Nagypalli Hírhozó
Nagypall Község Önkormányzatának lapja
Kedves Nagypalliak!

Ismét eltelt egy év és elérkeztünk a legszebb hónaphoz, mely a szeretet ünnepét
hozza el. Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra
megállunk a rohanó világban és számvetést készítünk azelmúlt évről. Egy olyan évről
mely mindenki számára - kicsitől a legidősebbig – megpróbáltatásokat, nagyon sok
lemondást, mindennapjainkat érintő korlátozásokat, változásokat hozott.
Községünk életében elmaradtak a rendezvények, családok életét írta át a 2020-as
év. Mára lassan megtanultunk élni az ismeretlennel. Megváltozott életünkben
megtanultunk kilépni a komfortzónánkból, és átalakítottuk megszokott életünket.
Előtérbe kerültek a másokért való segíteni akarás, odafigyelés érzése.
Az idei Karácsony -úgy gondolom- mindannyiunk számára más lesz, mint a
megszokott. Az idei Ünnep nem csak az ajándékokról szól, hanem arról, hogy
próbáljuk megbecsülni az együtt töltött időt, és békességben tudjuk díszbe öltöztetni
szívünket. Az ünnep hangulatában jobban figyeljünk embertársainkra, és arra
gondoljunk mit nyújthatunk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a
mi legemberibb értékünk.
Karácsony valódi üzenetét azonban minden embertársunkkal meg kell osztanunk,
hiszen a szeretet mindenkié!
Mindenki érezze a Karácsony örömét és a reményt, hogy jövőre jobb lesz, és
lelkiekben is gazdagabb, szebb év vár ránk!
Ebben a hitben kívánom mindannyiuknak, hogy a szeretet és a vele együtt járó
békesség tegye széppé az ünnepünket.
Kívánom, hogy karácsony ünnepe segítse Önöket az igazi kikapcsolódáshoz, testi,
szellemi és lelki megújuláshoz, hogy az új esztendőt új szívvel és újult erővel
kezdhessük.
Minden nagypalli polgárnak kívánok békés, boldog szent karácsonyi ünnepeket!
Grátz Erika
polgármester

