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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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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Nagypall Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkormányzata közös 
rendeletet alkotott a helyi intézményeinkben nevelésben és oktatásban résztvevő 
gyermekek támogatására. A rendelet értelmében 2016. szeptember 1-től minden 
óvodás és alsó tagozatos diák 1.000.-Ft/hó ösztöndíj támogatásban részesül. A 
támogatást a gyermekek szülei az adott intézményből történő elballagását követően 
vehetik át. A rendelet értelmében a gyermekek évi 12EFt támogatásban 
részesülnek, amely egy óvodás korú gyermek esetén (3 éves tanulói jogviszony) 
minimum 36EFt, az alsó tagozatos iskolások esetében (4 év tanulói jogviszony) 
pedig 48EFt támogatás jelent. 
 

Kedves Nagypalli Diákok! 
 

Nagypall Község Önkormányzata 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete alapján 
tájékoztatom, hogy jól tanuló (1 osztályos gyermekek esetén 80%os, 1. osztály felett 
4,5 tanulmányi átlagtól) Nagypalli diákok részére egyszeri 5000-Ft támogatást nyújt. 
A támogatás iránt kérelmet kell benyújtani az Erzsébeti Közös Önkormányzati 
Hivatal Nagypalli Kirendeltségen. A kérelmet nyomtatványon kell benyújtani, es 
csatolni kell a bizonyítvány másolatot vagy az iskola igazolását a tanulmányi 
eredményről. A nyomtatványt a hivatalban lehet igényelni vagy letölthető 
nagypall.hu vagy az erzsebetikoh.hu weblapról.  
A kérelem benyújtási határideje: 2016. június 24. 
A tanulók az elismeréseket a falunapi rendezvényen vehetik át.  

 Grátz Erika - polgármester 
 
 

15. Pince Galéria megnyitó 
 

Május elsején immár tizenötödik 
alkalommal nyitotta meg kapuit 
a Nagypalli Pince Galéria. A 
jubileumi ünnepségre szinte 
erőn felül készült a házigazda 
Eddy, azonban az időjárás ez 
évben nem volt kegyes a 
jubileum méltó 
megünnepléséhez.  
Az egész napos eső és hideg 
idő, sajnos a szabadtéri 
programokat a kis kultúrházba 
kényszerítette.  
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Az ünnepségen az elmúlt 
15 évről megemlékezett 
Grátz Erika polgármester 
valamint a házigazda Eddy. 
Dersken Gyöngyi a Szent 
Márton útvonal baranyai 
koordinátora Szent Már-
tonról emlékezett meg.  
2016-ban Szent Mártonról 
nevezték el a nemzetközi 
kulturális évet. A Pince 
Galéria alapítói mindketten 
a holland Groningenben 
születtek, ahol Szent 
Mártonról nevezték el a 
Martinikerk-et és a Pince 
Galériában ennek 
apropójaként a kiállítás is 
megemlékezik róla.  
Az ünnepségen műsort 
adtak helyi óvodásaink és alsó tagozatos iskolásaink valamint a Zengővárkonyi Népi 
Táncegyüttes.   

Az ünnepség végén 
közösen felvonultunk a 
Pince Galériához, ahol 
Grátz Erika polgármester 
és Dobszai Krisztián 
képviselő megkoszo-
rúzták Frouke 
emléktábláját.  
Ezt követően ez évben is 
megkóstolhattuk a finom 
holland sajtokat, mézes 
nápolyit, valamint a 
Bérces család által 
készített kuglófot és 
lepényt.  

A hagyományos babgulyást ez évben a Zengővárkonyi asszonyok készítették el. 
Az esős idő ellenére sokan megtisztelték a megnyitó ünnepséget. A résztvevők 
ismét egy kellemes délutánt tölthettek el az ünnepségen. 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 

