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Csivitel a sok veréb: 
Tél úrfiból már elég! 

Zord Február, tovafuss, 
Jöjj el hamar, Március 

Zsenge lánya, Napsugár!  
Kicsi és nagy téged vár. 
Arany hajad terítsd szét, 
Zöldüljön ki minden rét. 

Bontsál szirmot Hóvirág, 
Hadd szépüljön a világ. 

Fiúk, lányok táncba fognak, 
Tavasz, tavasz lesz, már holnap! 

 
 
 
 
 

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 2017. évi költségvetését. 2017 évben 
104.19MFt bevétellel számolunk. Ebből az intézményeink működésére 46,85 MFt, 
szociális ellátásokra 1 Mft, közfoglalkoztatásra 34MFt, hiteltörlesztésre 1,5MFt és 
fejlesztésre, felújításra 20,84 MFt-al számolunk.  
Fejlesztésnél ez évben az óvoda konya felújításával számolunk 10,1 MFt-al, melyet 
az elmúlt évben pályázaton nyertünk el. A felújítás ez év június-július hónapban fog 
elkészülni. Fejlesztési terveink között szerepel pályázati támogatás igénybevételével 
Szabadság u. 35-37. szám alatti épületünk külső felújítása, valamint a Petőfi utcai 
útfelújításra is szeretnénk pályázatot benyújtani. A beruházás a pályázat elnyerését 
követően valósulhat meg. Nem várt kiadással kellett számolnunk már ez évben, az 
óvoda kazánja meghibásodást követően cserére került. Az új kondenzációs kazán 
beépítése és a rendszer kialakítása 900Eft-ba került. 
 
Március 1-től folytatódnak a START programok. Ez évben két programmal 
dolgozunk. Az egyik a mezőgazdasági program, ahol az előző évekhez hasonlóan a 
helyi konyha zöldség és húsigényeit termeljük meg. A másik program a helyi 
értékteremtő program, ahol rongyszőnyeget valamint lakástextil termékeket 
szeretnénk készíteni.  Az értékteremtő programunk márciustól új helyen a 
Szabadság u. 61. szám alatti telephelyünkön fog működni. 
  

Grátz Erika – polgármester 
 

Tájékoztató a hulladékudvarokról 
 
A hulladékudvarok és gyűjtőpontok igénybevételével kapcsolatban az alábbiakról 
tájékoztatjuk: 
Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő 
pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre, vagy a közszolgáltatás körébe 
tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe is szállítható, és ott a 
jogosultnak átadható, vagy külön gyűjtőedényben elhelyezhető.  
 
Pécsváradi hulladékudvar nyitva tartása: 
 
Kedd: 10:00 – 16:00 óra között 
Minden hónap második szombaton: 7:30 – 11:30 óra között 
 
Ingyenesen leadható hulladékok fajtái, mennyisége: 

zöld hulladék*              200 kg                800 kg  

lom hulladék **              1500 kg               1500 kg  

építési törmelék        1200 kg / 1,2m3      1200 kg / 1,2m3 

fénycső         2 kg / 10 db    6 kg / 30 darab  

növényvédőszer, növényvédőszeres              4 kg                12 kg 
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csomagolási hulladék      

gumiabroncs (20 col-nál kisebb méretű 
gumi, pl. autógumi, bicikligumi, stb.) 

        55 kg v. 5 db               165 kg 

festék maradék,  
festékes csomagolási hulladék  

              60 kg              60 kg 

elhasznált növényi olaj, fáradt olaj 50 l 50 l 

akkumulátor    korlátozás nélkül              korlátozás nélkül 

elektronikai hulladék     korlátozás nélkül       korlátozás nélkül 

fém     korlátozás nélkül      korlátozás nélkül 

műanyag    korlátozás nélkül       korlátozás nélkül 

papír    korlátozás nélkül      korlátozás nélkül  

üveg ***    korlátozás nélkül      korlátozás nélkül 

száraz elem  korlátozás nélkül  korlátozás nélkül 

* faág max. 5 cm átmérőig 

 
** A háztartásokban keletkezett azon hulladék, amely a közszolgáltatás keretében 
rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhető el: 
fa tartalmú bútorok és tárgyak, műanyagból készült bútorok és tárgyak, csomagolási hulladékok, 
textil, fa és műanyag nyílászárók 
 