2020. december
ÖNKORMÁNYZATI HIREK
November végén örömmel értesültünk, hogy a korábban tartaléklistára került
Faluházak felújítása pályázatunk 22,9 M Ft támogatásban részesült, mellyel az
önkormányzati hivatal belső felújítását tudjuk megvalósítani.
A Szabadság u. 26. szám alatti ingatlanunkon, ahol az önkormányzati hivatal mellett
az óvoda és a kultúrház is megtalálható, jelenleg egy TOP-os pályázatnak
köszönhetően energetikai felújítás (homlokzatszigetelés, nyílászáró csere, fűtés
korszerűsítés, napelemek elhelyezése) kezdődött meg.
A Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatának köszönhetően a
kultúrház belső felújítása, míg a Nagypalli Magyar - Német Barátság Klub
pályázatával a kultúrház bútorait tudjuk megújítani.
A most elnyert támogatásból az önkormányzati hivatal belső felújítását (villamos
hálózat, padozat csere, WC - mosdó felújítása, irodabútorok cseréje) tudjuk
megvalósítani.
Ezekkel a beruházásokkal az épület komplexum kívül - belül teljesen megújul.
Magyarország Kormánya 2020. november 4-től ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki,
mely községünk életében is változásokat hozott.
Az önkormányzati hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel. Halaszthatatlan
ügyekben természetesen az ügyfélfogadás folyamatos.
Egyebekben az ügyintézés elektronikus formában történik.
A kihirdetett veszélyhelyzet miatt a szokásos közmeghallgatás – falugyűlés is
elmarad.
A szociális étkezésnél a szigorú higiéniai betartásokra való tekintettel továbbra is csak
egyszer használatos edényeket használunk. Ennek plusz költségeit az önkormányzat
átvállalta. Az ételeket csak házhoz szállítjuk, továbbra sincs lehetőség az
intézménybe a személyes átvételre.
Könyvtárunk sem fogadhat látogatókat, de a kölcsönzés folyamatos hiszen Kocza
Ferencné Liza házhoz szállítja a kért könyveket.
Az életünk ismét megváltozott, és próbálunk az új elvárásoknak megfelelően élni
hétköznapjainkat. Továbbra sem tarthatunk rendezvényeket, pedig a december a
karácsonyi közös készülődés, ünneplések időszaka kicsi falunkban.
Este 8 óra után szinte kihalt a falu, a csendet csak a kutyák ugatása zavarja meg.
Hogyan tovább – meddig tart még? – tesszük fel a megválaszolatlan kérdéseket.
Karácsony közeledtével ünnepelhetnek majd együtt a családok? A válaszok még
ismeretlenek. Egyet tehetünk, vigyázzunk egymásra, szeretteinkre és maradjunk
otthon.
Kérem Önöket, fogjunk össze, adjunk erőt egymásnak, mutassunk példát és együtt
sikerül ismét átvészelni ezt a nagyon nehéz időszakot!
Ehhez kívánok Önöknek nagyon sok erőt és kitartást!
Vigyázzunk egymásra!
Grátz Erika - polgármester
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Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat
Önkormányzatunk a szokásos módon idén decemberben is minden iskolás és óvodás
gyermek számára egy kis ajándékcsomaggal kedveskedik, melyet idén a
gyerekeknek a Mikulás oszt ki. Reméljük sikerül őket meglepni.
Önkormányzatunk 2020. november 1. napjától rajzpályázatot hirdetett „Állatok
karácsony” címmel, mely pályázati határidőt 2020. december 6. napjáig
meghosszabbítunk, így a rajzok leadását továbbra is várjuk.
Pár hét múlva jelenik meg a Deutscher Kalender 2021. így amennyiben valaki
szeretne, úgy az jelezze ezt Önkormányzatunk bármely tagjának. A kalendárium
megérkezését követően a megrendelőknek személyesen juttatjuk el.
Tekintettel a 2020-as évet végig kísérő, szörnyű COVID-19 járványra és ezen
vírushelyzet miatt kiadott fokozott óvintézkedésekre, idén Önkormányzatunk által sok
nagyon várt és tervezett rendezvényét kénytelen volt elhalasztani és lemondani.
Emiatt idén elmarad a közmeghallgatás és az immáron hagyománnyá vált szilveszteri
futóverseny is.
Reméljük, hogy mielőbb sikerül együtt közös odafigyeléssel és erővel ezen a
veszélyes időszakon túl lendülnünk és jövőre közös erővel és megújult energiákkal
az elmaradt rendezvényeket pótolni tudjuk, melyre sokan eljönnek/eljöttök majd.

Minden lakosnak ezúton is Békés
Boldog
Áldott,
Szeretetteljes
Ünnepeket Kívánunk!
Vigyázzunk egymásra!

Bérces Attila elnök

.Anyakönyvi hirek
Németh Zsuzsanna és Schum János
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda
Konyha- Kindergarten und Küche Pahl

és

Kedves Olvasó!

