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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 

 
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 10.000-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: 2019. június 28. 
A tanulók az elismeréseket a falunapi rendezvényen vehetik át.  

 Grátz Erika - polgármester 
 
 

 
 

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- 

Kindergarten und Küche Pahl 

 
Kedves Olvasó! 
Május a tavasz utolsó és legszebb hónapja, amit igen imádunk, hiszen már megcsap 
a nyár első meleg fuvallata, hosszúak a nappalok, közeleg a várva várt vakáció és a 
szabadságolások ideje. 
Óvodánk dolgozói részt vettek május 1-én a Pince Galéria megnyitón. Az óvó nénik 
és a dadus néni a gyermekek műsoros fellépését vállalták, a szakács nénik pedig a 

finom babgulyás megfőzését.  
Május 6-án az AA-Dent 
szervezésében gyermek fogászati 
szűrésen vettünk részt 
Pécsváradon. 
Május 8-án az óvó nénik és 
oviskáink nagy örömére Bérces 
Erzsi néni meghívására 
„lepénysütős-evős” délelőttön 
vehettünk részt.  
 „… évente egy nap szenteltessék 
a madarak és fák 
védelmében…”írja Hermann Ottó. 
Óvodánkban a hagyományos 
ünnepek mellett jelentős szerepük  
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van a zöld napoknak is. Egyik ilyen nap a május 10. a Madarak és Fák Napja”, melyet 
minden évben megünneplünk. Hagyományunkat évről-évre színesítjük újabb 
ötletekkel. Megfigyeltük az óvoda udvarán található fákat, megneveztük őket. 
Teraszunkon megcsodáltuk amint a madárkák csipegetik a még télen kihelyezett 
madáreleséget. Különböző technikákkal madarakat barkácsoltunk. Madárhangokat 
hallgattunk, beszéltünk az élő helyükről, szaporodásukról. Mesét olvastunk, a 
kíváncsi kisrigóról, a fecskékről, gólyákról. Puzzle képeket raktunk ki, ismert 
madarakról. Végül mozgásos játékot játszottunk, a fészeklakó kismadarakkal. 
Május 17-én tartottuk óvodásaink évzáró ünnepségét és a nagycsoportosok 
búcsúztatását. Erre az alkalomra ebben az évben is Ormándlaky Bence készítette el 
a tablónkat, Bércesné Hajni és Mohácsiné Ági a gyermekek tarisznyáit. 
A ballagó óvodásoktól és szüleiktől az óvodai csoportszobában vettünk búcsút. 
Nyugdíjba vonulása alkalmából konyhás Ili néninktől is elköszöntünk. Nagypall 
Község Önkormányzata és a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatásként ösztöndíjat nyújt a nagypalli óvodában eltöltött évekért. Immár 
harmadik éve adja át Grátz Erika polgármester asszony az óvodától búcsúzó 
gyermekeknek a megérdemelt összeget, és a vele járó emléklapot.  
Ünnepségünk első részének zárásaként ballagási dalokat énekelve vonultunk a 
Kultúrházba, ahol először évzáró, majd ballagó műsorunkat adtuk elő. A műsorban 
filmvetítés keretein belül elevenítettük fel a búcsúzó óvodásaink emlékképeit. A filmet 
a velünk töltött ovis évek fotóiból válogatta össze Jagados Dominika. A búcsúfilm 
zenei aláfestését Jusztin Levente készítette. 
Óvodánkban a ballagás egy igazán meghitt, bensőséges ünnep, melyet komoly 
készülődés előz meg. Így adunk időt a gyermekeknek, hogy felkészüljenek a búcsú 
pillanataira, amely sosem könnyű. Segítjük őket, hogy megértsék miről is van szó, - 
és meg is értik-, átérzik teljes szívükkel, lelkükkel. Ebben az időszakban sokat 
emlékezünk, felelevenítjük, hogyan is kerültek az óvodába, s, hogy teltek el az oviban 
töltött éveik. Délelőtt a főpróbán elhangzott versek után végigballagtunk óvodánk 