***   pezsgős, boros, befőttes, szörpös üveg  
   sík üveg (kizárólag abban az esetben, ha az üveg tiszta)   

 
A fenti mennyiségeken felül a hulladékot az alábbi átvételi áron lehet a hulladékudvarban 

leadni:  

   Megnevezés 
átvétel ár 

nettó bruttó 

építési törmelék    15 Ft / kg  19 Ft / kg 

zöld hulladék    32 Ft / kg  41 Ft / kg 

lom   31 Ft / kg  39 Ft / kg 

növényvédőszer csomagolás 196 Ft / kg 249 Ft / kg 

gumiabroncs   16 Ft / kg   20 Ft / kg  

festékes maradék,  
festékes csomagolási hulladék 

 196 Ft / kg 249 Ft / kg  

növényvédőszer maradék 275 Ft / kg 349 Ft / kg 

Hulladékudvarban nem gyűjthető hulladékok:   
 
 kommunális hulladékkal szennyezett hulladék     
- kommunális hulladék  
- élelmiszer maradék  
- egyéb veszélyes hulladék pl.: pala, kátrány, injekciós tű, sav, lúg, 
- állati tetem 
 
A hulladékok leadásához az alábbi dokumentumok szükségesek :  
- hulladékgazdálkodási díj számla befizetését igazoló bizonylat (csekk, átutalási 

bizonylat)  
- lakcím kártya    
- azoknak a településeknek a lakosai esetében ahol a hulladékgazdálkodási 

díjat az önkormányzat fizeti: lakcímkártya 
 

DÉL-KOM Nonprofit KFT. 
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Tisztelt Lakosság! 

 
Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 23.-napján 17.00 
órakor a 7731 Nagypall, Szabadság u. 26. szám alatti kultúrházban 
közmeghallgatással egybekötött fórumot tartott, melyen részt vett a Telenor 
Common Operation Zrt. képviseletében Kiss László úr is.  
 
Grátz Erika polgármester tájékoztatta a szép számban megjelent érdeklődőket, 
hogy Telenor Common Operation Zrt. megkereste Nagypall Község 
Önkormányzatát, hogy a Nagypall 218. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon, 
a Magyar Állammal kötött megállapodás alapján, antennatornyot szeretne telepíteni. 
A Nagypall Község Önkormányzatának 4/2004.(VI. 28.) számú rendelete a község 
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és a Helyi Építési Szabályzatának 
megállapításáról szóló rendelete (továbbiakban HÉSZ) 22. § (2) bekezdése alapján 
mivel az ingatlan belterületen helyezkedik el, nem lehetséges, csak ha a HÉSZ a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) számú Korm. rendelet 32.§ (6a) szerint 
főépítészi eljárás szerint módosításra kerül. 
 
Kiss László a Telenor Common Operation Zrt. képviseletében elmondta, hogy a 
megbízójuk a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 
Magyar Állammal kötött Koncessziós Szerződése alapján mobil távközlési 
szolgáltatást nyújt Magyarország területén. A Koncessziós Szerződésben foglalt 
mennyiségi és minőségi paraméterek teljesítése érdekében folyamatosan fejlesztik 
hálózatukat és az ország területén nyilvános, mobil, cellás rádiótelefon hálózatához 
szükséges távközlési állomásokat, ezért elhatározták, hogy a Nagypall 218 hrsz. 
alatt bejegyzett, természetben a Nagypall zártkert területen található, az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező „kivett beépítetlen terület” 
megnevezésű külterületi földingatlan Állomás telepítését határozták el, amely 
elsősorban a mobil internet szolgáltatás javítását célozza. Az Állomás létesítése, 
üzemszerű működése és fejlesztése érdekében egy 30,0 m magas antennatornyot 
szükséges telepíteni és üzemeltetni a hozzá tartozó híradástechnikai 
berendezésekkel, antennákkal, kábelekkel egyetemben. Ezen kívül az Állomás 
megközelítéséhez szükséges szervizút is megépítésére kerülne, amely a település 
érdeke is.  
 
