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Elballagott Hecker Hanna nagycsoportos óvodásunk. 
Búcsút vett az óvodától, az óvó néniktől, kispajtásoktól és a játékoktól. 

Szeptembertől várja őt az iskolapad. 
Elbúcsúztak óvodánktól az óvónénik is. Marika óvónéni és Zsuzsi óvónéni is 

nyugdíjba vonul. Boldog nyugdíjas éveket kívánunk! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Nagypall Község Önkormányzata a Nagypalli Magyar – Német Barátság Klubbal 
közösen társadalmi munkát szervezett a játszótér kerítés festési munkák, valamint a 
labdafogó háló elhelyezési munkák elvégzésére. 
A társadalmi munkát két egymást követő szombaton, május 7-én és 14-én tartottuk 
meg. Mindkét alkalommal 20 főnél többen jelentek meg és így elvégeztük a tervezett 
munkákat. 
Az önkéntes munkákat ebéddel köszöntük meg, melyet az egyesület által készített 
disznótoros volt. Sült krumpli, hurka, kolbász és disznósajt volt az ebéd. Bérces Erzsi 
hagymás lepényt és lekváros linzert sütött, Schnell Lászlóné pogácsát, valamint A 
Bearni vegyesbolt is felajánlott sajtos pogácsát. köszönjük a Pécsváradi Házépítők 
Boltja felajánlását, akik ecsettel és hígítóval segítettek. 
Minden segítőnek köszönjük szépen a munkáját, mellyel szebbé tettük 
környezetünket. 

 
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: 2022. június 20. 
A tanulók az elismeréseket ez évben a Falunapi rendezvényen július 2-án 
szombaton vehetik át. 

Grátz Erika - polgármester 
 

 
Anyakönyvi Hírek 

 
 

Születés 
 

Gulyás Zente Milán 
 

Kovács Levente 
 
 

Halálozás 
 

Illés Jánosné élt 62 évet 
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Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
 
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata május hónapban figyelemmel az 
oktatási és nevelési év végéhez ismét támogatta mind az óvoda és iskola évzáró 
rendezvényeit, és anyagi hozzájárulást nyújtott a kirándulásokhoz, könyvjutalmakhoz, 
és az anyagi támogatás keretében idén is kiosztásra kerülnek a végzős diákok és 
ballagó óvodások részére az Önkormányzati ösztöndíjak. 
 
A Magyarországi Német Önkormányzatok Napját (Gála) minden év január második 
szombatján ünnepeljük meg.  Sajnos egy év a covid miatt kimaradt, sőt az idén a 
januári is későbbi időpontra lett halasztva, pont a biztonsági szempontok miatt, ezért 
idén június 18-án kerül megrendezésre. Itt az ország legjobb német csoportjai lépnek 
fel és itt kerül átadásra a legmagasabb magyarországi német kitüntetés, az 
"Ehrennadel in Gold für das Ungarndeutschtum". Az idei Gála 2022. június 18-án, 
szombaton kerül megrendezésre 15.00 órai kezdettel Budapesten a Kongresszusi 
Központban.  
Az ünnepi szónok Klaus Streicher, a Német Nagykövetség követe lesz.  Az 
Ünnepségen Önkormányzatunk részt vesz, melyről a következő beadványban 
beszámolunk. 
 
Önkormányzatunk nagy szeretettel nyújtott egy kisebb anyagi támogatást ismét az 
együttműködési megállapodás alapján a Nagypalli Magyar - Német Barátság klub 
háromnapos kirándulásához, mely 2022. május 20-22. napja között került sor. 
 
Nagypall Község Önkormányzata és a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 
idén ismét megrendezi közösen a Falunapot és a Pogácsafesztivált, melyre 
Önkormányzatunk a korábbi évek elmaradt rendezvényei okán felhalmozott és a 
költségvetésben az idei évre áthozott összeget teljes egészébe ráfordítja. A két 
Önkormányzat a rendezvény kapcsán folyamatosan tárgyalt az elmúlt időszakban és 
reméljük, hogy mindenkinek elnyeri majd a tetszését az összeállított program. 
A rendezvényeken sok szeretettel várunk mindenkit. 
 