Ismét eltelt egy hónap és bemutatkozott az igazi ősz. Csípőssé vált a levegő, az erdők
látványos ezer színbe „öltöztek” ……megkezdődött a „begubódzás” időszaka is.
Rendhagyó idén már minden hónap, hiszen a félelem és bizonytalanság öleli át
mindennapjainkat. Mindezek ellenére arra bíztatok mindenkit, ne hagyjuk, hogy
magunkkal ragadjon a kilátástalanság érzése, tartsuk be a szabályokat és nézzünk
optimistán a szebb és boldogabb jövő felé!
November 2-6-ig „Szent Márton
hetet” tartottunk az óvodában.
Szent Márton a jólelkűség, a
felebaráti szeretet, a segítés, a
szolidaritás,
az
egyszerűség
példaképe.
Ezt
próbáltuk
megéreztetni, átadni a projekthét
keretén belül a gyermekeknek.
Fontosnak tartjuk a Szent Mártontól
örökölt
keresztény
értékek
megmutatását, a jótettein keresztül
jó példa állítását az óvodában, az
erkölcsi
értékek
kiemelését
(segítségnyújtás, odafigyelés a
másik emberre, megajándékozó
szeretet) .
November 9-től november 13
napjáig technikai okok miatt
intézményünk zárva tartott, így
gyermekfelügyeletet és ellátást nem tudtunk biztosítani. November 11-én, Szent
Márton napja reggelétől az óvoda zárt facebook csoportjában „ünnepeltünk”. Mesét
küldtünk a gyermekek szüleinek és arra bíztattuk őket, hogy készítsenek kis
lámpásokat, majd gyújtsuk meg este együtt a jóság és remény mécseseit. „Márton
napján gyúljanak fények, minden ablakba tegyetek mécsest!” - volt a felhívásunk a
csoportban. Kértük továbbá a Szülőket, hogy aki szeretné küldjön róla fotót, és
énekeljenek otthonukban gyermekeikkel libás dalokat, egyenek liba zsíros kenyeret,
igyanak jó meleg teát.
November 13-án tartottuk első nevelés nélküli munkanapunkat.
Egészséges életmód, egészségnevelés, egészséges táplálkozás- napjainkban
gyakran használt fogalmak. Arról is sokat beszélünk, milyen fontos az, hogy
egészségesek legyünk. Annak érdekében, hogy a gyerekek fejébe minél jobban
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beépüljön, fontos, hogy már az óvodában is egészségneveléssel foglalkozzunk.
Szerdánként gyümölcsnapot tartunk.
A 2020. november 23-án indult országos Covid szűrés keretében óvodánk dolgozóit
november 25-én tesztelték. Hál’ Istennek mindenki negatív lett a teszt eredmények
alapján. Reményeink szerint ez így is marad!
Boldogságóránk november havi témája a „Társas kapcsolatok ápolása”. Az ember
társas lény, megfelelő fejlődése érdekében szüksége van a közösségre, szociális
kapcsolatokra.
Társas
kapcsolataink
döntő
hatással
vannak
személyiségfejlődésünkre és társadalmi beilleszkedésünkre. A társas kapcsolatok
nagyon fontosak az egészségünk és a lelki jólétünk szempontjából. A kapcsolatok
nagyon fontosak az életünkben. A család melege, a barátok, a kedves szavak
jólesnek a szívünknek. Amikor szomorúak vagyunk, elég azokra gondolni, akiket
szeretünk, vagy akik szeretnek bennünket és könnyebbé válik a napunk. A
foglalkozáson barátság karkötőt készítettünk a gyermekekkel, játszottunk, várat
építettünk közösen, és természetesen a témához kapcsolódó mese sem maradhatott
el.
Kedves Olvasó! Elérkezett az év azon időszaka, mely szerte a világon mindenki
számára a meghittségről, a békéről, és a szeretetről szól. Közeleg a Karácsony.
Kívánom Önöknek magam és az óvoda dolgozói nevében, hogy a készülődés
tökéletesen tükrözze az ünnep szép üzenetét! Így advent időszakában
intézményünkben is a karácsonyi készülődéssel telnek mindennapjaink. Az advent az
egyik legmeghittebb időszak az óvodás gyermek életében. Mikulásvárás, ajándék
készítés a családnak, gyönyörű versek, dalok tanulása, hallgatása, mézeskalács
sütés, mindeközben várakozás, csodavárás.
Egy Zöld óvodásnak a karácsonyi készülődés sokkal többet jelent, hisz a
mindennapokat
áthatja
a
környezettudatosság.
Madárkarácsonyunkra
madárkáinknak ehető karácsonyfadíszeket készítünk, amivel aztán idén is, -mint
minden évben-, rövid kis karácsonyi műsor keretében a falu nagy fenyőfáját fogjuk
díszíteni.
Óvodánk is csatlakozott a Nagypalli Könyvtár által meghirdetett „Adventi ablak”
díszítéshez A felénk sétálók bátran lépjenek be az óvoda udvarába és keressék a falu
„ élő adventi naptárának” egyik ablakát!
Csoportszobánk és az óvoda épülete készen várja már az ünnepek varázsát!
Kívánok Önöknek is kellemes készülődést, majd pedig szeretettel teli, békés, boldog
ünnepeket!
December havi programjaink:
December 4 (péntek): Mikulás ünnepség az óvodában (zártkörű)
December 11 (péntek) 10:30: Madárkarácsony, melyre minden érdeklődőt sok
szeretettel várunk!
December 12 (szombat): Második nevelés nélküli munkanap
December 17 (csütörtök):Karácsonyi ünnepség az óvodában (zártkörű)
2020. december 21 (hétfőtől)- 2021. január 3 (vasárnapig) Téli szünet lesz az
óvodában
Szünet utáni első munkanap január 4. hétfő
Illésné Speiser Mária - óvodavezető
5