A tájékoztatás után a lakossági kérdésekre került sor. Kérdésként hangzott el, hogy 
az állomás létesítése hogyan fogja alakítani a településen a szolgáltatási árakat. 
Kiss László elmondta, hogy mivel Ők a telepítéssel illetve annak előkészítésével 
foglalkoznak, erre nem tud választ adni, azonban a szolgáltatás minőségét esetleg a 
többlet szolgáltatások elérhetőségét javítani fogja az állomás telepítése. Lakossági 
kérdés érkezett arra, is, hogy a HÉSZ módosítása a 22. § (2) bekezdésen túl más 
módosításokat is fog e tartalmazni. Dr. Tóth Sándor jegyző elmondta, hogy lényegi  
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változásokat nem tartalmazz a tervezet, azonban a felülvizsgálat során javítani 
szükséges, a közigazgatás átalakítás miatt megszűnt hivatalok megnevezését, vagy 
a megváltozott jogszabályi helyeket. Egyben tájékoztatta a lakosságot, hogy 2018. 
év végéig jogszabályi kötelezettség miatt a településrendezési eszközök teljes 
felülvizsgálatát el kell végezni, ami alapján várhatóan új szabályozás kerül 
bevezetésre, amely a lakosság bevonásával a partnerségi egyeztetési eljárás 
keretében fog megvalósulni. 
 
Mivel egyéb kérésre nem került sor, Grátz Erika polgármester véleménynyilvánító 
szavazást kért a megjelent lakosságtól a Nagypall Község Önkormányzatának 
4/2004. ( VI. 28.) számú rendelete a Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 
és a Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló rendeletének 22. § (2) 
bekezdésének módosításáról azzal a céllal, hogy a Nagypall belterületen így a 218. 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon a helyi építési szabályzat lehetővé tegye 
a 30,0 m magas antennatorony építését továbbá a HÉSZ jogszabályi 
megfelelőségének felülvizsgálatával, és megfelelővé tételével egyetért. 
 
A megjelent lakosság  egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  támogatta 
a javaslatot. 
 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a településrendezési eljárás véleményezési 
szakaszában a szabályzattal kapcsolatos partneri észrevételeket, javaslatokat 2017. 
március 31-ig várjuk. Akik a megjelölt határidőn belül írásban észrevételt küldenek, 
azok automatikusan bekerülnek az eljárás már megindított partnerlistájába, és 
értesítést kapnak az eljárás további menetéről. 
 
A partneri vélemények benyújtása az alábbi formában lehetséges:  
 
Dr. Tóth Sándor jegyzőnek címezve, papír alapon vagy a hivatal@erzsbeteikoh.hu 
e-mail címre való megküldéssel, megjelölve a tárgyat, a személy vagy szervezet 
nevét, képviselőjét, postai és e-mail címét, és lehetőség szerint telefonszámát. 
 
Nagypall, 2017. február 24. 
 
 

Dr. Tóth Sándor Jegyző sk. 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:hivatal@erzsbeteikoh.hu
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha- Kindergarten und Küche Pahl 
 
