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Elballagott Féth Mia Zoé nagycsoportos óvodásunk.. 
Búcsút vett az óvodától, az óvó néniktől, kispajtásoktól és a játékoktól. 

Szeptembertől várja őt az iskolapad 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Kedves Nagypalli Diákok! 

 
Nagypall Község Önkormányzata 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete alapján 
tájékoztatom, hogy jól tanuló (1 osztályos gyermekek esetén 80%os, 1. osztály felett 
4,5 tanulmányi átlagtól) Nagypalli diákok részére egyszeri 10.000-Ft támogatást nyújt. 
A támogatás iránt kérelmet kell benyújtani az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 
Nagypalli Kirendeltségen. A kérelmet nyomtatványon kell benyújtani, es csatolni kell 
a bizonyítvány másolatot vagy az iskola igazolását a tanulmányi eredményről. A 
nyomtatványt a hivatalban lehet igényelni vagy letölthető nagypall.hu vagy az 
erzsebetikoh.hu weblapról.  
A kérelem benyújtási határideje: 2018. június 29. 
A tanulók az elismeréseket a falunapi rendezvényen vehetik át.  

 Grátz Erika - polgármester 
 
 

 
 

 

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten und Küche 

Pahl 

 
Kedves Olvasó! 

 
Május… sokak legkedvesebb hónapja… amely még nem nyár, de már nem tavasz, 
igazán jó meleg nappalok, rövid, csillagfényes éjszakák… imádnivaló minden 
szempontból… és egyre közeledik a vakáció. 
Mivel jómagam is nyári születésű vagyok, kimondani sem tudom, mekkora boldogság 
számomra a jó idő, a meleg, a vakáció közeledte. 
A nyár és a vele járó színek, illatok, a különböző kötetlen foglalkozások a 
gyermekekkel… mind-mind nagy örömmel töltenek el! 
Május 1.-én a Nagypalli Pince Galéria 17. megnyitó ünnepségén kékfestő 
népviseletben német és magyar gyermektáncokkal, valamint tavaszköszöntő 
versekkel léptünk fel az óvodás és iskolás gyermekekkel.  
Május 2-án a budapesti Cement, Beton és Mészipari Szövetségtől 5000 Ft értékben 
színezőket, kifestőket kaptunk ajándékba. 
Május 3.-án délután tartottuk az ünnepek közül az óvodában is talán a legkedvesebb, 
leginkább várt ünnepet, az Édesanyákét. A tavasz illatával, színeivel, dalokkal, 
versekkel tettük szebbé ezt a napot, emlékeztünk meg az Édesanyákról, 
Nagymamákról, Dédikről. 
Csoportszobánkat a meghitt ünnepnek megfelelően „alakítottuk át”, majd ajándékokat 
készítettünk a gyermekekkel az édesanyáknak, nagymamáknak. 
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A műsor végén a kicsik megkínálták anyukáikat, mamikáikat a saját készítésű 
kókuszgolyóikkal. 
Május 4.-én a Zsályaliget Élményparkba kirándultunk.  A Zsályaliget Élménypark 

Pogány külterületén 
helyezkedik el, festői 
környezetben, ahol mintegy 
23 hektáron várják a 
gyermekeket, családokat, 
csoportokat. Lebilincselően 
hatott gyermekeinkre a 
számtalan szórakozási 
lehetőség a lélegzetelállítóan 
szép környezet és a park 
területén. Etethettünk 
állatokat is… 
A park kínálatában szereplő, 

