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

 
 
 
 
 
 
Anya, mama – ezek azok a csodálatos 
szavak, amit életünkben elsőként 
kimondunk.    A gyermekek és a felnőttek 
szívében az édesanya különleges helyet 
foglal el. Ő az, aki számára kortól 
függetlenül mindig mi, a gyermekei 
vagyunk a legfontosabbak. 
 
 
 
 
 
 
 
Örkény István gondolataival köszöntsük az anyukákat, nagymamákat és a déd nagy- 
mamákat. 
„Szeretetük átlát a hegyeken, hétmérföldes csizmával lépked a szeretetük, 
 s egy léghajót elkormányoznak a szeretet erejével, ha rajta utazik a gyermekük.” 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
FEJLESZTÉSI HIREK 
 
Terveknek megfelelően haladnak a felújítási munkák a Szabadság u. 5. szám alatti 
épületünknél.  
Önkormányzatunk a Magyar Falu Program felhívásaira ez évben több pályázatot is 
benyújtott. Két pályázatunkat pozitívan bírálták el. 
A játszótér felújítására 5.708.935.-Ft támogatást nyertünk el, melyből két csúszdás 
mászókarendszer, egy két állásos hinta és egy háromszög mászóka fog elkészülni. 
A temető pályázatunknál 1.875.231.-Ft támogatást nyertünk el, melyből egy 
temetőnyilvántartó szoftver, 6 db pad és 2 db hulladéktároló edény kerülnek 
elhelyezésre a temető kertben.  
Tartaléklistára kerültek az orvosi rendelő belső felújítása, új falubusz vásárlása, 
valamint a közösségszervező bértámogatási pályázatunk. 
 
FALUNAP ÉS POGÁCSAFESZTIVÁL 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2022. július 2-3-án kerül megrendezésre a Nagypalli 
Falunap és Pogácsafesztivál rendezvényünk. 
Ez évben kicsit megújulna várjuk az érdeklődőket. A főzőversenyre már készülhetnek 
a csapatok. 
A részletes programokról a következő lapszámban olvashatnak, illetve kísérjék 
figyelemmel Nagypall facebook oldalát is. 
  

Grátz Erika - polgármester  
 
 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Házasság  
  
 
 
 

Mihály Emese és Zóka Norbert 
 

 
 

HALÁLOZÁS 
 

Kocsis Szilveszter élt 47 évet 
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Megújult a Szent Márton gyalogos zarándokút 

 
Örömmel adom tájékoztatásul, a hírt, hogy megújult 
a Baranyai-dombságban a Nagypall - Erzsébet - 
kékesdi műút - Szellő - Kátoly - Máriakéménd között 
vezető Szent Márton gyalogos zarándokút. A 
felfestett jelzésekről és magáról az útról cikk 
olvasható az alábbi linken: 
https://baranyai-dombsag.blogspot.com/2022/04/megujult-szent-marton-
zarandokut.html 
A zarándokúton szervezett zarándoktúrát szeretnénk tartani szeptember 11-én, mely 
Nagypallról indulna és a máriakéméndi kegytemplomhoz a Kisboldogasszony napi 
nagy búcsúra (német búcsú) vezetne. A zarándoktúrát úgy állítottuk össze, hogy a 
környék 14 településéről elérhető menetrend szerinti buszjárattal az indulási helyszín 
és a búcsú után ugyanígy hazatérési lehetőség is adódik, illetve egyénileg lehet 
megszervezni a hazajutást. Reményeink szerint a települések, a nemzetiségi 
önkormányzatok bekapcsolódnak a programba és részt vesznek a máriakéméndi 
búcsún. Minden érintett településen a megadott időpontban be lehet csatlakozni. A 
későbbiekben még személyesen is egyeztetjük a programot. 
Tervezett program: 
 
