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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 

 
Kedves Olvasó! 
Tartalmas márciusnak néztünk elébe. A nőnap után hosszú hétvégével 
ünnepelhettük nemzeti ünnepünket, és ahogy felocsúdtunk máris nyakunkon volt a 
húsvét és persze az iskolások várva-várt eseményéről, a tavaszi szünetről sem 
felejtkezhetünk meg, ha a márciust említjük. 
Március a Gergely naptárban az év harmadik, a tavasz első hónapja. 
A meteorológiai tavasz március 1-én, a csillagászati tavasz március 21-én kezdődik. 
Ebben a hónapban megfigyeltük az óvodásokkal az időjárás változásait, a kinti és 
benti hőmérsékletet, a hazaköltöző madarakat, a tavasz első virágait, a tavaszi 
munkálatokat a kertekben. 
A síelős „Gáspár nevű” szalmabábunk helyére tavasztündért készítettünk, a ruháját 
beborítva színes virágokkal, szalagokkal. 
Március 1.-én a leendő első osztályosok és szüleik részére NYÍLT Nap volt a 
nagypalli általános iskolában, ahol német és magyar órát látogathattunk. 
Március 2.-án Zsuzsi óvó nénivel Pogányba utaztunk a Zsálya Szabadidőpark 
alapítóinak meghívására, ahol két órában nyílt napon vehettünk részt. A 
lélegzetállítóan szép környezet és a park területén megtalálható számtalan attrakció 
lebilincselően hatott ránk. A sokfajta lehetőség megismerését követően arra az 
elhatározásra jutottunk, hogy a tavaszi kirándulásunkat ide szervezzük. 
Március 4.-én az Erdősmecskei Német Önkormányzat képviselőitől meghívást 
kaptunk a Szekszárdi Német Színház „Piroska és a farkas” című meseelőadására. 
Az előadás után közös teázás, nassolás várta ovisainkat és az Erdősmecskei 
Német Önkormányzat Együttműködési megállapodást kötött intézményünkkel. 
Az utaztatást köszönjük Kófiás Endrének a pécsváradi Tankerület Igazgatójának és 
Rumszauer Gábor  sofőrnek. 
Március 8.-án NŐNAP volt az óvodában.  

A kisfiúkkal apró 
kis ajándékokat 
(hóvirágokat) ké-
szítettünk a kisl-
ányoknak, anyu-
káknak, konyhás 
néniknek, tanító 
néniknek és a 
Polgármesteri Hi-
vatal női dolgo-
zóinak. 
Az ovis kislányok 
viszonozva a fiúk 

kedvességét, megvendégelték őket, kókuszgolyót és gyümölcssalátát készítettek.  
Másnap beszélgettünk arról, hogy otthon ki hogyan ünnepli a nőnapot. 
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Ebben a hónapban támogatásként Cservenyák Leától játékot és írószereket, 
Darabánt Zsolttól és nejétől játékokat kaptunk óvodásaink részére, a pécsváradi 
COOP Áruháztól Szirmai Évi közbenjárásával pedig édességet. 
Köszönjük szépen! 
Március 15.-ei eseményekre a napján, együtt emlékeztünk Nagypallon a 
Kultúrházban. 
15 órakor találkoztunk, ahol minden gyermek kis nemzeti színű zászlót vehetett át. 
A program részét képezte a „Trombita harsog, dob pereg” című pályázatra való 
benevezés óvodásaink alkotásaival. Az eredményhirdetés a megemlékezés után 
következett. 
A kokárda-és rajzpályázatra alkotásukkal benevező gyermekek papír huszársapkát 
kaptak jutalmul munkáikért. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A megemlékezésen Aszmann Róbertné iskola igazgatónő köszöntötte a 
megjelenteket majd beszédével megemlékezett nemzeti ünnepünkről. Az általános 
iskola negyedik osztályosai műsort adtak elő. Két óvodásunk, Molnár Zsombor és 
Őri Csanád verssel színesítették az ünnepséget. 
A megjelent óvodások, szüleik és az óvodai dolgozói nemzeti színű kokárdát tűztek 
kabátjukra.  
A „Nemzeti Dalt” közösen szavalta el minden résztvevő. 
Az ünnepség után ünnepi kalács és frissítő ital várt ránk. 
Másnap, március 16-án az óvó nénik nemzeti színű zászlóikat elhelyezték a 
kopjafánál, az ovisok pedig kis fehér-piros-zöld tulipánjaikat. 
Március 23-án tartottuk a HÚSVÉTI ÜNNEPSÉGÜNKET és a locsolkodást az 
oviban. 
Kislányaink ajándékot készítettek, otthonról pedig édességet hoztak a locsolásért a 
fiúknak. 
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A Polgármesteri Hivatal, az Iskola, az Óvoda és a Konyha női dolgozóitól édességet 
kaptak a locsolásért viszonzásul a kisfiúk. 
A húsvétra lázasan készülődtünk már egész hónapban. 
A fészek megtelt ebben az évben is. A játékokat köszönjük Darabánt Zsoltnak és 
nejének, az édesség csomagot a nagypalli önkormányzatnak. 
Ugyanezen a napon gyermekszínház volt a Kultúrházban, melyre az erdősmecskei 
és a zengővárkonyi óvodások is eljöttek. 
A színházi előadás címe: „A róka és a holló”. 