minden pontján, hogy kis ballagóink 1-1 pillantást 
vethessenek kedvenc udvari és csoportszobai 
játékaikra, valamint a bútorokra. Rendezvényünk 
befejezéseként a „Honfoglalás” című dalra közösen a 
fellegek közé engedtük fel színes lufijainkat. 
Feledhetetlen pillanat, és a ballagók kedvence is a 
látvány, amikor a lufik zenére egyszerre szállnak fel 
és még sokáig láthatóak az égbolton. Óvodai 
ballagásunkhoz hozzá tartozik a búcsúzás utáni kis 
ünnepség, ahol terített asztalok várják a gyermekeket 
és vendégeiket.  
Május 21-én Szirmai Lara nagymamájának 
meghívására egy varázslatos délelőttben 
részesültünk, amikor is kirándultunk a határban, 
cseresznyét szedtünk, falatoztunk a zöldben. 
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Május 22.-én elvégeztük a középső-és nagycsoportosok tanév végi DIFER 
felmérését. 
Május utolsó vasárnapja családi ünnep, a világ gyermekeinek a napja, Nemzetközi 
Gyermeknap, melyet a Föld számos országában megünnepelnek.  
Erre az alkalomra május 25-én a Nagypall Község Önkormányzata és a Nagypalli 
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával a tanítókkal közösen gyermeknapi 
rendezvényt szerveztünk, ahol Jagados Dia és Domi bemelegítő tornája után bábovi 
előadás, tűzoltó bemutató, arcfestés, csillámtetkó készítés, Just Dance, játékos 
vetélkedő következett. A remek program zárásaként a jól megérdemelt ebéd 
örvendeztette meg a résztvevőket.  
Május 27-én tartottuk utolsó, ötödik nevelés nélküli munkanapunkat. 
Mint ahogy minden évben a Környezetvédelmi Világnap előtti pénteken tesszük, 
ebben az évben is csatlakoztunk a „Zölden Jobb!”  környezetvédelmi mozgalomhoz 
május 31-én.  A kezdeményezés keretében e napon zöld póló viselésével fejeztük ki 
a környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés iránti elkötelezettségünket, 
támogatásunkat. A zöldruhás fotókat és rövidfilmet feltöltöttük a „zöldenjobb” felületre. 
Köszönöm Mindenkinek, aki bármilyen formában segítette, támogatta munkánkat a 
2018/2019-es nevelési évben. Olvasóimnak nagyon boldog, élményekkel teli nyarat, 
jó nyaralást kívánok, Kollégáimnak pihenést, feltöltődést a 2019/ 2020-as 
tanévkezdésre! 
 

         Illésné Speiser Mária - 
óvodavezető 

 
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 

Májusban megint nem unatkoztak az iskolások. Szerencsére ebben a hónapban 
örömet okozhattunk nekik azzal, hogy hagytuk őket kicsit kikapcsolódni is. Május 1-
jén a Pince Galérián léphettünk fel, és a nagy szél ellenére is teljes létszámban és 

rendkívül ügyesen 
szerepeltek tanulóink. 
Május 6-án tartottuk 
anyák napi 
műsorunkat. Nagy 
örömünkre sok anyu-
ka, nagymama és 
nevelő ünnepelt ve-
lünk. A gyerekeket 
Ózsvár Zsófia készí-
tette fel, így hallhattak 
a vendégek megható 
verseket és egy igen 
érzelmes színdarabot  
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is megnézhettek. Még a délelőtt folyamán közösen sütemény-készítésbe fogtunk, 
hogy megvendégelhessük a meghívottakat. A paradicsompalántáink már hatalmasra 
nőttek, így megfelelőnek láttuk az alkalmat, hogy a saját készítésű üdvözlőlapon kívül 
a virágzó palántákkal kedveskedjünk.  

