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Antóni Sándor: Nőnapi Köszöntő 
 

Nőnap alkalmából szeretettel köszöntünk titeket, 
Kik az élet viharában is velünk vagytok szüntelen. 

Talán nem is tudjuk mind ezt megköszönni, 
De szívből tudunk mindezért szeretni, 
Köszönet és hála nektek mindenért, 

A jó Isten áldása szálljon rátok mindezért. 
. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
Nagypall Község Önkormányzata 2022. február 15-i testületi ülésén megtárgyalta és 
elfogadta a 2022. évi költségvetést. A tervezet szerint 113,2MFt bevétellel és 
kiadással számolunk. A tervezett kiadásokból 73,2MFt üzemeltetési kiadással, 
1,5MFt szociális kiadással, 12,8MFt közfoglalkoztatással és 25,7MFt felújítási és 
beruházási kiadással számolunk. 
 

Önkormányzati fejlesztések 
 

Megkezdődtek a felújítási munkálatok a Nagypall, Szabadság u. 5. 
szám alatti épületünknél. A felújítás során a présház, pince, góré, és 
takarmánytároló helységek, valamint az udvar lesznek felújítva és 
kapnak ezáltal új funkciókat. A présház és tároló helységeknél 
tetőszerkezet csere, nyílászárócsere, falak és padozat felújítás, 
villamos hálózat korszerűsítés, valamint egy 5,3 kWp-os napelemes 
rendszer lesz telepítve. Az udvar 210m2-en térkőburkolattal lesz 
lefedve. 
A felújítást követően kisebb rendezvények lebonyolításához is 

alkalmas közösségi tér lesz kialakítva. 
A beruházás 25MFt-ba kerül melyet 100%-ban a Magyar Falu Program 
Önkormányzati fejlesztések 2021-es alapjából nyertünk el. 
Kivitelező: Pécsváradi Architekt Kft 
Műszaki Ellenőr: Winkler György 
A felújítás várhatóan 2022. augusztus 31-ig elkészül. 

 
HIBÁS KOMMUNÁLIS ADÓ CSEKK 

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kommunális adó csekkek gyártásakor hiba történt. 
Csekkjeinket a korábbi megszűnt számlaszámunkra gyártotta le a Posta. Sajnos 
vannak olyan adózók, akik ezekből a rossz csekkekből kaptak. Kérnénk, hogy 
ellenőrizzék a kiküldött csekkeket és ha az 50300130-10001648-02820000 
számlaszám szerepel rajta, akkor azt NE FIZESSÉK BE. Amennyiben ilyen csekk 
van Önöknél jelentkezzenek a hivatalban. Ha már befizették a rossz számlaszámra 
az adót, akkor a posta visszaküldi Önöknek a kezelési költséggel csökkentett 
összeget, melyet a Posta utólagosan mindenkinek megtérít. 
A helyes számlaszám és amelynek a csekken szerepelnie kell:  11731104-15335322-
02820000 
Időközben megérkeztek a jó kommunális adó csekkek. Akik eddig nem jelentkeztek 
az új csekkekért, azok jelentkezzenek a 72-466-752-es telefonszámon és részükre 
ismét elküldjük a már jó kommunális adó csekket. 
A kellemetlenségért a Posta nevében is elnézésüket kérjük, megértésüket köszönjük! 
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ADOMÁNYGYŰJTÉS 

 
Nagypall Község Önkormányzata csatlakozott a Kárpátaljai Nagyberek számára 
indított adománygyűjtéshez, melyet a pécsváradi civil szervezetek kezdeményeztek. 
Az adományokat a Magyar Református Szeretetszolgálaton keresztül juttatják el 
célzottan Nagyberekre. Tartós élelmiszert (liszt, cukor, étolaj, konzerv), higiéniai 
szereket és pelenkát várnak! 
 
Önkormányzatunk csatlakozott a Híd Kárpátaljáért mozgalomhoz is. A határ mindkét 
oldalán szükség van: bébiétel, pelenka, tápszer, kötszer, gyertya, cumisüveg, cumi, 
tisztasági betét, kézfertőtlenítő, fogkefe, fogkrém, folyékony szappan, sampon, 
takarók, párnák, meleg és vízhatlan ruhákra, valamint tartós élelmiszerekre. 
A ruhákat úgy kérjük csomagolni, hogy a dobozra írják rá a tartalmát és a méretet.  
 
Az adománygyűjtés időpontja 2022. március 7 hétfő 15 – 18 óra között a Nagypalli 
kultúrházban.  
 