Kedves Olvasó! 
Igazi telet tudhatunk magunknak, mind a fehérsége, mind a hőmérséklet 
tekintetében. 
A tél a természetben is a megnyugvás ideje, a magunkra és a környezetünkre való 
odafigyelésé, a harmonikus belső egyensúlyé. 
Lassan a nappalok egyre hosszabbodnak. Elérkezett a farsang, a bálok időszaka. 
Második félévi szülői értekezletünk január 30-án volt az óvodában, melyen 
Aszmann Róbertné iskola igazgatónő tájékoztatta a leendő első osztályos 
gyermekek szüleit az iskola munkájáról, működéséről. Somogyi Betti az óvodai 
hitoktatásról beszélt, valamint az iskolai hittan beíratásról. Ezt követően egyeztettük 
a szülőkkel a második félévi programokat, megbeszéltük a farsangi bál szervezési 
feladatait, kiosztottuk a nagycsoportos szülőknek gyermekük Óvodai 
Szakvéleményét. Megtekintésre az Anyukák kezébe adtuk a DIFER felmérések 
eredményeit. 
Február 2-án Maci napot tartottunk, melyre kidolgoztunk egy „Maci projektet”. 
Ezt az elkövetkező években is jól hasznosítjuk majd… 
A projektünk feladata volt, hogy minél több ismeretet gyűjtsünk a medvék 
életmódjáról, élőhelyükről, veszélyeztetettségükről.  
A tevékenységben megjelenő műveltség tartalmak sokoldalú feldolgozásra adnak 
lehetőséget. 
Maci napon a népi jóslásokra utalva megfigyeltük az időjárást és azt, hogy előbújik-
e a medve a barlangjából vagy sem. (Ha ezen a napon kisüt a nap és a medve 
meglátja az árnyékát, akkor visszamegy a barlangjába és még 40 napig tart a hideg. 
Ha pedig zord idő van, akkor megrázza a bundáját és kint marad). 
A Maci napra bevontuk a szülőket is. Ők hozták a macikat a kiállításhoz. Hoztak 
fogyasztásra gyermekeiknek süteményt, szörpöt, csokoládét, DÖRMI szeletet, 
macis gumicukrot, Pom-Bart. 
A játékidőhöz kaptunk maci kirakót- puzzlet, macis képeskönyveket is. Köszönjük 
szépen!  
Vidám hangulatban telt az egész napunk. Rajzoltunk, festettünk, színeztünk, 
kirakóztunk, tornáztunk, énekeltünk, táncoltunk. Mézet is ettünk, málnaszörpöt 
ittunk. Beszélgettünk a medvék életéről Készítettünk barlangot is, ahova szívesen 
bújtak be kicsi ovis bocsaink  
Február 14-én, a Valentin napon szívecskékből virágokat készítettek a gyerekek és 
annak a pajtásuknak adták át, akinek a jelét kihúzták. 
Február 16-án az „Ügyes kezek” szakköri foglalkozásunkat a Kézműves Házban 
tartottuk. Báling Aranka vezetésével tojást festhettek és írhattak óvodásaink.  
Megismerkedhettek a régi hagyománnyal, a gicával való tojásírással. Az elkészült 
tojásokat büszkén vitték haza. 
A foglalkozás közben magyar népdalt is énekeltük. 
Köszönjük szépen Arankának és a Kézműves Ház segítő tagjainak! 
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Február 23-án testvéróvodánk vezetője, az MT Óvodaközpont, Bölcsöde és Családi 
Bölcsöde igazgatója meghívására részt vettem Mohácson a „Maszkot ölt apraja- 
nagyja” rendezvényen.  
Február 24-én tartottunk ovis farsangunkat. E hagyománnyá vált jeles napon 
gyermekeink műsorral köszöntik a megjelent vendégeket. 

Az ovis jelmezbál a 
szülők segítségével 
valósulhat meg és ez 
a segítség az idei 
évben is hangsú-
lyozott volt. Ugyanis 
Ők azok, akik 
megteremtik 
gyermekeik számára 
azt a fantasztikus 
illúziót, amit maga a 
jelmez felöltése jelent 
a kicsik számára. (A 
gyermekek már 

nagyon várták, hogy felvehessék jelmezeiket)! 
Azok is Ők, akik a jelmezek elkészítése mellett időt szánnak arra, hogy süteményt 
süssenek, szendvicset készítsenek, tombolatárgyakat vásároljanak, jegyeket 
árusítsanak és a büfében is helyt álljanak. Mindezt gyermekeik örömére és az 
óvoda támogatása érdekében.  
Köszönjük szépen kedves Anyukák! 
Mi, az óvoda dolgozói igyekszünk hozzájárulni ehhez a munkához egyéni 
tehetségünk szerint barkácsmunkával, valamint a gyermekek felkészítésével. 
A farsangi bálon a műsort követően egyenként bemutatkoztak ovisaink és 
elmondták, hogy milyen jelmezt öltöttek. Ezután tánc, szórakoztató játékok és 
tombolasorsolás következett.  
A gyerekek szavait idézve: ….” nagyon jó volt a buli…” 
Az élőzene lehetőségét köszönjük szépen Bérces Attilának, a Nagypalli Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének. 
Február 28-án „Zöld Óvoda”szakértő látogatott el óvodánkba, akitől ötleteket, 
segítséget kaptunk pályázat elkészítéséhez. 
Ugyanezen a napon égettük el óvodánk udvarán dallal és verssel kísérve a telet 
jelképező KISZE bábunkat, vele együtt a gyermekek által készített apró KISZE 
bábocskákat is. 
Nagyon várjuk a tavasz eljövetelét! 
Ezt a programot eredetileg a farsangi bálunk zárásaként ütemeztünk, sajnos az 
időjárás közbeszólt.  
 
         Illésné Speiser Mária 
         óvodavezető 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 
 

Simon Emil: Hónapok 
 

„Március melege patakokat ébreszt, 
erdők vad homályát szoktatja a fényhez. 

Szelíd ibolyákkal jelöli az ösvényt, 
melyen víg tavaszunk elindulhat tüstént.” 

