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Nőnap alkalmából szeretettel köszöntünk titeket, 
Kik az élet viharában is velünk vagytok szüntelen. 

Talán nem is tudjuk mind ezt megköszönni, 
De szívből tudunk mindezért szeretni, 
Köszönet és hála nektek mindenért, 

A jó Isten áldása szálljon rátok mindezért. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy dr. Csernyánszky Gábor jegyző munkaviszonya 
áthelyezéssel 2020. március 15-i határidővel megszűnik.  
Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal új jegyzője dr. Matesz Tímea. 
A nagypalli kirendeltségen változatlanul szerdai napon lesz elérhető. 
 

Grátz Erika - polgármester 
 
 

 
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha- 

Kindergarten und Küche Pahl 
 

 
 

Beköszöntött a február…bár még a farsang időszakát éltük, de 
közeledik a várva várt tavasz. A tavaszi hónapok lesznek a legmozgalmasabbak az 
óvodai életben. A február régi neve „Böjtelő hava” jelezve a farsang utáni és húsvét 
előtti időszakot. A meteorológusok Télutóként tartják számon. Az időjárás 
változékony, napos órák is lehetnek. A népi megfigyelések szerint február 2.-án jön 
ki a medve a barlangjából, hogy megnézze milyen az idő. Nyolc éve dolgoztuk ki Maci 
projektünket, melyen belül mackó és méhecske napokat szervezünk óvodánkban. 
Erre az alkalomra minden gyermek elhozhatja otthonról kedvenc maciját, macis 
ruháját, macis könyvét és macis CD-jét. A zöldséges Ádi bácsitól banánt és mandarint 
kaptunk rendezvényünkre. Óvodásaink egész délelőtt macis álarcokban játszhattak 
egymással, önfeledten. Erre a jeles napra a székelyszabari Illés Pékség macifej isler 
és linzer süteményekkel kedveskedett nekünk. A kis „bocsok” kóstolták a mézes, 
macis sütiket, macikkal tornáztak, macis filmet néztek, macikat rajzoltak, macis 
formákat színeztek, délután pedig a plüssmacikat magukhoz ölelve aludtak el. A „Maci 
kiállításunkban” is gyönyörködhettünk. Elmondtuk magyar-és német macis 
versikéinket, elénekeltük az oviban tanult macis dalainkat. Közben mézes teát is 
fogyaszthattak gyermekeink. A projekt zárásaként Pécsváradra utaztunk, ahol 
megtekintettük a csodálatos maci kiállítást a Pécsváradi Emlékházban. A maci 
napokhoz kapcsolódóan méhes-mézes napokat is tartottunk az óvodában. 
Beszéltünk arról, hogy a folyékony napsugár egyenlő a mézzel. A méz sokoldalú 
táplálék. Felveszi a küzdelmet a baktériumokkal, táplálja az izmokat, nyugtató hatású, 
Illat- és aromaanyagai étvágyjavítók, némelyikük fertőtlenítő, fájdalomcsillapító 
hatású. Ráhangolódásként elmeséltük és el is játszottuk: Grimm: Méhkirálynő című 
meséjét, amelybe a gyermekek is bekapcsolódtak. Beszélgettünk a méhek életéről, 
majd buborékfóliával méhkast, az ujjukkal pedig méheket festettek a gyerekek. 
Mozgásos percek keretében méhecskés játékokat játszottunk. Másnap 
megismerkedtünk a méhész munkájával. Megbeszéltük, hogy a mézet a méh a 
virágok nektárjából gyűjti össze, a saját szervezetében átalakítva, a lépek sejtjeiben  
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raktározza. Az ovisaink kis méhekké változva, szívószállal gyűjtötték a virágport 
/pattogatott kukoricát/, amit a kaptárba szorgoskodtak össze. A kaptárból 
kicentrifugált mézeket meg is kóstolhatták. Megmutattuk azt is, hogy a lépből gyertyát 