Községünk lakói 30 évvel ezelőtt a délszláv háború idején már 
példaértékű segítséget nyújtottak az akkori menekülteknek, 
akik közel 10 évig éltek velünk Nagypallon.  
Barátságok jöttek létre, melyek a mai napig tartanak.  
A háború most nem a déli határainkon dúl, de a segítség most 
is olyan fontos mint 30 évvel ezelőtt! 
 

 
Segítsünk együtt az ukrajnai háborús helyzet miatt menekülőknek!  

 
 

Grátz Erika - polgármester 
                  
 

 
 

ANYAKÖNYVI HIREK 
 

Halálozás 
 

Boros József élt 66 évet 
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ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK 
2022 

 
 
 
 
 
 
Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési 
képviselők általános választását. 
 
Az április 3-i országgyűlési választásokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom 
Önöket: 
 
• Azok a választópolgárok, akik valamely korábbi választáson kérték a 
nemzetiségi névjegyszékbe vétel kiterjesztését az országgyűlési képviselők 
választására, akkor az országgyűlési képviselők választásán csak egyéni jelöltekre 
és nemzetiségi listára szavazhatnak. Amennyiben az egyéni jelöltek mellett pártlistára 
szeretnének szavazni, nekik kérelmet kell kitölteniük, melyet a hivatalban kérhetnek, 
és oda is kell leadniuk, illetve online is kezdeményezhető a www.valasztas.hu-n. 
 
• Azok a választópolgárok, akik egészégi állapotuk, vagy bármilyen más okból 
otthonukban szeretnének szavazni, kérhetik a mozgóurnás szavazás lehetőségét.  
A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához személyesen vagy 
elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző második napig 
kell benyújtani. 
• Átjelentkezés másik szavazókörbe. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek 
legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon kell megérkeznie a helyi 
választási irodához. 
További információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:  
Tel: 72-466-752,  
email: hivatal@erzsebetikoh.hu 
 
 
 
        dr. Matesz Tímea - jegyző 
 
 
 
 
 
 

mailto:hivatal@erzsebetikoh.hu
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Tisztelt Választópolgár! 

 
 

 
Magyarország 2010 államcsőd közeli állapotát 
röviden az okozta, hogy nagyon kevés – mintegy 
3,7 millió munkavállaló dolgozott hazánkban, és 
egy jó részük – körülbelül egy millió munkavállaló, 
akik minimálbérrel vagy napi bejelentéssel voltak 
foglalkoztatva - nem fizetettek adót. Így a közel 2,8 
millió dolgozó ember tartotta el az egész 
társadalmat. Hadd emlékeztessem Önöket arra, 
hogy akkoriban az egykulcsos jövedelemadó 
bevezetése és a minimálbér emelése, majd az azt követő fokozatosan bevezetett 
adójóváírások rendezték azt a helyzetet, amire a munka alapú gazdaság 
építkezhetett.  
 
Ma a tíz évvel ezelőtti állapothoz képest plusz kétmillió ember munkabéréből befolyó 
adók szilárd alapját képezik a gazdaságunknak, ami lefordítva annyit jelent, hogy 
közel 4,7 millió ember dolgozik ma Magyarországon, a közfoglalkoztatásban 
dolgozókkal együtt. Ez utóbbi rendszer sikeressége is számokban mérhető, hiszen 
nemcsak a munkanélküliséget csökkentette/csökkenti, hanem mindenki számára 
tevékeny életet és jövedelmet biztosít, amely tapasztalataink szerint a munkavállalók 
részére megalapozza a munkaerőpiaci elhelyezkedést. A közfoglalkoztatás másik 
nagy előnye, hogy a legkisebb falvakban is megteremti a munka alapú gazdaságot, 
amely értékteremtő módja a település fellendülését segíti elő. 
 
Egymillió plusz munkahely! Adócsökkentés! Család! – a legfontosabbak számunkra. 
 
A kormány egyedülálló családtámogatási rendszere közvetetten a vidék 
fellendülésére is hat. A család minden szereplőjét támogatjuk. A nagyszülők 
nyugdíjprémiumot, 13. havi nyugdíjat kapnak, a fiatal munkavállalók személyi 
jövedelemadó mentességet élveznek, a gyermekeket nevelő szülők befizetett 
személyi jövedelemadójukat visszakapták. Számos kedvezményt és pályázatot 
juttattunk a családoknak. Otthonteremtés, CSOK stb…  
 
Hogyan lehetséges mindez?  
 
