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XX. Falunap és XV. Pogácsafesztivál
Két év kényszerpihenő után július 2 -3-án került megrendezésre hagyományos nyári
fesztiválunk, melyet közösen a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzattal
rendeztünk meg. Rendezvényünk fő támogatója ez évben Magyarország Kormánya
által a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. További támogatóink: Léta-Ker Kft, S-2011 Kft,
Pahl Petrol Bt., Deleróza és Társa Kft., Profil Gumiszerviz Nagypall, Zolika Garage,
Pálmafa56 Kft., CityTarr Kft, Bearni Vegyes, Zolka konyhája, Figgy Autókölcsönzés,
Rádai Astrid.
Szombaton 16 órától a Pécsváradi Városi Fúvószenekar műsorával kezdődött
rendezvényünk, majd Grátz Erika polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Ezt
követően átadta a „Jó tanuló” díjakat. Ez évben hat diákot tudtunk jutalmazni a
kimagasló tanulmányi eredményért. Gulyás Emma Nóra, Kocza Máté, Kuczora Gréta,
Lasszer Réka Zsanett, Papp-Dobszai Hunor, Réti Tímea részesült pénzjutalomban.
A kulturális műsorban fellépett a Himesházai Sonnenblumen kórus, Gyenis Boglárka
és az Orientál Fuzionett, a Kozármislenyi Józsa Gergely Néptáncegyesület, a
Budapesti Reinas del Ritmo latin tánccsoport,
A tombolasorsoláson nagyon sok értékes nyeremény talált gazdára. A fődíjat ez
évben a zengővárkonyi Spath Erzsébet nyerte meg, aki másodmagával tölthet el két
éjszakát a Mórahalmi Elixír Hotelben.
Este 10 órától a Millich zenekar fergeteges hangulatú bálja hajnalig tartott.
Vasárnap már kora délután kezdődött rendezvényünk, hiszen 13:30 órakor már a
főzési előkészületeket követően tűzgyújtás volt mind a 14 bogrács alatt.
15 óráig vártuk a pogácsákat a zsűrizésre. Ez évben 34 fajta pogácsa érkezett a zsűri
asztalához.
A zsűri tagjai ez évben Haklik Ani, Kreutz András, Friesz Joli, Balla László és Balláné
Milter Mária voltak. Hosszas kóstolgatás után hozták meg végső döntésüket a
pogácsák értékelésénél.
I. helyezett: Dobszainé Till Tünde
II. helyezett: Mező Jánosné
III. helyezett: Geresdi Józsefné
A legszebben terített asztalt 4 órára kértük elkészíteni. A zsűri tagjainak itt is nehéz
dolga volt, de meghozták döntésüket és a Pörköltördögök (Önkormányzati asztal)
terítését ítélték a legszebbnek.
Közben a bográcsok alatt főttek a pörköltek, és 15:00 órától kulturális program is várta
az érdeklődőket. Először a Fantáziapont előadásában dallamok szárnyán, majd a
gyerekeknek interaktív gyermekkoncertet adtak, ezt követően a Bonyhádi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület közreműködésével habpartira hívtunk mindenkit. A zsűri tagjainak
ismét nehéz dolguk volt, hisz finomabbnál finomabb és ínycsiklandozó illatok várták
őket.
A döntés itt is megszületett.
I. helyezett: Csülkölők (Dobszai Krisztián) csapata
II. helyezett: A bogrács ördögei) Nagyházi Sándor baráti társaság) csapat lett.
III. helyezett: A Fakanál Forgatók (Geresdi Dávid) csapata lett.
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Ez évben első alkalommal volt közönség szavazás a legjobb/ legtréfásabb vagy
fantázia dús csapatnévre. Ezt a kihívást a Bableányok és BaBanditák (Kófiás Bandi
és csapata) nyerte el.
Ezt követően este nyolc órától a fesztiválsátorban vasárnapi sztárvendégünk Vastag
Csaba koncertjén vehetettünk részt. Rendezvényünk ideje alatt mindkét napon
ingyenes ugráló vár és körhinta, arcfestés, várta a gyerekeket.
Köszönet a képviselőtestület és családtagjaik, a hivatal, az óvoda konyhai, az iskola
dolgozóinak, Mihály János falugondnoknak, Nagyházi Sándor nyugalmazott
falugondnoknak, a közmunkásoknak az előkészületi munkákért. Köszönet a Szirmai
és Mihály családnak a plusz áramforrásért.