készítenek. Zárófoglakozásként 
ellátogattunk a geresdlaki 
Mézeskalácsfalu múzeumba, ahol a 
terembe lépve már éreztük a finom 
mézes illatot. A gyerekek csodálattal 
nézték a mézeskalácsból készült 
házikókat, kis állatokat, játékokat. 
Végezetül kóstolhattunk is 
mézeskalácsot. Geresdlakon 
megtekintettük még az Ágyterítő és 
hangszerkiállítást, a Suszter műhelyt, 
a Babakiállítást. 
Február 10-én Zsuzsi óvó nénivel 
„Értünk” Zöld Óvoda munkaközösségi 
foglalkozáson vehettünk részt 
Villányban, ahonnan sok új ismerettel-

ötlettel tértünk haza. 
„Az elrohant viszontagságos idő nemcsak elvitt, hanem hozott is valamit. Más 
emberekké formálódtak, akiknek a gondolatai kiléptek a múlt szűk korlátjai közül.” 
/Lakatos Menyhért/ február 12-én megtartott Boldogság óránk témája a „Megküzdési 
stratégiák”. A megküzdés olyan alapvető boldogságfokozó stratégia, amelyben benne 
rejlik a boldogabbá válás lehetősége. Ahogy viselkedünk, gondolkodunk, 
nagymértékben összefügg azzal, hogy végül mennyire leszünk boldogok. A téma 
feldolgozásának fontos elemei a stressz, feszültség, indulat tudatosítása és 
lehetséges kezelése is. A gyerekekkel beszélgettünk arról, hogy nehézségek, 
kudarcok, traumák nélkül nem élhetünk, de beláthatjuk azt is, hogy van lehetőség 
mindezzel szembenézni, és sikeresen megküzdeni.  
Ügyes kezek szakköri foglalkozásunk február 13-án volt Bérces Erzsi nénivel, akinek 
irányításával rongybabát készítettünk. Csodálattal figyelték óvodásaink, ahogy az 
egyszerű rongydarab megelevenedik. A foglalkozás végén a gyerekek vidáman 
játszottak az elkészült babákkal. 
Február 14.-én ünnepeltük az amerikai kultúrából átvett, sokak által imádott, mások 
által kevésbé kedvelt Valentin napot, amikor Szent Bálintra /Valentinra/ emlékezünk. 
Ezen a napon megajándékozzuk szeretteinket. Az óvodában papírcsíkokból 
szívecskés ajándékokat készítettünk. Ezután mindenki kihúzta egy társának a jelét és 
Őt ajándékozta meg az általa készített Valentin napi kedvességgel. A szíveket végül 
egy nagy befőttesüvegbe zártuk. Így készült el Valentin napi boldogság befőttünk, 
mely a gyermeköltözőben látható. Megbeszéltük, hogy ez a nap a tavasz közeledtét 
is jelzi. Régen azt mondták, ha ezen a napon a vadgalambok / a galamb a szerelem 
jelképe/ visszatérnek, hamarosan megérkezik a tavasz. Egyes vidékeken még ma is 
úgy tartják, hogy ezen a napon választanak párt a verebek. A délelőtt folyamán sokat  
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táncoltunk, játszottunk. Február 14. a Nemzetközi Könyvajándék Napja is. A Könyvtár 
könyvgyűjtési programjába óvodánk is bekapcsolódott. Az összegyűjtött 
mesekönyveket a Pécsváradi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 
osztják ki rászoruló gyermekek részére. 
Február 17-én a három nagycsoportos gyermekünkkel az iskola nyílt napján matek, 
magyar és német órán vehettünk részt aktívan bekapcsolódva. 
Február 18-án Pellérdre utaztunk, ahol a Ninjapadláson töltöttünk egy sportos 
délelőttöt. A gyerekek igazi kis ninja módjára mászhattak, ugrálhattak, kipróbálhattak 
különböző izgalmas feladatot. Mindezt szakavatott Ninja, Horgas Péter irányítása 
mellett. Február 19-én az Anyukákkal együtt beneveztünk a Könyvtár farsangi 
álarckészítő programjába. Kellemes, jó hangulatú délelőttöt töltöttünk együtt, mellyel 
farsangi bálunkra is hangolódtunk. A gyermekek és az Anyukák egyaránt élvezték a 
kreatívkodást és szebbnél-szebb álarcokat készítettek. 
Jelmezbálunkat idén február 21.-én rendeztük meg. Ovisaink jelmezbe öltözve,a 
három napraforgó virág (óvó nénik, dadus néni) kíséretében vonultak dalolva az 

