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Elballagtak nagycsoportos óvodásaink.  

Búcsút vettek az óvodától, az óvó néniktől, kispajtásoktól és a játékoktól.  
Szeptembertől várja őket az iskolapad. 
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Nagypalli Pince Galéria 

 
Nemez és egyéb puhaságok… 

 
Május elsején immár 13.-ik alkalommal nyitotta meg kapuit a Nagypalli Pince 
Galéria. Rendhagyó és mégis más volt ez a nap, hiszen hiányzott színes 
egyéniségével az egyik házigazda Frouke.  
Az ünnepség is Frouke emlékének felidézésével kezdődött. Nagypall Község 
Önkormányzata egy domborművet állíttatott mely a galéria homlokzatára került. A 
dombormű hűen őrzi Frouke mosolyát, mindig tenni akarását. Az alkotás Borsi 
Lakatos László tervei alapján készült el. A szobrászművész régi jó barátja a holland 
házaspárnak ez által könnyebb volt az ismert vonásokat megtervezni és 
megvalósítani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A domborművet Eddy Smid és Grátz Erika leplezte le, ezt követően a házigazda 
Eddy és Csengő András régi jó barát köszöntötte a megjelenteket, és megnyitották 
a Pincegalériát a nagyközönség előtt. A köszöntések után a nagypalli óvodások és 
iskolások, majd a Hosszúhetényi Népi Együttes műsorát láthattuk.   
Az ünnepség befejeztével a résztvevők finom holland sajtokat és mézes 
édességeket valamint Bérces Erzsi kuglófjait és fokhagymás lepényeit is 
megkóstolhatták.  A nagypalli óvoda szakácsai Schnell Ili és Mihály Erzsike pedig ez 
évben is megfőzték a babgulyást, melyet a csodálatos hangulatú udvarban 
szolgáltak fel. 
 



2014. június 
 

3 
 

 
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda-Kindergarten Pahl 

 
Május 1-én német és magyar  táncokkal léptünk fel a Pincegaléria Megnyitón. 
Köszönetül színes papírokat, kartonokat, színes ceruzát, zsírkrétát és 
papírragasztót kaptunk Eddy Smid úrtól. 
Kis óvodásaink ügyesen táncoltak. 
 
Május 5-én emlékeztünk meg az édesanyákról. Anyáknapi ünnepségünket 17 órai 
kezdettel tartottuk az óvodában. Ajándékul az Anyukáknak spatulából képkeretet 
barkácsoltunk, melybe minden gyermek megrajzolta anyukáját. A nagymamák 
origami virágot kaptak. 
 
Május 16-án volt évzáró-és ballagó ünnepségünk. A tarisznyákat, ajándékokat, 
lufikat, emlékkönyvet a gyermekek ballagó pólóit a szülői szervezet támogatásából 
vásároltuk. A „tűték” – be az ajándékot a gyermekek az óvoda dolgozóitól kapták. 
Kis ballagó matrózruhájukat egykori himesházai óvodásaimtól kaptuk kölcsönbe. 
 Gál István anyukája ( Ő is nagypalli lakós volt korábban ) 4 db matróz mellényt 
ajándékba adott óvodánknak.  

 
A ballagó pólókra Zsuzsi óvónéni textilfilccel megrajzolta a gyerekek jeleit.  
A „búcsú tortánkat” Molnár Zsombi anyukája sütötte ajándékul a ballagó ovisoknak, 
pék- és zöldárú beszállítóinktól isler cukrászsüteményt és gyümölcsöt kaptunk 
támogatásként. 
Mindannyiuknak köszönjük a felajánlásokat! 
Sajnos a rossz idő miatt az óvodakertben tervezett programunk egy része elmaradt, 
a gyermekek-és résztvevők megvendégelése a kultúrházban történt. 
A nagycsoportosok búcsúztatása az óvodában kezdődött, ők kis verssel köszöntek 
el az óvónéniktől és a dadus nénitől. Háriné Tisza Mónika CD-t állított össze Ingrid 
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dadus néni fotóiból a gyermekek óvodai életéből. Nagyon megható volt, sokunknak 
könnyeket csalt a szemébe. Szomorúan váltunk el a 10 ballagó nagycsoportostól, 
mert nagyon a szívünkhöz nőttek. Sok szépet és jót éltünk át együtt. A műsorra 
készülődés próbái alatt, a dalok tanulásakor néha sírtak, ők is érezték az óvodától 
való búcsút. Az elválás nehéz,nagyon fogunk egymásnak hiányozni. 
Elköszöntünk a szülő szervezet 3 „ ballagó”tagjától is,Háriné Tisza Mónikától, 
Mihályné Knoch Erzsébettől és Szirmai Évától. Ők szülőkként kiemelten segítették 
munkánkat. Emlékül oklevelet, virágot kaptak. 
Az évzáró ünnepség keretén belül a Kultúrházban búcsúztunk el a szeptemberben 
iskolába készülő gyermekeinktől. A műsor végén kézbe vehették lufijaikat, amelyet 
az udvaron engedtek el a búcsúzás szimbólumaként. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kultúrházba visszatérve közösen elfogyasztottuk az islereket, gyümölcsöt és a 
csodálatos „BÚCSÚ TORTÁT”,  Molnárné Knopf Brigitta remekművét. 
(A május 30-i kirándulásunkról és a május 31-i Kapunyitó programról a következő 
havi Hírhozóban számolok be). 

