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Húsvét napján 
  

Csilingel a hajnal 
Húsvét napjára, 

hímes tojás bujkál 
a lányok markában. 

  
Ibolya meg nárcisz, 
mind ilyenkor nyílik, 
locsoló legénynek 
gomblyukába illik. 

  
Füstölt sonka illata 

levegőben lengedez, 
áldottan jó ízű 

Megváltónk ünnepe. 
  

Tavaszi napsugár 
olyan szépen ragyog, 

arannyal hinti be 
ezt az áldott napot. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Március 15-én együtt emlékeztünk a „Mi Petőfi utcánk” elnevezésű országos 
megmozduláson.  A rendezvényre 14:45 órától vártuk a falu lakosságát a Petőfi 
utcai kopjafánál, ahol minden résztvevő nemzeti színű kis zászlót kapott. A 
megemlékezésen Grátz Erika polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd 
Aszmann Róbertné a helyi iskola vezetője ünnepi megemlékezése következett. A 

Nemzeti Dalt közel 
70 ember együtt 
szavalta el, majd a 
zászlókat mindenki 
a kopjafánál el-
helyezte. 
Ezt követően le-
sétáltunk a köz-
parkba, ahol Mező 
Katicanéni és Féth 
Gizi által sütött 
nemzeti színű 
kaláccsal valamint 
a Schnell Ili, Mihály 
Erzsike és Cseke 
Szandi által sütött 
pogácsával kínáltuk 

meg a résztvevőket.  
Köszönjük a nagyszámú részvételt és külön köszönet a közreműködőknek, 
Nagyházi Sanyinak és Tihanyi Ferinek a kemence fűtésért, a finom kalácsért és 
pogácsáért pedig sütőasszonyainknak. 
 
 

Grátz Erika - polgármester 
  
 

TAVASZI LOMTALANÍTÁS 
ÁPRILIS 24.- PÉNTEK 

 
Az akció során nem helyezhetők ki a következő anyagok: 

Építési törmelék, 
Állati tetemek, 
Zöldhulladék, 

Veszélyes hulladék, (pl.: akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres-festékes 
dobozok, stb.) 

Elektronikai hulladék (pl.: TV, hűtőszekrény, stb.) 
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F E L H Í V Á S 

 
Szabadtéri tűzgyújtás új szabályai 

 
Tájékoztatom, hogy 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új 
rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés 
engedélyezésének szabályaira vonatkozóan. 
 
OTSZ 225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, 
tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata 
során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. 
OTSZ 226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi 
hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést 
végezhet. 
 
I. Belterületi szabadtéri égetés 
 
Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést 
végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet –
megengedi. 
Abban az esetben, ha van önkormányzati rendelet a belterületi égetésre 
vonatkozóan, úgy az abban megjelölt napokon, időpontban az végrehajtható, 
amennyiben az önkormányzat nem rendelkezik rendelettel, úgy a belterületi 
égetés a nap minden időszakában TILOS! Az utóbbi esetben amennyiben 
szabadtéri égetést hajtanak végre belterületen úgy a tűzvédelmi hatóság 
eljárást fog kezdeményezni, csak úgy, mint abban az esetben is, mikor az 
önkormányzat rendelkezik szabályozott égetéssel, viszont a tevékenység nem 
az engedélyezett időpontban történik. 
 
NAGYPALL Község Önkormányzat Képviselő-testületének kerti hulladék 
égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló 
11/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete alapján NAGYPALL KÖZSÉG 
BELTERÜLETI KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN szabadtéri égetést az alábbi 
időpontokban szabad végezni a kerti hulladék égetése megfelelő légköri 
viszonyok (szélcsend) esetén a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával: 
 
május 1-től szeptember 30-ig hétfőtől péntekig 6-17 óra között, július 1-től 
augusztus 31-ig szombaton 7-14 óra között engedélyezett. 
kivéve  

az országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején. 
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II. Külterületi szabadtéri égetés: 
 
1. Az engedélyezés  
 
Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 
5-ig hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM 
rendelet 606. § (2) bekezdése értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak 
be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját követően a katasztrófavédelmi 
kirendeltséggel engedélyeztetni kell. 
 
