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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Kedves Nagypalli Diákok! 

 
Nagypall Község Önkormányzata 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete alapján 
tájékoztatom, hogy jól tanuló (1 osztályos gyermekek esetén 80%os, 1. osztály felett 
4,5 tanulmányi átlagtól) Nagypalli diákok részére egyszeri 5000-Ft támogatást nyújt. 
A támogatás iránt kérelmet kell benyújtani az Erzsébeti Közös Önkormányzati 
Hivatal Nagypalli Kirendeltségen. A kérelmet nyomtatványon kell benyújtani, es 
csatolni kell a bizonyítvány másolatot vagy az iskola igazolását a tanulmányi 
eredményről. A nyomtatványt a hivatalban lehet igényelni vagy letölthető 
nagypall.hu vagy az erzsebetikoh.hu weblapról.  
A kérelem benyújtási határideje: 2017. június 23. 
A tanulók az elismeréseket a falunapi rendezvényen vehetik át.  

 Grátz Erika - polgármester 
 
 

 
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 

 
 
„ Június itt van itt, 
a madarak hirdetik…..” 
 
Kedves Olvasó! 
Május a tavasz utolsó és legszebb hónapja, amit igen imádunk, hiszen már 
megcsap a nyár első meleg fuvallata, hosszúak a nappalok, közeleg a várva várt 
vakáció és a szabadságolások ideje. 
Óvodánk dolgozói részt vettek május 1-én a Pince Galéria megnyitón. A 
gyermekek műsoros fellépését azonban betegség miatt le kellett mondanunk. 
Mohácsiné Ági megvarrta kis fellépős ruháinkat, melyeket sajnos majd csak a 
falunapi szereplésünk alkalmával tudunk felölteni  
Köszönjük szépen Ági! 
Eddy Smid támogatásként 10. 000 Ft-ot adományozott óvodánknak, melyen 
gyermek kerti szerszámokat, gipsz képkiöntőt és csokoládét vásároltunk. 
Danke schön Eddy! 
Regisztráltunk az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
által megrendezésre kerülő „HAPPY- hét programra”. A felhívás fő célja, 
népszerűsíteni az ivóvíz fontosságát. Gyermekekkel készített pályamunkát küldtünk 
be a vízfogyasztással kapcsolatos játékos felhívásra. Beszélgettünk az ivóvíz 
fontosságáról, plakátot készítettünk az egészséges és egészségtelen italokról, 
mesét olvastunk a víz természetben betöltött szerepéről. A Happy- hét sikeres 
megvalósításához a saját ötletek kivitelezése mellett az OGYÉI olyan oktatási  
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anyagok ingyenes letöltését teszi lehetővé, amely használatával mélyebb tudásra 
tehetnek szert gyermekeink a vízfogyasztással kapcsolatosan. 
A „húsvéti nyuszi ” Franciaországból is ideért. Gyermekeink nagy örömére Jean. 
Claude és Giséla Kwint francia házaspár használt játékokkal támogatta óvodánkat. 
Köszönjük szépen! 
Május 2-án beneveztünk a RAPID Line KFT játéktámogatási programjába. A 
plakátot megtekinthetik az óvodában, valamint az Önkormányzat Hirdető 