Illésné Speiser Mária 
óvodavezető 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 
 
Április 29-én tartottunk iskolánkban nyílt napot, a leendő elsősök és szüleik 
számára. „Vendégeink” egy német órán és egy magyar órán vettek részt. A még 
nagycsoportos óvodások aktív részesei voltak a tanóráknak, ügyesen vettek részt a 
játékos feladatokban. Ezután a szülők beíratták gyermekeiket, a következő tanévtől 
10 első osztályos gyermek vesz részt az intézmény mindennapi életében. Ebből 7 
gyermek helybeli, 3 gyermek pedig Fazekasbodáról utazik a községbe. 
 
Április 30-án rendeztük meg iskolánkban az anyák napi ünnepséget. A gyerekek 
megható versekkel és vidám dalokkal készültek erre a szép napra.  Iskolánk lány 
tanulói még egy „szalagos” táncot is bemutattak az édesanyáknak, nagymamáknak. 
Tanulóink ajándékot is készítettek, amely kartonpapírból kivágott szív volt, 
lepkékkel, virágokkal, szívekkel díszítve. Az ünnepség után a gyerekek ezzel az 
ajándékkal és virággal lepték meg az anyukákat és nagymamákat. 
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Intézményünkben május utolsó hetei, a tanév tananyagának összefoglalásával és 
az év végi felmérő dolgozatok megíratásával/megírásával teltek. Május 28-án a 4. 
osztályosok megírták az országos kompetencia mérés feladatsorait. 
 
Még a tél folyamán meghívást kaptak iskolánk diákjai és pedagógusai Fekedre, a 
Laki családhoz, mivel két gyermekük is intézményünk tanulója. A fekedi kirándulást 
gyermeknap alkalmából szerveztük meg. Rögtön a nap elején megtekintettük a helyi 
Tájházat, mely egy szépen és főként gazdagon berendezett épület. Az épületben 
négy szoba vezeti végig a látogatót és mutatja meg a bútorok, mindennapi 
használati tárgyak által, a régi sváb népcsoport mindennapjait, öltözködési 
szokásait. Ezután három csoportra osztottuk tanulóinkat és „körforgás” szerűen a 
következő elfoglaltságokat végezték a gyerekek: lovaglás, nyuszi simogatás és 
etetés, kecskefejés. A legnépszerűbb volt a pónin való lovaglás, ezt senki sem 
hagyta ki. Mindenki mehetett egy-egy kört, a lovat Eszter néni vezette.  

 
A nyuszik simogatása is nagyon népszerű volt, de a kecskék láttán már néhányan 
elbátortalanodtak, az állat megfejésében már nem mindenki vette ki a részét. A 
programok után következett a jó alapos kézmosás és az ebéd. Desszertként 
kecsketejből készült csoki pudingot kaptunk, amely ízlett a gyerekeknek. Majd 
túrázni indultunk a falu körül. Ugyanis 2012 tavaszán, a község körüli 
domboldalakon kialakított sétaútvonal mentén helyezték el azokat a kőszobrokat, 
amelyek a Kodály Központ terén voltak láthatók még 2010-ben. Ezek a szobrok 
akkor, a kőszobrász program keretében kerültek megalkotásra és a Stáció 
Meditáció címet kapták. Hát, mi is ezen az útvonalon haladtunk, a kőszobrokat 
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érintve. Majd utolsó programként egy kincskereső játék következett. A faluban, egy 
behatárolt területen, egy ház fényképének részei kerültek elrejtésre. A 15 puzzle 
darabjait kellett megkeresni a gyerekeknek, majd összeállítani a képet. Végül 
megkeresték a faluban azt a házat, amelyet a kép ábrázolt. Ott pedig egy csomag 
lufi várta a gyerekeket, amelyből mindenki kapott egyet. Ez volt a jól megérdemelt 
jutalom.  
 

