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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha- Kindergarten und Küche Pahl 

 
„ Április, április, 
 rügyet nyit a jázmin is…. 

 
Kedves Olvasó! 

 
Március, mikor végre megcsap a tavasz illata, mikor a madarak zaja kezd zsongani 
a levegőben, mikor megindul a rügyfakadás, még a kedvünk is szivárványosabbá 
válik. 
A napsütéses idő jókedvet varázsol…. 
Tavasz van. Az elmúlt évek, talán évtizedek távlatában igen hosszúnak és 
keménynek tűnő tél után végre ismét zsongásnak indult környezetünk.. 
Március hónap páratlan izgalmakat hozott számunkra. Szinte egymást érték 
programjaink. 
 
Március 1-én az „ Újrapapír napján”felhívtuk a gyermekek figyelmét az 
újrahasznosításra, valamint az újrapapír energiatakarékos és környezetbarát 
voltára. Elmondtuk, hogy ahhoz, hogy egy tonna papírt előállítsanak, kb. 3 tonna 
fára van szükség. A világ papír felhasználása 300 millió tonna papír évente, ami azt 
jelenti, hogy fejenként átlagosan 48-50 kg papírból gyártott papír elkészítéséhez 
kevesebb energiára van szükség, mint a fából készült új papír esetén, így a levegő-

és a vízszennyezés is csökken. 
Játékos feladatokkal hívtuk fel a gyermekek figyelmét e nap fontosságára. 
Plakátot készítettünk „ Minden ami papír” címmel, melyhez az oviban olyan dolgokat 
kellett keresniük, ami papírból készült. Ezt követően hulladék papírból játékokat 
készítettünk. 
Március 4-én a Nagypalli Német Önkormányzat szervezésében jó hangulatú 
svábbálon vettünk részt. 
Március 6-án leadtuk a Március 15-ére meghirdetett „Hazaszeretet” című 
rajzversenyre készített alkotásainkat a Könyvtárba. 
Március 7-én és 27-én az Ügyes Kezek szakköri foglalkozás keretében Bérces 
Erzsi néni jött el óvodánkba. 7-én előre kiszabott csibét tömtek ki óvodásaink, 27-
én pedig fonal gombolyagból és fél tojáshéjból készítettek kiscsibéket. 
Március 8-án fiaink versikével és az általuk készített hóvirággal köszöntötték fel a 
Polgármesteri Hivatal, az Iskola és az Óvoda női dolgozóit. 
Március 15-én rövid kis műsorral emlékeztünk meg nemzeti ünnepünkről. A műsor 
idejére nemzeti ruhákba öltöztünk, melyre kokárdát is tűztünk. Műsor végén Zsuzsi 
óvó néni megkérte a szülőket, hogy helyezzék el a kopjafánál gyermekeikkel az 
általuk barkácsolt nemzeti szimbólumot. 
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10 éves a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózata. Ennek örömére, illetve a tavasz 
köszöntésére  beneveztünk egy játékba március 20-án a Tavaszi napéjegyenlőség, 

a tavaszi nap-
forduló napján 

rendezett 
„Öltözzünk zöldbe”  
Csatlakoztunk a 

Magyarországi 
Zöld Óvodák Háló-
zatának felhí-
vásához és zöld 
ruhákat viseltünk 
ezen a napon. 
 
 
 
 
 
 

Elmentünk a természetbe, elsétáltunk a közeli parkba. Beszélgettünk a 
gyermekekkel a természet szépségeiről, a tavasz beköszöntéről, a vizek 
védelméről,(márc.22. a Víz Világnapja). 
Séta közben megfigyeltük a tavaszi kerti munkálatokat, megneveztük a növényeket, 

