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Antóni Sándor: Nőnapi Köszöntő 
 

Nőnap alkalmából szeretettel köszöntünk titeket, 
Kik az élet viharában is velünk vagytok szüntelen. 

Talán nem is tudjuk mind ezt megköszönni, 
De szívből tudunk mindezért szeretni, 
Köszönet és hála nektek mindenért, 

A jó Isten áldása szálljon rátok mindezért. 
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Interjú dr. Hargita János országgyűlési képviselőjelölttel 

 
 
 
 
A fejlődő gazdaság és a polgárok 

mindennapi biztonsága elsőbbséget élvez 
 
 

Dr. Hargitai János Baranya 03-as országgyűlési 
választókerületében a FIDESZ Magyar Polgári 
Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt 
közös jelöltje a 2018. április 8.-i országgyűlési 
választásokon. Jelenleg is ő a terület országgyűlési 
képviselője. A vele készült interjúban 
helyzetértékelését kértük.  

 
Baranya megye 03-as országgyűlési választókerülete igen nagy területet és 
számos települést foglal magába. 
 
A korábbi 05-os baranyai választókerület a 2014-es választások előtt bővült ki dél-
baranyai és északkelet-baranyai településekkel, mégpedig Villány, Mágocs és 
Szászvár környékével. A mohácsi székhelyű választókerülethez azóta 104 település 
tartozik, 5 város, Mohács, Bóly, Pécsvárad, Mágocs és Villány, valamint 99 község. 
E sorba tartozik Nagypall is.  
 
Korábban voltam a kisebb választókerület képviselője, 2014 óta pedig a kibővített 
választókerület, Közép-és Kelet-Baranya országgyűlési képviselője vagyok. Meg 
kellett tanulni átlátni és átfogni egy nagyobb területet, nevezetesen azt, hogy az új 
helyzetben is a polgárok megelégedésére végezzem országgyűlési képviselői 
munkámat. Hiszen ma nemcsak Mohács, Bóly és Pécsvárad környékét kell látnom, 
hanem Mágocs, Szászvár és Villány környékét is.  Ez persze több munkát jelentett 
az elmúlt időszakban. De a választókerületek határai nemcsak elválasztanak, hanem 
össze is kötnek. Hiszen a nagyobb terület segít a több térséget átfogó programok 
megvalósításában.  
 
Ön 1998 óta országgyűlési képviselő. 
 
Igen, húsz esztendeje, itt a mohácsi egyéni választókerületben nyertem először 
országgyűlési képviselői mandátumot 1998-ban. Az állampolgárok, azóta is 
megtiszteltek bizalmukkal, így a 2002-es, a 2006-os, 2010-es és 2014-es parlamenti 
választásokon is lehetőséget adtak a térség képviseletére.  
 
 



2018. március 
 

3 
 

 
Nagypallon és környékén elsősorban az itt élők által tervezett fejlesztések pénzügyi 
hátterének megteremtésében, a pályázati támogatások elnyerésében tudtam sokat 
segíteni. Ennek során folyamatosan 
kapcsolatot tartottam a nagypalli 
önkormányzati képviselőtestülettel, igazán 
előremutató és hatékony volt az 
együttműködésem Nagypall község 
polgármesterével. Jó volt velük együtt 
dolgozni. Így emelném ki a nagypalli 
települési önkormányzat óvoda-konyha 
felújítását, amely 10,2 millió forintba került, 
ebből 9,6 millió forint pályázati támogatást 
sikerült idehozni. Említhetem a 
vidékfejlesztési programból Nagypallra 
kilobbizott 33,6 millió forintot. A helyi 
önkormányzati önerő hozzátételével 43 
millió forintból az orvosi rendelő, a német 
önkormányzat, a könyvtár, az iskola, a 
falumúzeum épületeinek teljes felújítása, 
energetikai korszerűsítése, napelemekkel 
való kiegészítése valósul meg. Sikerült a 
nagypalli belterületi utak felújítására 12,7 
millió forint támogatást szerezni, így 
hamarosan elmondhatják, hogy 
lakóhelyükön a szilárd belterületi utak 
aránya 60 %-ról 90 %-ra emelkedett. 
Lényeges elem, hogy törekszünk a 
Pécsvárad-Mohács közötti közút felújítására 
is. Ez érinti Nagypall községet is.    
 
