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

 
 

 
 
 

 

Várnai Zseni így ír az édesanyákról:  
„Az otthon melegét az anya varázsolja 
olyanná, hogy mikor megtér a család, 
minden ragyog.” 
 
 
 
 

 

Május első vasárnapján valamennyien, pár szál virággal a kezünkben 
álljunk oda édesanyánk elé, s egy öleléssel, néhány szívből jövőszóval 
mondjunk köszönetet mindazért, amit értünk tettek.  
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Nagypall Község Önkormányzata 

 
 
Április hónapban elkészült a település közvilágításának a korszerűsítése. A 
beruházás során 80 db lámpatest lett kicserélve, korszerű LED-es lámpatestekre.  A 
TUNGSRAM által újonnan kifejlesztett lámpatestek községünkben kerültek először 
felszerelésre.  A lámpatestek a régi 45 W helyett 20 W energiát használnak, melyek 
igen magas megtakarítást jelentenek költségvetésünkben. Előzetes számításaink 
alapján, éves szinten 500-550 E Ft megtakarítást érünk el a korszerűsítés után.  
 
Április hónapban megérkezett a Start programokban pályázott kistraktor valamint az 
utánfutó. A 35 LE kistraktor valamint a hozzá tartozó 1 t összsúlyú pótkocsi 4533 E 
Ft-ba került. A kistraktort elsősorban a település belvízelvető árkainak a 
karbantartásához, illetve a mezőgazdasági programjainkhoz használjuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Halálozás 
 

Aszmann Ede élt 84 évet 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 

 
Az április hónap is igen tartalmasnak ígérkezett. Húsvét, beiratkozások, napi 
próbák, ajándékkészítés és elérkezett az anyák napja. 
Áprilisban már igazi fényében pompázik a természet, készülődik a kinyílásra, a 
kivirágzásra. Nyílnak a virágok, zöldell a fű, a fák is gyönyörű fehérben és 
rózsaszínben pompáznak. A veteményeskertben zöldell a hagymaszár, a 
salátafejek is várják, hogy leszedjék őket. Feléled a természet, az állatok is 
előmerészkednek a téli rejtekhelyükről. 
Az időjárás megmutatja bolondos voltát: hol fúj a szél, hol erősen tűz a nap, hol esik 
az eső. 
Április 2-án tartottuk húsvéti ünnepségünket és a locsolkodást az óvodában. 
Ezt megelőző napon kislányaink ajándékot készítettek a kisfiúknak, mellyel a 
megajándékozták őket a locsolásért. 
A gyerekek nagy izgalommal készültek erre a szép ünnepre. Díszbe öltöztettük a 
csoportszobát és dalok, versek kíséretében vártuk a húsvéti nyúl érkezését.  
 

 
A fészek idén is 
megtelt hasznos 
ajándékokkal, kö-
szönet a Nagypalli 
Német Németiségi 
Önkormányzatnak  
az édességcso-
magokért pedig a 
Nagypalli  
Önkormányzatnak. 
Ezen a napon az 
iskolás fiúk eljöttek 
az óvodába 
meglocsolták a kis-
és nagylányokat. 
 
 

Az ovis fiúk locsolóversekkel köszöntötték a kislány társaikat, az iskolás lányokat, 
tanító néniket és a hivatal összes hölgydolgozóját. 
A locsolásért édességet kaptak. 
Az ünnepi hangulatot fokozta a finom nyuszi torta, melyet Molnárné Knopf Brigitta 
erre az alkalomra sütött a kicsiknek.  
 
Köszönjük szépen Brigi! 
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Április 3-án és április 7-én nevelés nélküli munkanapot tartottunk. 
Húsvét után édességet kaptak gyermekeink, Dobszai Krisztián családjától. 
Köszönjük szépen! 
Bérces Erzsi néni elvégezte az utolsó simításokat a magyar népviseleti ruháinkon, 
hogy a Pince Galéria megnyitó ünnepségen már abban szerepelhessenek 
gyermekeink. 
Erzsi néninek köszönjük a segítséget! 
 
Köszönetet mondunk továbbá Knopf Brigi és Muszti Anita figyelmességéért, akik 
közösen sütöttek tortát egy Fazekasbodai óvodásunk születésnapjára, hogy a többi 
csoporttársához hasonlóan , ő is tortával ünnepelhessen a csoportban. 
 
