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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 

 
 

Rajzpályázat 
 

Ünnepélyes keretek között a Zsolnay Kulturális 
Negyedben került megrendezésre a Szent Márton 
Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa 
Baranya Megyei Munkacsoport rajzpályázatának 
eredményhirdetésére.  
A rajzpályázatra községünkből 11 fő tanuló készített 
rajzokat. A zsűri Varga Tamara negyedik osztályos 
tanuló rajzát ítélte a legszebbnek, így az Ő rajza fog 
szerepelni az útikönyvben Nagypallt bemutató 
oldalon. Az eredményhirdetésen Varga Tamara 
oklevelet, színes ceruzakészletet kapott és egy 
csodálatos előadáson vehetett részt a 
Planetáriumban. A rajzpályázaton részt vett többi 
tanuló csokoládét kapott ajándékba. Ezúton 
szeretném megköszönni a tanulók aktív részvételét. 
Varga Tamarának gratulálunk az elért szép 
eredményhez. 
 

 
„Te Szedd!” 

 
Ez évben községünk is csatlakozott a „Te Szedd” országos szemétgyűjtési 
akcióhoz. Az akció során, két helyen a Pécsvárad Nagypall összekötő út mellett 65 
zsák szemetet, míg a Fazekasboda Nagypall közötti erdősávnál 21 zsák szemetet 
gyűjtöttünk össze. Köszönet a szemétgyűjtésben részt vevőknek! 
 
 

Virágosítás 
 
Május 20-án 1100 tő egynyári virág került kiültetésre, a közterületekre. A munkákat 
köszönjük a közfoglalkoztatásban résztvevő, szövő- mezőgazdasági- és kulturális 
női dolgozóknak.  Kérünk mindenkit, hogy vigyázzunk a közterületek rendjére 
tisztaságára. 
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START közfoglalkoztatási program 

 
 

Május hónapban folytattuk a Szabadság utcai árkok tisztítását, valamint kijavítottuk 
a Petőfi utcai kiépített árok fugáit. 
A mezőgazdasági programunkban kiültettük a paprika és paradicsom palántákat. A 

korai zöldségekből már 
tudtunk betakarítani és a 

főzőkonyhánkban 
felhasználni. Fejes 
salátából három 
alkalommal közel 60 fej 
salátát használtak fel. A 
gyermekétkeztetéshez több 
alkalommal használtunk fel 
epret, korai retket és 
cseresznyét. A spenót is 
folyamatosan kerül 
tárolásra. 
 
 
 

 
Az értékteremtő programunkban tovább készülnek a rongyszőnyegek, melyek 
értékesítése folyamatos. 
 
 
 
 
 
 
A szőnyegek a Kézműves 
Házban is 
megvásárolhatók. 
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Falunap és Pogácsafesztivál 

 
Ez évben jubileumi ünnepségre készülünk, hiszen a falunap 15-ik, míg a 
pogácsafesztivál 10-ik alkalommal kerül megrendezésre. A kétnapos fesztivált 
közösen a Német Nemzetiségi Önkormányzattal rendezzük meg.  
A július 4-5-i rendezvény programja: 
Július 4. Szombat 
15 órától fesztivál megnyitó – kulturális program 
Fellépnek: SziBiRoBi Mazsorett együttes, helyi óvodásaink és iskolásaink és a 
Tanac Nemzetiségi Néptáncegyüttes. 
Sztárvendég: 17 órától Bereczki Zoltán EMeRTon díjas művész, énekes 
19 órától bál, zene – Harold 
20:30 órakor tombolasorsolás – fődíj wellness utalvány a Mórahalmi Colosseum 
Hotelbe. 
22:00 tűzijáték 
Július 5. Vasárnap 
14:00 órakor tűzgyújtás a közparkban a bográcsok alatt. A pogácsákat 15 óráig 
várjuk zsűrizésre. A zsűri elnöke ez évben Vujity Tvrtko, tagok, Kreutz András és 
Keller Ferenc lesznek. 
15:30 órától a közparkban kulturális műsor.  
Fellépnek: Pécsvárad Big Band, Fordan Táncklub, Ördögszekér Kompánia Báb 
Együttes 
18:00 órakor eredményhirdetés – vacsora 
Sztárvendég 20 órától a fesztiválsátorban Vujity Tvrtko. Pokoli Történetek- Angyali 
Történetek, avagy két óra alatt a Föld körül Vujity Tvrtko-val.  
A rendezvény programjai minkét napon ingyenesek. 
 
