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Édesanyánk az a személy, akivel 
először kerülünk kapcsolatba 
születésünkkor, és akivel ez a 
láthatatlan kötelék meg is marad 
egész életünkben. Ő az, akihez 
örömünkkel, bánatunkkal, egyaránt 
fordulhatunk. Ő az egyetlen, aki 
mindig feltétel nélkül szeret egész 
életünkben, és aki számára mindig 
a gyermekei a legfontosabbak, 
akárhány évesek legyenek is.  
 

Ő az a személy, aki összetartotta és tartja ma is a családot, 
akinek a jelenléte, gondoskodása életünk része, aki meghallgat, 
aggódik miattunk, aki őszintén örül sikereinknek, aki mindent 
megbocsát, és akihez mindig visszatérhetünk.  
 
Anyák Napját hagyományosan, május első vasárnapján 
ünnepeljük.   
Köszöntsük május 5.-én az édesanyákat és a nagymamákat! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
 
Mint arról már korábban is beszámoltunk, március 1-vel ismét 
folytatódik községünkben a Start közfoglalkoztatási program. A 
program keretében megvásárolt családi ház melléképületeinek 
felújítása megtörtént.  
Májustól kezdjük az állattartási programunkat, mely során 6 db 
sertés és 20 db tojó tyúk tartását vállaltuk.  
Ez évben is fő célunk az óvoda konyhájának a zöldség igény a 
megtermelése. A mezőgazdasági munkák a hosszú tél miatt 
később kezdődtek, most a vetési munkákat végzik a dolgozók. 

Került a földbe 
zöldborsó, 

vöröshagyma, 
sárgarépa, 

petrezselyem, 
és burgonya. 
Későbbiekben 

még ültetésre 
kerül: kara-
lábé, zeller, 
cékla, bab, 
zöldbab, ubor-
ka, paradi-
csom, paprika, 
tök, illetve 
sütőtök. 

A program során kukoricát és árpát is termesztünk, melyet az 
állatok etetésére, illetve a kukoricacsuhét kézműves termékek 
készítésére használjuk majd fel.  
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LEADER PÁLYÁZATI HÍREK 
 

 
Nagypall községből két pályázat készült el településfejlesztési 
céllal. 
Az egyiket falumegújításra és fejlesztésre a Nagypalli Magyar-
Német Barátság Klub adta be a játszótér felújítására, míg a 
másikat a vidéki örökség megőrzésére a  Pécsváradi Katolikus 
Plébániahivatal a nagypalli katolikus templom felújítására. 
Az elbírálást követően a katolikus templom pályázatát 
támogatták, így 100%-os intenzitással megújul a katolikus 
templom. A felújítás során megújul a tetőszerkezet, új ablakok 
kerülnek beépítésre a templom előtti járda térkő burkolatot kap 
és elkészül a templom díszkivilágítása. A beruházás 
költségvetése: 9.517.000.-Ft, mely teljes egészében 
támogatásból valósul meg még ez évben.  
  
 

KÖNYVTÁRI HÍREK 
 
 
 

Az egy hónapos zárva tartás alatt 
bebizonyosodott, hogy településünkön 
mennyien szeretnek könyvtárba járni. 
Örömmel tapasztaltam, hogy többen 

érdeklődtek a könyvtárról. 
Könyvtár tagjaink száma is 4 fővel bővült a 

hónap során. Ezúton is köszöntöm az új 
beiratkozóinkat!  

Hamarosan elérjük a 100 beiratkozót így ez alkalommal amint 
meg lesz a 100. beiratkozónk az első illetve a 100. beiratkozót 
egy ajándékkönyvvel lepnénk meg!  
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Januártól a kistérségi társulások helyett a megyei könyvtárak 
vették át a mozgókönyvtárak szolgáltatásait.  Ellátónk januártól 
a Pécsi Csorba Győző Könyvtár lett, akik segítségünkre 
lesznek, hogy továbbra is fennmaradhassunk. Az új könyveket 
ezen túl háromhavonta tudom biztosítani olvasóim részére. 
Szívesen várom a kívánságokat, kéréseket a könyvekkel 
kapcsolatban. Kérésükkel a könyvtárban keressenek meg. 
 
Mivel a személyes találkozás is megtörtént az ellátónkkal, sor 
kerülhet továbbá a magazinok megrendelésére is. Így a 
könyveken túl, ismét heti illetve havi színes magazinok is várják 
az olvasni vágyókat. 
 