a természet szeretetére épülő programok, a szórakoztató és egyben fejlesztő 
létesítmények mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a kicsik színes élményekkel 
gazdagon térhessenek vissza az óvodába.  Az utaztatásunk megszervezését és 
lebonyolítását köszönjük szépen Féth Mia Zoé szüleinek, Cservenyák Leának és Féth 
Józsefnek!  
Május 7.-én a „Cselekvő Közösségek Hete Program” keretében tartottuk az „Ügyes 
Kezek” szakköri foglalkozásunkat Bérces Erzsi néni meghívására és az ő 
irányításával a Kézműves Házban, ahol Tihanyvári István is megtekinthette amint 
óvodásaink keze nyomán készülnek a csuhé virágok.  
E napon Ormándlakyné Cser Krisztina ismét értékes játékokat adományozott 
óvodánknak. Köszönjük szépen az Ormándlaky család támogatását!  
Május 8.-a igen mozgalmas és élményekkel teli volt. Délelőtt egy nagyon jó hangulatú 
cirkuszi előadás várta a gyermekeket a Kultúrházban. Láthattak vidám bohóc 
jeleneteket, zsonglőr mutatványokat. A varázslónak a gyerekek is segíthettek, így 
aktív részesei voltak az előadásnak. A legbátrabbak kígyót is simogathattak. Kicsik 
és nagyok számára egyaránt vidám, jó hangulatú program volt. 
Az előadást követően a május elsejei fellépésért Eddy Smidtől kapott támogatás 
összegéből, valamint az óvodai szülői szervezet támogatásából a fellépő iskolásokkal 
együtt Pécsváradra utaztunk a Pizzéria Per Tuttiba pizzázni, majd a Magyar 
Kézműves Fagylalt Napja alkalmából a Zengő Cukrászdában fagylaltoztunk. 
Ragyogó napsütésben, vidáman telt el a délelőttünk.  Ebéd után gyermekeink szinte 
azonnal elszenderedtek. Köszönjük az utaztatást Kófiás Endrének és Rumszauer 
Gábor sofőrnek. 
Óvodánkban a hagyományos ünnepek mellett jelentős szerepük van a „zöld 
napoknak” is. Egy ilyen nap a május 10.-e, a „Madarak és Fák napja ”. Minden évben 
egy napot arra szentelünk, hogy megismertessük a gyermekeket a hasznos 
madarakkal. Beszélgettünk e nap fontosságáról, könyveket, képeket nézegettünk. 
Megismerkedtünk a témához kapcsolódó dalokkal, versekkel, mesékkel, szólásokkal, 
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találós kérdésekkel. Erre az alkalomra a gyermekek kollektív munkával fát készítettek, 
madarakat rajzoltak rá. Madárcsicsergést hallgattunk, beszélgettünk külső jegyeikről, 
életmódjukról, utánoztuk hangjukat, mozgásukat. Gyönyörködtünk az óvoda udvarán 
zöldellő fákban, megbeszéltük, mi a különbség a fa és a bokor között. Memória játékot 
játszottunk madarak képeivel, majd puzzle képeket kellett összeállítani a 
gyermekeknek. 
Május 14.-én az AA- Dent szervezésében gyermek fogászati szűrésen vettünk részt 
Pécsváradon. 
Május 15.-én a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Közlekedésbiztonsági 
Kutatóközpont csapatától 15 db láthatósági mellényt kaptunk ajándékba a 
„Biztonságos Óvoda Kupa” programra való regisztrációnkért. 
Május 16.-án a gyulai BIBUCZI Meseszínház előadásában a ” Nagyotmondó Tóbiás” 
című zenés mesejátékot tekinthették meg óvodásaink a Kultúrházban. A meséből- 

mely Nekeresdföldön, június 
52-én játszódik- 
megtudhattuk, hogy a főhős, 
a galád Nagyotmondó 
Tóbiás, hogyan csapja be a 
jóságos madarat, Varjú 
Vilmát, a kissé bolondos, 
filozófus nyulat Csupa 
Hepehupa Fülöpöt, továbbá 
az együgyü parasztot, 
Földhözragadt Frigyest, 
valamint a rátarti, kevély IV. 
Jenő királyt. A vicces történet 
szálai Nagyotmondó Tóbiás 
„jóvoltából” alaposan 

