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Május első vasárnapján köszöntsük az édesanyákat! 
 
                                                   

Édesanyánk az a személy, akivel 
születésünkkor (de már előtte is) először 
kapcsolatba kerülünk, és akivel ez a 
láthatatlan kötelék meg marad egész 
életünkben. Ő az, akihez örömünkkel, 
bánatunkkal fordulhatunk. Ő az egyetlen, aki 
mindvégig feltétel nélkül szeret, aki számára 
mindig mi, a gyerekei vagyunk a 
legfontosabbak, akárhány évesek legyünk is. 
 
Ő tartotta, és tartja ma is össze a családot, jelenléte, gondoskodása 
életünk része. Ő az, aki aggódik miattunk, aki őszintén örül sikereinknek, 
akihez mindig visszatérhetünk, és aki mindent megbocsát. Május első 
vasárnapján köszöntsük hát az édesanyákat. Ilyenkor illik legalább pár szál 
virággal a kezünkben odaállni anyánk elé, megölelni, és akár egy szép 
verssel, vagy pár szívből jövő szóval felköszönteni. 
Sajnos ez évben az anyák napi köszöntések is átalakulnak, hiszen a 
koronavírus járvány ezt is felülírja. Sokan csak telefonon, videóhívásokon 
tudják felköszönteni szeretteiket, és ez évben el kell tekintenünk attól, hogy 
idős szüleinket, nagyszüleinket megöleljük.  
Vigyázzunk rájuk – vigyázzunk egymásra, és gondoljunk arra, hogy vége 
lesz ennek a járványnak és akkor ismét együtt ünnepelhetünk, 
megölelhessük szeretteinket. 
Higgyék el együtt sikerülni fog! 
Ehhez kívánok mindenkinek sok erőt, megértést, gondoskodást! 
 

Grátz Erika - polgármester 
  
 

 



2020. május 
 

2 
 

 
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Kedves Nagypalli lakosok! 
 
Másfél hónap telt el a kihirdetett vészhelyzet óta. Azóta megváltozott életünk, és 
próbálunk az „új kihívásnak” megfelelően élni hétköznapjainkat.  
 
Kimondhatom senkinek sem könnyű, legyen az kisgyermek, iskoláskorú, felnőtt vagy 
idős. A kisgyermekek nem értik meg miért is nem találkozhatnak pajtásaikkal, 
nagyszülőikkel, miért van még mindig zárva az óvoda és a játszótér. Az iskolások 
napi szinten birkóznak meg az online suli kihívásaival, a végzős középiskolások pedig 
egy új rendszerben fejezhetik majd be tanulmányaikat. Minezek mellett a szülők 
otthon tanulnak, nevelik a gyermekeket, főznek mosnak, és dolgoznak bármi áron, 
hogy munkahelyük megmaradjon. Az idősek csak azt hallják maradjanak otthon, ne 
érintkezzenek a külvilággal, az unokákat csak távolról kapun kívül láthatják, 
szeretteikkel telefonon tartják a kapcsolatot. Mondják sok évet, sok mindent megéltek, 
de ilyen világ, ami most van, számukra is érthetetlen.  
 
Az előrejelzések azt mutatják sok időnek kell még eltelni ahhoz, hogy életünk a régi 
kerékvágásba térjen vissza, sok mindennel kell még szembesülni. 
Nem lesznek ballagások, év végi kirándulások, nem tudnak búcsút venni a ballagók 
az óvodától, iskolától, pedagógusoktól. Képzeljük bele magunkat azoknak a 
gyermekeknek a helyébe, akik most fejezik be adott intézménybe tanulmányaikat, és 
az Ő ünnepüket a ballagás élményét nem élhetik át.  
 
