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Szeretettel hoztam e szép csokrot,  

s köszöntőmet mindenkinek mondom.  
Nőket köszönt most az egész világ,  
hát nyíljon nékik a sok színes virág.  

Az életet, szerelmet tőlük kaptuk, 
cserébe szívünket az ölükbe rakjuk.  

Általuk vagyunk igazán valakik,  
tudom most dalom, messzire hallatszik.  

Kívánom, legyen minden nő boldog,  
s szálljanak el végleg a bús gondok.  

Hulljon reájuk jókívánságom e napon,  
egész évben - és minden Nőnapon. 

 
(Richard Wagner) 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
 

Nagypall Község Önkormányzata elfogadta a 2016. évi költségvetését. 2016 évben 
97,55MFt bevétellel számolunk. Ebből az intézményeink működésére 37,85 MFt, 
szociális ellátásokra 1,3 Mft, közfoglalkoztatásra 44,9MFt, hiteltörlesztésre 1,5MFt és 
fejlesztésre 12 MFt-al számolunk.  
Fejlesztésnél ez évben a Szabadság u. 61. szám alatti megvásárolt családi ház 
felújításával számolunk 4 MFt-al, melyet teljes egészében a közfoglalkoztatási alap 
támogat. Fejlesztési terveink között szerepel pályázati támogatás igénybevételével 
az óvoda felújítása, fejlesztése, útfelújítások, Szabadság u. 35-37 szám alatti 
épületünk külső felújítása. A beruházások mind a pályázatok elnyerését követően 
valósulhatnak meg. 
 
Március 1-től folytatódnak a START programok. Ez évben két programmal dolgozunk. 
Az egyik mezőgazdasági program, ahol az előző évekhez hasonlóan a helyi konyha 
zöldség és húsigényeit termeljük meg. A mások program a helyi értékteremtő 
program, ahol a szőnyegszövés valamint a megvásárolt családi ház felújítása a fő cél. 
Az épületbe a felújítást követően a rongyszőnyegszövő részlegünk fog beköltözni, 
valamint itt kapnak helyet a közfoglalkoztatási dolgozók szociális helyiségei. 

Grátz Erika - polgármester 
 
 

Család- és Gyermekjóléti Központ tájékoztatása 
 
Az idei évtől jelentős változások következtek be a családsegítés és gyermekvédelmi 
alapellátás területén. A megváltozott jogszabályi keretek változásai a szolgáltatások 
jelentős bővülését is jelentik. 
Központunkban, Pécsváradon a Dózsa György u. 13. szám alatt nyitvatartási időben 
Nagypall lakosait is várjuk kedd kivételével naponta 8-16 óráig. (Kedden az 
ügyfélfogadás szünetel.) Pécsváradi irodánkban ingyenes jogi tanácsadást, 
pszichológiai tanácsadást, családterápiát is biztosítunk. 
 
Nagypallban március hónaptól helyben is, a Kultúrház épületében állunk a 
helybeliek rendelkezésére szerdánként 9-9.30 óráig. 
 

Elérhetőségeink: telefon: 72/465-360 
mobil: 30/599-6040 

e-mail: css.pv13@gmail.com 
 

Forduljanak hozzánk bizalommal! 
 

A Pécsváradi Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai 
 

mailto:css.pv13@gmail.com
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Pályázati felhívás Partnerkapcsolati táborra. 

  
  
 
Tábor helye: Unterschleißheim-Berlin  
Tábor ideje: 2016.07.30 – 2016.08.05  
 
Meghívottak: 14-17 év közti, Pécsváradi Kistérségben lakó fiatalok (maximum 10 fő) 
Kritérium: Német vagy Angol társalgási szintű nyelvtudás 
Jelentkezési határidő / helye: 2016.04.10. vasárnap / e-mailben a tabor@gepiexe.hu 
címen  
 
Tervezet program: 2 nap Unterschleißheimban, ez időben “ZELTIVAL” van ott, 
koncertek és egyéb programok. 4 nap utazással Berlinben, városnézés, Reichstag 
(parlament), emlékhelyek, Stadtralley (játékos városnézés). 1 nap Münchenen, majd 
záró est.  
 
Költségek: Unterschleißheim/München ki és visszaút díja, PKIF lehető 
leggazdaságosabban megszervezi, +50€ részvételi díj, utasbiztosítás, költőpénz. A 
vendéglátó napi 3 étkezést biztosít. 
  