 
Kedves Olvasó! 
Mivel jómagam is nyári születésű vagyok, kimondani sem tudom, mekkora 
boldogság számomra a jó idő, a meleg, a vakáció közeledte. 
A nyár és a vele járó színek, illatok, a különböző kötetlen foglalkozások a 
gyermekekkel, - mind-mind nagy örömmel töltenek el! 
Az áprilisi újságcikkemből kimaradt a két hó végi programunk leírása, mely 2016 
április 29-én volt az óvodában. 
Délelőtt a kisfiúk májusfát állítottak a kislányoknak az óvoda udvarán, melyet színes 
krepp papír csíkokkal szalagoztak fel. A fát Mihály János vágta ki és hozta el az 
óvodába. Köszönjük szépen! 
Délután tartottuk az ünnepek közül az óvodában is talán a legkedvesebb, leginkább 
várt ünnepet, az Édesanyákét. A tavasz illatával, színeivel, dalokkal, versekkel 
tettük szebbé ezt a napot, emlékeztünk meg az Édesanyákról, Nagymamákról, 
Dédikről. 
Csoportszobánkat a meghitt ünnepnek megfelelően „alakítottuk át”, majd 
ajándékokat készítettünk a gyermekekkel az édesanyáknak, nagymamáknak. 
A műsor végén a gyermekek megkínálták anyukáikat, mamikáikat a saját készítésű 
kókusztekercseikkel. 

 
 
 
 
 
Május 1-én a 
Pince Galéria 
megnyitón sváb 

népviseletben, 
német gyermek-
táncokkal lép-
tünk fel óvo-
dásainkkal. 
 
 
 
 
 

Május 9-én fogászati szűrésen vettünk részt Pécsváradon. 
A szűrés után fagyiztunk, majd a pécsváradi játszótéren vártuk a busz érkezését. 
Ragyogó napsütésben, vidáman telt el a délelőttünk.  Ebéd után gyermekeink szinte 
azonnal elszenderedtek. 
Köszönjük az utaztatást Kófiás Endrének a pécsváradi Tankerület Igazgatójának és 
Rumszauer Gábor sofőrnek. 
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Nagy örömünkre e napon értesültünk arról, hogy óvodánk nyert a „Biztonságos 
óvoda” című pályázaton, melynek keretében elnyertük a „Biztonságos óvoda 2016” 
címet.  
A „Biztonságos Óvoda” program célja az óvodások biztonságosabb közlekedésre 
való felkészítésének elősegítése, az óvoda, az óvodapedagógusok 
közlekedésbiztonsági szakmai támogatása, a közlekedésbiztonsági ismeretek 
széles körben történő terjesztése, a csoport sajátosságait figyelembe véve. Szilágyi 
Omer rendőr főtörzszászlóst küldték trénernek hozzánk a Pécsi 
Rendőrkapitányságról, aki május 24-én kereste fel óvodánkat programegyeztetés 
céljából. 
Nyertünk a XIXO marketing óvodai rendezvények támogatására beadott 
pályázaton is.Ballagásunkat és az Évzárót támogatták Xixo fémdobozos eper ízű 
jeges teákkal. 
Óvodánkban a hagyományos ünnepek mellett jelentős szerepük van a „zöld 
napoknak” is. Egy ilyen nap a május 10., a „Madarak és Fák napja ”. Minden évben 
egy napot arra szentelünk, hogy megismertessük a gyerekeket a hasznos 
madarakkal. Beszélgettünk e nap fontosságáról, könyveket, képeket nézegettünk. 
Megismerkedtünk a témához kapcsolódó dalokkal, versekkel, mesékkel, 
szólásokkal, találós kérdésekkel. Erre az alkalomra a gyermekek kollektív 
munkájával beneveztünk a Raabe Klett Kiadó rajzpályázatára. Feladatunk volt 
egy közös fa festése és minden gyermek részéről 1-1 védett madár megrajzolása a 
fácska 1-1 ágára. 
Május 18-án a Bóbita Bábszínház második bérletes előadására utaztunk ahol a 
„Hüvelyk Matyi” című darabot láthattuk. 
A bábelőadást követően gyermekeink a Zsolnay Kulturális Negyed játszóterein 
játszhattak a busz érkezéséig. 
Az utaztatást köszönjük Kófiás Endrének a Pécsváradi Tankerület Igazgatójának és 
Rumszauer Gábor sofőrnek. 
E napon kaptunk 15.000 Ft támogatást szakkönyv vásárlásra a NOVUM Könyvklub 
KFT-től, valamint ajándékként évzáróra színezőket. 
Május 20-án a Baranya Megyei Kormányhivatal „Barátaim az állatok” 
rajzpályázatára neveztünk be óvodásaink rajzaival a Kormányhivatali Nyílt Naphoz 
kapcsolódóan.   
A beadott alkotásokat május 28-án kiállították a Pécs város által szervezett 
gyermeknapon az Expo Centerben, később pedig a Kormányhivatal szakigazgatási 
szerveinél. 
Május 23-án Védőnői szűrés volt az óvodában, amikor megtörtént a gyermekek 
súly- magasság- egyensúly-vérnyomás mérése, valamint látás- színlátás, hallás, 
lúdtalp vizsgálata. 
Elvégeztük a középső-és nagycsoportosok tanév végi DIFER felmérését. 
Május 27-én tartottuk az évzáró- és ballagó ünnepségünket. 
Erre az alkalomra Ormándlaky Bence (Bencu apukája) elkészítette a 7 búcsúzó 
gyermekünk tablóját és a velünk töltött ovis éveinek emlék képeit.  
Köszönjük szépen Ormándlaky Apukának! 
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Az óvodában búcsúztam el a ballagó ovisoktól és szüleiktől, a szülői szervezet 
tagjaitól. Filmvetítés következett ezután óvodásaink emlék képeiből.  