Nyári fesztiválunk ismét egy nagyon jól sikerült rendezvénnyé alakult. Kicsit féltünk
az új helyszíntől, de a visszajelzések azt igazolták, jól döntöttünk. Minden igényt
kielégítő szolgáltatást tudtunk a helyszínre varázsolni. Köszönet a profi kiszolgálásért
Zolka konyhája munkatársainak, a hangtechnikáért az FM Sound munkatársainak, a
fotókért pedig Fürsteinhoffer Józsefnek.
Köszönet mindazoknak, akik ebben a nagy melegben a vízpart helyett július első
hétvégéjén minket választottak.
Azt gondolom, - jól döntöttek.
Grátz Erika – polgármester
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A júniusi nagy esőzések következtében a Szabadság utcai árkok megteltek sárral és
iszappal. Az említett árkok nem önkormányzati tulajdonban vannak, azonban az
árkok takarítására benyújthattunk vis maior támogatást melynek segítségével még
júliusban kitisztítják az éríntett árkokat.
A Nagypalli Német Nemzetiségi Óvodánkban személyi változások lesznek miután
Illésné Speiser Mária óvodavezető nyugállományba vonul. Intézményünk új vezetője
Fekete Éva lesz, aki szeptember 1-től irányítja óvodánkat, valamint a gyermekek
német nemzetiségi óvónénije lesz.
Grátz Erika
polgármester
ANYAKÖNYVI HIREK
SZÜLETÉS
Izményi Emili

HALÁLOZÁS
Baráth Lászlóné élt 81 évet
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha- Kindergarten und Küche Pahl
A június egy szuper hónap, hiszen beindul a nyár, visszatér az emberek jó hangulata
és ezek mind-mind pozitív átalakulásokat hoznak. Június, július a nyár a vidámság, a
jókedv és a szabadság évszaka. Elindult a nyári élet az oviban, amikor élvezhetjük a
jó időt, valamint a szabadban eltölthető foglalkozásokat.
Június 1-én Gyermeknap alkalmából fergeteges órákat töltöttünk egyik kedvenc
helyünkön Pécsett, a Plázában, a Buborék Játszóházban, ahol régi kedves
ismerősökként üdvözöltek bennünket.
Programunk zárásaként a Mecseki Kisvasúton vonatoztunk, melyet nagyon élveztek
óvodásaink. Az út során ők is masiniszták lehettek. Beszállhattak a mozdonyba,
fejükre tehették a vasutas sapkát. Célba éréskor szinte lehetetlennek tűnt kiszállítani
a gyermekeket a vasúti kocsikból.
Utaztatásunkat köszönjük Kófiás Bandinak és sofőrünknek Rumszauer Gábornak!
Az óvodai nyári élet június-július hónapokban érdekes és változatos tevékenységeket
tartogat óvodásaink számára. Kifejezetten izgalmas az élet az oviban így nyáron is,
hiszen szinte az egész napot a szabadban tölthetik gyermekeink. Fontosnak tartjuk,
hogy különféle tevékenységeket ajánljunk számukra, hogy mindig érdeklődésüknek
és kedvüknek megfelelően választhassanak. Kedvelik az udvarra kivihető BILIBÓ
mozgásfejlesztő játékot, a motorozást a tornázást a tavalyi nevelési évben pályázaton
nyert tornaszereinkkel. Az árnyas fa lombja alatt, a kerti faasztal ilyenkor is
lehetőséget kínál rajzolásra, festésre, gyurmázásra. A homokozóban remek
alkotások, homokvárak készülnek. Nagyon fontos a hőségben a folyadék folyamatos
pótlása. Az udvaron is biztosítjuk kancsókban a frissítő italt. Gyermekeink a kis
faházikónkban családjátékokkal, kirándulós, piknikezős szerepjátékokkal játsszák ki
nyári élményeiket. A családoknál, a kertekben folyamatosan érik a gyümölcs. Kérjük
ezúton a Szülőket, Nagyszülőket, hogy akinek lehetősége van, szerdai napokon
küldjön gyermekével az óvodába gyümölcsöt! A „gyümölcsnap” egy nagyon jó
kezdeményezés volt a szülők részéről. Szeretnénk nyáron is folytatni!