összekuszálódnak, de az előadás végére… Volt sok móka, kacagás, jó zenék, 
fergeteges hangulat. Vendégeink voltak az Erdősmecskei óvodások, akiket egy kis 
nassolni valóval és teával vendégül láttunk az előadás után, majd közösen játszottak 
az udvaron óvodásainkkal.  
Mindkét gyermekműsor megszervezését köszönjük Grátz Erika polgármester 
asszonynak és Nagypall Község Önkormányzat Képviselő- testületének! 
Május 17.-én kaptuk meg a „Nap gyermekei” pályázatunkért ajándékunkat a Dm.-től, 
mely 6 db naptejet, 1 db napvédelmi társasjátékot, és 1 db STABILO Woody 3in1 
kreatív készletet tartalmazott, mely egyben kreatív rajzoló készlet, színes ceruza, 
akvarell és zsírkréta. Sajnos a fődíjat nem nyertük meg, de így is nagyon hasznos 
ajándékoknak lehettünk gazdái. 
 
Május 18.-án tartottuk az évzáró- és ballagó ünnepségünket.  
Erre az alkalomra ebben az évben is Ormándlaky Bence készítette el a búcsúzó 
tablónkat. Köszönjük szépen Ormándlaky Apukának! 
A ballagó óvodásunktól és szüleitől az óvodai csoportszobában búcsúztam el, a 
ballagó-búcsúztató műsorra is itt kerítettünk alkalmat. Ezután filmvetítés következett  
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Féth Mia Zoé óvodás éveinek emlékképeiből.  A film összeállítását, a velünk töltött 
ovis évek fotóiból válogatta össze Jagados Dominika. Köszönjük szépen! 
Nagypall Község Önkormányzata és a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatásként ÖSZTÖNDÍJAT nyújt a nagypalli óvodában eltöltött évekért. Immár 
második éve adja át Grátz Erika polgármester asszony az óvodától búcsúzó 
gyermeknek a megérdemelt összeget, és a vele járó emléklapot. Óvodánkban a 
ballagás egy igazán meghitt, bensőséges ünnep, melyet komoly készülődés előz 
meg. Így adunk időt a gyermeknek, hogy felkészüljön a búcsú pillanataira, amely 
sosem könnyű. Segítjük őt, hogy megértse miről is van szó, - és meg is érti-, átérzi 
teljes szívével, lelkével. Ebben az időszakban sokat emlékezünk, felelevenítjük, 
hogyan is került óvodába, s, hogy teltek el az ovis évei….. 
A ballagás napja nálunk igazán ünnepi: feldíszítettük óvodánkat kívül-belül, s mindent 
előkészítettünk a vendégek fogadására-, de a legfontosabb, hogy ünneplőbe 
öltöztettük a szívünket, egész lényünket. Délelőtt a főpróbán elhangzott búcsúzó 
versek után végigballagtunk óvodánk minden pontján, hogy Mia 1-1 pillantást 
vethessen kedvenc udvari és csoportszobai játékaira, valamint a bútorokra. 
A délutáni búcsúztató műsort követve, a csoportszobából a „Hónapsoroló” dalt 
énekelve, együtt vonultunk az óvoda udvarára, ahol évszakok lebontásában adtuk elő 
évzáró műsorunkat. Rendezvényünk befejezéseként az „Ade du schöne 
Kindergartenzeit” című dalra közösen a fellegek közé engedtük fel színes lufijainkat.   
Feledhetetlen pillanat, amikor a lufik zenére egyszerre szállnak fel és még sokáig 
láthatóak az égbolton.  
Az idei évben vezettük be, hogy óvodánkban a ballagáshoz hozzá tartozik majd a 
búcsúzás utáni kerti ünnepség, ahol terített asztalok várják a gyermekeket és 
vendégeiket. Köszönjük szépen Bérces Erzsi néni fáradozását, aki nagyon finom, 
meleg lepényekkel kedveskedett óvodásainknak! 
Köszönjük Dobszai Krisztiánnak a finom nápolyikat, Mohácsiné Áginak és Bércesné 
Hajninak pedig a ballagó tarisznya elkészítését. 
Május 22.-én elvégeztük a középső-és nagycsoportosok tanév végi DIFER 
felmérését. 
TOVÁBBI PROGRAMJAINK a nevelési évben: 
2018. május 29. Egészségnap Fischerné Virág Évával 
2018. május 30. Gyermeknapi játékok az óvoda udvarán 
2018. június 2.   Fellépés a Fazekasbodai falunapon 
2018. június 8.   Ötödik (utolsó) Nevelés nélküli munkanap  
2018. július 7.     Fellépés a Nagypalli falunapon 
2018. július 16.   Kirándulás Komlóra a Mini Zoo-ba 
2018. augusztus 6- augusztus 31-ig nyári szünet 
Kívánok a nyárra minden Olvasónak szép nyarat, jó nyaralást, Kollégáimnak kellemes 
pihenést, feltöltődést a 2018./ 2019.-es tanévkezdésre. 
 
