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Antóni Sándor: Nőnapi Köszöntő 
 

Nőnap alkalmából szeretettel köszöntünk titeket, 
Kik az élet viharában is velünk vagytok szüntelen. 

Talán nem is tudjuk mind ezt megköszönni, 
De szívből tudunk mindezért szeretni, 

Köszönet és hála nektek mindenért, 
A jó Isten áldása szálljon rátok mindezért. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazdag Erzsi: Itt a tavasz 
 
Itt a tavasz, tudod-e? 
Leheletét érzed-e?  
Virágszájjal rád nevet 
virágszagú kikelet. 
Rád füttyent a bokorból, 
füttyös madár torokból. 
Rügyes ággal meglegyint 
S érzed, tavasz van megint.  

 
. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Nagypall Község Önkormányzata február 4.-én tárgyalta és elfogadta a 2015. évi 
költségvetését.  2015 évben 79,55MFt bevétellel számolunk. Ebből az 
intézményeink működésére 36,8 MFt, szociális ellátásokra 1,35 Mft, 
közfoglalkoztatásra 31,4MFt, és fejlesztésre 6 MFt-al számolunk. 4 MFt-ot 
tartalékként szeretnénk elkülöníteni, amely esetleges pályázati önerőként 
használható fel.  
A költségvetésben az ez évre tervezett és elfogadott fejlesztés a közvilágítás 
korszerűsítése lesz, mely 4 743 000.-Ft + ÁFA összegű fejlesztés. A fejlesztés 
során LED-es lámpatestek kerülnek felszerelésre, melyek az eddigi lámpatesteknél 
jelentősen kevesebb energiát használnak fel.  A most működő kompakt fénycsövek 
45 W energiát fogyasztanak, míg a felújítást követően a LED-es lámpatestek 15 W 
energiát. A fejlesztés 50%-át hitelből, míg a fennmaradó 50%-ot a közvilágítás 
megtakarításából finanszírozzuk 4-4 éves időtartamban. 
 
A törvényi előírásoknak megfelelően március 1-től életbe lépett a szociális ellátások 
helyi szabályozásáról szóló helyi rendelet. A rendelet teljes egységben 
megtekinthető a www.nagypall.hu oldalon.  Az eddigi szociális ellátások 
megváltoztak. A meglévő határozatokban változás nem történt, tehát azok a 
támogatottak, akiknek a lakásfenntartási támogatási határozatuk jelenleg érvényben 
van, azok a határozatban foglalt időpontig a régi rendelkezés alapján kapják a 
támogatást.  Ezt követően azonban már az új rendelet szerint lesznek jogosultak a 
támogatásra. A munkanélküliek ellátását szabályozó foglalkozást helyettesítő 
támogatást március 1-től a Pécsváradi Járási Hivatalnál intézhetik. A folyamatban 
lévő ellátottak ügye is átkerül a járásra.  

 
Március 2-tól folytatódik községünkben korábbi évek alapján a START 
mezőgazdasági program.  A programban 10 fő fog dolgozni, akik a helyi óvoda 
konyhájának a zöldség és hús ellátásában közreműködnek.  Új elemként indul a 
START helyi értékteremtő program, ahol 7 fő rongyszőnyeget sző. A szőnyegek 
megvásárolhatóak a Kézműves Házban. 
Március 4-től indul a harmadik és egyben utolsó alapkompetencia képzés valamint 
március 13-án a második és szintén utolsó szőnyegszövő képzés a Türr István 
Képző Központ közreműködésével.  Önkormányzatunk a képzéshez a szükséges 
termeket és eszközöket adja bérbe a Képző Központnak.  
 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy honlapunk megújult formában várja a látogatókat.  
A feltöltés még folyamatban van, de az aktuális híreket már megtalálhatják.  
 