Június 3-án még mindig „gyermeknapoztunk, remek hangulatú Tűzoltó bemutató volt
óvodánkban. A tűzlovagok készségesen segítettek és mutatták be a munkájukhoz
szükséges eszközöket. Minden gyerkőc beülhetett az autóba, fejére tehette a
védősisakot, ami bizony nem is volt könnyű. Néhány kicsinek egyensúlyozni kellett,
hogy a fején maradjon. Izgalmas volt kipróbálni a kézi pumpás oltókészüléket, amivel
a nyári melegben jó volt lespriccelni a társakat. Igazi nagyos játékként még a tűzoltók
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kézibeszélőjét is kipróbálhatták. A mozgalmas délelőttért jégkrémmel és szörppel
vendégeltük meg a tűzoltókat, akik szirénázással búcsúztak el tőlünk. A nagy
melegben oviskáink is jégkrémezhettek és boldogan mesélhették a tűzoltós
élményeiket.
Intézményünk zárt facebook csoportjában adtunk ötleteket a szülőknek a nyárra
versekkel, dalokkal, mesékkel, tornagyakorlatokkal, logopédiai feladatokkal, otthon
végezhető barkácsolási lehetőségekkel. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők láthassák
gyermekeik óvodai tevékenységeit, ezért fotókat készítünk, melyet szintén
intézményünk zárt facebook csoportjába töltünk fel. Az óvodában az aktualitásoknak
mindig nagy szerepet tulajdonítunk, így a jeles napokról, ünnepekről, világnapokról
mindig megemlékezünk a gyermekek fejlettségi szintjének és érdeklődésének
megfelelően. A Környezetvédelmi Világnap (június 5) és az Óceánok Világnapja
(június 8) azok, melyek kiválóan beilleszthetőek a júniusi nyár-váró projektekbe.
Június 4-én a Nemzeti összetartozás napjára, a „Mese Trianonról” című mesével
emlékeztünk meg.
Június 5-én a Környezetvédelmi Világnapon célunk volt, hogy a gyermekek életkori
sajátosságainak megfelelően játékos tevékenységekkel felhívjuk a figyelmet a
környezetszennyezés tényére, annak következményeire, és, hogy előmozdítsuk a
közös gondolkodást, ösztönözzük a közös cselekvést.
Készültünk június 8-án az Óceánok Világnapjára, műanyagszennyezés ellen
figyelemfelkeltés érzelmi intelligencia fejlesztés, víz körforgás vízszennyezés,
globális felmelegedés hatása kreatív játékokkal, eszközökkel.
Medárd (június 8), valamint Margit (június 10) napján a népi jóslatokat ismertettük
meg a kicsikkel:
„Ha Medárd napján esik, esik 40 napig”, „Margit napi esőcseppek, 40 napig
elperegnek!”
Juniálisunkat június 13-án és június 14-én tartottuk, a meghívottak (Vaklufis, Siklósi
Sárkányos Lovagrend) szabad kapacitása szerint. A Vaklufisnak június 13-án volt
lehetősége ellátogatni kis óvodánkba. Mesélt életéről, fogyatékosságáról, majd
megformázta ajándékba a gyermekek által kiválasztott lufiikat. Nagy-nagy
boldogsággal töltötték el oviskáinkat az ajándék lufik, valamint a vakvezető kutyussal
való foglalatosságok. Június
14-én
egy
mozgalmas
délelőttöt tölthettünk el a
Siklósi Sárkányos Lovagrend vezetőjével és két
tagjával, melynek során a
Kicsik megismerkedhettek a
középkori páncélok, valamint
a
modern
kori
testpáncélok
világával.
Apróságaink
kivették
részüket a kalandokból és
próbatételekből.
Nagyon
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ügyesek voltak, lelkese-désből nem volt hiány. A programot közös jégkrémezéssel
zártuk.
E kétnapos rendezvényünk anyagi támogatását köszönjük a Nagypalli Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak!