Április 13-án fogászati szűrésen vettünk részt Pécsváradon. Köszönjük a szállítást 
Kófiás Endre Tankerület Igazgatónak és Rumszauer Gábornak, a sofőrnek. 
 
Április 16-án és április 17-én zajlottak az óvodai és az iskolai beíratások. 
A beíratás első napján leendő elsőseink nyílt napon vehettek részt szüleikkel az 
iskolában. 
 
Április 26-án csöppségeink meglepetésként dekoratív, finom kókuszgolyót sütöttek 
anyukáiknak, mamáiknak anyák napjára. 
 
Április 28-án már reggel 8-kor Pécsre utaztunk Rumszauer Gábor sofőrrel a 

Zsolnay Kulturális 
Negyedbe, ahol a 
Bóbita Bábszínház 
második bérletes 
előadását, a 
Hamupipőt nézhettük 
meg. Az előadás 
után a Pécs Plázába 
utaztunk, ahol a 

McDonald’s-ban 
ettek óvodásaink. 
A kis tízórai szünet 
után, hazautazásunk 
előtt, a Mosolyország 
Játszóházban tölt-
hettünk egy önfeledt 
órát. Élményekkel 
gazdagon, kelle-

mesen elfáradva érkeztünk vissza az óvodába. 
Az utaztatást köszönjük Kófiás Endre Tankerület Igazgatónak és Rumszauer 
Gábor sofőrnek! 
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Anyák napi ünnepségünket április 29-én 16 órától tartottuk az óvodában. 
Óvodásaink nagyon-nagy örömmel, sok izgalommal készültek erre a nagy napra. 
Ügyesen adták elő kis versikéiket és énekelték a dalokat az anyuciknak, 
mamuciknak. 
A műsor végén elmondták miért szeretik az anyukájukat, majd átadták kis 
ajándékaikat nekik és a nagymamáknak is. A meglepetés kókuszgolyók is nagy 
sikert arattak, finomra sikerültek. 
További programjaink május hónapban: 
Május 1- Szereplés a Pince Galéria megnyitón 
Május 15- Évzáró, ballagás 
Május 19- Kirándulás 
 

      Illésné Speiser Mária – óvodavezető 
 
 
         

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 
Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 

 
A tavaszi szünet előtti napon ünnepeltük iskolánkban a húsvétot. Ezen a napon 
iskolánk fiú tanulói meglocsolták a lányokat, tanító néniket, óvó néniket, a helyi 
önkormányzat és konyha női dolgozóit is. Egy-egy szép locsolóverssel is 
köszöntötték a fiúk a lányokat és hölgyeket. Ők pedig viszonzásul édességgel 
kedveskedtek a locsolásért. A húsvét alkalmával, egyik tanulónk Molnár Fanni és 
édesanyja egy gyönyörű szép és nem utolsó sorban, nagyon finom tortával lepték 
meg a gyerekeket. A tortából ebéd után kapott mindenki egy-egy szeletet. Ezúton is 
köszönjük a meglepetést és a kedvességet! 
 
Április hónapban iskolánk tanulói, iskolai fogászati szűrésen jártak.  
Ebben a hónapban is folytatódott az iskolagyümölcs program. Most már az alma és 
a gyümölcslé mellé, előre csomagolt bébi répát is kapnak a gyerekek. 
Zöldségkóstolásra is alkalom nyílt iskolánkban, mivel karalábét, zellert, uborkát és 
koktél paradicsomot kóstolhattak tanulóink. 
 
Iskolánkban jártak a nagycsoportos óvódások április 16-án. Ezen a napon 
ismerkedtek a gyerekek és szüleik intézményünk életével. Tanítási órákon is részt 
vettek, ahol az óvódások aktívan részt vettek a feladatokban.  A következő 
tanévben kettő első osztályos tanulónk lesz. 
A negyedik osztályos tanulóink közül pedig hatan a pécsváradi iskolában jártak, 
hogy ők is ismerkedjenek leendő iskolájukkal és osztálytársakkal. Egy egész 
délelőttöt töltöttek el ott és pozitív élményekkel, lelkesen várják már, hogy a felsőbb 
évfolyamba lépjenek. 
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Április 16-án került megrendezésre a sportért felelős államtitkárság és a Magyar 
Diáksport Szövetség rendezésében, a Sport legyen a Tied! című sportágválasztó és  
 
