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Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg.  
Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Május első vasárnapján valamennyien, pár szál virággal a kezünkben 
álljunk oda édesanyánk elé, s egy öleléssel, néhány szívből jövő szóval 

mondjunk köszönetet mindazért, amit értünk tettek. 
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Önkormányzati hírek 

 
Lassan itt a vakáció 
 
Nagypall Község Önkormányzata ez évben is megszervezi a Nagypalli Német 
Nemzetiségi Tagiskola diákjai részére a vakáció ideje alatt nyári 
gyermekfelügyeletet.  Munkanapokon a diákok 8 – 14 óra között játékos 
foglalkozásokon, filmvetítéseken vehetnek részt. A diákok étkeztetését (naponta 
egyszeri meleg étel) is megoldjuk.  Intézkedésünkkel a szülőknek próbálunk segíteni 
a nyári szünet ideje alatt. A gyermekfelügyelet térítésmentes, csak az étkeztetésért 
kell fizetni. Az igényeket az iskolába kérjük jelezni május 31-ig. 
 
Nagypalli Kézműves Műhely 
 
Mint arról korábbi lapszámunkban már 
olvashattak a START Közfoglalkoztatási 
program keretében márciustól a 
rongyszőnyegeken túl lakás-felszerelési 
textíliákat, házi cipőket is készítünk.  

 
 
A termékek megvásárolhatók a Kézműves Műhelyben a Szabadság u. 61. szám 
alatt munkanapokon 8-14 óra között. 
 
 

Grátz Erika - polgármester 
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Kerti hulladék égetése 

 
Nagypall Község Önkormányzata helyi rendeletben szabályozta a kerti hulladékok 
égetését. A 4/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet alapján kerti hulladék 
égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén a megfelelő tűzvédelmi 
szabályok betartásával kizárólag május 1 – szeptember 30 között hétfőtől péntekig 
6.00 óra és 17.00 óra között, továbbá július 1-től augusztus 31-ig szombaton 7.00 
óra és 14.00 óra közötti időszakban, kivéve az országosan elrendelt általános 
tűzgyújtási tilalom idején. Október 1-től április 30-ig a tűzgyújtás – az országos 
előírásokon túl – nem esik korlátozás alá. 
Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, 
festék és ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat. 
 
Kérjük a lakosságot a rendeletben foglaltak betartására! 
 

 
Felhívás parlagfű elleni védekezésre 
 
Ezúton kérjük településünk lakosságát, hogy mindannyiunk egészségének védelme 
érdekében, aktív közreműködésével állítsa meg a parlagfű terjedését. 
 
Aki elmulasztja a parlagfű elleni közérdekű védekezést, akár több millió forint 
összegű bírságot is kiszabhatnak arra a földhasználóra. 
A parlagfű elleni védekezés fő szabályai az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben kerültek szabályozásra. 
 
A törvény általános kötelezettségként írja elő, hogy a földhasználó köteles az adott 
év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. 
 
Ha pedig ezt elmulasztja egyrészt közérdekű védekezést (kényszerkaszálást) lehet 
elrendelni, másrészt a földhasználó növényvédelmi bírsággal sújtható. A 
növényvédelmi bírság minimum 15 000 Ft összegű lehet. 
Az eljárás legtöbbször hatósági ellenőrzés során indul, amelyet attól függően, hogy 
külterületen vagy belterületen kerül rá sor, két külön hatóság végez. 
 
Az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű 
elszaporodását és terjedését allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. 
 

IRTSUK KI A LEGVESZÉLYESEBBET, A PARLAGFÜVET! 
 

dr.Tóth Sándor 
jegyző 



2017. május 
 

4 
 

 
INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL 

 
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha 
 
„ Május, mosolygó, 
békák torkát megoldó…   „ 
 
 
Kedves Olvasó! 
 