 
A nagyszerű program zárásaként megvendégeltük kaláccsal, sós kukoricapehellyel, 
üdítővel, kávéval vendég óvodásainkat, az óvó-és dadus néniket. Húsvéti ajándékot 
is kaptak tőlünk. 
Köszönet ezért Zsuzsi óvó néninek, Ingrid dadus néninek, az óvoda Szülői 
Szervezetének és a székelyszabari Illés Kft-nek! 
Március 24. és 25.-én NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOT tartottunk, mely a 
gyermekek részére óvodai szünet volt. 
 A 2016/2017-es tanévre az ÓVODAI BEÍRATÁS 2016. április 14-én és 15-én lesz 
8 órától 16 óráig. 
A beíratáshoz szükséges okiratok: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata 
- a gyermek TAJ kártyája 
- a gyermek lakcímkártyája 
- a gyermek adókártyája 
 
                                                                                              Illésné Speiser Mária 
                                    óvodavezető 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 
 

Március első napján nyílt napot tartottunk a nagycsoportos óvodások és szüleik 
részére intézményünkben. Három ovis gyermek  látogatott el hozzánk szüleikkel és 
az óvó nénikkel. Először egy német órát, majd egy magyar órát néztek meg az 
ovisok, de nem csak nézték a tanítási órákat, hanem aktív részesei is voltak. Hiszen 
nagyon ügyesen és bátran feleltek a kérdésekre és vettek részt a játékos 
feladatokban. Az gyerekek jól érezték magukat az iskolában és bízom benne, hogy 
egy kicsit várják is már az iskolai „életet”. 

Együtt ünnepeltünk március 15-én! 
Március 15-én kicsikkel és nagyokkal, fiatalokkal és idősebbekkel, közösen 
emlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nagyjaira, hőseire. Az 
esős és szeles időjárás miatt a Kultúrházban tartottuk a megemlékezést.  

Először is a 3. és 4. 
osztályos tanulóink -
Kása Valentin, 
Dékány-Szabó Míra, 
Dobszai Csilla, 
Kőszegi Jázmin, 
Somogyvári Ivett- 
ünnepi műsorát néztük 
meg. Műsoruk 
felelevenítette az 1848. 
március 15-én zajló 
eseményeket, a 
márciusi ifjak bátor 
tetteit. A gyerekeket 
Németh Anita 
kolléganőm készítette 
fel. Majd Őri Csanád 
és Molnár Zsombor 
óvodások verseit 
hallgattuk meg, melyek 
ugyancsak az ünnep-
hez kapcsolódtak.  

Ezután a rajzpályázat és a kokárdakészítő pályázat eredményhirdetése következett. 
A pályázati munkák elbírálásában Kófiás Endre Zsolt, a Pécsváradi Tankerület 
igazgatója, Illésné Speiser Mária, az óvoda vezetője és Aszmann Róbertné, az 
iskola tagintézmény vezetője vett részt. Az elbírálás igen nehéz feladat elé állította a 
zsűri tagjait, mivel nagyon igényes, szép munkák érkeztek a versenyre. 
Intézményünk minden tanulója benevezett a megmérettetésre. Mindenki rajzolt egy-
egy jelenetet március 15-ével kapcsolatban és mindenki készített egy-egy kokárdát 
is. A gyerekeket ebben Kajos Valéria kolléganőm segítette. Minden  



2016. április 
 

6 
 

 
gyermek, aki részt vett a versenyen egy-egy huszárcsákót kapott emlékül. Azok a 
gyerekek, akik helyezést értek el, egy-egy oklevelet és ajándékcsomagot kaptak. 
Most következzenek a helyezettek: 