óvodából a Kultúrházba, ahol a 
megjelent vendégeknek műsorral 
kedveskedtek. A bált, a vidám műsort 
követően a gyermekek és szüleik közös 
nyitótáncával indítottuk. Boszorkányok 
is megjelentek az est 
folyamán…mindenki örömére az 
anyukák egy meglepetés 
tánccal…Később a tombola sorsolás és 
az elengedhetetlen kisze bábok égetése 
következett az óvoda udvarán. A rövid 
„farsang-temető” műsorunk után 
gyújtottuk meg a telet jelképező kisze 
bábot... ezzel űzve el a telet. Az óvodás 
gyermekek tűzre dobták a saját 

kiszéiket, melyeket az óvodában barkácsoltak. Az idei évben is sok értékes tombola 
felajánlással járultak hozzá rendezvényünk sikeréhez. Nagyon- nagyon köszönjük a 
Szülők, a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Pécsi Állatkert, a Pogányi 
Zsályaliget Élménypark, a Kézműves Műhely, a székelyszabari Illés Pékség, Zsuzsi 
óvó néni, a nagypalli La Famíglia, a pécsváradi Rendőrkapitányság, a Neko-Fitt 
Papír-ajándékbolt, a Mecsek Tea Tilla SzappAnna, Buborék Játszóház támogatását! 
Az anyukák, nagymamák finomabbnál finomabb sütikkel, pogácsákkal, szörppel, 
üdítővel kedveskedtek gyermekeinknek, konyhás Erzsike és Hajni néni pedig az 
ízletes, „gazdag” szendvicsekkel. Úgy érzem egy remek hangulatú, farsangi mulatós 
napot és estet töltöttünk el. Az anyukák táncát szeretnénk a jövőben hagyományként 
megőrizni! 
Február 25-én és 26-án, (kedden és szerdán) a húshagyó keddi és a hamvazó 
szerdai szokásokról beszélgettünk a gyermekekkel. 
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Február 25.-én Bergmann Marianna tavaszi (húsvéti, anyák napi) fotózása volt 
óvodánkban. 
A február 27-i Egészségnapunk Fischerné Virág Éva vezetésével „Kémiai biztonság” 
címmel zajlott. 
 

Illésné Speiser Mária 
óvodavezető 

 

 
KÖNYVTÁRHÍREK 

 
Kedves Könyvtárlátogatók! 
 
Március hónapban, egy nagyon fontos dátumra 
emlékezünk. Ezen a napon az 1848/49-es 
magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. 
Március 15. jelképpé vált, nemzetünk 
szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát 
fejezi ki. Először 1927-ben nyilvánították 

hivatalosan Nemzeti ünneppé. 
A bécsi forradalom híre ösztönző hatással volt a magyar radikális ifjakra is. 15-én a 
Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, 
hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el 
Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra nélkül 
kinyomtatták az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő 
költeményét a Nemzeti Dal-t. Délután nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, 
ahol már több tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot és Petőfi is 
elszavalta költeményét. Ezután a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal 
elfogadtassák követeléseiket. Ez teljes mértékben sikerült, így vér nélkül győzött a 
forradalom. Az összegyűlt tömeg követelésére Táncsics Mihályt is szabadon 
bocsátották. 
Március 15-én minden megemlékező kokárdát tűz a ruhájára. Ez a hagyomány a 
francia forradalom nyomán keletkezett, a magyar szabadságharcosok viseltek 
először nemzeti színű szalagot. 
 
MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉS  
  
Emlékezzünk együtt az 1848. március 15-i 
forradalom és szabadságharc hőseire!  
 
Szeretettel várjuk a község lakosságát 2020. 
március 15-én vasárnap, 10:30 órai kezdettel a nagypalli általános iskola udvarába, 
ahol a helyi diákok segítségével felelevenítjük a forradalom eseményeit, megjelenítve  
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az akkori helyszínekkel, mint a Pilvax kávéház, a Landerer nyomda, és a Nemzeti 
Múzeum lépcsője.  
Ezt követően – az időjárás függvényében – együtt sétálunk le a Petőfi utcai 
Kopjafához, ahol az óvodásaink ünnepi előadását nézhetjük meg, majd tűzhetjük le 
zászlóinkat a kopjafánál. 
Végül, a Kultúrházban ebéd várja a résztvevőket. 

Várunk Mindenkit sok szeretettel! 
 

Ebből az alkalomból, a Nagypalli Könyvtár, pedagógusaink segítségével, 
rajz- illetve kokárda készítő versenyt hirdet 

„HAZASZERETET” címmel. 
Az alkotások az ünnephez kapcsolódó témában készüljenek. 

Technikája lehet: festés, rajz, montázs, hajtogatás, varrás. 
 
Korosztályok:  
• óvodások,  
• általános iskolai alsó tagozat, 
• általános iskolai felső tagozat, 
• középiskolások 
Leadási határidő: 2020.03.06.   Kérem, hogy az elkészült rajzokat és kokárdákat a 
könyvtárba, vagy az iskolába hozzátok. 
   
Március 9-től meg lehet nézni az alkotásokat, a könyvtárban lesznek kiállítva. Ezúton 
szeretnénk kérni minden kedves tagot, látogatót, gyertek minél többen, hiszen 
szavazásra van lehetőségetek a kedvencetekre, arra, amelyik a legjobban tetszik!  
  
Eredményhirdetés: 2020. március 15, az ünnepi megemlékezés után, a 
Kultúrházban. 
Várjuk az ügyes kezű kis versenyzőket, akik szorgoskodásuk eredményeként 
ajándékban részesülnek. 
 
Viszont, hogy ne felejtkezzünk el a februári hónap eseményeiről sem. Kicsit ezekre is 
emlékezzünk vissza, hiszen Nagypall is csatlakozott a február 14-i napon tartandó 
Nemzeti Könyvajándék Napja alkalmából meghirdetett könyvgyűjtésre. A 

kezdeményezés célja az volt, hogy minél több gyerek 
férjen hozzá a könyvekhez, és így kedvet kapjanak az 
olvasáshoz. Több, mint 200 db könyvet sikerült átadnom 
Schmitter Hajnalkának, a Pécsváradi Család- és 
Gyermekjóléti Központ munkatársának, aki a kollégáival 
együttműködve szétosztják a rászoruló gyermekek 
között.  
Nagyon köszönöm mindenkinek, aki részt vett valamilyen 

formában ebben a folyamatban, mert úgy gondolom, ez egy igazán jó 
kezdeményezés volt azok felé, akiknek tényleg szükségük van rá. 
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Februárban, ami ugye a farsangról szól elsősorban, és amire persze készülni is kell, 

hiszen jelmez, és álarc nélkül nincs 
farsang. Ezért gondoltam, hogy 
könyvtárunkban helyet adva ennek a 
fontos lépésnek, egész napos 
programként, álarcokat készítettünk.  
Délelőtt az ovisok jöttek az óvó nénikkel, 
és aminek nagyon örültem, a szülők is 
eljöttek, hogy besegítsenek a 
gyerkőcöknek. 