Április;- mikor virágoznak a fák, bokrok, nyílnak a virágok, április;- mikor a 
Húsvétnak örvendezhetünk, a Kereszténység legnagyobb Ünnepének, Jézus 
feltámadásának;- tavaszi szünet, tojásvadászat, hosszabb nappalok;-csupa-csupa 
jó dolog. 
Ismét egy mozgalmas, sok-sok munkával, készülődéssel teli hónapnak nézhettünk 
elébe. 
Ebben a hónapban a zengővárkonyi óvodavezető, Fábos Adrienn 
kezdeményezésére a zengővárkonyi, erdősmecskei, nagypalli és a geresdlaki 
óvoda nevelőtestülete közös munkacsoportot hozott létre ZENG-OVI néven. 
2017. április 5-én a Mesekönyvek Világnapján egy könyvtári foglalkozáson vettünk 
részt. Liza, a falu könyvtárosa Hans Christian Andersen a Borsószem 
Hercegkisasszony című mesét mesélte el a gyermekeknek. Beszélgettünk a 
közelgő ünnepről, a Húsvétról is. Óvodásaink verseltek és énekeltek az ünnephez 
kötődően. A foglalkozás végén illusztrációt készítettünk az óvodában a hallott 
meséhez. 
Köszönjük szépen Kocza Ferencnének, Lizának!  
2017. április 9-én Zsuzsi óvó néni képviselte óvodánkat a Kézműves Házban a 
„Húsvéti Készülődés és Tojásírás” programsorozatban. A rendezvényen sok 
érdekes dolgot készíthettek az érdeklődők. A gyerekek szívesen díszítették a 
mézeskalács figurákat, írták a tojásokat, barkácsolták a kiscsibéket. 
2017.április 11-én a Magyar Költészet Napján versekkel, mondókákkal emlékeztünk 
meg a jeles napról, József Attila születésének napjáról. 
Hozzánk 2017. április 12-én jött el a Nyuszi.  
Az ünnepet jócskán megelőzve, már buzgón készülődtünk. Nyuszikákat, 
kiscsibéket, tojásokat rajzoltunk, festettünk, barkácsoltunk. A kisfiúkkal locsoló 
verseket tanultunk. 
Locsolkodáskor az óvodában tanult versikékkel köszöntötték az ovis és iskolás 
lánykákat, a tanító néniket, a polgármesteri hivatal női dolgozóit, a konyhás néniket, 
a dadus nénit valamint az óvó néniket, hogy „el ne hervadjanak”. Viszonzásul 
édességet kaptak. 
A fészek megtelt ebben az évben is. 
A húsvéti csomagok tartalmát köszönjük Nagypall Község Önkormányzatának és 
Schnellné Muszti Anita szülőnek. 
2017. április 18-án rendeztük meg a negyedik Nevelés nélküli munkanapunkat. 
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2017. április 19-én Ügyes Kezek Szakköri foglalkozás keretében anyák napi 
ajándékokat készítettünk Bérces Erzsi néni irányításával. 
2017. április 20-án tartottuk Fischerné Virág Éva 
vezetésével az Egészség Programsorozatunk második 
napját, ezúttal a fogápolás témakörben. A gyerekek 
mesén keresztül ismerkedhettek meg a helyes 
fogápolással, majd egy maketten próbálhatták ki a 
fogmosást.  
Éva néni megnézte a mosdóban a gyermekek fogkeféit. 
Szabó Vivien a „Fogmosó-dal” című gyermekdallal 
köszönte meg neki a remek programot. Végül kötetlen 
beszélgetés közben gyümölcsöket fogyasztottunk.  
2017.április 24.-én a Föld Napja (ápr.22) alkalmából 
beszélgettünk a szelektív hulladék-gyűjtés fontossá-
gáról, a környezetvédelemről, a természet megóvásáról, 
a veszélyeztetett állatokról, növényekről, a Föld népeiről. 

Népzenét hall-
gattunk, rajzokat, 
festményeket ké-
szítettünk. Mond-
tunk találós kérdé-
seket, szólásokat, 
közmondásokat a 
Földről.  
Nagy örömünkre- 
e napon kaptuk 
meg a Nagypalli 
Kéz-műves 
Műhelyben Bérces 

Attiláné Hajni keze munkájának köszönhetően az ovis jellel ellátott kötött tutyikat 
(pacskerokat). Köszönjük szépen! 
 
 E napon köznevelési szakértő-szaktanácsadó is ellátogatott óvodánkba. Ellenőrizte 
” Zöld Ovi” pályázatunk valóságtartalmát, betekintést kért az óvoda helyiségeibe, 
tanulmányozta óvodai dokumentumainkat három év távlatában, megtekintette 
Nagypall község nevezetességeit. 
 