Kivétel: 
Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb 
növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja 
– mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM 
rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az 
égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen 
rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként 
engedélyeztetni. Az új szabályozás értelmében megszűnt a bejelentés alapján 
történő szabadtéri tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék 
égetése, az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-
ában leírt erdőben végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (vágástéri 
hulladékégetés) és ellenőrzött tűz kivételével. 
 
2. Az engedélyezési eljárás menete 
Az irányított égetés engedélyezésének eljárásrendje és iratmintái, az 
engedélyezéshez szükséges kérelem formanyomtatvány az alábbi linken érhető el: 
 
http://baranya.katasztrofavedelem.hu/hirek/1508-valtoztak-a-szabalyok-
%E2%80%93-kello-odafigyelessel-a-szabadteri-tuzek-megelozhetok 
 
Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, 
és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell 
megfizetni. 
Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes – az eljárásrendben meghatározott 
kivételes esetben a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes – 
katasztrófavédelmi kirendeltség folytatja le. 
A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban – a 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § – előírt hatósági engedélyt 
nem pótol. 
Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető! 
 
Erzsébet, 2015. március 23.           Dr. Tóth Sándor-jegyző  
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 

 
Március- nemzetközi nőnap, nemzeti ünnep, új évszak, új (nyári) időszámítás 
kezdete. 
Végre hosszabbak a nappalok, lassan melegszik az időjárás, rügyeznek a fák…. 
optimistábbak leszünk. 
 
Március 7- én ajándékot készítettünk a kisfiúkkal, mellyel felköszöntötték a konyhás 
néniket, a hivatal női dolgozóit és a tanító néniket. 
Kislány pajtásaiknak is ajándékkal kedveskedtek. 
Ezen a napon az Erdősmecskei Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívására 
Erdősmecskére utaztunk gyermekszínházba. Itt a Szekszárdi Német Színház „ Die 
goldene Gans” című gyermekműsorát nézhettük meg. 
 
Március 11-én a Kézműves Házban Báling Aranka vezetésével megismerhettük és 
gyakoroltuk a 
tojásfestés 
technikáját. A kifújt 
tojásokat a 
gyermekek otthonról 
hozták. Nagyon 
szépen köszönjük a 
lehetőséget Aranka! 
Óvodásaink jól 
érezték magukat, 
boldogan mesélték 
élményeiket az 
óvodában. 
Köszönjük az óvoda 
dolgozóinak 
ajándékozott húsvéti 
tojásokat is! 
 
 
Március 13-án az iskolával közösen tartottuk meg a március 15-i megemlékezést. 
A Kultúrházban megnéztük az iskolások műsorát, közösen verseltünk, énekeltünk. 
Március 15-én részt vettünk (betegség miatt sajnos nagyon kis létszámmal), az 
„EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT MÁRCIUS 15.-re” rendezvényen, ahol közösen 
elszavaltuk a Nemzeti dalt, a zászlókat elhelyeztük a kopjafánál.  
Ezután a közparkban pogácsával, nemzeti színű kaláccsal és frissítő itallal lettünk 
megvendégelve. 
Március 18-án ortopédiai vizsgálat (talp-és gerinc) volt az óvodában azon óvodások 
és iskolások részére, kiknek szülei azt igényelték. A vizsgálat díja: 1000 Ft volt, 
melyet a szülők fizettek.  A leleteket már kézhez kapták a gyermekek. 
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Március 24-én Szávics Edina 
meghívására ellátogattunk a 
Falumúzeumba, ahol Bérces 
Boldizsárné, Erzsi néni mesélt 
a gyerekeknek a falu 
történetéről, az itt élt emberek 
életéről, szokásairól. Beszélt a 
település híres emberéről, 
Sebes S.Józsefről, akinek az 
emléktábláját  a 
múzeumlátogatás után mindjárt  
felkerestük.  
Köszönjük Erzsi néni, nagyon 
jól éreztük magunkat! 
 