A rohamtempóban növekedő gazdaság megtermeli azokat a tartalékokat, amelyeket 
célirányosan visszaforgathatunk az emberek zsebébe. A Covid járványt megelőző 
évben közel 5 százalékos gazdasági növekedést ért el Magyarország, a tavalyi év 
végére a járvány utáni újjáépítési program hatására pedig a 7,1 százalékos 
növekedéssel zártunk. Ez a többlet, amit a munka alapú gazdaságra épített 
családtámogatási modellel átszőtt rendszer adott, erősen hatott a vidék 
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fellendülésére is. Mérhetően megállítottuk a falvakból az elvándorlást, amelyet 
nemcsak az agrárium támogatásával, az agrárvállalkozók juttatásaival, hanem saját 
állami forrásból finanszírozott települési támogatásokkal is elértünk. Itt most 
kifejezetten a Magyar Falu Programra gondolok. Minden község több pályázatot is 
nyert!  
 

NAGYPALL    
2019 Közterületi eszközbeszerzés 2 451 019 Ft   

2019 Ravatalozó felújítás 9 811 208 Ft   

2019 Óvoda udvar felújítása 4 995 878 Ft   

  Össz: 17 258 105 Ft 

2020 Faluház-önkormányzati hivatal felújítása 22 935 770 Ft   

2020 Civil szervezetek eszközbeszerzése 1 595 000 Ft   

2020 Civil szervezetek -kézműves műhely kialakítása 5 707 000 Ft   

2020 Egyházi református temető bekerítése 3 928 385 Ft   

  Össz: 34 166 155 Ft 

2021 Közösségi tér kialakítása 24 998 080 Ft   24 998 080 Ft 

    

Magyar Falu Programban elnyert támogatások  Össz: 76 422 340 Ft 

    

 
 
Az Önök településén a sikeres 
vidékfejlesztési politikát folytatni 
fogjuk a választások után is. A vidék 
élni akar, egyre több fiatal szeretne 
vidéken élni, egyre több család keresi 
a nyugodt környezetet. A program 
élhetővé teszi a falvakat! 
Képviselőként gratulálok eddigi 
eredményeikhez, támogatom a 
Magyar Falu Programot, és minden 
segítséget megadok, hogy együtt 
előre menjünk!   
 

 
 
Köszönjük dr. Hargitai János országgyűlési képviselőnek az eddigi támogatásokat! 
Az országgyűlési választásokhoz sok sikert és eredményes együttműködést 
kívánunk! 
 

 
Grátz Erika - polgármester 
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Legjobb gondoskodás gyermekéről a Start-számlán elhelyezett, kiemelt 
kamatozású Babakötvény 

 
A gyermekeknek szánt egyik legkedvezőbb megtakarítás Magyarországon ma a 
Start-számlán Babakötvénybe fektetett összeg: kiemelt, 8,1% kamatozással 
gyarapodik, és a számlára rendszeresen befizető családoknak évente állami 
támogatás is jár hozzá. Start-számlát kizárólag a Magyar Államkincstárban lehet 
nyitni. A Kincstár automatikusan Babakötvénybe fekteti a 42.500 forintos életkezdési 
támogatást, amit az állam minden újszülött számára biztosít. Start-számlát nem csak 
a kisbabák részére érdemes nyitni. Azt a gyermek bármely életkorában lehet 
igényelni, és bárki bármekkora összeget befizethet rá díjmentesen. Március 31-ig 
ráadásul nyerni is lehet vele a Kincstár játékán! 
Start-számla további előnyei 
• A Start-számlára érkező befizetések a Babakötvényben nemcsak a mindenkori 
infláció mértékével, hanem plusz 3%-os kamatprémiummal is növekednek.  
• A Start-számlára a befizetések után járó korábbi 10%-os állami támogatás 
maximumát is megemelte a kormány: 2022-ben már évi 12 ezer forint (a korábbi 6 
ezer forint helyett). A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 
gyermekek esetében 24 ezer forint lett. 
Sok gyermek életkezdési támogatása még a letéti számlán maradt, amelynél nem 
érvényesíthető a Start-számlán vezetett Babakötvény után járó éves állami 
támogatás, tehát a 42.500  
forint csupán a mindenkori infláció mértékével kamatozik. 
 
Kedves Szülők! 
 