Május 8-án megkezdődhetett a szórakozás. Bérces 
Erzsi nénihez látogattunk, aki friss kemencés 
kenyérlángossal vendégelt meg minket. Mindenki 
teletömhette a pocakját, és utána jót játszottak az 
udvarban tanulóink az óvodásokkal együtt.  
A tanév során nagyon sokszor arról szólnak a 
mindennapjaink, hogy a tanulóink minden percét 
meghatározzuk, befolyásoljuk. Ez az iskolai élet egyik 
elengedhetetlen eszköze, így amikor szabadidejüket 
töltik, tudatosan figyelünk arra, hogy kiszórakozhassák 
magukat és azt csinálják, amihez kedvük van. Az idei 
gyermeknapon is ezt a filozófiát követve szerveztük meg 

a programot az 
Óvodával közö-
sen. Az anyagi 
támogatást a 
Nagypalli Önkor-
mányzatnak és a 
Német Önkor-
mányzatnak hálá-
san köszönjük. Az 
ő támogatásuk-
nak köszönhetjük, 
hogy vendégül 
hívhattuk a Bábovit, és biztosították az alapanyagot az ebédhez, melyet a szülők 
segítségével Pécsiné Marika néni, és Rózsáné Edit néni készítették. Finom 
süteményeket ehettünk Edit néni, Marika néni és Mező Katica néninek köszönhetően. 
A reggeli tornáért Heckerné Jagados Diának és Jagados Dominikának, az Illés Kft-
nek a finom kenyérért, a Pécsi Tűzoltóknak a rendkívül szórakoztató jelenlétért, 
Mihály Jánosnak a szállításunkért, Mihályné Knoch Erzsébetnek pedig a konyhán 
nyújtott segítségéért lehetünk hálásak. Nagyszerű volt megint együtt dolgozni az 
óvodával, és a szülőkkel. Úgy gondolom, hogy ha összefogunk, tehetünk a 
gyermekek szórakozásért. Remélem a jövőben is ilyen hatékonyan fogunk tudni 
együtt dolgozni. 
 
 

Fischer Dóra – tanító 



2019. június 
 

6 
 

 
Tisztelt nagypalli lakosok! 

 
Mivel könyvtárunk egyben Digitális Jólét Pontként is funkcionál, minek én vagyok a 
mentora, május 10-én képviseltem a községet és jómagamat a Digitális Jólét Program 
Hálózat II. Baranya megyei Mentortalálkozóján, ami Siklóson került megrendezésre. 

A regisztráció után egy rövid 
köszöntővel fogadott mentorokat 
Benedek Sándor, a hálózat Baranya 
megyei vezetője. Ezután több előadó 
is ismertette az elmúlt évek sikereit 
és tanulságait, valamint prezentálták 
a program jövőjét és céljait is. Ezek 
alapján tudom biztosra mondani, 
hogy érdemes kihasználni a Digitális 
Jólét Pontok adott lehetőségeit, 
hiszen mindenki számára olyan 
tudás felhalmozására szolgálnak a 

programok, ami főleg a mai kor digitalizált világában hasznosak. Ajánlom mindenki 
figyelmébe, akinek kérdése van az egész Digitális Jólét Programról, érdeklődhet 
nálam. 
Június 15-től viszont nem tudják megtenni már, mivel könyvtárosi munkámat ettől a 
dátumtól befejezem. Egy tanulságos időszakon vagyok túl, hiszen eddig még nem 
dolgoztam könyvtárosként. Ezt is megismerhettem, így köszönöm a lehetőséget 
Grátz Erika polgármester asszonynak. Köszönöm még azoknak is, akik rendszeresen 
színesítették a könyvtári életet. Bízom abban, hogy sokáig fogják szeretni az emberek 
ezt a helyet, hisz könyvtárba járni jó! 
 

Jusztin Levente – könyvtáros 

 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
 
 

Egyesületünk is részt vett a cselekvő közösségek által meghirdetett közösségi hét 
rendezvényén.  Ez a nap egybe esett a csuhé csütörtök foglalkozással is, ahol a 
gyerekek és felnőttek a szalagszövést gyakorolták valamint szalmából készítettek 
leveleket és virágokat.  
Egyesületünk a nyári hónapokban három tábort is rendez. Lesz székkötő tábor, sás 
felfedezése tábor és a közkedvelt kézműves tábor. 
 