virágokat, bogarakat- német nyelven is. 
Az eseményekről készült „zöld fotókat” feltöltöttük a Dél Dunántúli Régió Zöld 
Óvodák Facebook oldalára. 
Március 21-én „Egészség- nap” volt az óvodában. Fischerné Virág Éva „Egérfalvi 
kalandok” címmel mesélt gyermekeinknek. A mesén keresztül ismerkedhettek meg 
a Kicsik az egészséges táplálkozás fontosságával, majd gyümölcsöket, zöldségeket 
kóstolhattak. Megneveztük őket…német nyelven is. 
Gyermekeink aktívan, ugyanakkor nagyon fegyelmezetten kísérték végig a 
foglalkozást. 
Zsuzsi óvó néni gyümölcs centrifugájával zöldség-és gyümölcs turmixot készítettek 
ovisaink, melyet nagy örömmel fogyasztottak. 
Köszönjük programunk megvalósításához a szülők támogatását!  
„ Víz, víz, tiszta víz….” március 22-én a Víz Világnapja alkalmából nagyméretű 
rajzlapot kékre festettek óvodásaink, majd előre kivágott halakat, vízi állatokat 
ragasztottak fel rá. Játszottunk vizes ráhangoló játékokat, (esővarázsló, vízi 
zene…), hallhattak vízzel kapcsolatos találós kérdéseket, hallgattunk dalokat, 
amelyben víz szerepel. 
Földgömböt néztünk, amelyen vizeket kerestünk. Megbeszéltük, hogy a föld nagy 
részét víz borítja, de ebből csak nagyon kevés az édesvíz. 
Beszéltünk a víz halmazállapotairól, építő és pusztító hatásáról is, és arról, hogy a 
víz, mint az egyik fontos elem, jelen van mindannyiunk életében. 
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Felhívtuk a gyermekek figyelmét arra is, hogy miért fontos a víz az élőlények 
számára, és mire használjuk (mosakodás, fürdés, főzés, ivás, mosás, 
mosogatás…). 
A nap zárásaként elsétáltunk a mosóhoz, ahol elmeséltük a gyerekeknek, hogy a 
régi időkben ide jártak az emberek és itt mosták ruháikat. 
Beszélgettünk arról, hogy a víz, mint az egyik fontos elem, jelen van mindannyiunk 
életében. Elmondtuk azt is miért fontos a víz az élőlények számára, mire 
használhatjuk a vizet ( mosakodás, fürdés, főzés, ivás, mosás, mosogatás….) 
A Víz világnapján készült fotóinkat szintén feltöltöttük a Dél Dunántúli Régió-Zöld 
Óvodák facebook oldalára. 
Március 24-én Nevelés Nélküli munkanapot tartottunk. 
„ Gólya, gólya hosszúláb…”.Március 28-án és 29 –én „Gólya napok” voltak az 
óvodában. 

 
 Énekeltünk, táncoltunk, verseltünk németül és magyarul a gólyáról. Ügyességi és 
körjátékaink is a gólyákhoz és békákhoz kapcsolódtak. Papírból barkácsoltunk is 
gólyát és békákat. Gyermek tánc oktatás keretében megtanultuk a gólya táncot. 
Napközben többször hallhattak mesét a gólyáról. 
Március 30-án a leendő első osztályos tanulók és szüleik meghívást kaptak nyílt 
napra a helyi általános iskolába. Mi óvodapedagógusok elkísértük őket. 
Az óralátogatások után az iskolásokkal közösen minden óvodás kézműves 
foglalkozáson vett részt a Kultúrházban  
Március 31-én részt vettünk a Kézműves Ház nyitott hétvégéjének első napján. 
Óvodánkban a beíratás a 2017/ 2018-as tanévre 2017. április 25-én (kedden) és 

26-án ( szerdán) lesz  
8 óra és 16 óra között. 
Jó egészséget, kellemes tavaszi hónapokat kívánok olvasóimnak! 

 
          Illésné Speiser Mária 

          Óvodavezető 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 

 
Végh György: Virághozó április 
 
Elmúlt a tél: itt a tavasz, minden bokor újra éled – 
a földből a virágokat előhúzzák a tündérek. 
Április is segít nekik, megáll minden kicsi fánál – 
virágot tűz mindenhová: tavasz van ott, merre járt már. 