Az alábbi fontos információt szeretném megosztani és figyelmükbe ajánlani: 
A Magyar Államkincstár 2022. március 17. napján 10:00 órától 14:00 óráig a 
Nagypall Kultúrház helyszínen az életkezdési támogatással, a Babakötvénnyel és a 
Kincstári Start értékpapír-számlával (a továbbiakban: Start-számla) kapcsolatos 
tájékoztatás, ügyintézés céljából kitelepülést szervez, melynek során a szülőknek 
lehetőségük lesz a Start-számla megnyitására, illetve az ehhez kapcsolódó 
ügyintézésre. 
A számlanyitáshoz szükséges dokumentumokról a Kincstár honlapján talál részletes 
tájékoztatást (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kincstari-start-
ertekpapirszamla), illetve a szórólap a település önkormányzatán elérhető. 

Minden érdeklődőt, érintettet szeretettel várnak. 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha- Kindergarten und Küche Pahl 
 

Még el sem búcsúztattuk a telet, máris érezhető a tavasz melege. Egyre 
hosszabbodnak a nappalok és egyre több a napsütéses órák száma. Beköszöntött a 
február…bár még a farsang időszakát éljük, de közeledik a várva várt tavasz. A 
tavaszi hónapok lesznek a legmozgalmasabbak óvodánk életében. A február régi 
neve „Böjtelő hava” jelezve a farsang utáni és húsvét előtti időszakot. A 
meteorológusok Télutóként tartják számon.  

A népi megfigyelések szerint február 2.-án jön ki a medve a barlangjából, hogy 
megnézze milyen az idő. Kilenc éve dolgoztuk ki Maci projektünket, melyen belül 
mackó és méhecske napokat szervezünk óvodánkban. Erre az alkalomra minden 
gyermek elhozhatja otthonról kedvenc maciját, macis ruháját, macis könyvét és macis 
CD-jét. A rendezvényünkre macis finomságokat is vásároltunk. Óvodásaink egész 
délelőtt macis álarcokban játszhattak egymással. A kis „bocsok” kóstolták a mézes, 
macis sütiket, macikkal tornáztak, macis filmet néztek, macikat rajzoltak, macis 
formákat színeztek, délután pedig a plüssmacikat magukhoz ölelve aludtak el.  
 A „Maci kiállításunkban” is gyönyörködhettünk. Elmondtuk magyar-és német macis 
versikéinket, elénekeltük az oviban tanult macis dalainkat. Közben mézes teát is 
fogyaszthattak gyermekeink. A projekt zárásaként Pécsváradra utaztunk, ahol 
megtekintettük a csodálatos maci kiállítást a Pécsváradi Emlékházban. A maci 
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napokhoz kapcsolódóan méhes-mézes napokat is tartottunk az óvodában. 
Beszéltünk arról, hogy a folyékony napsugár egyenlő a mézzel. A méz sokoldalú 

táplálék. Felveszi a 
küzdelmet a 

baktériumokkal, 
táplálja az izmokat, 
nyugtató hatású, 
Illat- és aroma-
anyagai étvágy-
javítók, némelyikük 
fertőtlenítő, fájda-
lomcsillapító hatá-
sú. Ráhangoló-
dásként elmesél-
tük Grimm: 
Méhkirálynő című 
meséjét, amelybe 

a gyermekek is bekapcsolódhattak. Beszélgettünk a méhek életéről, barkácsoltunk is 
méheket. Mozgásos percek keretében méhecskés játékokat játszottunk. 
Ismerkedtünk a méhész munkájával. Megbeszéltük, hogy a mézet a méh a virágok 
nektárjából gyűjti össze, a saját szervezetében átalakítva, a lépek sejtjeiben 
raktározza. Az ovisaink kis méhekké változva, szívószállal gyűjtötték a virágport ,amit 
a kaptárba szorgoskodtak össze. A kaptárból „kicentrifugált mézet” meg is 
kóstolhatták. Megmutattuk azt, hogy a lépből gyertyát is készítenek. A geresdlaki 
Mézeskalácsfalu múzeumba is ellátogattunk, ahol a terembe lépve már éreztük a 
finom mézes illatot. A gyerekek csodálattal nézték a mézeskalácsból készült 
házikókat, kis állatokat, emberkéket, játékokat. Geresdlakon megtekintettük még az 
Ágyterítő és hangszerkiállítást, a Suszter műhelyt. 
 
Köszönjük Kófiás Bandinak, hogy lehetővé tette utaztatásunkat Pécsváradra és 
Geresdlakra! 
 