2022. szeptember 11. vasárnap: zarándoklat a máriakéméndi búcsúra 
Útvonal: Nagypall, Mindenszentek templom (8.15) – Nagypalli-halastavak (9.30) – 
Erzsébet, Árpádházi Szent Erzsébet templom (10.20/10.40) – Szellő (ebédszünet a 
Party téri pihenőhelyen) (11.45-12.15) – Kátoly (13.00) – Kátolyi-pincesor (13.20-
13.30) – Templom-forrás (14.00) – Máriakéménd, Nagyboldogasszony kegytemplom 
(14.15). Búcsú 14.30-tól, szentmise német nyelven, majd kulturális programok, 
kézműves árusok kb. 18 óráig). 
Táv: 16 km. Szintemelkedés: 220 m. 
Találkozás: Nagypall, községháza megállóban 8.15-kor. Pécsről a Távolsági 
Autóbusz állomás 2-es kocsiállásáról 7 órakor indul a busz. Nagykozárból 7.20-kor, 
Bogádról 7.27-kor, Romonyáról 7.32-kor, Perekedről 7.40-kor, Berkesdről 7.47-kor, 
Szilágyról 7.54-kor, Pécsvárad, kollégiumtól 8.06-kor indul a busz. 
Hazatérés a környező településekre: Máriakéménd, kegytemplomtól (15.55 és) 
18.50-kor indul járat, mely Pécsre 16.43 és 19.31-re érkezik. A teljes búcsún való 
részvétel esetén az utóbbi járat érhető el. Pécsről a Mohácsi úttól Pécsváradra 19.36-
kor indul a busz. Pécsről Nagykozárba, Bogádra, Romonyára, Perekedre, Berkesdre 
és Szilágyra 19.45-kor indul a menetrend szerinti járat. 
 
Zarándoktúra vezetője: Baumgärtner Norbert 
 
Várunk mindenkit szeretettel. 
 

Biki Endre Gábor 

https://baranyai-dombsag.blogspot.com/2022/04/megujult-szent-marton-zarandokut.html
https://baranyai-dombsag.blogspot.com/2022/04/megujult-szent-marton-zarandokut.html
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Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata köszöni mindazoknak, akik április 3-án 
útra kelt és elfáradt a kijelölt választási helyiségeibe (szavazókör) és leadta 
szavazatát a német nemzetiségi listára. 
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a választás eredményeként ismét bejuttattuk 
Ritter Imrét a parlamentbe, így egyedülálló mondón immár 2. alkalommal sikerül a 
német nemzetiségnek egy önálló képviselőt a parlamentbe juttatnia. 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Önkormányzatunk a május 28. napján megtartásra 
kerülő gyermeknapi rendezvényt nem csak anyagilag támogatja, de a felnőttek 
számára is tartogat szórakozási lehetőséget, tekintettel arra, hogy ugyanezen a 
napon a Szigetvári Városi Zenekar délután 15 órakor a közparkban egy félórás 
koncertet ad. A zenekar látogatásának alapja, hogy május 28. napján kerül 
megrendezésre Pécsváradon az a fúvószenekari találkozó, ahol a zenekarok délután 
a környező településre érkeznek és koncerteznek egyet, népszerűsítve ezzel a fúvós 
zenét. 
A rendezvényeken sok szeretettel várunk mindenkit. 
 
 

NÉMET NEMZETISÉGI TÁBOR 
 
Nemzetiségi önkormányzatunk sikeresen pályázott a NEMZ-TAB-2022-es 
pályázaton, ahol 300E Ft támogatást nyertünk el nemzetiségi tábor szervezésére. 
A napközis tábor időpontja: 2022. július 11 -15 naponta 8 – 16 óra között kerül 
megrendezésre. 
A táborban a résztvevők megismerkedhetnek a nemzetiségi hagyományokkal, 
közösen készíthetnek sváb ételeket, kézműveskedhetnek, de lesznek kirándulások 
is. Megtekinthetnek egy tanösvényt, valamint egy napot tölthetnek a résztvevők 
Orfűn, ahol sárkányhajózást is szervezünk.  

A táborba 16 fő 7-14 éves gyermeket várunk. 
A tábor ingyenes! 

Jelentkezni, 2022. június 10-ig lehet az önkormányzati hivatalban lehet. 
 

 
 

Bérces Attila 
elnök 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha – 
Kindergarten und Küche Pahl 

 
 
Kedves Olvasó!  
 