szekrényében. 
Amennyiben Önök az ehhez kapcsolódó internetes felületen keresztül vásárolnak, 
akkor óvodánk részére gyűjtik a pontokat. Mi pedig vásárlásuk összegének 5% -át 
intézményünkre fordíthatjuk. 
Május 3-án fogászati szűrésen vettünk részt Pécsváradon. 
Május 4-e Szent Flórián napja a tűzoltók védőszentjének, a tűz patrónusának, a ház 
védőszentjének az ünnepe. Ezen a napon felhívtuk a gyermekek figyelmét a tűz 
okozta veszélyekre, biztonsági előírásokra. Mindezt a tűzoltók segítségével 
terveztük. Fel is vettük a kapcsolatot a Pécsi Hivatásos Tűzoltó parancsnoksággal. 
Kocsit és tűzoltókat kértünk az óvoda udvarára, de a programot az aznapi nagy 
esőzés miatt elhalasztották.  
Május 8-án ünnepli országunk a „Magyar Kézműves fagylalt napját”. Ebből az 
alkalomból a Sunyi Sörözőbe mentünk jégkrémezni gyermekeinkkel. 
„….. évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében…”írja Hermann 
Ottó. 
Óvodánkban a hagyományos ünnepek mellett jelentős szerepük van a zöld 
napoknak is. Egyik ilyen nap a május 10., a  Madarak és Fák Napja”, melyet 
minden évben megünneplünk. Hagyományunkat évről-évre színesítjük újabb 
ötletekkel. Megfigyeltük az óvoda udvarán található fákat, megneveztük őket. A 
Kultúrház folyosóján megcsodáltuk a fecskefészket. Különböző technikákkal 
madarakat készítettünk. Madárhangokat hallgattunk, beszéltünk az élő helyükről, 
szaporodásukról. Mesét olvastunk, a kíváncsi kisrigóról, a fecskékről, gólyákról. 
Puzzle képeket raktunk ki, ismert madarakról. Végül mozgásos játékot játszottunk, a 
fészeklakó kismadarakkal. 
Május 12-én az „Egészség Programsorozatunk ” záró foglalkozását tartottuk, 
amikor ismételten körünkben üdvözölhettük Fischerné Virág Évát. A foglalkozás 
témája a tisztálkodás volt. Megtanulhatták a gyerekek a helyes kézmosást, 
varázslámpával megnézhették a láthatatlan bacilusokat a kezükön. Kísérletet is 
végeztünk, a szappan hatékonyságát megtapasztalva. A náthás Shrek is 
meglátogatta a csoportot. Megtapasztalhattuk milyen messzire repülnek a bacilusok, 
ha nem használunk zsebkendőt. Látványos, érdekes foglalkozásban volt részünk. 
Május 15-én vidám előadással örvendeztettek meg minket a Kultúrházban a 
Szegedi Látványszínház kiváló művészei. A darab amolyan környezetvédelmi 
tanmeseként („Zöld mese”) hagyott mély nyomot a kicsik lelkében. 
Gubanc a méhecske és a fáradhatatlan Vilmos úr (vakond) precíz és tervezett 
munkájának megismerése állt a középpontban. Emellett a szelektív hulladékgyűjtés 
és környezetünk kímélésének lehetőségei, fontossága kaptak hangsúlyt a mesében. 
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Köszönjük a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy az előadás 
díjával támogatták az óvodát és az iskolát!  