Jelentkezési adatlap innét tölthető le: http://www.gepiexe.hu/tabor/ 
Figyelem az adatlapot a választott idegen nyelv alapján kel kitölteni!!! 
  
Túljelentkezés esetén meghallgatásra kerül sor. 4 fő szempont ilyenkor a kiválasztás 
feltétele: 
-          Nyelvtudás 
-          Lakhely (Kistérség minél szélesebb képviselete, minél több településsel) 
-          Közösségi életben való részvétel előnyt jelent (egyesület, sportkör stb.) 
-          Rátermettség 
  
  
Szervezők elérhetősége: 
            Perlaki Zoltán                         +36 20 500 6007 
            Gebhardt Ferenc                    +36 20 981 4903 
            tabor@gepiexe.hu 

                                                                                                      PKIF 
 
 
 

Közérdekű közlemény 
 
 

Március havi szelektív gyűjtőedények ürítési napja: március 3. csütörtök 

mailto:tabor@gepiexe.hu
http://www.gepiexe.hu/tabor/
mailto:tabor@gepiexe.hu
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Nagypall – Kindergarten Pahl 

 
Napról-napra örömmel tölti el a szívünket az az egy-egy napsütéses óra, ami aznapra 
megtisztel minket fényével és melegével. 
Hosszabbodnak a nappalok és rövidülnek az éjszakák. 
Február régi neve „Böjtelő hava ” jelezve a farsang utáni és húsvét előtti időszakot. 
A meteorológusok Télutóként tartják számon. Az időjárás változékony, néha havazik 
még, de napos órák is lehetnek. 
A gyerekekkel dadus nénink udvarában megfigyeltük a közeledő tavasz hírnökeit, a 
hóvirágot, a zöldellő füvet,a napsütést, a rügyező bokrokat. 
Február 1-én SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET tartottunk az óvodában. 
Napirendi pontok: 1./ Aszmann Róbertné isk.ig. tájékoztatója a nagypalli iskola  
munkájáról, működéséről 
   2./ Második félévi aktualitások 
   3./ Jelmezbál szervezésének megbeszélése 
   4./ Egyebek 
A népi megfigyelések szerint február 2-án jön ki a medve a barlangjából, hogy 
megnézze milyen az idő. Már negyedik éve MACKÓ NAPOT szervezünk ekkor 
óvodánkban. Erre az alkalomra minden gyermek elhozta otthonról kedvenc maciját, 
macis ruháját, macis könyveit és macis CD-jét. 
Az Óvodai Szülői Szervezet jóvoltából gyermekeink egész délelőtt macis álarcokban 
játszhattak egymással önfeledten. Zsuzsi óvó néni mézes sütit sütött, a 
székelyszabari Illés Kft-től pedig kalácsot, sós kukoricapelyhet, üdítőt kaptunk. 
A kis „bocsok ”mézes sütit kóstoltak, macikkal tornáztak, macis filmet néztek, macikat 
rajzoltak, macis formákat színeztek. 
Február 3-ára a pécsváradi óvodába kaptunk meghívást, ahol a „Maci kiállításban 
”gyönyörködhettünk. A kiállítás megtekintése után elmondtuk magyar-és német macis 
versikéinket, elénekeltük az oviban tanult macis dalainkat.  
A program befejezéseként mézes teát kaptak gyermekeink, mi felnőttek pedig egy kis 
üveg málnaszörpöt. 
A pécsváradi ovisoknak CD-t ajándékoztunk, macis dalokkal. 
Február 4-én a mohácsi Rókus óvoda meghívására részt vettünk a „MASZKOT ÖLT 
APRAJA-NAGYJA” rendezvényen. 
Megtekinthettük a Rókus utcai óvodások és a Széchenyi téri általános iskolások 
„Kisfarsang” című dramatizálását. Ezt követően megnéztük a gyermekrajz kiállítást. 
A Népi kismesterségek bemutatóján óvodásaink is aktívan rész vettek, (pókfonás, 
busóálarc agyagozás stb.). 
Az intézményvezetőknek ajándékot is vittünk, melyet a székelyszabari  Illés KFT és 
a nagypalli Kézműves Ház ajánlott fel. 
Köszönjük szépen nekik!  
Báling Arankával folytatott interjúm alapján a Kézműves Házat és tevékenységét 
Mohácson is bemutattam. 
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A Mohácsi Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Napközi igazgatónője, Ripp 
Istvánné ünnepélyes keretek között köszöntötte óvodánkat, mint a mohácsi Rókus 
utcai óvoda testvérintézményét. 
Az ovisoknak itt is CD-t vittünk ajándékba, farsangi dalokkal. 
Köszönjük az utaztatást Kófiás Endrének a pécsváradi Tankerület Igazgatójának, 
Bérces Attilának a Nagypalli Német Önkormányzat elnökének, valamint Rumszauer 
Gábor sofőrnek! 
Február 12-én tartottuk JELMEZBÁLUNKAT. Gyermekeink az óvodában eltöltött 