 

Illésné Speiser Mária -  óvodavezető 
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 
 
Májusi klub esten ismertettük a 2017 évi mérleg jelentést, melyet a tagság 
egyhangúan elfogadott. 
Egyesületünk a 2018-as évre 300EFt működési támogatást nyert el az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától. 
Az idén a kirándulást a sok tavaszi program miatt őszre tervezzük  
Megköszöntöttük a II. negyedévben ünneplő tagok névnapjait, majd kötetlen 
beszélgetéssel folytattuk az estét.  

Bérces Boldizsárné - elnök 
 

 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
 
Egyesületünk május 14-én tartotta az éves közgyűlését. Az egyesület elnöke 
ismertette a mérleg adatokat és a közhasznúsági jelentést Az adatok ismertetése után 
az elnök szavazásra tette fel a mérleg el fogadását illetve a közhasznúsági jelentést, 
amit a tagság egyhangúan elfogadott.  
Egyesületünk a 2018-as évre 500EFt működési támogatást nyert el az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától. 
Az egyesület három új jelentkezőt vett fel tagjai közé. 
Az egyesület honlapjának készítése folyamatban van, mely a Nagypall honlapjáról 
lesz elérhető. 
Megbeszéltük, hogy a múlt hónapban nyílt kiállításunkat szórólapok segítségével 
szeretnénk népszerűsíteni.. 

 
Egyesületünk május 26-án 
Budapestre utazott, ahol két 
kiállítást is megnéztünk, mert mind 
két helyen négy egyesületi tagunk 
Báling Aranka, Bérces Attiláné, 
Dékány-Szabó Ildikó és Négyes 
Tímea  munkája is megtekinthető. 
Köszönjük Grátz Erikának, és 
Mihály Jánosnak a lehetőséget. 
 

A hagyományos nyári kézműves tábor július 16-19 között lesz megrendezve, melyre 
mindenkit szeretettel várunk.  
 

Bérces Boldizsárné 
elnök 

 



2018. június 
 

7 
 

 
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 

 
Május 1-jén a Pince Galéria megnyitóján szerepeltek tanulóink. Akik később jutalmul 
elfogyaszthattak egy pizzat és egy fagyit Pécsváradon. Köszönjük Eddy Smid-nek a 
pénzbeli támogatást! 
 

 
Május 3-án rendeztük 
meg iskolánkban az anyák 
napi ünnepséget. A 
gyerekek az alkalomhoz 
illő versekkel, dalokkal 
köszöntötték édes-
anyjukat, nagymamájukat. 
Majd az ünnepség végén 
átadták saját készítésű 
ajándékaikat és a virágot. 
  
 

Május 14-én fogorvosi szűrésen voltak tanulóink Pécsváradon. 
Május 15-én a helyi Kultúrházban néztük meg „Az igazmondó Tóbiás” című 
mesejátékot. A gyerekek élvezték az előadást, melybe a szereplők őket is bevonták. 
 
Május 23-án ugyanott pedig egy cirkuszi előadást tekinthettünk meg, mely szintén 
nagy sikert aratott a gyerekek körében, hiszen még kígyót is láthattak, foghattak 
élőben. 
Május 31-én gyermeknap alkalmából Geresdlakra kirándultunk, ahol a helyi 
kiállításokat és a kilátót tekintettük meg. Sok érdekes és hasznos dolgot láthattak a 
gyerekek, melyekről német népismeret órán már tanultak. Ellátogattunk a helyi 
általános iskolába is, melynek udvarán – meglepetésként - elfogyaszthattunk egy- 
egy finom jégkrémet is.  
Lassan közeleg iskolánkban is a tanítási év vége… Így ezekben a hetekben 
összefoglaljuk az éves tananyagot, majd az év végi felmérésekkel zárjuk a tanévet. 
  