Elmaradnak rendezvények, többek között elmarad községünk első tavaszi 
hagyományos ünnepe is a Nagypalli Pince Galéria megnyitó ünnepsége, sőt ez évben 
nem is nyitja meg kapuit. Elmarad nyári fesztiválunk a Falunap és Pogácsafesztivál 
is. 
A kialakult vészhelyzet az önkormányzat költségvetését is átírta. A beszedett 
gépjárműadó 100%-át át kell utalnunk a központi költségvetés elkülönített számlájára, 
mely a védekezés költségeit szolgálja.   Helyi szinten a védekezés költségeit az 
intézmények higiéniai többletkiadásai jelentenek. Ezek a fertőtlenítőszerek, 
védőfelszerelések és az étkeztetés biztosításához az egyszerhasználatos edények 
megvásárlása. A bevételeink csökkenése miatt kiadásainkon is szükséges volt 
változtatni. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának kifizetése 2020. április 1-től 
a vészhelyzet megszűnéséig felfüggesztésre került, továbbá minden intézményünk 
dologi kiadásait csökkentettük, önerős beruházásainkat felfüggesztettük.  
Intézményeinket próbáljuk takarékos üzemmódban működtetni úgy, hogy a 
lakosságot továbbra is kiszolgáljuk.  
 
Köszönöm a külföldről hazaérkezők példaértékű magatartását. Hiszen nem mindenkit 
helyeznek hatósági karanténba, de ők is vállalják az önkéntes karantént. 
Kérek minden érintettet, hogy továbbiakban is így járjanak el hazaérkezésük után.  
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Településünkön eddig 3 család volt hatósági házi karanténban, két család önkéntes 
karantént vállalt. Akik igényelték az önkormányzat segítségét, azoknak segítettünk a 
bevásárlásban, gyógyszer ellátásban.  
Az idősek segítésére különös figyelmet fordítunk és bevásárlásokban, gyógyszer 
ellátásban egyéb ügyek intézésében segítünk. Amennyiben élethelyzetük úgy alakul, 
hogy segítségre van szükségük, kérem jelezzék felénk. 
 
A szociális étkezést és az intézményi gyermekétkeztetést továbbra is helyi konyhánk 
látja el. Az étkeztetésnél a szigorú higiéniai betartásokra való tekintettel csak egyszer 
használatos edényeket használunk. Ennek plusz költségeit az önkormányzat 
átvállalta. Az ételeket csak házhoz szállítjuk, továbbra sincs lehetőség az 
intézménybe a személyes átvételre. 
 
Óvodánk továbbra is ügyeletet tart azok számára, akik a munkavégzésük miatt nem 
tudják megoldani gyermekük elhelyezését. Ez idáig nem volt rá igény, ezért óvónőink 
áprilisban szabadságukat töltötték. Ebben a hónapban elkezdődik az óvoda felújítása, 
azonban, ha igény lesz a gyermekfelügyeletre azt megtudjuk oldani az iskola 
épületében. 
 
Szeretném tájékoztatni a lakosságot az elnyert fejlesztési pályázatainkról. A 
ravatalozó felújítását április hónapban megkezdtük. A kiviteli munkákat a Pécsváradi 
Architekt Kft végzi el. Műszaki ellenőr Winkler György. A felújítás során új nyílászárók, 
kerülnek elhelyezésre, akadálymentesítéssel egybekötve megújul a belső 
aljzatburkolat, mozgáskorlátozott WC mosdó, parkoló kerül kialakításra, külső 
homlokzat és a belső falak festése készül el. A felújítás teljes költségeit 9811EFt 
támogatást, 2019-ben a Magyar Falu Programban nyertük el.  
Májusban kezdjük el az óvoda felújítását, ahol először a nyílászárókat cseréljük és a 
belső festés és parketta felújítást végezzük el. A fejlesztés a korábbi években elnyert 
TOP-os pályázatunk egy része, azonban most, hogy nem működik az óvodánk előre 
hoztuk a felújítási munkákat, hogy a vészhelyzetet után már zavartalanul tudjon 
működni és fogadni kisgyerekeket az intézmény.  
Az elmúlt évben benyújtott és tartaléklistára majd elutasításra került útfelújítási 
pályázatunkat ez évben ismét benyújtottuk, bízva az idei év pozitív elbírálásában.   
 