Kiváló írásos” Támogató szakmai vélemény”-t alkotott óvodánkról, munkánkról... 
2017. április 25-én telefonhívást kaptunk a budapesti Palánta Sorsfordító 
Alapítványtól. Örömmel hallottuk, hogy óvodánkra esett a választásuk abban, hogy 
az „Állatkerti séta” című ajándékcsomaggal,(CD-k+füzetek) megajándékozzák az 
óvodából elballagó gyermekeinket. 
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2017. április 25-én és 26-án óvodai beíratás volt a 2017/2018-as tanévre.  
2017. április 28-án délelőtt a kisfiúk szalagokkal feldíszített májusfát állítottak 
udvarunkon a kislányok részére. 
Vidám körtáncot jártunk a fa körül. 
16 órától tartottuk az óvodában ANYÁKNAPI ÜNNEPSÉGÜNKET. 
Gyermekeink erre az alkalomra műsorral készültek. Ügyesen daloltak, verseltek, 
táncoltak az anyukák, nagymamák szívből jövő köszöntésére, majd átadták 
ajándékaikat. 
 
Programjaink május hónapban: 
2017. május 1. Fellépés a Pince Galéria megnyitón. 
2017. május 3-án Fogászati szűrés 
2017. május 12-én harmadik EGÉSZSÉG nap 
2017. május 19-én ÉVZÁRÓ-ÉS BALLAGÁS 
         Illésné Speiser Mária 
         óvodavezető 
 
 

 
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 
 
 
Goethe: Májusi dal 
 
A természet mind fénylik feléd! 
Villog a napfény! Nevet a rét! 
Már minden ágból kitört a rügy, 
minden bokorból ezernyi fütty: 
s árad a szívből öröm, gyönyör. 
Ó, kedv, vidámság, ó nap, ó föld! 
 
Március 30-án nyílt napot tartottunk a nagycsoportos óvodások és szüleik részére 
intézményünkben. Kettő ovis gyermek látogatott el hozzánk szüleikkel és az óvó 
nénikkel. Először egy német órát, majd egy magyar órát néztek meg az ovisok, de 
nem csak nézték a tanítási órákat, hanem aktív részesei is voltak. Hiszen nagyon 
ügyesen és bátran feleltek a kérdésekre és vettek részt a játékos feladatokban. A 
gyerekek jól érezték magukat az iskolában és bízom benne, hogy egy kicsit várják is 
már az iskolai „életet”. Ezután az iskolások és óvodások együtt kézműveskedtek a 
Kultúrházban Bérces Erzsi néni vezetésével. Ez alkalommal egy tulipán szirmait 
varrták össze a gyerekek, majd kitömve nyerte el igazi formáját a virág. Ezt egy 
hurkapálcára helyezték, majd zöld anyagból leveleket ragasztottak a virágnak.  
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Április 6-án „Közlekedj 
okosan!” címmel, a 
biztonságos közlekedésről 
szóló programon vehettek 
részt tanulóink. 
Rosenberger Bettina 
rendőr törzsőrmester, a 
Pécsváradi Rendőrőrs 
egyik munkatársa látogatott 
el iskolánkba ezen a 
napon.  
A program legfőbb témája 
ebben az évben a 
kerékpárral való 
biztonságos közlekedés 