Idén is meghívást kaptunk június 15-re a pécsváradi Gondozási Központ Juniálisára,
ahol oviskáink kis műsorukkal könnyeket csaltak az otthonban lakó nénik, bácsik
szemébe. Vidám nyári hangulatot idéző műsorunk után vendégül láttak bennünket,
majd az otthon lakóival közösen játszottak a gyerekek. Hazaindulás előtt még jutott
idő egy kis játszótéri játékra is Pécsváradon. Ez a nap is méltón kapcsolódott a
Boldogságórás programunkhoz, hisz ápoltuk a társas kapcsolatokat, jót
cselekedtünk, apró örömöket élhettünk meg, hálásak voltunk a meghívásért, vendég
szeretetükért, és még testmozgást is végeztünk, hisz tornáztunk is együtt az idős
emberekkel.
Júniusi, egyben utolsó Boldogság Ovi foglalkozásunkon a „Kerekerdő” című mesén
keresztül dolgoztuk fel, foglaltuk össze a 2021/2022.-es nevelési év havi témáit. A
mese végén az összegyűjtött „gyöngyökből” készült el csoportunk boldogságlánca. „
Milyen jó lenne ha sok embernek lenne ilyen a Földön, s az emberek boldogok
lennének!„ Minden könnyebb, minden jobb, amikor az ember megengedi magának,
hogy boldog legyen” ( J.D. Robb).
Akárcsak az Anyák Napjára, úgy az Apák Napjára (június 19) is, nagy lelkesedéssel
készültünk, melyet 1994 óta ünnepelünk Magyarországon. Az ünnepet megelőző
napokon az óvoda zárt facebook csoportjában osztottunk meg verseket, dalokat,
ajándékkészítési ötleteket, az oviban pedig minden gyermek nagy örömmel
készíthetett meglepit az Apucinak, melyet az otthonában átadhatott. Június 19-e
kiváló alkalom volt arra, hogy online is köszönthettük az édesapákat, nagypapákat,
dédpapákat és kifejezzük
hálánkat feléjük. Ez a nap
róluk szólt és a családban
betöltött szerepükről.
Sok-sok
programunkat
követően délelőttönként a
falunapi kis műsorunkra is
készültünk, melyet július 2án a Nagypalli Falunap és
Pogácsafesztivál
első
délutánján nagy sikerrel
előadtunk.
Július 4-én a Nagypalli
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat támogatásával Erdősmecskére kirándultunk a mini állatkertbe, állat
simogatóra. A program zárásaként egy jót játszottunk az erdősmecskei óvoda
udvarán, ahol a kedves konyhás néni frissítő itallal kínált bennünket. Utaztatásunkat
köszönjük Fazekasboda Német Nemzetiségi Önkormányzatának!
E cikkel a Nagypalli Hírhozó oldalán én el is köszönök, felmentési időm „felmentés a
munkavégzés alól” szakaszához érkeztem…
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10 év nagypalli munkahelyemen óvodavezetőként. Fájdalmas a búcsú a kis
ékszerdoboz óvodámtól, a gyermekektől, szülőktől, kolléganőktől. Örülök, hogy az
óvodapedagógusi hivatást választottam. Ha újból kezdeném, ugyanezt tenném.
Hiányozni fog a gyerekzsivaly, az ölelésük, a folyamatos csacsogásuk. A gyermekek
tartottak fitten, „fiatalon”. Sok szeretetet kaptam Tőlük, fájdalmamban vigasztalást.
Legfontosabb volt számomra a gyermekek szeretete, a szülők tisztelése és velük az
együttérzés, amely előre viszi az óvodapedagógus és szülő közti kapcsolatot!
Köszönöm, hogy ennek az óvodai közösségnek a vezetője lehettem! Hálás szívvel
gondolok Mindenkire!
Óvodánk nyári zárva tartása: 2022.július 27-2022. augusztus 31.
A zárva tartás előtti utolsó munkanap: 2022. július 26 (kedd)
A zárva tartás utáni első munkanap: 2022. szeptember 1 (csütörtök)
A nyár hátralévő részében szép nyarat, kellemes pihenést, élmény teli nyaralásokat
és nagyon jó egészséget kívánok minden Olvasómnak!
Illésné Speiser Mária
óvodavezető

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Nagypalli Iskola

Érzelmekben és élményekben gazdag júniust hagytunk magunk mögött. Ez az a
hónap, mikor beindul a nyár, visszatér az emberekbe a jó hangulat, és ami a
legfontosabb a gyerekeknek, az nem más, mint az, hogy kezdetét veszi a várva várt
VAKÁCIÓ! A tanulás utolsó hajrájában beiktattuk az osztálykirándulást is. Először
június 3-án ellátogattunk a Zsolnay - Negyedbe,
ahol megnéztük, hogy készül a cukorka, majd mi is
készítettünk magunknak egy nagyon finom
nyalókát.