Ismét egy mozgalmas, sok-sok munkával, készülődéssel teli hónapnak nézhettünk 
elébe. 
Magunk mögött hagyva az ünnepekben és hidegebb- melegebb napokban is jócskán 
bővelkedő áprilist, reméljük a májust már kellemesebb, napsütésben gazdagabb 
időjárással fogadhatjuk. Bár az áprilisi időjárás olykor még megtréfált minket, de 
tagadhatatlanul nyakunkon az igazi tavasz, virágoznak a fák, bokrok, nyílnak a 
virágok, hosszabbodnak a nappalok. Töltsünk minél több időt udvarunkban, a 
szabadban, töltsük fel szervezetünk D vitamin készletét újra, hogy friss lendülettel 
éljük meg a tavasz szépségeit!  
Ovi-húsvétunkra készülve április 6-án Bérces Hajnival tojást írtunk és festettünk, 
tanultunk verseket, dalokat a nyusziról német és magyar nyelven, a kisfiúkkal locsoló 
verset gyakoroltunk. A locsolással sikerült meglepnünk a hölgyeket az iskolában, 
polgármesteri hivatalban, óvodában, valamint az iskolás és ovis kislányokat. A 
Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat nyuszi csomagját (összesen 40.000 Ft 
értékben), az általunk készített meglepetéssel együtt csempésztük be április 13-án a 
nyuszi fészekbe.  
A fazekasbodai Német Nemzetiségi Önkormányzattól 50. 000 Ft-ot kaptunk húsvétra 
kirándulás támogatására. Kirándulásunk április 27-én a székelyszabari Natúr-
Életmód Tanyán valósult meg.  
Április 11.-én a Magyar Költészet napjára emlékezve írtunk a szülőknek az óvoda zárt 
facebook oldalára. E jeles napon József Attila magyar költő születésnapját 
ünnepeljük, aki 1905. április 11.-én született. A költőre emlékezve az óvodában 
verseket hallgathattak, képeskönyvet nézegethettek ovisaink. Az „Altató” című vers 
közös szavalását azon a napon is, mint ahogy mindennapjainkban gyakran tesszük, 
a délutáni pihenő előtti időszakra tettük.   
Óvodánkban április 21-én és 22-én volt a beiratkozás a következő 2022/2023-as 
nevelési évre. Az egy fő első osztályba induló gyermekünk helyére 3 új gyermek 
érkezését várhatjuk. 
Manapság, a kihívásokkal teli világunkban talán még fontosabb, hogy 
megemlékezzünk csodálatos élőhelyünkről és kifejezzük hálánkat, hogy otthont nyújt 
számunkra, táplál és folyamatosan örömteli pillanatokkal ajándékoz meg bennünket. 
Április 12-től április 22-ig Föld Napja projektet tartottunk. Számos tevékenységi 
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formával ötleteltünk, majd április 22-én a pécsváradi 
várban Bősz Zsuzsa nyugdíjas tanító néni vezetésével 
le is bonyolítottuk a Föld Napját.  
Április 21-én solymász bemutató volt óvodánk udvarán 
a gyermekek részére.  
Székelyszabarba és Pécsváradra a gyermekek 
utaztatását köszönjük Kófiás Endrének és a 
buszsofőrnek Rumszauer Gábornak! 
Szintén a Föld Napjához kapcsolódóan április 12-én egy 
szuper Zöld Ovi napunk volt Borsos Zsófia az Öko 
Kuckó Oktatóterem és Játszóház szakmai vezetőjének 
irányításával. Ovisaink aktívan részt vettek, közösen 
barkácsoltak is. A program végén önfeledten játszottak 
Zsófi által hozott játékokkal, melyek szabályait könnyen 
elsajátították, elnyerték tetszésüket. 
A szülők zárt facebook csoportjában ismertettük a szelektív hulladékgyűjtés 
fontosságát, - az óvodában is szelektíven gyűjtünk, -. „Beszéltünk” továbbá a 
környezetvédelemről, a természet megóvásáról, a veszélyeztetett állatokról, 
növényekről, a Föld népeiről. Az oviban hallgattunk népzenét, a gyermekek kedvükre 
készíthettek rajzokat, festményeket, alkottak az általunk közétett ötletekből. Sétáltunk 
a határban, beszéltünk arról, hogy milyen növények, állatok élnek közvetlen 
környezetünkben. Mondtunk találós kérdéseket, szólásokat, közmondásokat, 
aranyos kis meséket is a Földről. 
Szent György napjára emlékezve április 24-én az óvoda zárt facebook csoportjában 
írtunk a szülőknek a jeles nap néphagyományairól (A gazdálkodók e napon hajtották 
ki az állataikat. Nagy vásárokkal ünnepelték.stb.). Néhány ötletet javasoltunk erre a 
napra is. Másnap az oviban vásárt rendeztünk, vásárfiát készítettünk, akadálypályát 
építettünk, ahol az állatok a vásárba érnek, majd elénekeltük az „Én elmentem a 
vásárba” oviban tanult dalt, zenehallgatásként a „ Szent György napján” című dalt 
hallgattuk. 
Boldogság óránkat április 27-én tartottuk meg, melynek témája április hónapban a 
megbocsátás. „Mindenki méltó a megbocsátásra. Mindenkinek meg kell adni az 
esélyt, hogy újjáteremtse magát, és újjáalakítson mindent, megpróbálja újra, még 
egyszer, legalább utoljára.” /Dmitry Glukhovsky/  
Aki megbocsát: az lemond a haragról, leteszi a sérelmét, bosszúvágyát. Akinek 
megbocsátanak: nő az önbizalma, hinni kezd abban, hogy jobb emberré válhat. A 
felnőttek felelőssége, hogy a gyermekek megtanuljanak megbocsátani és azt a 
mindennapi életbe beépíteni. Meg kell tanítani a gyermekeknek sérelmeik 
elengedését, a harag cipelése helyett. A foglalkozás keretében mesét olvastunk, 
dalokat énekeltünk a gyermekeknek, melyek segítették a téma feldolgozását, a 
hozzákapcsolódó kérdések, feladatok pedig a könnyebb megértést. Kicsikéinkkel 
közösen élhetjük át, együtt gondolkodva, együtt játszva ezt az érzést. 
„A tánc ott kezdődik, ahol a szavak véget érnek.” / Bajnai Bea/. Április 29-e a 
Táncművészet Világnapja. Heckerné Jagados Diána Manótornán beszélt ovisainknak 
a nap fontosságáról, és dióhéjban több tánc típusát is bemutatta nekik. 
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Május 29-én délelőtt a kisfiúk szalagokkal feldíszített májusfát állítottak az iskolás 
fiúkkal közösen az iskolaudvarban. Vidám táncokat jártunk a fa körül. 
Nagy boldogsággal tölt el minket, hogy oly sok viszontagságos hónap után végre 
megkötöttségek és korlátozások nélkül együtt ünnepelhetjük a számunkra legszebb, 