 
 

Bérces Attila 
elnök 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha – 
 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… 
Május 1-én anyák napi műsorunkat követően az óvoda zárt facebook csoportjában is 
köszöntöttük az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédiket.  
Május 3-án „Elismerő Oklevelet” kaptunk a Boldogságóra csapatától és a Jobb Veled 
a Világ alapítvány elnökétől, Bagdi Bellától az alábbi kísérő email szövegével: 
„Kedves Mária! Nagyon megmelengette a szívünket a sok-sok beszámoló, melyet a 
Föld napi programjaitokról az oldalunkra feltöltöttetek, vagy levélben küldtetek! 
Csodás dolog az összefogás egy jó ügy érdekében és különösen fontos, hogy mindez 
gyerekekkel valósul meg, így generációkon keresztül történik meg az értékek 
átadása, továbbvitele. Hálánk jeléül fogadjátok szeretettel tőlünk az alábbi elismerést, 
melyet a csoportszobában, faliújságon kifüggesztve még sokáig emlékeztethet 
benneteket a közös élményre” 
Május 4-én beszéltünk a gyermekeknek arról, hogy a hagyományoknak megfelelően 
1991 óta e napon tartjuk a magyar tűzoltók napját, amely egyben Szent Flórián napja 
is,aki a tűzoltók védőszentje, valamint megtestesítője a tűzoltói munka lényegének: a 
bátorságnak, az önfeláldozásnak, az állhatatosságnak, a becsületnek,  és az 
emberek megsegítésének. 
Emailt írtunk a pécsi tűzoltóság felé, kértük, hogy gyermeknapra látogassanak el 
hozzánk és tartsanak egy tűzoltó bemutatót.  
Május 5-én anyák napi műsorunkkal kedveskedtünk a pécsváradi Gondozási Központ 
lakóinak. 
A Magyar Kézműves Fagylalt Napját immáron 7 éve, május 8-án tartják hazánkban. 
A ragyogó vasárnapi napsütésben az óvoda zárt facebook csoportjában 
fagylaltozásra buzdítottuk a kicsiket. Másnap az oviban fagyit barkácsoltak oviskáink, 
hallgattuk és vidáman énekeltük: „Az eperfagyi, eperfagyi hű de finom, hűvös is és 
édes is az ajkaimon”, majd jégkrémet fogyasztottunk. 
Óvodánkban a hagyományos ünnepek mellett jelentős szerepük van a „zöld 
napoknak” is. Egy ilyen nap május 10.-e, a „Madarak és Fák Napja”. Minden évben 
egy napot arra szentelünk, hogy megismertessük a gyermekeket a hasznos 
madarakkal. A családoknak is küldtünk a témához kapcsolódó dalokat, verseket, 
meséket, szólásokat, találós kérdéseket. Erre az alkalomra a gyermekek fát 
készíthettek, madarakat rajzolhattak rá, stb. Madárcsicsergést hallgathattak, 
beszélgethettek külső jegyeikről, életmódjukról, utánozhatták hangjukat, mozgásukat. 
Közvetlen környezetükben gyönyörködhettek a zöldellő fákban, megbeszélhették, mi 
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a különbség a fa és a bokor között. Memória játékot is játszhattak madarak képeivel, 
majd puzzle képeket is összeállíthattak. 
Május 11-e a Közlekedési kultúra napja. Megismerkedtünk a rendőr munkájával, 
valamint számtalan kreatív, játékos közlekedési ismeretszerző ötletet valósítottunk 
meg. 
„Család nélkül az ember elveszett zsebkendő” (Vavyan Fable) 1994-ben az ENSZ 
május 15-ét a Család Nemzetközi Napjává nyilvánította. Erre az alkalomra 
közzétettük a szülők zárt facebook csoportjában Mészely Dorka: Apa kérlek és Anya 
kérlek című versét. 
Május 20-án tartottuk ötödik nevelés nélküli munkanapunkat. Ez a jeles nap egyben 
a Méhek Világnapja is, melyet 2018 óta ünnepel a világ. Fontos célja, hogy felhívja a 
figyelmet a méhek kiemelkedő fontosságára, hiszen ezek az aprócska, kedvesen 
döngicsélő rovarok az élővilág számára nélkülözhetetlenek. Azonban aggodalomra 
ad okot, hogy számuk 
évről-évre egyre 
csökken. Jelenlétük 
megnyugvást, kedves 
pillanatokat ad szá-
munkra, hiszen tudjuk, 
áldozatos munkájuk 
nélkülözhetetlen. Május 
19-én méhecske fejdíszt 
barkácsoltak gyerme-
keink, méhes-mézes 
játékokat játszottak. 
 