 „Az elrohant viszontagságos idő nemcsak elvitt, hanem hozott is valamit. Más 
emberekké formálódtak, akiknek a gondolatai kiléptek a múlt szűk korlátai közül.” 
/Lakatos Menyhért/ A február 22-én megtartott Boldogság óránk témája a 
„Megküzdési stratégiák”. A megküzdés olyan alapvető boldogságfokozó stratégia, 
amelyben benne rejlik a boldogabbá válás lehetősége. Ahogy viselkedünk, 
gondolkodunk, nagymértékben összefügg azzal, hogy végül mennyire leszünk 
boldogok. A téma feldolgozásának fontos elemei a stressz, feszültség, indulat 
tudatosítása és lehetséges kezelése is. A gyerekekkel beszélgettünk arról, hogy 
nehézségek, kudarcok, traumák nélkül nem élhetünk, de beláthatjuk azt is, hogy van 
lehetőség mindezzel szembenézni, és sikeresen megküzdeni.  
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A tavalyi és az idei farsangi mulatság másképp telt az óvodában, mint a korábbi 
években. Akkor a szülőkkel, nagyszülőkkel, meghívott vendégeikkel közösen 
ünnepelhettek a gyermekek. A 
koronavírus járvány miatt 
megváltoztak a szokásaink, így 
február 25-én csak a kis 
megszokott-bensőséges körünkben 
lehettünk vidámak . Oviskáink 
jelmezbe öltözve, a három Micky 
egér (óvó nénik, dadus néni) 
kíséretében vonultak fel dalolva a 
csoportszobában. A bálunkat, a 
vidám műsort követően a 
gyermekek közös táncával nyitottuk 
meg. Később tombola sorsolás 
következett . A Nagypalli Német 
Nemzetiségi Önkormányzat az idei 
évben is sok értékes tombola felajánlással járult hozzá rendezvényünk sikeréhez. Az 
anyukák, nagymamák finomabbnál finomabb sütikkel, szörppel, üdítővel 
kedveskedtek kis ovisainknak, a konyhás nénik, Erzsike és Szandra pedig az ízletes 
szendvicsekkel. Úgy érzem egy remek hangulatú, farsangi mulatós délelőttöt 
töltöttünk el. Hagyományaink fontos eseménye a télűzés. Fontosnak tartjuk, hogy a 
gyermekek hazájuk hagyományaival, értékeivel koruknak megfelelő tapasztalatokat 
szerezzenek. Február 28-án a húshagyó keddi és a hamvazó szerdai szokásokról, 
valamint a mohácsi búsótemetésről beszélgettünk a gyermekekkel. Készítettünk egy 
közös csoport- kisze bábot, és mindenki saját magának egy kisebbet, melyekkel 
elsétáltunk a közparkba, a patakhoz. Rövid „ farsang-temető” műsorunk után a 
patakba dobtuk a telet jelképező kisze bábokat, a gyerekekkel mindent megteszünk, 
hogy minél messzebbre űzzük a telet és várjuk a jó időt. 
 

 Illésné Speiser Mária 
 óvodavezető 

 
 

 
Étkezési díj befizetési időpontok 

 
 

Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpont áll 
rendelkezésükre 

 
Március 16 szerda 

 
 

Mihály Emese – élelmezésvezető 



2022. március 
 

11 
 
 

 
 Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
 

Nemzetiségi Önkormányzatunk sikeresen 
pályázott a Nemzetiségi táborok szervezésére 
kiírt pályázaton, ahol 300E Ft támogatást 
nyertünk el. 
Az elnyert pályázaton egy öt napos nemzetiségi 
tábort tudunk megszervezni 16 fő részére.  

A tábor időpontja 2022. július 11-15. Részletes programról a későbbi lapszámunkban 
tájékoztatjuk az érdeklődőket. 
 
Február 26-án szombaton lett megtartva az „Egy batyuval” emléktúra, mely 
Geresdlakról indult és Pécsváradon az Emlékparkban koszorúzással ért véget. A 
gyalogtúrát ez évben is sokan végig sétáltak. Nemzetiségi önkormányzatunk 
Nagypallon meleg teával ásványvízzel és pogácsával várta az emléktúra résztvevőit, 
majd együtt indultunk útra Pécsváradra, ahol nemzetiségi önkormányzatunk is 
elhelyezte a megemlékezés virágait az Emlékkőnél. Köszönjük a pogácsasütők – 
Simó Csabáné, Keszler Károlyné, Bérces Attiláné, Bérces Boldizsárné – 
közreműködését. 
 