Grátz Erika 
polgármester 

 

http://www.nagypall.hu/
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 

 
Február a farsangok, a 
bálok és a Valentin nap 
szezonja. 
Februári programjaink 
másodikán a Maci héttel 
kezdődtek az óvodában, 
ahol megnyitottuk Maci 
kiállításunkat és elmeséltük 
a gyermekeknek a 
„Gyertyaszentelő naphoz” 
fűződő néphagyományokat, 
népi hiedelmeket.. 
 (A néphit szerint február 2-
án, gyertyaszentelő napján 
ébred fel először téli álmából 
a medve, kijön a 
barlangjából és megnézi, 

milyen az időjárás. Ha süt a nap és meglátja saját árnyékát, úgy véli, a tél még nem 
adta ki a mérgét és visszabújik a helyére 40 napra, ha hideg időt tapasztal, kint 
marad, mert jön hamarosan a tavasz). 
A közös beszélgetés 
után Pécsváradra 
utaztunk gyermek-
színházba, mely a 
Fülep Lajos 
Művelődési Köz-
pontban került 
megrendezésre, majd 
a Gesztenyés 
Óvodában meg-
néztük a Maci 
kiállítást, közben 
mézes teát 
kortyolgattunk. 
Köszönjük az 
utaztatást Grátz Erika 
polgármester asszonynak és Nagyházi Sándornak. 
Maci napjainkon mackó álarcokat, medvebarlangot gyurmából, macifejeket sajtos 
dobozból készítettek a gyermekek, mackós ruhadarabban jöttek az óvodába, 
elhozták kedvenc maciijaikat, medvés képeket, képeskönyveket nézegettek, medve 
puzzlekat raktak ki, a témával kapcsolatos meséket, dalokat, mondókákat, találós  
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Kérdéseket mondogattak, hallhattak. Medvebarlangot építettek székből, lepedőből, 
dobozokból. Utánozták a medve hangját, mozgását. 
Mézet, mackó tortát, gumi maci cukrot, kalácsokat, kukoricapelyhet eszegettünk, 
málnát, mézes teát ittunk, fánkot sütöttünk és sokat táncoltunk. 
Köszönjük a szép, finom macifej tortát Molnárné Knopf Brigittának a kalácsokat, 
gumicukrot, kukoricapelyhet az Illés KFT-nek, a mézet Rózsa Sándornénak, a fánk 
sütés alapanyagait Zsuzsi óvó néninek. 
A farsangi bálunk időpontját a Maci hét utolsó napjára, Dorottya napjára, február 6.-
ra szerveztük, mivel e naphoz fűződik a farsangi ünnepkör.(Dorottya farsangoló 
nap). 
Az ünnepségre feldíszítettük a Kultúrházat, ahol bálunkat megtartottuk.  
Rongyból, szalmából elkészítettük a nagy kisze bábunkat, a gyerekek kis 
boszorkányaikat. A telet jelképező KISZE bábok égetése a rossz idő miatt sajnos 

elmaradt. 
A családoktól sok tombola 
felajánlás érkezett, az 
anyukák, nagymamák 
finomabbnál finomabb 
süteményeket, szend-
vicseket és szörpöket 
hoztak a bálba.  
A 2 főnyeremény tortát 
Molnárné Knopf Brigitta és 
Zsuzsi óvó néni ajánlotta 
fel. 
Az ILLÉS KFT- től 10.000 
Ft támogatást kaptunk, 
melyből a báli élőzenét 
fizettük. 
 