volt. A törzsőrmester asszony az interaktív tábla segítségével a következő 
témákban beszélgetett a gyerekekkel: a különféle közlekedési táblák jelentése, 
szerepük a közlekedésben, a kerékpár elengedhetetlen és ajánlott tartozékai, a 
kerékpárral való biztonságos haladási irány és helyes kanyarodás. A beszélgetés 
után tesztkérdések vártak a gyerekekre. Az egyes feladatok a beszélgetés 
fontosabb témáit érintették. Végül az 
elméleti ismereteket a gyakorlatban 
is elsajátították tanulóink. Ezen a 
napon ugyanis a legtöbben biciklivel 
jöttek iskolába. A parkban a 
törzsőrmester asszony különféle 
eszközök segítségével egy utat 
épített fel, melyen akadályok 
nehezítették a közlekedést (pl. a 
bóják között szlalomozva kellett 
elhaladni a kerékpárral). A gyerekek 
itt tudták gyakorolni az iskolában 
még elméletben elsajátított dolgokat. 
Diákjaink többsége kerékpárral 
közlekedett a kijelölt úton, de akinek 
nem volt biciklije az sem tétlenkedett, hisz azok a diákok gyalogosan vettek részt a 
közlekedésben. A program alkalmával a gyerekek jól érezték magukat, mind e 
mellett hasznos információkat is elsajátítottak. 
  József Attila, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja, 1905. április 11-én 
született. 1964 óta ünnepeljük hazánkban a költészet napját, híres költőnk 
születésnapján. Iskolánkban olvasás órákon emlékeztünk meg a költészet napjáról.  
  Április 12-én ünnepeltük iskolánkban a húsvétot, ez a nap volt az utolsó tanítási 
nap a tavaszi szünet előtt. Ezen a napon, a fiúk meglocsolták a lányokat és a tanító 
néniket. Mindegyik fiú egy-egy locsoló versikével kedveskedett, ezt és persze a               
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locsolást a lányok édességgel jutalmazták. A fiúk nemcsak iskolánk leányait 
locsolták meg, hanem a Nagypalli Önkormányzat hölgy dolgozóit, a konyhás 
néniket, az óvó néniket és az ovis lányokat is. Ezen a napon még tojás vadászatot 
is rendeztünk az iskola fölötti füves területen. A gyerekek meglepetésére, egy-egy 
Kinder tojást találtak a fűben, aminek nagyon örültek! 
  Április 20-án és 21-én volt iskolánkban a beiratkozás a leendő első osztályosok 
részére. Szeptember 1-jétől három gyermek kezdi meg iskolánkban az első osztályt. 
 
                                                                                                  Aszmann Róbertné 
                                                                                                tagintézmény vezető 
 
 

Egyesületi hírek 
 

 
Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
 
Egyesületünk is részt vett NESZ által meghirdetett országos rendezvényen  " Nyitott 
műhelyek " címmel. A rendezvény keretein belül a Nagypalli Kézműves Házban 
március 31-én és április 1.-én nyílt napokat tartottunk. 
Az érdeklődök a húsvét közeledtével hozzá kapcsolódó munkákat készítettek, majd 
megvendégeltük a résztvevőket. 
Első nap a helyi óvódások és iskolások vettek részt, valamint a Pécsváradi kisegítő 
iskolások a tanáraikkal együtt. A nap végén megköszönték, hogy gondoltunk rájuk 
és máskor is szívesen eljönnek. 
Második nap a Hirdi Napsugaras Asszonykórus jött el hozzánk, elhozták unokáikat 
is, akik nagyon jól érezték magukat. 
A rendezvény sikeresnek mondható, mert kb. 70 fő vett részt a két napon. 

 
Április 9-én Virágvasárnap pedig 
megtartottuk a szokásos húsvéti 
készülődést ahol a gyerekek 
kiscsibéket készíthettek, tojást 
írhattak csuhézhattak valamint 
húsvéti mézes figurákat 
díszíthettek. 
A résztvevőket forró teával és 
hagymás zsíros kenyérrel 
kínáltuk meg. 

 
 

 
Bérces Boldizsárné – elnök 
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Májusi Könyvtár hírek 

 
A Gyermekkönyvek Nemzetközi napja alkalmából, 
április 5-én mesét olvastam a nagypalli ovisoknak a 
könyvtárban. Hans Christian Andersentől a Borsószem 
Hercegkisasszonyt meséltem el a gyerekeknek, amit 
igaz már ismertek, mégis nagy érdeklődéssel figyeltek 
rám, a kérdéseimre is mind tudtak válaszolni.  
Utána a közelgő húsvétról beszélgettünk, ki mit 
szeretne a nyuszitól kapni. Végül nyuszis verseket, 
mondókákat mondtak nekem, én pedig 
megajándékoztam őket 1-1 kis csoki nyuszival, 
báránykával. Nagyon örülök, hogy itt voltak nálam a kis 
óvodások, remélem máskor is eljönnek a könyvtárba, 
hiszen számukra is van sok szép mesekönyvem, amiből 
kedvükre tudnak válogatni, lapozgatni, nézegetni. 