Május 16-án védőnői szűrés 
volt az óvodában. Ugyanezen 
a napon kaptuk meg a 
gyermekek és szüleik nagy-
nagy örömére a Nagypalli 
Német Nemzetiségi 
Önkormányzat jóvoltából a 
várva- várt udvari 
mozgásfejlesztő fajátékunkat 
és egy mérleg hintát. 
 
Nagyon-nagyon köszönjük! 
 
 
 

Május 17-én „Katica délelőttöt ”rendeztünk. Katica mesét olvastunk, katica 
verseket mondtunk, katicás dalokat énekeltünk, katica jelmezt öltöttünk és 
barkácsoltunk is katicákat  
Mindezt lefotóztuk és fotóinkkal pályáztunk a „Katica-Könyv-Műhely” által 
meghirdetett felhívásra. 
( Facebook oldalukon a 3 legtöbb „tetszik”-et kapó pályázó megkapja a szerző 
dedikált mesekönyvét ajándékba, és egy 30 %-os könyvkupont). 
Május 19-én tartottuk óvodásaink Évzáró ünnepségét és a nagycsoportosok 
búszúztatását.  
Ünnepségünk első részében, - az óvodai búcsúztatás után-, ballagási dalokat 
énekelve vonultunk a Kultúrházba, ahol előadtuk évzáró és ballagó műsorunkat.  
Első alkalommal megkapták a ballagó óvodások az ösztöndíjat, melyet Nagypall 
Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkormányzata támogatásként 
nyújt a nagypalli óvodában eltöltött évekért. 
Hagyományainkat követve a program zárása léggömb röptetés volt. A búcsúzó 
gyermekek, az óvó nénik és a dadus néni engedték fel lufijaikat a levegőbe  
Feledhetetlen pillanat, és a ballagók kedvence is a látvány, amikor a lufik zenére 
egyszerre szállnak fel, és még sokáig láthatóak az égbolton. 
Május utolsó vasárnapja családi ünnep, a világ gyermekeinek a napja, 
Nemzetközi Gyermeknap, melyet a világ számos országában megünnepelnek.  
Erre az alkalomra Koczáné Liza könyvtárostól és Kriklerné Timi kulturális 
szervezőtől meghívást kaptak óvodás gyermekeink és szüleik, hogy május 27-én 
részt vehessenek a falu Gyermeknapi rendezvényén, ahol játékos vetélkedők, 
sztárvendég és a jól megérdemelt ebéd örvendeztette meg a résztvevőket. 
Zsuzsi óvónéni a vetélkedő egy részében szerepet is vállalt. 

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

Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 
 

Balogh József: Most június van 
 

Június lett és tanév vége, szabadság, barátom, itt a nyár, 
a gondokkal, leckékkel félre, örömünk kapuja tárva már. 

 
Te ébresztőóra, légy nyugodt, tankönyvek, ti is pihenjetek, 
iskolafolyósok szótlanok, holnaptól várnak vizek, hegyek. 

 
Fürdök majd, fára is mászhatok, sátorban álmodni jó kaland, 
s barátaimmal barangolok, vagy pecázok, aztán hív a strand. 

 
Most közel három hónapon át legyen jó idő, ezt akarom, 

és úgy kerülöm az iskolát, hogy majd egy KICSIT várjam NAGYON. 
 
Még április 28-án a májusfa állítás hagyományát elevenítettük fel intézményünkben. 
Iskolánk fiú tanulói szalagokkal díszítették fel a májusfát, majd amikor a helyére 
került, dalokat énekelve körbetáncoltuk a fát, lányok és fiúk is közösen. Köszönjük 
Mihály János és a férfi közfoglalkoztatottak segítségét! 
Május 1-jén a Pince Galéria megnyitóján szerepeltek tanulóink. Ebben az évben 
iskolánk tanulói szép számban jelentek meg a szereplésen, jutalmul egy-egy fagyi 
kupont kaptak, amelyet a Zengő Cukrászdában tudnak beváltani. Köszönjük Eddy 
Smid-nek a felajánlott pénzbeli támogatást, amelyet a kuponokra és iskolánk 
eszközfejlesztésére használtunk fel! 
Május 3-án fogorvosi szűrésen voltak tanulóink Pécsváradon. 
Május 4-én rendeztük meg iskolánkban az anyák napi ünnepséget. A gyerekek az 
alkalomhoz illő versekkel és vidám dalokkal készültek erre a szép napra. A 
gyerekek ajándékot is készítettek. Az idei tanévben só gyurmából alkottak különféle 
szív alakú fali vagy fekvő díszeket, majd ezeket akril festékkel festették színesre. Az 
ünnepség után a gyerekek ezzel az ajándékkal és virággal lepték meg az anyukákat 
és nagymamákat. 
Május 5-én a Pécsi Nemzeti Színházban néztük meg a gyerekekkel a Dzsungel 
könyve című musicalt, melyben a Pécsi Balett is közreműködött.  Az előadást 
nagyszerű koreográfia, remek zene, kiváló előadók és kifogástalan díszlet és 
jelmezek jellemezték. Tanulóinknak nagyon tetszett az előadás. Mivel a gyerekek 
még nem jártak a „nagy” színházban, elbűvölte őket a színház épülete belülről is. Az 
előadás előtt a Mecsek cukrászdában fagyiztak a gyerekek. A délután ugyan hamar 
eltelt, de igen vidáman és élményekkel gazdagon. 
Május 15-én a helyi kultúrházban néztünk meg egy kis előadást a Szegedi 
Látványszínház előadásában. Az előadásra, melynek a címe „Vilmos és a nagy 
gubanc” volt, az óvodásokat is meghívtuk. A gyerekek nagyon élvezték az előadást, 
hiszen őket is bevonták a szereplők a műsorba. Az előadás története igen  
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tanulságosnak bizonyult, mivel felhívta a gyerekek figyelmét, hogy ne szennyezzük 
környezetünket, az erdőt, vigyázzunk a környezetünkben élő állatokra! Az előadás 
díját Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata finanszírozta. 
Május 27-én részt vettek iskolánk tanulói a Nagypalli Mozgó Könyvtár által 
szervezett gyermeknapon. Nagy örömünkre legtöbb tanulónk részt is vett a 
programon. A gyermeknap egy kis bemelegítéssel kezdődött, melyet Németh Anita 