 
 
 
A nagycsoportosok búcsúztatása, az évzáró- és ballagó ünnepségünk az elmúlt két 
év pandémiája után az idei nevelési évben már nem szűk körben szerveződött. Május 
27-én feldíszítettük az óvoda udvarát, a lelkünket is ünneplőbe öltöztettük.  
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Ünnepségünkön búcsúztunk Zsuzsi óvó nénitől nyugdíjba vonulása alkalmából, 
elköszöntünk szülői szervezetünk elnökétől és jómagam is „búcsút intettem” kis 
versemmel nyugdíjazásom előtt. Műsorunkat követően az együtt töltött óvodás évek 
emlékképeiből Heckerné Jagados Diána válogatott össze fotókat egy kis emlék videó 
készítéséhez, melyet az évzáró-és ballagó műsor részeként vetítettünk le. A vetítést 
a szülők-és polgármester asszonyunk búcsú beszéde követte. Nagypall Község 
Önkormányzata és a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásként 
ösztöndíjat nyújt a nagypalli óvodában eltöltött évekért. Grátz Erika polgármester 
asszony adta át az óvodától búcsúzó gyermeknek, Hecker Hannának a megérdemelt 
összeget, és a vele járó emléklapot. Rendezvényünk zárásaként a „Honfoglalás” című 
dalra közösen a fellegek közé engedtük fel színes lufijainkat. Feledhetetlen pillanat, 
amikor a lufik zenére egyszerre szállnak fel és még sokáig láthatók az égbolton… 
Ballagásunk részeként a Kultúrházban terített asztal (süti, szörp) várta a gyermekeket 
és a hozzátartozóikat. 
 
Nem feledkeztünk meg arról sem, hogy május utolsó vasárnapja a gyermekeké. Piros 
pöttyös labdát, képességfejlesztő játékot és csokoládét ajándékoztunk 
óvodásainknak. 
A május havi Boldogságóránkat az évzárót megelőző héten tartottuk, melynek témája 
a „Testmozgás”. „A gyermekek a játékos mozgás közben tanulják meg a stresszes 
helyzetek könnyebb elviselését, segíti őket a szociális beilleszkedésben és az 
egészséges önbizalom kialakulásában is” (Bagdi Bella-Prof. Bagdy Emőke-Tabajdi 
Éva: Boldogságóra kézikönyv). A mozgás nélkülözhetetlen a gyerekek számára. 
Nagyon fontos a testi és lelki fejlődés szempontjából.  A mozgás segíti az észlelést, 
tapasztalatszerzést, a beszéd egyik feltétele. A foglalkozást relaxációs gyakorlattal 
kezdtük, majd zenés bemelegítő gyakorlatokat végeztünk. Akadálypályát építve 
ügyességi feladatok következtek. Végezetül különböző mozgásformákat kellett 
utánozni és kitalálni. A napot A lusta király meséjével zártuk.     A hónap mottója: „Ha 
nem repülsz, fuss! Ha nem futsz, menj! Ha nem mehetsz, csússz! De bárhogy is 
legyen: mozogj! /ifjabb dr Martin Luther King/ 
 
Május utolsó hetében pünkösdre készülődve gyermekeink már pünkösdi dalokat is 
hallgathattak és tanulhattak. 
 
Kívánok a nyárra minden Olvasónak szép nyarat, kollégáimnak feltöltődést, és akinek 
lehetősége lesz, jó nyaralást! 
 