 

 
 

Április 6-án az iskolásoknak tartottam könyvtárórát, ahol szintén a húsvét volt a 
téma. A könyvtárhasználat házirendjének ismertetése után pár szóban elmondtam, 
mit ünnepelünk húsvétkor, mik a hagyományok, népszokások, illetve szimbólumok. 
Ezután kötetlen beszélgetés következett Vali néni és Anita néni segítségével. 
Elmondták a gyerekek, ki hogyan ünnepel otthon, milyen ételt szoktak az asztalra 
tenni. Majd a locsolás is szóba került, 1-1 gyerkőc, nagyon lelkesen még 
locsolóverset is mondott. 
Május hónap első napja a munka ünnepe. Ezt rendezvényekkel, majálissal 
ünnepeljük az ország számos területén. Ez a nap munkaszüneti nap 
Magyarországon. Sok helyen, 1-én májusfát állítottak a természet szimbólumaként. 
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A májusfához való fát a legények éjszaka vágták ki az erdőn, feldiszitették 
szalagokkal, virágokkal, borral, és a lányos házak elé állították. Ezzel adták a falu 
tudtára, hogy melyik lány tetszik nekik. Sok helyen pünkösdkor „kitáncolták” a fát, 
azaz kidöntését mulatságokkal, tánccal ünnepelték. 
 

Május első vasárnapján édesanyánkat ünnepeljük. 

 
Május 10. A madarak és fák napja.  
„… évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében.” Ez az idézet 
Hermann Ottó tudóstól származik, aki megalapozta a tudományos madárkutatást 
Magyarországon. 
 
Május 15. A család nemzetközi napja. 
Ezt a napot 1994 óta ünnepeljük, az ENSZ határozata alapján. Célja, hogy felhívja a 
figyelmet a család fontosságára, a társadalom egyik alappillérére. A család 
védőszentje Szent József. 
 
Május 18. Az Internet világnapja. 
 A folyamatosan növekedő világháló, mindenki számára egyre fontosabbá válik. Bár 
az internet megjelenése, és annak elterjedése rövid múltra tekint vissza, ma már 
szinte nélkülözhetetlen eszköz és lehetőség. A mindennapjainkat alapvetően 
meghatározza, hogy képesek vagyunk-e részesülni az általa nyújtott előnyökből. 
 
Május 24. A Kihívás napja 
1982-ben indult útjára a Kihívás napja, mely a sportolásra buzdító kezdeményezés, 
és hamar meghonosodott szerte a világban. Hazánk 1991-ben csatlakozott. Célja 
az, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz. 
 
Május utolsó vasárnapja, a gyerekek napja. Ezen a napon számos rendezvényt, 
előadást tartanak a gyerkőcöknek országszerte.  
 
Május első hetében befejeződnek a munkálatok a könyvtárban, minden visszakerül 
a helyére. Folyamatosan bővül a könyvkínálatunk, remélem, mindenki megtalálja 
közötte a kedvére valót. Ebben a hónapban most inkább a gyerekek számára 
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szeretnék kedvezni. Sok mesekönyvet várok, amik kiválasztásában néhány 
olvasótól kaptam segítséget, és ezt ezúton is szeretném megköszönni nekik.  
 
Mint mindig, továbbra is várom vissza a lejárt idejű könyveket. 
 

 
 
 
 
 

Nagypallon 
 

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a gyermeknapi programra! 
Időpont:2017.05.27.(szombat) 9 óra 

Helyszín: Játszótér 
Játékos vetélkedő, meglepetés sztárvendég és a jól megérdemelt ebéd. 

Részvételi szándékodat május22-ig jelezd a Nagypalli könyvtárba. 
 

 
 
 

Kocza Ferencné Liza 
Könyvtáros 

 
 
 

Anyakönyvi hírek 
 

                                                
                                                    Születés 
 
                                          Féth Dorián Dominik 
 
 
 

                                             Halálozás 
 

                                                            Végh Jánosné élt 64 évet 
                                                             Gerner József élt 64 évet 
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Ahol a „ malenykíj robotra „ elhurcoltak 
temetői találhatók 