 
 

Bérces Attila – elnök 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 
Nagypalli Iskola 

 
 

 
Konfetti és tombola, 
maskara és paróka, 

erről szól a mulatság, 
vidámság és móka vár. 

Kedves Olvasó! 
 
A farsang január 6-tól, vízkereszttől húshagyókeddig, más megfogalmazás szerint a 
másnapi hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. 
Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A 
farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez a 
farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok 
közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres 
karnevált (riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a farsang 
legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást. 
 

 
Február hónapban ismét nem unatkoztak 
iskolásaink. Február 2 – án illetve 3-án „maci 
– napokat„ tartottunk iskolánkban. Macis 
feladatokat oldottunk meg, illetve 
barkácsoltunk szuper barna mackókat.  Az 
utána levő napokban pedig elkezdtünk 
készülődni február nagy eseményére, a 
farsangra. Február 8-án Liza meghívott 
bennünket a könyvtárba maszkokat 
készíteni. Szuper maszkok készültek. 

Mindenki nagyon jól érezte magát!       

Köszönjük Liza a lehetőséget!  
Az iskolában a farsangot február 18-án 
tartottuk.  Ezt a napot ismét „Projekt nap” 
keretében valósítottuk meg. 
Beszélgettünk a farsangi szokásokról. 
Más országokban hogyan, miként zajlik 
a farsang, a karnevál. Szuper fejtörős, 
számolgatós játékokkal; farsangi 
dalocskákkal hangolódtunk az első 
órákban.  Majd a napunkat a 
bolondozással, fergeteges játékkal, 
táncolással, dalolászással töltöttük. Ha 
már farsang, akkor a tombolázás sem 
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maradhatott el. Sok szép tombolatárgyat tudtam vásárolni a Nagypalli Német 

Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával. Idén is köszönjük ezt a lehetőséget!        

 
Február 22-én a Lázár Ervin Program keretein 
belül az első osztályos tanulókkal a Bóbita 
Bábszínházban megnézhettük a Bűbájos lakat 
című előadást. Az előadás előtt volt időnk egy 
kicsit játszani a játszótéren is. Majd az előadás 
végén lehetőségünk volt arra is, hogy a 
Bábszínházban levő régi bábkiállítást is 
megtekinthessük. Egy szuper délelőttöt töltöttünk 

aznap Pécsett.       Hogy mi is az a Lázár Ervin 

Program? Az általános iskola 1 – 8 . évfolyamon 
tanuló diákoknak évente egy alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc, és 
cirkuszi előadásokat, komolyzenei hangversenyeket, muzeális intézmények, illetve az 
őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.  
 
Kezdjük érezni a tavaszt…. Egyre többet vagyunk kint a friss levegőn és a nagy 
gyerekzsivajtól lesz hangos a kis falucska.  
 
 

Darmosné Gyenis Valéria- tanító 
 
 

 
Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
 

A Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 2022. február 5-én ünnepi közgyűlés 
keretében megemlékezett megalakulásának 20 éves jubileumáról. 
  
A NESZ képviseletében Komjáthi Tamásné Ágnes alelnök vett részt az ünnepségen. 
Szívmelengető köszöntő beszédet mondott, és átadta a Szövetség ajándékát. 
 
A közgyűlésen Bérces Boldizsárné Erzsébet, egyesületünk alapító elnöke 
megköszönte a tagok két évtizedes munkáját, és korára való tekintettel lemondott 
elnöki pozíciójáról. Jelezte: a jövőben is részt vesz a munkában, de már vezetői 
felelősség nélkül. 
Az egyesület tagjai Bérces Boldizsárnét örökös tiszteletbeli elnöknek választották. 
Díszoklevél adományozásával köszöntük meg neki, hogy hihetetlen energiájával, 
szervező tehetségével, munkabírásával létrehozta és felvirágoztatta az egyesületet. 
 
A leköszönő elnök, utódjának Dékány-Szabó Ildikó csuhéfonó népi iparművészt 
javasolta. Az új elnököt az egyesület tagjai egyhangúlag megválasztották. 
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Az ünnepi közgyűlésen 
Nagypall polgámestere, 
Grátz Erika - aki az 
egyesületnek a 
kezdetektől rendes tagja 
- köszöntötte a jubiláló 
egyesületet, annak 
örökös tiszteletbeli 
elnökét és új vezetőjét. 
 