2020. december
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Nagypalli Iskola
Ismét eseménydús hónap áll mögöttünk. A pihentető őszi szünet után úgy gondoltuk,
hogy eseménytelenül térhetünk vissza a mindennapokba. Sajnos a koronavírus
beleszólt a mi iskolai életünkbe is. Mivel csak engem érintett a betegség és időben
észrevettem a tüneteket, a kollégáimnak és a gyerekeknek nem kellett átállniuk az
online oktatásra. Valinak tehát helyt kellett állnia a mindennapokban, sokszor
egyedül, én pedig megkezdtem végtelennek tűnő karanténomat. Szerencsére az
izgalmon kívül komolyabb baj nem volt, mégsem térhettem már vissza az iskolába a
gyerekek közé. Ez egy igazán keserédes esemény az életemben, hiszen most már
nem csak magamért vagyok felelős. A családunk bővül, és a várandósságom miatt
amúgy sem tudtam volna a tanévben végig jelen lenni, így közösen, a vezetőséggel
és Valival meghoztuk azt a döntést, ami az iskolai élet zavartalan működését a
leginkább szolgálni tudta. Az elmúlt két tanévben rengeteg élménnyel gazdagodtam,
és rendkívül hálás vagyok a falunak, amiért az első pillanattól fogva befogadtak és
segítették a munkámat. Nem szeretnék eltávolodni ettől az időszaktól, az iskolától,
remélem minél több lehetőségünk lesz kapcsolatban maradni. A gyerekek már most
hiányoznak, de tudom, hogy a lehető legjobb kezekben vannak. Így most egy időre
búcsúzok, átadom a stafétát kolléganőmnek, Valinak.
Fischer Dóri – tanító
Egy eseménydús hónapon vagyunk túl ismét. Jól kipihentük magunkat az őszi
szünetbe és vártuk, hogy újult erővel vágjunk neki a hónapnak. Sajnos a mi iskolai
életünkbe is beleszólt a koronavírus. Így egyedül kellett szembe néznem az előttünk
álló napoknak, heteknek. Hisz nem tudtuk, hogy Dóri mikor tud visszajönni majd. Bár
az iskolában egyedül voltam a gyerekekkel, de sok segítséget kaptam Dóritól a
háttérből. Ezt nagyon szépen köszönöm!
Nem feledkeztünk el a novemberi jeles napokról sem. Projekt nap keretében egy
egész napot a Márton napnak szenteltem. A „libák és Márton” segítségével oldottuk
meg tréfás matematikai feladatokat, felelevenítettük a történetét. És természetesen
nem maradhatott el a lámpás készítés sem. Ezt a gyerekek haza is vihették aznap.
November végén már hangolódni szoktunk a december varázsára, Mikulásra és
Karácsonyra. Ezt most sem hagytuk, hagyjuk ki! Reméljük, hogy a kialakult helyzet
ellenére legalább az iskola udvarára ellátogat a Mikulás bácsi, hisz mi iskolások idén
is jó gyerekek voltunk. És úgy tudjuk, hogy a fehér szakállú öreg Mikulás, csakis a jó
gyerekeknek hoz ajándékot.
A karácsony furcsa lesz számunkra, hogy nem kell bemutatnunk és előadnunk a
tudásunkat, amire mindig nagy lelkesedéssel készülődtünk. Öröm volt számomra
tavaly látni a kis gyerkőcöket, hogy a tanulás mellett is képesek voltak egy nagyon
szép műsort előadni. Idén ezt is csak magunk közt fogjuk megünnepelni. Igyekszem
a gyereknek a karácsony varázsát és karácsony szellemét bevarázsolni a termekbe.
Az élő adventi kalendárium második ablakocskája lesz a mi iskolánk ablaka, melyre
már izgatottan készülünk.
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A 2020 –as év, elég furcsa volt mindenki számára. Március 13- tól szinte minden
embernek „megváltozott” a kis rutinos élete a vírus jelenléte miatt. Ez sajnos még
mindig körülvesz bennünket. Mint ahogy a médiából értesülhettetek róla, a
pedagógusokat is elkezdték tesztelni. Múlt héten a mi iskolánkban is jártak, ahol
mindenkinek negatív lett a tesztje. Innentől kezdve, minden héten fognak bennünket
tesztelni. Nagyon reméljük, hogy mindig csak jó híreket fogunk kapni.
Miután kedves kolleganőm, Dóri végre kitehette lábacskáját a friss levegőre,
meglátogatott bennünket. Elmesélte a gyerekeknek, hogy sajnos nem fog már
visszajönni tanítani, hisz egy aprócska kis emberke növekszik a pocakjában. Persze,
ha tudsz, nyugodtan látogass meg bennünket. Tárt karokkal várunk!
Köszönöm azt a sok segítséget Dóritól, amit az elmúlt egy évben és amit most
novemberben kaptam. Végül, de nem utolsó sorban köszönöm Bandi bácsinak és a
pécsváradi iskola vezetőségének, a sok segítséget és azt, hogy bíznak bennem!
Darmosné Gyenis Valéria – tanító
Könyvtár hirek