 
A GULAG-GUPVI emlékbizottság támogatásával 
készült egy kiadvány, amely több Kaukázus 
(Oroszország-Csecsenföld, Azerbajdzsán, Grúzia) 
térségbeli városban, településen mutatja be az 
egykori munkatáborokat, elhanyagolt és 
megsemmisült rabtemetőket. Ezeken a helyszíneken több egykori, második 
világháborús kényszermunkatábort, hadifogoly-temetőt sikerült azonosítani, 
dokumentálni, amelyek Magyarországról, illetve a Kárpát-medencéből (Erdély, 
Délvidék, Felvidék, Kárpátalja) "malenykíj robotra" elhurcolt civilek, tragédiájával 
kapcsolatosak. 
A táborokban magyar és német nemzetiségű civilek és hadifoglyok is raboskodtak. 
A több százezer ártatlanul elhurcolt, bírósági ítélet nélkül, a nemzetközi jogot sértve 
került a Szovjetúnió különböző lágereibe, például a Kaukázusba. Az embertelen 
munka körülményeket kevesen élték túl, az elhurcoltaknak mindössze a harmada 
tért vissza a szülőföldjére. A levéltári anyagok szerint a térségben sok a feltáratlan 
temető, de egyes településeken az internáltak által épített tégla barakkok vagy 
középületek viszont ma is emlékeztetnek a szégyenteljes múltra. A csecsenföldi 
Groznijban, a város külterületén Sztaripromiszlovszkij kerületben és 
Andrejevszkijben (ma már nem működő konzervgyár területén) voltak az egykori 
1701, 1702-es civil-munkatáborok. Az Andrejevszkij völgyben a hírhedt 237-es 
hadifogoly-főtábor lágerrészlegei kaptak helyet. Az elmúlt 70 év és az utóbbi két, 
egymást követő csecsen-orosz háború (1994-96., 1999-2000.) után alapvetően 
változott meg a táj. Az orosz haderő a földdel tette egyenlővé az észak-Kaukázusi 
országot, megakadályozva a függetlenségi törekvéseket. Ennek a háborúnak estek 
áldozatul a magyarországi németek temetői. 
Azerbajdzsánban a fővárostól, Bakutól 30 km-re Sumqayit városban lévő, a német 
kormány és német civilszervezetek által felújított német hadifogoly-temetőben a 
névtelen, ám számozott sírokban több mint százan nyugszanak, névsorukat a 
városházán helyezték el. A levéltári adatokban az itt elhunyt német hadifoglyok 
között sok magyar rab nevét is feljegyezték. Azerbajdzsán területén létrehozott 4 
főtáborban (Hanlari 223 sz., Kirovobadi 223 sz., Sumqayiti 228 sz., Daskeszani 429. 
sz. főtáborokhoz tartozó számos lágerrészlegében) sok ezer magyar raboskodott, 
akik közül több mint 400-an haltak meg végelgyengülésben, járványos 
betegségekben, tífuszban. 
Az ország belsejében Gandzsától 14 km-re,  két rendezett temető található. Az első 
az 1552-es hadifogolykórházhoz tartozott, a második a Magyarországról civilként 
internáltak 498.sz. munkásszázada, illetve a 223.sz. hadifogolytábor sírkertje. Az 
előbbiben 371, az utóbbiban 323 halott van eltemetve. 
A Grúziában eltemetettek száma több mint 500 fő, magyar hadifogoly és internált. 
Valamennyien 26 főtábor és számos lágerrészleg foglyai voltak. Az itt dolgoztatott 
foglyok, internáltak száma összesen több ezerre tehető. A fővárosban, Tbilisziben 
mindenütt felszámolták az egykori lágerhelyeket, a feltételezett temetőket. Ezeken a 
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területeken nemrég épült lakóházak állnak. Tbilisziben már félig beépítésre került az 
Állami Egyetem épülete mögötti hadifogoly-temető. Kutaisziben is felszámolták a 
lágertemetőket, annak ellenére, hogy sok ezer fogoly dolgozott és halt meg ebben a 
városban is. Különösen az autógyár építésénél.  
A „malenykíj robotra” elhurcoltak 18 és 30 év közötti nők illetve 45 év közötti férfiak 
voltak. A „malenykíj robotosok” a szovjet főparancsnokság alárendeltségébe 
kerültek, nagyobb részben katonák közé hadifogolytáborokba, kisebb részben 
internálótáborokba, ahova már nőket és leányokat is vittek német származásuk 
miatt. 
 Az elhurcoltak a helyszínen tapasztalták meg, hogy a helyi lakosság is ugyanolyan 
kiszolgáltatott rabja az embertelen, szovjet birodalomnak és a kommunista 
önkénynek, mint ők, csak éppen a szögesdrótkerítés túlsó oldalán. 
A cikk megjelenését az Ember Erőforrás Támogatáskezelő, a Gulág Emlékbizottság 
támogatása tette lehetővé. 
 