 
 

 
Egy fiatalkorú elismerése Debrecenben 

 
 
Még 2021-ben írták ki a XIV. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves 
pályázatot, ahol Dékány-Szabó Maja és Míra is megméretette magát alkotásaikkal. 
Maja sásból hármas fonással készült alátéttel, Míra kukoricacsuhéból készült 
kosarakkal.   
2021. december 04-én került sor a Dél-Dunántúli Régió (Baranya-Somogy-Tolna 
megye) kiállítására, ahol mindketten díjazásban részesültek, innen jutottak tovább a 
debreceni országos kiállításra.                                                                 
A debreceni szakmai zsűri döntése alapján Maja alátétje Ifjúsági I. kategóriában első 
helyezést ért el. 
 
Gratulálunk Majának az elért szép eredményéhez, további sikeres munkát kívánunk! 
 

INGYENES KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK 
 

A Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület a népi hagyományok, a népművészet 
iránt érdeklődőket várja egy egész napos aktív kikapcsolódásra a Nagypalli 
Kézművesházba. 
Fonás, szövés, szakajtókötés, csuhéfonás, gyertyamártás. 

Az év során 7 alkalommal várjuk a jelentkezőket.                     
Jöjjön el, alkosson, érezze jól magát, vendégünk egy ebédre. 
2022.03.05. 9-17 óráig Húsvéti készülődés 
Népszokások felidézése, húsvéti díszek készítése. 
További időpontok: 2022.05.07., 05.14., 06.11.,09.10., 10.15., 11.12. 
A programon való részvétel ingyenes, viszont jelentkezéshez kötött! 
Jelentkezni: Dékány-Szabó Ildikó  
Email: kezmuveskucko72@gmail.com Tel: 20/4189006     

 
Dékány Szabó Ildikó – elnök 
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 
 

Február 20-án rendeztük meg a hagyományos fánksütő versenyünket. Ez évben is 
két kategóriában hirdettünk versenyt, hagyományos és különleges fánkokkal lehetett 
nevezni. 
A zsűri tagjai Balla László és felesége Marika, valamint Frieisz Jánosné voltak. 
Köszönjük nekik, hogy elfogadták a felkérésünket. 
Ez évben 13 féle fánkból kellett kiválasztani a legszebb és egyben legfinomabb 
fánkokat. 
Hagyományos kategória 
helyezettjei: 

1. Mező Jánosné  
2. Grátz Erika 
3. Nidling Józsefné 

 
Különleges fánk kategória: 

1. Dobszai Jánosné 
2. Bérces Attiláné 
3. Bérces Boldizsárné 

 
 
 
 
Fánksütőverseny rendezvényünk a Magyar falu Programban az 
elmúlt évben elnyert „Rendezvények a Nagypalli hagyományok 
jegyében” programsorozat keretein belül valósulhatott meg.  
 
 

Egyesületünk tagjai március hónapban a Pécsi Nemzeti Színházban megnézhetik a 
Valahol Európában zenés musicalt. A színházlátogatásra 28 fő jelentkezett. 
Szintén március hónapban tartjuk meg a novemberben elmaradt disznótoros 
fesztiválunkat is. 
Május hónapban pedig három napos kirándulást szervezünk Lentibe, valamint a 
szomszédos Szlovéniába. A kirándulásra 40 fő jelentkezett. 
 

A Nemzetiségi civil szervezetek 2022. évi 
működési támogatására 400.000.-Ft 
támogatást, a Nemzetiségi nap 
megrendezéséhez, melyet őszre tervezünk 
300.000.- Ft támogatásban részesültünk. 
 

Egyesületünk várja mindazokat, akik szeretnének egy mozgalmas klubhoz 
csatlakozni. Sok program, vidámság várja azokat, akik szeretnének a közösségért 
tenni, a közösséghez tartozni. 

Bérces Boldizsárné - elnök 
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KÖNYVTÁRHÍREK 

 
Szalai Borbála 
Meglepetés  
  
Jó ideje azon törtem buksimat, 
Nők napjára mit is mondjak anyunak! 
Megvettem én egy nagy csokor virágot, 
Boldog leszel anyu, hogyha meglátod. 
 
De örömöd akkor lesz csak még nagyobb, 
Ha ehhez egy szép képet is rajzolok. 
Nagy betűkkel azt írom rá: "Anyukám", 
Kicsi lányod köszönt Téged Nőknapján. 
 
És mikor ma átadom a virágot, 
képzeljétek gyerekek, hogy mit látok, 
Jó nagy doboz csoki van az asztalon, 
Nekem szól a meglepetés Nőnapon. 
 