Mi az április országgyűlési választások tétje? 
 
Meg kell védeni Magyarországot és az elért eredményeinket. Ha a FIDESZ Magyar 
Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt nagy többséggel győz az 
országgyűlési választásokon, akkor bizton elmondhatom: megőrizzük a gazdaságban 
elért eredményeket, a családok, az egyének lehetőségei tovább fognak javulni. 
Magyarország pedig az egyik legbiztonságosabb ország marad Európában.  
A másik oldal is készülődik, de ők mást csinálnak. Velük komoly veszélye van annak, 
hogy meg fog törni a gazdaság egyre dinamikusabb fejlődése, növekedni fog a 
munkanélküliség, jelentősen szűkülni fognak a családi és otthonteremtési 
támogatások, csökken a nyugdíjak reálértéke, jelentősen növekedni fognak a 
mindennapi megélhetéshez szükséges árucikkek árai, emelkedni fognak a 
rezsiköltségek. A biztonság oldaláról vizsgálva pedig, lebontják a határvédő kerítést, 
befogadják a gazdasági migránsokat, Magyarországon nőni fog a terrorveszély.  
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Ennyire fekete-fehér a helyzet?  
 
Bizony ennyire. Magyarországon ma a kormányzó pártok alapvetően mást gondolnak 
gazdaságpolitikáról, családpolitikáról, népesedéspolitikáról, szociálpolitikáról, egész 
máshogy nyúlnak az oktatáshoz, az egészségügyhöz, az idősebb generáció 
problémáihoz, mint az ellenzéki pártok.  
Alapvetőek köztünk a megközelítésbeli különbségek. A két gondolkodásmód 
eredményei jól érzékelhetőek. Míg a jelenlegi ellenzék 2002-2010 közötti nyolc éves 
országlása alatt a csőd szélére taszította az országot, mi az elmúlt közel nyolc évben 
visszarántottuk innen hazánkat és nem kis erőfeszítéssel újjáépítettük a társadalmi, 
gazdasági élet szinte minden területét.   
Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével 2010 óta a magyar gazdaság teljesítménye 
folyamatosan javul, a növekedés dinamikus. Kiemelem, hogy több mint 700 ezerrel 
nőtt a foglalkoztatottak száma, miközben egyensúlyba került a költségvetés, és 
folyamatosan csökken az államadósság.  
Összekötöttük a demográfiát és az adórendszert, ami azt jelenti, hogy a gyerekek 
neveléséhez szükséges költséget elismertük a jövedelemben, és kivontuk az adózás 
alól. Vagyis összekapcsoltuk az adózást és a családot. A nyugellátások az évek során 
25 százalékkal emelkedtek, ami tízszázalékos reálnövekedést takar. 
Magyarország jó úton jár, ezt a piaci szereplők, az Európai Bizottság és más 
nemzetközi szervezetek mellett a hitelminősítők is megerősítik. Itt fontos, hogy 
jelentősen csökkent az ország pénzügyi sérülékenysége és ezt a nemzetközi 
gazdasági potentált szervezetek is elismerik.  
A baloldali kormányok által korábban felvett hitelek még sokáig terhet fognak jelenteni 
a magyar családoknak, de az adósság csökkentése mellett annak szerkezetén is 
sokat javított a kormány. A magyar gazdaság alapjai erősek,  a növekedés 
fenntartható pályán van, így minden adott, hogy jövőre a befektetési kategórián belül 
is feljebb lépjen Magyarország. Közben folyamatosan nőnek minden ágazatban a 
keresetek és tartósan alacsony az infláció. 
 
 
Beszéljünk egy keveset a munkanélküliségről és a foglalkoztatottságról! 
 
E tekintetben is a több mint hét év már kellő távlatot ad a kormány eddigi 
eredményeinek értékeléséhez. A foglalkoztatottság a gazdaság egyik kulcsterülete. 
Az egyik legnagyobb büszkeségünk lehet a foglalkoztatási mutatók erőteljes javulása.  
Nagy reform a „segély helyett munkát” gondolata. Szerintem ez az áttörés. A 2010-
es közel 12 %-os munkanélküliségi ráta mára 4 % alá csökkent. Ez óriási eredmény. 
Az alacsony képesítésűek is egyre könnyebben találnak munkát a piacon. A számok 
a teljes foglalkoztatottság irányába mutatnak. Ma Magyarországon, aki dolgozni akar, 
az talál tisztességes munkát és megélhetést magának és családjának.  
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A kistelepüléseken a megélhetés egyetlen forrása a föld. 
 