legszeretettebb ünnepet, az Anyák 
napját. Minden gyermeknek verset 
tanítottunk, melyet május 29-én 
délután előadhatott anyukájának, 
mamájának, dédi mamájának. 
Közösen ajándékot is készítettünk. 
Úgy láttuk az óvodában, hogy a 
gyermekek annyira nagy örömmel 
készítették az ajándékokat, 
alkotásokat, énekelték a tanult 
dalokat ez alkalomból, mint soha 
máskor, mivel a motiváció a 
szeretet. Kis műsorunkkal és az 
általuk készített kis ajándékokkal 
köszöntötték a 2022-es évben az 

édesanyákat, nagymamákat, dédimamákat. Úgy éreztük, műsorunkat látva, az 
anyukák, nagymamák, dédik arcát figyelve, kellőképpen sikerült meglepetést 
szereznünk és boldogságot csempészni szívükbe, lelkükbe. 
 
 

         Illésné Speiser Mária 
         óvodavezető 

 
 
 
 

 
 
 

Étkezési díj befizetési időpontok 
 

Az étkezési díjakat a falugondnok a következő időpontban 
szedi be: 

 
Május 11 szerda 

 
Megértésüket köszönjük! 

 
Mihály Emese - élelmezésvezető 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 

 
 

Kedves Olvasó! 
 
