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Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. 

Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, Ő 
az, akivel örömünket, bánatunkat mindig megoszthatjuk, akiben mindig bízhatunk. Ő 
az a személy, aki minden körülmények között képes összetartania családot, akinek 
jelenléte, gondoskodása, életünk fontos része, aki aggódik miattunk, aki őszintén 
örül sikereinknek, és akihez mindig visszatérhetünk. 
 
 
 
Rohanva éljük napjainkat, de egy biztos pontot 
jelenthet, ha édesanyánkat meglátogatva néhány 
percre mellé ülünk.  
Köszönjük meg a sok szeretetet, gondoskodást, mellyel 
születésünk óta körbevesznek, elhalmoznak minket. 
Sohasem feledkezhetünk meg róluk, erről szól ez a szép 
tavaszi vasárnap!  
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Közfoglalkoztatás – START Mezőgazdasági program 

 
Önkormányzatunk ez évben is indult az országos közfoglalkoztatási programban, 
ahol 11 főnek tudunk november 30-ig munkalehetőséget biztosítani. A program 
során a már korábbi években jól bevált zöldségtermesztéssel és tavalyi évtől 
állattenyésztéssel foglalkozunk.  A megtermelt árút a helyi óvoda konyhájában 
használjuk fel. 
 
 

 
Szelektív hulladékgyűjtés 

 
A Szabadság utcai szelektív szigeten egy újabb konténer került elhelyezésre. A 
konténerbe a már nem használt textíliákat, ruhákat, cipőket, táskákat és játékokat 
lehet összegyűjteni, ezzel is csökkentve a kommunális hulladék termelődését. 
 
 
 

Tűzgyújtási tilalom 
 
Nagypall község területén – mezőgazdasági, illetve háztartási hulladék elégetése 
céljából – a tűzgyújtás május 1-től szeptember 30-ig hétfőtől péntekig 6-17 óra 
között, július 1-től augusztus 31-ig szombaton 7-14 óra között engedélyezett. 
Október 1-től április 30-ig a tűzgyújtás – az országos előírásokon túl- nem esik 
korlátozás alá. 
A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 
 
 
 
 
 

Anyakönyvi hírek 
 
 
 

 
 
 
 
 
Baráth László és Zseli Adrienn 2014. április 12.-én Nagypallon házasságot kötöttek. 
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INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL 
 

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda-Kindergartan Pahl 
 

A tavaszi ünnepkör jeles napjait a kikeleti megújulás színesíti. 
A Karácsony mellett a Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. A Húsvét az 
élet megújulásával, a termékenységgel kapcsolatos ősi természetvallások emlékét 
őrzi. Kezdetét az égből kell leolvasni. A március 21-ét követő holdtölte utáni első 
vasárnap a húsvétvasárnap. Mivel ez az időpont évre-évre változó, a Húsvét ún. 
mozgó ünnep, ekkor ér véget a 40 napos böjt. 
Napjainkban a néphagyományok és a szokások összeolvadnak. A Húsvéthoz 
köszöntők, rítusok tartoznak, bár ma leginkább a tojásajándékozásról, locsolásról és 
az étkezésről szól. Valóban fontos, hogy a hosszú böjti időszak után ekkor lehetett 
először húst enni. 
A húsvéti ételek közül a főtt sonka és tojás, a friss torma, az illatos kalács és bor 
fogyasztása szokás napjainkban. A locsolás szintén egyházi eredetű. 
Nagyhéten a nagyböjt utolsó hetében sokat beszélgettünk a közelgő ünnepről, a 
népszokásokról, felidéztük a régi hagyományokat, népszokásokat, könyveket 
nézegettünk. 
Séta közben megfigyeltük, hogyan készülnek az emberek a Húsvétra. 

 
 
Kidíszítettük az 
óvodát, asztal-
ajtó és ablak-
díszeket készí-
tettünk. Több-
féle tojást 
hozattunk a 

gyerekekkel 
(tyúk, liba stb.), 

összehasonlí-
tottuk őket. Az 
otthonról hoza-
tott kifújt tojá-
sokat festettük, 
díszítettük. 
 
