációt, a végén pedig a Mosolyország 
Játszóházban játszhattak kis óvodásaink. 
Az utaztatást köszönjük szépen a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökének, Bérces Attilának, Kófiás Endrének a Pécsváradi Tankerület 
Igazgatójának és Rumszauer Gábor sofőrnek. . 
 
November 29-én adventi és karácsonyi rövid kis műsorunkkal köszöntöttük a 
„KARÁCSONYI KÉZMŰVES VÁSÁR- és JÁTSZÓHÁZ” program résztvevőit a 
Kézműves Ház udvarán. 
 
December havi programjaink: 
December 3.:  9, 30 Pécsvárad Művelődési Ház- Csurgó Zenekar Mikulás műsora 
            11,00 Mikulás az óvodában (zártkörű rendezvény) 
December 11.:  Harmadik nevelés nélküli munkanap 
December 17.: Karácsonyi ünnepség az óvodában (zártkörű rendezvény) 
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Kívánunk áldott, szép Adventet óvodásainknak, 
szüleiknek, a falu lakosságának és a Nagypalli 
Hírhozó olvasóinak is!  
 
 
 

 
Illésné Speiser Mária 

óvodavezető 
 
 
 
 
 

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 
Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 

 
 
November 11-én került megrendezésre a községben, az immár hagyománnyá vált 
Márton napi megemlékezés. Már évek óta nem volt arra példa, hogy a lámpás 
felvonulás alkalmával szinte tavaszias időt éltünk meg. A felvonulás után a 
résztvevők számára, az óvodások és az iskolások is egy kis műsorral kedveskedtek. 
Közösen gyönyörködhettünk a Márton napi tűz fényeiben, majd libazsíros kenyeret, 
sült tököt és teát fogyaszthattak a vendégek. Tanulóinknak lehetőségük volt arra, 
hogy tököt faragjanak erre az alkalomra, minél érdekesebb arcokkal, motívumokkal.  
Aki élt a lehetőséggel, az csoki jutalomban részesült. 
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Dobszai Krisztián és családja, iskolánk tanulói részére tárgyi felajánlást tett. Ezúton 
is köszönjük az ajándékokat! 
Intézményünk diákjai felléptek a november 22-én megrendezett idősek napi 
ünnepségen. Erre a napra köszöntő verseket tanultak a gyerekek, magyar és német 
nyelvű énekek csendültek fel az idősek tiszteletére. 

 
 
Novemberben megérkeztek azok a közösségi eszközcsomagok, amelyeket a 
TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában” című projekt, 
Partnerség és hálózatosodás modul III. ütemének szakmai megvalósítása keretein 
belül került pozitív elbírálásra. Az eszközcsomagok egy közösségi tér kialakítása 
során vehetők majd igénybe.  
A Nagypalli iskola diákjai és pedagógusai nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet kívánok mindenkinek! 
                                                                                                       Aszmann Róbertné 
                                                                                                     tagintézmény vezető 
 
 

MEGHÍVÓ 
 
Sok szeretettel hívjuk és várjuk a község lakosságát, KARÁCSONYVÁRÓ 
műsorunkra, melyet 2015. december 17-én, 17 órakor rendezünk a Kultúrházban. 
 

Iskolások és pedagógusok 
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Decemberi könyvtárhírek 

 
 
Év végéhez közeledve szeretném megköszönni a könyvtár tagok látogatását, hisz 
könyvtárunk Önökért van. Köszönet a könyvfelajánlásokért melyekkel hozzá segítik 
saját állományunk gyarapítását. 
 
2016. évben is háromhavonta ÚJ KÖNYVVEK érkeznek!  
 
Továbbá magazinokkal várjuk olvasóinkat:  
- Hot – magazin, Neu Zeitung, Episod magazin Kiskegyed konyhája. Magazinok 
beiratkozott tagoknak a nyitva tartás ideje alatt rendelkezésre áll.  
 
Könyvtártagoknak továbbra is ingyenesen elérhető az internet használat. 
Idei év beszámolóját következő havi cikkünkben olvashatják.  
 
Decemberi Nyitva tartás: December 21   -   2016. Január 04.-ig ZÁRVA! 
NYITÁS : 2016. Január 05. kedd : 16.00. -18.00. Jövőre is Találkozzunk a 
Könyvtárban!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak! 
 

Szávics Edina  
könyvtáros 
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
 
November 29-én Advent első vasárnapján került megrendezésre a hagyományos 
karácsonyi kézműves vásár és játszóház. A rendezvény második alkalommal az 
egyesület házában a Kézműves Házban került megrendezésre. 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 a 
karácsonyi manók közreműködésével minden gyermeket megajándékozott. 
A házban a gyerekek Tamásné Erzsike és Schnellné Ildikó közreműködésével 
mézeskalácsot, Heimné Márika közreműködésével képeslapot, Gálné Pannika óvó 
néni közreműködésével gyöngyfűzést, és Báthori Ildikó közreműködésével asztali 
díszeket készíthettek.  
A kemencében közben készült a finom sós kalács, melyet Mező Katica, Bérces 
Erzsi és Féth Gizi készített. Az udvaron felállított sátorban pedig Dékány Szabó 
Ildikó szalma és csuhétermékei, Gungl Jánosné textil és gyöngytermékei, Schnell 
Lászlóné mézeskalács díszei és a Kézműves Ház rongyszőnyegeit vásárolhatták 
meg az érdeklődők. A karácsonyi manók forró teával, forralt borral, és punccsal 
illetve zsíros kenyérrel és sós kaláccsal kínálták meg a jelenlévőket. 
Köszönöm a támogatásokat, a sok segítséget, mellyel ismét egy kellemes hangulatú 
délután tudtunk megrendezni kicsi falunkban.    
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Az egyesület minden tagja 
névében Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és 
Sikerekben Gazdag Boldog 
Új Évet kívánok. 
 
Bérces Boldizsárné – elnök 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Étkezési díj befizetési időpontok 
 
 
 
 
 

 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak rendelkezésükre: 
 
 

December 15 – 18 között 
 

Kedd 08:00 - 12:00 óráig 
Szerda: 08:00.-12:00- óráig 
Csütörtök:12:30.-15:30.-ig 

Péntek: 08:00.-12:00- óráig 
 
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 



2015. december 
 

16 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

December 16. szerda 17 óra 
Nagypalli Magyar- Német Barátság Klub karácsonyváró 

estje 

 
December 18. Csütörtök 17 óra 

Nagypalli iskolások karácsonyi műsora a kultúrházban 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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/