Igen. A földet megművelők, a gazdálkodók, a mezőgazdaságból élők számára ez a 
legégetőbb kérdés. A kormánynak itt is világos koncepciója volt és van ma is. A 
magyar földnek magyar kézben kell maradnia és ehhez tartottuk magunkat. Magyar 
kézben lévő föld nélkül nem lehetne saját jövője Magyarországnak. 
 
Sokan azt vetik a kormány szemére, hogy túlzásba vitte az állami 
szerepvállalást, központosított, centralizált. 
 
Ez merőben rossz megközelítés. Valóban hangsúlyos elem volt az elmúlt csaknem 
nyolc évben az állami szerepvállalás erősítése. Azt világosan látni kell: erős állami 
szerepvállalás nélkül mára nem sikerült volna elérni ezeket az eredményeket a 
makrogazdasági mutatókban, amelyekről eddig is beszéltem.  
Hangsúlyos volt az állami szerepvállalás az államigazgatás teljes átalakításánál, a 
kormányablakok létrehozásában, a bürokrácia csökkentés esetében. Az állami 
ügyintézés lerövidült, az esetek 80 százalékában sikerül nyolc napon belül döntést 
hozni. Ezt úgy gondolom senki sem bánja. Ahogy talán azt sem, hogy az állam átvette 
a baloldali-liberális kormányzás alatt eladósodott települések adósságállományát, 
ahogy az alap- és középfokú oktatási intézmények fenntartása is állami hatáskörbe 
került, mert azok komoly pénzügyi leterhelést jelentettek a települési 
önkormányzatoknak. Az állam adósságátvállalása megnyilvánult több, alapellátást 
biztosító, térségi feladatokat ellátó egészségügyi intézmény esetében is.  
 
Az elmúlt hónapokban egyre több illegális gazdasági bevándorlót fognak el 
környékünkön, Udvarnál, Nagynyárádnál, Borjádnál, Szajknál a magyar 
határőrizeti és rendőri szervek. 
 
A magyar-szerb határon megépített kerítés az egyik leghatásosabb védelmi eszközzé 
vált a migránsáradat megállításában. Emellett több ország közötti együttműködés 
eredménye a balkáni útvonal lezárása. Akiknek mégis sikerül eljutniuk a magyar határ 
közelébe, más útvonalak után néznek. Az egyik ilyen a dél-baranyai horvát-magyar 
határszakasz, de szerencsére jól működik itt is a határvédelem és a belső ellenőrzés.  
A migránsokat nem Magyarország hívta az unióba. Viszont adatok támasztják alá, 
hogy az unióban jelentősen növekedett a terrorcselekmények száma. Magyarország 
ebből a szempontból az egyik legbiztonságosabb ország, szemben a nyugat-európai 
államokkal. Nem engedjük meg, hogy az ország a félelem és a felfordulás, a 
párhuzamos társadalom helyszínei közé kerüljön. Ezért mindent meg kell tenni, hogy 
a Soros-terv végrehajtását megakadályozzuk. Mindent el kell követni azért, hogy a 
migrációt szervezők és finanszírozók ne tudjanak boldogulni Magyarországon.   
Magyarország elutasítja a kötelező betelepítési kvótákat, mert annak keretében nem 
menekülteket, hanem gazdasági migránsokat akarnak letelepíteni. 
Megengedhetetlen, hogy Brüsszelben döntsék el, ki tartózkodhat az országban. 
Ennek az eldöntése a mi ügyünk, erre csak a magyarok jogosultak. Az általunk 