Április egy nagyon rövid hónap volt az iskolások életében, hisz a tavaszi szünet előtti 
utolsó tanítás nap április 8-a péntek volt. Az utolsó hét, a húsvét jegyében zajlott mind 
német,  
 
magyar, illetve matek órákon is.  Április 7-én a negyedikeseknek lehetőségük volt a 
Pécsi Állatkertet meglátogatniuk a LEP keretein belül. Ugyanezen a napon Bérces 
Hajni és Bérces Erzsi néni az iskolában maradt kis nebulókkal tojást festettek. 
Gyönyörű, szép hímes tojások készültek!  
Köszönjük ezt a lehetőséget! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Április 8-án az iskolás fiúk felkerekedtek és meglocsolták az iskolás és az ovis 
lányokat, az óvó néniket, dadus nénit és a tanító néniket, konyhás néniket, illetve a 
hivatalban dolgozó hölgyeket. A nyuszi ezen időszak alatt „elpotyogtatta” ajándékait 
az iskola udvarán. Köszönjük az ajándékokat a Nagypall Község Önkormányzatának, 

illetve a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak.        

Zengővárkony Önkormányzata, a Míves Tojás Múzeum és a Zengővárkonyi 
Hagyományőrző Művelődési Egyesület rajzpályázatot hirdetett „Én így várom a 
húsvétot”. Iskolánk diákjai is készítettek szép alkotásokat. A zsűrit nagyon 
elvarázsolta FULLÉR GERGŐ rajza, aki a harmadik – negyedik osztályos 

korcsoportban ELSŐ helyezést ért el. Gratulálunk Gerinek!        

A hosszú szünetről kipihenve április 20 – án tértünk vissza az iskolapadba. Április 21-
én sólyom bemutatón vehettünk részt! Köszönjük ezt a lehetőséget is! Másnap, azaz 
22-én Anyák napi fotózás volt iskolánkban. A fotókat Gálosi – Kovács Bernadettnek 
köszönjük, aki gyors és profi munkát végzett. Április 26-án ismét a LEP keretein beül 
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a negyedikesek a Komlói Színházba látogattak, ahol Vivat Bacchus koncertet 
hallgathattak. Április 28-án Pécsváradon a Művelődési Házban voltunk 
hangversenyen. Az Anima Musicea Kamarazenekar előadását nézhettük meg, ami a 
Muzsika az éjszakában címet kapta. A Filharmónia Magyarország Baranya megyei 
ifjúsági hangversenysorozatának az utolsó előadása volt. Köszönjük Nagypall 
Község Önkormányzatának, hogy mindhárom hangversenyen részt tudtunk venni! 
Április 29-én iskolás fiacskáink az óvodás fiúkkal egyetemben májusfát állítottak az 
iskola udvarában a lányoknak. Köszönjük fiúk ezt a szép gesztust. Rövid, de 

mozgalmas áprilist hagyhatunk magunk mögött!       

 
 

Darmosné Gyenis Valéria 
tanító 

 
 

 
 

VIRÁGVÁSÁR 
 

A Szederkényi Tárnoky Kertészet 
 virágvásárt tart 

2022. május 4-én szerdán 17:00-18:00 óra 
között   
Nagypall, Szabadság u. 5. szám alatt Kézműves 
Ház udvarában 
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KÖNYVTÁRHIREK 

 
Gyárfás Endre: Májusi koncert 

 
Trombitanárcisz 

trombitál, 
orgonabokor 

orgonál, 
harangvirág csendül, 
virágoskert zendül. 

Erősítő sem 
kell ide: 

szállnak a hangok 
messzire. 

Hallja falu, város: 
muzsikál a május. 

 
Igen… A május sok szép újdonságot hoz nekünk. Az év egyik legszebb hónapja, 
hiszen ebben a hónapban köszöntjük az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédimamákat. 
Ilyenkor versekkel, rajzokkal, apró ajándékokkal lepjük meg őket. Én ezzel a szép kis 
versikével szeretnék köszönteni minden Édesanyát! 
 
. Radó Lili: Köszöntő anyák napjára 
Réges-régen készülődünk 
erre a nagy napra, 
hiszen ma van az esztendő 
legeslegszebb napja. 
Hajnal óta anyut lessük, 
Ébred-e már? Hív-e? 
Neki van a világon 
a legeslegjobb szíve. 
Bizony nincs a naptáraknak 
mosolygósabb napjuk, 
szobáját ma virágokkal 
telis-teli rakjuk. 
Amit érzünk, amit szólnánk, 
vidám dalba öntjük, 
Édesanyát énekszóval 
szívből felköszöntjük. 
 