Kedves Nagypalliak! 
 
Köszönettel tartozom Önöknek az elmúlt időszakban mutatott példaértékű 
magatartásukért. Községünkben nem volt szükséges további intézkedéseket 
megtenni a járvány tovább terjedése érdekében.  
Május  4-től a védekezés új szakaszába lép. Vidéken megszűnik a kijárási korlátozás, 
az üzletek kinyithatnak, vendéglátóhelyek kerthelységei is megnyithatnak. 
Az üzletekben és a tömegközlekedésen kötelező lesz a szájmaszk viselése.  
Önkormányzatunk minden nagypalli lakosnak átadta a mosható textil szájmaszkot, 
tehát ezt a következő időszakban az említett helyeken kötelező viselni. 
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Az „élet” újraindításával azonban megnövekedhet a fertőzöttek száma. Ezért kérem 
Önöket továbbra is tartsuk be az előírásokat. A 65 év felettiek vásárlási 
időkorlátozásai továbbra is élnek.  
Kérem Önöket, fogjunk össze, adjunk erőt egymásnak, mutassunk példát és együtt 
sikerül átvészelni ezt a nagyon nehéz időszakot! 
 
Mindannyian vigyázzunk egymásra – vigyázzunk magunkra! 
 

Grátz Erika – polgármester 
 

 

VÍZKORLÁTOZÁS 
 

Nagypall község egész területén 2020. április 20. napjától visszavonásig 

LOCSOLÁSI TILALMAT 
rendelek el. A korlátozás kiterjed a belterületi, külterületi és zártkerti ingatlanokra. A 
korlátozás ideje alatt vezetékes ivóvízből tilos kertet, virágágyást, utcát, járdát és 
egyéb zöldterületet locsolni, gépjárművet mosni, medencét feltölteni. 
A lakosság vízellátása elsőrendű fontosságú feladata az Önkormányzatnak. 
Mivel a rendkívüli szárazság következtében a község területén a lakosság 
ivóvízzel történő ellátása veszélyeztetve van, a vízmű rendszert üzemeltető 
Mezőföldvíz Kft. megkereste az Önkormányzatot a vízkorlátozás és locsolási 
tilalom elrendelését kérve. 
 
 

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM 
 

A rendkívüli szárazság miatt országos tűzgyújtási tilalom van, melynek kérjünk 
szigorú betartását. 
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a NÉBIH EI hivatalos 
honlapja www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok 
tájékoztatnak. A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett 
honlapokon az éppen aktuális állapot látható. 
A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a kerti hulladék égetése. 
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata 
nem tiltott a tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején sem. Az ilyen – nyílt lángú 
– berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános 
égetési szabályok betartása mellett történhet. Erdő kétszáz méteres körzetében lévő 
külterületi ingatlanokon azonban tilos a tűzgyújtás tűzgyújtási tilalom (fokozott 
tűzveszély) időszakában. 

Grátz Erika - polgármester 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 

Több, mint egy hónap telt már el azóta, hogy az iskola udvarán utoljára lehetett 
gyerekzsivajt hallani. Előfordult ilyen már korábban, hiszen nyáron is elcsendesedik 
minden. De most más a helyzet, aki megteheti, az otthona biztonságában várja, hogy 
visszatérhessen jól megszokott hétköznapjaihoz. A munka persze nem áll, a falak 
mögött lázas munka folyik. Német szavak, hangos olvasás, sok-sok írás, még több 
számolás tölti meg diákjaink mindennapjait. A modern technikának köszönhetően 
viszonylag gyakran láthatjuk egymást, de ez mégsem ugyanaz. Én – személy szerint 
– emelem kalapom minden szülő előtt, aki most gyermekei tanítóivá vált, amellett, 
hogy a mindennapok problémáival is meg kell küzdenie. Közeleg az anyák napja. 
Nagyon szerettünk volna együtt, a szülőkkel, a nagyszülőkkel, a nevelőkkel tölteni 
egy napot. Reméljük lesz még rá lehetőségünk! 
Az élet azonban megy tovább, telnek-múlnak a hetek. Már készülünk a következő 
tanévre, halad a beiratkozás (szigorúan online), készül a tankönyvrendelés és már 
körvonalazódik a sok-sok ötlet és terv, amit majd a gyerekekkel közösen szeretnénk 
megvalósítani. 
Még az utolsó napokban készült el az osztályfotónk. Ezért mérhetetlenül hálásak 
vagyunk Bergmann Mariannának, aki el is juttatta a képet, így tudom megosztani 
Önökkel! 