2018. március 
 

6 
 

oltalom alá helyezetteknek viszont abban a pillanatban, hogy már nem szorulnak 
védelemre, vissza kell menniük oda, ahonnan jöttek, sosem lesznek magyar 
állampolgárok.  
Meg kell tehát védenünk Magyarország jövőjét, mert a legnagyobb fenyegetés a 
népvándorlás, a gazdasági migráció. Meg kell védeni ezer éves hagyományainkat, 
meg kell őriznünk a keresztény alapokat. Számítunk a magyar emberekre, akik 
támogatnak bennünket, ahogy tették ezt az ezzel kapcsolatos népszavazáskor vagy 
a nemzeti konzultáció alkalmával. Nem számíthatunk viszont a baloldali és liberális 
pártokra, akik bevándorlás pártiak, közülük többen az uniós szervezetekben 
dolgoznak hazájuk ellen.  
A legfontosabb a magyar emberek biztonsága. Magyarország az elmúlt időszakban 
jelentős külföldi tőkét vonzott. Viszont biztonság nélkül nincs pénzügyi befektetés, 
beruházás, mert a pénzét mindenki oda viszi, ahol biztonságban tudja. 
 
És a közeljövőben mire lehet számítani? 
 
Stabil növekedésre számítok az élet minden területén. Ennek pedig jótékony hatása 
lesz a családok mindennapjaira. Ugyanakkor fel kell készítenünk magunkat, az egész 
magyar társadalmat az újabb ipari forradalomra, amely nemcsak ajtónk előtt kopogtat, 
hanem mát át lépte küszöbünket. Fontos tehát a beruházások ösztönzése, a külföldi 
tőke beáramlása, az uniós források hatékony elköltése. Egyre jobban kiteljesedik a 
digitális átállás és a technológiai megújulás. 
 
Mottónk: a munka, az otthon, a család, az egészség, Lépésről-lépésre kell haladni, 
világosak a célkitűzések, jó úton járunk. 
 
Köszönjük az interjút és sok sikert kívánunk! 
 

Grátz Erika – polgármester 
 
 
 

                                                                                     

                                                                                   ANYAKÖNYVI HIREK 
 
                          SZÜLETÉS 
 
  
                     Gulyás Szófia Olívia 
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Nagypalli Kézműves Műhely   

 
Ebben a hónapban először van lehetőségünk beszámolni a Nagypall Értékteremtő 
Programban elért eredményinkről, munkáinkról. 
A helyi sajátosságokra épülő program 2015-ben indult be községünkben, azóta 
számos változáson bővítésen ment keresztül. 
Először csak szőnyegek készültek a műhelyben szép számmal, aztán 2017 
márciusától a megvásárolható termékek kibővültek különböző konyhai textíliákkal 
(edényfogó kesztyű,kötény,konyharuha,egyedi készítésű táskák,ajándéktárgyak stb). 
Az elkészült áruinkat nagy sikerrel értékesítettük mind helyben, mind a környékbeli 
fesztiválokon, vásárokon, falunapokon. Ennek köszönhetően a Mecseknádasdi iskola 
egyik pedagógusa is megkeresett bennünket, hogy kötött pacskerokat készítsünk 
diákjaiknak. A programba 2017-ben kezdett el dolgozni Bérces Attiláné, aki a 16 db 
lábbeli kötését, talpalását elkészítette. Az átadásra február 15-én került sor, és nagy 

öröm volt számunkra 
a gyerekek arcát látni, 
ahogy felvették a 
pacskerokat. Az egyik 
kisdiák meg is 
jegyezte: - Milyen 
kényelmes! De jó 
lenne otthonra is egy 
ilyen!! 
Az elégedettséget az 
is jól mutatja, hogy 
további lábbelik 
elkészítését is 
megrendelték tőlünk. 
 

A Húsvét közeledtével a műhelyben számos asztalterítő készül tavaszias, virágos 
mintás szövetekből, ami nemcsak a lakás díszítésére, hanem ajándéknak is remek 
választás lehet. Emellett márciustól 1 fő dolgozónk paracord anyagból bizsu ékszerek 
készítését is elkezdi, ezzel is bővítve termékeink spalettáját. 
Termékeinkkel találkozhatnak Virágvasárnap a Kézműves Házban tartandó húsvéti 
vásáron is.  
Keressenek bennünket bizalommal!!    
        