Rajzpályázat – óvoda: 
1. hely: Ripszám Alíz 
2. hely: Molnár Zsombor 
3. hely: Őri Csanád 
Kokárdakészítés – óvoda: 
1. hely: Pécsi Izabella 
2. hely: Ughy Zsófia 
3. hely: Schnell Ádám 
Rajzpályázat – iskola alsó tagozat: 
1. hely: Lasszer Alexandra (2. osztály)  
2. hely: Kőszegi Jázmin (4. osztály) 
3. hely: Somogyvári Ivett (4. osztály) 
Kokárdakészítés – iskola alsó tagozat: 
1. hely: Dobszai Csilla (4. osztály) 
2. hely: Dékány-Szabó Míra (4. osztály) 
3. hely: Hári Petra (2. osztály) 
Kokárdakészítés – iskola felső tagozat: 
1. hely: Dékány-Szabó Maja (6. osztály) 

 
A résztvevőkkel együtt, olyan szerencsés helyzetben voltunk, hogy az alkotásokat 
mindenki meg is csodálhatta a Kultúrházban. 
 

 
 
Az eredményhir-
detés után nem-
zeti színekben 
pompázó kalácsot 
és üdítőt fogyaszt-
hattak a részt-
vevők. A kalács-
sütést Mező Katica 
néninek, Bérces 
Erzsi néninek és 
Féth Gizinek 
köszön-hetjük.  
 
 

Nagy örömmel tölt el, hogy sokan vettek részt a rendezvényen és közösen 
emlékeztünk nemzeti ünnepünkön! 
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Március 24-én ünnepeltük iskolánkban a húsvétot, ez a nap volt az utolsó tanítási 
nap a tavaszi szünet előtt.  

 
Ezen a napon, a fiúk meglocsolták a lányokat és a tanító néniket. Mindegyik fiú egy-
egy locsoló versikével kedveskedett, ezt és persze a locsolást a lányok édességgel 
jutalmazták. Intézményünk diákjai és dolgozói, a várva várt tavaszi szünetet töltik, 
amihez kívánok mindenkinek sok-sok napsütést és melegebb napokat! 

 
                                                                                               Aszmann Róbertné 
                                                                                              tagintézmény vezető 
 

 
 

Étkezési díj befizetési időpontok 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok 
állnak rendelkezésükre: 
 

április 12.-től – április 15.-ig 
 

Kedd: 08:00-tól- 12.00.-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 (09:00-ig). 
Megértésüket köszönjük! 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését. 

Szávics Edina - élelmezésvezető 
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Hirdetmény az iskolai felvételi eljárásról 
 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
döntése értelmében a 2016/2017. tanévre a tanköteles tanulók első évfolyamra 

történő beiratkozására az alábbi időpontokban kerül sor: 
 

2016. április 14-én (csütörtök) 8.00-18.00 óra között és április 15-én 8.00-16.00 
óra között 

a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolájában (7731 Nagypall, 

Szabadság utca 37.) 
 

Tanköteles, azaz 2010. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekét a szülő 
(gondviselő) az adott évben köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a 

választott iskola első évfolyamára. 
 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a 
gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártyát), továbbá 

az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, 
nyilatkozatot a közös/egyedüli szülői felügyeleti jog gyakorlásáról. 

A diákigazolvány igényléséhez szükséges az Okmányirodában elkészített 
fénykép. 

Beiratkozáskor szíveskedjenek nyilatkozni arról, hogy gyermekük részére 
igénylik-e az erkölcstan/hit- és erkölcstan oktatását, a napközis ellátást, a 

tanulóbiztosítást. 
Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. 
 

A Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolájának felvételi körzetébe tartozó 

települések: 
Nagypall, Fazekasboda 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, melyről értesíti a szülőt 
(gondviselőt). Elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felül bírálati kérelmet elbírálni. 
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                                 Könyvtár Hírek 

 
                               Kedves Könyvtártagok! 

 
 

 
 
 
Március 9-én "Kedvenc könyvem" címmel 
könyvtárestet tartottunk. Mindenki elmesélte, 
hogy mit szeret olvasni s röviden jellemezte 
kedvenc könyveit. Ötleteket adtak, hogy milyen 
témában hallgatnának szívesen előadásokat s 
milyen programokon vennének szívesen részt. 
A kevés létszám ellenére nagyon jóra sikeredett 
ez a kis beszélgetés.  
Köszönöm, hogy eljöttek. A későbbiekben is 
szeretnénk hasonló programokat szervezni. 
 
 
 
 

Március 10-én délután az általános iskolások keresték fel a könyvtárat. Mindig nagy 
öröm számomra gyerekekkel beszélgetni, foglalkozni, de az a figyelem, lelkesed és, 
kedvesség, amit a gyerekek tanúsítottak nagy segítség volt nekem. 
Meséltem a Húsvét eredetéről, amit nagyon figyelmesen hallgattak és találós 
kérdéseket is feltettem nekik, amit ügyesen mind meg is fejtettek. 
Örülök, hogy itt voltak és remélem ezután többször is lesz majd iskolai könyvtáróra. 
A tanárnőknek is megköszönöm a segítséget, bátorítást. 
Szeretettel várok ezután is minden olvasót a könyvtár nyitva tartása alatt. 
Nyitvatartás: kedd-csütörtök- péntek-szombat 15-18 óra között. 
 