 

Felelevenítettük a Zengővárkonyi tojásmúzeumban látottakat, tojásfát is 
készítettünk. A kisfiúk locsolóverseket tanultak. 
Megismerkedtünk a témához kapcsolódó mesékkel, versekkel, mondókákkal, találós 
kérésekkel, szólásokkal, dalokkal és játékokkal. Sokat barkácsoltunk, nyuszi fészket 
építettünk. 
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Húsvét előtt regisztráltuk óvodánkat a bama.hu-n. Tescóban húsvéti játékvásárlást 
nyerhettünk volna, de sajnos kevés szavazatot kaptunk, sajnos nem tudtunk 
versenyezni a nagy óvodákkal.  
Nem csüggedünk el, továbbra is figyeljük az interneten a lehetőségeket és 
igyekszünk mindenhol regisztrálni. 
A „fészekbe valót” a Nagypalli-és Fazekasbodai Német Önkormányzat 
felajánlásából vettük. A Nagypalli Német Önkormányzattól 27. 500 Ft-ot, a 
Fazekasbodai Német Önkormányzattól 20. 500 Ft támogatást kaptunk, melyet 
játékvásárlásra fordítottunk. 
Ezúton köszönjük szépen nekik az óvodások támogatását! 
Az édességcsomagot élelmezés normából finanszíroztuk. A Régió Játék 
Nagykereskedés a tavalyi évben 20%-os kedvezményre állította be óvodánkat, 
melynek örültünk, így a Német Önkormányzatok támogatási összegeiből nagyon 
sokfajta játék vásárlására adódott lehetőségünk (motorok, udvari+homokozó, társas 
–és képességfejlesztő játékok). 
A tojásfesték a székelyszabari ILLÉS KFT felajánlása volt, valamint kaptunk 
húsvétra kalácsokat, linzerkarikákat is. 
Lengyel állampolgárú fényképészünktől 20.000 Ft támogatást kapott az óvoda 
szülői szervezete, valamint egy 40X60 cm nagyságú tablóképet. A tablókép nagyon 
mutatós, szép emlék. Minden ballagó nagycsoportos 4 db igazolványképet és egy 
nagy csoportképet is kapott ajándékba. 
A tavaszi szünet előtti utolsó munkanapon, április 16-án tartottuk húsvéti 
ünnepségünket és a Villőzést közösen az iskolával.(Részletes leírását az iskola 
cikkében olvashatják). 
Az ünnepséget megelőzve locsolkodtunk a nagycsoportos fiúkkal. Átkísértük őket az 
iskolába ahol a tanító néniket és az iskolás lányokat locsolták meg, majd ezt 
követően az Önkormányzati Hivatal dolgozóit, a konyhás néniket, a postás nénit és 
befejezésként az óvó néniket, dadus nénit és az ovis kislányokat.  
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A kölnivizet a kisfiúk otthonról hozták, a locsolkodásért cserébe édességet kaptak 
minden meglocsolttól. Ennek nagyon örültek, gyűjtögették kis tarisznyáikban. 
Locsolóversikéiket ügyesen elmondták mindenhol, bár az iskolában, az első 
állomáson még kicsit bátortalanul. A Villőzés után dél körül értünk vissza az 
óvodába.   

 
 
Már a kapuban 
meglátták gyer-
mekeink, hogy 
közben járt 
nálunk a nyuszi. 
 
Ujjongva rohan-
tak a fészekhez, 
bontogatták a 
játékokat, pró-
bálgatták az új 

motorokat. 
(Motorból so-
sincs elég, min-
den gyermek 
kedvenc játéka 
az udvaron). 
 
 

Múlt havi cikkemben közöltem, hogy március 19-én elindult a Koronás CukorOvi    
Nyerményjáték, melyre regisztrált óvodánk. Legalább 100 db logó beküldésével 
vehetünk részt a sorsoláson. Ezt a darabszámot már beküldtük, de buzdítani 
szeretném továbbra is a falu lakosságát és a Nagypalli Hírhozó olvasóit a további 
Koronás terméklogók beküldésére és óvodánkra szavazásra!!!! Szükség esetén 
segítséget nyújtunk hozzá az óvodában.  
 A beküldők között családi wellness kerül kisorsolásra! 
A Nyereményjáték június 6–ig tart.  
KÖSZÖNJÜK AZ EDDIG BEKÜLDÖTT LOGÓKAT,ÉS AZT, HOGY ÓVODÁNKRA 
SZAVAZTAK! 
 
Április 28-án (hétfőn) védőnői szűrés volt az óvodában. 
Április 29-én és 30-án (kedden és szerdán) beíratás volt az óvodában és az 
iskolában. 