Nyitva tartás: Hétfőtől –Csütörtökig: 07h-tól-15 h-ig 
                      Pénteken: 07h-tól-12h-ig 
 
 

Mohácsi Istvánné – Ági  
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Nagypall – 
Kindergarten Pahl 

 
 

 
Beköszöntött a február…bár még a farsang időszakát éltük, de közeledik a várva várt 
tavasz. A tavaszi hónapok lesznek a legmozgalmasabbak az óvodai életben. 
Napról-napra örömmel tölti el a szívünket az az egy-egy napsütéses óra, ami aznapra 
megtisztel minket fényével és melegével. 
Hosszabbodnak a nappalok és rövidülnek az éjszakák. 
Január 30.-án és 31.-én Méhes-mézes napokat tartottunk az óvodában. 
Beszéltünk arról, hogy a folyékony napsugár egyenlő a mézzel. A méz sokoldalú 
táplálék. Felveszi a küzdelmet a baktériumokkal, táplálja az izmokat, nyugtató hatású, 
Illat- és aromaanyagai étvágyjavítók, némelyikük fertőtlenítő, fájdalomcsillapító 
hatású. 
Ráhangolódásként elmeséltük és el is játszottuk: Grimm: Méhkirálynő című meséjét, 
amelybe a gyermekek is bekapcsolódtak. Beszélgettünk a méhek életéről, majd 
buborékfóliával méhkast, az ujjukkal pedig méheket festettek a gyerekek. Mozgásos 
percek keretében méhecskés játékokat játszottunk. Végül méhkas sütit is 
kóstolhattak a gyermekeink, melyet Zsuzsi óvó néni sütött. 
Másnap megismerkedtünk a méhész munkájával.  Megbeszéltük, hogy a mézet a 
méh a virágok nektárjából gyűjti össze, a saját szervezetében átalakítva, a lépek 
sejtjeiben raktározza. Az ovisaink kis méhekké változva, szívószállal gyűjtötték a 
virágport /pattogatott kukoricát/, amit a kaptárba szorgoskodtak össze. A gyerekek 
igazi méhész sapkát húzhattak és kifüstölhették a jelmezbe bújt méhecskénket. A 
kaptárból kicentrifugált mézeket meg is kóstolhatták. Köszönjük a termelőknek 
(Márton Ferenc mohácsi, Ort Péter és Tojzán Zoltán pécsváradi méhésznek) a 
mézfelajánlásokat! Mindhárman különböző ízű mézekkel ajándékozták meg 
óvodásainkat. 
Megmutattuk azt is, hogy a lépből gyertyát készítenek.  
A harmadik mézes napunk barkácsolással kezdődött. Kinder tojás tartóból méheket, 
wc papír gurigából a lépek sejtjeit készítettük el.  
A projekt zárásaként ellátogattunk a Geresdlaki Mézeskalácsfalu múzeumba, ahol a 
terembe lépve már éreztük a finom mézes illatot. A gyerekek csodálattal nézték a 
mézeskalácsból készült házikókat, kis állatokat. Végezetül kóstolhattak is 
mézeskalácsot. 
A február régi neve „Böjtelő hava ” jelezve a farsang utáni és húsvét előtti időszakot. 
A meteorológusok Télutóként tartják számon. Az időjárás változékony, néha havazik 
még, de napos órák is lehetnek. 
A népi megfigyelések szerint február 2.-án jön ki a medve a barlangjából, hogy 
megnézze milyen az idő. Már negyedik éve MACKÓ NAPOT szervezünk ekkor 
óvodánkban. Erre az alkalomra minden gyermek elhozta otthonról kedvenc maciját,  
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macis ruháját, macis könyveit és macis CD-jét. A zöldséges Ádi bácsitól banánt és 
mandarint kaptunk rendezvényünkre. Köszönjük szépen! 
Óvodásaink egész délelőtt macis álarcokban játszhattak egymással, önfeledten. Erre 
a jeles napra gyermekeink macifej formájú mézes sütit sütöttek az oviban, a 
Székelyszabari Illés Kft pedig 
macis piskótával kedveskedett 
nekünk. 
A kis „bocsok ” kóstolták a mézes, 
macis sütiket, macikkal tornáztak, 
macis filmet néztek, macikat 
rajzoltak, macis formákat 
színeztek, délután pedig a 
plüssmacikat magukhoz ölelve 
aludtak el. 
A „Maci kiállításunkban ” is 
gyönyörködhettünk. Elmondtuk magyar-és német macis versikéinket, elénekeltük az 
oviban tanult macis dalainkat. A program befejezéseként mézes teát ihattak 
gyermekeink. 
Ormándlakyné Cser Krisztina és Ormándlaky Bence értékes játékokkal, gyermek 
könyvekkel, színezőkkel támogatták óvodás gyermekeinket. Nagyon köszönjük nekik 
a felajánlásokat! 
Február 13.-án Bergmann Marianna tavaszi (húsvéti, anyák napi) fotózása volt 
óvodánkban. 
Február 14.-én ünnepeltük az amerikai kultúrából átvett, sokak által imádott, mások 
által kevésbé kedvelt VALENTIN NAPOT, amikor Szent Bálintra /Valentinra/ 
emlékezünk. Ezen a napon megajándékozzuk szeretteinket. 
Az óvodában szívecskés ajándékokat készítettünk főzött gyurmából, magokból. 
Ezután mindenki kihúzta egy társának a jelét és Őt ajándékozta meg az általa 
készített Valentin napi kedvességgel. Málnaszörppel színezett szíves jégkocát is 
készítettünk, amit a foglalkozás alatt fogyaszthattak el a gyermekek. Megbeszéltük, 
hogy ez a nap a tavasz közeledtét is jelzi. Régen azt mondták, ha ezen a napon a 
vadgalambok / a galamb a szerelem jelképe/ visszatérnek, hamarosan megérkezik a 
tavasz.  Egyes vidékeken még ma is úgy tartják, hogy ezen a napon választanak párt 
a verebek. A délelőtt folyamán sokat táncoltunk, játszottunk. 
Február 19.-én Zengővárkonyba utaztunk, ahol a Szegedi Látványszínház 
előadásában „ A farsangi átalakulás” című előadást tekinthettük meg. Témája a 
kitartás, az önzetlenség, a levegő tisztán tartásának módszerei, ünnepi étkezéseket 
követő mozgással és egészséges étkezéssel teli életmód, hidratálás, az ajándékok 
hasznosítása, esetleg továbbajándékozása, alternatív fűtés, elektromos autózás 
volt…….. az erdei állatok beöltöztek a farsangi bálra. 
Geresdlakra és Zengővárkonyba való utaztatásunkat köszönjük Grátz Erika 
polgármester asszonynak és Mihály János falugondnoknak! 
Idén február 24.-én újítottunk az eddigi szokásokon, és az iskolával közösen 
rendeztük meg JELMEZBÁLUNKAT. Gyermekeink jelmezbe öltözve, a tanító nénik 
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 és a három PINGVIN 
(óvó nénik, dadus néni) 
kíséretében vonultak 
dalolva az óvodából a 
Kultúrházba, ahol a 
megjelent vendégeknek 
műsorral kedveskedtek. A 
programot az óvodás és 
iskolás gyermekek közös 
nyitótáncával indítottuk. 
Később a tombola 
sorsolás és az 
elengedhetetlen KISZE 