 
Február 3-án tartottuk intézményünkben a farsangi mulatságot. Már minden diákunk 
várta ezt a napot. A gyermekek ötletes jelmezekbe bújtak az idei évben is. Egy kis 
műsor után minden gyermek egy-egy versikével mutatta be jelmezét. Volt olyan 

tanulónk is, aki egy kis 
tánc koreográfiával 
készült az alkalomra.  
 
Ezután elkezdődött 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 többször is elhangzottak a délután folyamán. Hogy még kellemesebben 
teljen az idő, volt lufis játék, tánc kislabdával és az elmaradhatatlan székes tánc. 
Ebben az évben Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata finanszírozta azt, 
hogy a tombolasorsoláson minél több tárgy kerülhessen kisorsolásra. Köszönjük a 
támogatást! És köszönjük a tombola felajánlásokat a szülőknek is! A vendégek a 
büfében fogyaszthatták el, a szülők által készített süteményeket és szendvicseket. A 
farsangi bál bevételét, tanulóink év végi kirándulása alkalmából fogjuk felhasználni. 
Ezúton köszönöm mindazoknak a munkáját, akik valamilyen módon hozzájárultak 
ahhoz, hogy ebben az évben is egy vidám és jó hangulatú farsangi bálnak voltak 
részesei tanulóink. 
Február 7-én a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI által 
szervezett német szavaló versenyen vettek részt tanulóink. Lasszer Alexandra és 
Majdics Nóra 3. osztályos tanulók vállalkoztak arra, hogy megtanulnak egy-egy 
verset németül. Gratulálok a lányoknak a szép szerepléshez és, hogy képviselték 
iskolánkat a versenyen! 
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Februárban is tovább folytatódott iskolánkban a kézműves szakkör. Első alkalomkor 
Bérces Erzsi nénivel készítettek a gyerekek egy kiscsibét pomponból, majd amikor 
ez elkészült, a kiscsibét beültették egy félbetört tojáshéjba. Második alkalommal 
Dékány-Szabó Ildikó segítette a gyerekeket. Ezúttal tojástartóból készítettek kakast. 
A kakas szárny- és farktollait, taraját kartonpapírból vágták ki a gyerekek, majd 
amikor ezeket a tojástartóra ragasztották, az egészet lefestették szép színesre.    
November 16-án Kriklerné Kocsidi Tímea, kulturális közösségi munkatárs járt 
iskolánkban. Az interaktív tábla segítségével három oktató filmet néztek meg 
tanulóink „Az egészséges táplálkozás alapjai” című sorozatból.  Az első kisfilm arról 
szólt, hogy a kisiskolásoknak mit és hányszor kell enniük egy nap, hogy 
egészségesen fejlődjön szervezetük. A második kisfilm a táplálkozási piramist 
mutatta be a gyerekeknek. A harmadik film pedig az egészséges folyadékbevitelről 
szólt és a víz fontos szerepéről. Majd mindegyik film után kötetlen beszélgetések 
következtek az egyes témákkal kapcsolatban. A gyerekek elmondták, hogy 
hányszor esznek egy nap, mit esznek reggelire. Majd azt is elmesélték, hogy milyen 
gyümölcsöket, zöldségeket esznek szívesen. Mindenki elmondta, hogy mit szeret 
inni, szereti-e a vizet. Ezekkel a témákkal a gyerekek már találkoztak környezet 
órákon, mégis nagyon élvezték a délutánt, szívesen megosztották tapasztalataikat, 
élményeiket. Végül Timi nénitől mindenki egy-egy almát kapott, amit el is 
fogyasztottak a gyerekek. Köszönjük a vidám délutánt és reméljük ennek az 
összejövetelnek lehet folytatása!    
 
                                                                                                   Aszmann Róbertné 
                                                                                                   tagintézmény vezető 

 
 

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek! 
 
A Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola Nagypalli Német 
Nemzetiségi Tagiskolája 2017. március 30-án, 8 órától 
NYÍLT NAPOT szervez, melyre tisztelettel meghívja a 
leendő első osztályos tanulókat és szüleiket, valamint 
minden kedves érdeklődőt. 