Virágot hint a friss szélbe, száll a színek zivatarja – 
s merre elmegy, a kopár föld virágoktól tarkabarka. 
 
Intézményünk tanulói még február végén részt vettek a nagypalli óvodások 
meghívására, a telet jelképező kisze báb égetésén. Miközben a báb elégett a 
gyerekek dalokat énekeltek és verseket kántáltak annak reményében, hogy végre 
melegebb lesz az idő. Már nagyon várták kicsik és nagyok is a tavasz eljövetelét, 
ami így március végére meg is érkezett. 
Március 15-én az iskolások, óvodások és a község lakói együtt emlékeztünk az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire. Az ünnepi köszöntő után 
elsőként az óvodások műsorát néztük meg. Majd intézményünk 3. és 4. osztályos 
tanulóinak – Balogh Orsolya, Hári Petra, Lasszer Alexandra, Majdics Nóra, Mihály 
Gergő, Szirmai Noel, Kása Valentin – ünnepi műsorát kísérhettük figyelemmel. 

Műsoruk felelevenítette az 1848. március 15-én zajló eseményeket, a márciusi ifjak 
bátor tetteit. A műsor alatt elhangzott versek, zeneszámok a hazaszeretet 
fontosságát hangsúlyozták. A gyerekeket Németh Anita kolléganőm készítette fel.  
Ezután közösen elszavaltuk „Petőfi Sándor: Nemzeti dal” című költeményét. Majd az 
előzőleg meghirdetett rajzverseny eredményhirdetése következett. A pályázati 
munkák elbírálásában Schnell Lászlóné és Belovárecz Márti vettek 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. A kisebbek egy-egy rajzot készítettek március 15-ével 
kapcsolatban, a nagyobbak pedig egy-egy magyar zászlótervet alkottak. A 
gyerekeket ebben Kajos Valéria kolléganőm segítette.  
A zsűrizésen kívül a gyerekek munkáira a helyi könyvtárban is szavazhattak az 
olvasók. Tehát a végeredmény, a zsűri döntését és a szavazatokat egybevetve 
született meg. Azok a gyerekek, akik helyezést értek el, egy-egy oklevelet és 
ajándékcsomagot kaptak. 
Most következzenek a helyezettek: 
Rajzverseny – óvoda:     Huszárkészítés – óvoda: 
 
1. Szabó Vivien      1. Schnell Ádám 
2. Ostrosics Gergely     2. Ughy Zsófia 
3. Féth Mia Zoé      3. Szirmai Lara 
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Rajzverseny – iskola:     Zászlóterv – iskola: 
 
1. Lasszer Alexandra (3. osztály)    1. Kása Valentin (4. osztály) 
2. Ripszám Alíz (1. osztály)     2. Balogh Orsolya (3. osztály) 
3. Pécsi Izabella (1. osztály)    3. Szirmai Noel (3. osztály) 
 

Zászlóterv különdíj – iskola: 
Mihály Gergő ((3. osztály) 

 
Az a gyermek, aki 
ebben az évben nem 
nyert el helyezést, az 
egy-egy tábla csokit 
kapott jutalmul.  
 
Az eredményhirdetés 
után a résztvevők 
megnézhették az 
elkészült alkotásokat. 
Majd nemzeti 
színekben pompázó 
kalácsot fogyaszt-
hattak a vendégek, 

melyet Bérces Erzsi 
néni és Bérces 
Attiláné Hajni 
készítettek el. 