kolléganőm tartott a 
gyerekek részére. 
Ezután kupakgyűjtés 
következett, melyért 
jutalmul cukorkát 
kaptak a gyerekek. 
Ezután Vali néninél, 
Anita néninél és 
Emőke néninél 
ügyességi versenyek 
várták a gyerekeket. 
Mindenki kapott egy-
egy menetlevelet, 
amibe minden 
állomáson egy-egy 

pecsétet gyűjthettek tanulóink. Aki összegyűjtötte mind a nyolc pecsétet, az 
teljesítette a gyermeknapi „próbatételt”. Ezután közösen megnéztük a Misina 
Néptáncegyüttes kis tánc bemutatóját. Majd egy rögtönzött táncház következett, 
ahol együtt táncoltunk a gyerekekkel. 
 
Mint már értesültek az Olvasók, az elmúlt hónapban ruhavásár volt a községi 
kultúrházban. A vásár által befolyt összeg felét – 6.500 Ft-ot – nagy örömünkre 
intézményünk kapta meg. Köszönjük Kriklerné Kocsidi Tímea kulturális közösségi 
munkatárs munkáját abban, hogy segédkezett a vásár lebonyolításában. 
A sok program mellett, azért nagy figyelmet fordítunk arra is, hogy az iskolai 
tananyagot sikerüljön a tanév végére befejezni. Ezekben a napokban megkezdődtek 
az év végi ismétlések, hiszen közelegnek az év végi felmérések és a már várva várt 
nyári szünet. 
 
                                                                                                 Aszmann Róbertné 
                                                                                               tagintézmény vezető 
 
 
 
 
.  
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Kedves Könyvtártagok! 
 

Örömmel értesítek Mindenkit, hogy a felújítási 
munkálatok befejeződtek a falu könyvtárában, 
így már zavartalan, felújított környezetben 
várok minden régi és leendő olvasót. 

Továbbra is rendelkezésünkre állnak az eddigi folyóiratok, melyek hetente 
frissülnek, CD és DVD lemezek, melyeket szintén ki lehet kölcsönözni. A gyerekek 
részére társasjáték, dominó, színes ceruza is megtalálható nálunk, melyeket 
helyben lehet használni. Ami még újdonság mindenki számára, üzembe helyeztünk 
egy másik számítógépet is internet elérhetőséggel, melyet bárki, bármikor 

használhat a nyitvatartási 
idő alatt.  
Május 27-én, szombaton 
délelőtt tartottuk kis 
falunkban a Gyereknapot.  
A napot egy zenés 
bemelegítéssel kezdték a 
gyerekek, amit Anita tanító 
néni tartott nekik.  
Utána egy közös 
kupakgyűjtés következett, 
amik a fűben voltak 
elszórva, és persze a 
jutalmazás sem maradt el 
cserébe. Ezután 
következtek az 

akadálypályák, amit nagy odaadással és könnyedséggel teljesítettek a gyerekek. 
Mindezek megszervezésében, és az eszközök biztosításában sok segítséget 
kaptunk pedagógusainktól, amit ezúton is szeretnék megköszönni Emőke tanító 
néninek, Vali tanító néninek, Anita tanító néninek, és persze Zsuzsi óvó néninek.  
Miután minden gyerkőc teljesítette az akadályok nehézségeit, jutalmul, de még a 
legkisebbek is, akik eljöttek erre a szép napsütéses délelőttre, buborékfújót, és 
jégkrémet kaptak.  
 