Március 25-én ismét 
ellátogattak hozzánk a Pécs-
Vasasi bábelőadók, akik a 
húsvét ünnepéhez kapcsolódó 
tanulságos zenés bábdarabot 
adtak elő. 
Az előadásra meghívtuk a 
Zengővárkonyi óvodásokat, 
óvodai dolgozókat is. Kaláccsal 
és üdítővel láttuk vendégül őket 

és az előadókat is. 
A kalácsokat az Illés Kft ajánlotta fel. 
Kapott adományaink még március hónapban: temperák és üvegfestékek 
beszerzésére 10. 000 Ft Molnárné Knopf Brigittától, a Szülői szervezet elnökétől, 
valamint Dobszai Krisztiántól színes ceruzák. 
Köszönjük a Dobszai és a Molnár családnak! 
 
A 2015/ 2016.-os tanévre az Óvodai BEÍRATÁS 2015. április 16.-án és 17.-én lesz 8 
órától 16 óráig. 
A beíratáshoz szükséges okiratok: 
- A gyermek születési anyakönyvi kivonata 
- TAJ kártya 
- Lakcím kártya 
- Adókártya 
 E napokon lesz nagycsoportosaink beiratkozása is az iskolában. 

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

Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 
 
Immár második tanéve, hogy a közoktatási intézményekben bevezetésre került az 
órarendszerinti erkölcstan vagy hit- és erkölcstan oktatás. Március első hetében, 
iskolánkban tájékoztatót tartott a hit- és erkölcstan oktatás fontosságáról Patacsi 
Antalné hitoktató és Győrfi Bálint lelkipásztor és hitoktató. A tájékoztatón, a leendő 
első osztályos tanulók szülei vettek részt. 
Március második hetében, iskolánk tanulói a Kézműves Házban jártak. Ott Báling 
Aranka már várta a gyerekeket, hogy elmélyítse számukra a tojásírás rejtelmeit. 
Miután sikerült megírni a gyerekek által vitt kifújt tojásokat a festésre került a sor. 
Végül, miután a tojások megszáradtak, Aranka néni segítségével, eltávolították a 
viaszt a tojásokról és minden gyermek haza vihette kis „alkotását”. Köszönjük 
Arankának a sok segítséget, kitartást és a türelmet! 
Március 13-án együtt emlékeztünk az 1848. március 15-ei forradalom „márciusi 
ifjaira”, bátor résztvevőire. Iskolánkban immár hagyománnyá vált, hogy 4. osztályos 
tanulóink (Batancs Zsigmond, Kuczora Gréta, Lasszer Réka, Molnár Fanni, 
Szabados Valentin, Varga Tamara) egy kis műsorral készülnek erre az alkalomra. A 
műsort Németh Anita tanítónő tanította be a gyerekeknek.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eb