Illésné Speiser Mária 
óvodavezető 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 
                                    Nagypalli Iskola 
 
 
 

Kedves Olvasó! 
Május hónap egy igen mozgalmas hónap szokott lenni az iskolák életében. Ilyenkor 
még egy utolsó hajrá következik a tanév vége előtt, hogy mindenki szuper 
bizonyítvánnyal térjen majd haza a tanév végén.  
Május első vasárnapja Anyák napja volt. Kis iskolásainkkal nagy szeretettel 
készültünk e jeles napra. Az anyukáknak és a nagymamáknak készített kis szívhez 
szóló ajándékokat május 6-án 
adták át a gyermekek az iskolai 
Anyák napi műsoron.  
Május 3-án a harmadik 
osztályosokkal Pécsett voltunk a 
Nemzeti Színházban. A Lázár 
Ervin Program keretein belül a 
László király visszatér! előadást 
néztük meg. Nagyon jó kis 
színdarab volt. Irodalom órán a 
történelmi olvasmányok keretein belül erről is tanultunk.  
Május 10-én a geresdlaki általános iskola versmondó versenyt hirdetett a 100 éve 
született Nemes Nagy Ágnes tiszteletére. Iskolánkból Bohár Georgina Rebeka, Link 
Petra és Kocza Máté mutatták meg, hogy melyik verset tanulták meg az írónőtől. 
Mindenki nagyon ügyes volt! 
Május 10: Madarak és fák napja. Ismét projektnap keretében beszélgettünk, illetve 
barkácsoltunk e jeles napon. Ez a nap „testvére” a Föld napjának. Célja, hogy felhívja 
a természetvédelem iránti elkötelezettséget, kialakítsa és elmélyítse azt. 
Május utolsó vasárnapja Gyermeknap. Bár én úgy gondolom, hogy minden nap 
gyermeknap. De ezt a napot töltsétek gyermekeitekkel. A gyerekek nagyon 
meghálálják, ha minél több „hasznos” órát vagyunk velük. Elég egy kedves mosoly, 
egy kedves tekintet tőlük és már le is vettek a lábunkról… 
Júniusi programjaink: 
- június 3 – án Pécsre, a Zsolnay Negyedbe megyünk, ahol a gyerekek 
megtekinthetik, hogy hogyan is készül a cukorka és ők maguk is készíthetnek 
cukorkát 
- június 10 -én Erdősmecskére megyünk, a Repzootic Animal Center-be 
- június 13-án délelőtt szintén Pécsre megyünk a Zsolnay Negyedbe, ahol A 
Planetáriumot és a Labor – Interaktív varázstért fogjuk meglátogatni. Délután pedig 
egy jót fogunk mozizni. 
- június 15-én, az utolsó tanítási napon tartjuk a tanévzáró ünnepségünket és a 
ballagást. 

Darmosné Gyenis Valéria - tanító 
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
Egyesületünk a közpark kerítésének a festésére két szombaton társadalmi munkára 
hívta a tagságot, akik mindkét alkalommal aktívan részt vettek a munkában. A 
társadalmi munka alkalmával a disznóvágáson készült hurka, kolbász és disznósajt 
volt az ebéd, sült krumplival. A desszertet, Bérces Boldizsárné és Schnell Lászlóné 
készítették. 
Köszönjük mindenkinek a munkát, mellyel szebbé tettük környezetünket! 
 

Május 20-22 között egyesületünk 
tagjai egy háromnapos 
kiránduláson vehettek részt, ahol 
Lentibe valamint a szomszédos 
Szlovéniába kirándultunk. 
Első nap megérkezésünk és a 
szobák elfoglalása után mindenki 
felfedezte a szállodával 
egybeépített termálfürdőt. Másnap 
reggeli után indultunk 
Szlovéniába, ahol a határ melletti 

látnivalókat, először a Dobronoki 
Orchidea Farmot, majd a Lendvai 
Vinarium kilátótornyot néztük 
meg. A délután ismét a pihenésé 
és a fürdőzésé volt. Harmadik nap 
a reggeli után elhagytuk a 
szállodát és elindultunk a Kis 
Balaton felé, ahol meglátogattuk a 
Kápolnapusztai 
Bivalyrezervátumot. 
Egy tartalmas és nagyon jól 
sikerült kiránduláson vehettünk 
részt, ahol a sok szép élmény 
mellett sok orchideával térhettünk 
haza.  
 