Köszönöm szépen ezúton is minden családnak az óvodások részére nyújtott 
támogatásokat, köszönöm az összefogást és a sok-sok segítséget. Kívánom, hogy 
a továbbiakban is maradjon meg ez a minden résztvevő számára rendkívül fontos 
együttműködés, hiszen a „végeredmény” mindig a gyermekeké. 
Jelmezbálunk nettó bevétele:  27.690 Ft 
Külön köszönetemet fejezem ki a jelmezbe öltözött szülőknek, nagyszülőknek! 
Remélhetőleg a többi résztvevő is kedvet kapott tőlük és jövőre még több felnőtt 
jelmezesünk lesz! 
A jelmezbálunk után Dobszainé Till Tündétől édességet és üdítős poharakat, 
Dobszai Krisztiántól 2 db DVD tartó fapolcot kaptak a gyermekek támogatásként. 
 Köszönjük szépen a Dobszai családnak! 
Sajnos néhány betervezett februári programunk elmaradt, nem tudtuk megtartani a  
gyermekek betegsége miatt .  
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Ezek a következők lettek volna: Valentin nap, Kirándulás Mohácsra, valamint a 
Kisze báb égetése, a tél búcsúztatása. 
További programjaink a 2 félévben: 
2015.március 6. Nőnap 
2015. március 13. 10 óra Iskolások március 15-i műsorának megtekintése, 
koszorúzás a kopjafánál 
2015. április 2. Húsvéti ünnepség, locsolás 
2015. április 3 (nagypéntek) Nevelés nélküli munkanap  
2015.április 7. Nevelés nélküli munkanap 
2015.április 27. Bóbita Bábszínház és Mosoly ország Játszóház Pécs 
2015.április 30.  16 óra Anyák napja  
2015. május 1. Pince Galéria megnyitón szereplés 
2015.május 15. 16 óra Évzáró és Ballagás 
2015. május 29. GYERMEKNAP (kirándulás) 
2015.július 4. Falunapon szereplés 
Nyári szünet: 2015. augusztus 3. (hétfő)- 2015.augusztus 28.(péntek). 
 

Illésné Speiser Mária 
óvodavezető 

 
 

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 
Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 

 
Február hónapban rendeztük meg iskolánkban, a hagyományos farsangi bált. A 
gyerekek nagyon várták már ezt a napot, de sajnos néhány diákunkat ágynak 
döntött a magas láz, így nem tudtak részt venni az ünnepségen. Azok a gyerekek, 

akik részt vettek a bálon, 
ötletesebbnél ötletesebb 
jelmezeket öltöttek 
magukra. Volt olyan 
tanulónk is, akit alig 
lehetett felismerni 
jelmezében. Felvonultak a 
bálon rock and roll táncos 
lányok, rocker lány, 
felszolgálónő, Dark Rider, 
doktornő, Piroska, óra, 
ősember, öregasszony, 
Nindzsa, Pókember, 
menyasszony, pom-pom 
lány, Elsa (ezt a jelmezt 
több lány is választotta) 
pantomimes ember. 
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A felvonulás után minden gyermek bemutatta jelmezét egy-egy verssel vagy 
produkcióval. Majd következett az estig tartó mulatozás, tánc. Ebben az évben 
néhány táncos játékkal szórakoztattuk a gyerekeket, hogy még kellemesebben 
teljen a délután. Volt lufis 
tánc, labdás tánc és székes 
tánc is. A gyerekeknek 
nagyon tetszettek a 
játékok, a győztesek egy-
egy csokit kaptak jutalmul. 
Majd az elmaradhatatlan 
tombolasorsolással 
folytatódott a mulatság. 
Nagyon sok ajándék talált 
gazdára. A fődíj egy torta 
volt, amelyet két diákunk, 
Somogyvári Ivett és Márk 
nyertek meg.  
A tortát Molnárné Knopf 
Brigitta készítette, amelyet 
ezúton szeretnék még 
egyszer megköszönni! Az édesség nagyon finom volt, mivel a tombolasorsolás után 

mindenki, aki szeretett 
volna kapni a tortából, evett 
egy-egy szeletet. 
Élő zene, a büfében 
szendvicsek, sütemények 
és málna várta a 
vendégeket. Szeretném 
megköszönni minden Szülő 
munkáját, aki bármilyen 
módon hozzájárult a 
farsangi bál sikeréhez! Úgy 
gondolom, a gyerekek jól 
érezték magukat, hisz ezen 
az estén a kacsatánc, a 
vonatozás és a Limbó Hintó 
c. zeneszámok voltak a 
legkedveltebbek. 

 
 Aszmann Róbertné 

tagintézmény vezető 
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EGYESÜLETI HÍREK 

 
 

Nagypalli Magyar- Német Barátság Klub 
 

  
2015. február 15-én megrendeztük a hagyományos fánksütő versenyt. Ez évben 16-
an neveztek be a versenybe.  A zsűrizésnél idén először két kategóriára bontották a 
farsangi fánkokat. Az első kategóriába a hagyományos fánkok, míg a második 
csoportba a csöröge és egyéb fánkokat zsűrizték. 
A zsűrizést a nagypalli származású Grubics Mártonné Ancsa  végezte. 