bábok égetése következett az óvoda udvarán.  A rövid „farsang-temető ”műsorunk 
után gyújtottuk meg a telet jelképező KISZE bábot. Az óvodás és iskolás gyermekek 
tűzre dobták saját kiszéiket, melyeket az óvodában, iskolában barkácsoltak. 
Az idei évben is nagyon sok értékes tombola felajánlással járultak hozzá 
rendezvényünk sikeréhez. Nagyon- nagyon köszönjük a Dél Takarék Szövetkezet, a 
Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Pécsi Állatkert, a Pogányi Zsályaliget 
Élménypark, a Közfoglalkoztatottak Háza, a Székelyszabari Illés KFT, Zsuzsi óvó 
néni, Timi tanító néni, Ádi zöldséges bácsi és a Mosolyország Játszóház támogatását!   
Az anyukák, nagymamák finomabbnál finomabb sütikkel, pogácsákkal, szörppel, 
üdítővel kedveskedtek gyermekeinknek, a konyhás Erzsike és Ili néni néni pedig az 
ízletes, „gazdag ”szendvicsekkel. Köszönjük szépen! 
Az óvó nénik és a dadus néni eladásra farsangi álarcot, szemüveget és kalapot is 
készítettek. A gyermekek bálja 20 órától a felnőtt farsangi bállal folytatódott.  
Az est fénypontja 21 órakor következett a „cowboy-tánc” meglepetés műsorral. 
Úgy érzem egy remek hangulatú, farsangi mulatós napot és estet töltöttünk el, melyet 
szeretnénk a jövőben hagyományként megőrizni! 
Február 26-án Zsuzsi óvó nénivel Zöld Óvoda munkaközösségi foglalkozáson 
vehettünk részt a pécsi Állatkertben, ahonnan sok új ismerettel-ötlettel tértünk haza. 
 