 
 
A nap végét egy csoportképpel zártuk és elégedett gyermekarcokkal. Látva a 
gyerekek lelkesedését, úgy gondolom mindenki jól érezte magát és kellőképpen el 
is fáradt, ezen az élmény dús napon. Itt szeretném még egyszer megragadni az 
alkalmat, hogy megköszönjem a Laki család meghívását, meleg vendégszeretetét 
és az egész napos törődést. Köszönjük! 
 

Aszmann Róbertné - iskolavezető 
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    Könyvtár hírek 

 
Kedves Könyvtárlátogatók! 
 
Baranya is olvas játékunk, mely októberig tart, minden 
héten új kérdéssort tesz fel. 
 
A játékok heti rendszerességgel elérhetők a következő e-
mail címen: https://www.facebook.com/baranyaisolvas 
Illetve Mozgókönyvtár oldalán: 
https://www.facebook.com/pages/Mozg%C3%B3-
K%C3%B6nyvt%C3%A1r-Nagypall/207468019368639 

 
Heti játékban a sorsolásonként értékes nyeremények várhatók! 
A verseny kiegészítéseképpen mókás kihívások várnak Titeket a Baranya is olvas 
Facebook oldalán, az ezeken való részvételt szintén nyereményekkel díjazza a 
könyvtár. 
Mindenképpen látogass el a könyvtárba. Az olvasás örömét mindenképpen 
megnyered. 
 

ÚJ KÖNVYEK ÉRKEZTEK! 
 

AJÁNLÓ:  Ifjúsági és gyerek regények: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programajánló: 
Június 06.-án a Nagypalli Általános Iskola tanulóit várom nyílt napra. Megkérném a 
tanulókat, hogy a lejárt kikölcsönzött könyveket hozzák vissza, illetve ballagó 
diákjainknál ne maradjanak kint könyvek.  
 
 

Szávics Edina- könyvtáros 
 

https://www.facebook.com/baranyaisolvas
https://www.facebook.com/pages/Mozg%C3%B3-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-Nagypall/207468019368639
https://www.facebook.com/pages/Mozg%C3%B3-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-Nagypall/207468019368639
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KÖSZÖNET 

 
Mint már hírül adtuk, a Nagypalli templom felújítási munkái befejeződtek. 
Szerencsére sikerült a templom kifestését is megoldani, hála istennek már az is 
kész. Szeretném megköszönni mindazoknak a katolikus és református híveknek a 
segítségét, akik a takarításban részt vettek. 
Isten fizesse meg.     
Értesítjük Nagypall lakosait, hogy a templom munkálatainak megáldása 2014. június 
19-én este 6 órakor lesz. Az áldást dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök fogja 
elvégezni. 
Mindenkit szeretettel várunk a szentmisére. 
 

 Bérces Boldizsárné - egyházközségi képviselő 
 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
 

2014 május 10-11-én részt vettünk Budapesten a "Helló Magyarország " 
rendezvényen, ahol Nagypallt mutattuk be. A látogatók megismerhették a régi 
viseletet és népszokásokat. Láthatták mivel foglalkoztak, miket készítettek.  
A Nagypalli standon, Pincegalérián is bemutatkozott.  

 
Ezekhez nagyon sok 
fotót valamint 
kiadványokat vittünk. A 
pavilonunk mellet 
bemutatót is tartottunk, 
csuhé babát és lovacskát 
készítettünk csuhéból és 
széket kötöttünk sásból. 
A gyerekek körében 
nagy sikert aratott a régi 
üllő kukoricamorzsoló, 
amit a gyerekek ki is 
próbálhattak, hogy 
hogyan működött. 
Reméljük ezen a 
rendezvényen is sikerült 
bemutatni a mi kis 
falunkat, amire nagyon 
büszkék vagyunk. 