                                                                                        Geresdi Józsefné 
                                                                                       könyvtáros 

 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

 
SZÜLETÉS 

 
 

Schnell Botond 
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Egyesületi Hírek 

 
Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
Egyesületünk az idén is megtartotta a hagyományos húsvéti készülődést a 
Kézműves Háznál. A tavaly elkezdett tojásfa készítést is szeretnénk ezután minden 
évben elkészíteni. Nagyházi Sándornak köszönjük, hogy a fáról gondoskodik és 
köszönöm a pedagógusoknak, hogy ők a tojásfára a díszeket az óvódásokkal 
elkészítik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ez évben is az egyesület zsíros kenyér hagymával, teával kínálta a gyerekeket és a 
felnőtteket egyaránt. 
A foglalkozáson készítettünk ajtó díszeket, csuhé nyuszikat  tojást irtunk játszottunk. 
Az udvarban pedig kézműves kirakodó vásárt is tartottunk. 
Reméljük, mindenki jól érezte magát ezen a szép délutánon. 
 

Bérces Boldizsárné 
elnök 

 

 
HÍRDETMÉNY 

 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a tavaszi lomtalanítás április 1.-én pénteken lesz 
megtartva. A hulladékot reggel 6 óráig lehet kihelyezni. 
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VIII. Nagypalli Bormustra borverseny 

 
2016. március 14.-én került megrendezésre a VIII. Nagypalli Bormustra borverseny. 
A bírálat iránt az előző évekhez hasonló mértékű érdeklődés mutatkozott. A 
bírálatra 92 bort neveztek, 55 fehérbort, 13 rosé bort, 24 vörösbort.  A nevezők öt 
településről érkeztek, Nagypall, Pécsvárad, Zengővárkony, Mecseknádasd, 
Szentlőrinc. Az értékelés eredményeképp 30 aranyérem, 41 ezüstérem, 14 
bronzérem, és 7 oklevél született. A borok kiváló minőségét, és a boros gazdák 
hozzáértését mutatja az eredmény! A bírálóbizottság tagjai: Havrán István a 
bizottság elnöke, Kovács Sándor, Ritlinger Károly. A legeredményesebb gazda a 
Schum pince lett. A bírálat legjobb fehérborát Kreutz János, a legjobb rosé borát is 
Kreutz János, és a legjobb vörös borát a Schraub pince nevezte. „Nagypall Bora 
2016” díjat Bérces Attila Királyleányka bora nyerte el.   
 

 
 
 
Gratulálunk az elért eredményekhez minden gazdának! A bírálat és az 
eredményhirdetés után következett a vacsora és a felhőtlen, jókedvű beszélgetés, 
és nótázás. A résztvevőknek köszönet a nevezésért, és a jó hangulatú estéért! 
 
A rendezvényt támogatta a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat. 
A szódát a vacsorához Balla Zoltán biztosította. 
 
Köszönet a támogatóknak! 
  

Dobszai Krisztián      
szervező 
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TISZTELT ÜGYFELEINK! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. április 1-jétől Pécsett új helyen intézhetik 
családtámogatási ügyeiket a megyében élők. 

 
Március végén a Baranya Megyei Kormányhivatal Családtámogatási Osztálya a 
Magyar Államkincstár pécsi, Szigeti úti épületéből a Mártírok útja 12. szám alatt 

található kormányhivatali ingatlanba költözik.  
 

A Családtámogatási Osztály új címe: 
7623 Pécs, Mártírok útja 12. 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a költözés időpontjától  
az ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint alakul: 

hétfő  8:00-17:00 
kedd  8:00-13:00 

szerda  8:00-13:00 
csütörtök 8:00-13:00 

péntek  8:00-12:00 
 

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:  
Telefon:  (72) 512-080 

E-mail:  csaladtamogatas@baranya.gov.hu 
 

A költözés után is várjunk ügyfeleinket az anyasági támogatással, a családi 
pótlékkal, a gyermekgondozást segítő ellátással, a gyermeknevelési támogatással, 
a nagycsaládosok földgázár-kedvezményével és a fogyatékossági támogatással 

kapcsolatos ügyekben.  
 

Baranya Megyei Kormányhivatal 
 
 

 
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 

 

mailto:csaladtamogatas@baranya.gov.hu
http://www.nagypall.hu/