 
 

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

Nagypalli Iskola 
 

Konfetti és tombola, 
maskara és paróka, 

erről szól a mulatság, 
vidámság és móka vár. 

 
A farsang január 6-tól, vízkereszttől húshagyókeddig, más megfogalmazás szerint a 
másnapi hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. 
Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A 
farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez a 
farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok 
közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres 
karnevált (riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a farsang 
legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást. 
Nagypallon február 24-én került megrendezésre idén az óvodával közösen a farsangi 

bál. A gyerekek már 
nagyon várták, hogy 

beöltözhessenek, 
hogy más bőrébe 
bújhassanak egy kis 
időre. Nagy 
titkolózások, izgatott 
sugdolózások, lázas 
készülődés előzte 
meg a farsangolást. 
Az óvodásokkal közös 

jelmezes-dalos 
bevonulás után az 
ovisok adtak műsort, 
majd az iskolások, a 

végén együtt szerepelt, énekelt, játszott a 3-10 éves korosztály. A gyerekek élvezték 
a maskarás közös táncot, majd birtokba vették a büfé asztalt. A tombolán sok kedves, 
érdekes, szép, hasznos tárgyat nyertek, aminek nagyon örültek. Majd a hideg, 
csillogó havú udvaron a kellemes meleget árasztó máglyába hajíthatta mindenki a 
korábban saját kezűleg készített kisze bábot, aztán folytatódhatott a tánc, a 
mulatozás. 

Fújjuk a dudát, 
hallja az egész világ, 

űzzük el a telet, 
várjuk már a meleget. 

 
Takács Tímea - tanító 
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Könyvtárhírek 

 
Kedves Olvasók! 
 
 

 
 
 
 
Örömmel értesítek mindenkit, 
hogy könyvtárunk új 
folyóiratpolcot kapott. Emellett 
számos új folyóirattal várjuk a 
kedves olvasni vágyókat! 
 
 

 
 
 
Programajánló: 
 
Március 3.-án 10:00-16:00 között újra megrendezésre kerül a Könyvcsere a 
könyvtárban, ahová szeretettel várnak minden érdeklődőt! Helyszín a Tudásközpont. 
„Hozd el régi, megunt, nem használt vagy több példányos könyveidet, és gyűjtsd be 
mások kincseit ingyen! Ahány könyvet hozol, annyit vihetsz, ám visszatérésedre is 
számítunk – újabb gazdára váró könyvekkel! Hogy mindenki boldogan távozzon, csak 
jó állapotban lévő könyveket fogadunk el. Gyerekkönyvet gyerekkönyvért lehet 
cserélni, minden más könyvet minden másért.” 
 
Március 22-én 17:30-kor Gárdonyi Géza két regénye (Ida regénye, Ábel és Eszter) 
lesz a téma a Tudásközpontban a márciusi klub keretébe. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak. 
Várom továbbra is a könyvkéréseket, és természetesen az olvasni vágyó gyerekeket 
és felnőtteket egyaránt! 
Nyomatékosan szeretném kérni a lejárt kölcsönzési határidejű könyvek mielőbbi 
vissza hozatalát! 
 
2018. március 20-án, kedden, a könyvtár 8:00-12:00 között tart nyitva, a többi napon 
a megszokott időpontokban várok mindenkit! 
 

Papp- Dobszai Anikó 
könyvtáros 
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Nagypallin Magyar Német Barátság Klub 

 
 
Egyesületünk  2018. február 17-én  tartotta a hagyományos fánk sütő versenyét. 
Rendezvényünkre meghívtuk a Pécsváradi Nyugdíjas Körzeti Egyesületet és a Hirdi 
Napsugaras Ősz Asszonykórust  is..  
Ez évben társszervezőként a Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület is 
csatlakozott. 
A versenyben  két kategória lett meg hirdetve ahol 25 fő nevezett. 
A zsűri tagjai  a nagypalli származású Kovács József és községünk jegyzője dr. 
Csernyánszky Gábor voltak. 
 