Az intézmény címe: 7731 Nagypall, Szabadság u. 37. 
Program: 
8.00-tól intézményvezetői tájékoztató, az intézmény bemutatása 
8.15 – 9.00-ig német nyelvóra 1-2. o. Aszmann Róbertné 
9.10 – 9.55-ig magyar óra 1-2. o.  Kajos Valéria 
10.15-től közös kézműves foglalkozás a helyi kultúrházban 
Érdeklődni a (72) 466-752-es telefonszámon lehet!  
   

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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Kedves Könyvtártagok! 
 
 
 

Február 2-án átvettem Kasza Vandától a könyvtár vezetését, amit remélem 
sikeresen és eredményesen tudok majd végezni. Sok szeretettel várok minden régi 
és új tagot, akik szeretnének elmerülni a könyvek rejtelmeibe. Sajnálattal 
tapasztalom, hogy sok régi tagunk már nem látogatója könyvtárunknak, de azon 
vagyok, hogy az új könyvekkel és rendezvényekkel sikerül Őket visszacsalogatni. 
Most még ismerkedek a könyvekkel és a lehetőségekkel, de sok segítséget kapok 
mindenkitől, amit ezúton is szeretnék megköszönni. Várom a javaslatokat, milyen új 
könyveket, újságokat olvasnátok szívesen. 
 
2017. február 15-én a tavalyi évhez hasonlóan, idén ismét megrendezésre került a 
Pécsi Tudásközpontban a Baranya Megyei Könyvtárosok Szakmai Napja, amin 
természetesen én is részt vettem. Több érdekes előadást meghallgattam, amik 
szintén segítik a munkámat, hiszen szakmai tanácsokkal is elláttak minket. Tervezik, 
ezáltal mi is azt tervezzük, hogy a minél színesebb programokkal arra ösztönözzük 
az embereket, egyre többen keressék fel könyvtárunkat. 
 
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2017. március 22. és 29. között immár 18. 
alkalommal rendezi meg az Internet Fiestát a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával. Az előző évekhez hasonlóan, most is szeretnénk csatlakozni a 
programhoz, amihez több érdekes téma is kapcsolódik. 
 
Március 21-én a költészet világnapját ünnepeljük, amit 2000-ben tartottak meg 
először. Az ünnep célja az, hogy felhívja a figyelmet a nemzetek irodalmi értékeire, 
a nyelvek sokszínűségére, valamint a kihalófélben lévő nyelvekre is. 
Bízom benne, hogy felkeltettem érdeklődéseteket, és kedvet kaptatok ahhoz, hogy 
meglátogassátok a falu könyvtárát, aki még nincs beiratkozva, beiratkozzon, hiszen 
minden korosztály számára elérhető, nem csak az egyre bővülő könyvkínálat, de a 
dvd lemezek is kölcsönözhetőek, valamint az újságok megtekinthetőek a 
könyvtárban.  
 
Végezetül pedig kérnék Minden olvasót, hogy a lejárt idejű kikölcsönzött könyveket 
szíveskedjenek visszahozni! Előre is nagyon köszönöm mindenkinek! 
 

Kocza Ferencné 
Könyvtáros 
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MÁRCIUS 15-EI MEGEMLÉKEZÉS 

 
Emlékezzünk együtt az 1848. március 15-ei forradalom 

és szabadságharc hőseire! 
 

 
 

Szeretettel várjuk a község lakosságát 2017. március 15-én, 15 órai kezdettel a 
nagypalli Kultúrházba, ahol a Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskola diákjainak 

ünnepi műsorával emlékezünk a forradalom eseményeire. 
 

Ebből az alkalomból, a Nagypalli Mozgó Könyvtár, pedagógusaink segítségével, 
rajz- illetve zászlókészítő versenyt hirdet „HAZASZERETET” címmel.  
Az alkotások az ünnephez kapcsolódó témában készüljenek, A/4-es méretben.  
 
Technikája lehet: festés, rajz, montázs.  
 
Korosztályok: 
 óvodások, 
 alsó tagozat 
 felső tagozat 
 középiskolások 
  

Leadási határidő: 2017.03.06. 
  
Kérem, hogy az elkészült rajzokat és zászlókat a könyvtárba, vagy az iskolába 
hozzátok.  
 
Március 7-től meg lehet nézni az alkotásokat, a könyvtárban lesznek kiállítva. 
Ezúton szeretnénk kérni minden kedves tagot, látogatót, gyertek minél többen, 
hiszen szavazásra van lehetőségetek a kedvencetekre, arra, amelyik a legjobban 
tetszik!  
 