 
 
 
 
A kultúrházba együtt 
ballagtunk, ahol 
először az évzáró, 
majd a ballagási 
műsorunkat adtuk 
elő. 

Rendezvényünk 
befejezéseként a 
„Honfoglalás” című 
dalra közösen 
engedtük fel a 
lufikat. 
 
 
 
 

 
TOVÁBBI PROGRAMJAINK: 
2016. május 30. Gyermekorvosi vizsgálat 
2016. június 3.  Biztonságos óvoda foglalkozás rendőri irányítással 
2016. július 2.    Fellépés a nagypalli falunapon 
2016. július 6.    Nagycsoportosok kirándulása az állatkertbe 
2016. augusztus 1- augusztus 31-ig nyári szünet. 
Kívánok a nyárra minden Olvasónak szép nyarat, jó nyaralást, Kollégáimnak 
kellemes pihenést, feltöltődést a tanévkezdésre!  

                                                                                          Illésné Speiser Mária                                                                                                                      
óvodavezető 

 
 
 

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

 
Minden év április 29-én van a Nemzetközi táncnap, avagy A Tánc Világnapja. Ebből 
az alkalomból a Pécsi Fordan Táncklub tartott bemutatót a Kultúrházban, amit 
diákjaink is megnéztek. Egyik tanulónk Lasszer Alexandra és még sok volt diákunk 
is megmutatta tánctehetségét. 
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Ezen a napon tartottuk anyák napi ünnepségünket. Ebben a tanévben rendhagyó 
műsorral készültünk a gyerekekkel. Minden diákunk készített édesanyjáról egy 
jellemzést, amit a műsor keretein belül olvastak fel. Előzetesen sok-sok kép készült  
a gyerekekről. A képekből Power Point diabemutatót készítettünk és a megható 
anyák napi zeneszámok alatt a gyerekek képeiben gyönyörködhettek az anyukák, 
nagymamák és a vendégek. Az anyukákról írt jellemzések fedőlapjára a gyerekekről 
készült egy-egy kép került, amelyet ajándékként kaptak meg az édesanyák. 

A májusfa állítás hagyományát is felelevenítettük 
ezen a napon. Iskolánk fiú tanulói szalagokkal 
díszítették fel a májusfát, majd amikor a helyére 
került, tavaszi dalokat énekelve körbetáncoltuk a 
fát, lányok és fiúk is közösen. Köszönjük Mihály 
János és a férfi közfoglalkoztatottak 
közreműködését és segítségét! 
Május 1-jén a Pince Galéria megnyitóján 
szerepeltek tanulóink. A szereplők jutalmul egy-
egy kupont kaptak, amelyet a Zengő 
Cukrászdában tudnak beváltani. Köszönjük Eddy 
Smid-nek a felajánlott ajándékokat és azt a 
pénzbeli támogatást, amelyet eszközfejlesztésre 
használunk fel a későbbiekben. 
Május 9-én fogorvosi szűrésen voltak tanulóink 
Pécsváradon. 
Május 20-án egészségnevelési napot tartottunk. 
Tízóraival kezdtük a programot, amely joghurt és 
zabpehely volt. Majd ezután négy csoportba 
osztottuk a gyerekeket. A csoportoknak négy 
állomáson kellett különféle feladatokat 
teljesítenie. Az első állomáson a helyes 
fogmosást kellett megmutatni a gyerekeknek egy 