 
 
 

 
 

 
IX. Nagypalli Bormustra borverseny 

 
2017. Április 01.-én került megrendezésre a IX. Nagypalli Bormustra borverseny. A 
bírálat iránt az előző évekhez hasonló mértékű érdeklődés mutatkozott. A bírálatra 
83 bort neveztek, 49 fehérbort, 14 rosé bort, 18 vörösbort, 2 schiller bort.  
A nevezők hat településről érkeztek, Nagypall, Pécsvárad, Zengővárkony, 
Mecseknádasd, Keszü, Pécs-Somogy.  
Az értékelés eredményeképp 12 aranyérem, 30 ezüstérem, 31 bronzérem, és 10 
oklevél született.  
A bírálóbizottság tagjai: Havrán István a bizottság elnöke, Kovács Sándor, Ritlinger 
Károly.  
A legeredményesebb gazda a Dobszai pince lett. A bírálat legjobb fehérborát 
Dobszai pince, a legjobb rosé borát is a Dobszai pince, és a legjobb vörös borát a 
Schum pince nevezte. „Nagypall Bora 2017” 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. 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- szervező    
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Egy kicsi mozgás 

mindenkinek kell…  

 

 
 

Asszonytorna Nagypallon! 

 
Erősítő –tartásjavító - kondicionáló (gerinc)torna 

szerdánként,  

18.30-19.30 a Kultúrházban! 
Első alkalom: 2017.05.10.  

Jókedvet, polifoamot, esetleg vizet mindenki hozzon magával!   
 

 
Nagypalli Pince Galéria 

 
Május elsején immár 
tizenhatodik alkalommal 
nyitotta meg kapuit a 
Nagypalli Pince Galéria. A 
kiállítást Grátz Erika 
polgármester nyitotta meg, 
majd Bérces Attila 
önkormányzati képviselővel 
koszorút helyeztek el 
Frouke emléktáblájánál.  
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Ezt követően a házigazda Eddy, majd dr. Bíró Ferenc kalauzolta el a résztvevőket a 
kiállítás témája körül.  

A 2017 évi kiállítás címe: 
Befejezett múlt - tárgyi emlékek Magyarország 1947-1989 közötti időszakából. 

Mint ahogy az a kiállítás témájából is kiderül, egy olyan korszak témája köré épül a 
tárlat, amely sokaknak a fájdalmas múltat, sokaknak a boldog ifjúságot idézik meg. 
A kiállításon Rózsa Sándor magángyűjteményéből ez időszak tárgyi emlékei, 
kéziratai és Eddy hozzá kapcsolódó fotóival tükrözi történelmünk e részét a 
rendszerváltozásig. 

Az ünnepségen felléptek a nagypalli 
iskolások valamint a Zombai 
Hagyományőrző Egyesület. Ezt 
követően ez évben is 
megkóstolhattuk a finom holland 
sajtokat, mézes nápolyit, a Bérces 
család által készített lepényt valamint 
Baráthné Adri által készített kalácsot. 
Az ünnepség után a házigazda 
mindenkit meghívott a hagyományos 
babgulyásra, melyet a Zengővárkonyi 
asszonyok készítettek el. A 
vendéglátásban felszolgálásban a 
nagypalli asszonyok segédkeztek.  

 
Az ünnepségen, és az est 
további részén Benkő 
László vezetésével a 
galéria házi zenekara 
az”Üzenet a kertből” zenélt. 
A kellemes tavaszi délután 
nagyon sok vendéget 
csalogatott a megnyitó 
ünnepségre, mely ez évben 
egy különleges tárlattal 
várja az idelátogatókat 
szeptember 15-ig. 
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Étkezési díj befizetési időpontok 
 
 
 
 
 
 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak rendelkezésükre 
 
 
 

Május 16.  Kedd 09:00-12:00 óráig 

Május 18. Csütörtök 15:00 – 17:00 óráig 

Az étkezési díjakat a Könyvtár épületében lehet a megadott időpontban 
befizetni. (Nagypall, Szabadság u. 37.) 

 

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

 

 
Papp- Dobszai Anikó - 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/