Illésné Speiser Mária 
óvodavezető 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola - Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 

 
Április hónapban, iskolánk tanulóival lázasan készülődtünk a közelgő május 1-jei 
fellépésünkre a Pince Galéria megnyitóján és a közelgő Anyák napjára. Minden 
gyermek egy kis verssel és ajándékkal köszönti majd édesanyját és nagymamáját. 
Ebben a hónapban rendhagyóbb módon ünnepeltük a húsvéti ünnepeket, mint az 
előző években. Szabó Zsoltné kezdeményezésére - az óvodásokkal együtt - húsvét 
alkalmából régi népszokásokat elevenítettünk fel. Az egyik népszokás a kiszeégetés 
a másik pedig a Villőzés. Március 16-án, iskolánk fiú tanulói meglocsolták a 
lányokat, tanító néniket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, az óvodás lányokat, az 
óvoda és a konyha dolgozóit is. Majd ezután kezdődhetett a már említett program. 
Szabó Zsoltné elmondta a gyerekeknek, hogy a népszokásoknak milyen 
hagyományaik voltak a régi időkben és mit jelentettek az emberek számára. A 
kiszeégetés alkalmával, egy női ruhába öltöztetett szalmabábut égettünk el a 
focipálya mellett.  

Régen úgy tartották az emberek, hogy ennek a kiszének nevezett bábu 
elégetésével, a halált, betegségeket, böjtöt és a telet tartják távol a falutól. Közben, 
ennek megfelelő mondókát is mondtak a gyerekek, amelyet előzőleg tanultak meg. 
Majd ezután következett a Villőzés. Minden résztvevő kapott, egy már kihajtott 
fűzfaágat. Ezt régen Villőnek nevezték, amely a tavasz megérkezését jelképezte. 
Ezzel az ággal kilenc házat látogattunk meg a faluban. Minden háznál kaptak a 
gyerekek egy-egy szalagot, amelyet a faágakra kötöttünk és itt is mondóka kísérte 
ennek a népszokásnak a felelevenítését.  A házaknál nemcsak szalagok, hanem 
sok-sok finomság is várta tanulóinkat. Ezúton szeretnénk megköszönni a 
programban résztvevő lakóknak, hogy meleg szeretettel várták a gyerekeket! A nap 
végén a gyerekek haza is vihették a faágakat. Régen a „tojásfa” díszeként is 
használták ezeket a fűzfaágakat, amelyekre festett tojásokat akasztottak.   
 

                                                                                                                              
Aszmann Róbertné                                                                                                                               

intézményvezető 
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KÖZÖSSÉGI ÉLET 
 

             Könyvtárhírek 
 
 
 
                     
  
                                              
 
 
 
 
 
 
 
A Csorba Győző Könyvtár könyv- és könyvtárhasználati játékot indított 2014. 
április 14-én, mert „Egy jó könyv információval szolgál, szórakoztat, kikapcsol, tehát 
nemcsak okosodunk, bővíti a szókincsünket is, ami valljuk be, ránk fér. 
Leghasznosabb időtöltés, megdolgoztatja a fantáziánkat, elrepít olyan helyekre, 
ahol még sosem jártunk, más karakter bőrébe bújhatunk, új nézőpontot ismerhetünk 
meg.” 
 
Ennek szellemében 25 héten át tartó olvasási akcióhoz lehet csatlakozni Baranya 
megye könyvtáraiban. A játék időtartama során bárki kapcsolódhat, minden 
könyvbarátot, olvasásrajongót várnak a könyvtáros kollégák!  
 
A játék 2014. április 14-én kezdődött és az októberi Országos Könyvtári Napok 
keretében fejeződik be. 
 
A verseny feltételei: 
A játékban pontokat/pecséteket kell gyűjteni a könyvtárban kérhető/letölthető 
pontgyűjtő lapokon egyéni és könyvtári kategóriában. 
 
Pontgyűjtési lehetőségek:  
Beiratkozás: 2 pont 
Kölcsönzés (kéthetente 1 alkalommal,  
a kölcsönzött dokumentumok száma nem számít, csak a kölcsönzés!): 1 pont 
Könyvtári rendezvényeken való részvétel: 1 pont 
 
A legtöbb pontot/pecsétet összegyűjtő olvasók és könyvtárak értékes 
nyereményekben részesülnek. A verseny díjazása korcsoportonként és 
könyvtáranként történik 
A könyvtárak versenyében az első 10 könyvtár nyer; résztvevők 
számának/pecsétjeinek mennyisége a települések lélekszámához arányosítva kerül 
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összegzésre. A nyertes 100 ezer forint értékű nagyrendezvényt kap, a további 
helyezettek: tabletet és 5-50 ezer forint értékű családi könyvcsomagokat kapnak. 
 