A nap folyamán lehetett a játszótéren hintázni, csúszdázni, mászókázni, valamint a 
padoknál lehetőség volt színezésre, társasjátékra, csillámtetoválásra is, amit 
nagyon köszönünk Fődi Rékának.   
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Sztárvendégként a Misina 
Kulturális és Táncegyesület lépett 
fel, melyet a Csorba Győző 
Könyvtár biztosított számunkra. 
Kicsit nehézkesen indult a műsor, 
de összességében jó kis zenés- 
táncolós-éneklős előadásban volt 
részünk. Kezdésként egy 
táncbemutatóval szórakoztattak 
minket, majd a gyerekek, szülők 
bevonásával egy táncház lett a 
vége, ami úgy gondolom, 
nagyrészt tetszett mindenkinek.  
Végezetül a jól megérdemelt 
ebéd következett, egy jó kis 
babgulyás, majd a finom kalács, amire minden kedves érdeklődőt vendégül láttunk. 
A nagyon finom ételt ezúton is köszönjük Julis néninek, Katica néninek, és Erzsi 
néninek.  
Köszönünk mindent Grátz Erika polgármesterünknek, az Önkormányzatnak az 
anyagi támogatásért, hogy mindezt megszervezhettük, hogy a gyerekek ajándékot 
kaphattak e jeles nap alkalmából.  
Sokat segített az egész délelőtt megszervezésében Kriklerné Kocsidi Timea 
kulturális közösségi munkás. Neki is köszönjük, hogy ilyen jól sikerült ez a nap, 
hiszen nélküle semmire sem mentem volna! 
Aztán, amire senki sem számított, megjelent egy lovas kocsival Bogdán János, aki 
elvitte egy kör kocsikázásra a gyerekeket, ami persze nagyon tetszett nekik. 
 
Összességében úgy gondolom jól sikerült ez a nap! 

 
 
Ne feledjétek, továbbra is várom vissza a lejárt idejű könyveket!!! 
 

Kocza Ferencné 
Könyvtáros 
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Ruhavásár eredménye! 

 
Szeretnék köszönetet mondania a felajánlott ruhákért Jan-Clande Kwintnek és 
nejének, valamint mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a befolyt 
összeghez. Köszönjük a hely biztosítását is Nagypall Község Önkormányzatának. 
Grátz Erika polgármester asszony jóvoltából a befolyt összeg ismét a Nagypalli 
Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl, és a Kodolányi János Német 
Nemzetiségi Általános Iskola, és AMI Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája közt 
lett szétosztva.  
 

Kriklerné Kocsidi Tímea  
Kulturális közösségi munkás 

 

 
EGYESÜLETI HÍREK 

 
 

 
 

 
A Nagypalli Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület ez évben is megrendezi a 

hagyományos kézműves nyári tábort 
 

Időpont: 2017 július 18-20 között 
Helyszín: Kézműves ház, Nagypall Szabadság u. 5. 

 
A tábor témája: hímzés varrás és népi játékok. 

 
A tábor költsége: 

Gyerekeknek 1500.-Ft/fő/nap 
Felnőtteknek 2.200.-Ft/fő/nap 

A tábor költsége tartalmazza napi egyszeri étkezést is. 
 