Egy kis újdonsággal is készülök, készültem, hiszen a könyvtárba folyamatosan 
érkeznek az új könyvek. Ebből szeretnék mutatni egy kis bemutatót, ízelítőt. 
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Egy oroszlán, akit kitaszított a falkája. Egy elefánt, aki olvas a 
holtak csontjaiból, és egy sorsa ellen lázadó pávián. Az afrikai 
síkságokon generációk óta szigorú törvény uralkodik: csak a 
túlélésért ölj! Ám a hűtlenség a legkevésbé nyilvánvaló helyeken 
rejtőzik, és néhány állatnak semmi sem szent, ha a hatalomról van 
szó. Amikor elképesztő árulás fenyegeti a régóta fennálló békét, 
három fiatal állat - egy oroszlán, egy elefánt és egy pávián - együtt 
száll harcba a túlélésért. A vadászok, dögevők, ragadozók és 
zsákmányállatok közötti érzékeny egyensúlyt most a három 
botcsinálta hős tartja a mancsában, és mindnyájan nyerhetnek 
vele valamit - vagy mindent elveszíthetnek. Együtt meg kell 

hallaniuk a vadon szavát. A fiatal felnőttek és a tini korosztály imádni fogja. A Trónok 
harca állatszereplőkkel. 
Ha hinni lehet a város időjós malacának, Fortuna Esperanza Navarro Prescott - 
vagyis egyszerűen Lucky - első miraderói tele szokatlanul 
zordnak ígérkezik. Lucky és barátai, Pru és Abigail kezdetben 
lelkesen várják a téli kalandokat, de az izgalom hamarosan 
aggodalommá változik. Vajon mi lesz a város lakóival, akik nem 
tudnak elég élelmet félretenni az emberpróbáló zimankóra? És 
hogyan vészelik át a fagyokat a vadállatok Szilaj és ménese? 
Nemcsak hideg, de új szelek is fújnak Lucky otthonában, hiszen 
úgy tűnik, mindenki feleséget szeretne találni a város legjobb 
partijának számító Jim Prescottnak, Lucky apukájának. A lány 
még nem áll készen egy ilyen változásra. De mi lesz, ha az 
édesapja már igen? Akárhogy is, az biztos, hogy Lucky első 
vadnyugati kalandja, a három barátnő és Szilaj számára is felejthetetlennek ígérkezik. 
 
Lenyűgöző történet, mely Szicília napsütötte partjáról indulva ragyogja be az olvasók 

szívét. Tess megdöbben, mikor kap egy hivatalos levelet, 
melyben értesítik, hogy örökölt egy villát Szicíliában. Az egyetlen 
kapcsolata, mely a szigethez köti, az anyja, Flavia - aki ott élt, de 
elhagyta szülőföldjét a második világháború alatt -, ő viszont soha 
nem mesélt neki a múltjáról. Tess elutazik Szicíliába, s miközben 
felfedezi örökségét, próbálja megérteni, hogy édesanyja miért 
zárkózik el ettől a lenyűgöző helytől és a gyökereitől. Eközben 
Flavia egy naplót ír a lányának, melyben elmeséli életének eddig 
eltitkolt részleteit: szerelmét, családi viszályokat, fájdalmait és 
megtalált boldogságát, s nagy örömünkre mindezt kiegészíti a 
csodálatos szicíliai ételek ellenállhatatlan receptjeivel is. 

Érdekfeszítő, kalandos és ízekkel teli olvasmány. 
 
Ha kíváncsiak vagytok a többi könyvre is, bátran gyertek be hozzám a könyvtárba, 
garantálom, izgalmas olvasnivalók várnak mindenkit! 

Kocza Ferencné - könyvtáros 
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KISTELEPÜLÉSI RENDEZVÉNYEK 