Egy gondolat körül forog minden gondolatom: Remélem, minél hamarabb 
találkozunk! 

Fischer Dóra - tanító 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha - 

Kindergarten und Küche Pahl 
 
 

 
Kedves Olvasó!  
A járványügyi helyzet ellenére ismét egy mozgalmas, sok-sok munkával, 
készülődéssel, beszámolókkal, pályázat készítéssel teli hónapnak nézhettünk elébe. 
Ha április, akkor végre jó idő. Megérkezett az igazi tavasz, virágoznak a fák, bokrok, 
nyílnak a virágok, hosszabbodnak a nappalok. Töltsünk minél több időt udvarunkban, 
a szabadban, töltsük fel szervezetünk D vitamin készletét újra, hogy ebben a nehéz 
helyzetben is, friss lendülettel éljük meg a tavasz szépségeit!  
Márciust követve az április is szomorú hónap az Önök és a mi életünkben, hiszen a 
tavaszi szünetnek, a húsvétnak, a rügybe boruló fáknak kellett volna örülnünk, ehhez 
képest sokan házi karanténban, mindenki a mély letargia és depresszió elkerüléséért 
küzd. Egy világjárvánnyal kell éppen szembenéznünk, amit senki még csak nem is 
sejtett a tavaly év végén, sőt még ez év elején sem, melynek a végét sajnos még nem 
is láthatjuk. Mégis azt mondom, hogy bízva bízzunk, ne adjuk fel, lássuk meg minden 
rosszban a jót, és hogy valamiért ezt a jó Isten ránk osztotta. Én hiszem, úgy 
gondolom meg fogunk küzdeni vele -pozitív életszemlélet-, legyünk tájékozottak , de 
semmiképpen nem elkeseredettek, menjünk a dolgok elébe és kössük le magunkat 
családunk, gondolataink körében, segítsünk egymáson és vészeljük át ezt az 
időszakot!  
Mi óvodapedagógusok Online-ovi keretében napi szinten meséket, tornákat, ötleteket 
küldünk a Szülőknek, mely egyáltalán nem kötelező, de aki kedvet érez, velünk 
tarthat. 
Rendhagyó „Ovi-húsvétunkra” készülve Kocza Máté anyukájának locsoló verset 
küldtünk, melyet Liza tanított meg Máténak, a videót pedig a facebookon láthattuk, 
hallhattuk. Úgy éreztük a virtuális locsolással sikerült meglepnünk a hölgyeket, 
kislányokat. A Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat édesség csomagját az 
általunk készített meglepetésekkel együtt személyesen vittük el Zsuzsi óvó nénivel a 
gyermekek otthonába a szebbnél-szebb nyuszi fészkeikbe.  
Április 11.-én a Magyar Költészet napjára emlékezve írtunk a szülők zárt facebook 
oldalára, hogy mondják el gyermekeiknek otthonukban, hogy e jeles napon József 
Attila magyar költő születésnapját ünnepeljük, aki 1905. április 11.-én született. A 
költőre emlékezve elküldtük az „Altató” című versét, majd javasoltuk a szülőknek, 
hogy elevenítsék fel, mondják el közösen gyermekeikkel. „Normál 
mindennapjainkban” a költemény felolvasását a délutáni pihenő előtt szokták 
óvodásaink igényelni.  
Április 16.-án és 17.-én várták a megye összes általános iskolájában- akárcsak a 
nagypalli iskolában is-, a leendő elsősök szüleinek online jelentkezését, hogy 
beírassák gyermekeiket a szeptemberben induló osztályokba. Óvodánkból 
mindhárom nagycsoportos a 2020/2021-es tanévben a helyi általános iskolában kezdi 