ben a tanévben is méltó módon emlékeztünk meg a forradalom eseményeiről, 
hiszen a versek, zeneszámok a szabadságról, a hazaszeretet fontosságáról szóltak. 
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Március 23-án, 4. osztályos tanulóink részt vettek egy Nemzetközi Szövegértés 
Vizsgálaton, rövidebb nevén PIRLS-felmérésen, a Tanulói Teljesítmények 
Vizsgálatának Nemzetközi Társaságának szervezésében. Erre a felmérésre 5 
évenként kerül sor és 50 ország részvételével zajlik. A felmérés, minden alkalomkor, 
az általános iskola alsó tagozatának negyedik évfolyamát vizsgálja, mivel ekkorra a 
gyerekek megtanultak olvasni és már azért olvasnak, hogy tanuljanak. Az értő 
olvasás minden gyermek fejlődésének elengedhetetlen feltétele. Ezért ezen 
képesség mérésére, a képesség megszerzését befolyásoló tényezők vizsgálatára 
vállalkoztak minden országában. A felmérést az Oktatási Minisztérium egyik 
munkatársa vezette iskolánkban. Reméljük, tanulóink a legjobb tudásukkal végezték 
el a szövegértő feladatokat. Az eredményekről később tájékoztatják intézményünket 
a szervezők. 
Intézményünk csatlakozott ebben a tanévben a „víz hete” programhoz, amelynek 
legfőbb célja, hogy a gyermekek körében népszerűsítsük a minél nagyobb 
vízfogyasztást. A program HAPPY-hét néven került a köztudatba. Ez a hét a 
legegészségesebb folyadékról szólt, a vízről. A gyerekek hallhattak arról, hogy miért 
fontos az élőlények, az emberi szervezet számára a víz. Beszélgettünk arról, hogy 
milyen káros hatásai vannak a szénsavas, cukros üdítő italoknak, a vízen kívül, 
milyen más egészséges italokat ihatunk és milyen gyakorisággal. Különböző játékos 
feladatokkal sikerült elmélyíteni az új információkat. Ezen a héten lehetőségük volt a 
gyerekeknek arra, hogy tanítási órákon is igyanak vizet. Figyeltünk arra is, hogy 
gyakran fogyasszanak buborékmentes ásványvizet és csapi vizet is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hét befejezéseként pedig, pénteken, a második óra utáni szünetben együtt emelte 
mindenki magasba a vizes poharát és együtt ittunk mindenki egészségére. 
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Március 25-én a Pécs-Somogyi Bábcsoport egyik újabb előadását nézhették meg a 
gyerekek. Az előadás, a közelgő húsvéthoz kapcsolódott és nagy hangsúlyt fektetett 
a barátság és a szeretet fontosságára. Igen tanulságos történet volt, a mai gyerekek 
számára. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A leendő első osztályos tanulók számára, a következő időpontokban lesz a 
beiratkozás intézményünkben: 

 2015. április 16-án, 8-19 óra között, 

 2015. április 17-én, 8-18 óra között. 
Április 16-án, csütörtökön látjuk vendégül leendő elsőseinket és szüleiket, amikor is 
betekintést nyerhetnek iskolánk életébe, megismerkedhetnek a tanító nénikkel és 
leendő társaikkal. 
Az iskolai beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: 

 a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. 
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet 

 óvodai szakvélemény, 

 nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, 

 sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői bizottság szakértői 
véleménye. 

Sok szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket is intézményünkben! 
                                                                                                     Aszmann Róbertné 
                                                                                                     tagintézmény-vezető 
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Étkezési díj befizetési időpontok 

 
 
 
 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő 
időpontok állnak rendelkezésükre: 
 
április 15.-tól - április 17.-ig 
 
 

Szerda: 08:00-tól- 12.00.-ig 
Csütörtök: 12.30.-15:30.-ig 
Pénteken: 08:00-12:00- órái 

 
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 
 

Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 
 

Egyesületünk március 9-én tartotta az éves közgyűlését. A közgyűlésen az elnök 
tájékoztatta a tagokat az előző évben történtekről és a gazdasági helyzetről, a 
tagság a beszámolót egyhangúan elfogadta. Ezt követően az elnök ismertette a 
tagokkal, hogy a civil szervezetek alapszabályában sok változás történt és jó lenne 
az alapszabályt módosítani. Az ismertetett alapszabályt a tagok egyhangúan 
elfogadták. Miután az előző vezetők mandátuma is lejárt új vezetőség választást 
kellett tartani. 
A választást Mező Jánosné vezette le. A tagok egyhangúan az előző vezetőket 
újból megválasztották. 
Elnök: Bérces Boldizsárné 
Titkár: Keszler Károlyné 
Pénztáros: Dobszai Jánosné 
A vezetőség megköszönte a bizalmat. 
 
Egyesületünk április 10-én lesz 20 éves, ezt egy nagyobb ünnepség keretében 
szeretnénk megrendezni. 
Végül köszöntöttük az első negyedévben ünneplő névnaposokat.     
 