 
 
 
1, kategória: hagyományos 
fánkok helyezettei 
I.  Bérces Veronika 
II. Grátz Erika 
III. Börcsök Krisztiánné  
 
2. kategória: csöröge, 
képviselő fánk, hólabda 
I. Schnell Lászlóné 
II. Bérces Boldizsárné 
III. ifj. Dombi Lajosné 
 
 
 

 
 
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
 
 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS 
 

 
Értesítjük a lakosságot, hogy 2015. március 5.-én csütörtökön 8:00 – 12:00 óra 
között a Petőfi utca 1 – 36 házszám között áramszünet lesz. 
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VII. Nagypalli bormustra 

 
 
 
 

Meghívó borversenyre! 

 

 
 

Tisztelt szőlősgazdák, kedves borbarátok! 
 

Nagypall község megrendezi VII. borversenyét, 
melyre minden érdeklődőt szeretettel meghívunk és 
várunk. 
 

Ideje: 2015. március 14. szombat 
Helye: Nagypall kultúrház 
 
A részvétel feltételei:  
Fajtánként kettő palack 0.75 L-es minta leadása, melyen felkel tüntetni a bor fajtáját, 
évjáratát. 
 
A minták leadási ideje:  2015. március 12. csütörtök 17-órától 20-óráig.   
          helye:  Nagypall kultúrház 
 
A megadott időpont után nem áll módunkban mintát, nevezést elfogadni! Ha a 
nevezés időpontja gondot jelent más elfoglaltság miatt, akkor a megadott időpont 
előtt, telefonos egyeztetéssel tudunk mintát átvenni, nevezést fogadni! 
 
Részvételi díj: 600 Ft fajtánként, melyet a nevezéskor kell befizetni 
Eredményhirdetés: 2015. március 14. szombat 18 óra, nagypalli kultúrház 
 
Borversenyünk részeként minden résztvevőt szeretettel várunk egy kötetlen 
beszélgetéssel egybekötött vacsorára. A vacsorán való részvételi szándékát kérjük 
a minta leadásával egy-időben jelezni. A vacsora díja: 1.200.- Ft / fő. 
 
Kérjük az érdeklődő boros gazdákat, hogy vegyenek részt a versenyen, mutassák 
meg boraikat. 
Mindenkinek sok sikert, eredményes részvételt és felhőtlen szórakozást kívánunk. 
 
Bővebb információ: Dobszai Krisztián Tel.:30/244-0190 
 
                                                                                       Dobszai Krisztián    szervező 
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MMeegghhíívvóó 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Szeretettel hívunk és várunk minden 

érdeklődőt,  

2015. március 29-én, vasárnap 

14:30-18 óra között  

 

 
 

rendezvényünkre a Kézműves Házba. 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Közhasznú Egyesülete 

 
 
 
 
 
 
 

HHúússvvééttii  kkéésszzüüllőőddééss  ééss  ttoojjáássíírrááss 
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MÁRCIUSI KÖNYVTÁRHÍREK 

 
Könyvtárunk, nemcsak könyv kölcsönzés szolgáltatásával, hanem a jeles napok 
megemlékezéseivel is foglalkozna továbbiakban. Ez évben is tervezünk minimum 4 
rendezvényt, amivel elszámolási kötelezettsége van könyvtárunknak a Pécsi Csorba 
Győző megyei könyvtár felé. Rendezvényekben szerepet kap egy előadó, vagy 
tánccsoport valamely kulturális rendezvényünkön, illetve ide sorolhatók az iskola, 
óvodai külön órák, látogatások is. Március 13-án második alkalommal lesz iskolai 
könyvtár nyíltnap ekkor tesznek látogatást nálam a tanulók, tanár nénik. Témája a 
közeledő ünnepségek lesznek:  

 
Március jeles ünnepei: 
A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, 
amelyet 1917 óta minden év március 8-án tartanak. Ellőre is Nagyon Boldog 
Nőnapot Kívánok Minden kedves Nőtársamnak!  
 