 
Korábban, a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársaként is már részt vettem 
községünk kulturális életének szervezésében, fellendítésében. Sajnos, a korábbi 
járvány miatt, nem sokszor volt alkalmunk bármilyen rendezvényt megtartani, de 
szerencsére az idei évben már egyre több alkalommal tud a falu „apraja-nagyja” 
összegyűlni, programokon részt venni. 
Mindehhez segítségül, a Nemzeti Művelődési Intézet 
meghirdetett egy pályázatot a Magyar Falu Program keretein 
belül, „Kistelepülési rendezvények” támogatására. Ezt a 
pályázatot sikeresen megnyerte Nagypall Község 
Önkormányzata, így ebből a pénzből két rendezvényt is sikerült 
megszerveznünk. 
Mindkét rendezvényünk szervezésénél előtérbe helyeztük a 
gyermekeknek szóló programokat, de az idősebb korosztályt is 
megszólítottuk.  
Az első rendezvényünk 2022. március 5-én, „Télűző – Tavaszváró” elnevezésű 
rendezvény volt. A 
délelőtt elsősorban a 
gyermekeknek szólt, 
először a GRIMASK 
színház előadása – 
Állati La Fontaine 
bábműsorát nézhették 
meg a kicsik és nagyok 
is egyaránt. Úgy 
gondolom, mi felnőttek 
is jól éreztük magunkat 
az előadás közben, 
hiszen az előadás 
érdekes volt, vicces volt, jókat nevettünk. Ezt követően csillámtetoválást és arcfestést 
kérhettek a gyerekek, ami szintén népszerű volt.  

Az esti órákban főleg 
felnőtteknek szóló kultu-
rális műsorral vártuk az 
érdeklődőket. Először a 
Himesházai Sonnen-
blumen Kórus, majd a 
Babarci Magyar – Német 
Baráti Kör tánccsoport 
előadását nézhettük 
meg. Az esti bálon Millich 
József és zenekara húzta 
a talpalávalót.  
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Második rendezvényünk 2022. április 24-én, Tavaszi zsongás elnevezésű 
rendezvény volt. Ezen a napon, először szintén a gyerekeké volt a főszerep. 
Kezdésként a Fantáziapont előadásában, a „Táncolj velem” zenés interaktív műsoron 
vehettek részt a gyerekek, viszont a „Banyatáncra” már a felnőttek is becsatlakoztak.  
A műsorban a zenés játékokon kívül a gyerekek 
találkozhattak Bobóval a sárkánybébivel, végül, 
meglepetés ajándékként cukor ágyúból kilőtt 
cukorkákat kereshettek a gyerekek az udvaron.  
Ebédre megvendégeltünk minden jelenlévőt 
pizzával, melyet az óvoda szakácsai Erzsike és 
Szandra készítettek, valamint lepénnyel, melyet 
Bérces Erzsi néni és Bérces Hajni sütöttek. Nagyon 
finom volt a pizza is, lepény is, nagyon-nagyon 
köszönjük! 
A közös ebéd elfogyasztása után csillámtetoválás, 
arcfestés, csúszdás légvár, asztalitenisz, csocsó, 
billiárd játékok és ügyességi verseny várta a 
gyerekeket, valamint Dékány-Szabó Ildi és Bérces 
Hajni a nemezelés fortélyait mutatta meg, amit ki is 
lehetett próbálni. Népszerű volt a csoki evő verseny 
is, de ami igazán jó móka volt, az a zsákban futás, 
zsákban ugrálás volt. Szinte mindent kipróbáltunk mi felnőttek is, aki kapható volt egy 
kis bolondozásra, és nagyon sokat nevettünk. Bátran mondhatom, akik ott voltunk, 
kellemesen elfáradtunk a gyerekekkel együtt, és nagyon jól éreztük magunkat. 

 
 
 
 
Pihenésképpen, este Millich 
József szervezésében egy fúvós 
koncerten vehettünk részt. A 
sombereki Schomberger 
Dorfmusikanten öttagú 
fúvószenekara adott egy nagyon 
kellemes zenés estét.  
 
 
 
 

Mindkét rendezvény új elemként került a falu kulturális életébe, viszont úgy gondolom, 
összességében mindenki nagyon jól érezte magát, aki eljött, kicsik – nagyok 
egyaránt.  

Kocza Ferencné 
Közművelődési asszisztens 
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
 

2022. április 10-én délután tartottuk a hagyományos 
húsvéti kézművesfoglalkozásunkat. A 
Kézművesházba látogatók tojást írhattak Bérces 
Hajnival és Gálné Pannival, hurkapálcára nyuszit 
készíthettek Tamás Erzsivel, húsvéti ajtó és 
asztaldíszt készíthettek Négyes Tímeával. A 
gyerekek egy izgalmas tojáskereső versenyen 
vehettek részt a Közparkban. Mindenki vendégünk 
volt egy meleg teára és hagymáslepényre. 
2022. április 23-án a Tavaszi Zsongáson a gyerekek 
 gyöngyös gyűrűt és barátság karkötőt készíthettek 
Bérces Hajnival és Dékány-Szabó Ildikóval, és 
Bérces Erzsi néni finom hagymáslepényét is 
megkóstolhatták. 