A következő magazinok lesznek elérhetők májustól:  
- HOT magazin  
- Nők Lapja Konyha  
- Neu Zeitung 
- Dörmögő Dömötör 
 
Új nyitva tartás! 
 

Nyár végéig az új nyitvatartási idő: 
Kedd:        16.00 – 18.00 
Szerda:      09.00 – 11.00 
Csütörtök: 16.00 – 18.00 
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Könyvajánló 
 
 

 
 
 
 
Licia Troisi új Ifjúsági kötete már 
kölcsönözhető.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Vujity Tvrtko: Utolsó pokoli 
történet 
Nagy sikerű sorozatának utolsó 
könyvében Vujity Tvrtko a tőle 
megszokott, hihetetlenül 
izgalmas, olykor könnyfakasztó 
vagy éppen mulatságos 
történeteket mutat be. Az Utolsó 
pokoli történetek segítségével 
olyan helyekre is eljuthatnak, 
ahová senki sem jár. 
Megismerhetik a Bobhercegnő 
torokszorítóan szép történetét, 
aki halálos betegségével 
harcolva jutott ki a téli olimpiára, miközben Amerika 
legendájává vált. • A könyv bemutatja az AIDS gyermekeinek 
nyomorúságos életét. Olvashatnak Máriáról, aki háromhetes 
nászútra Albániába utazott, aztán hatvan évig, haláláig nem 
térhetett haza onnan. Ez a könyv más, mint a sorozat korábbi 
kötetei, hiszen ezúttal a szerző saját pokoli történeteibe is 
betekintést enged. 

Szávics Edina - könyvtáros 
 

5 

http://www.libri.hu/szerzok/vujity_tvrtko.html


2013. május 
 

 

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda - Kindergarten Pahl 
 
Óvodánk napirendje április hónapban, a napi foglalkozások, 
kezdeményezések mellett a Pincegaléria megnyitóra való tánc 
tanulásával és az anyák napi műsorra való készülődéssel 
bővült ki. 
Ügyesen gyakorolják gyermekeink a tánclépéseket, és 
ismételgetik napi szinten anyukájuknak, nagymamájuknak a kis 
meglepetés versikéiket, énekeiket, dramatikus játékukat. 
A húsvéti dekorációt a csoportszobában és az öltözőben 
folyamatosan már tavaszi, anyák napi dekoráció váltja fel. 
A gyerekek festettek közösen 2 db tavaszi tájképet, hajtogattak 
szíveket különböző méretben, és anyák napjára papír 
virágkosarat is készítettek.  
A „tavaszi tájképeinket” a „Tavasz” témakörhöz eszközként 
készíttettük gyermekeinkkel. Mindenki lefesthette, ami a 
tavaszról eszébe jutott, majd azt megneveztük magyarul, 

németül. Már a 
kiscsoportosok is 
ügyesen  mondo- 
gatják németül a 
tavaszhoz kap- 
csolódó szavakat, 
megnevezik a 
virágokat is. 
Séták alkalmával 
is megfigyeltük az 
évszak válto- 
zásait, a házak 
kertjeiben meg- 
néztük a nyíló 
virágokat, és 

magyarul, németül is gyakoroljuk neveiket. 
Betti nénivel, a hitoktatónkkal megbeszéltük, hogy így a jó idő 
beálltával inkább a szabadban tartjuk a „hittan órákat” is. 
Elmentünk a református templom udvarába ahol Betti néni 
gitározott, mi pedig énekeltünk vele együtt, majd a falu 
játszóterén ebédig jót játszhattak a gyermekek.ő 
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Nagy örömünkre beköszöntött a jó idő, és végre a trambulint is 
felállíthattuk az óvoda udvarán és óvodásaink birtokba vehették 

az új udvari játé-
kokat, sportszereket 
is.  Az udvaron játék 
közben is sokat szá-
molunk, mondunk 
verseket és éne-
kelgetünk. A csoport 
nagyon nagy moz-
gásigényű, ezért a 
lehető legtöbb időt a 
szabadban töltjük 
ezután és a 
foglalkozások nagy 
részét is az udvaron 
tervezzük, ha az idő 