idejük után öltöztek 
jelmezbe és a 
három Pinokkióval 
(az óvoda dolgozó-
ival) vonultak da-
lolva a Kultúrházba, 
ahol a megjelent 
vendégeknek mű-
sorral kedvesked-
tek. 
A farsangi műsort 
nyitótánc követte, 
majd Scnellné 
Muszti Anitának és 
Schnell Richárdnak 
köszönhetően egy 
óriás meglepetés 

torta elfogyasztása következett, melyből mindenki kapott. Ezután a vendégek 
bevonásával közös játékokban vettünk részt, majd tombolasorsolás és az 
elengedhetetlen KISZE bábok égetése következett az óvoda udvarán.  A rövid  
„farsang-temető ”műsorunk után gyújtottuk meg a telet jelképező KISZE bábot. Az 
óvodások is a tűzre dobták saját szalma kiszéiket, melyeket az óvodában 
barkácsoltak. 
Az idei évben nagyon sok értékes tombola felajánlással járultak hozzá 
rendezvényünk sikeréhez a szülők, az óvoda Szülői Szervezete, a Kézműves Ház, 
Pátkai Anett, Zsuzsi óvó néni és az Illés KFT. 
Pátkai Anett 15 db babzsákot is varrt óvodásaink részére, melyhez a babot Schnell 
Ferencné adta, a fedőanyagot pedig Cservenyák Lea. Köszönjük szépen! 
Anyukák, nagymamák finomabbnál finomabb sütikkel, pogácsákkal, szendvicsekkel, 
szörppel, üdítővel kedveskedtek. 
Nagyon- nagyon köszönjük! 
A tűzijátékos, meglepetés tortáért köszönetünket fejezzük ki a Schnell házaspárnak! 
Báli bevételünkkel rekordot döntöttünk ebben az évben. 
Február 15-én ünnepeltük az amerikai kultúrából átvett, sokak által imádott, mások 
által kevésbé kedvelt VALENTIN NAPOT, amely egyben „morzsa- party” is volt. 
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A kisfiúk szívecskés spatula bábot készítettek a kislányoknak, táncoltunk, játszottunk 
és elfogyasztottuk a farsangi bálról megmaradt sütiket,pogikat, üdítőt. 
Február 22-én VÉDŐNŐI SZŰRÉS volt az óvodában. 
Ugyanezen a napon kaptunk a gyerekek nagy örömére egy vödör Nutella krémet 
Siklósi Mónikától. Köszönjük szépen!  
Február 23-án óvodánkban húsvéti fényképezést szervezett gyermekeinkkel a 
pécsváradi Naiv A.R.T. Fotóstúdió. 
 

Illésné Speiser Mária 
óvodavezető 

 
 
 

 
 

KÖNYVTÁRHÍREK 
 
 

 
Adomány könyveket kaptunk Németországból dr.Michael Schoeder és felesége 
dr.Nora Schoedertől, akik a könyveket személyesen hozták el Weinsbergből. Van 
köztük regény, lexikon, építészeti, néprajzi, művészeti és orvosi könyv német és 
magyar nyelven is. A könyvek Báling Aranka ismeretsége által kerültek hozzánk, 
amelyeket kiválogatás után a Mozgó Könyvtárba vittünk. 
A házaspár már második alkalommal kereste fel falunkat, mert nagyon tetszik nekik 
a Nagypallon lévő kulturális élet. A könyvekkel a németül tanuló gyerekeknek és a 
németül olvasó felnőtteknek szeretnénk segíteni. 
Köszönjük szépen az adományt! 

2016.02.17-én tartották a Pécsi Tudásközpontban a Baranya Megyei Könyvtárosok 

Szakmai napját. 

A Csorba Győző Könyvtár fő feladatának tekinti, hogy a mozgó könyvtárak a 

könyvkölcsönzés mellett közösségi helyként is működjenek. 