Eredményhirdetés: 2017. március 15, az ünnepi megemlékezés után.  
 
Várjuk az ügyes kezű kis versenyzőket, akik szorgoskodásuk eredményeként 
ajándékban részesülnek. 

 
Aszmann Róbertné iskolavezető – Kocza Ferencné könyvtáros 
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„Legfőbb értékünk az egészség” 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
Ez alkalommal az iskolásokat látogattam meg, velük beszélgethettem az 
egészséges táplálkozásról és ki mit szeret a legjobban enni. Ajándékba minden 
gyerkőcnek vittem almát, ezúton is köszönet érte Grátz Erikának. Örülők neki, hogy 
minden gyerek táplálkozásában szerepel a zöldség, gyümölcs. Nagy öröm volt 
számomra, hogy meglátogathattam őket és egy jó kis beszélgetésben lehetett velük 
részem. Tanító néniknek is köszönöm az, időt, amit számomra biztosítottak.  
 

 
Hogyan vigyázzunk otthonunkra és értékeinkre? 

Trükkös tolvajok elleni védekezés 
Egy interaktív előadással szeretnénk segítséget nyújtani egyedül élő idős 

embereknek, családoknak, hogyan tudják megvédeni értékeiket. Előadásunkat 
Rendőrség segíti. 

 
Tisztelettel várunk minden érdeklődőt! 

Időpont: 2017.03.22, Szerda 17:00 
Helyszín: Kultúrház 

 
Kriklerné Kocsidi Timea – kulturális közfoglakoztatott 
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
Egyesületünk február 26-án tartotta a hagyományos fánksütő versenyt. Az idén is 
meghívtuk a Pécsváradi Nyugdíjas klub valamint a Hirdi Napsugaras Ősz Asszony 
Kórust, hogy vegyenek részt a versenyen. 
 
Ez évben is kétféle kategóriába lehetett nevezni a hagyományos fánkok valamint a 
különleges fánkok kategóriában.  A versenyre 23 fő nevezett be.  
A zsűri tagjai ez évben Dobszai Krisztián önkormányzati képviselő és felesége 
Dobszainé Till Tünde voltak.  
Eredmények: 

Hagyományos fánk kategóriában 
 

I. helyezett    Baráth Lászlóné 
II. helyezett  Grátz Erika 

III. helyezett Simó Csabáné  
 

Különleges fánk kategóriában 
 

I. helyezett Schnell Lászlóné 
II. helyezett Becker Józsefné 
III. helyezett Vogl Jakabné  

 
 

Mindenkinek köszönjük a finom fánkokat, melyeket egy kis beszélgetés mellett 
elfogyasztottunk. 

 Bérces Boldizsárné - klubvezető 
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
Március 31- én pénteken, és április 1-én, szombaton, a Kézműves Házban nyitott 
hétvégét tart az egyesület. 
Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a kézművesek kreatív világába, 
megismerkedhetnek a természetes anyagokkal, mellyel a termékek készülnek.  
Az érdeklődőknek lehetőségük lesz kipróbálni a kézműves termékek készítését. 
 
Rendezvényünkre mindkét napon 9:00 – 16:00 óra között várjuk az érdeklődőket.   
 
 

Várunk mindenkit sok szeretettel! 
 

Bérces Boldizsárné – elnök 
 
 

 
 
 
 

 
Anyakönyvi Hírek 

 
Halálozás 

 
Dobszai János élt 59 évet 

 
Gál István élt 76 évet 
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IX. Nagypalli Bormustra 

 
Meghívó borversenyre! 

 
 
 
 

 
Tisztelt szőlősgazdák, kedves borbarátok! 

 
Nagypall község megrendezi IX. borversenyét, melyre minden érdeklődőt szeretettel 
meghívunk és várunk. 
 
Ideje: 2017. április 01. szombat  
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:  2017. március 30. 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: 2017. április 01. 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, jó szórakozást 
kívánunk. 
Bővebb információ: Dobszai Krisztián Tel.:30/244-0190 

 
                                                                                      Dobszai Krisztián szervező 
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Étkezési díj befizetési időpontok 
 
 
 
 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő 
időpontok állnak rendelkezésükre: 
 
 
 

Március 7.  Kedd  08:00-15:00 óráig 

Március 9 . Csütörtök 08:00 – 15:00 óráig 

 
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/