a gyerekek sportolását elősegítő program, a pécsi Lauber Dezső Sportcsarnokban. 
Itt több mint 25 sportággal ismerkedhettek a gyerekek, többek között a vívással, 
atlétikával, lövészettel, tornával, küzdő sportokkal stb. A rendezvényen iskolánkból 
Dobszai Csilla, Somogyvári Ivett 3. osztályos tanulók és Lasszer Réka, Varga 
Tamara 4. osztályos tanulók vehettek részt.   
 
Áprilisban egy közösségépítő programra invitáltuk a falu lakosságát, amelynek a 
Tavaszi Zsongás Nagypallon címet adtuk. A program egy kis felvonulással 
kezdődött, amikor is a tavaszt jelképező zöld ággal invitáltunk kicsiket és nagyokat a 

programra. Majd 
ezután Dobszai 
Krisztián vezetésével 
egy kvíz játékban 
vettek részt a 
résztvevők. Mivel a 
Geresdlaki iskolások is 
csatlakoztak a 
programhoz, ezért a 
játék kérdései mindkét 

községhez, 
Nagypallhoz és 
Geresdlakhoz is 
csatlakoztak. A játék 
igen érdekes és 
tanulságos volt, mivel 
rögtön megtudhatták a 
résztvevők a 
válaszokat . 

A Kultúrház udvarán Dobszai Dorina és Kőszegi Luca egy játékot tanított meg a 
résztvevő gyerekeknek, majd Mihály Emese hívta játékra őket. Különböző 
zeneszámok részleteiből kellett kitalálni a számok előadóját és címét. Ezután a 
Szabadulj meg a lufitól! című játék következett, majd az elmaradhatatlan kötélhúzó 
verseny. Míg egymást követték a játékok, közben a Régi Mesterségeket 
Felelevenítő Közhasznú Egyesület tagjai, Dékány-Szabó Ildikó, Gál Lajosné és 
Tamás Lőrincné, egy kis kézműves foglalkozásra invitálta a résztvevőket. Csuhéból 
készítettek gyönyörű szép dolgokat, pl. lepkét. A legnagyobb sikert mégis a 
fafaragás aratta. Mihály János vezetésével az elszántabbak szikével különböző 
mintákat faragtak fába. És aki szeretett volna, az még egy-egy fűzfa sípot is 
kaphatott János bácsitól. A Geresdlaki iskolások és vezetőjük, Dr. Habjáneczné 
Kóbor Ilona sem tétlenkedtek. Ők is kézműveskedésre invitálták a résztvevőket, 
vattából, hurkapálcikákból gólyát készíthettek az ügyeskedők. 
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A program végén egy 
finom, jó meleg 
babgulyás várta a 
gyerekeket és 
felnőtteket, majd 
mákos-, fahéja- és 
kakaós kalács is. A 
finom ebédet Bérces 
Erzsi néninek és Mező 
Katica néninek 
köszönhetjük, akik 
egész délelőtt azon 
szorgoskodtak, hogy 
az ebéd finom legyen. 
Segítőjük volt a nap 
folyamán Nagyházi 
Sándor és Féth Gizi.  
 

Aki résztvevője volt a programnak, az egy tartalmas, vidámságokkal teli napot 
tölthetett el, ezen a tavaszi napon. 
                                                                                                     Aszmann Róbertné 
                                                                                                    tagintézmény vezető 
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
A Nagypalli Magyar Német Barátság Klub 2015. április 24-én tartotta a 
megalakulásának 20 éves jubileumi ünnepségét. Ez alakalomból ünnepséget 
rendeztünk a helyi kultúrházban, ahol a klubtagok valamint a Pécsváradi Nyugdíjas 
Klub vezetősége és a Hirdi Napsugaras Ősz Asszonykórus vezetősége volt 
hivatalos. Szeretném megköszönni a polgármester asszonynak a szervezés 
lebonyolításában azt a sok-sok munkát, ami nélkül ez a rendezvény nem lett volna 
ilyen színvonalas. Külön köszönet a szép terítésért. 
Szeretném megköszönni Nagypall Község Önkormányzatának és a Nagypall Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy a rendezvény lebonyolításához 50-50 E Ft 
pénzbeli adománnyal hozzájárult. 
A 20 év képeiből a polgármester asszony egy DVD készített, amiből minden klubtag 
kapott egyet ajándékba. 
Schnell Lászlónénak is szeretném megköszönni azt a csodálatos mézeskalácsot, 
amit erre a 20 éves évfordulóra készített minden klubtagnak. 
 