Ehhez szakmai tanácsokkal látták el a könyvtárosokat. 

Itt Nagypallon is szeretnénk, ha az emberek többször felkeresnék a helyi könyvtárat. 

Ezért különböző programokat fogunk szervezni. 

2017.03.09-én 17 órakor a könyvtárba egy kötetlen beszélgetést tartunk melyre sok 

szeretettel várunk minden olvasót. 

Témánk: "Kedvenc könyvem " 

         "Milyen programokat szervezzen a könyvtár?" 

Remélem sok olvasó eljön és elmondja, hogy milyen téma érdekli. 
Mindenkit szeretettel várok! 
 

Geresdi Józsefné - könyvtáros 
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
 
Február 7-én megtartottuk a hagyományos fánksütő versenyt, melyet ez évben már 
a nyolcadik alkalommal rendeztünk meg. A rendezvényre egyesületünk meghívta a 
Pécsváradi Nyugdíjas Klub, valamint a Hirdi Napsugaras Ősz asszonykórus tagjait. A 
klub vezetője köszöntötte a vendégeket és a klub tagjait, majd felolvasta a fánk 
keletkezésének történetét. 
A fánk története osztrák eredetű. Egy Krapfen nevű pék özvegye a sütemény 
kitalálója. Az asszony, férje halála után nem győzte a sok munkát. Egy alkalommal a 
türelmetlenkedő vevők közé akart vágni egy darabka tésztát, de az célt tévesztett és 
a  forró olajba pottyant. Ott szép aranysárgára sült, így véletlen jóvoltából 
megszületett az első fánk. Azóta a híresé vált fánk neve ma is Krapfen. 
Fánksütő versenyünkre ez évben 23 fő nevezett be.  A zsűri elnöke a nagypalli 
származású Kovács József volt valamint a két meghívott klub vezetői segédkeztek a 
fánkok kóstolásában, értékelésében. 
A fánkokat két csoportra osztották, a hagyományos fánk, valamint a csörögék és a 
különleges fánkok. 
Hagyományos fánkok helyezettei: 
I.  Grátz Erika 
II. Vogl Jakabné Pécsvárad 
III. Mező Jánosné 
Csöröge és különleges fánkok helyezettjei: 
 I. Bérces Boldizsárné 
II. Bakóné Mező Zsuzsanna 
III. Kocza Jánosné 
 
Az értékelések és díjazások után közösen 
elfogyasztottuk a fánkokat és jót beszélgettünk. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bérces Boldizsárné 
klubvezető 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 
 

Február 5-én tartottuk intézményünkben a farsangi mulatságot. Már minden tanulónk 
várta ezt a napot. A gyerekek ötletes jelmezekbe bújtak az idei évben is. A bálon 

látható volt 
szellem, 

Pókember, ci-
ca, vámpír, 
lovas lányok, 
orvos, va-
rázsló, indi-án 
lány, Hawai 
lány, csillag 
csa-varhúzó.  
Egy kis mű-
sor után min-
den gyermek 
egy-egy ver-
sikével mu-
tatta be 

jelmezét. Ezután elkezdődhetett a mulatság.  
Az élő zene sokat segít abban, hogy megteremtse a bál jó hangulatát. Ez, ebben az 
évben sem volt másképp. A gyerekek kedvencei a vonatozás, a kacsatánc, a Limbó 
Hintó című zeneszám, mind-mind elhangzottak a délután folyamán. Hogy még 
kellemesebben teljen az idő, volt lufis játék, tánc kislabdával és az elmaradhatatlan 
székes tánc.  
Kajos Valéria és Németh Anita kolléganőim kreativitásának köszönhetően, ebben az 
évben értékesebb nyereményeket is lehetett nyerni a tombola sorsoláson. A nagypalli 
Kézműves Ház három különböző méretű, kézzel szőtt szőnyeget ajánlott fel. A 
pécsváradi Pizzeria Per Tutti pizzéria pedig egy kupont, amelynek beváltásakor egy 
nagy családi pizzát fogyaszthat el egy család. Gazdára talált három belépőjegy az Óz 
a nagy varázsló című előadásra, melyet a nyertesek a pécsváradi Fülep Lajos 
Művelődési Központban tekinthetnek meg. Köszönjük a tombola felajánlásokat! 
A vendégek a büfében fogyaszthatták el, a szülők által elkészített süteményeket és 
szendvicseket. Ebben az évben is mindenki a „becsület kasszába” dobhatta be az 
ételre, italra szánt összeget. A farsangi bál bevételét, tanulóink év végi kirándulása 
alkalmából fogjuk felhasználni. 
Ezúton is köszönöm mindazoknak a munkáját, akik valamilyen módon hozzájárultak 
ahhoz, hogy ebben az évben is egy vidám és jó hangulatú farsangi bálnak voltak 
részesei tanulóink. 
                                                                                                     Aszmann Róbertné 
                                                                                                   tagintézmény vezető 
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VIII. Nagypalli Bormustra 
 

Meghívó borversenyre! 
 