 
 

Bérces Boldizsárné – elnök 
 
 
 



2022. június 
 

9 
 

 
Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
2022. május 7-én és 14-én folytattuk a hagyományos paraszti tárgyalkotó 
tevékenység bemutatását és kézműves foglalkozásokat, ahol csuhéból alátétek, 
sásból szakajtók, rongyból szőnyeget szőttek a részt vevők. A következő alkalom 
2022. június 11-én 9-től 17 óráig tart, melyre még lehet jelentkezni a 20/418 9006 -os 
telefonszámon. 
 
                              Nyári Napközis Kézműves Gyermektábor 

 
Hagyományos gyermektáborunkat 2022. július 18-22 között 
900-1600 óráig tartjuk a Nagypalli Kézművesházban 
(Nagypall, Szabadság u.5.)                           Tervezett 
kézműves foglalkozások: mézeskalács készítés, csuhézás, 
gyöngyfűzés, szövés, hímzés, nemezelés, rongybaba 
készítés.                            Sok érdekes tevékenység, játék, 
jó hangulat, hasznos időtöltés várja a résztvevőket! 
A tábor részvételi díja: 15.000 Ft., mely tartalmazza az 
alapanyagokat, foglalkozásokat, és az ebéd árát.                                                                                 

 
A tábor végén az elkészült alkotások haza vihetők.  
Jelentkezni lehet 2022. június 30-ig!   
Tel: 20/418 9006 
 
 
 
                                                                                   Dékány-Szabó Ildikó                           
                                                                                               elnök 

 
 

 
 

Étkezési díj befizetési időpontok 
 
Az étkezési díjakat a falugondnok a következő időpontban 
szedi be: 

Június 15 szerda 
 
 

Mihály Emese – élelmezési ügyintéző 
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KÖNYV TÁR HÍREK Tóth Enikő Enci 
Június 

Hársfa ágán csend honol, 
várnak rád még valahol, 

virágszirmok illata, 
langyos széllel visz haza, 

bezárnak az iskolák, 
gyermeklábak futnak át 

rajtad és az életen, 
álmos nyári fényeken! 

 
Van, ki ballag, messze néz, 

Istené az óvó kéz, 
várva nyárra, virágra, 

szeretetért kiáltva! 
Patakpartra ér a nyár, 
tükrében a napsugár, 

majd kis kósza fellegek 
szitálnak a völgy felett... 

 
 

Egy vers, ami leírja előttünk mindazt, ami várható ebben a szép júniusi hónapban. 
Nekem, mint kisgyermekes, iskoláskorú gyermek szülője, az első gondolatom a vers 
kapcsán – „…bezárnak az iskolák…” Sok szülőnek ez nehézséget okoz, nyári 
szünetben, hogy oldják meg a gyermekfelügyeletet, mivel foglalják le gyerkőcöt. 
Nos… a felvigyázást nem vállalom, de ha szeretnétek egy kicsit kimozdulni otthonról, 
sok szeretettel várok minden érdeklődő kis lurkót a könyvtárban, nyitvatartási időben. 
Sok szép mesekönyv várja őket, de tudok nyomtatni színezőt is, rengeteg fajtából 
lehet választani. Természetesen a nagyobbakra is gondolva, számtalan ifjúsági 
regény is lapul a polcokon, csak arra várva, hogy kiolvassák őket. Ha pedig arra kerül 
a sor, hogy esetleg már megkapják a jövő évi kötelező olvasmányok címét, azt is ki 