engedi. 
Április 2-án Andersen születésnapján, a meseírás napján, a 
gyermekkönyvek nemzetközi napján az Andersen mesék 
világába kalauzoltuk a gyermekeket. 
Április 4-én gyermeknapra pályáztunk a facebookon „A 
nagypalli ovisok mosolya”című fotónkkal az „Együtt a Mosolyért 
Egyesület” által meghirdetett fotópályázaton. 
A fotóra május 25-ig várjuk a „like”-kat! Az a csoport „zsebelheti 
be” a nyereményt, akinek a képe a legtöbb „like”-ot gyűjtötte 
össze. Ezúton kérjük minden facebook oldallal rendelkező 
nagypalli lakó támogatását abban, hogy privát üzenetben minél 
több ismerősének küldje meg fotónkat, hogy gyermeknapra a 
nagypalli óvodások legyenek azok, akik a „Mosolyország 
Játszóház” programján ingyen részt vehessenek! Köszönjük! 
Április 8-án és 9-én megtörtént az óvodai és iskolai beíratás. 
4 nagycsoportos gyermeket írattak be szüleik az általános 
iskola első osztályába, és hozzánk, az óvodába 5 új óvodás 
gyermeket írattak be. 
Április 9-én NYÍLT NAP keretében a nagycsoportosokkal és 
kísérő szüleikkel ellátogathattunk az általános iskolába, ahol 
Emőke néninél német órán, Vali néninél pedig matematika és  
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magyar órán vehettünk részt. A tanórákat játékosan úgy 
tervezték és szervezték meg a tanító nénik, hogy azokba 
óvodásaink is aktívan bekapcsolódhattak, majd rövid ideig 
közösen játszhattak az iskola udvarán is leendő iskolás 
pajtásaikkal. Köszönjük az élményt nyújtó tanórákat Emőke és 
Vali néninek! Mind nagyon jól éreztük magunkat, a gyerekek a 
mai napig emlegetik az iskolában töltött szép pillanatokat. 
Április 30-án az óvodás kisfiúk májusfát díszítettek és állítottak 
az óvoda udvarán a kislányoknak.  

A kislányok addig 
a csoportszobá-
ban maradtak. 
Amikor a kisfiúk 
elkészültek Janó 
szólt a lányok-
nak, hogy jöhet-
nek. A fiúk 
befogták a kis-
lányok szemét, 
úgy vezették őket 
a „meglepetés-
hez”, az elkészült 

májusfához. 
 

Illésné Speiser Mária óvodavezető  
 
 

Nagypalli Magyar-Német Barátság Klub 
 
 
Április 27.-én a Pécsi Nemzeti Színházban megtekintettük a 
János vitéz című zenés daljátékot.  

 
 

Bérces Boldizsárné – elnök  
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Nagypalli Nők Egyesülete 
 

 
Április 20.-án napsütéses szombat volt. Sokan a kertben 
dolgoztak, de néhány ügyes kezű asszony a kultúrházban pite 
sütő versenyre gyülekezett. Délután 3 órára ott sorakozott több 
mint tíz féle, finomabbnál finomabb süti. Mindegyik más- más 
töltelékkel, illattal. Nem volt két egyforma közöttük. Volt aki sok 
éves tapasztalatával, volt aki megújított recepttel készült. A 
zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen kétszer is végig 
kóstolták a sütiket. 

 
Az első három helyezett 
oklevelet és ajándékot, a 
többi résztvevő emléklapot 
kapott. 
1. Bérces Boldizsárné 
2. Schnell Józsefné 
3. Bakóné Mező Zsuzsanna 

Természetesen 
megkóstoltuk egymás pitéjét, 
sőt receptet is cseréltünk. 
Azt gondolom mindenki jól 
érezte magát aki eljött kicsit 
kikapcsolódni az otthoni 

munkából.  
Köszönjük a zsűri tagjainak Szávics Edinának és Tojzán 
Zoltánnak, hogy elfogadta a felkérést és talán a következő 
alkalommal is számíthatunk rájuk. Ez volt az első pitesütő 
verseny és talán lesz folytatása is, talán lesznek lelkes 
résztvevők, talán hagyományt tudunk teremteni.  
 
Az április sem telt el névnapozás nélkül. Most Zsuzsanna és 
Noémi kínálta az édességet, mi pedig jó kívánságokkal, 
puszival és virággal köszöntöttük őket.  