Kedves Nagypalliak! 
 
Ez évben a hagyományoktól eltérően gazdag különleges programmal várjuk 
Önöket. A főzőversenyre kérjük, előzetes részvételi szándékukat június 30-ig 
szíveskedjenek jelezni a Polgármesteri Hivatalban illetve a 72-565-001-es 
telefonszámon. 
 
A színvonalas műsor megrendezéséhez ez évben több szponzori támogatást 
sikerült elnyernünk.  
A rendezvény fő támogatója ez évben a Pécsi Új Ház Centrum – Léta-Ker Kft. 
További támogatóink: Emberi Erőforrások Minisztériuma, SMHV Kft, Mecsek 
Takarék Szövetkezet, Csorba Győző Könyvtár, Sunyi Söröző, Profil Gumiszerviz, 
Pahl Petrol Kft, Bakóné Mező Zsuzsanna.  
Tombola felajánlásokat szeretettel elfogadunk a szombati napon. 
Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Grátz Erika - polgármester 
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Pince Galéria megnyitó 

 
Május 1-én 14-ik alkalommal nyitotta kapuit a Nagypalli Pincegaléria. Ez évben a 
kiállítás témája a zománcművészet, faragott fények, tükörképek. A kiállítást Grátz 
Erika polgármester nyitotta meg, majd Dobszai Krisztián önkormányzati képviselővel 
koszorút helyezett el Frouke emléktáblájánál. Ünnepi beszédet mondott 

H.Barakonyi Klára 
művészeti vezető a 
Pécsi Zománc-
műhely Egyesület 
tagja és Eddy Smid a 
Galéria tulajdonosa. 
Az ünnepségen 
műsort adtak a helyi 
óvodások, iskolások 
valamint a Baranya 
Néptánccsoport. Az 

ünnepség 
befejeztével a 
résztvevők finom 
holland sajtokat és 
mézes édességeket 
valamint Bérces 
Erzsi kuglófjait és 

fokhagymás lepényeit is megkóstolhatták. A nagypalli óvoda szakácsai Schnell Ili és 
Mihály Erzsike pedig ez évben is megfőzték a babgulyást, melyet a csodálatos 
hangulatú udvarban szolgáltak fel 

 

 
ANYAKÖNYVI HÍREK 

 
 
 
 
 
 
 

 
Házasságkötés 

 
Gál László és Kerti Anita 

 
Schnell Richard és Muszti Anita 

 



2015. június 
 

6 
 

 
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 

 
Gyönyörűen bimbódzó fák, hosszabbodó nappalok, megérkezett az igazi tavasz. 
Május hónapban ballagnak diákjaink, nem feledkezhetünk meg az édesanyákról 

sem, az utolsó 
vasárnap pedig a 
gyermekeket kecseg-
teti különböző prog-
ramokkal. Május a 
Pünkösd hava. 
Alig múlt el, hogy az 
édesanyákat, nagy-
mamákat virágokkal, 
saját készítésű kis 
ajándékokkal, ver-
sekkel, dalokkal 
köszöntöttük az 
óvodában, máris el 
kezdtünk készülődni 
következő nagy 
eseményeinkre.  