műfogsor és fogkefe segítségével. A második állomáson egy tesztlap várta a 
gyerekeket, amelyen az egészséges életmódhoz kötődően válaszolták meg a 
kérdéseket. A harmadik állomáson különféle fűszereket szagoltak a gyerekek 
csukott szemmel. Rá kellett jönniük, hogy melyik fűszer illatát ismerték fel. A 
fűszerek között a dohány is szerepelt kakukktojásként. Szerencsére egyik csapat 
sem jött rá, hogy mit is szagolnak. A negyedik állomáson fel kellett sorolniuk a 
gyerekeknek a dohányzás káros hatásait. Ugyanezen az állomáson pedig egy 
kabátot próbáltak fel 5,5 kg súllyal, amikor is a súly mennyiségét kellett 
megtippelniük. Utolsó feladatként váltóversenyben vettek részt a gyerekek. A 
verseny végére a következő eredmények születtek: Cseresznye csapat (Kőszegi 
Jázmin, Kása Valentin, Balogh Orsolya):  47 pont, Eper csapat (Somogyvári Ivett, 
Mihály Gergő, Majdics Nóra): 47 pont, Körte csapat (Dékány-Szabó Míra, Szirmai 
Noel, Lasszer Alexandra): 47 pont, Dinnye csapat (Dobszai Csilla, Börcsök 
Barnabás, Hári Petra, Tóth Klaudia): 46 pont. Ennek a napnak mindenki nyertese 
volt, hiszen sok mozgással, sok nevetéssel és egészségesen telt. Jutalmul a 
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gyerekek egy-egy kis csomagot kaptak, amelyben alma, keksz és egy lufi volt. A 
nap folyamán velünk volt Szokodiné Takács Orsolya védőnő, akinek a feladatok és 
a csomagok összeállítását köszönhetjük.  

 
Május 26-án, a 
közelgő gyer-
meknap alkal-
mából a Pécsi 
Nemzeti Szín-
házban néztük 
meg a gyere-
kekkel A kis 
herceg című 
táncmesét, az 55 
éves Pécsi Balett 
előadá-sában.  
Az előadást 

nagyszerű koreográfia, remek zene, kiváló előadók és kifogástalan díszlet és 
jelmezek jellemezték. Tanulóinknak nagyon tetszett az előadás, ajánlom 
mindenkinek, aki kedveli a színház varázsát. A délután folyamán a Mecsek 
cukrászdában fagyiztak a gyerekek, majd a városnéző kisvonattal is utaztak Pécs 
belvárosában. A délután ugyan hamar eltelt, de igen vidáman és élményekkel 
gazdagon.  
Gyermeknapra a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzattól 30 000 Ft-os 
támogatásban részesültünk, amelyet eszközfejlesztésre használunk fel. Ezúton is 
köszönjük a támogatást! 
 
                                                                                                     Aszmann Róbertné 
                                                                                                    tagintézmény vezető 
 
 
 
 

ANYAKÖNYVI  HÍREK 
 

Házasságkötés 
  

 
 
 

Juhász Ingrid Kitti és Csille Csaba 

 
 
 
 



2016. június 
 

9 
 

 
 

Júniusi könyvtárhírek 
 
 
 
 
 
Május hónapban változások történtek a Nagypalli Mozgókönyvtárban.  
Geresdi Józsefné Margit szeretné megköszönni minden könyvtárba járó nagypalli 
embernek és gyermeknek, hogy az eddigi munkájában segítették.  
Május elsejétől a könyvtár vezetését Kasza Vanda vette át. 
Úgy hiszem ő is sok szeretettel fogja végezni munkáját. 
 
 
 
A könyvtár nyitvatartási rendje is megváltozott: 
 
Kedden és csütörtökön: 16 00 - 18 00 óra között   
  
Pénteken: 15 00 – 18 00 óra között 
Szombaton: 9 00 - 14 00 óra között 
 
 
 
 
                                                                            
A már korábban is meghirdetett könyvtár mozi júliustól lép életbe, melyen 130 film 
közül lehet válogatni. Várom az ötleteket rá. A pontos időpontot a június végén 
kihelyezett plakáton tekinthetik meg az érdeklődők. 
A Szövőháztól kaptunk 2 db művészeti könyvet, melyet ezúton is köszönünk. Június 
hónapban új könyvek érkeznek gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. 
 