meg tanulmányait. Nálunk is e napokon voltak az online beiratkozások az elkövetkező  
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tanévre. A 3 első osztályba induló gyermekünk helyére 5 új gyermek érkezését 
várhatjuk.  
Április 16.-tól április 20.-ig a Föld napjára készültünk „Online ovinkban.” Számos 
tevékenységi formával ötleteltünk, majd április 22-én le is bonyolítottuk online a Föld 
napját. A szülők zárt facebook csoportjában ismertettük a szelektív hulladékgyűjtés 
fontosságát, - az óvodában is szelektíven gyűjtünk, -. „Beszéltünk” továbbá a 
környezetvédelemről, a természet megóvásáról, a veszélyeztetett állatokról, 
növényekről, a Föld népeiről. Kértük a Szülőket, hogy hallgassanak népzenét, 
kedvükre készítsenek rajzokat, festményeket, alkossanak az általunk közétett 
ötletekből gyermekeikkel. Sétáljanak a határban, nézzék meg, hogy milyen növények, 
állatok élnek közvetlen környezetünkben. Küldtünk találós kérdéseket, szólásokat, 
közmondásokat, aranyos kis meséket is a Földről. 
Szent György napjára emlékezve április 24-én írtunk a szülőknek a jeles nap 
néphagyományairól (A gazdálkodók e napon hajtották ki az állataikat. Nagy 
vásárokkal ünnepelték stb.). Néhány ötletet javasoltunk erre a napra is. Aki kedvet 
érez, játsszon otthon vásárt, készítsen vásárfiát, építsen akadálypályát, ahol az 
állatok a vásárba érnek, majd elénekelheti az „Én elmentem a vásárba” oviban tanult 
dalt. Zenehallgatásként a „Szent György napján” című dalt küldtük el a szülőknek. 
Boldogság óránkat április 27-én tartottuk meg online, melynek témája április 
hónapban a megbocsátás. „Mindenki méltó a megbocsátásra. Mindenkinek meg kell 
adni az esélyt, hogy újjáteremtse magát, és újjáalakítson mindent, megpróbálja újra, 
még egyszer, legalább utoljára.” /Dmitry Glukhovsky/ Aki megbocsát: az lemond a 
haragról, leteszi a sérelmét, bosszúvágyát. Akinek megbocsátanak: nő az önbizalma, 
hinni kezd abban, hogy jobb emberré válhat. A felnőttek felelőssége, hogy a 
gyermekek megtanuljanak megbocsátani és azt a mindennapi életbe beépíteni. Meg 
kell tanítani a gyermekeknek sérelmeik elengedését, a harag cipelése helyett. Online 
ovi keretében mesét, dalt küldtünk a gyermekeknek, ami segíti a téma feldolgozását, 
a hozzákapcsolódó kérdések, feladatok pedig a könnyebb megértést. Természetesen 
jobb lett volna, ha ezt az óvodánkban, kicsikéinkkel közösen élhetjük át, együtt 
gondolkodva, együtt játszva. 
Ebben az évben az anyák napjára is rendhagyó módon készültünk. Minden apukának 
elküldtünk egy verset, hogy tanítsa meg gyermekének, amit majd elmondhat az 
édesanyjának. Az ünnep előestéjén, (május 2-án) egy közös, megható, anyák napi 
képes összeállításra invitáltuk a családokat az óvoda zárt facebook csoportjába, így 
köszöntve a 2020-as évben az édesanyákat és a nagymamákat. Úgy éreztük sikerült 
kellőképpen meglepetést szereznünk! 
 
 
         Illésné Speiser Mária 
         óvodavezető 
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Kedves Könyvtártagok! 