 
Díjazottak: 
Hagyományos fánk kategória: 
I helyezett    Mező Jánosné  
II helyezett Baráth Lászlóné  
III helyezett Nidling Józsefné  
Különleges fánk kategória   
I helyezett Grázt Erika   
II helyezett Áman Pálné  
III helyezett Bérces Attiláné   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
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PROGRAMAJÁNLÓ 
 

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt, 
2018. március 25-én, 

Virágvasárnap 
     13:30-18 óra között 
   megrendezésre kerülő 

 

Húsvéti Kézműves Játszóház és 

Vásár 

rendezvényünkre. 

 

 

Helyszín: 
Kézműves Ház 

Nagypall, Szabadság u. 5.  
 
 
Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
 

 
KOKÁRDAKÉSZÍTŐ – ÉS RAJZVERSENY 

 
Nagypall Község Önkormányzata kokárdakészítő-és 
rajzversenyt hirdet 3-14 éves gyermekek részére a 

március 15-i események emlékére 
„Trombita harsog, dob pereg” címmel. 

 
 

Várjuk az ügyes kezű kis versenyzőket, akik szorgoskodásuk eredményeként 
ajándékban részesülnek! 
A gyermekek alkotásait 2018. március 9-én 11 óráig lehet leadni az Önkormányzat 
Hivatalában. A jutalmakat 2018. március 14-én délután, a március 15-i ünnepségen 
vehetitek át! 
Az elkészült munkákból kiállítást rendezünk a Kultúrházban. 
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X. Nagypalli bormustra 
 
 

Meghívó borversenyre! 
 
 

Tisztelt szőlősgazdák, kedves borbarátok! 
 

Nagypall község megrendezi X. borversenyét, melyre minden érdeklődőt szeretettel 
meghívunk és várunk. 
 
Ideje: 2018. március 24. szombat  
Helyszín: Nagypall kultúrház 
 
A részvétel feltételei:  
Fajtánként kettő palack 0.75 L-es minta leadása, melyen fel kel tüntetni a bor fajtáját, 
évjáratát. 
 
A minták leadási ideje:  2018. március 20. kedd 17-órától 20-óráig.    
     helyszín:  Nagypall kultúrház 
 
A megadott időpont után nem áll módunkban mintát, nevezést elfogadni! Ha a 
nevezés időpontja gondot jelent más elfoglaltság miatt, akkor a megadott időpont 
előtt, telefonos egyeztetéssel tudunk mintát átvenni, nevezést fogadni! 
 
Részvételi díj: 600 Ft fajtánként, melyet a nevezéskor kell befizetni. 
Eredményhirdetés: 2018. március 24. szombat 18 óra, Nagypalli kultúrház. 
 
Borversenyünk részeként minden résztvevőt szeretettel várunk egy kötetlen 
beszélgetéssel egybekötött vacsorára. A vacsorán való részvételi szándékát kérjük a 
minta leadásával egy-időben jelezni. A vacsora díja: 1.200.- Ft / fő. 
 
Kérjük az érdeklődő boros gazdákat, hogy vegyenek részt a versenyen, mutassák 
meg boraikat. 
Mindenkinek sok sikert, eredményes részvételt és felhőtlen, jó szórakozást kívánunk. 
 
Bővebb információ: Dobszai Krisztián Tel.:30/244-0190 
                                                                                        Dobszai Krisztián szervező 
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EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT MÁRCIUS 15-RE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emlékezzünk együtt az 1848. március 15-ei forradalom és szabadságharc hőseire! 
Szeretettel várjuk a község lakosságát 2018. március 14-én, szerdán 15 órai 
kezdettel a Kultúrházba, ahol megtekinthetik az iskolás és az óvodás gyermekek 
ünnepi műsorát, majd Petőfi Sándor: Nemzeti dal című versének közös szavalásával 
emlékezünk a forradalom eseményeire. A műsor után uzsonna várja a résztvevőket 
és a rajzpályázat eredményhirdetésével zárjuk az ünnepi programot.   

Szeretettel várunk Mindenkit! - Óvodások és Iskolások 

 
 

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

rendelkezésükre 
 

Március 20 kedd:  09:00.-11:00- óráig 
Március 22 csütörtök: 15:00.-17:00- óráig 

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

 
Megértésüket köszönjük! 

Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 
 
Papp-Doboszai 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/