Bérces Boldizsárné - elnök   
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

    
 

 
Március 29-én délután tartotta a Régi 
Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
a hagyományos húsvéti készülődést a 
kézműves háznál. Minden érdeklődőt 
meleg teával és zsíros kenyér 
hagymával kínáltunk.  
Az idén az udvarban felállítottunk egy 
kis tojásfát, amit az iskolások és 
óvodások papír tojásokkal díszítettek 
fel. A kézműves foglalkozáson lehetett 
tojást írni csuhé nyulakat és ajtó 
díszeket készíteni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délután 5 órakor 
Dobszai Krisztián egy 
kis táncházra várta a 
résztvevőket, a 
kicsiket és az 
idősebbeket is, akik a 
felállított tojásfát 
táncolták körbe az 
udvaron 
A végén  felállított 
tojásfa alatt fészket 
csináltak a gyerekek, 
és tánc után minden 
gyerek kapott cukrot 
és egy kis csoki 
tojást. 
Remélem ismét 
sikerült egy jó 
hangulatú foglalkozást szervezni a résztvevők számára.                                             
                                                                                           Bérces Boldizsárné - elnök 
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Tisztelt Nagypalliak! 

 
Idén a tizennegyedik kiállítás 
tekinthető meg a Nagypalli 
Pince Galériában.  
Ezennel a kiállítás témája:    
‘Zománcművészet, metszett 
fény és tükörképek’ 
Avagy röviden: ‘A fény vetítése, 
tükrözése és abszorpciója’  
Mivel, pont ez a fény az, ami 
összeköti a három művészeti 
ágat egymással.   
A zománcművészetben a 
művészek megpróbálják a fény 
bizonyos tartományait 
zománctechnikákkal és 

anyagokkal elfogni és bizonyos saját formákban, színekben és mintákban rögzíteni. 
Ez a falra rögzíthető zománcművészeti alkotásokra, de szabadon álló alkotásokra is 
vonatkozik. Ahogy H. Barakonyi Klára saját maga is írja, a saját belső érzelmeit, 
gondolatait és elképzeléseit e művészeti formán keresztül nyernek kifejezést 
különleges oxidszínek és az ahhoz tartozó fénykontrasztok és az anyag számos 
lehetőségei alkalmazásával. Úgy, mint a művésztársainál, az Ő alkotásaiban a 
‘kifejezési kényszer’ nagy szerepet játszik és ez egy szürreális hatást eredményez, 
mely mégis nagyrészt felismerhető marad. A művésztársai: Hidasi Ágnes, Varga 
Mariann, Czipóné Borbás Rózsa.  
Mindnyájan a Pécsi Zománcműhely Egyesület, tagjai, mely március negyedikén 
ünnepelte 25 éves fennállását.   
Az üveg jelentése, mint fényt áteresztő, törő, tükröző vagy abszorbeáló anyag 
egyértelmű.  
Báko László szobrászművész természetes üvegtárgyaiban a művész metszi a 
fényt (‘faragott fények’-nek nevezi saját maga) ami a különleges megvilágítás által 
a szépség még jobban az előtérbe helyeződik.   
A ‘Spiegelbeelden (Tükörképek)’ fényképsorozatában Eddy Smid olyan 
fényképeket mutat be, melyekben a közvetlen környezetünkben alig észrevehető 
(fény)tükröződések mutatkoznak. Itt bemutatja, hogy milyen mélyen érintik őt a 
tónus és tükröződés világai, annyira, hogy gyakran, mint egy vörös fonal, 
megtalálhatók a további munkásságában.  
 
Kiállítás és nyitva tartás:  
A kiállítás időtartama: 2015. Május 1 – szeptember 13 között. 
Nyitva tartás: csütörtök – vasárnap, 14:00 – 17:00 óra. 
Cím: 7731 Nagypall, Szabadság u. 38b.          

 Smid Eddy 
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Áprilisi könyvtárhírek 

 
Március 13.-án pénteken ismét látogatást tettek nálam a Nagypalli Általános Iskola 
tanulói. Közelgő ünnepünk miatt egy márciusi Ifjakról szóló történetet hoztam el 
nekik, majd felolvasást tartottam a Kokárda történetéről. Kissé talán történelem 
órásra sikeredett ez a könyvtárlátogatás, de jeles ünnepünk miatt fontosnak éreztem 
a tanulók felé az ismertetőt. Felolvasás után alkalom volt ismét egy kis szabad 
foglalkozásra is, társasozhattak, internetezhettek és természetesen könyvet 
kölcsönözhettek a diákok. Következő könyvtáróra májusra van tervezve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Március 15.- re emlékeztünk közösen településünkön,  „Emlékezzünk együtt 
Március 15.-re „ című programhoz idén csatlakoztunk először, amire sokan eljöttek, 
a programhoz, mint Önkormányzat, mint Iskola és Óvoda és Mozgókönyvtár is 
csatlakozott, illetve Mozgókönyvtárnak idei  program rendezvénysorozatában egyik 
megrendezett programja is volt. 
 