Június 13-tól június 20-ig könyvtárunk zárva lesz, de előtte és utána várja az olvasni 
vágyókat: 

Kasza Vanda 
      könyvtáros 
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EGYESÜLETI HÍREK 

 
Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
Az egyesület a tagság részére két napos kirándulást szervezett Mórahalomra. A 
tagságból 25 fő jelentkezett. Május 29.-én reggel két busszal indultunk el. Az első 
uticél a Mórahalmon található Mini Hungary Park volt, amely egy kéthektáros 
területen a történelmi Magyarország építészeti szimbólumait foglalja magába mini 
makettek formájában.   

 
 
 
 
 
Ezt követően 
szállásunkat a 
Colosseum Hotel-
ben foglalhattuk el. 
Másnap egész 
napos fürdés volt a 
program, majd 
délután 4 órakor 
indultunk haza. 
 
 
 
 
 
 
 

A kirándulás költségének felét az egyesület pénzéből fizettük a másik felét a tagok 
fizették be. 
Mindenki nagyon jól érezte magát és az volt a kérdés mikor megyünk legközelebb. 
Emlékezetes és szép kirándulás volt. 
 

Bérces Boldizsárné 
klubvezető 
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
 Egyesületünk ez évben is meghirdeti a hagyományos nyári tábort. 

 
A tábor időpontja július 18 -19 – 20 – 21 

Helyszín: Nagypall Kézműves Ház 
 

Foglalkozások: szövés - fonás körmöcske és sok játék. 
 

A tábor utolsó napján kirándulás Óbányára 
 

Részvételi díj: 
Felnőtteknek   2.200.-Ft/fő/nap 

Gyerekeknek 1.300.-Ft / Fő /nap 
A részvételi díj magába foglalja a tábor költségeit és az ebédet. 

 
Jelentkezési határidő: 2016. július 10. 

 
Jelentkezni lehet: 

Tamás Lőrincné Erzsi néni  72/465-561, 70/318 4861 
Bérces Boldizsárné Erzsi néni 72/466-713   30/341 8006 

 
 

 
 

 
Étkezési díj befizetési időpontok 

 
 
 
 
 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak rendelkezésükre 
 

Június 07.-től – Június 10.-ig 
 
Kedd: 08:00-tól- 12:00.-ig  
Szerda: 12:30- 15:30.-ig 
Csütörtök: 08:00-12:00- óráig 
Pénteken: 08:00-12:00- óráig 
 
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:30-ig) 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 

Szávics Edina - élelmezésvezető 
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Előzetes programajánló a XVI. Falunap és XI. Pogácsafesztiválról 

 
 

Július 2. szombat – Fesztiválsátor 
 

15 órától fesztiválmegnyitó, Jó tanuló díjak átadása 
Kulturális műsorban fellépnek: Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Tűzoltó 
Fúvószenekar, Nagypalli óvodások és iskolások, Fekedi Klumpenjager, 
Zengővárkonyi Hagyományőrző Tánccsoport. 
A kulturális műsort követően 18:30 órától a Petőfi utcában Bátor Zoltán motoros 
akrobata show műsorát láthatják.  
19 órától bál – zene – Harold 
20: 30 órától tombolasorsolás 
22:00 órakor tűzijáték 
 

Július 3 vasárnap - közpark 
 
14 órakor tűzgyújtás a főzőversenyen 
14:30 órától pogácsák leadása 
15 órától Ribizli bohóc műsora kicsiknek és nagyoknak 
16: 30 órától fellép a Sramlikings 
18 órakor eredményhirdetés, díjak átadása 
 
20:30 órától a fesztiválsátorban fellép Szandi  
 
A főzőversenyre jelentkezni június 27-ig a Polgármesteri Hivatalban személyesen 
vagy a 72/565-001 –es telefonszámon lehet. 
 
Várunk mindenkit szeretettel: 
 

Nagypall Község Önkormányzata 
Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
 
 
 
 
 

 
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/