Kedves Könyvtárlátogatók!
Ha figyeltétek a hirdetőtáblát, vagy a könyvtár
facebook oldalát, láthattátok, hogy önként
jelentkezőket kerestem az ÉLŐ ADVENTI
KALENDÁRIUM megvalósításához, ami arról
szól, hogy december 1. és 24. között, a
kiválasztott napon kidíszítjük az ablakunkat
úgy, hogy a választott dátum is jól látható
legyen. Az elkészült ablakokat lefotózzuk, és a facebok oldalunkon mindenki számára
láthatóvá tesszük. Figyeljétek az oldalunkat, mert biztos vagyok benne, hogy
szebbnél – szebb látvány tárul elénk, akár az interneten, akár élőben nézzük meg.
Ezúton is nagyon köszönöm mindazoknak akik jelentkeztek, így biztosan minden
napra jut egy olyan ablak, amiben gyönyörködhetünk a falu különböző pontjain, az
adventi időszakban is. EZ A PROGRAM GARANTÁLTAN VÍRUSMENTES!!!
December 1-én, a könyvtár ablakát figyelje mindenki, az ELSŐ ADVENTI ABLAK ott
lesz látható.
Sajnos, ez a mostani időszak, amiben éljük a hétköznapjainkat jelenleg, mindenki
számára nagyon nehéz. A korona vírus terjedése, a megbetegedések sokunkat
megvisel. Próbálunk védekezni ellene, próbáljuk megelőzni azt, hogy nagyobb baj
legyen a vége. Ennek érdekében, A MAGYAR KORMÁNY 484/2020. (XI. 10.)
RENDELETE ÉRTELMÉBEN SAJNOS BE KELLETT ZÁRNUNK A KÖNYVTÁRT 30
NAPRA, vagyis december 11-ig biztosan zárva tartunk!
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DE!!! A könyvtári élet nem áll meg!!! Igényeitekhez igazodva, lehetőség van arra, hogy
a könyvek házhoz menjenek. Keressetek bátran, mindent megbeszélünk.
Elérhetőségeim:
Telefon: 70/628 6363
E-mail: nagypallkonyvtar@gmail.com
Könyvtár facebook oldala
Messenger
Várom a kérdéseiteket, a könyvkéréseket, sőt, ha van rá igény, a folyóiratok
kölcsönzésére is van lehetőség. (Nők lapja, Story, Szép házak, Glamour,
Otthon&kert, kicsiknek pedig a Verdák, Barbie, Dörmögő Dömötör)
Év végéhez közeledve szeretném megköszönni a könyvtártagok látogatását, hisz
könyvtárunk Önökért van. Köszönet a könyvfelajánlásokért Grátz Erika polgármester
asszonynak, Kuczora Szilvinek, Mihály Jánosnak, melyekkel hozzá segítik saját
állományunk gyarapítását.
Továbbá köszönöm Nagypall Község Önkormányzatának, valamint a Nagypall
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a támogatást, pedagógusainknak az
együttműködést. Külön köszönet Vali tanító néninek és Ripszám Verának a sok
segítségért.
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!
Kocza Ferencné
könyvtáros
NAGYPALLI ÉRTÉKTEREMTŐK
Ezúton szeretnénk megköszönni a falu lakosságának, akik rendszeresen betértek
hozzánk vásárolni, bombáztak ötleteikkel, hogy minket választottak. Önökért
vagyunk!
VÁRJUK ÖNÖKET 2021-BEN IS!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és
Eredményekben Gazdag
Boldog Új évet Kívánunk!
Nagypalli Kézművesház dolgozói
8