Május 1- én ügyesen szerepeltek óvodásaink a hagyományos nagypalli Pince 
Galéria megnyitón.   
A fellépésért óvodánk hasznos ajándékban részesült. 
Gál Zoltán Fazekasbodai polgármester kérésére a sikeres magyar táncukat a 
Fazekasbodai falunapon is eltáncolják majd apróságaink. 
Május 15-én tartottuk évzáró-és ballagó műsorunkat.  
Először az óvodában Marika óvó néni köszönt el a szülőktől és a három ballagó 
kisfiútól, Barnitól, Gergőtől és Petikétől, majd DVD filmvetítés következett ovis 
pillanataikról. 
 A filmet nézve a megható dalokat énekükkel kísérték kis ballagóink, majd 
versekkel, dalokkal búcsúztak el az óvó néniktől, dadus nénitől, pajtásaiktól. 
 Ebben az évben is fekete nadrágban, matróz mellényben és fehér pólóban 
ballagtak az ovisok, melyekre óvodai jelük volt rajzolva. 
Ajándékba írószerekkel, édességgel teli „tűté”-t kaptak az óvoda dolgozóitól, 
ajándékcsomagot a Fazekasbodai Német Nemzetiségi Önkormányzattól, ballagók 
könyvét az óvoda szülői szervezetétől. 
A pólókat is az óvoda szülői szervezete vásárolta. 
Búcsú dalokat énekelve ballagtunk át ezután a Kultúrházba, ahol nagyon ügyesen, 
fegyelmezetten adták elő először évzáró, majd ballagó műsorukat. 
A műsor végén közösen dalolva vonultunk az udvarra……” érezd a szívemet, érezd, 
hogy ránk nevet……” , ahol az óvó nénikkel és dadus nénivel közösen engedték fel  
lufijaikat a búcsúzó kispajtások a „ Honfoglalás” című dalt hallgatva…..”szállj, szállj, 
szállj fel magasra……”. 
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A lufikat az óvoda szülői szervezete ajándékozta. 
Az évzáró-és ballagó műsorról kérésre DVD-t is készítünk a szülőknek. 

A lufi eregetés után a 
hagyományos közös 
tortaevés következett. 
 A szép és finom tortát 
ezúttal Moschnitzka 
Zsuzsannának (Zsuzsi 
óvónéninek) köszönhetjük. 
A tortát a ballagó ovisok 
jelével dekorálta. 
Az évzáró napján Ingrid 
dadus néni sok játékot 
ajánlott fel óvodánknak, 
melyek már náluk 
feleslegessé váltak. 
Köszönjük Lasszerné 
Schnell Ingrid és Lasszer 
Zsolt! 

 
Május 18-tól megkezdődött óvodánkban a nyári élet. 
Elvégeztük a középső-és nagycsoportosok tanévvégi felméréseit. 
A mohácsi Rókus óvoda meghívására május 19-én Mohácsra kirándultunk. 
Az utaztatást köszönjük Kófiás Endre pécsváradi tankerület igazgatónak és 
Rumszauer Gábor sofőrnek. 
A városba érve, a gyermekek kérésére első állomásunk a Ciaó-Ciaó cukrászdában 
fagylaltozás volt, majd ezután utaztunk a Rókus óvodába, ahol Ripp Istvánné 
óvodavezető már nagyon várt bennünket. 
Megnéztük és óvodásaink kipróbálhatták az Ovi focipályát.  
Az ovitornát az egyik helyi óvodapedagógus vezette. Gyermekeink nagyon élvezték, 
ügyesek voltak. Büszkék voltunk rájuk! 
A pihenő időben almát rágcsálhattak. 
A torna után közös játékra volt lehetőség az óvoda udvarán. A gyermekeink hamar 
ismerkedtek, játszottak az idegen mohácsi pajtásokkal. 
Az Illés KFT kalácsokat ajánlott fel, melyeket a dadus nénik felszeleteltek és a 
gyerekek együtt lakmározhattak az óvoda teraszán. 
Közben az óvodavezető végigkalauzolt bennünket felnőtteket az óvoda helyiségein, 
és röviden megismertetett pedagógiai munkájukkal. 
Búcsúzóul ajándékot kaptunk gyermekek, felnőttek egyaránt és meghívást őszre 
ismét egy óvodalátogatásra. 
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Végső állomásunk 
Mohács- Duna part és 
itt egy kompozás volt 
Újmohácsra. 
A kompon helyüket 
elfoglalva már vették 
is elő gyermekeink az 
otthonról hozott kis 
„ropogtatni valókat”, 
üdítőket. Még mindig 
tudtak enni. 
Aranyosak voltak, 
ahogy kínálgatták 
egymást a saját-
jukból. 
Bagoly Róbert a 
kapitány szólt, hogy a 