Keszler Éva  
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Nagypalli Német 
Nemzetiségi Általános 

Iskola 
 
 

Április második hetében 
tartottuk intézményünkben a 
nyílt nappal egybekötött 
beiratkozást, a leendő 
elsősök számára. A 
következő tanévben négy 
kisfiú kezdi meg iskolánkban 

az első osztályt. A most még nagycsoportos fiúk és szüleik 
figyelemmel kísérhették, hogy mostani elsőseink milyen szépen 
megtanultak olvasni, hogyan boldogulnak a számok világában 
és egy játékos német órán is részt vettek. 
 
Április 11-ére - a Költészet Napja alkalmából - a pécsváradi 
Művelődési Központ szavaló versenyt hirdetett. A 
megmérettetésre Weöres Sándor, Romhányi József 
költeményeiből és Janikovszky Éva műveiből választhattak 
tanulóink. Mivel igen sok tanulónk szeretett volna elmenni a 
versenyre, ezért elődöntőt szerveztünk, melyen iskolánk 
korábbi igazgatója Arnold Jánosné, Erzsi néni és a Nagypalli 
Német Nemzetiségi Óvoda vezetője Illésné Speiser Mária a 
következő tanulókat juttatták a döntőbe: 
1. osztály: Dobszai Csilla, Laki Menyhért 
3. osztály: Balogh Adrienn, Laki Fülöp 
4. osztály: Kőszegi Luca 
A vers- és prózamondó versenyen mindegyik tanulónk megállta 
a helyét és szépen szerepelt.  Iskolánk 4. osztályos tanulója 
Kőszegi Luca, a 3-4. osztályosok kategóriájában a második 
helyezést érte el. Ezúton is gratulálunk a szép eredményhez!  
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Április végén 
köszöntöttük 
iskolánkban az 
édesanyákat, 
nagymamákat 
anyák napja 
alkalmából. 
Előzőleg a 
gyerekek 
ajándékokat is 
készítettek 
anyukájuknak és 
nagymamáiknak.  
 
Egy szív formájú dobozkát vontak be papírszalvétával, vagy volt 
olyan gyerek is, aki befestette, esetleg virágokkal díszítette. 
Majd ezután szalagot tettek a dobozokra, melyek édességek 
vagy esetleg ékszerek tárolására is alkalmasak.   

 
A műsor alkalmával, anyák napi verseket szavaltak tanulóink és 
az alkalomhoz illő dalokat énekeltek. Majd mindenki 
felköszöntötte édesanyját, nagymamáját a maga készítette 
ajándékkal és egy kis virággal. 
 

                                                                                                             
Aszmann Róbertné iskolavezető 
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NAGYPALLI PINCE GALÉRIA 
 

Jó társaságban- Művészek mellettünk 
 

 
Május elsején immár 
12.-ik alkalommal 
nyitotta meg kapuit a 
Nagypalli Pince Galéria. 
A kiállítást, mint minden 
évben Grátz Erika 
polgármester nyitotta 
meg, majd Gászné Bősz 
Bernadett marketing 
menedzser méltatta a 
kiállítók munkáját és a 
házigazdák lelkese-
dését. 
 

 
 Az ünnepségen 
műsorral 
kedveskedtek a 
helyi óvodások és 
általános iskolások 
valamint Benkő 
László házi 
zenekara. A 
gyermekek 
ingyenes arcfestést 
kérhettek. A 
résztvevők holland 
sajtokat, Bérces 
Erzsi finom lepényét 
és kuglófját is megkóstolhatták. A Nagypalli Nők Egyesülete 
által főzött babgulyást is elfogyaszthatták.  
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A kiállításon 
Eddy fotó-
sorozata mellett 
Szabó László, 
Dechant Antal, 
Szatmári Juhos 
László, és 
Balázs Balázs 
művészek 
mutatják be fa, 
kő, vas és 
bronz műveiket, 
illetve Csuhaj 
Tünde csodálatos tojásművészetével ismerkedhetnek meg a 
látogatók, mely  szeptember 15-ig lesz megtekinthető. 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Halálozás 
 
Szabó József – élt 41 évet 
Dékány-Szabó Sándorné – élt 64 évet 
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Gyerekek!  
Sok szeretettel hívunk és várunk benneteket a gyermeknapi 

programra! 
Időpont: 2013. május 25. (szombat) 9 óra 

Helyszín: Játszótér 
Érdekes játékok, izgalmas versenyek és egy jól 

megérdemelt ebéd vár rátok! 
Gyertek el és érezzétek jól magatokat! 

 

 
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/