 

Németh Anita 
tanító 
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KÖNYVTÁR HÍREK 

 
Könyvajánló: 

 
Ken Follett A tűzoszlop című műve a Kingsbridge- trilógia harmadik 
része. 
1558. Anglia. Stuart Mária és Tudor Erzsébet vetélkedik a trónért. 
A trilógia előző részeihez hasonlóan az izgalmas, pergő 
cselekményen keresztül megelevenedik a 16. századi Anglia élete, de 
Ken Follett kitágítja a színteret, izgalmas történetek játszódnak 
Spanyolországban, Franciaországban és a Németalföldön is. 
 
 

A romantika kedvelőinek ajánlom Jenny Colgan Piciny Csodák 
Péksége című könyvét. Az írónő legújabb sikersorozatának első 
kötetét imádni fogják, hiszen Jenny ismeri az édes élet tökéletes 
receptjét: sok evőkanálnyi szívmelengetés, pár csepp könny, 
csipetnyi humor és persze nagy adag szerelem. 
 
 

 
 
Az ifjabbaknak pedig Jeff Kinney Egy ropi naplója sorozatát ajánlom. 
Végre egy olyan gyerekkönyv, amit a kisfiúk magukénak érezhetnek. 
A főszereplő egy tündéri gyerek, aki mindig galibát okoz, habár csak 
jót akar. A könyv egy kamasz szemével mutatja meg nekünk a világot 
és a felnőtteket. 
 
 
 

Programajánló: 
Június 2-án 1000-1600 között a Tudásközpontban, mint minden hónapban, ismét 
megrendezésre kerül a „Könyvcsere a könyvtárban” rendezvény. 
A könyvcserén csak cserélni lehet a könyveket, vásárolni nem lehet. A könyvtári 
program látogatása ingyenes! http://www.csgyk.hu/2018/konyvcsere-a-konyvtarban-
24/” 
Június 21-én 1730-1830 között beszélgetés Olga Tokarczuk: Őskor és más idők című 
regényéről a Tudásközpontban. 
Szeretném mindenki figyelmébe ajánlani facebook (Nagypalli könyvtár) csoportunkat, 
ahol lehetőség szerint igyekszem sok érdekes programot megosztani, illetve a 
könyvtárt érintő hírekről is itt lehet olvasni. 
2018. június 19-én, kedden, a könyvtár 800-1200 között tart nyitva, a többi napon a 
megszokott időpontokban várok mindenkit! 

Papp- Dobszai Anikó - könyvtáros 
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Irány az Európa bajnokság ..... büszkeségünk Hári Rebeka 
 
 

Rebeka, a Pécsi  Fordan Táncklub két csapatában táncol 
Akrobatikus Rock and Roll-t. 
2018. május 13.-án az Elisyum női formáció tagjaként 
Budapesten részt vett a Magyar Látványtánc Sportszövetség 
Országos Bajnokságán, ahonnan a csapat aranyéremmel és 
egy értékes különdíjjal tért haza. 
A szép eredménynek köszönhetően a kijutottak a 2018. június 
végén Brassóban megrendezésre kerülő Európa Bajnokságra.  
Rebeka 2001.08.10.-én Pécsett született. Általános iskola alsó 
tagozatos tanulmányait Nagypallon végezte. Jelenleg a Pécsi 
Kodály Zoltán gimnázium diákja. 
10 éves korában kezdett el táncolni a Fordan Táncklub 
pécsváradi csapatában. 
2017 szeptember óta tagja a pécsi csapatoknak. 
4 éve segédedzőként is tevékenykedik Pécsváradon, ahol 

szintén szép sikereket ért el.  
Az általa edzett csapat márciusban arany minősítésben részesült és elnyerte „A 
Legjobb Childern Rock ’n’ Roll Csapat” járó kupát. 
Gratulálunk! 
Köszönjük ezt a szép eredményt és tiszta szívünkből kívánjuk, hogy az Európa 
Bajnokságon is sikereket és szép élmény teli napokat élj meg! 