 
Március 22-én emlékeztünk meg intézményünkben a víz világnapjáról. A témanap 
alkalmából beszéltünk a gyerekekkel a víz fontosságáról, arról, hogy a Föld hány 
százalékát borítja víz, mit tehetnek a felnőttek és a gyerekek annak érdekében, 
hogy megóvjuk tavaink és folyóink tisztaságát stb. Majd megnéztünk egy oktató 
filmet „Víz nélkül nincs élet” címmel. Beszéltünk a víz körforgásáról, majd négy kis 
felhő segítségével elkészítettünk egy „forgót”, amely a víz örökös körforgását 
illusztrálja.  
Március 23-án Kása Valentin, 4. osztályos tanulónk lehetőséget kapott arra, hogy 
Darts-napon vegyen részt Pécsváradon. A program alkalmával a rendőrség 
munkatársai beszélgettek a gyerekekkel az internet, a drog veszélyeiről, majd a 
résztvevők darts versenyen vettek részt. Előzőleg elmondták a gyerekeknek, hogy 
mi is a darts technikája, majd gyakorlatban is elsajátították a játékot. 
 
                                                                                                  Aszmann Róbertné 
                                                                                                 tagintézmény vezető  
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Könyvtárhírek 
 
Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc hősei megemlékezésének alkalmából 
a Nagypalli Könyvtár rajz-, zászlókészítő és huszárkészítő versenyt hirdetett 
„Hazaszeretet” címmel. Az elkészült alkotásokat kiállítottuk a könyvtárban, ahol 
szavazni is lehetett, mindenki a saját kedvencére. Sok szavazat érkezett, aminek az 
eredménye szinte teljesen megegyezett a zsűri szavazataival. Az elbírálást ezúton 
is köszönöm Schnell Ildinek, és Belovárecz Mártinak. A szavazók és a zsűri 
sorrendjét összevetve alakult ki a végleges eredmény. 
Az eredményhirdetés a Március 15-i ünnepség után zajlott. 
A kategóriák győztesei: 
 Óvodás rajzok: 

1. Szabó Vivien 
2. Ostrosics Gergely 
3. Féth Mia Zoé 

 
 Óvodás huszárok: 

1. Schnell Ádám 
2. Ughy Zsófia 
3. Szirmai Lara 

 
 Alsó tagozatos iskolás rajzok: 

1. Lasszer Alexandra 

2. Ripszám Alíz 
3. Pécsi Izabella 

 
 Alsó tagozatos iskolás zászló tervek: 

1. Kása Valentin 
2. Balogh Orsolya 
3. Szirmai Noel 

Legötletesebb Zászló terv különdíját nyerte: Mihály Gergő 
Gratulálunk a helyezetteknek! 
Nagy örömmel tölt el, hogy minden gyermek részére tudtunk valamilyen ajándékot 
osztani, hiszen aki nem ért el helyezést, ők is kaptak 1-1 tábla csokit, illetve az 
ovisoknak a gyönyörű közös munkájukért könyveket tudtunk adni. Köszönjük 
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzatának a hozzájárulást ahhoz, hogy 
mindez megvalósuljon. A szép könyveket, amiket kaptunk, a Comenius 2010 Bt 
ajánlotta fel. Nekik is nagyon köszönjük. 
 
Az előző évekhez hasonlóan, idén is csatlakoztunk az Internet Fiesta programhoz 
„Utazás a régi idők mesterségeinek világába” címmel. Felkértem Bérces Erzsi nénit, 
mesélje el nekünk, hogy is kezdődött el a faluba a ma már hagyománnyá és 
mesterséggé fejlődött csuhé készítés. 
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Erzsi néni elmesélte, hogy annak idején id. Kocza János bácsi ismerte minden 
fortélyát és technikáját, amit megtanított feleségének. Így a faluban egyedülállóan 
Kocza Maris néni csinált gyönyörű székeket, vagy felújította a régieket.  
Aztán könyveket is mutatott nekünk Erzsi néni az előadás során, amiben az ő 
munkája is szerepel, egy betlehem, ami szintén csuhéból készült. 
 

 
 
Az előadás után kötetlen beszélgetés következett, a gyerekek kérdésekkel 
bombázták Erzsi nénit, utána még egy kis játékra is maradt idő. Köszönjük az 
előadást. 
 