Március 15.-e, Nemzeti Ünnep: Az 1848-as magyar forradalom napjára emlékezés. 
Mint minden évben idén is a Nagypalli Német Nemzetiségi Óvodások és Nagypalli 
Általános Iskolások tanulói ellátogatnak a kopjafához Márciusi ifjak megemlékezése 
céljából. Általános Iskola 4. osztályos műsora után felolvasást tartok magáról az 
ünnepről hogy miért fontos ez az ünnep, kikre is emlékezünk. Ezt követően egy 
nyíltnapot tartunk az iskolások számára, ahol felolvasást hallgathatnak meg a 
diákok már a könyvtárban. 

 
Idén is megrendezésre kerül az Országos Internet Fiesta a könyvtárban.  
2015. március 19- 26- között: „Környezetünk és családunk az interneten – Internet 
Fiesta a könyvtárban, 2015” címmel.  
Könyvtárunk is csatlakozott a programhoz. Program témája: „Helytörténeti források 
az interneten” a település történetét, a település híres családjainak történetét 
ismertetheti. 

 
Minden évben március 21-én ünneplik a költészet világnapját. 
Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet a nemzetek irodalmi értékeire, a nyelvek 
sokszínűségére, valamint a kihalófélben lévő nyelvekre is. Az ünnep alkalmából, 
verskötetekből álló könyvbemutatót szervezek arra a hétre. 

Igencsak mozgalmas és tartalmas hónapnak nézünk, elébe bízom benne, hogy 
mindenki talál kedvére valót.       

Szávics Edina- könyvtáros 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei 

 
 

Nemzetiségi önkormányzatunk elfogadta 2015. évi költségvetését. Ez évben 2,9 M 
Ft-ból gazdálkodhatunk. Terveink között szerepelnek helyi intézményeink 
támogatásán túl, önálló rendezvények szervezése.  
Egy ilyen rendezvénynek adtunk otthont február 28-án, szombaton, ahol farsangi 

sváb bált 
rendeztünk. Ez 
évben is voltak 

vállalkozó 
szelleműek, akik 
ötletes jelmezbe 
érkeztek. Ők külön 
ajándékban is 
részesültek. A 
remek hangulatot a 

Zengővárkonyiak 
görög zorba 
meglepetés tánca 
indította, majd 
hajnalig ropták a 
résztvevők a 
táncot. 

 
 

Bérces Attila 
     elnök 

 
EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT MÁRCIUS 15.-RE 

A Honvédelmi Minisztérium Nemzeti 
Rendezvényszervező Hivatala az egész országra 
kiterjedő közös emlékezést tervez március 15-re „ A mi 
Petőfi utcánk” címmel. 
A programhoz községünk is csatlakozott, ezért 
megkérjük községünk lakosságát, hogy tartsanak 
velünk március 15-én, amikor is 15:00 órakor közösen 
szavaljuk el a Nemzeti dalt. 

Gyülekező 14:45 órakor a Petőfi utcában a Kopjafánál. 15:00 órakor együtt 
szavaljuk el a Nemzeti Dalt, majd a zászlókat elhelyezzük a kopjafánál. Ezt 
követően lesétálunk a közparkba, ahol a résztvevőket pogácsával és frissítő itallal 
kínálunk meg. 
 

Mindenkit szertetettel várunk! 
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Étkezési díj befizetési időpontok 
 

 
 
 
 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő 
időpontok állnak rendelkezésükre: 
 
 
 

március 16.-tól - március 19.-ig 
 
 

Hétfő: 08:00-tól- 12.00.-ig 
Kedd: 12.30.- 15.-30.-ig 

Szerda: 08:00-tól- 12.00.-ig 
Csütörtök: 12.30.-15:30.-ig 

Pénteken: 08:00-12:00- óráig 
 

 
Hely: Nagypall Község Önkormányzata 
 
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:00-ig). 
Megértésüket köszönjük! 
 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 
 
 

Szávics Edina - 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 

 

http://www.nagypall.hu/