gyerekek felmehetnek hozzá is, megnézhetik, hogy vezeti a kompot. A gyerekek 
csodálkozva figyelték, mennyi műszer veszi körbe a hajó kormányosát. Az is feltűnt 
a”tapasztalt „ovis fiúknak, hogy a kormány oldal irányban van és nem 
menetirányban, mint az autókban. Óriási élmény volt számukra. 
Kellemesen elfáradva tértünk vissza az óvodába. Délután, amikor jöttek a szülők 
gyermekeikért, nehezen tudtuk ébreszteni őket.  
Sajnálom, hogy rendezvényeinken, kirándulásainkon minden alkalommal, alacsony 
létszámmal vehettünk csak részt. 
Ebben a tanévben tomboltak a vírusok (influenza, bárányhimlő, egyéb….) az 
óvodában . 
Már csak néhány nap és június 4.-én lejár a Koronás CukorOvi pályázatok beadási 
határideje. 
Addig is lehetőség van még az óvodában feladásra váró borítékokat kérni. 
Köszönjük az eddigi támogatásokat! 
 

Illésné Speiser Mária 
Óvodavezető 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 
 
 
A Nagypalli Hírhozó májusi számában értesültek az olvasók arról, hogy iskolánk, 
Tavaszi Zsongás Nagypallon címmel közösségépítő programot szervezett. Ez a nap 
számos programot kínált, így sajnos újságcikkemből kimaradt az egyik. Iskolánk 
tanulói, Kuczora Gréta, Lasszer Réka és Varga Tamara ezen a napon modern 
táncokat mutattak be a részvevőknek. A bátrabbak, ezeket a táncokat el is 
sajátíthatták. 
A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsának Baranya 
Megyei Munkacsoportja rajzpályázatot hirdetett, még áprilisban. A pályázat 
választható témája: Miért szeretem Nagypallt? Ehhez a témához rajzolták le a 
gyerekek a község nevezetes épületeit, tereit. A pályázaton következő tanulóink 
vettek részt: 1. osztály: Szirmai Noel, 2. osztály: Marton János, 3. osztály: Dékány-
Szabó Míra, Dobszai Csilla, Kőszegi Jázmin, Somogyvári Ivett, 4. osztály: Kuczora 
Gréta, Lasszer Réka, Molnár Fanni, Szabados Valentin, Varga Tamara. A 
legeslegszebb rajz a pályázók közül, bekerült a „Szent Márton Út Baranyában” című 
útikalauz Nagypallt bemutató fejezetébe. Ennek lehetőségét és ezzel együtt az első 
helyezést, Varga Tamara nyerte el. Ezúton is gratulálunk Tamarának, ehhez a szép 
eredményhez! 
Április 29-én ünnepeltük iskolánkban az anyák napját. Iskolánk diákjai megható 
versekkel, vidám anyák napi dalokkal készültek erre a napra. Az édesanyák és 
nagymamák könnyes szemekkel és meghatódva vették át a műsor végén, a 
gyerekek által készített ajándékokat és virágokat. 
 