2020. december

Megnyitotta kapuit a Bear-ni Vegyesbolt
Egy település megfelelő komfortérzetéhez elengedhetetlenül szükséges, hogy egy
kisebb vegyes bolt üzemeljen. Ez évben megtapasztalhattuk, igaz csak rövid ideig,
hogy mennyire hiányzik is egy vegyes kereskedés.
Kis falunkba 28 év után Bakóné Mező Zsuzsanna augusztus végén bezárta vegyes
boltját. A családi vállalkozás egy színfoltja volt községünknek, hiszen Zsuzsi mellett
anyukája, Katica néni is mindig vidáman várta a vásárlókat.
Köszönjük nekik a közel három évtizedes munkát, Katica néninek pedig mielőbbi
felépülést kívánunk! Köszönjük a sok felajánlást, támogatásokat melyekkel
rendezvényeinket, intézményeinket segítették.
November 19.-től két és fél hónap után ismét helyben vásárolhatnak községünk lakói,
miután Takács – Deák Gabriella megnyitotta vegyesboltját.
Az üzletben minden nap friss pékáruval várják a vásárlókat, melyet a Pécsváradi
Aranycipó és a Mecseknádasdi Farkas pékség szállít. Alapvető élelmiszerek,
tejtermékek, felvágottak, édességek várják a vásárlókat. Decembertől bővül a kínálat
a süteményt a Pécsváradi Gál és Társa szállítja, valamint folyamatban van a mirelit
és a friss zöldségek engedélyeztetése.
Kínálatuk az igényeknek
megfelelően folyamatosan
bővül.
Minden nap zárás előtt egy
órával az aznapi pékárút és
süteményt 30% kedvezménnyel vásárolhatják meg.
A bolt nyitva-tartása:
Hétfőtől – péntekig: 5 – 11
és 15:30 – 18:00 között
Szombaton: 5 – 12 óráig
Vasárnap: 7 – 11 óráig

Az épület, melyben a vegyesbolt működik ismét visszanyerte a szolgáltatói funkcióját.
Talán sokan emlékeznek vissza, amikor tejcsarnokként működött.
A nagypalli háztáji gazdálkodók minden nap vitték a friss tejet leadásra, ahol azt
pasztőrözés után meglehetett vásárolni.
Gyermekként én is sokat jártam a tejcsarnokba, ahol akkor Kopa Irénkenéni
dolgozott. Az épület megújulva, átalakulva most ismét a falu lakosságát szolgálja.
Sok sikert, sok vásárlót kívánok az új vállalkozáshoz!
Grátz Erika – polgármester
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Étkezési díj befizetési időpont:
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontban
december 16 szerda

Az étkezési térítési díjak befizetését Mihály János falugondnoknál számla ellenében
tehetik meg.
Az óvoda konyhája december 18-án bezár, azonban a szociális étkezőket az ünnepek
alatt is kiszolgáljuk.
December 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31-én minden nap Zolka konyhája szállítja az
ebédet.
Az igényeket kérjük december 16-ig leadni.
Köszönjük, hogy egész évben igénybe vették szolgáltatásainkat.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés boldog új évet kívánok!
Mihály Emese - 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
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