Délután az iskolásokkal készülődtünk. 
Velük is eljött néhány szülő, ők is 
aktívan részt vettek a foglalkozáson, de 
még a tanító nénik is elkészítették 
maguknak a saját álarcukat. Nagyon 
ügyesek voltak a gyerekek, ovisok-
iskolások egyaránt, mindenki nagyon jól 
érezte magát, jó volt a hangulat. Ezúton 
köszönöm Ripszám Verának a 
segítséget, hiszen nélküle nem győztem volna gyártani a sablonokat, amik alapján 
elkészült a sok-sok, szebbnél szebb maszk. 
 
Előző hónapban, felkértem Dr. Wilheim Andrea házi gyermekorvost, tartson nekünk 
előadást, általában a téli betegségekről, megelőzésükről, kezelésükről, javaslatairól. 

Örömmel fogadta a doktornő a 
felkérést. Február 20-án került sor 
az előadásra, illetve egy szuper, 
kötetlen beszélgetésen vehettünk 
részt, mely során több téma is 
felmerült, sok-sok kérdéssel. Szó 
esett a gyerek oltásokról – 
kötelezőkről és ezeken kívül, ami 
javasolt mellé, vagy éppen nem 
szükséges. Beszélgettünk 
fogyókúráról, az egészséges 
táplálkozásról, rendszeres mozgás 
fontosságáról, a bárányhimlőről, és 

még több érdekes dologról. Ami még mindenkit nagyon érdekelt, az a koronavírus, 
amiről elég hosszan szó volt. 
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Összességében, akik eljöttek, mindenki azt mondta, nem bánta meg hogy itt volt, mert 
egy nagyon jót beszélgettünk a doktornővel is, és egymással is.  
Legközelebb is várok mindenkit nagyon sok szeretettel, bármilyen programról is 
legyen szó!  
 
Ezúton is szeretném felkérni a lakosságot, hogy ha lenne bármilyen ötlet, javaslat, 
kívánság a programokkal kapcsolatban, nyugodtan keressen meg, megbeszéljük. 
 
Ne feledjétek, a lejárt határidejű könyveket még mindig várom vissza!!! 

Kocza Ferencné 
Könyvtáros 

 
 

 
 

Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 

Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata februárban mind az óvodás mind az 
iskolás farsangot támogatta anyagilag, így segítve azt, hogy a gyerekek felhőtlenül 
szórakozhassanak. 
 
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata sok szeretettel vár mindenkit a  
2020. március 14. napján megrendezésre kerülő  
 

Nőnapi batyus bálba,  
melyhez a jó hangulatot Karcsika biztosítja. 
 
Belépő:1000.- /fő  
A hölgyek meglepetésben részesülnek. 
 
Asztalfoglalás Bérces Attilánál a +36-30/2374348 
telefonszámon lehetséges. 
 
 

 
 

Bérces Attila 
elnök 
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
Február 9-én rendeztük meg a hagyományos fánksütő versenyünket. Ez évben is két 
kategóriában hirdettünk versenyt, hagyományos és különleges fánkokkal lehetett 
nevezni. Versenyünkre a Pécsváradi Nyugdíjas Klub tagjai is részt vettek. A zsűri 
tagjai Kovács József és Balla László voltak. Köszönjük nekik, hogy elfogadták a 
felkérésünket. 
Ez évben 18 féle fánkból kellett kiválasztani a legszebb és egyben legfinomabb 
fánkokat. 

 Hagyományos kategória 
helyezettjei: 
1. Simó Csabáné 
2. Schnell Ferencné 
3. Bakó Mező Zsuzsanna 
Különleges kategória 
helyezettjei: 
1. Bérces Attiláné 
2. Schnell Lászlóné 
3. Bérces Boldizsárné 

 
Február 24-én tartottuk az első klub 
estünket, ahol vezetőséget kellett 
választani mivel az öt éves 
mandátum lejárt. A régi vezetőséget 
egyhangúam újra választotta a 
tagság. Az egyesületünk áprilisban 
lesz 25 éves, melyet szeretnénk 
megünnepelni. Továbbá meg-
beszéltük a 2020 évi prog-
ramjainkat. 
Megünnepeltük az I negyedéves névnaposokat, akik süteményekkel és italokkal 
viszonozták jó kívánságunkat.  
 