Május elsején 
iskolánk tanulói is 
felléptek a Pince 
Galéria megnyitóján. 
Népdalokat és 
körjátékokat adtak elő 
ezen a napon. 
Meglepetésként egy, 
„Add tovább az 
ölelést” címmel 
Flashmobot hoztunk 
létre, amelyben a 
gyerekek megölelték 
szüleiket. Ezzel azt 
szerettük volna 
kifejezni, hogy a 
szeretetet nemcsak 
szavakkal lehet 
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kifejezni. Ezt a kezdeményezést és közösségépítő programjainkat szeretnénk a 
továbbiakban is folytatni és szeretnénk, hogy ha egyre többen kapcsolódnának a 
különféle programokhoz. 
 
Május 26-án gyermeknap alkalmából, moziban jártak iskolánk tanulói. A gyerekek 
egyik csoportja a SpongyaBob – Ki a vízből! című filmet, a másik csoport pedig a 
Hamupipőke című filmet nézte meg. A gyerekek már nagyon várták ezt a napot, 
mindkettő filmet nagy tetszéssel fogadták. A mozizás után lehetőségük volt egy kis 
vásárolgatásra a pécsi Plazaban. A mozijegyeket és a hozzá járó popcornt, részben 
osztálypénzből, részben a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzbeli 
támogatásából tudtuk finanszírozni. Ezúton is köszönjük az önkormányzatnak a 
támogatást! 
Május 27-én 4. osztályos tanulóink kompetencia felmérésen vettek részt, amelyben 
a gyerekek elemi olvasáskészségét, elemi számolási készségét, elemi gondolkodási 
képességét és íráskészségét mérjük fel.  
Lassan közeleg iskolánkban is a tanítási év vége, vele együtt a megérdemelt 
pihenés is. De előtte, így ezekben a hetekben is, összefoglaljuk minden tantárgyból 
az egész évben megtanult tananyagot. Majd az év végi felmérésekkel zárjuk a 
tanévet. 
 
                                                                                                Aszmann Róbertné 
                                                                                               tagintézmény vezető 
 
 
 

 
 
 

Júniusi könyvtárhírek 
 
 
 
 

 
 
Május 22.-én pénteken, iskolai könyvtárórán vettek részt a tanulók. 
Közelgő Jeles ünnepünk Pünkösd, így a tanulók elsősorban Pünkösd történetéről 
hallhattak egy rövid történetet. 
Előző Nagypalli Hírmondóban olvashatták, hogy az iskolai könyvtár órán Pöttyös 
Panni történeteit fogjuk feleleveníteni. „Pöttyös Panni a kis csínytevő kislány 
kalandjairól tartottam előadást. Szinte az iskola fele jelezte szándékát, hogy 
szívesen részt vesz a kihirdetett Panni történeteit bemutató rajz kiállításon. A rajzok 
a Könyvtár falán lesznek kiállítva illetve könyvtár facebook oldalunkon is 
megtekinthető. https://www.facebook.com/Mozgó-Könyvtár-Nagypall 
 

https://www.facebook.com/Mozg%F3-K%F6nyvt%E1r-Nagypall
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Mivel jelenleg a bent lévő könyv készletből csupán 4 db volt bent, így a tanulók 
körbe adják a könyvet társaiknak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajzok leadási határideje: Idei utolsó tanév könyvtárórája június 12. péntek.  
 
Elköszönünk a ballagó 4. osztályosoktól, de nem búcsúzunk, hisz  

Találkozunk a Könyvtárban! 
 
" Nézz vissza most egy percre, nézz az útra 
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka, 
Nézz vissza…aztán ismét csak előre, 
S indulj tovább az alkotó jövőbe."  (Kiss Jenő) 
 

Szávics Edina- könyvtáros 
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Étkezési díj befizetési időpontok: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak rendelkezésükre: 
 
 

Június 10.-től – Június 15.-ig 
 

Hétfő: 08:00- 12:00.-ig 
Kedd: 12:30- 15:30.-ig 

Szerda: 08:00-tól- 12:00.-ig 
Csütörtök: 12:30.-15:30.-ig 

Pénteken: 08:00-12:00- óráig 
 

 
Hely: Nagypall Község Önkormányzata 

 
 
 
 
 
 
 

 
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/