Grátz Erika – polgármester 
 

 
Előzetes programajánló a XVIII. Falunap és XIII. Pogácsafesztiválról 

 
Július 7. szombat – Fesztiválsátor 

 
15 órától fesztiválmegnyitó, Jó tanuló díjak átadása 
Kulturális műsorban fellépnek:  
Pécsvárad Big Band,  
Nagypalli óvodások és iskolások,  
Véméndi Német Nemzetiségi Tánccsoport 
Zengővárkonyi Hagyományőrző Táncegyüttes 
Sztárvendég: Gergely Róbert 
 
19 órától bál – zene – Harold 
20: 30 órától tombolasorsolás, fődíj két fő részére wellness utalvány 
22:00 órakor tűzijáték 
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Július 8 vasárnap - közpark 

 
13:30 órakor tűzgyújtás a főzőversenyen 
15 óráig pogácsák leadása 
15:00 órától kulturális és szórakoztató műsor a következő fellépőkkel: 
Ribizli Bohóc,  
Habparti a Bonyhádi Tűzoltó Egyesület közreműködésével 
Lippói Nemzetiségi Fúvószenekar 
Hirdi Napsugaras Ősz Asszonykórus 
 
18 órakor eredményhirdetés, díjak átadása 
 
20:30 órától a fesztiválsátorban fellép Vastag Csaba 
 
A rendezvény mindkét napján a gyermekeket ingyenes légvár, arcfestés várja. 
A Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub tagjainak köszönhetően mindkét napon 
pogácsákat lehet kóstolni. 
 
Rendezvényünk mindkét napján a Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
termékei és a Nagypalli Kézműves Házban készült termékek megvásárolhatóak 
lesznek.  
 
A főzőversenyre jelentkezni június 29-ig a Polgármesteri Hivatalban személyesen 
vagy a 72/565-001 –es telefonszámon lehet. 
 

Várunk mindenkit szeretettel – töltsünk el együtt egy hétvégét 
Nagypall Község Önkormányzata 

Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

Rendezvényünk támogatói: 
LÉTA-KER Kft, Sunyi Söröző, ifj. Simó Csaba, Barbakán Szépségszalon, SMHV 
Energetikai Kft., Pall Petrol Bt., Zolika Garage, Solarcell Hungary Kft, Pálmafa56 Kft., 
Dél Takarék Szövetkezet, Pécsváradi Architekt Kft., Tarr Kft., Bakóné Mező 
Zsuzsanna, Profil Gumiszerviz Nagypall. 
Támogatásukat előre is köszönjük! 
 
Tombola felajánlásokat mindenkitől elfogadunk! 
 
A rendezvény ideje alatt a Petőfi utca 1 – 4/a szám közötti útszakasz lezárásra 
kerül. 
Megértésüket köszönjük!  
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VAKÁCIÓ! 
Programajánló a nyári szünetre 

 
Kedves Szülők, kedves Gyerekek! 
 
Június 18-tól július 27-ig várjuk a gyerekeket a nyári napközis táborba, 
mely a kultúrházban, a közparkban és a programok szerinti helyszíneken 
lesz megtartva. A tábor ideje alatt lesznek kézműves foglalkozások, 
kirándulások, ping-pong, csocsó, légfoci logikai játékok.  A táborban 
egyszeri meleg étellel várunk mindenkit, melynek költsége 400.-Ft. 
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Étkezési díj befizetési időpontok 
 
 
 
 

 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak rendelkezésükre 
 
 

Június 19.  Kedd 09:00-11:00 óráig 
Június 21. Csütörtök 14:30 – 16:30 óráig 

 
 

Az étkezési díjakat a Könyvtár épületében lehet a megadott időpontban 
befizetni. (Nagypall, Szabadság u. 37.) 
 
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:30-ig) 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 
 

Papp-Dobszai Anikó - élelmezésvezető 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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/