Jelentkezni: 
Bérces Boldizsárné  Erzsi néni  06 72/466-713 illetve 30 3418006 mobilon 

Tamás Lőrincné  Erzsi néni 72/ 465-561 illetve 70 3184861 mobilon 
 

Jelentkezési határidő július 5-e. 
Mindenkit szeretettel várnak az egyesületi tagok. 
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
Az egyesület a tagság részére két napos kirándulást szervezett, melyen 21 fő vett 
részt. Május 20.-án reggel első úti célunk Hajós városa volt. A szállás elfoglalása 
után a Hajósi Német Nemzetiségi Önkormányzat kalauzolásával megtekintettük a 
Hajósi Barokk Kastélyt, a Szent Imre Templomot és a Heimatmuseumot. A közös 
ebédet követően Pincefaluba borkóstolóval egybekötött sétát tettünk, melyet 
szállásadónk a Kovács Borház szervezett. Este harmonikaszó mellett fogyasztottuk 
el a finom vacsorát, majd a hajósi borok kóstolgatása mellett egy kellemes estén 
vehettünk részt. Másnap a közös reggelit követően elindultunk Tamásiba ahol egész 
napos fürdés volt a program majd fél 6-kor elindultunk haza. 
 
 

 
 
 
Mindenki nagyon jól érezte magát és az volt a kérdés mikor megyünk legközelebb. 
Emlékezetes és szép kirándulás volt. 
 
Egyesületünk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtott pályázatán 
300EFt működési támogatást nyert el.  
 

Bérces Boldizsárné 
klubvezető 
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Előzetes programajánló a XVII. Falunap és XII. Pogácsafesztiválról 

 
 

Július 1. szombat – Fesztiválsátor 
 

15 órától fesztiválmegnyitó, Jó tanuló díjak átadása 
Kulturális műsorban fellépnek:  
Lippói Nemzetiségi Fúvószenekar,  
Nagypalli óvodások és iskolások,  
Melinda & Robi Hahner,  
Fekedi Klumpenjager 
Sztárvendég: Kaczor Feri 
 
19 órától bál – zene – Harold 
20: 30 órától tombolasorsolás, fődíj két fő részére wellness utalvány 
22:00 órakor tűzijáték 
 

Július 2 vasárnap - közpark 
 
14 órakor tűzgyújtás a főzőversenyen 
15 óráig pogácsák leadása 
14:30 órától kulturális és szórakoztató műsor a következő fellépőkkel: 
Eccpecc gyerekzenekar,  
Habparti a Bonyhádi Tűzoltó Egyesület közreműködésével 
Kangoo bemutató Jakab Yvettel és a Fitt Y Team-el 
Sztárvendég: Kéméndi Tamás harmonikaművész 
 
18 órakor eredményhirdetés, díjak átadása 
 
20:30 órától a fesztiválsátorban fellép Csepregi Éva 
 
A főzőversenyre jelentkezni június 26-ig a Polgármesteri Hivatalban személyesen 
vagy a 72/565-001 –es telefonszámon lehet. 
 

Várunk mindenkit szeretettel – töltsünk el együtt egy hétvégét 
 

Nagypall Község Önkormányzata 
Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 
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Étkezési díj befizetési időpontok 
 
 
 
 
 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő 
időpontok állnak rendelkezésükre 
 
 

Június 13.  Kedd 09:00-12:00 óráig 
Június 15. Csütörtök 15:00 – 17:00 óráig 

 
 

Az étkezési díjakat a Könyvtár épületében lehet a megadott időpontban 
befizetni. (Nagypall, Szabadság u. 37.) 
 
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:30-ig) 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 
 

Papp-Dobszai Anikó - élelmezésvezető 
 

 

 
Kedves 65 év feletti Lakosok! 

 
Ezúton is szeretném tájékoztatni Önöket, hogy Nagypall településen Országos 
Infokommunikációs Idősügyi Program zajlik, melynek célja a 65 év feletti korosztály 
segítése abban, hogy megismerkedhessenek az internet, a számítógép, és az okos 
eszközök használatával.  
A program keretein belül, egy kérdőív kitöltésében szeretném kérni a segítségüket. 
az elkövetkezendő napok folyamán fel fogom keresni Önöket, mint időslátogató 
diszpécser, és mindenről bővebb tájékoztatást fogok adni. 

Köszönettel: 
Kocza Ferencné 

 
 

 
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/