Bérces Boldizsárné – elnök 
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
Május 18-án megtartottuk a soron következő klub estet ahol megbeszéltük ez évi 
programjainkat, megköszöntöttük második negyedéves névnaposainkat.  
Az idei kirándulást az ország nyugati részén szeretnénk megszervezni, melyre az 
ősszel kerül sor. 
 

Bérces Boldizsárné – klubvezető 
 

 
Anyakönyvi hírek 

 
Halálozás  

Galló Nándorné élt 78 évet 
 

 
II. SPORTTÁBOR 

 
Minden ami sport 

Gyere el július 29 – augusztus 2 között a 
Nagypalli sporttáborba. 

Petang, úszás, minigolf, sárkányhajó 
A tábor zárásaként pénteken a szülőkkel közösen eszem – 

iszom. 
Ha szeretnéd a nyár közepén jól érezni magadat 

JELENTKEZZ! 
Táborvezető: Kófiás Endre 

Részvételi díj: 15.000.-Ft, mely magába foglalja a napi 
háromszori étkezést a belépőket, utazási költségeket. 

A tábor költségeit a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatja. 
Jelentkezési határidő: július 22  

A táborba maximum 20 főig tudunk jelentkezőket fogadni.    
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Előzetes programajánló és információ a XIX. Falunap és XIV. 

Pogácsafesztiválról 
 

Rendezvényünk szombati helyszíne új helyre költözik a Petőfi utcában a kopjafa előtti 
téren lesz felállítva a fesztiválsátor. A helyszín változtatására azért került sor, mert a 
Söröző tulajdonosával nem sikerült megegyeznünk a rendezvény feltételeiről.  
A vasárnapi rendezvény változatlan formában a közparkban lesz megtartva. 
Rendezvényünk ideje alatt minden helyszínen az ital és étel kiszolgálást a 
Himesházai Dolha Zoltán által üzemeltetett „Zolka konyhája” szolgáltatja.  
A WC használat egy konténer WC telepítésével lesz megoldva, ahol vízöblítéses női 
és férfi wc és mosdó lesz elhelyezve. A konténer elhelyezésért és az infrastruktúra 
rácsatlakozásért köszönet a Deák és Takács családnak.  
A tűzijáték új helyszíne a Szirmai család kertje lesz, melyet ezúton köszönünk.  
 

Július 6. szombat – Fesztiválsátor 
 

15 órától fesztiválmegnyitó, Jó tanuló díjak átadása 
Kulturális műsorban fellépnek: 

Pécsvárad Ifjúsági Fúvószenekar 
Nagypall Musical óvodások és iskolások műsora 
Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Tánccsoport 

Hosszúhetényi Hagyományőrző Táncegyüttes 
Götz Attila és Stubendek Katalin a PNSZ színészeinek vidám zenés előadása 

 
19 órától bál – zene – Harold 

20: 30 órától tombolasorsolás, fődíj két fő részére wellness utalvány 
22:00 órakor tűzijáték 

 
Július 8 vasárnap - közpark 

 
13:30 órakor tűzgyújtás a főzőversenyen 

15 óráig pogácsák leadása 
15:00 órától kulturális és szórakoztató műsor a következő fellépőkkel: 

Szilas Miklós zenés gyermekműsora 
Habparti a Bonyhádi Tűzoltó Egyesület közreműködésével 

PTE Brass Band utcazenészek előadása 
 

18 órakor eredményhirdetés, díjak átadása 
A zsűri elnöke dr. Hargitai János térségünk országgyűlési képviselője lesz. 

 
20:30 órától a fesztiválsátorban Apostol együttes koncert 

 
A rendezvény mindkét napján a gyermekeket ingyenes légvár, arcfestés várja. 



2019. június 
 

9 
 

A Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub tagjainak köszönhetően mindkét napon 
pogácsákat lehet kóstolni. 
 
Rendezvényünk mindkét napján a Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
termékei és a Nagypalli Kézműves Házban készült termékek megvásárolhatóak 
lesznek.  
 