 
Sajnos még mindig nem fogadhatok látogatókat, és nem szervezhetek egyetlen 
programot sem a könyvtárba, de szeretném ezúton megosztani mindenkivel, vagyis 
emlékezni arra, hogy a MÁJUS hónap mennyire fontos része az évnek. FONTOS, 
hiszen május első vasárnapján az ÉDESANYÁKAT köszöntjük.  
Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. 
Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele 
együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, 
amikor az anyákat is felköszöntötték.  
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 
a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri 
rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját. A szervezet 
lapjában így írtak a napról: „Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy május 
első vasárnapján tartandó « Anyák napját », ezt a gyönyörű ünnepet, szeretettel 
alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze 
túlhaladja egy-egy család körét és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába 
kapcsolódik.” 

Dsida Jenő: Hálaadás 
 

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat. 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
– itt e földön senki sem szerethet jobban! – 
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 

Istenem, köszönöm az édesanyámat. 
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 

Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 
Áldd meg édesanyám járását-kelését, 

Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! 
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 

Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat! 
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat! 



2020. május 
 

9 
 

 
 
Amiről szintén nem szabad megfelejtkeznünk, az a NEMZETKÖZI GYEREKNAP, 
amit e hónap utolsó vasárnapján tartanak országszerte, illetve a világ számos 
országában megünneplik, az év legkülönbözőbb napjain. Az ünnepet először 
Törökországban tartották meg 1920-ban, majd később a genfi Gyermekjóléti 
Konferencián 1925-ben. Magyarországon 1950 óta május utolsó vasárnapján 
ünnepeljük a NEMZETKÖZI GYERMEKNAPot. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet 
a gyermekek jogaira, sajátos világukra. 
 

Osvát Erzsébet: Gyermeknapra 
 

Napsugár, 
napsugár, 

ragyogj, süss ma szebben! 
simogasd a gyerekeket 

lágyan melegebben! 
 

Madarak, 
madarak, 

cinkék, csalogányok, 
köszöntő dalotok 

vígan csattogjátok! 
 
 

Virágok, virágok, 
szegfűk, tulipánok, 
a lánykákat, a fiúkat 

virulva várjátok! 
 

Hadd legyen 
ez a nap 

egy nagy örömének! 
Ezt kívánom én a világ 
minden gyermekének! 

 
 
 

  
E két fontos nap mellett még más jeles napokat is meg kell említenünk, néhány 
közülük:  
• Május 1. – A munka ünnepe  
• Május 10. – A mentők napja Magyarországon 
• Május 12-14. – Fagyosszentek: Pongrác, Szervác, Bonifác 
• Május 12. – Az ápolónők nemzetközi napja 
• Május 15. – A család nemzetközi napja 
• Május harmadik vasárnapja (idén május 17.) – Madarak és fák napja 
Sajnos még mindig nem tervezhetünk előre semmit, nem úgy ünnepelhetünk ahogy 
mi azt szeretnénk, de kitartással, összefogással és megértéssel sikerül átvészelnünk 
ezt az időszakot, és remélem hamarosan találkozhatunk a könyvtárban.  
Addig is vigyázzunk egymásra, és ha tehetjük, MARADJUNK OTTHON!  

 
 

Kocza Ferencné 
Könyvtáros 
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Étkezési díj befizetési időpontok 

 
Az étkezési díjakat a falugondnok a következő időpontban 

szedi be: 
Május 13 szerda 

 
 

Mihály Emese – élelmezési ügyintéző 
 
 

 
VIRÁGVÁSÁR 

 
A Szederkényi Virágkertészet 
EGYNYÁRI VIRÁGVÁSÁRT 

rendez minden korosztály részére 
 

2020 május 06-án szerdán 
17.00-18.00-ig 

 
Helyszín: NAGYPALL 
       Óvoda udvar 

 
 

 
 
 
 
 

 
Havonta megjelenő újságunk az elkövetkező időszakban fekete-fehér nyomtatásban 

fog megjelenni költséghatékonyság miatt. 
 
 
 

 
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/