Korcsoportok versenyében külön játszanak a 14 év alattiak; 15-25 év közöttiek; 
26-45 év közöttiek; 46-65 év közöttiek és a 65 év felettiek. A játékban – 
korcsoportonként – az első 3 helyezett nyer. A jutalom: tablet és 5-10 ezer forint 
értékű könyvajándék.  
 

MÁJUSTÓL 06.- keddtől ÚJ NYITVA TARTÁS! 
Kedden: 15:30- 17:30 

Csütörtök: 15:30- 17:30 
Pénteken: 13:00- 15.00 

 
 

Szávics Edina – könyvtáros 
 
Mint kulturális szervező, a tavaszi szünet előtt egy mozgalmas kis programot 
szerveztem a gyerekeknek, óvó néniknek és a tanár néniknek.  
A program a Húsvétról, a hozzá kapcsolódó szokásokról, elfeledett népi 
hagyományokról szólt. 
Április 16-án az óvodásokkal és az iskolásokkal felelevenítettük a húsvét történetét. 
Virágvasárnapi jellegzetes szokás szerint egy szalmabábut égetünk el. A kisze vagy 
más néven a banya, a tél, a böjt, a betegség megszentesítője, amelyet a falun végig 
vittek majd elégettek.  
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A kiszehajtás után a Villőzés következett, fűzfaágakkal jártuk a házakat majd ezeket 
a fűzfaágakat felszalagozták. A kisze kivitele a tél kivitelét, a Villő behozatala pedig 
a tavasz behozatalát jelképezte.  

 

Ezúton szeretném meg- köszönni minden kedves közreműködőnek a hozzáállását 
és a szívélyes fogadtatását mind a nevelők, gyerekek és magam nevében is. 
Remélhetőleg mindenki jól érezte magát. Köszönjük! 

Szabó Zsoltné 
kulturális rendezvényszervező. 

 
 
 

Pécsváradi Római Katolikus Plébánia 
Nagypalli Fíliája 

 
 

Áprilisban elkészült a Nagypalli Római Katolikus templom külső felújítása. A felújítás 
teljes költségét az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség 
megőrzéséhez forrásból lett biztosítva. A felújítás teljes költsége 9.517.788.-Ft volt, 
melyből elkészült az új tetőszerkezet, új nyílászárók kerültek beépítésre, térkő-
burkolat készült a templom előtti részen és a templom díszkivilágítása is elkészült. 
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
 
Április 5-én délután tartottuk a már hagyományos húsvéti készülődést. Most is 
sokan megkerestek bennünket ahol a gyerekekkel tojásokat írtunk, ajtódíszeket 
készítettünk sásból, csuhéból nyulakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szeretném megköszönni Kasza Gáborné Gabinak közreműködését, aki eljött 
közénk és megmutatta, hogy kötésből is micsoda nyulat lehet készíteni, még mi is 
megtanultunk. 
Természetesen a hagyományokhoz híven mindenki kapott zsíros kenyeret 
hagymával. 
Úgy gondoljuk, hogy megint az egyesület hozzájárult egy kicsit a húsvéti 
készülődéshez. 

                                                                          Bérces Attiláné vezető 
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PROGRAMAJÁNLÓ 

 
Címerkiállítás 

 
 
A korábbi számunkban már tájékoztattuk a lakosságot, hogy községünk is részt 
vesz az országban elsőként megrendezésre kerülő címerkiállításon, mely a 
budapesti West End City Centerben található ez évben. A kiállításon több 
alkalommal nyílik lehetőség a résztvevő települések bemutatkozására, 
népszerűsítésére. Az első rendezvény május 10-11.-én kerül megrendezésre „Hello 
Magyarország” címmel.  Községünket a Nagypalli Pincegaléria és a Régi 
Mesterségeket Felelevenítő Egyesület képviseli. 
 
A rendezvény látogatható május 10-11-én 10:00-18:00 óra között. 
Helyszín: West End City Center- WestEnd Millennium tetőkert 
         Budapest, Váci út 1-3 (a Nyugati pályaudvarnál) 
 
 

Kapunyitogató rendezvény 
 
 

A Nemzeti Művelődési Intézet fő szervezésében és az Intézet Baranya Megyei 
Irodájának lebonyolításában május 31.-én szombaton 15:00 órától 
KAPUNYITOGATÓ rendezvénnyel várjuk a település lakosságát. 
A rendezvény helyszíne: Nagypall – Közpark (esőhelyszín: kultúrház) 
A rendezvény részletes programjáról május hónapban plakátokon fogjuk tájékoztatni 
a lakosságot. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 
 

 

 
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/