 
Március a tavasz első, bár gyakran sajnos még hűvös, csapadékos hónap. A 
mezőgazdasági életben mégis a munkálatok kezdetének ideje. Ezen kívül több jeles 
napot is tartogat számunkra ez a hónap.  
 
 
Március 8: Nemzetközi nőnap, a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének 
napja. 
 
 

Március 15.: Nemzeti Ünnepünk, az 1848-49-es 
magyar forradalom és szabadságharc ünnepe; 
Magyar Sajtó napja  
Ezen a napon a magyar szabadságharc 
kezdetét ünnepeljük. Jelképpé vált, nemzetünk 
szabadság szeretetét fejezi ki. Március 15-én 
minden megemlékező kokárdát tűz ruhájára. Ez 
a hagyomány a francia forradalom nyomán 
keletkezett, a magyar szabadságharcosok 
viseltek először nemzeti színű szalagot. 1848-
ban ezen a napon tört ki a forradalom Pesten, és 

ekkor nyomtatták ki az első szabad sajtó termékeit, a 12 pontot és a Nemzeti Dalt. 
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Petőfi Sándor 

 
NEMZETI DAL - (részlet) 

 
Talpra magyar, hí a haza! 
Itt az idő, most vagy soha! 

Rabok legyünk vagy szabadok? 
Ez a kérdés, válasszatok! – 

A magyarok istenére 
Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

  
Március 18., 19., 21.: Sándor-József-Benedek napja. A néphit úgy tartja, hogy ezek a 
napok vetnek véget a hosszú, hideg télnek és ekkor veszi kezdetét a termékeny 
tavasz: “Sándor, József, Benedek zsákban hozza a meleget. Ám ha üres ez a zsák, 
nem kapod csak a harmadát”. 

 
 
 
Március 21.: Hivatalosan a tavasz első napja, amikor 
egyforma hosszúak a nappalok és az éjszakák. 
 
 
 
 

 
Bár a farsangi időszak végetért, azért mi tartalommal töltöttük meg ezt az időszakot. 
Iskolásaink, óvodásaink is farsangoltak, álarcot húztak, kedvenc mesehősük, 
kedvenc mesefigurájuk, vagy éppen valamilyen kedvencük bőrébe bújhatott minden 
gyerkőc.  
Ehhez egy kis segítséget nyújtva, könyvtárunkba lehetett jönni, és ott álarcot 
készíteni. Ehhez az eszközöket Nagypall Község Önkormányzata, illetve Grátz Erika 
polgármester asszony biztosította, neki ezúton is köszönjük szépen. 
 
Viszont, ne felejtkezzünk meg arról sem, hogy könyvek, újságok folyamatosan 
érkeznek hozzánk, aki csak tud, jöjjön, válogasson az egyre növekvő kínálatunkból. 
 
TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN!!! 

Kocza Ferencné 
Könyvtáros 
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Meghívó borversenyre! 

 
 
Tisztelt szőlősgazdák, kedves borbarátok! 
 
Nagypall község megrendezi XII. borversenyét, 
melyre minden érdeklődőt szeretettel 
meghívunk és várunk. 
 
Ideje: 2022. március 26. szombat  
Helye: Nagypall kultúrház 
 
A részvétel feltételei:  
Fajtákként kettő palack 0.75 L-es minta 
leadása, melyen fel kel tüntetni a bor fajtáját, 
évjáratát. 
 
A minták leadási ideje:  2022. március 22. 

kedd 17-órától 21-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: 800 Ft fajtákként, melyet a nevezéskor kell befizetni. 
Eredményhirdetés: 2022. március 26. 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: 1.600.- 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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Tavaszi színező a legkisebbeknek 
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TÉLŰZŐ – TAVASZVÁRÓ 
 
 
 

Űzzük el együtt a telet és várjuk a 
kikeletet 

 
 
 
 
 

 
 

Szeretettel várjuk a kisebbeket 
2022. március 5-én szombaton 
10 órára a kultúrházba, ahol a 

GRIMASK színház előadásában 
– Állati La Fontaine bábműsort 
nézhetik meg, majd arcfestés, 

csillámtetoválás. 
 
 
 
 
 
 

 
18 órától a kultúrházban Millich József szervezésében 
kulturális műsor 
19 órától vacsora, majd ezt követően bál a Millich zenekarral. 
A délutáni rendezvényre asztalfoglalás volt szükséges. A 
vacsorához ásványvizet biztosítunk, egyéb italt mindenki 
saját maga hozzon. 
Rendezvényünk ingyenesen látogatható! 

 

 
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/