Április Nevezetes Napjai: 
Április 2. a gyermekkönyvek nemzetközi napja. 1967. óta ünnepelik ezt a napot 
Hans Christian Andersen születésnapján. Cél, hogy megszerettessék a gyerekekkel 
az olvasást, a könyveket. Minden évben másik ország vállalja magára az 
események szponzorálását, magyarország 2001-ben szervezte a központi 
eseményeket. 
Ezen a napon született még Csukás István író, meseíró, akinek köszönhetően 
megismerhettük Süsü a sárkányt, Pom-pom meséit és Mirr-Murr a Kandúrt. 
 
Április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük a Magyar Költészet Napját. 
 
Április 14. A könyvtárosok Világnapja. Cél, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak 
és könyvtárosok nyújtotta értékekre. 
 
Április 22. A föld napja, mely alkalomból különféle eseményeket rendeznek 
világszerte, amikkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének 
megóvására. A föld napja mozgalom egyik jelmondata: 
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot!” 

Óvjuk a Föld tisztaságát, ne csak ezen a napon! 
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Ezúton is szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy április első felében kőműves 
munkálatok lesznek a könyvtárban, ezért a belső részen, kicsit szűkösebben, de 
nyitva lesz a könyvtár. 
Továbbra is várom a javaslatokat és ötleteket akár a könyvekre, akár valamilyen 
programra. Ami könyveket már kértetek, hogy szeretnétek olvasni, már meg is 
érkeztek. Várok mindenkit sok szeretettel. 
 
Végül ismét szeretném kérni a tagokat, hogy a lejárt idejű kikölcsönzött könyveket 
szíveskedjenek visszahozni. Előre is köszönöm! Ha nem tudjátok melyek azok, 
hogy melyik könyvet keressétek otthon, gyertek be hozzám a könyvtárba, szívesen 
segítek, megnézzük. 

Kocza Ferencné Liza 
Könyvtáros 

 
 
 
 

 

 
Anyakönyvi Hírek 

 
 

Születés 

 
Arnold Dorina 

 

 
 
 
 

OTTHON MELEGE PROGRAM 2017 
 

 
Lakossági tájékoztató fórumot szervezünk az Otthon Melege Program hamarosan 
megnyíló pályázatáról. 
A tájékoztatón megismerhetik a pályázati feltételeket, hogy mely személyek 
pályázhatnak vissza nem térítendő támogatásra. 
 

Időpont: 2017. Április 10 hétfő 18 óra 
Helyszín: Nagypall Kultúrház 
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Hirdetmény az iskolai felvételi eljárásról 

 
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
döntése értelmében a 2017/2018. tanévre a tanköteles tanulók első évfolyamra 

történő beiratkozására az alábbi időpontokban kerül sor: 
 

2017. április 20-án (csütörtök) 8.00-18.00 óra között és április 21-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 2011. 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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PROGRAMAJÁNLÓ 

 

Szeretettel hívunk és várunk minden  

érdeklődőt,  

2017. április 9-én, vasárnap 

13:30-17 óra között  
HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS ÉS TOJÁSÍRÁS 

rendezvényünkre a Kézműves Házba. 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Közhasznú Egyesület 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Május elsején ünnepélyes keretek között ismét megnyitja kapuit a  

Nagypalli Pince Galéria. 
A kiállítás témája: 

Befejezett múlt – Tárgyi Emlékek 
Magyarország 1947 – 1989 közötti időszakából. 

Részletes program és meghívó hamarosan, melyet minden Nagypalli polgár 
megtalál a postaládájában. 

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

Április 11.  Kedd 10:00-13:00 óráig 

Április 13. Csütörtök 14:00 – 16:00 óráig 

Az étkezési díjakat a Könyvtár épületében lehet a megadott időpontban 
befizetni. (Nagypall, Szabadság u. 37.) 

 
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:00-ig). 

 
Megértésüket köszönjük! 
 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 
 

Papp-Dobszai Anikó – élelmezésvezető 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
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/