 
 

Bérces Boldizsárné - egyesületi tag 
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KAPUNYITOGATÓ 

 
Nagypall Község Önkormányzata lehetőséget kapott, hogy a Nemzeti Művelődési 
Intézet támogatásával és lebonyolításával kulturális programokat szervezzünk 
községünkben.  Az első rendezvényre május 31.-én került sor. Délután 3 órától a 
Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület tagjai Tamás Lőrincné és Dékány 
Szabó Ildikó közreműködésével csuhéból készíthettek virágot, hattyút az 
érdeklődők.  

Ezt követően 5 órától a helyi intézményeink bemutatkozásán túl az Ördögszekér 
interaktív bábcsoportja varázsolta el a gyerekeket és felnőtteket egyaránt, majd a 
Kozármislenyi Józsa Dénes Néptánc Együttes műsora és magyar táncháza 
szórakoztatta az igen kis létszámot. 
Önkormányzatunk köszönettel tartozik a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya 
Megyei Iroda munkatársainak, külön Váradi Juditnak az intézet vezetőjének aki 
részt vett rendezvényünkön. Köszönet Szabó Zsoltnénak Cinkának a program 
szervezésében és lebonyolításában végzett munkájáért.  
Őszintén sajnálom, hogy községünk lakossága nem tudott élni ezzel a kulturális 
kínálattal.   

Grátz Erika - polgármester 
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A lelkes gyermekközönség 
 

Tisztelt Nagypalli lakósok! 
 
Szeretném megköszöni mindenkinek, aki megjelent a Kapunyitogató programunkon 
amit a Nemzeti Művelődési Intézet rendezett és bonyolított le. 
Azt is meg kell jegyeznem, hogy ilyen érdektelenséget még nem tapasztaltam ezen 
a településen, ha a gyerekek nem lettek volna jelen több lett volna a szereplő, mint 
a lakosság. Tudom mindenki nem lehetett ott, de aki megtehette volna az sem jött 
el. 
Szégyelltem magam az NMI és a szereplők előtt, hogy egy olyan településnek 
adnak elő ilyen színvonalas műsort, ami meg sem érdemli. 
Lehet, hogy kicsit nyersen fogalmazok, de nem kevés energiát és időt fordítottam a 
megszervezésre és nem a magam szórakoztatására. 
Szerettem volna egy szép délutánt szervezni a lakosság számára, de ez sajnos 
ilyen hozzá állással lehetetlen. 
Viszont aki ott volt az remélem jól érezte magát és kellemesen töltötte azt az időt 
amit velünk töltött. 
Még-egyszer köszönöm a részvételüket és azt, hogy értékelték munkámat a 
megjelenésükkel. 

Szabó Zsoltné 
Kulturális rendezvényszervező  
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Virágosítás 

 
A májusi esős időszak miatt kicsit késve, de sikerült ismét 1200 tő egynyári 
virágpalántát kiültetni közterületeinkre. A munkákat a közfoglalkoztatottak végezték 
el. Kérünk mindenkit, óvják, védjék közterületeinket, hogy ismét szép és virágos 
legyen kicsi falunk. 
 

 
Lakossági felhívás 

 
A májusi esőzésekkor a Szabadság utcában ismét feltöltődtek az árkok és a 
hídgyűrűk. Kérünk mindenkit, hogy a lakóingatlanok előtt a szükséges tisztításokat 
mindenki végezze el. A törmelék elszállításáról önkormányzatunk gondoskodik. 
 
 

Pályázati hírek 
 

A téli kedvezőtlen időjárás következtében megsüllyedt a Petőfi utca 22-23 szám 
között az útburkolat (Keszler Károlyék mögött). Vis maior pályázaton sikerült forrást 
elnyerni a helyreállításra. A beruházás a partfal megerősítéssel együtt még a nyár 
folyamán készül el. 
Májusban elkezdődtek a kézműves ház felújítási munkái is. A felújításhoz az elmúlt 
évben nyert önkormányzatunk 11,2 MFt vissza nem térítendő támogatást a 
LEADER programon keresztül. A befejezési határidő szeptember 30.  

 
 

Falunap és IX. Pogácsafesztivál 
 

Nagypall Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkormányzata valamint a 
Nagypalli Magyar- Német Barátság Klub 2014. július 5-6.-án tartja hagyományos 
nyári fesztiválját. A részletes programról a júliusi számban olvashatnak.  
 

 
 

 
 

 

 
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/