A főzőversenyre jelentkezni június 28-ig a Polgármesteri Hivatalban személyesen 
vagy a 72/565-001 –es telefonszámon lehet. 
 

Várunk mindenkit szeretettel – töltsünk el együtt egy hétvégét 
Nagypall Község Önkormányzata 

Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

Rendezvényünk támogatói: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, EMVA LEADER Zengő-Duna Helyi Közösség, 
LÉTA-KER Kft, ifj. Simó Csaba, Barbakán Szépségszalon, SMHV Energetikai Kft., 
Pall Petrol Bt., Zolika Garage,  Pálmafa56 Kft., OTP Bank,  Tarr Kft., Bakóné Mező 
Zsuzsanna, Profil Gumiszerviz Nagypall, Dolha Zoltán. 
Támogatásukat előre is köszönjük! 
 

Tombola felajánlásokat mindenkitől köszönettel elfogadunk! 
 
A rendezvény ideje alatt a szombaton a Petőfi utca 11 – 21 szám közötti 
útszakasz lezárásra kerül. Vasárnap a Petőfi utca 1 – 21 között lesz teljes útzár 
mely érinti az innen nyíló mellékutcákat is.  
Megértésüket köszönjük!  

 

 

KÉZMŰVES TÁBOROK NAGYPALLON 
 

A Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület meghirdeti második 
     „A székkötés alapjai”táborát. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki megismerkedne ennek a ritka, kihalófélben 
lévő mesterségnek az alapjaival. 
A tábor időpontja: 2019. június 24-28. 
Helye: Nagypalli Kézműves Ház  
(7731 Nagypall, Szabadság u. 5.) 
Az ismereteit megosztja: Négyes Tímea 
Részvételi díj: 21.000 Ft 
A résztvevők minden nap meleg ebédet kapnak, és a tábor végén hazavihetnek egy 
szép, saját készítésű hokedlit. (A részvételi díj tartalmazza az ebéd, a székváz, az 
eszközök és az alapanyagok költségeit!) 
Szállást tudunk biztosítani Nagypallon vendégházban 2.500 Ft/fő/éj áron. 
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A tábor 5 fő jelentkezése esetén indul, és legfeljebb 15 fő részvételét tudjuk 
biztosítani. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a negyestimi@gmail.com e-
mail címre való elküldésével lehet. 
Jelentkezési határidő: 2019. 06. 03. 
 
További információ: Négyes Tímea 20/243-90-26, 

 
A Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület meghirdeti 

„A sás felfedezése”táborát. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki szeretne megismerkedni a sás 
megmunkálásának lehetőségeivel. 
A programban szerepel a sás szövése, lábtörlő készítése hármas fonatból, 
csomózás, spiráltechnika és hurkolásos technika. 
A tábor időpontja: 2019. július 22-26. 
Helye: Nagypalli Kézműves Ház  
(7731 Nagypall, Szabadság u. 5.) 
Az ismereteit megosztja: Négyes Tímea 
Részvételi díj: 20.000 Ft 
A részvételi díj tartalmazza az alapanyagok költségeit és napi egyszeri étkezést. 
Szállást tudunk biztosítani Nagypallon vendégházban 2.500 Ft/fő/éj áron. 
A tábor 5 fő jelentkezése esetén indul, és legfeljebb 15 fő részvételét tudjuk 
biztosítani. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a negyestimi@gmail.com e-
mail címre való elküldésével lehet. 
Jelentkezési határidő: 2019. 06. 15. 
További információ: Négyes Tímea 20/243-90-26, vagy negyestimi@gmail.com 

 

 
Étkezési díj befizetési időpontok 

 
 
 
 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok 
állnak rendelkezésükre 
 
 

Június 11.  Kedd 09:00-11:00 óráig 
Június 13. Csütörtök 15:00 – 16:00 óráig 

 
 

 
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:30-ig) 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 
 

Mihály Emese - élelmezésvezető 
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HATÁRSZEMLE NAGYPALLON, 
2019. június 11-én 9:00 órakor 
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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/