 
 
Külön szeretnék köszönetet mondani Mező Jánosnénak, a főszakácsnak, a finom 
vacsoráért és a rétesért, Dobszai Jánosnénak a sütésér, és mindenkinek, aki még 
segédkezett, hogy a rendezvény sikeres legyen. Vacsora után a Millich zenekar 
húzta a talpalávalót, és egy fergeteges hangulatú éjszaka következett. 
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Az egyesületi tagok jókedvének 
köszönhetően ismét egy kellemes 
hangulatú rendezvény- 
nyel lettünk gazdagabbak. 
 
Külön szeretném megköszönni 
családomnak a támogatását, akik 
mindig mellettem állnak. 
 
 
 
 

         Bérces Boldizsárné 
                         elnök 
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Májusi könyvtárhírek 
 
 
 
 
 
 
Április 11.-e a Magyar Költészet Napja alkalmából Könyvtárunk Faliújságát is 
ellepték költőink szerzeményei.  
A költészet napján legtöbb embernek a klasszikusok jutnak eszükbe, de ne 
feledkezzünk meg a kortárs költőkről sem. E jeles dátum egyben József Attila 
születésének napja is, így áprilisban róla emlékeztünk még meg. 
 
Új könyvek érkeztek!  
 
Felhívás gyerekolvasóink részére: Pöttyös Panni sorozat könyveinkből tetszőleges 
választás alapján készíts egy rajzot……olvasd el Pöttyös Panni történeteit, a 
kislányról ki iskolába készül, csínytevéseit   a mindennapokban. Rajzos történeteket 
kifüggesztjük a könyvtár faliújságára, mely egész hónapban majd megtekinthető.  
Témakörök a rajzban:  - Ilyenek látom Pöttyös Pannit        - Kedvenc történetem 
Pöttyös Panniról     
„Pöttyös ruhában betoppan egy ici-pici lány a színpadra. Olyan kíváncsi, mint 
amilyenek mi voltunk annak idején… Nyomában sok-sok csínytevés, sírás és 
vidámság. De megy előre tántoríthatatlanul a felnőtté válás rögös útján. Mivel 
azonban szíve jó és képes tanulni hibáiból, így az a göröngyös út, amin elindult, 
egyre jobban kisimul előtte. Ő Szepes Mária „gyermeke”, Pöttyös Panni, akinek 
kalandjain generációk nőttek fel, aki ma is a gyerekek nagy kedvence.” 
 
 
Könyvtár Programok május hónapban 
 
Május 22: péntek: Iskolai könyvtár óra témakör: (Pünkösd hava, illetve kalandozás 
a kalendáriumban)  
Az idei tanév utolsó könyvtár órája Június 12. péntek ahol kérném majd tanulókat, 
hogy hozzák el magukkal a május hónapban kikölcsönzött könyveket a nyári szünet 
miatt.  
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Könyvajánló 
    
Az olvasó - akinek szerencsére nem kell öregkoráig 
várnia, hogy Laci naplóján jót derüljön - biztosan a 
szívébe zárja ezt a vidám, szeleburdi családot, amely 
kissé zsúfolt lakásába örömmel fogad be minden új 
jövevényt, legyen az aranyhörcsög, cincér vagy 
lopótök. 
 
 
Ne feledjétek a Mozgó könyvtár Szombaton is 
látogatható.  
Hétvégi nyitva tartás: 14.00-17.00.- között 
 
 

   Szávics Edina – könyvtáros 
 
 
 
  
 
 
 

Étkezési díj befizetési időpontok 
 
 
 
 
 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak rendelkezésükre 
 
Május 12.-től – Május 15.-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 
 
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:30-ig) 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 
 

Szávics Edina - élelmezésvezető 
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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/