 
 

Bérces Boldizsárné – elnök 
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XII. Nagypalli bormustra 
 
 
 
 

Meghívó borversenyre! 
 
 

Tisztelt szőlősgazdák, kedves borbarátok! 
 
Nagypall község megrendezi XII. borversenyét, melyre 
minden érdeklődőt szeretettel meghívunk és várunk. 
 

Ideje: 2020. március 28. 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:  2020. március 24. kedd 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, nevezést fogadni! 
 
Részvételi díj: 600 Ft fajtaként, melyet a nevezéskor kell befizetni. 
Eredményhirdetés: 2020. március 28. 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, jó szórakozást kívánunk. 
 
Bővebb információ: Dobszai Krisztián Tel.:30/244-0190 
 

                                                                                            Dobszai Krisztián    
szervező 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 

Februárban elkezdődött a Lázár Ervin Program. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
minden általános iskolás tanuló számára biztosítja, hogy kulturális programokon 
vehessen részt. Ebben a hónapban az 1. és 2. 
osztályosaink látogathattak el Pécsváradra a Fülep Lajos 
Művelődési Központba. A 2. osztályosunk A nyúl és a 
róka című előadást, míg az 1. osztályosok Az eltáncolt 
cipellők című mese feldolgozását nézhették meg. A 
program márciusban is folytatódik.  
 
Szabó Vivien, 3. osztályos tanulónk a Kodolányi János 
Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI által 
szervezett német versmondó versenyen, korosztályában 
I. helyezést ért el. Nagyon büszkék vagyunk rá! 
 
Február 17-én tartottuk első nyílt napunkat, ahol a 
nagypalli óvodából látogatottak el hozzánk a leendő 
elsősök, szüleik és az óvónénik. Reméljük a következő 
programunkra, a Tárt Kapus Iskola című ismerkedős délutánunkra, - melyet március 
4-én, 16:15-től tartunk - többen is ellátogatnak.  
 
Február 19-én a Könyvtárban tölthettünk pár kellemes órát Lizával, aki segített 
ráhangolódni a Farsangra. Tanulóink álarcokat készítettek különböző technikákkal. 
 
Február 21-én tartottuk az Iskola farsangi buliját. Tanulóink csodálatos produkciókkal 

várták a vendégeket. Igazán 
jó kikapcsolódás volt megint 
együtt ünnepelni. Köszönjük 
a szülőknek, 
nagyszülőknek, nevelőknek 
és a megjelent 
vendégeknek, hogy velünk 
tartottak. Köszönjük a 
tombola felajánlásokat, a 
süteményeket, illetve 
hálával tartozunk a Német 
Önkormányzatnak és 
Nagypall Község 
Önkormányzatának a 
támogatásért. 
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Február 27-én ismét ellátogatott hozzánk Fischerné 
Virág Éva, a Baranya Megyei Kormányhivatal 
egészségfejlesztője. Kémiai biztonság program keretein 
belül ismerkedtek meg tanulóink Csavari Manóval, aki 
megtanította a gyerekeket, hogy mely szerekkel kell 
nagyon óvatosan bánni, illetve mely szerekhez tilos 
hozzányúlni. Az interaktív tanórát nagyon élvezték a 
diákok. 

 
 

Fischer Dóra 
tanító 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Étkezési díj befizetési időpontok 

 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak 

rendelkezésükre 
 

Március 17 kedd: 10:00.-11:00- óráig 
Március 19 csütörtök: 14:00.-15:00- óráig 

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

 
Megértésüket köszönjük! 

Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 
 

Mihály Emese – élelmezési ügyintéző 
 
 
 

 
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/