 
 
 
Tisztelt szőlősgazdák, kedves borbarátok! 
 
Nagypall község megrendezi VIII. borversenyét, 
melyre minden érdeklődőt szeretettel meghívunk 
és várunk. 
 
 
Ideje: 2016. március 14. hétfő (munkaszüneti 
nap) 

Helye: Nagypall kultúrház 
 
A részvétel feltételei:  
Fajtánként kettő palack 0.75 L-es minta leadása, melyen fel kel tüntetni a bor fajtáját, 
évjáratát. 
 
A minták leadási ideje:  2016. március 10. 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: 2016. március 14. hétfő 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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KÉZMŰVES HÁZ HÍREK 

 
A Kézműves Házba ruhaadományt, - főleg női ruházat -  kaptak a közfoglalkozottak. 
Az adományt Német országból Dr. Michael Schoeder és felesége Dr. Nóra Schroeder 
személyesen hozták. Az adománynak nagyon örültek a rászorultak. 
 

SZŐNYEGVÁSÁR 
 

Kézzel szőtt rongyszőnyegek akciós áron eladók a Kézműves Házban! 
Kender, és pamut alapanyagú szőnyegek különböző méretben:  
1900 Ft helyett 1500 Ft, 2200 Ft helyett 1800 Ft, 2700 Ft helyett 2000 Ft. 
Szőnyeget kender alapanyagból mértre is  készítünk.  
Fotókat a Facebook oldalon a "NAGYPALL ÉRTÉKTEREMTŐ PROGRAM"-on is 
megtekinthetők. 
 

Báling Aranka  
 
 

Étkezési díj befizetési időpontok 
 
 
 
 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő 
időpontok állnak rendelkezésükre: 
 
 

 
március 16.-tól –  március 18.-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 
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EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT MÁRCIUS 15-RE 

 
 

 

Emlékezzünk együtt az 1848. március 15-ei forradalom 
és szabadságharc hőseire! 

 

Szeretettel várjuk a község lakosságát 2016. március 15-én, 15 órai kezdettel a 
Kopjafához (Petőfi utca), ahol a Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskola diákjainak 
ünnepi műsorával és Petőfi Sándor: Nemzeti dal című versének közös szavalásával 
emlékezünk a forradalom eseményeire. 

Ezután a Kézműves Házban uzsonna várja a résztvevőket és a rajzpályázat 
eredményhirdetésével zárjuk az ünnepi programot. A pályázatra beérkezett 
alkotásokat is itt lehet megtekinteni. 

 
 

P Á L Y Á Z A T 

 

Nagypall Község Önkormányzata, a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános 
Iskola és AMI Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája, a Nagypalli Német 
Nemzetiségi Óvoda pályázatot hirdet „Trombita harsog, dob pereg” címmel. 

Várjuk azokat az alkotásokat, amelyek a Március 15-ei ünnepkörhöz kapcsolhatók. 

 

Technikák: - rajzok (színes ceruza, zsírkréta, festék) 

 - kokárda (festék, hajtogatás, varrás) 

A munkák mérete egyénileg választható. 

Korosztályok: óvodások,  

 alsó tagozatosok, 

 felső tagozatosok, 

 középiskolások. 

Leadási határidő: 2016. március 10.  

Eredményhirdetés: 2016. március 15. Ünnepi megemlékezés után.    

Várjuk az ügyes kezű kis versenyzőket, akik szorgoskodásuk eredményeként 
ajándékban részesülnek. 
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Szeretettel hívunk és várunk 

minden érdeklődőt,  

2016. március 20-án, 

vasárnap 

14:30-18 óra között  

 

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS ÉS TOJÁSÍRÁS 

 

rendezvényünkre a 

Kézművesházba. 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Közhasznú 

Egyesület 

 
 
 

 
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/