Mozgó könyvtárunk is csatlakozott idén az Internet Fiesta Programhoz, mely 
március 19- és 26.- között kellett, hogy megvalósuljon. Programnak választottam 
Nagypall település történetét, melyhez helyszínre szolgált Falumúzeumunk illetve 
könyvtár helysége, segítségemre volt a program lebonyolításában és a helytörténet 
ismertetésében Bérces Boldizsárné- Erzsi néni, kinek ezúttal is köszönöm, hogy 
elvállalta és visszaröpített minket a múltba.  
Program leírása röviden: Nagypall településről a múlttól a jelenig megemlékezés, 
felolvasásból.  
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Településen élő emberek emlékeiből felidézve visszatekintés kicsit a múltba, egy-
két idősebb ember meghívása, akik az előadásba bekapcsolódnának. Falumúzeum 
látogatása. 

 
 
 
 
 
 
Az Általános Iskolásoknak 
tartott előadás 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nagypalli Német 
Nemzetiségi Óvodásoknak 
tartott előadás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szávics Edina - könyvtáros 
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VII. Nagypalli Bormustra borverseny 

 
2015. március 14.-én került megrendezésre a VII. Nagypalli Bormustra borverseny. 
A bírálat iránt az előző évekhez hasonló mértékű érdeklődés mutatkozott. A 
bírálatra 81 bort neveztek, 53 fehérbort, 11 rosé bort, 17 vörösbort.  A nevezők hat 
településről érkeztek, Nagypall, Pécs-Somogy, Pécsvárad, Zengővárkony, 
Mecseknádasd, Szentlőrinc. Az értékelés eredményeképp 17 aranyérem, 32 
ezüstérem, 27 bronzérem, és 5 oklevél született. A borok kiváló minőségét, és a 
boros gazdák hozzáértését mutatja az eredmény! A bírálóbizottság tagjai: Havrán 
István a bizottság elnöke, Walter Gyula, Ritlinger Károly. A legeredményesebb 
gazda Kreutz András lett. A bírálat legjobb fehérborát Koch Lajos, a legjobb rosé 
borát Kreutz András, és a legjobb vörös borát Schraub pince nevezte. „Nagypall 
Bora 2015” díjat Bérces Attila Királyleányka bora nyerte el.  Gratulálunk az elért 
eredményekhez minden gazdának! 

 A bírálat és az eredményhirdetés után következett a vacsora és a felhőtlen, jókedvű 
beszélgetés, és nótázás. A résztvevőknek köszönet a nevezésért, és a jó hangulatú 
estéért! 
A rendezvényt támogatta a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat. 
A szódát a vacsorához Balla Zoltán biztosította. 
Köszönet a támogatóknak! 

  
Dobszai Krisztián      
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TAVASZI „ZSONGÁS” NAGYPALLON 
 
 

Jó lenne együtt eltölteni egy kellemes napot barátokkal, ismerősökkel, jó programok 
társaságában… 

Ilyen napra hívjuk és várjuk sok szeretettel a falu apraját-nagyját! 
 

Időpont: 2015. április 18.     10 órai kezdettel 
Helyszín: Közpark, Kézműves Ház 

 
Programajánló: 

 
 Zöld ágas csalogató: közös séta a Közparkba 

 Tréfás észpörgető 
 Próbáld ki magad! – ügyességi feladatok 

 Ujjmozgató kézművesedések 
 Lábemelgető: tánclépések alapfokon 

 Minden lében kanalazó: finom közös ebéd 
 
 

Töltsünk el egy kellemes napot, mert EGYÜTT LENNI JÓ! 
 

A program szervezője: 
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 
 

Támogatók: 
Nagypall Község Önkormányzata 

Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
 

 
 
 

 
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/