Sőt még időnk is maradt, így egy jót
játszottunk a játszótéren, míg vártuk Gábor bácsit,
hogy értünk jöjjön. Június 10 -én Erdősmecskére
mentünk az állatsimogatóba. Felejthetetlen
élményben volt részük a gyerekeknek. Június 13án szintén a Zsolnay – Negyedben voltunk. Ismét
volt időnk egy kis játékra, majd a Planetáriumban
érdekes előadást hallgattunk a bolygókról. A Labor
– Interaktív Varázstérben pedig jobbnál jobb
játékokat vettünk birtokba. Majd a Mc’ Donalds –
ban ebédeltünk és a napunkat a Plazaban egy
mozizással zártuk. Kellemesen elfáradtunk.
Köszönjük a Nagypall Német
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Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy lehetővé tették számunkra ezeket a csodás
napokat!
Természetesen a kirándulások mellett jutott még egy kis idő a tanulásra is. Minden
kisdiák a lehető legtöbbet hozta ki magából és nagyon szép bizonyítványok születtek
az évvégén. Úgy gondolom, hogy néha nehézségekkel küzdő, DE élményekben
gazdag tanévet tudhatunk magunk mögött! Június 15-én lezártuk a 2021/2022 -es
tanévet. Ezen a napon tartottuk
tanévzáró illetve ballagási műsorunkat.
Egy negyedik osztályos kisdiákunk
búcsúzott az iskolától, Fullér Gergő
Zoltán személyében. Ő az ötödik
osztályt a Hidasi Általános Iskolában
folytatja. További sok sikert kívánunk
az új iskoládban Geri! Ebben a
tanávben is voltak itűnő tanulóink. Első
osztályban: Papp – Dobszai Hunor,
Keppert Soma Péter, Kocza Máté;
második osztályban: Gulyás Emma
Nóra,
Majdics
Míra;
negyedik
osztályban: Fullér Gergő Zoltán.
Még egyszer gratulálok mindenkinek a szép bizonyítványhoz!
Nemcsak kitűnő
bizonyítványt, hanem rengeteg tantárgyi dicséretet is tudtunk Emi nénivel kiosztani.
A tanévzáró nem telhetett el a köszönetnyilvánítás nélkül, melyet az újságolvasókkal
is szeretnénk megosztani. Köszönöm a sok segítséget és a bizalmat a pécsváradi
iskola igazgatóságának, Kófiás Endre tanügyi referensünknek, a tankerületnek és
Grátz
Erika
polgármester
asszonynak!
Köszönöm
Nagypall
Község
Önkormányzatának, a Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy terveink
megvalósításában mindig mellettünk álltak! Köszönjük a Nagypalli Értékteremtő
Program dolgozóinak és könyvtárosunknak Kocza Ferencné Lizának a sok
segítséget! Köszönjük a konyhás néniknek, hogy mindig finom ebéddel vártak
bennünket! Köszönjük Bérces Erzsi néninek és Bérces Hajninak, hogy mindig minden
jóval elláttak bennünket! Köszönjük Detti néninek az egész éves hitoktatói munkáját!
Rumszauer Gábornak, hogy mindig rendelkezésünkre állt a busszal és szívesen elvitt
bennünket bárhová! Ripszám Veronikának köszönjük, hogy mindig odafigyelt ránk és
tiszta környezetet biztosított számunkra! Köszönöm Simon Zsuzsa néninek, hogy
elvállalta a délutáni napköziket! Végül, de nem utosló sorban köszönöm a
fejlesztőpedagógusoknak és kolléganőimnek a sok segítséget és kitartó munkájukat!
Mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést és feltöltődést kívánok! Találkozunk a
következő tanévben!
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A gyerekekkel a találkozás elég hamar eljött. Június utolsó napjaiban már
találkoztunk, hisz műsorral készültünk a falunapra. Iskolásaink műsora a 2021/2022
– es tanév során
tanult versekből
és
dalokból
összeállított kis
„csokor” volt. Az
utolsó
tanítási
héten nemcsak a
tanévzáróra,
hanem a falunapi
szereplésre is készültünk. Napköziben Zsuzsa
nénivel tanulták a verseket. Délelőtt folyamán
pedig Emi nénivel és Velem gyakorolták a
dalokat. Ismét megdicsérek minden szereplő
kisdiákot, nagyon ügyesek voltatok!