tudják kölcsönözni, el tudják időben olvasni. Ha akarják…       

Felnőtt olvasóinkat sem felejtem el, hiszen a nyári melegben, amikor esetleg egész 
nap kint kell lennünk, vagy már csak a hazafelé út megviseli az embert a hőség miatt, 
javasolnám pihenésképpen egy csésze kávé társaságában, a jó hűvös szobában 
olvasni egy jó könyvet. Több témában is lehet választani, mint például a romantikus 
regények, történelmi regények, a fantasztikusak stb. Úgy gondolom, mindenki 
megtalálja a maga ízlésének megfelelőt. Ha esetleg mégsem, és van konkrét 
elképzelés, még mindig megvan az a lehetőség, hogy megrendeljem a könyvet. A 
rendszeresen járó olvasóim mindezt már nagyon jól tudják, hiszen rengeteg könyvet 
szoktam rendelni.  
Ami nagyon fontos információ: a Nagypalli Könyvtár, minthogy a pécsi Csorba Győző 
Könyvtárhoz tartozik, örömmel jelentem, hogy csatlakoztunk az úgynevezett 
CORVINA RENDSZERHEZ, ami az ő központi rendszerük. Így már sokkal könnyebb 

és egyszerűbb lesz a kölcsönzés. Csak egy kattintás és kész.       Viszont ahhoz, hogy 
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gördülékenyebben menjenek a dolgok, arra szeretnék kérni minden látogatót, olvasót, 
ha jön a könyvtárba legközelebb, a személyes adatait hozza magával, hiszen ezeket 
fel kell vinnem a rendszerbe, csak akkor enged tovább ahhoz, hogy ki tudjam adni a 
megtetszett könyvet.  
 
JÚNIUS 15-ÉN SZERDÁN és 22-ÉS SZERDÁN, továbbképzésen veszek részt, így 
ezen a két napon a KÖNYVTÁR ZÁRVA LESZ! 
 

Emlékeztetőül a könyvtár nyitvatartása: 
Hétfő: SZÜNNAP 

Kedd: 8:00 – 12:00 
Szerda: 8:00 – 12:00 

Csütörtök: 14:00 – 18:00 
Péntek: SZÜNNAP 

Szombat: SZÜNNAP 
Vasárnap: SZÜNNAP 

 
TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN!!!  

Kocza Ferencné 
Könyvtáros 

 
 

 
XX. FALUNAP XV. POGÁCSAFESZTIVÁL 

 
Nagypall Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkormányzata 

2022. július 2 – 3 tartja a  
Falunap és Pogácsafesztivál rendezvényt 

 
Helyszín: mindkét nap közpark és játszótér 
PROGRAM: 
Július 2 – szombat 16:00 órától kulturális műsor 
Fellépnek: 

• 16:00 Pécsvárad Város Fúvószenekara 

• 16:50 Nagypalli óvodások és iskolások 

• 17:30 Pécsváradi Zeneiskola növendékei 

• 18:00 -19:40 Millich házaspár közreműködésével fellépnek: 

• Sonnenblumen Kórus 

• Sátorhelyi magyar tánccsoport 

• Gyenis Boglárka és az Orientál Fuzionett 

• 19:45 Tombolasorsolás – fődíj 2 fő részére wellness utalvány 

• 20:30 Reinas del Ritmo – Brazil szamba show 

• 21:30 Takács Nikolas koncert 
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Július 3 – vasárnap 
 
Tűzgyújtás 13:30 órakor, 
Pogácsák leadása zsűrizésre15 óráig, 
Legszebben terített asztal megtekintése 16 órakor. 
15:00 órától kulturális műsor 

• Dallamok szárnyán – örökzöldekkel, táncdalokkal, operettekkel, bulis retro 
dalokkal 

• Mese – zene – bona interaktív gyermekkoncert 

• Habparti 

• 18 órakor eredményhirdetés  
 

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 (Fantázianév megjelöléssel) június 24-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: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, LÉTA-KER Kft, S-2011 Kft, Pall Petrol Bt., Zolika 
Garage Kft., Deleróza és Társa Bt., Pálmafa56 Kft., Tarr Kft., Profil Gumiszerviz 
Nagypall, Dolha Zoltán, BEAR-NI Vegyesbolt, FIGGY Autókölcsönző, Rádai Astrid. 
Támogatásukat előre is köszönjük! 

 
Tombola felajánlásokat mindenkitől köszönettel elfogadunk! 

 
 
 

 
 

 
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/