 
 
 
 
 
 
 
 

KÉZMŰVES TÁBOR  előzetes: 
 

Hagyományos nyári napközi gyermektáborunkat az idei évben 2022.július18-július 
22. között tartjuk amire már lehet jelentkezni Dékány-Szabó Ildikónál Tel:20/4189006 
A tábor részvételi díja 15.000 Ft. Részletes programmal a Nagypalli Hírhozó 
következő számában jelentkezünk, illetve az Egyesület Facebook oldalán is közzé 
tesszük. 
 

                                                                    Dékány-Szabó Ildikó 
                                                                               elnök 
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
 
Egyesületünk április 29-én klub estet tartott, ahol a következő, májusi hónap 
programjairól beszéltünk. 
Nagypall Község Önkormányzatával közösen társadalmi munkára hívunk és várunk 
mindenkit a közpark és játszótéri kerítés festési, illetve a kispályás focipálya 
labdafogó hálójának az elhelyezési munkáira. 
A társadalmi munka alkalmával az ebédet egyesületünk finanszírozza. 
 
Május 20-22 között kirándulást szervezünk Lentibe és a szomszédos Szlovéniába, 
ahol megtekinthetjük a híres orchideafarmot is. Szállásunk Lentibe a termálfürdővel 
összekötött Balance hotelben lesz.  A kirándulásra 35 fő jelentkezett. 
 
Egyesületünk ez évben is pályázott a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap által kiírt 
felhívásra. A benyújtott pályázatunkkal a közparkban egy férfi – női WC mosdó és 
egy kisebb tároló helységet terveztünk építeni, mely a szabadtéri programoknál 
nyújtana segítséget. Pályázatunkat forráshiány miatt nem támogatták, tartaléklistára 
helyezték. 
 
2022 évre tervezett további programjaink: 
 

• Júniusban tervezünk egy gyalogos túrát 

• Júliusban részt veszünk a Falunap és Pogácsafesztivál rendezvényen, ahol 
pogácsákat sütünk 

• Augusztus végén egy nyárzáró bográcsozást 

• Szeptember végén – október elején III. Német Nemzetiségi Nap 

• November 12 Márton Napi libavacsora 

• Decemberben karácsonyváró ünnepség, valamint részvétel a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett szilveszteri futóversenyen. 

 
 
Egyesületünk várja az új tagok jelentkezését, akik fontosnak tartják a közösségben 
rejlő erőt, mely életben tartja kis községünket. Ápoljuk együtt hagyományainkat, ne 
hagyjuk azokat feledésbe merülni.  
Várjuk a fiatal családok jelentkezését is gyermekeikkel, hiszen csak így tudjuk ápolni 
és tovább adni mindazt, amit mi is megtanultunk szüleinktől, nagyszüleinktől. 
 
 
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
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TÁRSADALMI MUNKA  
 

A Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub, valamint Nagypall Község 
Önkormányzata társadalmi munkát szervez a közpark kerítés festési munkáinak, 
valamint a kispályás focipálya labdafogó háló elhelyezési munkáinak elvégzésére. 
 
A társadalmi munkára szeretettel hívunk és várunk minden nagypalli lakóst, aki 
csiszolni, festeni szeret és mindezt egy közösségért és a gyermekeinkért teszi. 
 
A társadalmi munka ideje: 
2022. május 7 szombat 8:30 órától, illetve  
2022. május 14 szombat 8:30 órától. 
 
Amit a társadalmi munkához biztosítunk, ecset, festék, kesztyű, csiszolópapír, 
valamint délben minden segítőt ebéddel kínálunk meg. 
 
A társadalmi munkára előzetes jelentkezést várunk az ebéd miatt. 
Kérjük a segíteni szándékozók jelentkezzenek Grátz Erika polgármesternél a 72-466-
752-es telefonszámon. 
 
 
Előre is köszönjük a segítséget! 
 
         Grátz Erika - polgármester 
 
 
 

 
 

 
 

 
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/