A nyár, a vakációról szól!
Nézzük csak miről is ….

Darmosné Gyenis Valéria
tanító

Étkezési díj befizetési időpontok
Az étkezési díjakat a falugondnok a következő időpontban szedi
be:
Július 20. szerda
Étkezési igényüket (lemondás, igénylés) a tárgy napot megelőző napon 13:00 óráig
tehetik meg.
Megértésüket köszönjük!
Mihály Emese - élelmezésvezető
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KÖNYVTÁR HÍREK
Reviczky Gyula: NYÁRI DAL
...Vadvirágokat szedek
S kötözőm füzérbe.
Vagy a fűben heverek,
S felnézek az égre.
S haja hopp!
A madárral dalolok...
Szép világ, te, jó napot!
A júniusi hónap, meghozta az igazi nyári hangulatot számunkra, hiszen néhány napot
leszámítva a forróság, kánikula jellemezte ezt a hónapot. Elkezdődött az iskolai
szünidő, megkezdődött a táborozási, nyaralási időszak. Viszont akik itthon vannak,
hozzájuk szólnék pár szót.
Folyamatosan érkeznek új könyvek, mindig van miből válogatni, megtalálni az
ízlésünknek a megfelelő regényt, szakkönyvet, vagy éppen mesekönyvet. Sokszor
hangsúlyozom, hogy ebben a nagy kánikulában, melegben nincs is annál jobb, mint
a hűvös szobában megpihenni kicsit, elővenni a kis könyvünket, olvasni, kikapcsolni
a gondolatainkat. Ehhez nyújtok segítséget az olvasni vágyóknak. Jöjjenek, gyertek
bátran, a könyvtár nyitvatartási ideje változatlan!!!
Ha esetleg valaki mégsem találná meg a neki megfelelő könyvet, vagy ha konkrét
listája van esetleg, keressen meg bátran, hiszen bármikor meg tudom rendelni!
Várok Mindenkit nagyon sok szeretettel!!!
Kocza Ferencné
Könyvtáros

Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub
Egyesületünk tagjai ez évben is
részt vettek a Nagypalli Falunap és
Pogácsafesztivál rendezvényen,
ahol mindkét napra sütötték a
pogácsát
az
idelátogató
érdeklődők részére.
Ezúton is köszönöm mindenkinek a
sok pogácsát.
Bérces Boldizsárné – elnök
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Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata
Nemzetiségi Önkormányzatunk szervezésében július 11-15 között kerül
megrendezésre a Német Nemzetiségi Tábor, melyen 16 gyermek ingyenes
táboroztatására van lehetőség.
A gyermekeket sok program várja az öt napban. Első nap megismerkedtek a kis falu
látnivalóiban, mint a Falumúzeum, Csuhé-Gyékény-Sás Múzeum, Katolikus- és
Református templomok, Mosóforrás. Délután kvízjátékon kérdeztük vissza a
gyerekeket, majd játék és csillámtetoválás volt.
Kedden délelőtt Bérces Erzsinéni és Hajni közreműködésével közösen egy sváb ételt
készítettek el a gyerekek. Délután gyermekorvosunk Dea néni az agyagozás
szépségeit mutatta meg.
Szerdán a kézműveskedésé volt a főszerep, nemezelés és csuhézás ismereteit
sajátíthatták el.
Csütörtökön délelőtt meglátogatják a Mecseknádasdi Német Nemzetiségi
Tanösvényt, majd Bonyhádi fürdés lesz.
Pénteken Orfűi kiránduláson vehetnek rész, sárkányhajózás és minigolfozással
egybekötve. Visszaérkezve táborzáró estet tartunk a gyerekeknek és szüleiiknek.
A tábor Magyarország Kormányán keresztül a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően
valósulhatott meg.
Köszönjük a közreműködők – Darmosné Gyenis
Valéria, Kocza Ferencné, Bérces Boldizsárné, Bérces
Attiláné, Dékány-Szabó Ildikó, dr. Wilheim Andrea,
Grátz Erika, Kófiás Endre, Mihály János – munkáját.

Bérces Attila - elnök

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

